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23. —*Η πολιορκία των 9Αθηνών άπό τούς κομμουνιστάς.—Διάρ- 

ρΐ]ξις των φυλακών Σνγγρον.
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να διαλυθή ή Ταξιαρχία τοϋ Ρί/ιινι κα ί ό 'Ιερός Αόχος.
** *

21. ’Ά ν ή ημέρα της άπελευθερώσεως τών ’Αθηνών πέρασε μέσα σ’ ένα πα
ραλήρημα χαράς καί ενθουσιασμού, άπό τό όποιο φαινομενικά τουλάχιστο έλειπε 
κάθε σκιά άνησυχίας καί φόβου, οί έπόμενες ημέρες άρχισαν ν’ άναδημιουργοϋν 
πάλι τούς φόβους αυτούς. Μέ τό πρόσχημα τοϋ έορτασμοΰ τής άπελευθερώσεως άρχι
σαν οί καθημερινές σχεδόν διαδηλώσεις τών άριστερών,τίς οποίες διωργάνωναν κατά 
τρόπο άληθινά άριστοτεχνικό έπαγγελματίες σκηνοθέται, μέ τή βοήθεια τής ΟΠΛΑ 
ή οποία άνάγκαζε μέ τή βία συνοικισμούς ολόκληρους νά κατέρχωνται σύν γυναιξΐ 
καί τέκνοις γιά τις διαδηλώσεις καί μέ τή βοήθεια τών χιλιάδων λιρών πού διέθε
ταν τά ταμεία του Κ.Κ.Ε. καί τοϋ Ε.Α.Μ.

Τήν Κυριακή, 15 ’Οκτωβρίου, ιδίως, αί διαδηλώσεις αυτές οχι μόνον πήραν 
ενοχλητικές διαστάσεις, άλλα καί προκάλεσαν τίς πρώτες αιματηρές συγκρούσεις 
γύρω άπό τήν 'Ομόνοια, ενώ ταυτοχρόνως την ημέρα εκείνη ένεφανίζετο τό περί
φημο πλέον «Κουκουέ» ώς γενικό σύνθημα τής έξορμήσεως.’Αφ’ ετέρου όχι μόνον 
δέν είχε τηρηθή ή Άγγλοελληνική συμφωνία τής Καζέρτας, γιά τήν παραμονή τών 
ενόπλων δυνάμεων τοϋ ΕΛΑΣ έξω άπό τά όρια τής ’Αττικής, άλλ’ άντιθέτως έδη- 
μιουργεΐτο βαθμιαίως μέσα στάς ’Αθήνας μία νέα Έαμική τρομοκρατία μέ τά Στρα-
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τηγεϊα καί τά Φρουραρχεία τοϋ ΕΛΑΣ εγκατεστημένα στα καλλίτερα κτίρια όλων 
των συνοικιών των ’Αθηνών καί μέ την ’Εθνική Πολιτοφυλακή (δπως είχε μετονο- 
μασθή ή ΟΠΛΑ) να, τρομοκράτη τις άστυνομικές δυνάμεις καί νά προβαίνη απε
ριόριστα σέ συλλήψεις έθνικοφρόνων πολιτών, σέ έρευνες διαφόρων σπιτιών, σέ συ
στηματικές διώξεις τών άντιπάλων τοϋ κομμουνισμού.

22. Μεσολάβησαν έπειτα μία ή δύο βδομάδες, κατά τις όποιες τά πράγματα 
έφαίνοντο κάπως τακτοποιημένα καί σάν νά ήρέμησαν. Τ Η σαν αί έβδομάδες τής άφί- 
ξεως στάς ’Αθήνας τής Εθνικής Κυβερνήσεως τοϋ κ. Παπανδρέου, τοϋ άρχηγοϋ 
τών Συμμαχικών Δυνάμεων Μεσογείου στρατηγό» Μαίητλαντ Ούΐλσων, τοϋ ’Ά γ 
γλου ύπουργοΰ τών Εξωτερικών κ. ΤΗντεν, άλλά καί τής άφίξεως τών πρώτων πλοίων 
πού έφεραν τά τρόφιμα γιά τον Ελληνικό Λαό. ΤΗταν τότε τέτοια ή άτμόσφαιρα. 
τοϋ ένθουσιασμοΰ καί τής εύγνωμοσύνης τοϋ Έλληνικοΰ Λαοϋ προς τούς ’Άγγλους, 
έλευθερωτάς, ώστε οί άνθρωποι τοϋ Κ.Κ.Ε. δεν μποροΰσαν καί δεν τολμοΰσαν νά 
έκδηλώσουν έμφανώς τήν άντίθεσή τους προς τό γενικό αύτό αίσθημα.

’Έτσι κατά τις 20, 21 καί 22 ’Οκτωβρίου όταν άνεσχηματίσθη ή ’Εθνική Κυ
βέρνηση, οί κομμουνισταί καί οί «άσθμαίνοντες ούραγοί» τους τής Ε.Λ.Δ. καί τών 
άλλων άριστερών οργανώσεων έβεβαίωσαν ότι πειθαρχοΰν στήν Κυβέρνηση καί. 
περιώρισαν τις άξιώσεις τους στήν έξασφάλιση μεγαλυτέρου άριθμοΰ υπουργικών 
έδρών γ ι’ αυτούς καί στο διορισμό ύπουργοΰ τών ’Εσωτερικών «κοινής έμπιστο- 
νης». "Οταν δέ, στις 26 ’Οκτωβρίου, οί άρχηγοί τοϋ Κ.Κ.Ε. σύντροφοι Ζεΰγος καί. 
Σιάντος είχαν μακρά σύσκεψη μέ τον ’Άγγλο υπουργό τών ’Εξωτερικών κ. ~Ηντεν, 
τον ακόυσαν νά τούς τονίζη δτι θά ματαιοπονούσαν αν ΰπελόγιζαν έπί συμμα
χικής ρήξεως καί δτι δλοι οί μεγάλοι Σύμμαχοι ήταν σύμφωνοι γιά τήν πραγματική 
παγίωση τής τάξεως στήν Ελλάδα.

23. Στο μεταξύ δμως στήν πραγματικότητα έκαναν έντελώς τό άντίθετο. 
Προπαρασκεύαζαν δηλαδή συστηματικά τήν δυναμική τους έπικράτηση, πάνω σέ 
ένα σχέδιο, τό όποιο μόνον κείνοι πού παρακολουθούσαν δλες τις παρασκηνιακές τους 
ένέργειες μποροΰσαν άπό τότε νά διακρίνουν. Δηλαδή προωθούσαν διαρκώς πλησιέ- 
στερα προς τάς Αθήνας τις ένοπλες άνταρτικές τους δυνάμεις, έδημιουργοϋσαν σέ 
διάφορα έπίκαιρα σημεία άποθήκες πολεμοφοδίων, μετέβαλλαν άθηναϊκούς συνοι
κισμούς σέ πραγματικά φρούρια καί έκαναν κάθε ήμέρα στενότερο τον αποκλεισμό 
τών ’Αθηνών.

Τό τελευταίο ιδίως αύτό μέτρο είχε αρχίσει άπό τις τελευταίες ήμέρες τοϋ 
’Οκτωβρίου νά γίνεται άληθινά άφόρητο γιά τήν πρωτεύουσα. Φρουρές καί φυλά
κια τοϋ ΕΛΑΣ έγκατεστημένα στις πέντε κύριες άρτηρίες τής προσπελάσεως τών 
’Αθηνών καί σέ πολύ μικρή άπόσταση άπό τήν πόλη, άπηγόρευαν απόλυτα άφ’ ένός 
μέν τήν άναχώρηση άπό τήν ’Αθήνα κάθε δημοσίου ύπαλλήλου ή πολίτου, πού δέν 
ήταν δικός τους καί πού πήγαινε στις έπαρχίες καθώς καί κάθε έφημερίδας ή έπι- 
στολής πού δέν έξέφραζε τις δικές τους ιδέες, άφ’ έτέρου δέ τή μεταφορά άπ’ τις 
έπαρχίες στήν ’Αθήνα κάθε φορτίου μέ τρόφιμα, άπό τά όποια είχε άπόλυτη άνάγκη.

Μία τελευταία ένέργεια τών κομμουνιστών άποδείχνει άκόμη πιο τέλεια τά 
σχέδιά τους. Στις 4 Νοεμβρίου διέρρηξαν τις φυλακές Συγγροΰ καί άπελευθέρωσαν 
780 καταδίκους τοΰ: κοινού ποινικού δικαίου, δολοφόνους, λωποδύτες, διαρρήκτες,, 
ληστές, άπό τούς οποίους είχαν άπόλυτη άνάγκη γιά τήν έκτέλεση τών έγκληματικών 
τους σχεδίων.

24. Τόσο ή Κυβέρνηση—δηλαδή ό κ. Παπανδρέου καί τά έθνικόφρονα μέλη 
της—όσον καί ή Βρεταννική Στρατιωτική Διοίκηση είχαν άντιληφθή πλέον ότι ή 
κατάσταση αύτή δέν ήμποροΰσε νά παραταθή χωρίς ολέθριες συνέπειες γιά τήν Ε λ 
λάδα καί τό συμμαχικό άγώνα.'Ο στρατηγός Σκόμπυ ιδίως, μέ τήν τίμια άντίληψη 
τοϋ πειθαρχικού στρατιώτου, δέν μπορούσε ν’ άντιληφθή πώς ήταν δυνατό νά παρα- 
βιάζωνται τόσο κατάφορα διαταγές τις όποιες είχεν έκδώσει μέ τή ρητή συμφωνία:
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και έγκριση τοΰ πληρεξουσιοδοτημένου άρχηγοϋ τώ ν ’Ελασιτών, στρατηγού Σαράφη.
Άπεφασίσθη τότε ή διάλυση και ό άφοπλισμός των άνταρτικών δυνάμεων, 

οί όποιες είχαν δημιουργηθή μέ άποκλειστικό σκοπό τον πόλεμο εναντίον των Γερ- 
μανών κατακτητών καί οί όποιες δεν είχαν πλέον κανένα προορισμό μετά την ορι
στική εκδίωξη των Γερμανών άπό τό Ελληνικό έδαφος.

"Ηδη άπό της 25 ’Οκτωβρίου ό στρατηγόςΣκόμπυ άναγγέλλοντας τήν άπε- 
λευθέρωση της Ελλάδος είχε τονίσει στην Κόρινθο, ότι οί άνταρτικές δυνάμεις όλων 
των αποχρώσεων διατελοΰν υπό τάς διαταγάς του καί ότι άναμένει άπό αυτές νά 
συνεργασθούν γιά τήν εθνική ενότητα. Στις 26 δέ ’Οκτωβρίου ό κ. ΙΙαπανδρέου άνήγ- 
γειλε ,γιά πρώτη φορά, ότι οί δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ καί τοΰ ΕΔΕΣ θά άφοπλισθοϋν 
καί θά διαλυθούν. Στις 6 δέ Νοεμβρίου ό ίδιος έδήλωσε δημοσία γιά πρώτη φορά, 
ότι ή 10η Δεκεμβρίου ώρίσθη γιά τήν αποστράτευση των άνταρτικών ομάδων άντι- 
στάσεως.

25. Σέ συμπληρωματικές του δηλώσεις ό κ. Παπανδρέου έτόνισε ότι μετά 
τήν άπελευθέρωση της Ελλάδος δέν συντρέχει πιά ό λόγος γιά τήν ύπαρξη ομάδων άντι- 
στάσεως καί επιβάλλεται ή άποστράτευσις κατά τήν ήμερομηνία πού ώρίσθη άπό 
κοινού. Οί λεπτομέρειες τής άποστρατεύσεως θά καθωρίζοντο σέ συνεννόηση μέ 
τούς άρχηγούς των στρατηγούς Σαράφην καί Ζέρβαν.

Δέν ήσαν τυχαίες, ούτε ή άπόφαση αύτή ούτε ή ήμερομηνία πού ώρίσθη. Τόσο 
ό πρωθυπουργός καί οί έθνικόφρονες υπουργοί του, όσο καί ό ’Άγγλος ’Αρχιστρά
τηγος, είχαν λάβει τότε σειρά άπό εκθέσεις πού άνέφεραν όχι μόνο τήν κατάσταση 
πού επικρατούσε στις Ελληνικές επαρχίες, άλλά, καί τις σαφείς προπαρασκευαστι
κές κινήσεις ενός κομμουνιστικού κινήματος. Οί αρμόδιες άρχές είχαν υποβάλει 
άναφορές γιά τή διαρκή προώθηση άνταρτικών ομάδων προς τις παρυφές τής πρω- 
τευούσης,γιά τή διείσδυση πολυαρίθμων Έλασιτών μέσα στήν πόλη καί γιά τή δημι
ουργία άποθηκών όπλων, πυρομαχικών καί εκρηκτικών υλών σέ διάφορα έπίκαιρα 
σημεία. 'Η κατάσταση ήταν τόσο άνησυχαστική, ώστε οί περισσότεροι άπό τούς 
έθνικόφρονας ύπουργούς, σέ ιδιαίτερες συνομιλίες μέ τον πρωθυπουργό, τοΰ έτόνισαν 
ότι ύπό τοιαύτας συνθήκας δέν θά μπορούσαν νά παραμείνουν στήν κυβέρνηση. Ό  
κ. Παπανδρέου εύρέθη σύμφωνος μαζί τους καί άπό κοινού καθώρισαν τήν ήμερο
μηνία τής 10ης Δεκεμβρίου μέχρι τής οποίας θά κατεβάλλετο ή τελευταία προσπά
θεια μιας ομαλής έξελίξεως, πού θά στηρίζονταν όμως άπαραίτητα στή διάλυση τών 
άνταρτικών δυνάμεων, ή οποία μόνη θά έκανε δυνατή τή δημιουργία πραγματικού 
κράτους καί στήν υπόλοιπη Ελλάδα, πέραν τών ’Αθηνών.

26. Τις ήμέρες εκείνες οί κομμουνισταί έφαίνοντο πώς είχαν κατ’ άρχήν 
άποδεχθή αύτή τή συμφιονία. Οί λόγοι ήσαν άπλοι : Πρώτον δέν είχαν άκόμη ευρει 
μία οπωσδήποτε άνεκτή δικαιολογία γιά τήν άρνησή τους καί δεύτερον δέν είχαν 
άκόμη συμπληρώσει τις προετοιμασίες τους γιά τη βίαιη κατάληψη τής αρχής. ’Έ 
πρεπε νά προωθηθούν βαθμιαίως άκόμη πλησιέστερα προς τάς ’Αθήνας οί ένοπλοι 
σχηματισμοί τού ΕΛΑΣ, νά μπούν περισσότεροι άπό τούς Έλασίτες μέσα στή πόλη, 
νά στερεωθούν καλλίτερα τά κέντρα άντιστάσεως καί έξορμήσεως πού είχαν αρχίσει 
νά δημιουργούν στήν Καισαριανή, στήν Κοκκινιά, στο Περιστέρι, στο συνοικισμό 
Γκύζη καί σέ άλλα σημεία τών δύο πόλεων. ’Έπρεπε άκόμη νά καλλιεργηθή περισ
σότερο ό τεχνητός εκνευρισμός τοΰ πληθυσμού,, ό όποιος τούς έχρειάζετο καί τον 
όποιο έδημιούργουν μέ αλλεπάλληλες διαδηλώσεις καί μέ πρόκληση επεισοδίων. 
Οί εύκαιρίες δέν ήταν δύσκολο νά βρεθούν. 'Η επέτειος τής ίδρύσεως τού ΕΑΜ άπε- 
τέλεσε τήν τελευταία εύκαιρία καί διετηρήθη άκόμη ή παλαιά αύτή,παραπλανητική, 
έαμική έτικέττα. Άπό έκεϊ καί πέρα τά «είκοσιεξάχρονα» τοΰ Κομμουνιστικού Κόμ
ματος τής Ελλάδος έπέτρεψαν νά πάρη ή ολη «αγκιτάτσια» καθαρά πλέον καί άνε- 
πιφύλακτα κομμουνιστικό χρώμα. Σύμφωνα μέ τις εντολές πού έδόθησαν έπρεπε
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ή πόλη ολόκληρη νά βουτηχθή στο «Κόκκινο Μελάνι», τά σφυροδρέπανα νά γεμίσουν 
τούς τοίχους, τις πλατείες, τά πεζοδρόμια, οί διαφημιστικές πινακίδες τού «ήρωϊ- 
κοΰ Κ.Κ.Ε.» νά εξαλείψουν κάθε άλλο ίχνος διαφημίσεως άπό την πόλη.’Ακόμη καί 
τά περίφημα τραγούδια μετεβλήθησαν έτσι ώστε τό «Κάπα—Κάπα—’Έψιλον καί 
οχι Βασιληά» ν’ άντικαταστήση τό «Λαοκρατία καί όχι Βασιληά».’Αντικειμενικός 
σκοπός ήταν άφ’ ένός μέν νά παρασυρθή άσυναίσθητα ό κόσμος πού ακολουθούσε 
μέχρι τότε τό ΕΛΜ στο .κομμουνιστικό κόμμα, άφ’ ετέρου δέ νά έξερεθισθοΰν οί 
αντίπαλοι καί νά προκληθοΰν έπεισόδια αιματηρά, πού έχρειάζοντο άπαραίτητα 
γιά τή δικαιολογία τής στάσεως.

Άπό τής 9 Νοεμβρίου όταν έφτασεν ή ήρωϊκή Ταξιαρχία τού Ρίμινι στήν 
’Αθήνα, άρχισαν νά έκδηλώνωνται κάπως σαφέστερες οί προθέσεις των κομμουνι
στών. Ένθυμούμεθα όλοι μέ ποιο παραλήρημα άγνού καί άκομματίστου πατριω
τικού ένθουσιασμοΰ ό ’Αθηναϊκός Λαός έδέχθη τά ήρωϊκά εκείνα παιδιά, πού είχαν 
δοξάσει την Ελληνική σημαία στήν ’Ιταλία. Καί τό γεγονός ότι οί κομμουνισταί 
έτόλμησαν τότε νά προσβάλουν τό λαϊκόν αύτό αίσθημα, είναι χαρακτηριστικό τής 
άποφάσεως στήν οποία είχαν κάταλήξει ν’ αδιαφορήσουν πλέον γιά τήν Κοινή Γνώμη 
καί νά προχωρήσουν βαθμιαία στήν έφαρμογή των σχεδίων τους. Οί Έαμικοί υπουρ
γοί άπέφυγαν νά συμμετάσχουν οπωσδήποτε στήν πάνδημο υποδοχή τής ’Ορεινής 
Ταξιαρχίας. Στις 8 Νοεμβρίου, ό «Ριζοσπάστης» κατηγόρησε άπροκάλυπτα πολλά 
άπό τά στελέχη τής Ταξιαρχίας τού Ρίμινι ώς γνωστούς «μοναρχοφασίστες» καί 
πρόσθεσε ότι σ’ αύτή καί τον 'Ιερό Λόχο είναι πιθανόν νά προσκολληθούν οί «Χΐ- 
τες» καί οί «ταγματαλήτες» τού Ράλλη. Στις 9 Νοεμβρίου οί σύντροφοι Παρτσαλί- 
δης, Ζέβγος καί Σιάντος, παρουσιασθέντες στον πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου, ένε- 
φάνησαν γιά πρώτη φορά έπίσημα τήν άξίωση όπως διαλυθούν ή ’Ορεινή Ταξιαρ
χία καί ό 'Ιερός Λόχος, προσθέτοντας ότι μόνον στήν περίπτωση αύτή θά έδέχοντο 
νά διαλυθή καί ό αντάρτικος στρατός τού ΕΛΑΣ.

Στις 14 Νοεμβρίου ή άξίωση αύτή έπανελήφθη κατά τρόπο άκόμη έπισημό- 
τερο. 'Η κεντρική ’Επιτροπή τού ΕΑΜ παρουσιάσθη στον πρωθυπουργό κ. ΙΙαπαν- 
δρέου καί τού υπέβαλε σειρά αιτημάτων, μεταξύ των όποιων τά κυριώτερα ήταν ή 
άποστράτευση τής ’Ορεινής Ταξιαρχίας, τού 'Ιερού Λόχου καί τού Τάγματος Χω
ροφυλακής Αίγύπτου προ πάσης άποστρατεύσεως τού ΕΛΑΣ, μέ τή δικαιολογία 
οτι αί δυνάμεις αύτές.,.έτοίμαζαν κίνημα προς κατάληψη τής εξουσίας άπό τή Δε
ξιά. 'Υπέβαλαν δέ καί σχετικό υπόμνημα.

"Ολοι ένθυμούμεθα τις άγωνιώδεις ήμέρες πού πέρασαν τότε, κατά τις όποιες 
είτε έφαίνετο συνεχώς επικείμενη ή άνεπανόρθωτη πλέον ρήξις, είτε άναγκαζόταν 
ή κυβέρνηση νά προβαίνη σέ υποχωρήσεις πού έξησθένιζαν τό Κράτος τού Νόμου 
καί ένίσχυαν τούς προετοιμάζοντας τό κίνημα. Ένθυμούμεθα τή νύκτα εκείνη τής 
16ης Νοεμβρίου κατά τήν οποία ή ρήξις έφαίνετο πλέον γιατί τό υπουργικό συμ
βούλιο διελύετο, λόγω τής άδυναμίας οίασδήποτε άντιστάσεως καί ό Βρεταννός 
στρατηγός Σκόμπυ έκαλοΰσε πλησίον του πότε τον πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου, 
πότε τούς κομμουνιστάς υπουργούς μέ τό σκοπό νά έπιτύχη κάποιο συμβιβασμό.

Τή νύχτα εκείνη ή άμεση ρήξις άπεφεύχθη. ’Αλλά τό υπουργικό συμβούλιο 
δένκατώρθωσε νά συνεδριάση πλέον καί ή όλη ή είκών ήταν ή εικόνα μιας παρελκυ
στικής προσπάθειας, πού διεξήγετο άπό τούς κομμουνιστάς, γιά νά κερδίσουν τις 
15ή20 ήμέρες, πού τούς έχρειάζοντο άκόμη γιά τήν συμπλήρωση των επαναστατικών 
τους προετοιμασιών. Τήν πραγματικότητα άλλωστε άπεκάλυψε ό ίδιος ό κομμουνιστής 
άρχηγο? σύντροφος Σιάντος, όταν κατά τήν περίφημη σύσκεψη τών κομμ.άτων τής 
28ης Δεκεμβρίου άπεκάλυψε σέ μιά στιγμή ειλικρίνειας ότι ή άξίωση περί διαλύ- 
σεως τής 'Ιερας Ταξιαρχίας άπετέλεσε άπλό πρόσχημα γιά νά μή διαλυθή ό «ήρωϊ- 
κός ΕΛΑΣ». (Συνεχίζεται)
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1 .  Σημασία τής ευθανασίας.
Ή  λέξις Ευθανασία σημαίνει κατά λέξιν πάντα ευκολον ή ευτυχή θάνα

τον. Παράγεται έκ τοΰ ρήματος εύθανατέω—ώ, ό δέ άποθνήσκων καλόν καί ευτυχή 
θάνατον καλείται εύθάνατος. 'Ο όρος δμως Ευθανασία, έχρησιμοποιήθη υπό του με
γάλου "Αγγλου φιλοσόφου Φραγκίσκου Bacon, προς δήλωσιν τής έπίτηδες προκλή- 
σεως τοΰ θανάτου άνθρώπου πάσχοντος έκ βασανιστικής τίνος νόσου, προς άπαλ- 
λαγήν του άπό των έκ τής νόσου βασάνων.

’Αποτελεί ή ευθανασία θέμα συζητήσεως άπό τής άρχαίας έποχής μέχρι σή
μερον, κατά περιόδους δέ προσκτάται έπικαιρότητα, λόγω συνταρακτικής περιπτώ- 
σεως έφαρμογής ευθανασίας, οποία ύπήρξεν ή προ πενταετίας συμβάσα έν 'Ηνωμ. 
Πολιτείαις τής ’Αμερικής πρόκλησις ευθανασίας γραίας τίνος βασανιζόμενης υπό 
καρκίνου. 'Η Εύθανασία είχε προκληθή έν τή περιπτώσει ταύτη ύπό τοΰ ίατροΰ 
Sandler, θέλομεν δέ περί ταύτης όμιλήση κατωτέρω.

Τό θέμα τής ευθανασίας συζητεΐται μετά πάθους ύπό ιατρών, ψυχολόγων, 
θεολόγων, κοινωνιολόγοι, νομικών, λαογράφων καί έπιστημόνων άλλων ειδικοτή
των, άλλά καί ύπό τοΰ κοινοΰ. ’Εκ τών άσχοληθέντων μέ τό θέμα τής Ευθανασίας 
άλλοι μέν τάσσονται ύπέρ τής ένεργείας Εύθανασίας, άλλοι δέ διαρρήδην κηρύσσον
ται κατ’ αύτής. ΓΙαρ’ ήμΐν, ευρέως οπωσδήποτε άνεπτύχθη τό θέμα τής εύθανασίας 
εις διαφόρους δημοσιεύσεις ημών (Στοιχεία ’Ιατρικής Δεοντολογίας κλπ .), καί έπ’ 
έσχάτων έδημοσίευσε λίαν ένδιαφέρουσαν μελέτην ό έν Θεσσαλονίκη δικηγόρος κ. 
I. Λαδάς, ύπό τον τίτλον : 'II Εύθανασία ύπό την σημερινήν της έννοιαν καί αί περί 
αύτής γνώμαι («Ελληνική ’Ιατρική», Δεκέμβριος 1954 ).

Προς την ένταΰθα συζήτησιν τοΰ θέματος, απαιτείται μικρά τις άνάπτυξις.

2. Α ϊτια  έξωθοϋντα προς ενέργειαν εύθανασίας.
Ό  οίκτος προς τον πάσχοντα άνθρωπον είναι συναίσθημα φυσικόν εις πάντα 

άνθρωπον, άνθρωπίνην έ'χοντα καρδίαν. Είναι δέ ό οίκτος μεγαλείτερος άν ό πάσχουν 
είναι φίλος ή συγγενής καί δή στενός. "Αν δέ τό πάθος τοΰ πάσχοντος έπί μακρόν 
παρατείνεται, άποβαίνει μαρτύριον άληθές καί δι’ αύτόν καί διά τούς περί αύτόν. 
Είναι δέ πολλαί αί χρόνιαι νόσοι, καθ’ άς άνθρωπός τις έπί μακρόν βασανίζεται πο
λυτρόπους, κυριώτατα δμως αί συνοδευόμεναι ύπό πόνων ισχυρών καθιστώσι μαρτυ
ρικήν τήν ζωήν εις τον πάσχοντα καί τούς περί αύτόν. Εις τάς τοιαύτας νόσους κατα- 
λέγονται αί κακοήθεις νεοπλασίαι κυρίως, άλλά καί άλλαι, προκαλοΰσαι διάφορα 
βαρέα συμπτώματα. Τοιαΰται νόσοι είναι ή φυματίουσις, ή κατά πλάκας σκλήρυν- 
σις.Επίσης κακώσεις μεγάλαι ώς έν πολέμου καί τά τροχαία έν γένει δυστυχήματα κλπ.

Κατά τοιαύτας περιπτώσεις τό παρατεινόμενον μαρτύριον τοΰ άρρώστου έκ- 
νευρίζει τούς περί αύτόν καί οί ιατροί ούχί σπανίως έρωτώνται ύπό τών συγγενών 
μέχρι πότε θά παραταθή τό μαρτύριον τοΰ άρρώστου, άλλά καί αύτών. Δέν σπανί
ζουν δέ αί περιπτώσεις καθ’ άς συγγενείς στενοί, προς συντόμευσιν τών βασάνων 
τοΰ πάσχοντος μετεβλήθησαν εις φονεΐς, δι’ οίουδήποτε τρόπου θανατώσαντες αύ-
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τόν. Ουτω σύζυγοι έφόνευσαν συζύγους, γονείς τά τέκνα, τέκνα τούς γονείς, αδελ
φοί τούς άδελφούς. Τοιαΰτα περιστατικά φόνων έκ συμπάθειας ή φιλανθρωπίας 
συχνά παρατηρούνται. Παρ’ ήμΐν προ έτών άπεστάλη εις το Νεκροτομεΐον το πτώμα 
άνδρός. Ούτος άπηυδήσας έκ των πόνων τούς όποιους ή έκ καρκίνου πάσχόυσα μη
τέρα του ύφίστατο, άλλά καί έκ της οικονομικής καταστροφής εις ήν διά την νόσον 
κατέληξε, έτραυμάτισε βαρέως ταύτην καί εΐτα έπί τού σώματός της ηύτοκτόνησε, 
συντρίψας τήν κεφαλήν του διά πυροβόλου όπλου.

Τοιαύτη όμως θανάτωσις τού πάσχοντος ύπο στενού συγγενούς προς άπολύ- 
τρωσιν έκ περαιτέρω βασάνων είναι φοβερά την έντύπωσιν καί ευτυχώς δεν ευρί
σκει πολλούς τούς μιμητάς. Προς άποφυγήν όθεν τοιούτων έπεμβάσεων, αϊτινες 
καταρρίπτουν τήν ιδέαν της συγγένειας είτε καί τής φιλίας, προέτειναν πολλοί όπως 
τής ταχυτέρας έξοντώσεως τού πάσχοντος έπιλαμβάνεται ό ιατρός, θανατών διά 
καταλλήλων ναρκωτικών φαρμάκων τόν πάσχοντα, παρέχων οότω εις αυτόν, άντί 
τού μετά χρόνον πολυοδύνου θανάτου, ταχύν τοιοΰτον καί άνευ πόνων, δημιουργών 
ουτω διά τόν άρριοστον τήν Εύθανασίαν.

Τήν εύθανασίαν πάντοτε εύχεται τις δι’ έαυτόν καί διά πάντα προσφιλή του. 
Τά παλληκάρια τής τουρκομάχου 'Ελλάδος, οί 'Αρματωλοί καί Κλέφτες ηυχοντο 
προς άλλήλους καλό βόλι, τραύμα δηλ. καίριον, θανατηφόρον αμέσως, ϊνα μή βασα- 
νισθώσιν έάν συνελαμβάνοντο. Καί άλλοι, σοβαρώς άλλά ούχί θανατηφόρος τραυμα- 
τισθέντες έπεκαλοΰντο τούς συντρόφους των νά άποκόψωσι τήν κεφαλήν των, ίνα 
ουτω τύχωσιν ευθανασίας καί ούχί μαρτυρικού θανάτου, αν είς χεϊρας τών έχθρών 
περιέπιπτον.

’Αλλά συγκινητικόν δι’ ημάς τούς "Ελληνας παράδειγμα ευχής προς εύθα
νασίαν είναι ό Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγος. Ούτος ώς διηγείται ό Κριτόβουλος, 
άκούων πανταχόθεν τήν έπελπιστικήν κραυγήν «έάλω ή πόλις» άνεφώνησε : « Ή  
πόλις άλίσκεται καί έγώ ζώ έ'τι». Κατά δέ τόν Δούκαν άνεφώνησεν, έπιζητών 
εύθανασίαν: «Ούκ έ'στι τ ις  τώ ν χριστιανών τοϋ λαβείν τήν κεφαλήν μοο 
άπ’ έμοΰ» καί όρμήσας εις τό πλήθος τών εισβολέων εύρε θάνατον ένδοξον.

Ώς άνεφέραμεν ύπο πλείστων συνεζητήθη τό ζήτημα τής εύθανασίας, άλλων 
μέν ύποστηριζόντων τήν έφαρμογήν ταύτης, άλλων δέ δεινώς κατ’ αυτής καταφε- 
ρομένων.

3. 'Υποστηρικταί ένεργείας εύθανασίας.
Φιλόσοφοι ύπήρξαν οί πρώτοι υποστηρικταί τής έφαρμογής εύθανασίας καί 

κατά τήν άρχαιότητα ό Πλάτων. Ούτος έν τή Πολιτεία αύτού (Βιβλ. III) άναφέρει 
τά έξής : «Ό  Σωκράτης λέγει είς τόν Γλαύκωνα : "Εκαστος πολίτης οφείλει νά έκ- 
πληρώση καθήκον τι εις παν εύνομούμενον Κράτος. Ούδείς δικαιούται νά διέρχεται 
τήν ζωήν του έν άσθενείαις καί μέ φάρμακα καί έπιλέγει : Ούκοΰν καί ιατρικήν, 
οίαν εϊπομεν, μετά τής τοιαύτης δικαστικής κατά πόλιν νομοθετήσεις, αί τών πολι
τών σοι, τούς μέν εύφυεϊς τά σώματα καί τάς ψυχάς θεραπεύσουσι, τούς δέ μή, όσοι 
μέν κατά σώμα τοιοΰτοι άποθνήσκειν έάσουσι, τούς δέ κατά τήν ψυχήν κακοφυεΐς 
καί άνιάτους αυτοί άποκτενοΰσι. Καί ό Γλαύκων άπήντησε : Τό γοΰν άριστον αύτοΐς 
τε τοϊς πάσχουσι καί τή πόλει ουτω πέφανται».

Κατά μεταγενεστέρους χρόνους ύπεστήριξαν πολλοί τήν εύθανασίαν, έπί τού 
Πλάτωνος κυρίως στηριχθέντες. Τοιούτος ύπήρξεν ό περίφημος "Αγγλος φιλόσο
φος Φραγκίσκος Bacon ’(1561—1626). Ούτος ώς εϊπομεν, έδωκε τό όνομα τής 
Εύθανασίας είς τό συζητούμενον θέμα. 'Ο Bacon έκθύμως υποστήριξε τήν εύθα
νασίαν δι’ άνθρώπους βασανιζομένους έκ νόσου τινός, σαφώς άνιάτου. Καινοτομών 
δέ ό Bacon ύπεστήριξεν ότι ό ιατρός ό κρίνας έπιβαλλομένην τήν εύθανασίαν ώφειλε 
νά προβή καί είς έκτέλεσιν ταύτης.
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Πολύ ένωρίτερον έκηρύχθη υπέρ της εφαρμογής της ευθανασίας ό περίφημος ’Ά γ 
γλος φιλόσοφος καί πολιτικός Θωμάς Μωρός (Th. Morus 1498—1535). Ούτος είναι 
ό συγγραφεύς τής περιβοήτου Ούτοπίας, φιλοσοφικού συστήματος έκπηγάσαντος κυ
ρίως έκ τής μελέτης τής Πολιτείας τού Πλάτωνος. Έν τή Ουτοπία ό Μωρός υποστη
ρίζει τήν ενέργειαν ευθανασίας έπί νόσων άνιάτων καί συνοδευομένων υπό πόνων 
ισχυρών. Συνίστα προς τούτο νά πεισθή ύπό των ιερέων ή άλλων ό πασχών, ίνα 
ζητήση νά θανατώσωσιν αυτόν διά μέσου άνωδύνου. Διά τήν ιστορίαν άναφέρομεν 
ότι ή μοίρα έπεφύλασσεν είς τον Μωρόν θάνατον ταχύν μέν άλλ’ άπαίσιον. Διαφω- 
νήσας ό Μωρός προς τον Βασιλέα Ερρίκον Η' ένεκλείσθη είς τάς φυλακάς καί κα- 
ταδικασθείς είς θάνατον άπεκεφαλίσθη διά πελέκεως, νομίμου τότε μέσου τής έκ- 
τελέσεως θανατικής ποινής.

'Έτερος διάσημος ύποστηρικτής τής εύθανασίας ύπήρξεν ό Γερμανός φιλό
σοφος Νΐτσε (Nietzche 1844—1900). Ούτος ΰμνησεν ώς γνωστόν τον ύπεράνθρω- 
πον, ώς τον μόνον άξιον νά ζή έπί τής γής, τούς δέ λοιπούς υπανθρώπους ούτως εί- 
πεΐν κατ’ αυτόν, κατεδίκαζεν είς θάνατον, χαριζόμενος μόνον τον δι’ εύθανασίας 
τοιοΰτον. Γνωστόν όμως είναι δτι ό Νΐτσε παραφρονήσας άπέθανεν έν πνευματική 
άθλιότητι, ύπό τήν στοργικήν φροντίδα δύο γυναικών, τών άδεφών τού πατρός του, 
μή έφαρμοσθείσης έπ’ αύτοΰ εύθανασίας.

Δεινός ύποστηρικτής τής εύθανασίας ύπήρξε καί ό Βέλγος φιλόσοφος Μαί- 
τερλιγκ. Ούτος έν τώ έργω αύτού La Mort έπιτίθεται κατά τών ιατρών οΐτινες κατά 
νόσους σαφώς άπελπιστικάς βασανίζουν τον άρρωστον δι’ ένέσεων καρδιοτονο- 
τικών, έχουσών ώς μόνον άποτέλεσμα τήν δυσθανασίαν, τήν παράτασιν δηλαδή τής 
αγωνίας τού πάσχοντος,ένώ ή ενέργεια εύθανασίας καί τον πάσχοντα θά άπήλλασσε 
τών βασάνων του καί τούς περί αύτόν θά άνεκούφιζε.

Μεταξύ πολλών άλλων ύποστηρικτών τής εύθανασίας δύναται νά άναφερθή 
ό έξέχων Γερμανός δικαστικός Binding. Ούτος εδωκεν είς τήν έννοιαν τής έύθα- 
νασίας εύρυτάτην έ'ννοιαν, άνάλογον προς τήν τού Νίτσε. Ούτος έν άρθρω του περί 
εύθανασίας δημοσιευθέντι κατά τό 1920 ώρισε τήν εύθανασίαν ώς άδειαν καταστρο
φής τών ύπάρξεων α'ίτινες δέν άξίζουν τον κόπον νά ζούν.

Παραλείποντες άλλους ύποστηρικτάς τής εύθανασίας ύπομιμνήσκομεν δτι 
καί άλλοι, πάσης είδικότητος, διανοούμενοι ύπεστήριξαν τήν εύθανασίαν καί λογο
τεχνικά έ'ργα άξίας έδημοσιεύθησαν καί προπαγάνδα διά τού κινηματογράφου έγέ- 
νετο ύπέρ εύθανασίας. Πλεΐστοι δέ έξ ήμών ένθυμούμεθα τό ώραΐον Γερμανικόν 
κινηματογραφικόν έ'ργον, τό προβληθέν κατά τήν περίοδον τής κατοχής (1942) ύπό 
τον τίτλον : «Κατηγορώ». Κατ’ αυτό ιατρός τις ένήργησε θανατηφόρου ένεσιν μορφί
νης έπί τής συζύγου αύτοΰ, πασχούσης έκ σκληρύνσεως κατά πλάκας καί δεινώς 
βασανιζομένης έξ αύτής. Παραπεμφθείς είς τό Κακουργόδικεΐον ήθωώθη κατόπιν 
άπολογίας διά τής όποιας έπετίθετο κατά τής κοινωνίας, μή έγκρινούσης τήν εύθα
νασίαν έπισήμως καί άναγκαζούσης τούς ίδιώτας καί δή τούς ιατρούς νά προβαί
νουν είς ταύτην.

4. ’Αντίπαλοι προς τό σύστημα τής εύθανασίας.
Πολλοί έπιστήμονες, διαφόρων έπιστημών, έκηρύχθησαν διά διαφόρους λό

γους άντίθετοι προς τήν έφαρμογήν εύθανασίας, όσονδήποτε καί αν αυτή κατωχυ- 
ρούτο νομοθετικώς. Κυριώτατα δέ άντεπεξήλθον κατά τής ένεργείας εύθανασίας οί 
ιατροί, έφ’ δσον μάλιστα είς αύτούς θά έπιπτεν ή ύποχρέωσις διενεργείας ταύτης. 
Ό  ιατρικός κόσμος άκολουθεΐ έπί τού προκειμένου τον πατέρα τής ’ Ιατρικής, τον 

/ δαιμόνιου Ίπποκράτην, διακηρύσσοντα έν τώ ορκω αύτού «ού δώσω δε ούδέ φάρ- 
μακον ούδενί αίτηθείς θανάσιμον, ούδέ ύφηγήσομαι ξυμβολίην τοιήνδε».
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ΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ
‘ Υπό χ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑ

Τηλεκινητικαί τηλεπάθεια ι.
Στο προηγούμενο τεύχος των « ’Αστυνομικών Χρονικών» διηγήθημεν την 

περίπτωσιν τού κ. Ά ντ. Ρουμπέν, δστις ένώ έκοιμάτο ήκουσε κρότον άνοιγομένης 
θύρας και έξυπνήσας είδε τό όραμα τής ασθενούς μητέρας του νά τού άναγγέλη τον 
θάνατόν της.

Και έρωτώμεν:
Διατί τάχα δεν έπροτίμησε νά τού κάμη τήν άνακοίνωσιν τού θανάτου της έν 

όνείρω;... Μήπως διά νά τού προξενήση ζωηροτέραν έντύπωσιν διά τού οράματος 
έν έγρηγόρσει;... Δεν ήμποροΰμεν νά γνωρίζωμεν άσφαλώς έφ’ δσον δεν γνωρίζει 
ακόμη ή έρευνα τούς νόμους τούς διέποντας τά φαινόμενα αύτά.

ΙΙάντως ή πρόθεσις τής θνησκούσης νά εΐδοποιήση τον μακράν εύρισκόμενον 
υιόν της περί τού θανάτου της καί νά τού δώση τάς τελευταίας παραγγελίας της είναι 
προφανής, έφ’ -δσον μάλιστα καί τον έζητούσε έπιμόνως κατά τήν άσθένειάν της.

Τό όραμα είναι Τηλεπάθεια έ μ φ α ν ι σ τ ι κ ή ς  μ ο ρ φ ή ς  μ ε τ ’ α κ ο υ 
σ τ ι κ ή ς  ψ ε υ δ ά  ι σ θ ή σ ε ω ς ,  διότι βέβαια οί λόγοι αυτοί δεν έπροφέρθησαν 
ούτε έπροκάλεσαν ήχητικά κύματα. 'Η τηλεπάθεια έπροκάλεσε στον έγκέφαλον 
τού κ. Ρουμπέν τήν έντύπωσιν ήχητικής διατυπώσεως τής σκέψεως τής θνησκού- 
σης.

Δέν αποκλείεται έν τούτοις ή Τηλεπαθική έντύπωσις τού θανάτου νά έπρο- 
κάλεσεν αυτομάτως τάς σκέψεις περί προστασίας τών άδελφών του στον κ. Ρουμπέν 
πού θά τάς εΐχεν ήδη προ πολλοΰ άπό τής πληροφορίας τού ιατρού περί τής άπελπι- 
στικής καταστάσεως τής μητρός του.

"Αλλη περίπτωσις :
Όλίγην ώραν προ τού θανάτου τού άειμνήστου Νικολάου Κουτσογιάννη διευ- 

θυντοΰ τού δικαστικού τμήματος τής ’Εθνικής Τραπέζης, ό ιατρός του κ. Γεώργιος,
Τήν έπιταγήν ταύτην τού 'Ιπποκράτους ήκολούθησαν οί ιατροί πάντων τών αι

ώνων, πλήν τών άπαραιτήτων, εις πάντα κανόνα, έξαιρέσεων. Ούτω οί έπίσημοι 
κατά τήν έποχήν των ιατροί Cabanis καί Petit, τή έπιμόνω αιτήσει τού βαρέως 
πάσχοντος Mirabeau, τού έκ τών πρωτεργατών τής μεγάλης Γαλλικής έπαναστά- 
σεως, έχορήγησαν εις αυτόν θανατηφόρον δόσιν οπίου καί άπήλλαξαν αύτόν τής άγω- 
νίας του καί τής ζωής, ίσως δέ καί μεταγενεστέρας κακοτυχίας, παρόμοιας προς τήν 
τού Danton καί άλλων πρωτεργατών τής έπαναστάσεως, τής διά τής λαιμητόμου 
δηλ. θανατώσεως.

Καί άλλοι δμως ιατροί έμφανίζονται ένίοτε παραβαίνοντες τον δρκον τού 'Ιπ- 
ποκράτους, ώς ό έν άρχή άναφερθείς ’Αμερικανός ιατρός Sandler κλπ.

Αί έξαιρέσεις όμως αύται δέν άντιπροσωπεύουσι τήν γνώμην τού ’ Ιατρικού 
σώματος. Τούτο εις πάσας τάς χώρας πιστώς καί μετ’ ένθουσιασμού άκολουθεϊ τά 
ύπό τού 'Ιπποκράτους θεσπισθέντα. Καί παράδειγμα τούτου είναι ή περίπτωσις τού 
Sandler. Ένήργησεν ούτος θανατηφόρον ένεσιν επί γυναικός βασανιζομένης ύπό 
καρκίνου καί ό ίδιος κατήγγειλε τήν πράζιν εις τάς Άρχάς. Δικασθείς ήθωώθη. 
'Ο ’Αμερικανικός δμως ’Ιατρικός Σύλλογος, (American Medical Association) 
διέγραψε τον Sandler έκ τού καταλόγου τών μελών του, κατόπιν τού οποίου έστε- 
ρήθη τού δικαιώματος άσκήσεως τού έπαγγέλματος, μόλις δέ μετά διετίαν έπετράπη 
αύτώ, χαριστικώς, ή έκ νέου άσκησις. · (Συνεχίζεται)
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Μοσχίδης συνώδευσε την άδελφήν τοΰ ψυχορραγοϋντος κυρίαν Μαρίαν Μόσχου, 
στήν οικίαν της διά νά μή παρευρεθή έκεΐ κατά τον θάνατον.

"Οταν έφθασαν στο σπίτι τής κ. Μόσχου έκάθησαν σ’ ένα καναπέ άναμένοντας 
νά πάρουν καφέ, όταν έξαφνα προτού περάση εν τέταρτον τής ώρας, ήκουσαν μιάν 
κιθάρα, πού ήτο κρεμασμένη στον τοίχο άπέναντί των και εις άπόστασιν δύο περί
που μέτρων άπό τοΰ εδάφους, ν’ άντηχή ισχυρότατα.

~Ητο ένα δυνατόν « γ κ ρ ί ν . . . »  κατά τά λεγόμενά των, σάν νά έδονήθησαν 
διά μιας όλαι αί χορδαί της.

Έκυττάχθησαν τότε καί οί δύο τρομαγμένοι καί είπαν ότι την στιγμήν αύτήν 
θά έπήλθε τό τέλος τοΰ ψυχορραγοϋντος καί συγχρόνως έκύτταξαν τό ώρολόγι των.

Πράγματι την στιγμήν άκριβώς αύτήν είχεν έκπνεύσει ό ετοιμοθάνατος ό 
όποιος σημειωτέον ήγάπα ιδιαιτέρως νά παίζη κιθάραν καί έσυνήθιζε συχνά νά τόν 
συνοδεύη τραγουδών ό κ. Μοσχίδης μεθ’ ού συνεδέετο στενώς.

Το έπεισόδιον αυτό όμοΰ μέ τό άλλο πού περιεγράψαμε στο προηγούμενο 
τεύχος των « ’Αστυνομικών Χρονικών» καί πού συνέβη στήν οικίαν τοΰ καθηγητοΰ 
κ. Ι3αρθ. Γκύζη, είναι χαρακτηριστικά τής συγκλονιστικής αυτής μορφής τής 
Τηλεπάθειας κατά τήν στιγμήν τοΰ θανάτου.

Καί έδώ όμως δύο εξηγήσεις δύνανται νά δοθούν.
'Η πρώτη είναι ότι ό θνήσκων διά τής άπηχήσεως τοΰ άγαπημένου του ορ

γάνου — ήθέλησε νά δώση σημεΐον τής παρουσίας του στάς δύο προσφιλείς του 
υπάρξεις. Τήν άδελφήν καί τόν φίλον του. 'Η έξήγησις δέ αυτή όντως είναι ή άπλόυ- 
στέρα, ή κατ’ επιφάνειαν λογικωτέρα καί συγχρόνως ή πλέον ικανοποιητική διά 
τήν άνθρωπίνην μυστικοπάθειαν.

Έν τούτοις δεν είναι δυνατόν ν’ άποκλεισθή καί δευτέρα έξήγησις ή οποία 
παρ’ όλον ότι δεν έχει τήν σημασίαν τής πρώτης, πάντως λύει έν άπό τά σοβαρώτερα 
προβλήματα πού έτέθησαν ανέκαθεν ενώπιον τοΰ άνθρώπου. Τό ζήτημα ύπάρξεως 
Ψ υ χ ή  ς, θέμα πού άνελύθη έν έκτάσει στον τόμον τοΰ 1930 τών «Ψυχικών ’Ε
ρευνών».

Κατ’ αύτήν, εις έκ τών δύο πενθούντων, ίσως μάλιστα ή κ. Μαρία Μόσχου, 
πού έχει καί ΐσχυροτάτας διαισθητικάς ιδιότητας νά ύπήρξεν ή ασυναίσθητος αιτία 
τοΰ φαινομένου.

'Η κ. Μόσχου διησθάνθη ύ π ο σ υ ν ε ι δ ή τ ω ς  τό τέλος τοΰ άδελφοΰ της, 
τό ' Υ π ο σ υ ν ε ί δ η τ ο ν  όμως, διά λόγους τούς οποίους άγνοοΰμεν, δεν ήμπό- 
ρεσε νά μεταβιβάση τήν έντύπωσιν στον έγκέφαλον ύπό μίαν τών μορφών πού είδο- 
μεν στά προηγούμενα τεύχη : Μορφήν έμφανιστικήν—άναπαραστατικήν—ψυχοπα- 
θητικήν κλπ.

Τό δυναμόλυτον.
ΙΙρό τής δυσκολίας λοιπόν αύτής, έπροξένησε τήν έκμπομπήν δ υ ν α μ ο λ ύ 

τ ο υ ,  τό όποιον έδόνησε συμβολικώς τάς χορδάς τής κιθάρας διά νά τούς δώση νά 
έννοήσουντό δυστύχημα, πού καί πράγματι συνέβη. Ή  λαϊκή πείρα, ή οποία ούδέποτε 
άπατάται εις όμοιας περιστάσεις κρίνει τάς έκδηλώσεις αύτάς ώς άναμφισβήτητα 
τεκμήρια.

Τό δ υ ν α μ ό λ υ τ ο ν  όμως αύτό, είδος ά ν θ ρ ω π ί ν η ς  ρ α δ ι ε ν έ ρ 
γ ε ι α  ς—δεν δρα ώς τυφλή δύναμις, όπως π.χ. μιά ήλεκτρική έκκένωσις. ’Αλλά 
ώ ς β ο ύ λ η σ ι ς  λ ο γ ι κ ή  κ α ί  έ ν σ υ ν ε ί δ η τ ο ς, έ π ι δ ι ώ κ ο υ σ α ώ ρ ι -  
σ μ έ ν ο ν  σ κ ο π ό ν .

Μία ήλεκτρική έκκένωσις ήμπορεΐ ν’ άνατρέψη έν υλικόν άντικείμενον, ιός 
π.χ. ό κεραυνός. Δ ε ν  ή μ π ο ρ ε ΐ  ό μ ω ς  ν ά έ κ τ ε λ έ σ η  έ ν σ υ ν ε ι δ ή
τ ο  υ ς κ α ί  λ ο γ ι κ ά ς  π ρ ά ξ ε ι ς  π ο ύ  έ χ ο υ ν  ώ ρ ι σ μ έ ν ο ν  σ κ ο  π ό ν,. 
ό π ω ς σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ ά  τ η λ ε  κ ι ν η τ ι κ ά  φ α ι ν ό μ ε ν α .
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Ωστε, παρά τούς δογματισμούς τοϋ ύλισμοϋ καί των θεωριών του, βλέπομεν 
να εκπεμπεται εις κρίσιμους στιγμάς άπό το σώμα ώρισμένων άτόμων κάποιος άγνω

στος δ υ ν α μ ι κ ό ς  παράγων, μή προσπί- 
πτων εις ύλικάς μας αισθήσεις καί ό όποιος 
μολονότι δεν έχει σάρκας, μυς, οστά καί 
εγκέφαλον, δ ρ α  ω σ ά ν  ν ά τ ά  ε ί χ ε  
ό λ α  α υ τ ά .

Φθάνομεν δηλαδή, στήν πιστοποίη- 
σιν τοΰ όρου Ψ υ χ ή. Επειδή δέ τά τη- 
λεκινητικά φαινόμενα άποδεικνύονται π ε ι-  
ρ α μ α τ ι κ ώ ς ,  ό άνθρωπος εύρίσκε- 
ται- σήμερον προ τής π ε ι ρ α μ α τ ι 
κ ή ς  ά π ο δ ε ί ξ ε ω ς ,  ένός τών μεγα- 
λειτέρων προβλημάτων τής ζωής, τό ό
ποιον έπροσπάθησε επί τόσας χιλιάδας 
ετών νά λύση ή φιλοσοφία.

"Ωστε, αν μέ την δευτέραν αυτήν έξή- 
γησιν, δεν ίκανοποιώνται ή μυστικοπά- 
θεια καί ό φυσικός πόθος τοϋ άνθρώπου 
νά έπικοινωνήση μέ τούς νεκρούς, όσους 
ήγάπησε καί έστερήθη, πάντως τοϋ δίδε- 

Ή δϊς ‘Ελένη Παλλαδα, μέντιουμ Τηζ «Έται- ~α'- ό άπόδειξις μιας άλλης μεγάλης έλπί- 
ρείας Ψυχικών Ερευνών» μέ φαινόμενα ψυ- δος, τήν όποιαν έπέμεινε πάντοτε νά πι- 

χομετρεία?. στεύη έκ δ ι α ι σ θ ή σ ε ω ς : "Οτι όλα
δ ε ν  ε ί ν α ι  ό λ η  κ α ί  τ υ φ λ ή  μ η χ α ν ι κ ή  ε ν έ ρ γ ε ι α  σ τ ή ν  ΰ π ό
σ τ α  σ ι ν τ ο ΰ  ά ν θ ρ ώ π ο υ .  " Οτ ι  δ ε ν  ε ί ν α ι  ό ί δ ι ο ς  ά π ο τ έ λ ε -  
σ μ α  τ υ φ λ ώ ν  ν ό μ ω ν  κ α ί  σ υ μ π τ ώ σ ε ω ν .  Κ ά τ ι  π ν ε υ μ α τ ι 
κ ό ν  ά ϋ λ ο ν ,  ά θ ά ν α τ ο ν  κ α ί  ά φ θ α ρ τ ο ν ύ π ά ρ χ ε ι  έ ν τ ό ς  τ ο υ ,  
τ ό  ό π ο ι ο ν  ώς ά π ο δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι  κ α τ έ χ ε ι  ύ π ε ρ α ν θ ρ ώ π ο υ ς  
ι δ ι ό τ η τ α ς  κ α ί  τ ό  ό π ο ι ο ν  ε ι ς  μ ε ρ ι κ ά ς  σ τ ι γ μ ά ς  ή μ π ο ρ ε ΐ  
ν ά  δ ρ α  έ ν σ υ ν ε ι δ ή τ ω ς  ΕΚΤΟΣ τ ο ΰ  σ ώ μ α τ ό ς  τ ο υ .

Περίπτωσις οσφρητικής τηλεπάθειας.
Ό  κ. Σταϋρος Χαλκιόπουλος, έμπορος, διατηρών προ τοϋ πολέμου κατάστημα 

έν Κωνσταντινουπόλει καί ευρισκόμενος έν Άθήναις, ήσθάνθη έξαφνα έπίμονον καί 
ένοχλητικήν οσμήν αμμωνίας, ή οποία τον παρηκολούθει όπου καί αν έπήγαινε.

Τό πράγμα τον έξενεύρισε καί τό συνεζήτησε διά μακρών μέ τήν σύζυγόν 
του, ύποθέτων ότι θά είχαν χύσει άμμωνίαν έξ άπροσεξίας στά ροϋχα του. Ή  σύ
ζυγός του, έν τούτοις, διεμαρτύρετο ζωηρώς, ότι δέν είχαν στο σπίτι οΰτε ίχνος 
αμμωνίας, ώς έκ περισσού δέ ή ιδία όσον καί αν έμύριζε τά ροϋχα του, δέν ήσθά- 
νετο τίποτα πού νά τής ένθυμίζη τήν διαπεραστική οσμήν τοΰ φαρμάκου αύτοΰ.

Τήν λύσιν τοΰ ζητήματος ήλθε νά δώση τήν έπομένην ένα τηλεγράφημα, πού 
ανήγγειλε ότι ή μητέρα του είχεν άποθάνει άκριβώς τήν ώραν τής οσμής αύτής έκ 
συγκοπής· όπως δέ βραδύτερου έπληροφορήθη έκ νεωτέρας έπιστολής, οί παριστά- 
μενοι έκλαβόντες τήν νεκράν ώς λιπόθυμου π ρ ο σ ε π ά θ η σ α ν  έ π ί  ώ ρ α ν  
ν ά  τ ή ν  σ υ ν ε φ έ ρ ο υ ν  μέ  ά μ μ ω ν ί α ν  καί ότι τό φιαλίδιον, χυθέν στο 
κρεβάτι, ένεπότισε τά σκεπάσματα.

Στήν περίπτωσιν αυτήν εύρισκόμεθα προ μιας τών περιεργοτέρων μορφών 
τηλεπάθειας: Τ ή ς  ο σ φ ρ η τ ι κ ή ς .

Εις τό έπόμενον τεύχος θά ίδωμεν τήν έξήγησιν τής καταπληκτικής ταύτης 
περιπτώσεως. ΑΓΓ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ
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Α. ΓΕΝΙΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
'Ο καταργηθείς Ποινικός ήμών Νόμος τά κατά της τιμής έγκλήματα διελάμ- 

βανεν εις τό ΙΘ' κεφάλαιον τοϋ Β' Βιβλίου αύτοϋ καί δή εις τά άρθρα 334—343, 
ύπό τον τίτλον «Περί προσβολών κατά της τιμής». Αί διατάξεις δμιυς αύται τοϋ Π.Ν. 
ύπέστησαν έπανειλημμένας τροποποιήσεις διατυπωθεΐσαι τελικώς εις τον περί τύπου 
Νόμον 5060/1931. Ό  νέος Κώδιξ περί των κατά τής τιμής εγκλημάτων προβλέπει 
εις τό ΚΑ' κεφάλαιον τοϋ εϊδικοΰ μέρους αύτοϋ, συγκεκριμένως δέ εις τά άρθρα 
361—369 τούτου, τά όποια καί άντιστοιχοϋν προς τάς διατάξεις των άρθρων 20—28 
τοϋ ώς άνω Νόμου 5060/1931. 'Ο Κώδιξ, τάς διατάξεις ταύτας τοϋ περί τύπου 
Νόμου, επαναλαμβάνει κατά τά ούσιώδη αύτών μέρη μέ άσημάντους τινάς μετα- 
βολάς, τάς οποίας καί θά έκθέσωμεν κατά την κατωτέρω ειδικήν άνάπτυξιν τών επί 
μέρους διατάξεων τούτων. Ένταΰθα παρτηροϋμεν μόνον, ότι ή έπελθοϋσα μεταρρύ- 
θμισις εις τον Π. Ν. εγινεν έπί τή βάσει νεωτέρων καί συγχρονισμένων άντιλήψεων, 
μέ πρότυπον τον Γερμανικόν Κώδικα τοϋ 1870. Τονίζομεν τοϋτο, διότι, ώς έκ τής έν 
συνεχεία άναπτύξεως τής προκειμένης μελέτης μας θά καταδειχθή, όσον άφορα την 
συστηματικήν διάρθρωσιν καί τάς διακρίσεις τών έγκλημάτων κατά τής τιμής εις 
διαφόρους μορφάς κρατεί άμφισβήτησις, μεταξύ τών νομοθεσιών τών διαφόρων 
κρατών. Έ πί τόΰ ζητήματος είδικώτερον παρατηροϋμεν, ότι δύο είναι τά άντιτιθέ- 
μενα έν προκειμένη συστήματα καί δή τό Γερμανικόν, όπερ διακρίνει τρεις μορφάς 
εγκλημάτων κατά τής τιμής, ήτοι τήν έξύβρισιν, την δυσφήμησιν καί τήν συκοφαν
τικήν δυσφήμησιν, άτινα όμως είναι διακεκριμένα άλλήλων καί αύτοτελή, καί τό 
Γαλλικόν, όπερ καθιεροΐ τήν διάκρισιν εις απλήν έξύβρισιν καί συκοφαντίαν. Κατ’ 
αυτήν, ή μέν συκοφαντία πραγματοϋται, διά τής άποδόσεως κατηγορίας τίνος δι’ 
ωρισμένην πράξιν ή γεγονός, ικανής όπως προσβάλη τήν τιμήν καί τήν ύπόληψιν τοϋ 
καθ’ ου αυτή, ή δέ απλή έξύβρισις, διά μόνης τής έκφράσεως προσβλητικής τίνος, 
κρίσεως, χοιρίς καί νά άναφέρεται γεγονός τι ή πραξις. Ούσιώδης επίσης διαφορά 
μεταξύ τοϋ Π.Ν. καί τοϋ νέου Κώδικος, όσον άφορα τά κατά τής τιμής έγκλήματα, 
είναι ότι ό τελευταίος ούτος δέν διαλαμβάνει μεταξύ αύτών καί τήν ψευδή καταμή- 
νυσιν. Τοϋτο επραξεν ό Κώδιξ, διότι κατά τάς άντιλήψεις τών συντακτών αύτοϋ ναι

* 'II "βιβλιογραφία παρατίθεται εις τό τέλος τής μελέτης.
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μέν καί ή ψευδής καταμήνυσις συνιστά καθ’ έαυτήν προσβολήν τής τιμής, κυρίως: 
όμως δι’ αύτής δυσχεραίνεται ή κωλύεται ή άπονομή τής δικαιοσύνης, πλήττεται δε 
κατά κύριον λόγον ή όρθότης τής άπονομής τής δικαιοσύνης καί δευτερευόντως τό 
εννομον αγαθόν τής τιμής.

Διακρίνει οΰτω ό νέος Κώδιξ τήν έξύβρισιν (II.Κ. 361) καί τήν δισφήμησιν 
—άπλήν— (Π.Κ. 362), καί—συκοφαντικήν— (Π.Κ. 363) ώς κυρίως κατά τής 
τιμής στρεφόμενα εγκλήματα ώς επίσης καί τήν δυσφήμησιν άνωνύμου εταιρείας 
(Π.Κ. 364) καί προσβολήν τής μνήμης τεθνεώτος (Π.Κ. 365), αΐτινες όμως (πρά
ξεις) δέν συνιστώσι καθαράς κατά τής τιμής προσβολάς. (1) (2)

Είσερχόμεθα ήδη εις τήν άνάπτυξιν των καθ’ έκαστον διατάξεων των περί... 
τιμής εγκλημάτων, άκολουθοΰντες τήν σειράν τοϋ Κώδικος, κατά τήν μελέτην μας. 
ταύτην.

Β'. ΠΕΡΙ ΕΞΥΒΡΙΣΕΩΣ (Π.Κ. 361)
I . Γενικά.

Ό  νέος Κώδιξ περί τής έξυβρίσεως όμιλεϊ εις τό άρθρον 361 αύτοϋ. Κατ’· 
αύτό: «1. "Οστις έκτος των περιπτώσεων τής δυσφημήσεως (άρθρα 362 καί 363) 
προσβάλλει διά λόγου ή δ ί έ'ργου ή καθ’ οίονδήποτε άλλον τρόπον τήν τιμήν έτέρου, 
τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρις ένός έτους ή διά χρηματικής ποινής. Ή  χρημα
τική ποινή δύναται νά έπιβληθή καί σύν τή ποινή τής φυλακίσεως. 2. Έάν ή προσβολή 
τής τιμής, λαμβανομένων ύπ’ οψιν των περιστάσεων καί τοϋ προσώπου τοϋ προσβλη- 
θέντος, δέν είναι ιδιαζόντως βαρεία, ό υπαίτιος τιμωρείται διά κρατήσεως ή προστί
μου. 3. Ή  διάταξις τής § 3 τοϋ άρθρου 308 έχει καί έν προκειμένω εφαρμογήν».

’Επί τή βάσει τής διατάξεως ταύτης καί συγκεκριμένως τής έν αύτή διαλαμ- 
βανομένης φράσεως «όστις έκτος των περιπτώσεων τής δυσφημήσεως (άρθρα 362 
καί 363)» δυνάμεθα νά χαρακτηρίσωμεν τήν έξύβρισιν, ώς βοηθητικόν κατά τής 
τιμής έγκλημα. Τοΰτο σημαίνει ότι ή τιμή προστατεύεται, έν αίς περιπτώσεσιν δέν 
δύναται νά προστατευθή διά των διατάξεων των άρθρων 362 καί 363 τοϋ Κώδικος. 
’Αποτελεί οΰτω αυτή τήν έλαφροτέραν μορφήν των κατά τής τιμής εγκλημάτων.

II. 'Υποκείμενον τοΰ εγκλήματος.
'Υποκείμενον τοΰ έγκλήματος τής έξυβρίσεως δύναται νά είναι πας τις μέ μο

ναδικήν έξαίρεσιν τον αύτοεξυβριζόμενον (περίπτωσις ούχί σπανία καί παρ’ ήμϊν). 
Διά τήν συγκρότησιν όμως τοϋ έγκλήματος τής έξυβρίσεως, έτερον έπί πλέον άπαι- 
τούμενον υποκειμενικόν στοιχείου είναι τό ότι αΰτη πρέπει νά είναι παράνομος. Οΰτω 
αν μεταξύ τοϋ ύβρίζοντος καί τοΰ έξυβριζομένου υπάρχει σχέσις οικογενειακής έξαρ- 
τήσεως, τότε δέν είναι δυνατόν νά χαρακτηρισθή ώς άξιόποινος ή πράξις τοϋ γονέως. 
Καί τοϋτο, διότι τό συμφέρον προς δ ια π α ιδ α γ ώ γ η σ ιν  κ α ί νο υθ εσ ία ν  
τω ν  α νη λ ίκ ω ν  ε π ιτρ έ π ε ι τήν ύπό ώ ρ ισμ ένο υς όρους κ α ί έντό ς ο ρ ι
σμ ένω ν ορ ίων προσβολήν αυτώ ν , από μέρους τών γονέων των, ύπό προϋπο
θέσεις δέ καί τών έπιτρόπων των. Τό δικαίωμα τοΰτο πηγάζει άπό τάς διατάξεις 
τοϋ Άστικοϋ Κώδικος, περί έπιμελείας καί επιτροπείας τών ανηλίκων. Δέον όμως 
όπως, είς πάσαν περίπτωσιν, μή παραβλέπηται ό έπιδιωκόμενος διά τοϋ τροπου

(1) ’Αλλαχού τοϋ Κώδικος άναφέρονται εγκλήματα, τα όποια καθ’ έαυτά μέν συνιστοΰν 
προσβολήν της τιμής, δι’ αυτών ό μ ω ς  προσβάλλεται κυρίως ή αύθεντία τής Πολιτειακής εξουσίας 
(άρθρον 168 «ΙΙροσβολαί κατά τοϋ Βασιλέως καί τοΰ Διαδόχου», άρθρον 181 «περιΰβρισις τής αρχής 
καί συμβόλων») ή έκτίθεται είς κίνδυνον ή έξωτερική άσφάλεια τής Χώρας (άρθρα 153 καί 154 
ΙΙροσβολή ξένου Κράτους. Άρχηγοϋ αύτοϋ καί διπλωματικών αντιπροσώπων»).

(2) ’Ίδε Χωραφά, Ελληνικόν ΙΙοιν. Δίκαιον Πανεπιστημιακή Διδασκαλία 1945 σελ. 73.
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τούτου σκοπός, ό όποιος πρέπει ν’ άποβλέπη εις την διαπαιδαγώγησιν τοϋ άνηλίκου, 
ούχί δέ καί εις τήν μείωσιν, μάλιστα ενίοτε, κατά τρόπον κακόβουλον, της άξιοπρε- 
πείας αυτών. Τό αύτό δικαίωμα, παρά τά ς  Ί π Ι  του ζη τή μ α το ς  το σ α ύτα ς  
ά ντ ιρ ρ ή σ ε ις , φρονοϋμεν ότι άνήκει και εις τούς διδασκάλους. Τις έξ ημών δεν έξυ- 
βρίσθη ύπό τών διδασκάλων του, πολύ δέ περισσότερον έξ εκείνων, οίτινες κατά τήν 
διδασκαλίαν των έφήρμοζον τά παλαιότερα συστήματα καί δή τοϋ Έρβάρτου; 
Ούδείς όμως ή έλάχιστοι είναι εκείνοι, οίτινες δέν εύγνωμονοϋν πάντοτε τούς διδα
σκάλους των αύτούς. "Οσον άφορα έξ άλλου τούς προϊσταμένους άναμφισβητήτως, 
τοιοΰτον δικαίωμα, δέν ύφίσταται οΰτε καί είναι δυνατόν νά άναγνωρισθή. Εις τούς 
είρημένους όμως άνήκει τό καλούμενον δικαίωμα έπ ιτ ιμ ή σ εω ς , διά μή συμμόρ- 
φωσιν προς δοθεϊσαν διαταγήν ή δι’ έκτέλεσιν ταύτης κατά τρόπον πλημμελή. 'Η 
τοιαύτη όμως έπιτίμησις έχει πάντοτε όρια, πέραν τών οποίων καί άποτελεΐ έξύ- 
βρισιν. Τό πότε έξ άλλου έπιτίμησις προϊσταμένου, άποτελεΐ άληθή προσβολήν κατά 
τής τιμής, είναι ζήτημα άναγόμενον είς τήν κρίσιν τοϋ Δικαστοΰ τής ούσίας.

III. Άντικείμενον τοϋ εγκλήματος
1. 'Υ λ ικ ό ν  ά ντ ικ ε ίμ ενο ν  τοϋ έγκ λή μ α το ς  τή ς  έ ξυβ ρ ίσ εω ς  ε ίν α ι 

ό άνθρω πος καί δή ό συγκεκριμένος άνθρωπος, όστις καί έξυβρίζεται, κατά τά κα
τωτέρω είδικώτερον έκτιθέμενα. Ποιον όμως τό νομικόν άντικείμενον τοϋ έγκλή
ματος; "Αλλαις λέξεσιν τίνος άτομικοϋ ή κοινωνικού συμφέροντος τήν προστασίαν 
επιδιώκει ό νομοθέτης, όταν άπειλή ποινήν κατά τοϋ δράστου τής έξυβρίσεως: Ή  
άπάντησις είς τό έρώτημα είναι εύχερής· τοϋ έννόμου άγαθοϋ τής τιμής. Δυσχερείας 
όμως έμφανίζει ό προσδιορισμός τής έννοιας τοϋ ορού τιμή. Καί ήδη περί 'αύτοϋ ό 
λόγος.

2. II αρ ατηρήσεις  τ ιν έ ς  έπ ί τή ς  έννο ια ς τοϋ όρου « τ ιμ ή » .
Τί είναι τιμή; Έ πί τοϋ ζητήματος ό Κώδιξ δέν δίδει ορισμόν, μάλιστα δέ κατά 

τρόπον λίαν γενικόν προσδιορίζει τήν άντικειμενικήν ύπόστασιν τοϋ έγκλήματος. 
Άπαντώμεν λοιπόν ότι «τ ιμ ή  ε ίν α ι ή ά ξ ια  τήν όπο ιαν έχ ε ι εν πρόσω πον 
ε ίς  τή ν ά νθρ ω π ίνη ν Κ ο ινω ν ία ν , έντό ς τή ς  οπο ίας δ ια β ιο ΐ, ά ναλό γω ς 
προς τον τρόπον, κ α θ ’ όν τοΰτο έκπ λη ρ ο ΐ τά νο μ ικά , ήθ ικά  κ α ί κ ο ι
νω ν ικ ά  αύτοϋ καθήκο ντα ». Έν τούτοις, ό ορισμός ούτος δέν είναι άπόλυτος.

Νομίζομεν ότι άνταποκρίνεται προς τήν έννοιαν τοϋ όρου, χωρίς όμως νά παρα- 
γνωρίζωμεν τό γεγονός, ότι οί ύπό τών διαφόρων συγγραφέων διδόμενοι ορισμοί
είναι πολλοί, διαφέρουν δέ, ένίοτε μάλιστα ούσιωδώς, άλλήλων. Τοϋτο διότι, ως καί 
ύπό τής αίτιολογικής έκθέσεως τοϋ Κωδικός τονίζεται, «ή έννοια τοϋ όρου τιμή, 
άποτελεΐ κατ’ έξοχήν ζώσαν έν τή συνειδήσει τοϋ λαοϋ, γνωστήν καί δεδομένην 
έννοιαν, μέ αποτέλεσμα νά είναι προτιμωτέρα, ή παράλειψις ένός οίουδήποτε όρισμοϋ, 
παρά ή εισαγωγή αύτοϋ. Διότι κατ’ αυτόν τον τρόπον, άντί νά διασαφήνισή τά μή 
χρήζοντα διασαφηνισμοΰ, ίσως νά δημιουργήση ζητήματα καί άμφιβολίας». Μεταξύ 
τών διαφόρων παραδοξοτήτων τάς οποίας άναφέρει ό Ηρόδοτος, συγκαταλέγεται 
καί έκείνη, καθ’ ήν, κατά Περσικόν έθιμον τής έποχής, ό μή συνουσιαζόμενος μετά 
τής οίκοδεσποίνης φιλοξενούμενος τής οικίας, διέπραττε μεγάλην άτιμίαν είς βάρος 
τής οικογένειας! ! !  Άρνούμενος’ τοϋτο προσέβαλε τήν τιμήν τοϋ οικοδεσπότου.
Καθ' όμοιον τρόπον αί κατά δεκάδας λουόμεναι σήμερον μέ «μαγιό» είς τήν πλάζ 

τής Βουλιαγμένης, παραμένουσιν έντελώς άπαρατήρητοι, όπως έπίσης ό Έλλην 
Είσαγγελεύς ούδόλως ένδιαφέρεται άν, κατά τρόπον πλέον ή έπίσημον, διοργανοϋνται 
σήμερον διάφορα καλλιστεία, προς άνάδειξιν τών ώραιοτέρων καί εύμορφοτέρων 
Έλληνίδων. Άμφιβάλλομεν όμως άν, είς παρόμοιας περιπτώσεις, θά παρέμεινεν 
αδιάφορος ό συνάδελφός του τοϋ έτους 1900, όστις άν οχι δι’ έξύβρισιν, τούλάχιστον 
διά προσβολήν τής δημοσίας αίδοϋς, μέ πολλούς έκ τών ανωτέρω θά άπησχολεΐτο.

Διά ταϋτα λοιπόν καί ό συντάκτης τοϋ Κώδικος έκρινε σκόπιμον «νά άφεθή 
■εις τήν Επιστήμην καί τήν Νομολογίαν τό έργον, όπως έκτιμώσαι τάς έκάστοτε
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κοινωνικάς συνθήκας καθορίζουν ποιον είναι έν δεδομένη περιπτώσει το νομικόν 
άντικείμενον τής τιμής καί ποια ή έκ τοΰ νόμου προστασία αύτής». ’Ακολουθεί δθεν 
ό νέος Κώδιξ έπι τοΰ σημείου τούτου τήν εις τάς ξένας νομοθεσίας έπικρατήσασαν 
αρχήν, καθ’ ήν ούδεμία τούτων δίδει ορισμόν τής έννοιας τής τιμής. Έ κ πάντων τού
των προκύπτει, ότι δεν είναι δυνατόν νά καθορισθή άντικειμενικώς καί κατά τρόπον 
σταθερόν ή έννοια τοΰ ορού τής τιμής, τοΰ ζητήματος έξαρτωμένου, άπό τάς περι
στάσεις, αί όποϊ'αι καί συντελούν ώστε νά δίδεται εις τάς διαφόρους έκάστοτε εκφρά
σεις έξυβριστικός χαρακτήρ ή νά τοΐς άφαιρήται ούτος (3). Ουτω λ.χ. ή κοινή λέξις 
«λωποδύτης» ή «κουτσαβάκης» κλπ. δυνατόν ενίοτε νά μήν έχωσιν έξυβριστικόν 
χαρακτήρα. Άντιθέτως μία άστειύτης γενομένη μέ πρόθεσιν μειώσεως τής αξιο
πρέπειας ετέρου, άποτελεΐ έξύβρισιν, κατά τά έπι μέρους είδικώτερον κατωτέρω 
έκτιθέμενα, όπως έπίσης κατά τάς περιστάσεις καί μία άθωα έκφρασις δυνατόν νά 
έχη έξυβριστικόν χαρακτήρα, ένω κατ’ άντίθεσιν, προσβλητική τις καθ’ έαυτήν έκ- 
φρασις νά στερήται τοιούτου. Έπαναλαμβάνομεν λοιπόν, τό πότε ύφίσταται προσβολή 
τής τιμής είναι ζήτημα πραγματικόν, έξαρτώμενον έκ τής κρίσεως τοΰ δικαστοϋ, 
όστις διά νά κρίνη τον υβριστικόν χαρακτήρα των λεχθέντων πρέπει νά λαμβάνη 
ύπ’ όψιν τήν σημασίαν, τήν οποίαν άποδίδουν εις ώρισμένον μέρος εις τάς χρησιμο- 
ποιουμένας λέξεις ή φράσεις, τό Κοινωνικόν περιβάλλον εις τό όποιον ζή ό παθών 
ή ό δράστης, ώς έπίσης καί τήν πρόθεσιν τοΰ τελευταίου τούτου.

Ούχ’ ήττον όμως τό έάν ύπόκεινται εις τον έλεγχον τοΰ ’Ακυρωτικού ό ύπό 
τοΰ Δικαστηρίου τής ουσίας χαρακτηρισμός τής πράξεως ώς υβριστικής, δεν έπι- 
κρατεΐ ομόφωνος γνώμη. Έ πι τοΰ θέματος ή νομολογία τοΰ Α.Π. κυμαίνεται. ’Απο
φάσεις τινές αύτοΰ έδέχοντο οτι είναι άνεξέλεγκτος ύπό τοΰ Α.Π. ή κρίσις καί έκτί- 
μησις τοΰ δικαστηρίου τής ουσίας, ότι συνέτρεχον πάντες, οί τό άδίκημα τής έξυβρί— 
σεως άπαιτούμενοι όροι (Α.Π. 170/1903, Α.Π. 109/1917 καί Α.Π. 166/1917), 
Άντιθέτως κατά τήν έτέραν νομολογίαν αύτοΰ δικαιούται ό Α.ΓΙ. νά έξετάση τήν 
ορθότητα τοΰ εις τά έκ τής συζητήσεως προκύψαντα καί τά έν τη άποφάσει τοΰ δικα
στηρίου τής ουσίας δεκτά γενόμενα περιστατικά, δοθέντος χαρακτηρισμού καί νά 
χαρακτηρίζη όρθώς καί έπι τη βάσει αυτών τήν πράξιν (Α.Π. 343/24 Α.ΙΙ. 380/25 
καί Α.Π. 131/1905).

Σκοπουμένη ή τιμή άπό αντικειμενικής πλευράς διακρίνεται εις έσωτερικήν 
καί εξωτερικήν τοιαύτην. Είναι δέ έσ ω τερ ικ ή  τιμή ή άξια τήν οποίαν πράγματι 
έχει τό πρόσωπον, ώς έκ τοΰ ότι άνταποκρίνεται προς τάς άπαιτήσεις (νομικάς, 
ήθικάς, Κοινωνικάς) τοΰ περιβάλλοντος έντός τοΰ οποίου διαβιοΐ, έ ξω τερ ικ ή  δέ 
τοιαύτη ή έκτίμησις τής οποίας άπολαμβάνει τό πρόσωπον, άπό μέρους των συναν
θρώπων του καί ήτις τοΰ άνήκει δυνάμει των ιδιοτήτων καί έπιδόσεών του, έν τή 
Κοινωνία. 'Η έσωτερική τιμή κατά ταΰτα σημαίνει τό «τί είναι πρόσκοπόν τ ι»  έν ω 
έξωτερική τοιαύτη τό «τί νομίζουν οί άλλοι, όσον άφορά τήν άξίαν αύτοΰ».

Τίθεται λοιπόν έπι τοΰ προκειμένου τό έρώτημα' τό συμφέρον τοΰ άτόμου έπι 
τήν έσωτερικήν τιμήν αύτοΰ, ή τό τοιοΰτον έπι τήν έξωτερικήν τοιαύτην, πρέπει νά 
άποτελή άντικείμενον ποινικής προστασίας; Ή  έπι τοΰ προκειμένου άπάντησις είναι 
ότι προστατεύεται ή έξωτερική τιμή, διότι ή έσωτερική τοιαύτη δεν έχει ανάγκην 
ποινικής προστασίας. Θίγεται δέ ή έξωτερική τιμή περισσότερον, όταν τρίτος τις 
άντιλαμβάνεται, τον προσβλητικόν ισχυρισμόν. Προσβολαί κατ’ ιδίαν γενόμεναι 
θίγουν βεβαίως καί αύταί τήν έξωτερικήν τιμήν, άφοΰ διά τούτων έκφράζεται ή ιδία 
τοΰ πράττοντος καταφρόνησις, όστις διά τον ύβριζόμενον είναι πάντως τρίτος, 
πολύ όλιγώτερον όμως ή αί λοιπαί. ’Εντεύθεν λοιπόν καί ή διάκρισις τοΰ Νόμου εις 
δυσφήμησιν, περί ής κατωτέρω καί έξύβρισιν, ήτις ήδη μάς άπασχολεΐ.

(3) ’Ίδε πλείονα αίτιολ. έκθεσιν Ζαχαροπούλου Έκδ. 1950 σελ. 338 έπ.
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3. Οί ά κ α τα λ ό γ ισ το ι κ α ί τά νο μ ικά  πρ ό σω πα , ώς ά ντ ικ ε ίμ ενον- 
του έγκλή μ α το ς .

Έλέχθη, ότι άντικείμενον του έγκλήματος τής έξυβρίσεως (ώς καί τής δυσφη- 
μήσεως), είναι ό άνθρωπος καί δή πας άνθρωπος, ούτινος θίγεται ή τιμή. Έρωτάται. 
όμως- ό άκούων την προσβολήν πρέπει να. έχη συνείδησιν τής σημασίας ταύτης;. 
Έρωτάται δηλ. άν είναι δυνατή ή έξύβρισις κατά προσώπων στερουμένων τής ίκα- 
νότητος προς καταλογισμόν, όπως λ.χ. των παίδων, των παραφρόνων, των κωφα
λάλων εις οός δεν καταλογίζεται ή πράξις (Π.Κ. 33) κλπ. ’Επί τοϋ ζητήματος, ή 
κρατούσα γνώμη, άκολουθοϋσα τά έν Γερμανία κρατούντα, δίδει καταφατικήν άπάν- 
τησιν. Οΰτω κατά τήν γνώμην ταύτην καί οί παϊδες καί οί παράφρονες, δύνανται νά . 
ύποστοϋν προσβολήν τής τιμής αύτών, έπί τώ ότι καί τά πρόσωπα ταΰτα, δεν στε
ρούνται οίασδήποτε ήθικής προσωπικότητος, ήτις καί πρέπει νά προστατεύηται υπό 
τοΰ δικαίου. Τό γεγονός έξ άλλου, ότι δεν έχουν συνείδησιν τής κατ’ αύτών προσβολής, 
δεν έχει σημασίαν, διότι ή ΰπαρξις ταύτης έξετάζεται άντικειμενικώς. 'Υπάρχει 
όμως καί άντίθετος γνώμη, όπως έπίσης καί μία ένδιάμεσος τοιαύτη, τήν οποίαν 
ύπεστήριξεν ό μεγάλος Γερμανός ποινικολόγος Frank. Κατ’ αύτόν τά παιδία έχουν 
άναμφιβόλως μίαν μελλοντικήν άξίαν, έξυβριζόμενα δέ θίγονται, διότι ή τοιαύτη 
έξύβρισις ισοδύναμε! μέ άρνησιν τής έν λόγω άξίας των. Άντιθέτως, ό αύτός συγ- 
γραφεύς, διά τούς διανοητικώς πάσχοντας δέχεται έξύβρισιν, όταν αυτή άφορα 
εις τήν ύπάρχουσαν σημερινήν των άξίαν ή τήν τοιαύτην τοϋ παρελθόντος των (Γάφος 
από τής έδρας).

Άμφισβητούμενον είναι έπίσης καί τό ζήτημα άν ή προσβολή τής τιμής δύ- 
ναται νά ύπάρξη καί καθ’ όμάδος άτόμων ή νομικών προσώπων, άφοϋ καί έπ’ αύτΟΰ 
δεν δίδεται ομόφωνος ύπό τών συγγραφέων άπάντησις. Κατά μίαν γνώμην, ή προ
σβολή αότη δύναται νά στρέφεται καί καθ’ όμάδος προσώπων, πολύ δέ περισσότερον 
κατά νομικών προσώπων. Τήν άποψιν ταύτην έδέχετο καί ό καταργηθείς Π.Ν. ήμών, 
οστις έν άρθρω 338, ρητώς ώριζεν, ότι ή προσβολή τής τιμής ήδύνατο νά ύπάρξη 
καί έναντίον όμάδος προσώπονν, ώς καί νομικών τοιούτων, οΐον «οικογένειας, πο
λιτικού ή θρησκευτικού σωματείου, τάξεως ή κλάσεως άνθρώπων ή έθνους ολο
κλήρου».

Έτέρα άποψις δέχεται ότι έξύβρισις δύναται νά ύπάρξη μόνον κατά νομικών 
προσώπων, ύπό τήν κυρίαν τοΰ όρου έννοιαν, ούχί δέ καί καθ’ οίασδήποτε έτέρας 
όμάδος προσώπων. Τρίτη τέλος άποψις δέχεται ότι ώς παθόντες δέον νά άναγνωρί- 
ζωνται μόνον τά φυσικά πρόσωπα, ούχί δέ τά νομικά τοιαϋτα. Αυτή φρονοΰμεν είναι 
καί ή όρθοτέρα.Διότι, άφοΰ έλέχθη ότι τιμή είναι ΐδιότης άνθρώπου τίνος συγκεκρι
μένου, δέν είναι νοητόν νά είπωμεν οτι τοιαύτην κέκτηνται καί τά νομικά κλπ. πρό
σωπα, άτινα στερούνται τής άνθρωπίνης ιδιότητας, κατά fictio juris δέ, χαρακτηρί
ζονται ώς πρόσωπα. ;

Τήν τελευταίαν ταύτην άποψιν, δέχεται φρονοΰμεν καί ό νέος Κώδιξ, κατ’ 
άντίθεσιν προς τον II.Ν., οστις καθιέρου άντίθετον έπί τού προκειμένου άρχήν. Τούτο 
δέ συνάγεται, άφ’ ένός μέν έκ τοΰ ότι ό Κώδιξ, ούδέν διαλαμβάνει περί προσβολής 
όμάδος προσώπων, άφ’ ετέρου δέ, έπειδή οσάκις ό νομοθέτης τού Κώδικος, θέλει νά 
προστατεύση τά νομικά πρόσωπα ρητώς άναφέρει τούτο (4) (5). Τώρα, τό άν τις 
δι1 ομαδικού χαρακτηρισμού είναι δυνατόν νά έξυβρίση άτομόν τι συγκεκριμένον, 
τούτο είναι άλλο ζήτημα, άσχετον προς τό προκείμενον, κατ’ έξοχήν δέ πραγματικόν 
έπαφιέμενον εις τήν κρίσιν τού δικαστοϋ τής ούσίας. Οΰτιυ άν τις κατηγορήση άπρο-

• (4) Οΰτω π.χ. είς τάς περιπτώσεις τών άρθρων 155 «Περιύβρισις συμβόλων» 181 «Περιύ-
βρισις άρχής καί συμβόλων» καί 364 «Δυσφήμησις άνωνύμου Εταιρείας».

(5) ’Ίδε έπίσης ΙΊαπαδάτου Εγκλήματα κατά της τιμής Ποιν. Χρονικά Τόμ. Ε' σελίς 167.
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σώπως τούς εφοριακούς ύπαλλήλους ή τον Κλήρον των ’Αθηνών, είναι ζήτημα κρί- 
σεως τού δικαστοΰ, νά κρίνη αν πρόκειται περί άπλής κρίσεως τοϋ μέσου δρου των 
ατόμων τούτων (εφοριακών ή κληρικών) οπότε δεν πρόκειται έξύβρισις, ή άν ή κα
τηγορία αΰτη άφορα εις συγκεκριμένον ή συγκεκριμένα άτομα, οπότε ύπάρχει έξύ- 
βρισις. Κατά ταϋτα, λέγων δτι «ό αναμορφωτικός σύνδεσμος τών άπανταχοϋ Κοριν- 
θίων δεν άνταποκρίνεται πλήρως προς την άποστολήν του καί ύστερεΐ, δσον άφορα 
την άποτελεσματικότητα τών ένεργειών του, έν συγκρίσει προς τον τοιοϋτον τών 
Άργείων» ούδένα εξυβρίζω, έκτος έάν έκ τής κρίσεως μου ταύτης συνάγεται, δτι 
άπεσκόπουν (βουλόμενος ή άποδεχόμενος) εις τό νά θίξω τήν τιμήν συγκεκριμένων 
ατόμων, ώς λ.χ. του προέδρου, τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου ή μελών τοϋ συνδέσμου 
Κορινθίων κλπ. Δι’ δ καί ό σύνδεσμος ούτος, ώς σύνδεσμος, ώς νομικόν δηλ. πρόσωπον, 
δεν δύναται νά μέ μηνύση έπί έξυβρίσει ή δυσφημήσει. Άντιθέτως είναι δυνατή ή 
έναντίον μου ύποβολή έγκλήσεως άπό μέρους τοϋ Προέδρου τοϋ συλλόγου, ή καί 
μέλους τίνος αύτοΰ κλπ. (6). Τέλος παρατηροΰμεν, καί περί αύτοΰ ούδεμία δύναται νά 
γεννηθή άμφιβολία, δτι έξύβρισις πλειόνων διά τής αυτής φράσεως είναι δυνατή. 
Ουτω ό άποκαλών τινα «παιδί τής πόρνης» έξυβρίζει συγχρόνως καί τήν μητέρα 
αυτού.

4. Ε ίδ ικώ τερον π ερ ί προσβολής τή ς  μνήμης τεθ νεώ το ς  Π.Κ. 365.
Έλέχθη ανωτέρω, δτι φορεύς τοϋ έννόμου άγαθοΰ τής τιμής είναι μόνον ό ζών 

άνθρωπος, αφού τιμήν κέκτηνται οί ζώντες ούχί δέ καί οί νεκροί. Διά ταϋτα λοιπόν ή 
κατά νεκροΰ προσβολή δεν συνιστα τό έγκλημα τής έξυβρίσεως. "Ενεκα τούτου ύφί- 
στανται ίδιαίτεραι, έπί τοϋ θέματος διατάξεις καί δή ή τοϋ άρθρου 365 τοϋ Κώδικος, 
όμιλοϋντος περί προσβολής τής μνήμης τεθνεώτος. Έρωτάται δμως εύθύς άμέσως, 
ποιον τό έπί τοϋ προκειμένου προστατευούμενον ύπό τοϋ νόμου έννομον άγαθόν;

Όρθότερον είναι νά εΐπωμεν δτι τοΰτο είναι, άφ’ ενός μέν ή τιμή τής οικογέ
νειας τοϋ τεθνεώντος, άφ’ έτέρου δέ ή προς τήν μνήμην τών νεκρών όφειλομένη εύ- 
λάβεια τών ζώντων. Έ πί τοϋ ζητήματος τά motifs τοϋ Ελβετικού Π.Ν. τοϋ 1912 
σημειοΰσι τά εξής : «'Ένας θανών δέν έχει πλέον άνάγκην ποινικής προστασίας. 
Εγκαταλείπει (καταλείπει) δμως τήν άνάμνησιν τής προσωπικότητάς του καί τών 
πράξεών του. Τό νά έκδικεΐται δθεν τις, ένα νεκρόν έκτοξεύων έναντίον του κακο- 
βούλους ύβρεις,γνωρίζων μάλιστα, δτι αύτά τά όποια λέγει, δυνατόν νά είναι ψευδή ή 
καί τών οποίων δέν έχειλάβει τον κόπον νά έλέγξη τήν άκρίβειαν, άποτελεΐ μίαν μικρο
πρέπειαν, περαιτέρω, δέ, οί τρόποι ούτοι ένεργείας δύνανται νά προσβάλλουν βαθέως 
αυτό τό όποιον άφησε όπίσω του ό θανών δηλ. τά συναισθήματα άτινα συνέδεον τούς 
λοιπούς προς τον έξαφανισθέντα, δπως έπίσης καί τήν οικογενειακήν του τιμήν. Τά 
συναισθήματα ταϋτα είναι βεβαίως άξια προστασίας». Ή  προς τον νεκρόν δθεν εύ- 
λάβεια ύπαγορεύει έν προκειμένω κυρίως τήν ύπό τοϋ νόμου ποινικήν προστασίαν. 
’Αλλά τούτο, τό δτι δηλ. διά τής πράξεως προσβάλλεται τό συναίσθημα τής εύλα- 
βείας προς τον θανόντα, είχεν ώς συνέπειαν νά ύποστηριχθή παρά τινων, δπως ή διά- 
ταξις αυτή περιληφθή εις ιδιαίτερον κεφάλαιον τοϋ Κώδικος περί περιϋβρίσεως 
νεκρών καί τάφων. Ή  άποψις δμως αυτή δέν έγένετο τελικώς δεκτή, θεωρηθέντος 
δτι ή προσβολή τής μνήμης τεθνεώτος έδει νά περιληφθή εις τό παρόν κεφάλαιον 
τό άσχολούμενον μέ τά κατά τής τιμής έγκλήματα, διά τον λόγον, δτι μεταξύ τοϋ 
προκειμένου άδικήματος καί τών λοιπών κατά τής τιμής τοιούτων, ύπάρχει μεγάλη 
όμοιότης, ιδίως δσον άφορα τά μέσα τελέσεως.’Ακόμη δέν παραλείπομεν ν’ άναφέ- 
ρωμεν δτι προ τής εισαγωγής τής διατάξεως ταύτης έν τώ Νόμω, τό ζήτημα τοϋ 
δυνατού τής έξυβρίσεως τεθνεώτων παρουσιάζετο παρ’ ήμέν άμφισβητούμενον. 
Τήν άρνητικήν γνώμην ύπεστήριξε παρ’ ήμϊν ιδία ό Κωστής. ,

(6) ’Ί8ε Χωραφα op. cit. § 97 σελ. 76 έπ.
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Κατά τήν ρητήν διατύπωσιν του νόμου ένοχος τοϋ εγκλήματος καθίσταται 
■«όπροσβάλλων τήν μνήμην τεθνεώτος εϊτε δι’ έξυβρίσεως βαναύσου ή κακοβούλου, 
εΐτε διά συκοφαντικής δυσφημίσεως (άρθρον 363), οστις καί τιμωρείται διά φυλα- 
κίσεως μέχρις εξ μηνών». Έ κ τής άντιπαραβολής τής διατάξεως ταύτης προς τήν 
τοιαύτην τής έξυβρίσεως ζώντος, διαπιστοΰμεν ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των. 
Διότι τό προκείμενον έ'γκλημα δεν πραγματοϋται διά τής καθ’ οίονδήποτε τρόπον 
προσβολής τής μνήμης τεθνεώτος, άλλά διά προσβολής κακοβούλου καί βαναύσου 
άφ’ ενός, συκοφαντικής δέ δυσφημήσεως άφ’ έτέρου. Καί συκοφαντικήν μέν δυσφή- 
μησιν αποτελεί, κατά τά λεπτομερέστερον κατωτέρω έκτεθησόμενα, ή έν γνώσει 
τής αναλήθειας ώρισμένου γεγονότος, διάδοσις ή ισχυρισμός περί τίνος, βάναυσον 
δέ ή κακόβουλον έξύβρισιν, ή χυδαία ή ή έκ ταπεινών έλατηρίων προερχόμενη τοι- 
αύτη (Τζωρτζόπουλος) (7 ). Έρωτάται όμως διατί ό νόμος προστατεύει τον καθ’ 
•οίονδήποτε τρόπον έξυβριζόμενον ζώντα άνθρωπον, ένώ διά νά χαρακτηρίση τινά 
ώς ένοχον προσβολής τής μνήμης τεθνεώτος, άπαιτεΐ βάναυσον ή κακόβουλον προ
σβολήν τής τιμής; Τήν έπίτοϋ έρωτήματος άπάντησιν μάς τήν δίδει ή αίτιολογική 
έκθεσις τοϋ Κωδικός καί μάλιστα κατά τρόπον εΰγλωττον. Περί ταύτης άμέσως κα
τωτέρω. "Ηδη παρατηροΰμεν τά έξής’έπί τοϋ θέματος τρεις ύφίστανται νομοθετικαί 
κατευθύνσεις. Κατά τήν πρώτην άκολουθουμένην ύπό τοϋ Ιταλικού Ποιν. Κώδικος, 
ώς έπίσης καί ύπό τοϋ Νορβηγικού καί Πορτογαλλικοΰ τοιούτου, έν τή έννοια τοϋ 
άδικήματος περιλαμβάνεται, ού μόνον ή κακοβούλως καί βαναύσως τελούμενη προσ
βολή τής μνήμης τεθνεώτος, άλλά καί ή καθ’ οίονδήποτε τρόπον τοιαύτη, ώς καί 
μέ τήν έξύβρισιν ζώντος συμβαίνει. Κατά τήν δευτέραν νομοθετικήν κατεύθυνσιν, 
τότε χαρακτηρίζεται τις ώς δράστης τοϋ προκειμένου έγκλήματος ('Ολλανδικός Π.Κ. 
Ελβετικόν Σχέδιον 1916) όταν έν γνώσει έπικαλεΐται ή άνακοινοΐ ψευδή γεγονότα 
προσβλητικά τής τιμής. Ή  τρίτη τέλος νομοθετική κατεύθυνσις, άκολοθουμένη καί 
ύπό τοϋ Κώδικος ήμών, άκολουθεϊ μέσην οδόν τιμωρούσα μόνον τήν διά συκοφαν
τικής δυσφημήσεως καί βαναύσου ή κακοβούλου έξυβρίσεως κ α ί  ο ύ χ ί ο ί α σ- 
δ ή π ο τ ε  τ ο ι α ύ τ η ς  προσβολήν τής μνήμης τεθνεώτος καί τούτο διότι «ή 
προστασία τήν όποιαν παρέχει ή πρώτη όμάς, είναι άνεπαρκής καί περιορισμένη, 
δυνατόν δέ καθ’ όμοιον τρόπον ή καί κατά πολύ χείρονα νά άσεβήση προς τήν μνή
μην τού νεκρού, ό μή άναφέρων μέν ώρισμένον τι ψευδές περιστατικού, προπηλακί
ζουν όμως καί χυδαίως ύβρίζων. Έ ξ έτέρου ύπερβολική είναι καί ή τιμώρησις πά
ρτης έκδηλώσεως ύβριστικής περί προσώπου, τό όποιον έκλιπόν, κατ’ ούδέν έκ τής 
-έκδηλώσεως ταύτης έπηρεάζεται πλέον, έκδηλώσεως ή οποία ούδέν έχουσα τό βά
ναυσον καί σκαιόν, ούδέ πηγάζουσα έκ κακοβουλίας, κατ’ ούδέν προσβάλλει τήν 
όφειλομένην προς τον νεκρόν εύλάβειαν καί τό κοινόν συναίσθημα» (8).

’Απαραίτητον ύποκειμενικόν στοιχεΐον τού έγκλήματος είναι ό δόλος τού 
■δράστου, ήτοι ή βούλησις ή άποδοχή τούτου όπως προσβάλη τήν τιμήν τού τεθνεώ
τος καί ή γνώσις ότι ό καθ’ ου ή έξύβρισις ή συκοφαντία είναι νεκρός. Ά λλ’ αν τις 
πεπλανημένως ύπολάβη ζώντα τινά ώς νεκρόν καί έξυβρήση ή δυσφημίση τούτον, 
πράττει τό έγκλημα τής προσβολής τής μνήμης τεθνεώτος; Κατά τήν γνώμην τού 
Καθηγητοΰ Κ. Χωραφά, ήτις ούδεμία άμφιβολία, ότι είναι καί ή όρθωτέρα, έξυβρι- 
σιν ή συκοφαντικήν δυσφήμησιν έναντίον ζώντος δέν διαπράττει, διότι ή δολία αυτού 
προαίρεσις άποβλέπει εις τήν προσβολήν τής τιμής τεθνεώτος καί ού/ί ζώντος. 1- 
πάρχει όμως άπρόσφορος άπόπειρα λόγω αντικειμένου (έκλαμβάνω τον Α' ώς νε
κρόν ένώ είναι ζών, οΰτω δέ ή πράξις μου άποκλείεται νά άγάγη εις πραγμάτωσιν

(7) ΈπΙ του ζητήματος υπάρχει διαφορά μεταξύ τού Κώδικος και Ν. 5060/31, διότι κατά 
τον τελευταιον τούτον ήρκει καί απλή δυσφήμησις, διά τήν πραγμάτωσιν τού έγκλήματος.

(8) ’Ίδε σχετικώς αίτιολ. έκθεσιν Ζαχαροπούλου 1950 σελ. 345.

/
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της άντικειμ. ύποστάσεως τοϋ έγκλήματος), ήτις καί τιμωρείται κατά την διάταξιν 
τοϋ άρθρου 43 Π.Κ. διά της ποινής τοϋ άρθρου 83 καί μάλιστα μειωμένης κατά τό 
ήμισυ (’Επί τοϋ προκειμένου ό δικαστής δύναται νά έπιβάλη τήν έλαχίστην φυλά- 
κισιν, ήτοι 10 ημερών).

Έ ν άλλο ζήτημα τό όποιον άπησχόλησε τήν επιστήμην είναι, αν αί προκεί- 
μεναι διατάξεις περί προσβολής τής μνήμης τεθνεώτος έχουν εφαρμογήν καί εις περι
πτώσεις προσβολής κηρυχθέντος τίνος εις άφάνειαν. Κατά τήν κρατούσαν γνώμην 
εφαρμόζονται καί επί τοϋ προκειμένου αί αύταί διατάξεις πολλώ μάλλον άφοϋ κατά 
τό ’Αστικόν Δίκαιον (άρθρα 35 έπ. Α.Κ.) αί έννοιαι «άποθανών» καί «κηρυχθείς 
άφαντος» είναι ταυτόσημοι. Τούτου δοθέντος δεν παραβιάζεται καί ή άρχή n.c.n. 
p.s.l. (9).  ̂

Περί τοϋ χρόνου καθ’ όν προστατεύεται ή μνήμη τοϋ νεκροΰ, ό Κώδιξ ούδέν 
διαλαμβάνει, κατ’ άντίθεσιν προς άλλας νομοθεσίας, όπως λ.χ. ό Ελβετικός Π.Κ., 
δστις θέτει ένα χρονικόν περιορισμόν καί δή 30 έτών, καί τοΰτο διότι πέραν των 30 
ετών τό πρόσωπον ανήκει πλέον εις τήν 'Ιστορίαν, ήτις καί καλείται νά τό κρίνη. 
Κατά τον Κώδικα όμως τό ζήτημα τοΰτο είναι ζήτημα έπαφιέμενον εις τον δικα
στήν, όστις καί θά κρίνη άν πρόκειται περί ιστορικής κρίσεως ή περί προσβολής 
τής μνήμης τοϋ θανόντος.

Κατά τήν ρητήν διατύπωσιν τοϋ άρθρου 368 § 2 to έγκλημα διώκεται κατ’ 
έγκλησιν τοϋ έπιζήσαντος συζύγου καί τών τέκνων τοϋ τεθνεώτος, έν ελλείψει δέ 
τοιούτων τών γονέων καί τών άδελφών αύτοϋ. Παρ’ άλλων νομοθεσιών παρέχεται 
έπέκτασις τοϋ δικαιώματος τούτου καί εις άνωτέρους συγγενείς ήτοι τον πάππον, 
μάμμην καί έγγόνους τοϋ θανόντος, παρ’ άλλων δέ καί είς τούς κληρονόμους άκόμη 
(έκ διαθήκης καί έξάδιαθέτου τοιούτους).' Η έπέκτασις αΰτη έθεωρήθη ώς ύπερβο
λική, διότι έκρίθη ότι ή έν ζωηρότητι εύλαβής διατήρησις τής μνήμης τοϋ θανόντος, 
δεν δύναται νά έπεκταθή πέραν τοϋ συζύγου καί τών τέκνων αύτοϋ.

ΙΥ. Τρόποι καθ’ οΰς είναι δυνατή ή προσβολή τής τιμής ετέρου.
'Η προσβολή έπί τής έξυβρίσεως κατά τον ήμέτερον Νόμον δύναται νά γίνη,.. 

εΐτε διά λόγου, είτε δι’ έργου, είτε καθ’ οίονδήποτε άλλον τρόπον. 'Η λ ό γ ω έξύ- 
βρισις περιλαμβάνει ού μόνον τον προφορικόν, άλλά καί τον γραπτόν λόγον. 'Η δι 
έγγράφου όμως γενομένη τοιαύτη τότε είναι δυνατή όταν έκφράζεται έν αύτώ σκέ- 
ψις νοητή άφ’ ενός καί προοριζομένη δι’ άλλους άφ’ έτέρου. Διότι τά κατά τής τιμής 
έγκλήμάτα αποτελούν κατ’ έξοχήν, έγκλήματα έξωτερικεύσεως τών άνθρωπίνων 
σκέψεων. Κατά συνέπειαν ό μονολογών ούδένα έξυβρίζει έστω καί άν καταφέρεται 
δριμύτατα κατά τίνος καί όταν άκόμη τρίτος τις ώτακουστής λαμβάνει γνώσιν τών 
ύβρεων αύτών. .Καθ’ όμοιον τρόπον καί ό κρατών σημειώσεις, είς άτομικόν ήμερο- 
λόγιον προς ιδιωτικήν χρήσιν, δεν πράττει έξύβρισιν έστω καί άν τρίτος τις άνευ 
ή έναντίον τής θελήσεως τοϋ κατόχου λάβη γνώσιν τοϋ περιεχομένου τών έν λόγω 
σημειώσεων. ’Επίσης καί ό έκφραζόμενος είς γλώσσαν τήν οποίαν ούδείς τών πα- 
ρισταμένων κατανοεί, δεν διαπράττει έξύβρισιν, διότι ή τοιαύτη έξωτερίκευσις ίσο- 
δυναμεΐ μέ μονόλογον. Λντιθέτως δεν έχει σημασίαν έπί τοϋ προκειμένου ύπό ποιας 
προϋποθέσεις πραγματοποιείται ή έξωτερίκευσις τών άνθρωπίνων σκέψεων. Ούτω 
σκέψεις άνακοινούμεναι εις στενόν οικογενειακόν κύκλον ή καί ύπό τύπον έμπιστευ- 
τικότητος δεν άποκλειουν τήν ΰπαρξιν έγκλήματος κατά τής τιμής στρεφομένου( 10).

(9) ’Ίδε καί ΙΙαπαδάτον op. cit. σελ. 216.
(10) Contra ό Νορβηγικός ΙΙοιν. Νόμος, καθ’ δν ή έννοια της έξυβρίσεως περιορίζεται. 

μονον εις την περιπτωσιν της πρός τον παθόντα γνωστοποιήσεως ύβρεως, είτε δηλ. προσαφθεισης 
αυτω απ ευθείας, είτε περιελθούσης είς γνώσιν αύτοϋ δι’ άνακοινώσεως τρίτου συμφώνως τη θε
λήσει τοϋ υπαιτίου γενομένης.
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Κατά την αΐτιολογικήν έκθεσιν τοιαϋται εξυβρίσεις δύνανται νά επηρεάσουν την ύπό- 
ληψιν τοϋ ύβρισθέντος πάρά τρίτοις καί νά θίξωσι τό περί τιμής συναίσθημα αυτού 
περιερχόμεναι εις γνώσιν του, έστω καί άνευ τής θελήσεως τοϋ ύβριστοΰ. 'Η έν προ- 
κειμένω άτιμωρησία Οά ήτο άνάρμοστος άμοιβή, προς τον άνανδρον καί τον έπωφε- 
λούμενον τής άπουσίας τινός, δπως περιύβριση την τιμήν αύτοΰ καί μείωση την ύπό- 
ληψίν του, εχοντα δέ καί τον φαρισαϊσμόν νά δηλώση ότι δεν επιθυμεί νά περιέλ- 
θωσι τά λεχθέντα, εις γνώσιν τοϋ ύβρισθέντος.

Έξύβρισιν έ'ργω άποτελεΐ καί ό ισχυρισμός ώρισμένου δυσφημιστικού καί 
αναληθούς γεγονότος,, έφ’ δσον ούτος γίνεται ενώπιον τοϋ ύβριζομένου ή ά ο ρ ι
σ τ ο ύ  τ ο ι ο ύ τ ο υ  έστω  καί αν παρίσταται τρίτος. Ουτω λ.χ. λέγων δτι ό A 
δέν είναι έντιμος είς τάς συναλλαγάς του, ή ό Β στρατιωτικός είναι δειλός, ή ό Γ 
υπάλληλος δέν έχει πρωτοβουλίαν καί προσπαθεί νά άνέλθη διά των υποκλίσεων 
του προ των προϊσταμένων του κλπ. πράττω έξύβρισιν. 'Ομοίως αί λέξεις «γουρούνι» 
«ζώον» «άθλιος» κ.λ.π. είναι ύβριστικαί. Τέλος καί αί φράσεις «διαρκοΰντος τοϋ 
πολέμου είχε σχέσεις μέ τον έχθρόν» ή «άπέκτησεν έκ τοκογλυφίας τήν περιουσίαν 
του» ή προκειμένου περί εμπόρου «άφήνει καί διαμαρτύρονται αί συναλλαγματικαί 
του» έχαρακτηρίσθησαν ώς ύβριστικαί καί ούχί ώς δυσφημιστικαί, διότι τά έν αύ- 
ταΐς άναφερόμενα γεγονότα έθεωρήθησαν καί όντως είναι αόριστα.

'Η έ ρ γ ω έξύβρισις τελείται, δταν ή προσβολή έκδηλοϋται διά μιας έκ προ- 
θέσεως άδικου σωματικής έπιδράσεως, έπί τοϋ προσώπου τοϋ ύβριζομένου. ’Απαι
τείται δέ πρόθεσις περιφρονήσεως, μή σκοπούσα δμως τήν βλάβην τοϋ καθ’ ου αυτή 
στρέφεται, οπότε πρόκειται καί σωματική βλάβη. Ουτω έλαφρόν ράπισμα άπο
τελεΐ έξύβρισιν, ένώ άντιθέτως «δυνατώτερον τοιοΰτον διδόμενον μέ πρόθεσιν έξυ- 
βρίσεως, συνιστα κατά τάς περιπτώσεις έξύβρισιν έν συρροή (κατ’ ιδέαν) μετά σωμ. 
βλάβης. Έξύβρισιν έ'ργω άποτελεΐ καί ή ρίψις άκαθαρσιών, ή περιφρονητική ώθη- 
σις, ή έμπτυσμός, ό άσπασμός κυρίας τινός άνευ τής θελήσεώς της κ.λ.π. Κατά 
Γάφον ό άποτυχών «χαστουκισμός» δέν άποτελεΐ έξύβρισιν.

Ή  έξεταζομένη ένέργεια δίναται νά πραγματοποιηθή καί κ α θ ’ ο ί ο ν δ ή- 
π ο τ ε  ά λ λ ο ν  τ ρ ό π ο ν .  'Ο νομοθέτης χρησιμοποιεί τήν έκφρασιν ταύτην, ΐνα 
κατ’ αυτόν τον τρόπον περιλάβη εις τήν άντικειμενικήν ύπόστασιν τοϋ έγκλήματος, 
ολας τάς έξυβριστικάς έκδηλώσεις ύφ’ οίασδήποτε μορφάς καί άν έμφανίζονται 
αύται έν τώ καθ’ ημέραν βίω. Ουτω λ.χ. διά συμβολικών παραστάσεων, διά μορφα
σμού τοϋ προσώπου, διά περιφρονητικής κινήσεως τών χειρών (κερατας) ή τοϋ σώ
ματος (κίναιδος). ’Ενταύθα περιλαμβάνεται καί ή σάτυρα καί γελοιογραφία αΐτινες 
καί συνιστοΰν έξύβρισιν, οσάκις έξ αύτών παράγεται έξωτερικώς ή έντύπωσις κατα- 
φρονήσεως, ή έντύπωσις δηλ. δτι ό είς δν άφορώσι ταϋτα δέον νά θεωρήται, ώς ήλατ- 
τωμένης άξίας μέλος τής Κοινωνίας (11). Έξύβρισιν τής μορφής ταύτης άποτελεΐ 

■ καί ή άποστολή εις τινα, φακτογραφίας άτόμου μέ παραμορφωμένον τό σώμα καί 
ώτα λ.χ. όνου, έν ή άναγράφεται ή λέξις «ΕΙΣΑΙ», ήτις δμως δέν άποστέλλεται χά- 
ριν αστεϊσμού ό δέ άποστολεύς άποκλείει τήν περίπτωσιν δτι ή πράξις του αΰτη δυ
νατόν νά θίξη τήν τιμήν τοϋ παραλήπτου. Διαρκούσης τής υπηρεσίας μας εις τό 
Α' Άστυν. Τμήμα ’Αθηνών έδέχθημεν καταγγελίαν νέας, καθ’ ήν κατά τήν ήμέραν 
τής ονομαστικής της εορτής έ'λαβεν ώς δώρον παρ’ άγνώστου δέμα κατά τρόπον άψο- 
γον (δσον άφορα τήν έμφάνισίν του δηλ. )συσκευασμένον, έντός τοϋ οποίου περιειχοντο 
πάσης φύσεως προϊόντα τοϋ όπωροπώλου, οίον ξηρά «μπιζέλια», «φασόλια», «ρεβύ- 
θια», δπως καί μικρά «άγγουράκια» φρέσκα, «τομάτες», «κολοκυθάκια» κλπ. Έ - 
πρόκειτο περί κλασσικής περιπτώσεως έξυβρίσεως τής μορφής ταύτης. Κατά τήν 
Νομολογίαν τών δικαστηρίων μας 1) άρνησις μητροπολίτου, δπως έπιτρέψη θείαν

(11) ’Ίδε Χωραφα op. cit. § 111 σελ. 84 έπ.
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μετάληψιν Χριστιανού (Έφ. Δωδεκανήσου 3/1950) καί 2) άπλαϊ εκφράσεις συνο- 
δευόμεναι ύπό κινημάτων καί όνέιδιστικών άπειλών (Α.Π. 73/13) έχαρακτηρί- 
σθησαν ώς έξυβρίσεις. 'Ομοίως τδ Έφετεΐον ’Αθηνών (Βουλ. 1272/40) άπεφάνθη, 
οτι ό Α Δικηγόρος εΐπών «αύτά πού λέγει είναι ψέμματα» καί «αύτός δέν είναι δι
καστής, δεν πρέπει να είναι δικαστής» συνιστα έξύβρισιν καί ούχί δυσφήμησιν, διότι 
ή γενικότης των φράσεων τάς όποιας, εις βάρος τοϋ μηνυτοΰ έξεστόμισεν ό κατηγο
ρούμενος, άνευ εΐδικεύσεως γεγονότος τινός, δυναμένου νά βλάψη την τιμήν ή τήν 
ύπόληψιν τοϋ μηνυτοΰ Πρωτοδίκου, συνιστα έξύβρισιν.

Υ . 'Ο δόλος ώς υποκειμενικόν στοιχεΐον τοΰ εγκλήματος.—’Αμέλεια.
’Απαραίτητον υποκειμενικόν στοιχείον τοΰ εγκλήματος τής έξυβρίσεως είναι 

ό δόλος τοΰ δράστου ήτοι ή βούλησις ή άποδοχή αύτοϋ, δπως ή προσβλητική τής 
τιμής έκδήλωσις περιέλθη εις γνώσιν άλλου τινός καί ή συνείδησις, δτι αυτή είναι 
παράνομος καί δύναται νά βλάψη τήν τιμήν ή τήν ύπόληψιν τοΰ ύβριζομένου. Συ- 
νίσταται δηλ. ή εγκληματική διαγωγή τοΰ δράστου εις τήν ήθελημένην ενέργειαν 
τοΰ ύβρίσαντος, μετά τής γνώσεως τής υβριστικής σημασίας ταύτης. Ζήτημα δμως 
γεννάται, αν ό. δόλος ούτος πρέπει νά είναι γενικός ή μήπως άπαιτήται εις ειδικός 
τοιοΰτος animus injuriandi, ενέργεια δηλ. κατευθυνομένη άποκλειστικώς εις τήν 
προσβολήν τής τιμής τοΰ ύβριζομένου. Ύπεστηρίχθη παλαιότερον ή άποψις, δτι ό 
εΐδικώτερος αυτός σκοπός ήτο άπαραίτητος. Τήν άποψιν ταύτην έδέχετο καί ή Νο
μολογία τοΰ Α.Π. μέχρι τινός. Κατά τήν κρατούσαν δμως καί όρθωτέραν γνώμην 
δέν άπαιτεΐται εις animus injuriandi (12).Δι’ δ καί έξύβρισις έπί σκοπώ άστεϊ- 
σμοΰ γενομένη δέν παύει νά είναι άξιόποινος, εάν άποδειχθή έν γνώσει τοΰ δρά
στου δτι ό περί ού πρόκειται αισθάνεται εαυτόν θιγόμενον, έ'λαβεν αύτη χώραν. 
’Αστεϊσμός δθεν τότε άποκλείει τήν έξύβρισιν, δταν λαμβανομένων ύπ’ δψιν τών 
περιστατικών ύφ’ ά έτελέσθη καί τής προσωπικής σχέσεως τών μερών, άποδειχθή 
δτι ό δράστης δέν ήδύνατο νά ύπολογίση δτι 6 έτερος δέν θά έξελάμβανε τήν πρά- 
ξιν ώς άστεϊσμόν.

Έ κ πάντων λοιπόν τών ανωτέρω προκύπτει δτι ό μή τελών έν γνώσει τής υβρι
στικής έννοιας τής έκδηλώσεως, δπως καί ό έ ξ  ά μ ε λ ε ί α ς  προβαίνων εις τήν 
δυσάρεστον έκδήλωσιν δέν πράττουν τό έγκλημα. Έ πί τής τελευταίας παρατηρή- 
σεως μάλιστα τινές δέχονται δτι έξύβρισις έξ άμελείας δέν είναι καν νοητή. Ουτω 
κατά τον κ. Μπουρόπουλον ή έννοια τής τιμής άπορρέει έκ τής άναγνωρίσεως τής 
ηθικής άξίας τοΰ άνθρούπου, ήτις μόνον έκ προαιρέσεως γίνεται (Κωστής—Μπουρό- 
πουλος II § 165 σελ. 566). Κατά τών όρθωτέραν δμως καθ’ ήμάς γνώμην αυτή δέν 
τιμωρείται μέν, είναι δμως νοητή. Ό  κ. Τάφος έπ’ αύτοΰ άναφέρει τό έξής χαρα
κτηριστικόν έπί τοΰ προκειμένου παράδειγμα. Ό  Α συντάσσει έξυβριστικήν έπι- 
στολήν μέ πρόθεσιν νά πέμψη ταύτην εις τον Β. Άργότερον δμως μετανοεί καί τήν 
θέτει εις τό άρχεΐον του μάλιστα δέ έντός φακέλλου μέ τήν σύστασιν τοΰ Β. "Αν μετά 
ταΰτα τήν άποστείλη κατά λάθος (έξ άπροσεξίας του) διέπραξεν άναμφισβητήτως 
έξύβρισιν έξ άμελείας, μή τιμωρητήν δμως.

"Εν άλλο ζήτημα σχετιζόμενον μέ τον δόλον τοΰ δράστου είναι καί τό ζήτημα, 
άν πραγματοΰται τό έγκλημα, έν ή περιπτώσει τις άπό τηλεφώνου έξυβρίση έκ πλά
νης άλλο άντ’ άλλου πρόσωπον. Κατά τήν Γερμανικήν Νομολογίαν ήτις καί όρθώς 
φρονοΰμεν κρίνει, έν προκειμένω πρόκειται εν είδος πλάνης περί τό άντικείμενον

(12) Ή  άποψις αΰτη ένισχύεται καί έκ τοΰ γεγονότος δτι δπου ό Νόμος άπαιτεϊ animus 
injuriandi, ήτοι ειδικήν πρόθεσιν έξυβρίσεως, όμιλεΐ ρητώς περί τούτου. Οΰτω λ.χ. έν τη περι- 
πτώσει τοΰ άρθρου 366 § 3 ΓΙ. Κ. περί ής κατωτέρω.
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(error in objecto) ήτις, κατά τά εις τάς γενικάς άρχάς διαλαμβανόμενα, είναι άσή- 
μαντος καί συνεπώς υπάρχει έξύβρισις, στρεφόμενη όμως κατά τοϋ άκούοντος τάς 
ύβρεις.

Υ Ι . Τετελεσμένου καί απόπειρα έξυβρίσεως.
Τό έγκλημα τής έξυβρίσεως θεωρείται τετελεσμένον όταν ή καταφρονητική 

έκδήλωσις τη θελήσει τοϋ δράστου περιέλθη εις γνώσιν ού μόνον τοϋ καθ’ οΰ αΰτη 
άλλα καί οίουδήποτε τρίτου (13). Κατά την νομολογίαν τοϋ Γερμανικοϋ ακυρωτικού 
δεν έχει σημασίαν διά τό τετελεσμένον τής πράξεως, έάν όντως ή προσβλητική έκ- 
φρασις έγινε γνωστή εις τον παθόντα, έ'στω καί άν κατά τήν βούλησιν τοϋ δράστου 
τούτο ήτο άπαραίτητον. Τήν γνώμην τούτων δέχονται παρ’ ήμϊν όλοι άνεξαιρέτως 
οί μεγάλοι Έρμηνευταί τοϋ Δικαίου μας (Τζωρτζόπουλος Σχολ. II σελ. 97—Χω- 
ραφάς op. cit. σελ. 87, Κωστής II § 165 σελ. 565 κλπ .), καθώς καί ό Α.Π. Κατ’ 
αύτόν διά τήν τέλεσιν τοϋ άδικήματος είναι άδιάφορον, άν ή υβ’ρις περιήλθεν εις γνώ
σιν τοϋ ύβρισθέντος. ’Αρκεί μόνον ότι ή ΰβρις περιήλθεν εις γνώσιν ετέρου, εΐτε 
ό ύβρισθείς είναι ούτος είτε οίοσδήποτε τρίτος (Α.Π. 57/1917 καί 635/1927). 
'Τπό τήν ίσχύν τοϋ νέου Κωδικός ούδεμία δύναται νά πρόκυψη έπ’ αυτού άμφιβο- 
λία, διότι ως είναι διετετυπωμένη ή διάταξις τοϋ άρθρου 361 σαφώς συνάγεται τοΰτο. 
’Άλλως τε καί ύπό τής αίτιολογικής έκθέσεως ρητώς άναφέρεται, ότι άφ’ ής ή ϋβρις 
περιήλθεν εις άλλον τινά (τον ύβρισθέντα ή τρίτον) τό έγκλημα θεωρείται τετελε
σμένον. (Ζαχαρόπουλος ένθ. άνωτ. σελ. 341). Π$ιρά τά άνωτέρω διά θεωρητικούς 
λόγους, άναφέρομεν, ότι εις τήν άλλοδαπήν διετυπώθη καί άντίθετος γνώμη. Ούτω 
ό Κόλλερ διακρίνει τετελεσμένην έξυβριστικήν ένέργειαν καί τελελεσμένον έγκλημα 
έξυβρίσεως, πραγματοποιούμενου μόνον όταν ή υβριστική έκδήλωσις περιέλθη εις 
γνώσιν τοϋ καθ’ ού αΰτη. Τρίτη τέλος ένδιάμεσος γνώμη δέχεται ότι, όταν τό τρί
τον πρόσωπον μηχανικώς καί μόνον λάβη γνώσιν τοϋ έξυβριστικοϋ περιεχομένου, 
όπως λ.χ. συμβαίνει μέ τον ταχυδρομικόν διανομέα ή τον τηλ/τήν οΐτινες άναγι- 
γνώσκουν ταχυδρομικόν δελτάριον, τότε δεν τελειοϋται τό έγκλημα. Φρονοϋμεν 
όμως ότι παρ’ ήμϊν τοιαύτη άποψις δεν δύναται νά γίνη άποδεκτή διότι καί ό δια- 
νομεύς καί ό τη λ /τής έστω καί άν δέ\ ένδιαψέρωνται άμέσως, πάντως είναι τρίτα 
πρόσωπα, άτινα ένδιαφέρονται άμέσως καί λαμβάνουν γνώσιν μιας έξυβριστικής 
έκδηλώσεως.

Εις τάς πλείστας τών περιπτώσεων τό έγκλημα τής έξυβρίσεως είναι τυπικόν. 
Κατά συνέπειαν τό ζήτημα περί τοϋ έάν έπ’αύτής χωρεϊ άπόπειρα έμφανίζει δυσχε- 
ρείας καί δή, όσον άφορα τάς περιπτώσεις τής προφορικής έξυβρίσεως. Τό δλον 
θέμα σχετίζεται μέ τό ζήτημα περί τοϋ κατά πόσον είναι νοητή άπόπειρα έπί τυπι
κών έγκλημάτων. 'Ως καί άλλοτε μάς έδόθη ευκαιρία νά τονίσωμεν, κατά τούς έρ- 
μηνευτάς τοϋ Δικαίου μας καί κατ’ άντίθεσιν προς τά παλαιότερον διδασκόμενα 
(Μπουρόπουλος «ό περί τύπου Νόμος 5060/31 σελ. 79), καί έπί τοιούτων έγκλη
μάτων νομικώς δεν άποκλείεται ή άπόπειρα. Βεβαίως τοιαϋται περιπτώσεις είναι 
σπάνιαι καί δυσχερείς, ούχί όμως καί άδύνατοι. Οδτω ό Ήλιόπουλος (Τόμ. Α' 
1927 σελ. 394) δέχεται άπόπειραν έξυβρίσεως έν περιπτώσει άτελοΰς έκφράσεως, 
μή πλήρους δηλ. έκστομίσεως τής ύβρεως. 'Ομοίως ό κ. Γάφος (Τόμος Α' 1947 
σελ. 232) άναφέρει τήν περίπτωσιν καθ’ ήν πρόσωπόν τί, λόγω τής μεγάλης άποστά- 
σεως δεν άκούεί τήν ύβριν ή είναι βαρύκοον. Καθ’ ήμάς άν ό Α προτιθέμενος νά ύβρίση 
τον Β διά τής λέξεως π.χ. «κέρατά» έξεστόμισε μόνον τό «Κε» διότι ό πλησίον ίστά- 
μενος άδελφός του, δι’ εύνοήτους λόγους, τοϋ έφραξε τό στόμα άποτόμως, έπραξεν 
άπόπειραν έξυβρίσεως, ήτις βεβαίως καί δέν τιμωρείται. (Ούτω καί Τούσης—Γεωρ
γίου σελ. 450 § 16).

(13) Ούχί όρθώς έπομένως ό Μοσχανδρέας σελ. 311.
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ΥΙΙ. 'Η ύπό τοΰ νόμου προβλεπομένη ποινή . Ειδικά τινά  θέματα.
Κατά την ρητήν διατύπωσιν τοΰ νόμου τό έγκλημα τής έξυβρίσεως τιμωρείται, 

διά φυλακίσεως μέχρις ένός έτους ή διά χρηματικής ποινής, (άρθρον 361 § 1 Ιδ. 1). 
Κατά την ιδίαν διάταξιν ή χρηματική ποινή δύναται νά έπιβληθή καί συν τή ποινή 
τής φυλακίσεως. Σχετική προς τήν διάταξιν ταύτην είναι καί ή τοιαύτη τοΰ άρθρου 
80 § 2 Π.Κ. Κατ’ αυτήν «έν αΐς περιπτώσεσιν ό νόμος άπειλεΐ διαζευκτικώς ποινήν 
στερητικήν τής ελευθερίας ή χρημ. ποινήν ή πρόστιμον, τό δικαστήριον δύναται νά 
καταγνώση άμφοτέρας τάς ποινάς, εάν κρίνη δτι ή έτέρα μόνον των ποινών δέν έπαρ- 
κεΐ, ίνα άποτρέψη τον υπαίτιον άπό τής τελέσεως άλλων άξιοποίνων πράξεων». 
Δι’ δ καί προβάλλει τό ερώτημα- διατί ό νομοθέτης καθιεροΐ καί τήν διάταξιν τοΰ 
άρθρου 361 έδ. 2 άφοΰ αδτη δέν άποτελεΐ εί μή έπανάληψιν τοΰ άρθρου 80 § 2 τοΰ 
Π.Κ.;'Η έν προκειμένω άπάντησις είναι, δτι μόνον έκ πρώτης δψεως φαίνεται δτι 
ή μία των διατάξεων τούτων αποτελεί έπανάληψιν τής άλλης. Διότι έγγυτέρα έξέ- 
τασις καταδεικνύει, δτι ή πρώτη έξ αύτών έχει τή έννοιαν, δτι ό δικαστής δύναται 
νά καταγνώση άμφοτέρας τάς ποινάς έν οψει ο ΰ χ ί τ ή ς  ε ι δ ι κ ή ς  π ρ ο λ ή- 
ψ ε ω ς ,  ώ ς  α π α ι τ ε ί  τ ό  ά ρ θ ρ ο ν  80 § 2 ,  ά λ λ ά  τ ή ς  β α ρ ύ τ η τ ο ς  
τ ή ς  τ ε λ ε σ θ ε ί σ η ς  π ρ ά ξ ε ω ς ,  ήτοι τοΰ γεγονότος, δτι κατά τήν έκτίμη- 
σιν τοΰ δικαστοΰ ή in concreto πράξις τοΰ κατηγορουμένου κατά τά έν άρθρω 89 
§ 2 διαλαμβανόμενα, είναι τοιαύτη ώστε νά ένδείκνυται, λόγω τής βαρύτητος αύτής 
άρθροιστική ποινή (14).

Συμφώνως προς τήν 2αν § τοΰ έξεταζομένου άρθρου «έάν ή προσβολή τής 
τιμής λαμβανομένων ύπ’ δψιν των περιστάσεων καί τοΰ προσώπου τοΰ προσβλη- 
θέ ντος, δέν είναι ιδιαζόντως βαρεία, ό υπαίτιος τιμωρείται διά κρατήσεως ή προ
στίμου». Χαρακτηρίζεται δθεν ή έξύβρισις, είς ώρισμένας τινάς περιπτώσεις, έκτι- 
μωμένας άπό τήν κυρίαρχον in concreto κρίσιν τοΰ δικαστοΰ τής ούσίας, ώς πταί
σμα. ’Επί τοΰ ζητήματος ό Κώδιξ καινοτομεΐ, καθ’ δσον έγκαταλείπει τάς διακρί
σεις καί τά γνωρίσματα τοΰ Π.Ν., έξ ών οδτος έξήρτα τον χαρακτηρισμόν τής πρά
ξεως ώς πλημ/τος ή πταίσματος, διακρίσεις έν πολλοϊς άσαφεϊς, προκαλούσας δέ 
ίσως καί χαρακτηρισμούς ένίοτε αυθαιρέτους. Ένιαΐον άδίκημα έξυβρίσεως, άνευ 
διακρίσεως είς Πλημμέλημα .καί Πταίσμα διακρίνει καί ό ’Ιταλικός 11.Κ. Κατά 
τον Γαλλικόν Δίκαιον, άποφασιστικόν στοιχεΐον τής βαρύτητος τής πράξεως έπί 
έξυβρίσεως (καί δυσφημίσεως) είναι τό έάν τά έγκλήματα ταΰτα διεπράχθησαν δη
μοσία ή μή. Είς τήν α' περίπτωσιν αδτη άποτελεΐ πλημ/μα, έν φ. είς τήν β' πταΐ- 
σμα.Χαρακτηρισθείσης λοιπόν έξυβρίσεως τίνος ώς πταισματικής ή ύπόθεσις παρα- 
πέμπεται είς τό Πταισματοδικεΐον. Κατ’ αύτόν τον τρόπον άποφεύγεται ή έπιβά- 
ρυνσις των Πλημ/κείων άπό σοβαρόν άριθμόν άσημάντων υποθέσεων, δπως έπίσης 
καί ή ταλαιπωρία των διαδίκων καί μαρτύρων ύποχρέων νά έγκαταλείπουν τάς έρ- 
γασίας των, μέ τάς γνωστάς συνέπειας διά τε τό Κράτος καί τούς ίδιους. ’Εξ άλλου 
δέν πρέπει νά παραγνωρίζεται καί τό γεγονός, δτι ή καταδίκη προσώπων είς ποινάς 
Πλημ/τος, δι’ ασήμαντα καί άναπόφευκτα, έν τώ καθ’ ήμέραν βίω έπεισόδια,είναι 
πραγματικώς βαρεία καί επομένως ούχί σύμφωνος προς τό λαϊκόν περί δικαίου 
συναίσθημα. (Σχετ. καί ή ύπ’ άριθ. 69501 /52 έγκύκλιος Ύ π . Δικαιοσύνης προτρέ- 
πουσα τούς εισαγγελείς, δπως χαρακτηρίζουν τοιαύτας περιπτώσεις,ώς πταίσματα).

Τό έγκλημα τής έξυβρίσεως διώκεται κατ’ έγκλησιν. ’Ενίοτε αίρεται ό άδι
κος τής πράξεως χαρακτήρ άλλοτε δέ έπιβάλλεται ή δημοσίευσις τής άποφάσεως. 
ΙΙερί πάντων τούτων ώς καί περί έτέρων ειδικών τινών θεμάτων θά όμιλήσωμεν 
είς το τέλος τής δλης άναπτύξεως μας τών περί τιμής έγκλημάτων, διότι τά θέματα 
ταΰτα σχετίζονται μέ δλα τά κατά τής τιμής έγκλήματα. (Σ υνεχ ίζετα ι)

(14) ’Ίδε Χωραφά: ΓΙοιν. Δίκαιον και Δικονομία 1955 σελ. 169.



Ο Κ Α Τ Α Π Ε Α Τ Η Σ
'Υπό κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΡΑΓΚΙΔΑΚΗ

(Τέως Γυμνασιάρχου)

"Οταν τις άκούση σήμερον τάς κρίσεις ειδικών επιστημόνων περί των άτο- 
μικών όπλων καί τάς συγκλονιστικάς βεβαιώσεις αύτών περί του ολέθρου ¥ής άνθρω- 
πότητος έκ της χρήσεως αύτών εις ενδεχόμενον γενικόν πόλεμον, έρχεται εις τον 
νοΰν του ή άνάμνησις της συνταρακτικής καταπλήξεως της δημιουογηθείσης άπό τοΰ 
4ου προ Χριστού αΐώνος έκ τής τότε έφευρέσεως τρομακτικού έκηβόλου όπλου, 
όπερ έκλήθη «καταπέλτης». "Οτε δέ ό βασιλεύς τής Σπάρτης ’Λρχίδαμος κατά τό 
έτος 361 π. X. είδε διά πρώτην φοράν τό βλήμα τού όπλου εκείνου καί ήκουσε τά 
επακόλουθα τής βολής αύτοΰ, κατεπλάγη, ώς γράφει ό ιστορικός Πλούταρχος, καί 
άνεφώνησεν ότι διά τού όπλου τούτου έχει χαθή πλέον ή άνδρεία τού ήρωος πολ.ε- 
μιστού : «άπόλωλεν άνδρός άρετά». (Πλουτ. Λακών. Άποφθ. 8).

Τί θά έλεγεν άρά γε ό Άρχίδαμος, έάν έζη σήμερον καί έπληροφορεΐτο την 
προκαλοΰσαν τον ’ίλιγγον ένέργειαν τών όντως τρομακτικών νεωτέρων όπλων τών 
προσφάτως έφευρεθέντων καί εντός ολίγου χρόνου τελειωθέντων;

Τό οπλον έκεϊνο τό φοβερόν κατά τήν εποχήν τοΰ Άρχιδάμου, ό «όξυβελης 
καταπέλτης», ήτο ξύλινον μηχάνημα στηριζόμενον επί τετραγώνου βάσεως κα 
φέρον μεγάλην σύριγγα, άπό τής ο
ποίας έξεσφενδονίζοντο μεγάλα ά- 
κόντια καί βέλη, ή καί ογκόλιθοι, 
ώς γράφει ό ιστορικός Πολύβιος"
(ΐδέ Ιίολυβ. Α' 53). Τον τρόπον 
τής χρήσεως τοΰ έν λόγω όπλου πε
ριγράφει ό αρχαίος μαθηματικός "Η- 
ρων ό Άλεξανδρεύς περί τό 2000 
π.Χ. (Ίδέ "Ηρ. Βελ. 122).

Περί τοΰ όπλου έκείνου ήσχο- 
λήθησαν μετά διαφέροντος σημαίνον- 
τες άρχαΐοι συγγραφείς. Τό έκτο- 
ξευόμενον βέλος είχε μήκος πρωτο
φανές τότε, πλέον τοΰ 1% μέτρου" 
έβάλλετο δέ έπιτυχώς άπό άποστά- 
σεως 760 μέτρων, ήτις έθεωρεΐτο έ- 
κπληκτική κατά τήν εποχήν, καθ’ ήν 
έτελειοποιήθη το όπλον. Κατά τον 
ιστορικόν τοΰ Ιουμ. X. αΐώνος Ίώσηπον, τό όπλον έκεϊνο έβαλλε καί μέγαν ογκό
λιθον, εις τό πλήγμα τοΰ οποίου δέν ήδύνατο νά άνθέξη ούτε τείχος δέκα πήχεων 
πάχους.

. Το περιλάλητου λοιπόν έκ,εΐνο όπλον έφευρέθη κατά τό έτος 399 προ Χριστού 
έν τή Ελληνική Σικελία ύπό ειδικών έπιστημόνων καί κατεσκευάσθη μερίμνη τοΰ 
"Ελληνος άρχοντος τών Συρακουσών Διονυσίου τοΰ πρεσβυτέρου κατά τάς προετοι
μασίας διά τήν κατά τών Καρχηδονίων εκστρατείαν του.’Αλλ1 αΐφνιδίως ένεφανίσθη 
ό στόλος τών Καρχηδονίων εις τά παράλια τής Σικελίας" τότε διά πρώτην φοράν

’Αναπαράστασή καταπέλτου.
(Μουσεΐον ‘A y . Γερμανού)
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έχρησιμοποιήθη τό βαρύ έκεΐνο έκηβόλον δπλον μέ τήν μοναδικήν βλητικήν του δύ- 
ναμιν εναντίον των Καρχηδονίων.

Οί Συρακόσιοι 'Έλληνες εβαλλον κατά των επιδρομέων λίαν έπιτυχώς μέ 
τούς «οξυβελεΐς καταπέλτας» καί έφόνευον πολλούς έξ αύτών,ώς πληροφορεί ό ιστο
ρικός Έλλην Διόδωρος ό Σικελιώτης (30 π. X .) γράφων :

« .. .άπό δέ τής γης τοΐς όξυβελέσι καταπέλταις οί Συρακόσιοι χρώ- 
μενοι συχνούς των πολεμίων άνήρουν· και γάρ κατάπληξιν είχε μεγά- 
λην το ύτο ... πρώτως εύρεθήναι κατ’ εκείνον τον καιρόν· ώ σ τ ε ’ Ιμίλκων 
ού δυνάμενος κρατήσαι τής επιβολής, άπέπλευσεν εις τήν Λ ιβ ύη ν...»  
(Διοδώρ. Σικ. ΙΔ'. 50).

Κατά τήν πληροφορίαν ταύτην, ό έχθρικός στόλος ύπό τήν ήγεσίαν τού Ίμίλ- 
κωνος μή δυνάμενος νά άνθέξη εις τά άπροσδόκητα πλήγματα τού νέου εκείνου δπλου 
άπεχώρησεν έκ τής Σικελίας καί άπέπλευσεν εις τήν Λιβύην μέ τήν κατάπληξιν 
άπό το φοβερόν βλήμα τοϋ έφευρεθέντος τότε δπλου.

Τό περιβόητον έκεΐνο δπλον παρέλαβον άπό τούς Συρακοσίους τής Σικελίας 
καί οί άλλοι Ελληνικοί λαοί, ώς καί οί Ρωμαίοι καί μετέπειτα οί Χριστιανικοί Ε λ
ληνικοί στρατοί τού Βυζαντίου. Ό  καταπέλτης άνέκαθεν έχρησιμοποιεΐτο κυρίως εις 
τάς πολιορκητικάς πολεμικάς επιχειρήσεις, ού μόνον ύπό των πολιορκουμένων προς 
ύπεράσπισιν τής πολιορκουμένης πόλεώς των, άλλά καί ύπό των πολιορκητών προς 
έκπόρθησιν αύτής, ώς έπραξεν ό Δημήτριος ό πολιορκητής τώ 306 π. X. πολιορκών 
τήν Σαλαμίνα τής Κύπρου’ ούτος μετά των άλλων πολιορκητικών μηχανών κατε- 
σκεύασε καί καταπέλτας οξυβελεΐς: «έκρινε. . .  κατασκευάζειν καί καταπέλ
τας οξυβελε ΐς.. . »  (Διοδώρ. Κ'. 48. Πρβλ. ΙΊολυβ. Α' 53).Τό βλήμα άπό τόσον με
γάλης άποστάσεως ριπτόμενον διετρύπα καί άσπίδα καί θώρακα καί έφόνευε τούς 
προστατευομένους δι’ αύτών. Μετά τούς άπό τής έφευρέσεώς του χρόνους ό όξυβελής 
καταπέλτης έχρησιμοποιεΐτο καί είς τά άλλα είδη τών πολέμων. Πρώτος ό μέγας ’Α
λέξανδρος έποιήσατο χρήσιν τοϋ έκηβόλου έκείλου δπλου εναντίον τής φρουράς τοϋ 
Τανάϊδος ποταμοΰ, τον όποιον έπρόκειτο νά διαβή ό Ελληνικός στρατός, ώς πληρο
φορεί ό Άρριανός, ό έξιστορών τήν έκστρατείαν τοϋ μεγάλου Αλεξάνδρου’ δοθέντος 
τοϋ συνθήματος οί καταπέλται εβαλλον έναντίον τών Σκυθών ιππέων, οΐτινες εφρού- 
ρουν τήν όχθην τοϋ ποταμοΰ...καί τινες έξ αύτών έτραυματίζοντο έκ τών βελών, 
εις δέ ήρως πληγωθείς μέ διαμπερές τραύμα, πίπτει άπό τοϋ ίππου καί άποθνήσκει’ 
δθεν οί Σκύθαι κατεπλάγησαν διά τά έκ τόσον μακράς άποστάσεως ριπτόμενα βέλη 
καί μετ’ ολίγον άπεχώρησαν έκ τής όχθης τοϋ ποταμού’ ό δέ ’Αλέξανδρος ίδιον αυτούς 
τεταραγμένους έκ τών ριφθέντων βελών ήρξατο διαβαίνων πρώτος τον ποταμόν, 
ήκολούθει δέ καί ό άλλος Ελληνικός στρατός’ γράφει λοιπόν ό Άρριανός: «αϊ τε 
μηχαναί άπό ξυνθήματος έξηκόντιζον είς τούς Σκύθας περιππεύοντας επί 
τή όχθη . . .  έτιτρώσκοντο έκ τών βελώ ν, είς δέ δη δ ιά . . .  τοϋ θώρακος 
διαμπάξ πληγείς π ίπτει άπό τοϋ ίππου, οί μεν έξεπλάγησαν πρός τε τών  
βελών τήν διά μακροΰ άιρεσιν καί ολίγον άνεχώρησαν άπό τής όχθης· 
Αλέξανδρος δέ τεταραγμένους πρός τά βέλη ίδών ύπό σαλπίγγων έπέρα 
τον ποταμόν αύτός ήγούμενος· εϊπετο δέ αύτώ  καί ή άλλη στρατιά.»  
(Άρρ. Ά λεξ. Άνάβ. Δ', δ'. 4).

Κατά τήν άρχαιότητα ένίοτε ό καταπέλτης έχρησιμοποιεΐτο καί·ώς βασανι- 
στήριον δργανον κατά τήν πληροφορίαν τοϋ Σουΐδα: «Καταπέλτης είδος κολα
στηρίου». ’Ιδίως διά τούς καταδικαζομένους εις θάνατον έχρησιμοποιεΐτο ώς έκτε- 
λεστικόν οργανον. Οί μελλοθάνατοι ετίθεντο εντός τοϋ καταπέλτου καί έξετοξεύοντο 
ώς λίθοι.Ό τύραννος τών Συρακουσών ’Αγαθοκλής (320 π .Χ .) έθανάτωσε χιλιάδας 
πολιτών άλλους μέν έ'σφαξε παρά τον Σκάμανδρον ποταμόν τής Σικελίας, άλλους δέ



ΠΡΟΟΔΟΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η "ΙΝΤΕΡΠΟΛ,, ΕΓΚΑΘΙΣΤΑ 
ΙΣΧΥΡΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΝ ΠΟΜΠΟΝ
Ή  «ΙΝΤΕΡΠΟΛ», ή διεθνής δηλαδή άστυνομική έπιτροπή κατά του εγκλή

ματος, άπεφάσισε να συγχρονίση καί να διευρύνη τάς εγκαταστάσεις της, διά νά 
άγωνισθή άποτελεσματικώτερον κατά των διεθνών εγκληματιών.

Ή  διεθνής αύτή αστυνομία, ή οποία συνεστήθη άπδ του 1923 καί έδρεύει 
εις τό Παρίσι, διαθέτει άπό πολλών έτών ενα άξιόλογον ραδιοτηλεγραφικόν δίκτυον 
τδ όποιον συνέδεε μεταξύ των τά 51 γραφεία τής όργανώσεως εις τάς διαφόρους 
χώρας πού συμμετέχουν εις αυτήν.

'Η άποτελεσματικότης τοϋ δικτύου αύτοϋ θά αύξηθή σημαντικώς διά τής 
ένάρξεως τής λειτουργίας τοϋ νέου πομπού τοϋ Λανύ Πομπόν, τοϋ οποίου αί πρώται 
δοκιμαί θά γίνουν έντός τών ήμερών. 'Ο γενικός αύτός πομπός θά έπιτρέπη τήν άπ* 
εύθείας συνεννόησιν μέ τούς κεντρικούς σταθμούς όλου τοϋ κόσμου, χωρίς νά κατα- 
φεύγη εις άναμεταδόσεις.

'Ο σταθμός τοϋ Λανύ Πομπόν, πού θά λειτουργήση άρχικώς μέ δύο συχνό
τητας επί τριών κιλοβάτ, προβλέπει, εις τον οριστικόν εφοδιασμόν του, οκτώ συχνό
τητας. 'Η ραδιοτηλεγραφική υπηρεσία πού θά χρησιμοποιηθή θά άποφύγη κάθε 
σφάλμα εις τάς μεταδόσεις, όφειλόμενον εις τήν διαφοράν γλωσσών καί θά έπιτρέπη 
τήν χρησιμοποίησιν ένός μυστικού κώδικος.

Τέλος, τον ερχόμενον Σεπτέμβριον θά άρχίση εις Κωνσταντινούπολή τό ετή
σιον συνέδριον τής διεθνούς άστυνομικής έπιτροπής κατά τοϋ εγκλήματος.Έπί τέσ- 
σαρας ήμέρας άστυνομικοί προερχόμενοι άπό όλον τον κόσμον θά μελετήσουν τά 
καλύτερα μέσα διά τον άγώνα κατά τής πλαστογραφήσεως επιταγών, ή οποία άπό 
τινων έτών, έχει λάβει άνησυχητικάς διαστάσεις.

έξετέλεσε διά τών καταπελτών, ώς γράφει ό είρημένος Διόδωρος ό Σικελιώτης : 
«'Ο δ’ Α γαθοκλή ς.. .τούς μεν...παρά τον Σκάμανδρον ποταμόν άπέσφα- 
ξε, τούς δέ. . .  βασανίζων. .. εις τούς καταπέλτας ένδεσμεύων κατετό- 
ξευεν . . ·»(Διοδώρ. Κ. 71).

’Αλλά συνήθως τό φοβερόν έκεΐνο όπλον ^χρησιμοποιείτο εις τούς πολέμους 
καί μάλιστα, ώς εΐρηται, εις τάς πολιορκίας άπό τής έποχής τής έφευρέσεώς του 
399 π. X. ότε κατά πρώτον έχρησιμοποιήθη έναντίον τών πολιορκούντων τήν Σικε
λίαν Καρχηδονίων, ο'ίτινες κατά τά εΐρημένα, διά τοϋ όπλου τούτου έπλήγησαν καί. 
άπεκρούσθησαν καί ούτως έσώθη ή νήσος αϋτη.

Έ κ τής Σικελίας δέ μετεκομίσθη βραδύτερου εις τήν Σπάρτην τό βλήμα τοϋ 
νικηφόρου έκείνου περιβοήτου όπλου" τούτο ίδών ό βασιλεύς τής Σπάρτης Άρχί- 
δαμος έξεπλάγη, ώς προείρητοΛ, θαυμάσας τήν άπόδοσιν τής ένεργείας του" δέν ήτα 
δυνατόν τότε τώ 361 π. X. νά συλλάβη ή φαντασία τοϋ Άρχιδάμου τήν άλματικήν 
έξέλιξιν τής κατασκευής τών όπλων διά μέσου τών αιώνων.

Σήμερον μάλιστα, οπότε ή έπινόησις καί έφεύρεσις τής τελειώσεως τών νέων 
όπλων άνήλθον εις τό κορύφωμα, ίλιγγια ό άνθρώπινος νοΰς καί αγωνία ή άνθρωπό- 
της διά τά φρικτά έπακόλουθα τής χοήσεως αύτών εις ένδεχόμενον διεθνή πόλεμον· 
γενικού ολέθρου. 'Ο Άρχίδαμος, διά τήν έποχήν του βέβαια, έθεώρησεν ώς τό φο- 
βερώτερον καί καταπληκτικώτερον εις άποτελέσματα όπλον, τον καταπέλτην δθεν: 
«Καταπελτικόν δέ βέλος ίδών τότε πρώτον έκ Σικελίας κομισθέν, άνε- 
βόησεν, Ή ράκλεις, άπόλωλεν άνδρός άρετά». (Πλουτάρχ. Λακών. Άποφθ.. 
8 ή 2187).



(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

9. Έ ξάρτησις και Διοίκησις Α στυνομ ικών Σωμάτων.
10. ’Α στυνομική ’Ιεραρχία.

ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

1. ’ Υπαγωγή Αστυνομικών Σωμάτων.
2. Ευθύνη ’Επιτροπών ’Ασφαλείας.
■3. Έ ξάρτησις Τοπικών 'Αρχών εκ τοϋ  'Υπουργείου.
4. 'Αρμοδιότητες ' Υπουργού ’Εσωτερικών.

9. Παρ’ έκάστω Όργανισμώ Τοπικής Αύτοδοικήσεως (ΚΟΜΗΤΕΙΑ—ΥΠΟ- 
ΚΟΜΗΤΕΙΑ) (■'-) υπάρχει ή ’Αστυνομική ’Επιτροπή (’Αρχή—Police—Authority (13) 
ήτις καταβάλλει το ήμισυ των έξόδων τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος (1J) και εν τινι 
βαθμιρ διοικεί αυτό. Διοικητής έκάστου ’Αστυνομικού Σώματος είναι ’Αξιωματικός 
τής ’Αστυνομίας, φέρων τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ (Ghife Consta
ble καί Commissioner διά τό Λονδΐνον) καί είναι υπεύθυνος έναντι τής ’Αστυνο
μικής Αρχής (Police Authority). Ή . ιεραρχία (βαθμοί), αί άποδοχαί, ό τρόπος 
έκτελέσεως τής υπηρεσίας καί ή πειθαρχία είναι ομοιόμορφοι καθ’ άπασαν τήν Χώ
ραν. ΓΙλήν όμως ή ομοιομορφία περιορίζεται σ’ αυτά καί μόνον. Ή  όργάνωσις καί 
μέθοδοι έκάστου Σώματος διαφέρουν. ’Επί τή βάσει τοϋ τελευταίου τούτου κριτηρίου 
τά ’Αστυνομικά Σώματα διακρίνονται εις τρεις κατηγορίας.

α) 'II Μητροπολιτική ’Αστυνομία (Metropolitan Police), 
β) ’Αστυνομικά Σώματα Κομητειών (County Constabularies), 
γ ) ’Αστυνομικά Σώματα Πόλεως (C ity), 
καί δ) Ύποκομητεΐαι (County Borouch Police).
Το Άρχηγεΐον τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας εδρεύει είς τήν Νέαν Σκώ- 

τλαντ—Γυάρντ. ’Αστυνομική ’Αρχή δι’ αύτήν είναι τό 'Υπουργεΐον Εσωτερικών 
έναντι τοϋ οποίου 6 ’Αρχηγός τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας είναι υπεύθυνος. 
'Γπό τον ’Αρχηγόν τελοΰν εις 'Υποδιευθυντής ( Deputy Commissione) τέσσαρες 
Βοηθοί Διευθυνταί (Assistant Commissioner) καί ό Γραμματεύς (Secretary).

'Υπάρχει προσέτι Οικονομικός Διευθυντής (Receiver) όστις φροντίζει διά 
τά οικονομικά θέματα καί περιουσιακά στοιχεία αυτής.

Τό Άρχηγεΐον έχει τέσσαρας κλάδους, ’Αστυνομίας Τάξεως, Τροχαίας, 
’Ασφαλείας καί Όργανώσεως. 'Η περιοχή έφ’ ής άστυνομεύει ή Μητροπολιτική

12) Ή  Μ. Βρεταννία διαιρείται είς Κομητείας, κάτι άνάλογον προς τούς παρ’ ήμΐν 
Νομούς, καί Ύποκομητείας. Ή  διοικητική διαίρεσις της χώρας αυτής είναι δύσκολον καί ούχί 
απαραίτητον νά έξηγηθη ενταύθα.

12) Διά λόγους άκριβεστέρας άποδόσεως, ώρισμένοι όροι παρατίθενται καί άγγλιστί.
14) Διά τάς κατά τόπους Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας, αΐτινες έξαρτώνται έκ των ειδικών Ε 

πιτροπών τών Τοπικών ’Λρχών Αύτοδιοικήσεως, χρησιμοποιοϋμεν τόν όρον « ’Αστυνομικά Σώ
ματα» αντί τού «Άστυνομικαί Δυνάμεις» ή «Υπηρεσία»).



Έγκλημα καί ’Αστυνομία 2069

^Αστυνομία έχε', έκτασιν 700 τετραγωνικά μίλλια, καλύπτει το Λονδΐνον—εξαιρέσει 
της Περιοχής του Κέντρου (C ity) καί Υποδιαιρείται εις τέσσαρα Διαμερίσματα. 
"Εκαστον έξ αυτών υποδιαιρείται εις Διευθύνσεις, Υποδιευθύνσεις καί Τμήματα. 

’Αξιωματικός τής ’Αστυνομίας, άναλόγου βαθμού ορίζεται εις Διοικητής έκά-

Σκοπό; άστυφύλαξ (υπαίθρου) Σκοπό; άστυφύλαξ (πόλεως)

στου Σώματος καί ώς βάσις τής πυραμίδος θεωρείται ό άστυφύλαξ έν τή σκοπιά 
αύτοϋ.

Εις τήν ύπαιθρον ή Όργάνωσις είναι διάφορος. ' Εκαστη Ύποκομητεία, εξαι
ρέσει των μικράς έκτάσεως τοιούτων αί όποΐαι ένοϋνται μετά των μεγαλυτέρων 
γειτονικών, έχει ίδιον ’Αστυνομικόν Σώμα ύπό τήν γενικήν έποπτείαν Μονίμου Μι
κτής ’Επιτροπής (Standing joint Committee) τοϋ δημοτικού Συμβουλίου καί ύπο 
τήν άμεσον διοίκησιν τοϋ ’Αστυνομικού Διοικητοϋ. Κατά τον αυτόν τρόπον κάθε 
μεγαλύτερη Ύποκομητεία καί πόλις—καί πάλι μετά τινων έξαιρέσεων—έχει ίδιον 
’Αστυνομικόν Σώμα ύπο τςν έποπτείαν ’Αστυνομικής ’Επιτροπής (Wath Commi
ttee). Ή  διοίκησις άνατίθεται, ώς καί εις τά Σώματα τών Κομητειών, εις τούς 
’Αστυνομικούς Διοικητάς. Ή  κυριωτέρα διαφορά μεταξύ μιας κομητείας καί μιας 
Ύποκομητείας είναι ότι ή ’Αστυνομική ’Αρχή (Police Authority) είναι ή ’Αστυ
νομική ’Επιτροπή (Watch Committee) ήτις είναι ύπεύθυνος διά τον διορισμόν, 
πειθαρχίαν καί προαγωγήν ενώ εις τούς Νομούς διά τά άντικείμενα αυτά ύπεύθυνος 
είναι ό ’Αστυνομικός Διοικητής. Ό  ’Αστυνομικός Διοικητής μιας Κομητείας έχει, 
κατ’ άκολουθίαν, μεγαλυτέραν δύναμιν άπ’ ότι ό συνάδελφός του τής Ύποκομητείας.

Μερικαί μικρότεραι Κομητείαι έχουν ένώσει τάς Άστυνομικάς Δυνάμεις 
είτε εις ένα Σώμα είτε ύπο κοινόν Διοικητήν.

Σήμερον ύπάρχουν 51 ’Αστυνομικά Σώματα Κομητειών ύπο 47 ’Αστυνο
μικούς Διοικητάς. Ταΰτα ποικίλουν άπό τό ’Αστυνομικόν Σώμα τής Κομητείας 
Langashire (Λανγκασάϊρ) όπερ διαθέτει δύναμιν 2.500 μέχρι τό τοϋ Rutland 
(Ρούτλαντ) μέ μόνον 25 άνδρας. "Απαντα διαθέτουν συνολικήν δύναμιν 26.000, 
περιλαμβανόμενων καί τών 500 Γυναικών—’Αστυνομικών. ’Επίσης ύπάρχουν 73 
’Αστυνομικά Σώματα τών Ύποκομητειών άτινα ποικίλουν άπό Σώματα τών 2.000



2fi"0 Anthony Martienssen—Μετάφρ. X. Πατσούρη

ώς το Μπίρμιχαν, έως τά τοιαϋτα των 80 ’Αστυνομικών ως τό Dewsbury (Ντιού- 
σμπαρι). Το σύνολον τής προβλεπομένης δυνάμεώς των είναι 20.600 περιλαμβανό
μενων καί 400 ’Αστυνομικών του γυναικείου Σώματος. 'Τπάρχουν προσέτι 12.000· 
’Αστυνομικοί ύπηρετούντες εις την ’Αστυνομίαν του Αιμένος τοΰ Λονδίνου, άπο- 
βάθρας καί Ναυπηγείων, Σιδηροδρόμων καί ’Αεροδρομίων ώς καί ή Ειδική ’Αστυνο
μία. 'Η τελευταία αΰτη άποτελεΐται άπό άνδρας καί γυναίκας, ύποστάντας βασικήν 
Αστυνομικήν Έκπαίδευσιν, οίτινες είναι άμισθοι καί άποτελοΰν ’Αστυνομικήν έ- 
φεδρείαν.

Ούτοι έχουν δώσει νενομισμένον «όρκον» διά νά βοηθήσουν τήν έν «ένεργεία» 
’Αστυνομίαν έν περιπτώσει άνάγκης ή ειδικών συνθηκών.

Τέλος, υπάρχει τό ’Αστυνομικόν Σώμα τής ΓΙόλεως τοΰ Λονδίνου (C ity) 
όπερ διαφέρει τών άλλων Σωμάτων. Τοΰτο καλύπτει μίαν περιοχήν ένός περίπου 
τετραγωνικού μιλίου (1.6 X 1.6 χ ιλ .) καί άποτελεΐται άπό 1.000 ’Αστυνομικούς

ύπό τήν Διοίκησιν ένός Διευθυντοΰ 
(Commissioner). ’Οφείλει τήν υ~ 
παρξίν του εις έθιμικάς διατάξεις; 
καί είναι εντελώς άνεξάρτητον. Πα
ράδειγμα τής άνεξαρτησίας των ά- 
ναφέρεται τό γεγονός ότι μόλις προ 
ολίγων ετών συνεφώνησε μετά τής 
Σκώτλαντ Γυάρδ διά τήν ιδρυσιν· 
«Όμάδος ’Απατεώνων» (Fraud 
Squad) διότι μόνον διά συνεργα
σίας τά δύο Σώματα θά δυνηθοΰν ν’ 
άντιμετωπίσουντήνάπάτην καί άλλα 
παρεμφερή άδική ματα.

Είναι άναπόφευκτον, όταν υ
πάρχουν τόσα πολλά ’Αστυνομικά 
Σώματα ύπό διάφορον διοίκησιν έ
καστον, αί συνθήκαι ύφ’ άς διεξάγε
ται ή ’Αστυνομική 'Υπηρεσία καί αί 
μέθοδοι αί όποΐαι εφαρμόζονται έν··
αύτή νά διαφέρουν μεταξύ των. Έν

Περίπολος επ’ αύτοκ,νήτου. (Σκωτία). τ ~ πραγματικότητι τό ΧΟ,.0Γίτον ε ί
ναι άνευ σημασίας. Το μεγαλύτερον μέρος τής επιτυχίας τής ’Αστυνομικής προσπά
θειας έξαρτάται έκ τής φιλοτιμίας τών ’Αστυνομικών άφ’ ένός καί έκ τής γνώ- 
σεως ήν ούτοι έχουν περί τών τοπικών συνθηκών. Ά λλ ’ είναι άπαραίτητος ή 
έπίτευξις συντονισμού ενεργειών, όστις έν περιπτώσει επιχειρήσεων (έκτελέ- 
σεως ειδικής ύπηρεσίας) έπιτυγχάνεται διά προσωπικής έπαφής τών ’Αστυνο
μικών, εις τούς οποίους άνετέθη μία ύπόθεσις, μέσω ειδικών 'Υπηρεσιών τής Σκώ
τλαντ Γυάρδ καί έν εξαιρετική περιπτώσει μέσω τοΰ 'Υπουργείου τών[Έσωτερικών. 
Ή  ’Αστυνομία τοΰ Μπίρμιχαν, λ.χ., δέν εγκαταλείπει τήν δίωξιν έγκληματίου διά 
τον λόγον ότι ούτος εΐσήλθεν εις περιοχήν άρμοδιότητος τής ’Αστυνομίας τού Γωρ- 
γουϊκσάϊρ (Warwicshire) άλλά πληροφορεί τήν τελευταίαν διά τοΰ άσυρμάτου καί. 
έν τοιοϋτον σήμα ή.τηλεφώνημα είναι ότι χρειάζεται διά νά έχουν γνώσιν τών συμ- 
βαινόντων εις τήν περιοχήν των ή νά παράσχουν βοήθειαν. "Ενα πολύπλοκον σύστημα, 
διαβιβάσεων (Τηλεπικοινωνιών) συνδέει τά ’Αστυνομικά Σώματά μεταξύ των, τό 
όποιον διευκολύνει τήν συνεργασίαν των. Μέχρι σήμερον τά Σώματα αύτά συνεργά
ζονται άρμονικώς.

10. 'Η ίεραρχική κλίμαξ τών άστυνομικών υπηρεσιών παρ’ όλας τάς διαφο
ράς, έχει ώς άκολούθως :
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Διοικητής ( Chief Constable)
Υποδιοικητής (Assistant) (βοηθός) ή

Deputy (Αναπληρωτής) (Chief Constable)
Έπιτελεΐον (Προσωπικόν Διοικήσεως) (Η. Q. Staff)
Διαμέρισμα ( Division)
Αστυνομικόν Τμήμα (Police Stations)

("Εν έξ αυτών έδρα διαμερίσματος).
Σκοπός Άστυφύλαξ. Περιπολικά αυτοκίνητα.
Εις τήν ύπαιθρον Χώραν τά ’Αστυνομικά καθήκοντα άσκοϋνται υπό ’Αστυ

νομικών, διαβιούντων μετά των οικογενειών των εις ’Αστυνομικά καταστήματα. 
<0  βαθμός τών διοικούντων εις διάφορα ’Αστυνομικά Σώματα διαφέρει, άναλόγως 
τής δυνάμεως έκαστου, άπό τον βαθμόν του ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ μέχρι τοϋ κα- 
τωτάτου ’Αξιωματικού. "Αλλοι ’Αξιωματικοί διαφόρων βαθμών πλαισιώνουν τούς 
διαφόρους κλάδους τών ’Επιτελείων (Κλάδος ’Αστυνομίας Τάξεως, Κλάδος ’Ασφα
λείας κλπ .).

Οί βαθμοί, οί όποιοι είναι οί αύτοί δι’ όλα τά ’Αστυνομικά Σώματα έκτος 
ελάχιστων εξαιρέσεων, είναι οί ακόλουθοι :

Άστυφύλαξ 
Άρχιφύλαξ 
'Υπαστυνόμος Β'. 
Ύπαστυνόμος Α'. 
’Αστυνόμος Β'. 
’Αστυνόμος Α'. 
Άστυν. Δ/ντής Β'. 
Άστυν. Δ/ντής Α'.

(Constable)
(Sergeant)
(Inspector)
(Chief Inspector)
(Superintendent)
(Chief Superintendent)
(Assistant Chief Constable)
(Chief Constable)

Μετά τήν άνάπτυξιν τών άρχών, αί όποΐαι διέπουν τήν ’Αστυνομίαν καί τήν 
ε ις  γενικάς γραμμάς άνάπτυξιν τής όργανώσεως αότής υπολείπεται ένα θέμα τό 
όποιον πρέπει νά έξετάσωμεν πριν προχωρήσωμεν εις τάς λεπτομέρειας τοϋ ’Αστυ
νομικού έργου. Καί τοΰτο είναι: «Χρειάζεται ή ’Αστυνομία ή μήπως θά ήτο προτι- 
μώτερον νά μή ύπάρχη». Ή  άπάντησις είναι προφανής: «ή Κοινωνία διά τή ς ’Αστυ
νομίας προστατεύεται έκ τών εχθρών αύτής». Ά λλ ’ έρωτάται: «ή υπαρξις’Αστυνο
μίας δεν είναι μιά σοβαρά άπειλή κατά τής άτομικής έλευθερίας;» Ό  Sir Robert 
Peel άπήντησε εις τό έπιχείρημα αύτό προ 121 έτών, λέγων ότι ή ελευθερία νά κλέπτη 
κανείς δεν συμπίπτει μέ τήν έλευθερίαν κάθε ύγειώς σκεπτομένου. Ή  άπάντησις 
αύτή καλύπτει τό θέμα κατά τό ήμισυ. Οί κομμουνισταί, επί παραδείγματι, θά έλεγον 
ότι ή άπατηλή έλευθερία τών αδίκων πολιτευμάτων δεν είναι έλευθερία όπως αύτοί 
έννοοϋν τήν έλευθερίαν τών πολιτών.

Ή  διαφορά όμως, τής άποστερήσεως τής έλευθερίας διά τήν άποτροπήν κλο
πών—αδικημάτων άπό τήν στέρησιν τής πολιτικής έλευθερίας δεν είναι μεγάλη. 
Θά ήδύνατο νά είπη τις ότι ή δευτέρα είναι άπαραίτητος προϋπόθεσις τής πρώτης. 
’Αλλά τοΰτο θά κατανοηθή καλλίτερον εις τά έπόμενα κεφάλαια ένθα άναλύεται 
τό όλον ’Αστυνομικόν εργον καί ό τρόπος καθ’ δν τά ’Αστυνομικά Σώματα διοι- 
κοϋνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

1. ’Ολίγον μετά τό τέλος τοϋ Β' Παγκοσμίου Πολέμου, έχήρευσεν ή θέσις τοϋ 
Διοικητοϋ ενός ’Αστυνομικού Σώματος μίας πόλεως τής Μ. Βρεταννίας. Άρμοδία 
διά τήν έκλογήν καί τον διορισμόν τοϋ διοικητοϋ τοϋ Σώματος αύτοΰ ήτο ή ’Επι
τροπή ’Ασφαλείας (Watch Committee) τής πόλεως.'Η Επιτροπή αυτή ένέκρινε
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τον διορισμόν ένός ’Αξιωματικού της ’Αστυνομίας, ό όποιος, κατά την γνώμην τοί> 
'Υπουργοϋ τοϋ ’Εσωτερικών, δεν ή το κατάλληλος διά τήν έκκενωθεΐσαν θέσιν. Ουτω, 
ό ώς άνω 'Υπουργός ήρνήθη νά επικύρωση τον διορισμόν καί έζήτησε άπό τήν έν 
λόγω ’Επιτροπήν ’Ασφαλείας ν’ άνεύρη άλλον ’Αξιωματικόν μέ τ ’ άπαιτούμενα προ
σόντα. Iίλήν όμως ή ’Επιτροπή ήρνήθη νά συμμορφωθή προς τήν άξίωσιν του 'Υ 
πουργοϋ καί έπέμεινε έπί τοϋ άρχικώς έκλεγέντος.Τό θέμα περί τοϋ ποιος διευθύνει 
τ ’ αστυνομικά Σώματα ήλθε τότε έπί σκηνής.

Σήμερον τά μέλη τής Επιτροπής ’Ασφαλείας δέν είναι μόνιμοι υπάλληλοι, 
εκλέγονται δι’ έν έτος ύπό τοϋ Δημοτικού Συμβουλίου, τοϋ οποίου άποτελοΰν μέλη, 
καί δέν ύφίστανται τάς συνέπειας τυχόν σφαλμάτων παρ’ έκτος άν έπανεκλεγοϋν(15).

2. Συμφώνως προς τούς κειμένους Νόμους αί Έπιτροπαί ’Ασφαλείας άπο- 
τελοϋν τήν ’Αστυνομικήν ’Αρχήν διά τ’ ’Αστυνομικά Σώματα τής πόλεως καί των 
'Υποκομητειών (Borouch). Εύθύνονται διά τήν πρόσληψιν υπαλλήλων τοϋ Σώμα
τος, τήν οικονομικήν διαχείρισιν, διά τάς προαγοράς, καί, ολως περιέργως, διά 
τήν πειθαρχίαν.

Πλήν όμως, συμφώνως προς τον περί ’Αστυνομίας Νόμον τοϋ 1919, άπαι- 
τεΐται έγκρισις τοϋ 'Υπουργοϋ Εσωτερικών διά τον διορισμόν Διοικητών τών ’Αστυ
νομικών Σωμάτων καί, συμφώνως προς νεωτέρους νόμους, κάθε ’Αστυνομικός δύ- 
ναται νά προσφύγη είς τον ώς άνω 'Υπουργόν διά ποινήν άπολύσεως ή άλλην τοι- 
αύτην έπιβληθεΐσαν ύπό τής ’Επιτροπής ’Ασφαλείας. Οί νόμοι ούτοι σκοπόν ειχον 
νά προλάβουν έπιδράσεις τοπικών πολιτικών παραγόντων έπί τών ’Αστυνομικών 
οργάνων. "Οσον άφορα δέ τόν 'Υπουργόν τών ’Εσωτερικών, ουτος είναι υποχρεω
μένος νά. δικαιολογήση εις τήν Βουλήν πάσαν ένέργειάν του.

3. Είναι πολύ δύσκολον τόσον πολιτικώς όσον καί νομικώς διά τήν Κυβέρ- 
νησιν νά έναγάγη είς τό δικαστήριον μίαν τοπικήν αρχήν εις περίπτωσιν διαφωνίας 
καί είναι σχεδόν άδύνατον ’Επιτροπή ’Ασφαλείας νά άντιταχθή είς αϊτησιν τοϋ 'Υ 
πουργού. ’Ανεξαρτήτως τών άνωτέρω, σήμερον, αί τοπικαί άρχαί έξαρτώνται έκ 
τής Κυβερνήσεως, έκπρΰσωπουμένης ύπό τοϋ 'Υπουργοϋ ’Εσωτερικών, έκ τής 
οποίας λαμβάνουν χορηγίαν, ήτοι τό ήμισυ τών ’Αστυνομικών δαπανών. Κατά συ
νέπειαν μετά τήν έξάντλησιν τών λοιπών μέσων διά νά πεισθή ή διαφωνούσα ’Επι
τροπή έπί τής άπόψεως τοϋ 'Υπουργοϋ ’Εσωτερικών, ό τελευταίος δύναται ν’ άπει- 
λήση παΰσιν τής ’Αστυνομικής χορηγίας καί νά πραγματοποίηση τήν άπειλήν. Είς. 
τήν προαναφερθεϊσαν περίπτωσιν ή άπειλή έπέτυχε τοϋ σκοπού δι’ δν έγένετο, ή 
δέ ’ Επιτροπή ’Ασφαλείας έξέλεξεν έτερον ’Αξιωματικόν πλέον κατάλληλον τοϋ πρώ
του διά τήν θέσιν τοϋ Διοικητοϋ τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος αύτής.

4. Τό περιστατικόν αυτό καταδεικνύει ότι τό 'Υπουργείου ’Εσωτερικών απο
τελεί σήμερον τήν άνωτέραν 
δέν έχει άπόλυτον δικαίωμα

άρχήν διά κάθε ’Αστυνομικόν Σώμα. Παρ’ όλα ταΰτα  ̂
διοικήσεως. 'Ο 'Υπουργός δύναται μόνον νά έγκρίνημονον

ν’ άπορρίψη τον διορισμόν Διοικητοϋ ένός Σώματος, χωρίς νά έχη δικαίωμα έπι- 
βολής έτέρου ιδίας άρεσκείας. Έ πί πειθαρχικών παραπτωμάτων ό 'Υπουργός δύναται 
μόνον νά έξετάζη πρόσφυγάς, άνευ δικαιώματος αύτεπαγγέλτου παρεμβάσεως, 
έκτος τής περιπτώσεως καθ’ ήν ήθελεν κληθή. Ούδέ είς τά ζητήματα άποδοχών καί 
παροχών δικαιούται νά παρέμβη ούδέ δύναται νά διατάξη τήν διάθεσιν χρημάτων. 
’Έχει μόνον δικαίωμα «αρνησικυρίας)) έπί θεμάτων διοικήσεως καί χρησιμοποιή- 
σεως τών ’Αστυνομικών Σωμάτων, έξαιρέσει τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας.

(Συνεχίζεται)

15) Ένταϋθα εννοείται 
’Αστυνομικών αρμοδιοτήτων.

μείωσις τής άποδόσεως καί ή δυσχέρεια έν τή ενασκήσει τών
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Πάνω σ’ ένα βράχο, στις τέσσερες στενόπορτες πού συγκοινωνεί ή ’Αργολίδα 
μέ τήν Κορινθία, βρίσκεται εν’ άγαλμα πού μνημονεύει μια άπό τις ενδοξότερες σε
λίδες τής νεωτέρας ιστορίας μας. Μας θυμίζει τα Δερβενάκια. Καί κάθε χρόνο, σαν 
αύτές τις ημέρες, τέλη ’Ιουλίου, πού είναι καί ή επέτειος τής ήρωϊκής αύτής μάχης, 
οί πολιτικές καί στρατιωτικές αρχές τής γύρω περιοχής, πηγαίνουν ν’ άποτίσουν 
φόρον τιμής σ’ αυτή τή μεγάλη ιστορική μνήμη. Γιατί, πραγματικά, ή μάχη των 
Δερβενακίων, πού τό σχέδιο της συνέλαβε καί έξετέλεσε ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 
αυτός ό Γέρος του Μόριά μέ τή συμπυκνωμένη σοφία τής ρωμιοσύνης, άποτελεΐ 
έναν έξαιρετικό σταθμό στή μεγάλη έθνεγερτική πορεία του έθνους μας πού άποζη- 
τοΰσε τή λευτεριά του. Καί έχει άκόμα μεγαλύτερη σημασία άφοϋ στή μάχη αύτή 
των Δερβενακίων επιβραβεύτηκε γιά μια άκόμη φορά ή στρατηγική ευστροφία μέ 
τήν βαθύτατη έπίγνωσι των πραγμάτων, καί ή τόλμη των λιγοστών Ελλήνων. Οί 
λίγοι 'Έλληνες είχαν ν’ άντιμέτωπίσουν ένα ριψοκίνδυνο καί άνδρεΐο ’Οθωμανό πα- 
ληκάρι, τον Δράμαλη, πού άρχιστράτευε 30.000 άνδρών. ’Αρκεί να σημειώσουμε 
πώς ή Μεγάλη Πύλη, στον Δράμαλη είχε άναθέσει νά έξοντώση τον άπείθαρχο 
Άλή Πασά των Ίωαννίνων καί σ’ αύτόν, μετά την έξόντωσι του Άλή είχε άναθέ- 
σει νά καταπνίξη τό άπελευθερωτικό κίνημα των ραγιάδων πού ύψωναν περήφανα 
τό κεφάλι σέ κάθε γωνιά τής έλληνικής γής. Μ’ αύτόν, λοιπόν, τον περίφημο ’Οθω
μανό στρατηγό είχε νά άντιμετωπισθή ή έλληνική άνδρεία καί ή σοφή καρτερία των 
έξυπνων στρατηγημάτων. Τον ’Ιούλιο λοιπόν, τοϋ 1822, ξεκίνησε ό Δράμαλης, 
χωρίς κανένα εμπόδιο άπό τά Γιάννενα κι’ έφθασε ώς τήν Κόρινθο, γιά ν’ άντιμετω- 
πίση τό Μοραίτικο βιλαέτι των Κολοκοτρωναίων, καί τής άγιας Λαύρας. 'Ο στρα
τός τοϋ Δράμαλη άριθμοΰσε 30.000 άνδρες, άπό τούς οποίους οί 24.000 ήσαν 
πολεμιστές (18.000 ιππείς καί 6.000 πεζοί), μέ 30.000 μεταγωγικά καί 500 κα
μήλες. Τό επιτελείο του είχε συγκροτηθή άπ’ δ,τι πιο εκλεκτό τής πολιτικής και 
τής στρατιωτικής τέχνης είχε νά παρουσιάση ή οθωμανική αύτοκρατορία. Αύτός 
ό πελώριος συρφετός πού άνενόχλητος κατέβαινε άπό τά ’Ηπειρωτικά βουνά άφοϋ 
έφθασε στην Κόρινθο, ξεκίνησε γιά τό "Αργος. "Οταν, δμως, μπήκε μέσα στην άρ- 
γολική πεδιάδα, τότε ένιωσε ό Δράμαλης πώς τό στράτευμά του δέν είχε επάρκεια 
τροφίμων, καί άρχισε νά στερήται καί αύτό άκόμα τό νερό. Γιαυτό πήρε τήν άπο- 
φασι νά ξαναγυρίση πάλι πίσω, προς τήν Κόρινθο. Αύτή τή φορά, δμως εκεί, στις 
στενόπορτες πού συγκοινωνεί ή ’Αργολίδα μέ τήν Κορινθία, μιά φούχτα "Ελληνες 
ύπό τήν σοφή καί έμπειρη στρατηγία του Γέρου τοϋ Μόριά, έφραξαν τό δρόμο στον 
συρφετό των ’Οθωμανών πού τήν έρήμωσι καί τήν καταστροφή είχε προκαλεσει 
στο διάβα του άπό τά Γιάννενα ώς τό Άργος. Άπό τις 25 ώς τις 28 ’Ιουλίου τοϋ 
1822 δόθηκε μία άπό τις φονικώτερες μάχες τοϋ άγώνος καί έμελλε νά γραφτή για 
τήν Ελλάδα μιά άπό τις πιο ένδοξες σελίδες της. Άπλούστατα γιατί ή στρατιά τοϋ 
Δράμαλη, αύτοΰ τοϋ άνδρείου όθωμανοϋ στρατηλάτη πού τόσο είχε υποτιμήσει τον

μέ τον Δράμαλη, φθάσανε στήν Κόρινθο. 'Η μεγάλη θλίψι τοϋ άδοξου αύτοϋ ’Οθω
μανού στρατηγού τον ώδήγησε στο θάνατο, πέθανε στην Κόρινθο στις 26 ’Οκτωβρίου 
1822, δηλ. τρεις μήνες μετά άπό τήν πρωτοφανή αύτή συμφορά του.

(*) Άναδημοσίευσις έκ τοΰ περιοδικού «Στρατιωτικά Νέα» της 31)7)55.
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To γεγονός αύτό είχε ένα διπλό αντίκτυπο σ’ όλη την έπαναστατημένη Ε λ
λάδα. Είχε καί τον ψυχολογικό, άλλα καί τον πραγματικό άντίκτυπό του. ΓΙρώτ’ 
απ’ δλα άναπτερώθηκε το ήθικό όλων των Ελλήνων καί συνειδητοποίησαν δλοι τους 
πώς, ή νίκη δεν άνήκει στο σίδερο καί στις μυρμηγκιές των άνθρώπων. 'Η νίκη ανή
κει στην άδάμαστη ψυχή, στή θέλησι καί στήν πίστι προς τον άγώνα. Αυτό, υπήρξε 
ένα μεγάλο δίδαγμα πού βγήκε άπό τη μάχη των Δερβενακίων. Οί 'Έλληνες, λοι
πόν, οί λίγοι, οί άσήμαντοι σέ «ποσότητα», οί χθεσινοί κλέφτες πού έξορμοϋσαν 
άπό την παρανομία τους στα βουνά, μπορούσαν νά άντιμετωπίζουν κάθε φορά τον 
οργανωμένο στρατό των όθωμανών. "Εστω κι’ αν είναι 30.000 κάθε φορά, έστω κι’ 
αν άρχιστράτηγος είναι ένας μεγάλος ’Οθωμανός, άνδρεΐος καί ριψοκίνδυνος, σαν 
τον Δράμαλη. ’Αλλά, έκτος τού ψυχολογικού παράγοντος, έίναι καί ό πραγματικός. 
Καί αύτός, είναι μια χειροπιαστή πραγματικότητα. Ξεκίνησαν δηλ. 30.000 ’Οθω
μανοί για νά καταστείλουν την ελληνική έπανάστασι άπ’ άκρη σ’ άκρη. Καί οί 30.000 
αυτές άποδεκατίζονται, παθαίνουν μιά πανωλεθρία καταπλητική στήν ιστορία. Πρώτο 
θετικό κέρδος είναι δτι ή 'Ελλάδα άπαλλάσσεαι άπό τον φοβερό αυτό συρφετό, ανα
πνέει πιά έλεύθερα έχει φουντώσει πιά κι’ άνεμίζουν τά μπαϊράκια των χθεσινών 
σκλάβων. Τά Δερβενάκια φανέρωσαν παντακάθαρα οχι μόνον την μέλλουσα έκβασι 
τού δλου άπελευθερωτικοΰ άγώνος τού 1821, άλλά καί τήν έκτασι πού είχε πάρει 
ώς έκείνη τήν ώρα. Φανέρωσαν τή βαθύτατη πίστι τών Ελλήνων στό ιδανικό τής 
έλευθερίας καί τήν τεράστια ήθική δύναμι πού αύλάκωνε δημιουργικά τή συνείδησι 
καί τή σκέψι τών φιλοπάτριδων 'Ελλήνων. "Αλλωστε, μοναδικά, στήν προκειμένη 
περίπτωσι τού άγώνος τών Ελλήνων, ή ήθική δύναμι, ή άκατάβλητη αύτή δύναμι 
ήταν πού έστεψε τον δλο άγώνα μέ τήν έπιτυχία καί μέ τήν ολοκληρωτική νίκη πού 
χαιρόμαστε έμεΐς σήμερα σάν έθνος καί σά πολίτες.

Τά Δερβενάκια, ένας ιστορικός σταθμός, στή νεώτερη πορεία τού Γένους, 
είν’ ένα σημάδι χτυπητό πού δείχνει τον έσωτερικά δημιουργημένο κόσμο τού ελλη
νισμού. Δείχνει τά ιδανικά του, τήν πίστι του, τις ήθικές του δυνάμεις, τήν άνδρεία 
του, τή θέλησί του, τήν εξυπνάδα του, τήν ώριμότητά του, τή σοφά καί χιλιαποχτη- 
μένη πείρα του σ’ δ,τι πιο μεστό, πιο άκριβό καί άνεκτίμητο έταξε νά πιστεύη στή 
μακραίωνη πορεία τής ιστορίας του. ’Αλλά, Δερβενάκια, έχει παντού ή Ελλάδα. 
Τό Δερβενάκι τού 1822 είναι μιά έπί πέον συμβολή στήν ιστορία τού ’Έθνους. Είναι 
μιά άκόμα χαρακτηριστική έκδήλωσι πού υπογραμμίζει τό νοοτροπία καί τον τρόπο 
πού σκέπτονται οί "Ελληνες στά έπίμαχα ζητήματά τους πού άπ’ αυτά έξαρτώνται 
ή ύπόστασί τους καί ή άξιοπρέπειά τους σάν εθνότητα καί σάν άτομα. Καί τονί
ζουμε πώς τά Δερβενάκια τού 1822 είναι μόνον έκδήλωσι γιατί, ολόκληρη ή Ελλάδα, 
είναι ένα καθημερινό ένα άδιάκοπο παράδειγμα ήθικής άκατάλυτης δυνάμεως πα
ρομοίων άγώνων σάν τών Δερβενακίων. Στό σημείο αύτό, ή Ελλάδα ολόκληρη 
μπορούμε νά πούμε πά>ς είναι ένα ΔΕΡΒΕΝΑΚΙ!

ΚΩΣΤΑΣ ΖΗΛΕΜΕΝΟΣ



ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΣΗΦΕΩΣ ΑΛΛΟΙΩ0ΕΝΤΩΝ ΠΤΩΜΑΤΩΝ 
ΔΙ’ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ

' ϊπ ό  κ. ΙΩΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Καθηγητοϋ τής 
’Ιατροδικαστικής έν τω ΙΙανεπιστημίω ?Λθηνών

ΙΙαραθέτομεν κατωτέρω τό λίαν ενδιαφέρον άρθρον τοϋ Καθηγητοϋ τής ’Ιατρο
δικαστικής έν τω Έθνικφ μας ΓΙανεττιστημίω κ. Ίωάννου Γεωργιάδη.

Τό όίρΟρον τοϋτο έδημοσιεύθη εις τό ύπ’ άριθ. 20 τεϋχος τοϋ μηνός Σεπτεμ
βρίου 1948 τής Revue Internationale de Police CriminelTe.

To θέμα δπερ πραγματεύεται ό διακεκριμένος έπιστήμων, δστις ήδη είναι καί 
έπιστημονικός Δ]ντής τοϋ ’Εργαστηρίου έξετάσεως πυροβόλων δπλων, καλύκων, καί 
βλημάτων τής Δ]σεως Έγκληματολογικών ‘Υπηρεσιών, είναι πρωτώτυπον καί λίαν 
ένδιαφέρον.

"Εχομεν την πεποίθησιν δτι οί άναγνώσται τοϋ άνά χείρας τεύχους θά συμμερι- 
σθοΰν τήν χαράν την οποίαν δοκιμάζομεν διά τήν συνεργασίαν 'Έλληνος έπιστήμονος 
εις έπίσημον δημοσιογραφικόν οργανον διεθνοϋς κυκλοφορίας καί κύρους.

w. λ ε ο ν τ λ ρ ι τ η ς
Α ρ χηγός ’Αστυνομίας

Πάντοτε μέν καί ιδίως μεταπολεμικούς, λόγω τής καθ’ όλον τον κόσμον ώς 
έκ τής θεομηνίας τοϋ πολέμου σημαντικώς αύξηθείσης έγκληματικότητος, έκ των 
■ούχί σπανίως παρουσιαζομένων εις τήν ’Ιατροδικαστικήν καί ’Αστυνομικήν πραξιν 
θεμάτων είναι καί τό τοϋ καθορισμοΰ τής ταυτότητος επί πτωμάτο^ν άγνωστων 
άνθρώπιυν θανόντων έξ οίασδήποτε αιτίας, έφ’ ών ούδέν άντικείμενον ή ενδεικτικόν 
σημεΐον ανευρίσκεται, εις ο βασιζόμενη ή ένδιαφερομένη ’Αρχή θά ήτο δυνατόν νά 
έπιτύχη καί εξασφάλιση τήν άναγνώρισιν τοϋ νεκροΰ ατόμου, προκειμένου δέ περί 
βιαίου τούτου θανάτου, προσανατολίση άναλόγως τάς ένεργείας αυτής.

Καί προκειμένου περί προσφάτου τίνος πτώματος άγνωστου άνθρώπου, 
άνευρεθέντος άκεραίου τοϋ σώματος αύτοΰ, ώς γνωστόν δεν καθίσταται δύσκολος 
ή άναγνώρισις ή ή έξακρίβωσις τής ταυτότητος έάν χρησιμοποιηθούν περίπου αί 
αύταί γνωσταί μέθοδοι ώς αί έπί των ζώντων, τουτέστι τής φωτογραφήσεως—γενο- 
μένης ενταύθα μετά τήν κατά τάς γνωστάς μεθόδους προπαρασκευήν καί καλω- 
πισμον τοϋ προσώπου, όπως άποδοθή ώς οΐον τε έπακριβέστερον ή φυσιογνωμία 
ήν τό άτομον εΐχεν έν ζωή καί ήν ό θάνατος έν μέρει ήλλοίωσε—των αποτυπωμάτων 
των δακτύλων, των χαρακτηριστικών ιδιαιτέρων σημείων καί δή των επαγγελμα
τικών τοιούτων, τέλος δέ τής καταστάσεως, τοϋ είδους καί τών χαρακτήρων τών 
όδόντων, οιτινες, ώς έκ πείρας βεβαιοϋμεν, πολλάκις πολύτιμον άπέβη βοήθημα έπί 
δύσκολων άναγνωρίσεων όποΐαι συνήθως είναι αί έπί πτωμάτων έξαχθέντων έκ 
πυρκαϊών ή έκ τών άνευρισκομένων εις κατά στάσιν άποσυνθέσεως.

Έ πί μή σήψεως, δυσκολωτάτη καθίσταται ή έξακρίβωσις τής ταυτότητος 
καί ή άναγνώρισις μόνον έπί πτωμάτων τών κατατμημένων τυχαίως ή καί σκοπίμως 
εις πλείονα τεμάχια καί ιδίως τών έχόντων άκρωτηριασμένον το πρόσωπον, δπερ δέν 
είναι σπάνιον παρεπόμενον καί συμπλήρωμα άνθρωποκτονίας, διαπραττόμενον προς 
εύκολωτέραν έξαφάνισιν τοϋ πτώματος ή καί προς παραπλάνησιν τής ’Αρχής. Έ πί 
τών τοιούτων περιπτώσεων, ώς γνωστόν, πλήν τών έν χρήσει τρόπων τής έξακρι- 
βώσεως τής ταυτότητος, έάν είναι κατορθωτόν, άξιολόγους βοήθειας παρέχει ή 
λεπτομερής νεκροτομία τόσον τών μαλακών μορίων όσον καί τοϋ σκελετού, καθ’ 
■όσον έκ ταύτης είναι δυνατόν, ώς ή πείρα ημών άπέδειξε, νά προκύψωσιν άξιόλογα 
δεδομένα προς έπίτευξιν τής άναγνωρίσεως, ώς φερ’ είπεϊν παθολογικαί άλλοιώσεις 
σπλάχνων, βλάβαι μυών, ραφαί οστών, πόρρωσις καταγμάτων, βλάβαι άρθρώσεων κ.τ.τ.

Ή  έξακρίβωσις τής ταυτότητος καί ή άναγνώρισις τών πτωμάτων τών άνευ- 
ρεθέντων έν προκεχωρηκυία σήψει, τών ήλλοιωμένων καθ’ όλον τό σώμα καί ιδιαί
τατα τό κυριώτερον διά τήν άναγνώρισιν, τό πρόσωπον, μή καθισταμένης δυνατής 
καί τής λήψεως τών άποτυπωμάτων τών δακτύλων λόγω τυχόν καταστρο φής έκ τής 
σήψεως ή άλλης τίνος αιτίας ώς καί τών λοιπών διά τήν έξακρίβωσιν τής ταυτότητος
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άναγκαιούντων ανατομικών σημείων, τυγχάνει έκ των δυσκολωτέρων προβλημάτων,, 
καθ’ δτι άφ’ ένδς ή μεταβολή τής χροιάς τοϋ δέρματος τοϋ προσώπου επί τδ σκοτει
νότερου, ή έκτυμπάνωσις αύτοϋ ύπδ των αερίων της σήψεως, αί κατά τδ δέρμα άνα- 
πτυσσόμεναι έκ της σήψεως φλύκταινας ή προοχή του βολβού των οφθαλμών, ή 
διόγκωσις των χέιλέων ή άλλοίωσις της ρινός, ή μερική ή καί ολική έπισυμβαίνουσα. 
φαλάκροισις καί αί λοιπαί πτωματικαί άλλοιώσεις του προσώπου μεταβάλλουσι. 
τούς μορφολογικούς χαρακτήρας καί τήν καθ’ δλου οψιν, έπί τοσοϋτον ώστε νά κα
θίσταται ή άναγνώρισις αύτοϋ δυσκολωτάτη, αν μή καί άδύνατος καί εις αύτά έτι 
τά οίκειότατα πρδς τδν τεθνεώτα πρόσωπα.

Αποκλεισμένου παντός ετέρου τρόπου διά τήν έπίτευξιν τής άναγνωρίσεως. 
έπί των τοιούτων περιπτώσεων μόνον έφικτή, έστιν ότε, καθίσταται ή άναγνώρισις 
καταλλήλως διασκευαζομένων των μορφολογικών χαρακτήρων. Πολλοί τρόποι μέχρι 
τοϋδε πρδς τούτο έχουσι προταθή, έπιτυχεΐς μέν συχνάκις έπί μή προκεχωρηκυίας 
σήψεως, σπανιώτερον δέ έπί τοιαύτης λίαν προκεχωρηκυίας.

Καί έπί μέν τής μή προκεχωρηκυίας σήψεως, έλλειπούσης έξοιδήσεως τού- 
προσώπου, ή διασκευή των μορφολογικών χαρακτήρων εύχερώς, οπωσδήποτε, δύ- 
ναται νά έπιτευχθή διά τής καταλλήλου ψιμμιθιώσεως τού προσώπου, διανοίξεως 
τών οφθαλμών καί έγχύσεως άπδ τοϋ έξω κανθού έντδς τού βολβού καθαράς γλυκε
ρίνης ή και άντικαταστάσεως τούτων διά τεχνητών καί άπαλείψεως τέλος τών έκ τής 
σήψεως τυχόν ύπαρχουσών κηλιδώσεων ή έτέρων άλλοιώσεων, αίτινες δεν άπελεί- 
φθησαν διά ψιμμιθιώσεως. ,έπί τής αρνητικής είκόνος τής φωτογραφίας. Έ πί τής 
προκεχωρηκυίας όμως τοιαύτης άποβαίνει λίαν άμφίβολος ή διά τής διασκευής τών 
μορφολογικών χαρακτήρων άναγνώρισις, πάντως δμως οπωσδήποτε δέον αΰτη νά 
διενεργήται πάντοτε, ώς μή αποκλεισμένου ένδεχομένου ικανοποιητικού άποτελέσματος.

Έ κ  τών ύποδειχθέντων μέχρι τούδε τρόπων έπί προκεχωρηκυίας σήψεως 
φρονοϋμεν δτι έπιτυχέστερος άποβαίνει έκεΐνος τδν όποιον προ έτών ύπεδείξαμεν 
καί δι’ ού έπετεύχθη ή άναγνώρισις ένδρος 35 έτών δολοφονηθέντος, τδ πτώμα τού 
οποίου ριφθέν έντδς φρέατος άνευρέθη έν αύτώ μετά είκοσαήμερον εις κατάστασιν· 
λίαν προκεχωρηκυίας σήψεως έν ΰδατι, φέρον βαθύ τού θώρακος τραύμα καί τήν· 
κεφαλήν σχεδόν άποκεχωοισμένην τοϋ κορμού.

Τής περιπτώσεως ταύτης είναι αί παρατιθέμεναι εικόνες κατά σειράν κατερ
γασίας τής κεφαλής, ήτις , διενεργεϊται ώς ακολούθως :

Άποχωρίζόντες τήν κεφαλήν τοϋ σώματος άποπλύνομεν ταύτην παντός 
ρύπου διά σαπωνούχου ύδατος. Διενεργοϋμεν κατά διάφορα σημεία τοϋ ινιακού τμή
ματος τής κεφαλής ίκανάς καθέτους βαθείας τομάς τοϋ δέρματος, ώς καί τοιαύτας
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Εις τό άπό 28/7/1955 Βασ. Δ/γμα έδημοσιεύθη ή προαγωγή εις ’Αρχηγόν

τής ’Αστυνομίας I!όλεων του κ. Θεο
δώρου Λεονταρίτου.

'Ο κ. Λεονταρίτης υπηρετεί εις την 
-Αστυνομίαν Πόλεων άπό τής 18ης Μαίου 
1922, μεταταγείς έκ τής Χωροφυλακής 
μέ τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Β' τά- 
ξεως, άφοϋ προηγουμένως έφοίτησεν εις 
την υπό τοϋ κ. Χαλίνταιη όργανιυθεϊ- 
σαν πρώτην . ’Αστυνομικήν Σχολήν 
στελεχών τοϋ Σούματος.

Ό  κ. Λεονταρίτης ύπηρέτησεν αλ
ληλοδιαδόχους εις όλας τάς Άστυνομικάς 
Υπηρεσίας διακριθείς διά τό ήθος, τό α
κέραιον τοϋ χαρακτήρος, τήν λεπτήν 
συμπεριφοράν, τήν έπιστημονικήν κατά- 
ρτισιν αύτοΰ καί τήν μετ’ έξαιρέτου θάρ
ρους άντιμετώπισιν ζητημάτων τάξεως 
καί άσφαλείας εις δεινάς περιστάσεις 
διά τό ’Έθνος.

Ή  προαγωγή τοϋ κ. Λεονταρίτου 
ίκανοποίησεν απολύτως τό άστυνομικόν 

Ό κ. Θ. Λεονταρίτης αίσθημα.

εν τή κοιλότητι τοϋ στόματος κατά τήν έ'σω έπιφάνειαν των παρειών καί τών χει- 
λέων καί τοϋτο προς διευκόλυνσιν τής διαφυγής τών έκ τής σήψεως αερίων καί εκ
ροής τών πτωματικών ύγρών. ’Ακολούθως έξορύσσομεν τούς οφθαλμούς καί προ- 
βαίνομεν εις τήν διά μηχανικού τινός μέσου τμηματικήν παρασκευήν τών διαφόρουν 
μερών τοϋ προσώπου έπί τώ σκοπώ τής άποκαταστάσεως ώς οΐον τε έμφανέστερον 
τών άλλοιωθεισών ή καί έξαφανισθεισών ώς έκ τής διαστάσεους τοϋ δέρματος τοϋ 
προσώπου έκ τών αερίων τής σήψεως φυσικών γραμμώσεων, αίτινες καί κυρίως 
άποδίδουσι τούς φυσιογνωμικούς χαρακτήρας τής άνθρωπίνης μορφής. Πρός έπί- 
τευξιν τούτου τοποθετοΰμεν έπί τών έξωδηκότων μερών τοϋ προσώπου πλάκας έξ 
έλαστικοϋ ή παχέος στρώματος βάμβακος μή ύδροφίλου καί περιελίσσοντες τήν 
κεφαλήν διά στενοΰ έπιδέσμου έξασκοΰμεν ίσχυράν πίεσιν έπ’ αύτών. Έ πί μεγάλου 
βαθμοΰ έξοιδήσεως τοϋ προσώπου ανάγκη τυγχάνει όπως προασπίζεται ή ρίς έκ 
τής πιέσεως, κατορθοΰται τοϋτο διά τής παρεμβολής έκ τών πλαγίων τής ρινός έπι- 
μήκων τεμαχίων μαλακού φελλού. Τούτου ύστερον τοποθετοΰμεν τήν κεφαλήν έν 
κιβωτίω έπί διήμερον, καλύπτοντες ταύτην δι’ άφθονου ποσότητος ξηρών ρ’.νημάτιο ν 
ξύλου καί κόνεως άνθρακος μεμιγμένων μετά ταννίνης ή οξικού άργιλλίου, όπως έπι- 
τευχθή πλήν τής άφαιρέσεως τών ύγρών καί μικρού βαθμού ξήρανσις τοϋ δέρματος. 
Αφαιρουμένων τών έπιδέσμων άποπλύνομεν έκ νέου τήν κεφαλήν, έφαρμόζομεν 

τεχνητούς οφθαλμούς, έπιπάσσομεν τό πρόσωπον διά λευκής τινός κόνεως τή βοή
θεια φυσητήρας, χρωματίζομεν διά καρμινίου τά χείλη, δι’ άνθρακος τά βλέφαρα 
εάν έχωσι έξαφανίσθή, ώς έπί τής άναγραφομένης περ.ιπτώσεως, διευθετοϋμεν τήν 
κόμην καί φωτογραφοΰμεν τέλος κεφαλήν καί πρόσωπον κατά διαφόρους θέσεις, 
άποσβένοντες έπί τής άρνητικής εΐκόνος τάς έκ τής σήψεως διαφαινομένας άλλοιώσεις.
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Άκοϋτε τή φωνή μας: «Σάς άγαποϋμε»
15 'Ιουλίου 195...
«...'Η  ώρα είναι δέκα... Δέκα τό βράδυ... Κι’ οι δρόμοι είναι πλημμυρισμένοι 

κόσμο...
’Άνθρωποι κάθε λογής καί κάθε τάξης ξεχύθηκαν έξω προς ένα σωρό κατευ

θύνσεις γιά νά γλυτώσουν άπό τή λάβα αυτής της τρελλής, καλοκαιριάτικης νύχτας... 
Ή  ζέστη έχει γίνει ανυπόφορη, τυρανική...

Στέκω πίσω άπό τό άνοιχτό παράθυρο τής κάμαράς μου κι’ άκούω χιλιάδες 
κουβέντες άπ’ τούς περαστικούς...

Νά ένα ζευγαράκι... κάτω άπό τις φυλλωσιές τής άντικρυνής λεύκας... έχει 
ξεχάσει την ζέστη, τον κόσμο, την ζωή, τά προβλήματά της... Σφιχταγγαλιασμέ- 
νους τρυφερά τούς φαντάζουμε καθώς τον άκούω νά τής ψιθυρίζη :

«...Δεν ξέρω πώς άκριβώς μπορώ ν’ άνταποκριθώ στις προσδοκίες σου. Ψάχνω 
νάβρω ένα τρόπο πού νά ταιριάζη σε Σένα και την καρδιά Σου...Νοιώθω άπόψε την 
άνάγκη νά μείνω άνθρωπος., σκέτος, ήσυχος, χωρίς «καμουφλάζ», χωρίς προσποιή
σεις... Καί νά τραγουδήσω σεμνά τήν ομορφιά Σου... ΤΗλθες χωρίς νά σέ καλέσω... 
ξαφνικά, σάν τήν ’Αστραπή. Καί φώτισες ένα κομμάτι τής καρδιάς μου πού δεν 
τδξερα ούτε κ ι’ έγώ...».

...Πιο κεϊ δυο έμποροι, ζεστοί άπό τή δίψα τού κέρδους, λογομαχούν ζωηρά, 
παζαρεύοντας κάποια σπουδαία συμφωνία... Κι’ είναι τά λόγια τους σάν παραφωνία 
στήν Νύχτα στό φεγγάρι, στά λόγια τού ’Έρωτα πού βγαίνουν συνεσταλμένα άπ’ 
τά παιδιάστικα χείλη...

Τά ίδια σχεδόν κάθε βράδυ λόγια, οί ίδιοι άνθρωποι, οί ίδιες σκηνές κάτω άπό 
τό παράθυρό μου...

Κι’ έγώ στέκω παράμερα χωρίς νά συμμετέχω στή βουή ετούτης τής θερινής 
καταιγίδας...

’Έχω άνάγκη άπόψε άπό κάποιον, άπό έναν φίλο καλό... Νά τού ψιθυρίσω κι’ 
έγώ τά λόγια τά δικά μου... Τά λόγια τής ψυχής μου... πού βγαίνουν άπό τήν καρδιά 
τής κοινωνίας, αύτής τής γαλάζιας άστικής κοινωνίας πού μ’ έμαθε ν’ άγαπώ, νά 
πιστεύω καί νά έλπίζω...

Μά πιστεύουν οί άστυφύλακες; ’Αγαπούν; ’Ελπίζουν;
Ξέρουν τί είναι άγάπη, τί είναι πόνος, τί είναι χρήμα, τί κρασί;
Σ’ αυτές τις έρωτήσεις πού μοΰ τέθηκαν άπρόσμενα πριν 5—6 ώρες θάθελα 

ν’ άπαντήσω κουβεντιάζοντας φιλικά μέ κάποιον καλό μου φίλο... Μά είμαι μόνος, 
αύτό τό βράδυ... Μόνος μέσα στήν μικρή καμαρούλα μου...

Μού γεννιέται έτσι ή διάθεση νά φωνάξω όλους αυτούς τούς διαβάτες πού 
περνάν κάτω άπ’ τό παράθυρό μου καί νά τά πώ σ’ αύτούς... νά πώ οσα κι’ οί ίδιοι 
διψούν νά μάθουν...

Άπευθύνουμαι λοιπόν σέ ολους σας—καθώς κάθουμαι νά συνεχίσω αύτήν 
τήν μεγάλη άστυνομική ιστορία στό 'Ημερολόγιο τής Ζωής μου...

Το ήμερολόγια ένός άστυφύλακος... φτωχό καί ξεχασμένο άπό όλους, μέσα 
στό συρτάρι τού γραφείου μου...
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Ποιος ξέρει...’Ίσως βρεθή κάποιος νά μεταφέρη τις γραμμές μου σέ σάς, 
τούς άλλους, σέ δσους άποτελεΐτε τήν Κοινωνία των συνανθρώπων μου...

’Ακουστέ τήν φωνή μου... Χωρίς προκατάληψη σας μιλάω... Χωρίς φιλοσο
φίες καί ποιητικές εκφράσεις...’Ανθρώπινα... .

Θά σας μιλήσω για κάποιο κεφάλαιο τής άστυνομικής μου ζωής πού θίγει 
τα συμφέροντά σας, σάς άναστατώνει σάς κάνει νά μάς άντιπαθήτε πολύ...

Είναι ή μήνυση...
"Ολοι λίγο-πολύ ξέρετε τί είναι... Πολλοί άπό σάς θάχετε άντικρύση τήν μορφή

της'" , , , .Καί οί πιο πολλοί θά σταθήκατε επικριτές μας...
* Οί προϊστάμενοί μας μάς συνιστοϋν νά τήν άποφεύγουμε... Κι’ ομοις υπάρ

χουν περιπτώσεις πού δέν μπορούμε νά κάνουμε άλλοιώ'ς... Μήν μάς κρατάτε κακία... 
Γιά τό καλό σας καταφεύγουμε σ’ αυτό τό σκληρό μέσον.

Κάθε μιά ’Αστυνομική Διάταξη έχει καί έναν αντικειμενικό σκοπό...’Εκ πρώτης 
όψεως ’ίσως νά μήν φαίνεται...’Αλλά γιά έναν καλής πίστεως άνθρωπο ή χρησιμό- 
της καί ή ώφέλεια είναι φανερή... Εύκολο είναι γιά μάς νά παραβλέπουμε, πάντα 
νά παραβλέπουμε. Γινόμαστε έτσι πιο δημοφιλείς...’Αλλά απομακρυνόμαστε άπό 
τον δρκο πού δώσαμε κι’ άπό τήν υπαλληλική μας συνείδηση,.. Μέ λύπη καταφεύ
γουμε σ’ αύτό τό οδυνηρό μέσο. Πιστέψετέ το. Λέω τήν αλήθεια... Γυμνή τήν αλή
θεια, χωρίς φόβο καί χωρίς πάθος... ’Αλλά δέν μπορούμε νά κάνουμε άλλοιώς...

Θά σάς άφηγηθώ τί συνέβη σήμερα μέ κάποιον συνάνθρωπό μου...ένα καλό 
παιδί πού εργαζόταν ώς εΐσπράκτορας σ’ ένα λεωφορείο τής γραμμής Πατησίων 
καί βγάλτε μόνοι σας τά συμπεράσματα πού χρειάζονται...

Κώστας λέγεται...Κι’ είναι ηλικίας γύρω στά 25 χρόνια...Τύπος ενθουσιώδης 
καί επιπόλαιος, αλλά κατά βάθος καλός...

Τον γνώρισα πριν έξη μήνες, ένα άπόγευμα πού έκανα υπηρεσία στήν οδόν 
Πατησίων...'Η γνωριμία μας ήταν καθαρά υπηρεσιακή...Καί τή θυμήθηκα σήμερα 
νοσταλγικά καθώς τον φέρανε κρατούμενο στο Τμήμα γιά ανθρωποκτονία έξ άμε- 
λείας...

'Ο Κώστας λοιπόν ήταν τύπος καί ύπογραμμός στή δουλειά τού. Γι’ αύτο 
τον άγαποϋσαν όλοι οί προϊστάμενοί του.

’Εκείνο τό βράδυ πού έκανα υπηρεσία παρετήρήσα ότι είχε ξεχάσει τήν πίσω 
πόρτα τού λεωφορείου ανοικτή, αν καί ήταν τό αυτοκίνητο γεμάτο.

Τον σταμάτησα λοιπόν καί τού υπέδειξα νά κλείση τήν πόρτα. 'Υπάκουσε 
πρόθυμα.

’Αλλά μετά δυο ήμέρες πάλι τά ίδια. Τον ξανασταμάτησα καί τού υπενθύμισα 
(ξανά φιλικά) τήν υπόδειξή μου. Καί πάλι υπάκουσε πρόθυμα.

Τρίτη φορά τον κατέλαβα νά διατηρή άνοικτή τήν πίσω πόρτα καί τέταρτη 
καί πέμπτη, καί έκτη, καί έβδομη. Τού έκανα συνέχεια προφορικές συστάσεις με 
τήν ελπίδα ότι θά συμμορφωνότανε τελικά. "Οταν όμως βεβαιώθηκα ότι έξακολου- 
Οοϋσε νά δείχνη τήν ίδια επικίνδυνη αμέλεια, έβγαλα τό σημειωματάριό μου καί ση
μείωσα τά στοιχεία του, τού δήλωσα συγχρόνως ότι επειδή πιστεύω ότι θά μ’ άκούση 
περιορίζομαι νά τού κάνω μία γραπτή σύσταση—όπως μου δίνει τό δικαίωμα ή 
ύπηρεσία μου. ’Αλλά ό Κώστας δέν εννοούσε νά συμμορφωθή. Τέσσερις γραπτές 
συστάσεις τού έκανα καί οί προϊστάμενοί του δυσφόρησαν:

«"Ωχ! βρέ άδελφέ! "07,ο τον ίδιο καί τον ίδιο. Κανένα έγκλημα κάνει; Τί τού 
κολλάς κάθε τόσο καί λιγάκι; Πεισματικά τό πήρες τό ζήτημα;»

"Εδωσα εξηγήσεις, αλλά δέν μέ κατάλαβαν.
Τότε πήρα τον Κώστα ένα βράδυ μόλις σχόλασε καί τον πήγα σ’ ένα καφε

νείο, τού πρόσφερα καφέ καί τού εξήγησα ότι άπό τήν ανοιχτή πόρτα μπορεί νά
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πέση κάποιος άφηρημένος σέ μια άπότομη στάση τοϋ αυτοκινήτου καί νά πάη φυ
λακή. Άλλα τό πιο σοβαρό είναι δτι μπορεί νά γίνη αιτία νά χάση ένας άνθρωπος 
τή ζωή του.

Έφάνηκεν δτι πρόσεξε τά λόγια μου κι’ έφυγε άμίλητος καί σκεφτικός.
’Αλλά νά τον πάλι!... σέ μιά βδομάδα—κάπου εκεί γύρω στά μεσάνυχτα κ ι’ 

ενώ τό λεωφορείο ήταν άσφυκτικά γεμάτο έπιβάτες—ό Κώστας ξέχασε πάλι την 
πόρτα άνοικτή. Τότε τοϋ έκανα μήνυση καί έμνημόνευσα δτι προηγουμένως τοϋ είχα 
κάνει συστάσεις χωρίς νά συμμορφωθή. 'Ο τότε διαχειριστής τής γραμμής του ήλθε 
στο Τμήμα καί μέ. βρήκε θυμισμένος: «Μά έπί τέλους, γιατί τό κυνηγάς αύτό τό 
παιδί;» μέ ρώτησε...

Καί πάλιν έδωσα εξηγήσεις άλλά καί πάλιν δέν έγινα πιστευτός.
Στο Δικαστήριο ό Κώστας είπε δτι τον κυνηγοΰσα γιατί είχαμε προηγούμενα, 

άλλά παρά τά λόγια του καταδικάστηκε μέ τη βαρύτερη ποινή αύτής τής παραβά- 
σεως. Τον ξαναβρήκα καί τοϋ δήλωσα δτι δέν τοϋ κρατώ κακία γιά δσα είπε στο Δι
καστήριο καί τον παρακάλεσα νά μέ άκούση έπί τέλους.

Καί προς στιγμήν έφάνηκε δτι μ" ακούσε.
Κι’ έβλεπα τό λεωφορείο κλειστό, κατάκλειστο νά διαβαίνη στήν Πατησίων 

καί τον Κώστα νά μέ χαιρετά φιλικά μέσα άπ’ τό τζάμι...
** *

’Έτσι έμειναν τά πράγματα ώς σήμερα...ώς σήμερα τό μεσημέρι...
Σήμερα λοιπόν τό μεσημέρι ήλθε δυστυχώς ή δικαίωση τν λόγων μου. Λυπάμαι 

Κώστα, πού λέω αύτό τό κακό πού σέ βρήκε, δ ι κ α ί ω σ η ,  άλλά συνδέεται μέ 
ολόκληρη την ’Αστυνομική ύπηρεσία καί χωρίς νά σοϋ κακοφανή θά σέ φέρω γιά 
παράδειγμα στούς άλλους. ’Όχι διά νά θριαμβολογήσω. Άλλά γιά νά προστατέψουμε 
κι’ άλλους πολλούς συναδέλφους σου πού δείχνουν τήν ίδια εγκληματική αμέλεια, 
παίζοντας μέ τις ζωές τών άλλων.

Φίλος μου είσαι—καί θά μείνης πάντα φίλος μου—δσα κι’ -αν λένε οί άλλοι. 
Άλλά είσαι λικάκι αδικαιολόγητος, γιατί περιφρόνησες τά λόγια μου πού δέν είχαν 
άλλο σκοπό άπό τό νά προφυλάξουν καί σένα καί τή ζωή τών άλλων.

Ά ν  μ’ άκουγες τότε δέν θάκλαιγες σήμερα; σάν μωρό κυνηγημένος άπό τη 
συνείδησή σου μέσα στο Τμήμα, ούτε καί θά σχιζόταν ή καρδιά τής δυστυχισμένης 
τής μανούλας σου γιά τό κακό πού τή βρήκε...

Άλλά ας ξανάρθω στο λεωφορείο τό γεμάτο κόσμο αύτό τό μεσημέρι πού βαίνει 
στήν οδόν Πατησίων μέ άνοικτή τήν πίσω πόρτα γιατί έτσι τό θέλησεν ό Κώστας.

Πρ ίν φτάσει σέ μιά πλατεία, κάποιο έμπόδιο παρουσιάστηκεν άξαφνα μπροστά 
του,.,ό οδηγός φρενάρισε άπότομα, τό αυτοκίνητο τραντάχτηκεν κι’ άπό τήν άνοιχτή 
πόρτα ένα κορίτσι ολόδροσο, μιά 16χρονη κοπελίτσα, γλυκειά σάν ’Άγγελος τινα- 
χτηκεν έξω, κτύπησε στον άπέναντι ήλεκτρικό στΰλο καί έπεσε αίμόφυρτη στο πεζο
δρόμιο...'Η πληγή ήταν θανατηφόρα τό κεφάλι της είχε άνοίξει...'Η αιμορραγία 
ήταν άκατάσχετη. Καί πριν προλάβη νά φτάση τό αύτοκίνητο τοϋ Σταθμού A 
Βοηθειών έγειρε τό κεφαλάκι της καί ξεψύχησε ένω τά άνοιχτά μάτια της κοίτταζαν 
πάντα μέ παράπονο τον εΐσπράκτορα πού άπέναντι της ένοιωθε νά τοϋ σαλεύη το 
λογικό.

'Όταν έφεραν τον Κώστα στο Τμήμα, ήμουνα τηλεφωνητής. Μόλις μέ είδε 
έπεσε στήν άγγαλιά μου καί ξέσπασε σ’ ένα σπαραχτικό κλάμμα, ένω άσυνάρτητες 
φράσεις έβγαιναν άπό τά ωχρά χείλη του!

«...Γ ιατί νά μήν σ’ άκούσω; Μοΰ τδχες π ή ! Γιατί δέν μουκάνες κι’ άλλες μη
νύσεις; Πώς θά ζήσω; 'Η μάννα μου θά πεθάνη δταν τό μάθη...»

Κι’ ή μάννα του δυστυχώς τομαθε. Κι’ ήλθε άναμαλλιασμένη στο Τμήμα.
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Το θέαμα ήταν σπαραχτικό. Κρατούσαμε όλοι τις άναπνοές μας..Στό Τμήμα 
απλώθηκε μια άπέραντη συμπόνοια για τό δύστυχο παλληκάρι πού έγινε άθελα του 
φονηάς...Άδικα προσπάθησα νά τον παρηγορήσω. Ά δικα προσπάθησα νά μετριάσω 
τον πόνο του.

’Έφυγα γιατί δεν άντεχα άλλο...
Ναι! Πονάνε καμμιά φορά κι’ οί άστυφύλακες...
Καί κλαϊνε κρυφά μαζί σας σέ κάτι τέτοιες στιγμές...
Ήλθα στην καμαρούλα μου νά συγκεντρώσω τις σκέψεις μου, νά βρω ένα 

τρόπο νά τον βοηθήσω.
Αυτό εκεί τό δεματάκι πού είναι πάνω στο τραπέζι μου είναι γιά τον Κώστα, 

τον άτυχο φίλο μου πού είπε στο Δικαστήριο ότι τον κυνηγώ. Τοΰ έ'χω μέσα τσιγάρα, 
λίγο κέικ άπ’ αυτό πού έκανε ή άδελφή μου σήμερα κ ι’ ένα βιβλιαράκι Χριστιανικό 
γιά όσους πονούν...

Θά πάω σέ λίγο νά τον βρω στο κρατητήριο. Θά ξενυχτίσω μαζί του.
Μά πρώτα~θέλω νά ζητήσω λίγη βοήθεια άπό τό εικόνισμα τού Χριστού πού 

έχω πάνω στο κρεβάτι μου. Μονάχα εκείνος μπορεί νά μέ καταλάβη καί ν’ άπα- 
λύνη τον πόνο του.

Αλλά πριν φύγω θέλω νά σάς ικετεύσω.
Άκοΰτε μας. Άκοΰτε τή φωνή μας πάντα. Ποτέ δέν θέλουμε τό κακό σας. 

Σάς άγαποϋμε.
Ναί! Σάς αγαπούμε όλους σας πολύ...πολύ...μά πάρα πολύ. Σάς τό όρκίζουμαι 

■στον θεό πού πιστεύο».
"Ενας Αστυφύλακας

Σ. Κ. Π.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ

«Σύντροφοι», λέει μιά μέρα ό Πρόεδρος τού γεωργικού συνεταιρισμού μιάς 
άπό τις χώρες τού Παραπετάσματος, «αύριο είναι ή τρίτη επέτειος της 
ίδρύσεως τού Συνεταιρισμού μας. ΤΙ θά λέγατε αν σφάζαμε μερικές χήνες γιά 
νά τή γιορτάσωμε;»

«Καί τί φταίνε οί χήνες;», ρωτάει μέ άφέλεια ένας άπό τούς άκροατάς, 
«μήπως αυτές τον ίδρυσαν;».
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ΜΑΡΙΧΟΥΑΝΑ
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΩΝ

'Υπό NORMAN DANIELS, κατά: 
μετάφρασιν κ. Γ. KUMHNOY 
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

—Θαυμάσια, άπήντησε ό Σλίμ. Μέ μεγάλη μου χαρά θά τούς πάρω μέσα. 
Καί τώρα, ακούστε έδώ σείς οί δυό. Καί μιά κίνηση αν κάνετε, θά σάς ρίξω, καί 
δεν πρόκειται νά πάη στον άέρα. 'Ο κόσμος θά είναι πολύ καλύτερος χωρίς τέτοια 
καθάρματα σάν εσάς. Προχωρήστε καί οί δυό προς τό μέρος μου μέ τούς καρπούς 
τεντωμένους μπροστά...Μπάρμπα—ΙΙήτερ, μού κάνεις τή χάρη νά τούς περάσης 
τά βραχιολάκια;

—Σέ καλό σου, παλληκάρι, τί έπαθες; μουρμούρισε ό ένας άπό τούς δυό κακο
ποιούς. Τό καλό πού σοΰ θέλω, άσε μας νά φύγουμε γιατί μ’ αύτό σκάβεις τό λάκκο 
σου. Θά σέ καθαρίσουν οί σύντροφοι καί κανείς δέν πρόκειται νά κλάψη...

—Έκτος άπό σάς, συμπλήρωσε ό Σλίμ, τήν ώρα πού θ’ άκοϋτε τον δικαστή νά 
σάς στέλνη στή φυλακή γιά καμμιά εικοσαριά χρόνια. ’Αφήστε τις κουβέντες καί. 
προχωρήστε, μή σάς αρχίσω καί στο ξύλο.

’Έξω άπό τήν πόρτα, ένα αυτοκίνητο άκούστηκε νά κορνάρη άνυπόμονα. Μέσα 
στην ταραχή, κανείς δέν είχε άντιληφθή oji μιά πολυτελέστατη λιμουζίνα είχε σταθή 
έ'ξω άπό τήν άντλία τής βενζίνας. Στο άκουσμα τού κλάξον, άσυναίσθητα σχεδόν, 6 
Πήτερ Βάρρελ κινήθηκε προς τήν πόρτα. 'Η Γκλόρια πλησίασε λίγο προς τό μέρος 
του καί ό Σλίμ έρριξε μιά λοξή ματιά έξω άπό τό παράθυρο. Θυμόταν καθαρά τί 
είχε συμβή στον Μπίγκ Μάϊκ καί δέν ήθελε νά πέση σέ καμμιά παγίδα.

' Μά τό μισό αύτό δευτερόλεπτο πού χαλάρωσε τήν προσοχή του έδωσε στούς 
δυό κακοποιούς τήν ευκαιρία πού περίμεναν. 'Ο ένας άπό τούς δυό άρπαξε τή Γκλό
ρια καί τήν έφερε μπροστά του, σάν άσπίδα. 'Ο άλλος ώρμησε προς τό αυτοκίνητο, 
δίνοντας στο πέρασμά του ένα δυνατό χτύπημα στον Πήτερ Βάρρελ, πού τον πέταξε 
ζαλισμένον στο πάτωμα.

—Πυροβόλησε λοιπόν, τί κάθεσαι; φώναξε στον Σλίμ έκεΐνος πού κρατούσε 
τή Γκλόρια. 'Η σφαίρα σου θά τρυπήση πρώτα την κοπέλλα.,.καί βλέπουμε μετά... 
Θά ξαναγυρίσω όμως παλληκάρι μου. Πρώτα άπ’ όλα, θά γκρεμίσω αύτό τό μαγαζί 
καί μετά θά λογαριαστούμε καί μαζί.

Μέ δυσκολία ό Σλίμ συγκράτησε τή λύσσα του. Τό δάχτυλό του έσφιγγε στα
θερά τή σκανδάλη τού περιστρόφου του, μά δέν μπορούσε νά τραβήξη, τουλάχιστον 
χωρίς νά σκοτώση τή Γκλόρια. ’Έρριξε μιά ματιά πίσω άπό τήν πλάτη τού κακοποιού. 
Ό  οδηγός τής πολυτελούς λιμουζίνας στεκόταν μέ τά χέρια στον άέρα, πλάϊ στο αυτο
κίνητό του, ενώ ό δεύτερος λαθρέμπορος είχε άνέβη στό τιμόνι. 'Η Γκλόρια προ
σπαθούσε μέ δυνατές κινήσεις παλεύοντας νά ξεφύγη άπό τά χέρια τού κακοποιού, 
μά χωρίς νά καταφέρνη τίποτε. Κλωτσώντας δεξιά κι’ άριστερά, τήν έσερνε προς τό 
αυτοκίνητο. 'Η πίσω πόρτα του άνοιξε, μά τή στιγμή εκείνη ό κακοποιός πού την 
κρατούσε έκανε ένα μοιραίο λάθος. Πάτησε τό ένα του πόδι μέσα στό αύτοκίνητο 
καί άνασηκώθηκε γιά νά μπή, χωρίς νά σηκώση συγχρόνως, μαζί του καί την Γκλό
ρια. Τό περίστροφο τού Σλίμ εκπυρσοκρότησε. Μιά κόκκινη τρύπα φάνηκε άμέσως 
στό μέτωπο τού λαθρέμπορου, Ινώ τήν ίδια στιγμή ή Γκλόρια, ξεφεύγοντας άπό τά 
χέρια του πέφτοντας, κυλίστηκε γρήγορα χάμω, Ινώ έβγαζε μιά τρομακτική στριγ- 
γλιά. Ό  κακοποιός έμεινε μιά στιγμή σάν μετέωρος στον άέρα καί μετά έπεσε στό<
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δρόμο ακίνητος. Τήν ΐδια στιγμή, 6 σύντροφός του πάτησε μέ δύναμη τόγκάζι καί τό 
αυτοκίνητο άπομακρύνθηκε ολοταχώς.

Μέ δυο πηδήματα ό Σλίμ βρέθηκε στο δρόμο καί άδειασε τό περίστροφό του 
επάνω στο αυτοκίνητο πού άπομακρυνόταν ολοταχώς. 'Ένα κομμάτι λάστιχο φάνηκε 
να τινάζεται άπό τη μια άπό τις πίσω ρόδες, μά κανένα λάστιχο δεν έσκασε καί ή 
λιμουζίνα εξακολούθησε να άπομακρύνεται. Γυρίζοντας πίσω, ό Σλίμ κύτταξε τον 
πληγωμένο κακοποιό. ΤΗταν νεκρός.'Ο Πήτερ Βάρρελ κρατούσε τό πονεμένο του 
κεφάλι καί ή Γκλόρια τον υποστήριζε, βοηθώντας τον νά μπή στο μπάρ.

'Ο ιδιοκτήτης της λιμουζίνας έβγαλε τό καπέλλο του καί φάνηκαν τά άσπρα 
του μαλλιά καί ένα μέτωπο μουσκεμένο άπό τον ιδρώτα. Σκούπισε τό μέτωπό του 
μέ τό χέρι του καί τρεμούλιασε.

—Νομίζω πώς είμαστε τυχεροί πού βρισκόσουν εδώ, παλληκάρι μου, είπε, 
άλλοιώς θά μπορούσε νά έχουμε σκοτωθή όλοι μέ τό κακό πού έγινε.

—Βέβαια, βέβαια, άπάντησε σάν άφηρημένος ό Σλίμ. Ελάτε τώρα μέσα, νά 
μού δώσετε μιά περιγραφή τού αυτοκινήτου σας ώστε νά τήν τηλεφωνήσω άμέσως 
γιά νά μεταδοθή σέ ολόκληρη τήν Πολιτεία.

—Τό όνομά μου είναι Τζέντ Τζάρβις, είπε ό νεοφερμένος. Μένω στήν Λευκή 
αγροικία, καμμιά εικοσαριά χιλιόμετρα πιο πέρα. Θά σάς ήμουν υποχρεωμένος αν 
μπορούσατε νά μού βρήτε τό αυτοκίνητό μου. Τό πλήρωσα τελευταία, δυο χιλιάδες 
δολλάρια.

—Θά τό βρούμε, μή φοβάστε, ύποσχέθηκε ό Σλίμ Λούϊς.
Ειδοποίησε μέ τό τηλέφωνο τό αρχηγείο καί κάθησε γιά λίγο σέ μιά καρέκλα, 

παρακαλώντας άπό μέσα του νά ήταν μαζί του ό Σκότ. Ό  Πήτερ Βάρρελ έκανε έναν 
μορφασμό πόνου, καθώς ή Γκλόρια έβαζε ιώδιο στις πληγές του.

—Αύτός ό δρόμος έχει καταντήσει φόβος καί τρόμος, είπε. Δέν μπορεί πιά 
κανείς νά ζήση τίμια έδώ πέρα. Στήν άρχή, μιά ομάδα άπό κακοποιούς μού κουβα
λήθηκε έδώ καί μού ζήτησαν νά πουλάω τά βρωμο-τσίγαρά τους μέ τή μαριχουάνα. 
Δεκαοχτώ χρόνια έχω αυτό τό μαγαζί καί ποτέ μου δέν πούλησα τίποτα πού νά 
είναι αντίθετο μέ τή συνείδησή μου.'Ύστερα, έρχονται κάτι άλλοι καί μού λένε πώς 
αν πάρω τσιγάρα άπό τούς άλλους, θά μού γκρεμίσουν τό μαγαζί...

—Θές νά πης, ρώτησε 6 Σλίμ, ότι υπάρχει καί άλλη συμμορία πού πουλάει 
ναρκωτικά; Νά πάρη ό διάβολος, θά τον μεταβάλουν σέ πεδίο μάχης τον τόπο. 
Αυτοί οΐ λαθρέμποροι πολεμούν σάν λυσσαμένοι όταν καμμιά άλλη συμμορία έπιχει- 
ρήση νά πατήση τά χωράφια τους. Μέ συγχωρεΐτε μιά στιγμή νά τηλεφωνήσω.

Μά στο ’Αρχηγείο ό ταγματάρχης Νίκολς άκουσε τήν άναφορά τού Σλίμ χωρίς 
άλλα σχόλια έκτος άπό μιά επαινετική φράση γιά τήν καλή δουλειά πού είχε κάνει 
ό Σλίμ.

Μετά τό τηλεφώνημα, ό Σλίμ βγήκε στο δρόμο καί άρχισε νά ψάχνη τό πτώμα 
τού κακοποιού, ένώ ό Τζέντ Τζάρβις τον παρακολουθούσε.

—Δέν καταλαβαίνω καλά τί είναι όλη αυτή ή ιστορία καί γιατί γίνεται, είπε 
σέ μιά στιγμή ό Τζάρβις, μά φαντάζομαι πώς θά πρόκειται γιά κάτι σπουδαίο, γιά 
νά τσακώνονται δυο συμμορίες γ ι’ αυτό. ’Εσείς στήν άστυνομία δέν έχετε καμμιά 
ιδέα γιά τό ποιος διευθύνει αύτό τό λαθρεμπόριο;

—’Όχι, άπήντησε ό Σλίμ. Ή  πρώτη συμμορία ένεργεΐ στά φανερά καί κακο
μεταχειρίζεται τούς καταστηματάρχες, άν άρνηθούν νά πουλήσουν τά τσιγάρα μέ 
τήν μαριχουάνα. Τό κακό είναι πώς δέν είναι πολλοί έκεΐνοι πού άρνούνται. Βλέπετε, 
ή υπόθεση αύτή άφήνει εύκολο καί ση μαντικό κέρδος καί δέν τό παραμερίζει κανείς 
εύκολα. Καί έχουν στή διάθεσή τους άρκετούς παλιανθρώπους σάν αύτόν έδώ πού 
φροντίζουν νά πουλιέται τό ναρκωτικό, άδιαφορώντας γιά τά καταστρεπτικά άποτε- 
λέσματα πού έχει στούς νέους. "Τστερα, φροντίζουν ώστε καί άν κανένας άπό τούς
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ανθρώπους τους πιαστή μόνος άπό την άστυνομία, νά κλείνουν τό στόμα του ώστε να 
μή μιλάη. Μά νά είσθε βέβαιος πώς αν τον είχαν πιάση ζωντανόν αύτόν έδώ, θά είχαν 
φροντίσει οπωσδήποτε νά τον ξεκάνουν, έστω κ ι’ αν διακινδύνευαν νά πάη φυλακή 
ένας άπό τούς άνθρώπους τους γιά φόνο.

Τελειώνοντας τή φράση του ό Σλίμ άνέβηκε στο αύτοκίνητό του. 'Ο Τζάρβις 
μπήκε πίσω του καί κάθησε σκεπτικός στο πίσω κάθισμα, ενώ ό Σλίμ έβαζε μπρος 
καί έπαιρνε τό δρόμο προς τό μέρος τού σπιτιού τού Τζάρβις.

-—Ξέρεις, κύριε άστυφύλακα, νομίζω...νομίζω πώς ό συνάδελφός σας πού έχει 
χαθή βρίσκεται κρυμμένος σ’ ένα παλιό ερημικό σπίτι, δυο περίπου χιλιόμετρα μα- 
κρύτερα άπό τή φάρμα μου, είπε σέ μιά στιγμή ό Τζάρβις.

Τό πόδι τού Σλίμ πάτησε άπότομα τό πεντάλι τού φρένου καί τό αυτοκίνητο 
σταμάτησε.

—Πέστε μου, τι ξέρετε; παρακάλεσε.
—Νά σοϋ πώ, παλληκάρι μου, γιά νά φτάσω, άπό τό δημόσιο δρόμο, στή 

φάρμα μου, χρησιμοποιώ έναν άρκετά μακρύ καί γεμάτο στροφές καρρόδρομο. Σέ 
ένα σημείο του, στή μέση τού δρόμου προς τό σπίτι μου, ύπάρχει μιά διασταύρωση. 
'Ο δεύτερος δρόμος πού ξεκινάει άπό κεΐ οδηγεί σ’ ένα παλιό καί έγκαταλελειμμένο 
άπό καιρό σπίτι. Τις δυο όμως τελευταίες' μέρες, παρατήρησα ίχνη άπό τροχούς 
αύτοκινήτου νά παίρνουν τήν κατεύθυνση τού έρημικοΰ αύτοϋ δρόμου. Φαίνεται 
καθαρά ότι πολλοί άνθρωποι έχουν περάσει προς τά έκε'ϊ, ενώ είναι γνωστό πώς 
δέν μένει πιά κανείς στο σπίτι αύτό.

—Κύριέ μου, φώναξε μέ άνυπομονησία ό Σλίμ, μοϋ δίνετε μιά σπουδαία πλη
ροφορία. Πάω νά ψάξω άμέσως εκεί. Θέλετε μήπως νά πάμε μαζί;

—Θάθελα ευχαρίστως, αν δέν έπρόκειτο νά πέσουν πιστολιές, άπήντησε ό 
Τζάρβις κουνώντας τό κεφάλι. Είμαι πολύ γέρος πιά γιά τέτοιες ιστορίες. Μά πάντως, 
βρίσκεται στο δρόμο γιά τό σπίτι μου. Θά σάς δείξω τουλάχιστον τό μέρος. Μά δέν 
νομίζετε πώς θά έπρεπε νά έχετε καί καμμιά βοήθεια;

—"Οταν έξετάσω τό σπίτι, θά ίδώ πόσοι άνδρες χρειάζονται, άπήντησε ό 
Σλίμ. Έ ξ άλλου ή έφοδός μας θά είναι καλύτερα νά γίνη νύχτα. Θά ρίξω μόνο μιά 
ματιά τώρα γιά ν’ άντιληφθώ τήν κατάσταση.

Ό  Τζάρβις τον ώδήγησε ώς τή διασταύρωση τής δημοσίας οδού μέ τον καρ
ρόδρομο. ’ Εκεί, σταμάτησαν τό αυτοκίνητο κρυμμένο πίσω άπό μιά πυκνή συσταδα 
δένδρων καί θάμνων καί προχώρησαν πεζή στον καρρόδρομο ώς τή στιγμή πού συ
νάντησαν έναν δεύτερο, στενώτερο δρόμο, πού έστριβε προς τά δεξιά καί χωνόταν 
στά πυκνά δένδρα.

—Είναι περίπου χίλια πεντακόσια μέτρα άπό δώ, είπε ό Τζάρβις. Μά.,.άν δέν 
σάς πειράζη.,.θά προτιμούσα...νομίζω πώς είναι καλύτερα νά περιμένω έδώ. Χρειά
ζονται νειάτα γιά νά τά βάλη κανείς μέ τις σφαίρες καί, υστέρα άπό ότι είδα στοΰ 
Πήτερ Βάρρελ, νομίζω πώς θάχουμε πάλι άγριο πιστολίδι. Μά.,.γιά στάσου.,.τώρα 
πού τό σκέπτομαι...θά έρθω μαζί σου ώς ένα μέρος τού δρόμου. Μπορεί νά μέ χρεια- 
στής γιά νά ειδοποιήσω γιά βοήθεια.

Ό  Σλίμ κούνησε τό κεφάλι γιά νά εύχαριστήση καί προχώρησαν μέ γρήγορο 
βήμα στον στενό δρόμο. "Ενα μισογκρεμισμένο παληό ερημικό άγροτικό σπίτι 
φάνηκε σέ λίγο μπροστά τους, φωτισμένο παράξενα άπό τις άκτΐνες τόΰ ήλιου πού 
βασίλευε. Ό  Σλίμ τράβηξε τό πιστόλι του, ξαπλώθηκε χάμω καί έδωσε ψιθυριστά 
διαταγές στον Τζάρβις.

—’Εσείς μείνετε έδώ. ’Εγώ θά πλησιάσω καί θά προσπαθήσω νά καταλάβω 
ποσοι είναι. "Αν άκούσετε πιστολιές, τρέξτε γιά βοήθεια. Π άρτε τό αύτοκίνητό μου.

(Συνεχίζεται)
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ytlepi άυτικαταστάσεως τοΰ άρθρου 13 τοΰ ύπ’ άρ ιθ . 63 Κανονισμού τοϋ ’Αστυνο
μικού Σώματος «περί κανονισμού στολής ’Α ξιω ματικώ ν τής ’Αστυνομίας Πό
λεω ν, τώ ν Ά ρ χ ιφ υ λ ά κ ω ν , ‘ Υ παρχιφυλάκω ν, ’Α στυφυλάκω ν καί μαθητών τω ν  
’Αστυνομικών Σχολών».

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Έχοντες ύπ’ δψει το άρθρον 7, παρ. 7 τοϋ κωδικοποιηθέντος Νόμου 4971)1931 «Περί 

’Αστυνομίας Πόλεων» άντικαθιστώμεν ώς ακολούθως τό άρθρον 13 τοϋ ύπ' άριθ. 63 Κανονισμού 
τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος «περί κανονισμού στολής ’Αξιωματικών τής ’Αστυνομίας Πόλεων, 
τών Άρχιφυλάκων 'Υπαρχιφυλάκων, ’Αστυφυλάκων καί μαθητών τών ’Αστυνομικών Σχολών».

Άρθρον 13. Περιγραφή ειδών στολής ύπηρεσίας κατωτέρων
Ή  στολή άρχ)κων, ύπαρχ)κων καί άστ)κων καθορίζεται ώς έξής:
1. Πηλίκων: Τό πηλίκιον κατασκευάζεται έκ τού ύφάσματος τής στολής καί είναι καθ’

■ όλα δμοιον μέ τό τής στολής ύπηρεσίας τών ύπαστυνόμων, δεν φέρει τήν περιβάλλουσαν τήν στε
φάνην βαθυκύανον ταινίαν, μεταξύ δμως τής περιφέρειας τού κύκλου καί τών τεσσάρων συρρα- 
πτομένων τεμαχίων τοποθετείται σειρήτιον έξ ύφάσματος μάλλινου βαθέος κυανού, διαστάσεων 
0,002 μ.

2. Χιτώνιον: Τούτο άποτελεΐται έκ τών προσθίων φύλλων (προστερνίων), τών κομβίων,
τών θυλακίων, τών οπισθίων φύλλων, τών χειριδών, τών άκροπεριχειριδίων, τών έπιχειριδίων, τών 
διακριτικών τοΰ βαθμού καί τοΰ άνοικτοΰ περιλαίμιου. s

Τά πρόσθια φύλλα (προστέρνια): Ράπτονται πλαγίως καί άνω προς τά οπίσθια φύλλα  ̂
εμπρός δέ συνάπτονται προς άλληλα διά μιας σειράς τεσσάρων μεγάλων έπαργύρων μεταλλικών 
κομβίων. Τά κομβία ράπτονται επί τοΰ δεξιού προστερνίου, εις ίσας άποστάσεις μεταξύ των καί 
εις τρόπον ώστε τό άνώτατον νά εύρίσκεται κατά 0,06 μ. άνωθεν τής ξιφοειδούς άποφύσεως τό δε 
κατώτερον νά είναι άκριβώς κάτωθεν τής ζώνης. Έ φ’ έκάστου προστερνίου ύπάρχει τό άνω εξω
τερικόν θυλάκων. Τά δύο άνω έξωτερικά θυλάκια προσαρμόζονται διά ραφής έπί τών προσθίων 
φύλλων, φέρουσι δέ κατά τό μέσον αυτών καί έκ τών κάτω προς τά άνω πτυχήν διπλήν, έπιτρέ- 
πουσαν τήν εΰρυνσιν τοΰ πλάτους αύτών καί έχουσαν ολικόν πλάτος 0,08, ορατόν δε 0,04 μ. Τά 
θυλάκια ταΰτα έχουσι πλάτος 0,14 καί ύψος 0,17 μ. Κλείονται άνωθεν διά πτερυγίων, άτινα άπο- 
λήγουσι κατά τό κάτω μέρος εις τρεις αίχμάς καί κομβοΰνται διά μικρών μεταλλικών κομβίων. 
Πρός τό άριστερόν καί κάτω μέρος τοΰ θώρακος φέρει έτερον θυλάκιον έσωτερικόν διά τήν τοπο- 
θέτησιν τοΰ έπιδέσμου. Φέρει ομοίως δύο κάτω θυλάκια, άνά έν έκατέρωθεν παρά τό ίσχίον, εσω
τερικά εικονικά απαρτιζόμενα μόνον έκ τών πτερυγίων, άτινα είναι έρραμμένα έπί τών προστερνίων 
χωρίς νά κομβοΰνται.

Τό οπίσθιον μέρος τοϋ χιτωνίου, κατασκευάζεται έκ δύο φύλλων ύφάσματος συρραπτομένων 
κατά τήν ράχιν καί μέχρι τής όσφύος, κάτωθεν τής όποιας είναι ανοικτόν καί άνεύ κομβίων.

Αί χειρίδες ράπτονται κατά τήν βάσιν αύτών πρό τε τά πρόσθια καί οπίσθια φύλλα τοΰ χι
τωνίου, κατά δέ τά άκρα αύτών φέρουσιν έπιχειρίδια έκ τού αυτού ύφάσματος, έφ’ έκάστου καί 
έπί τής ραφής τών όποίουν εισίν έστερεωμένα δύο μεταλλικά έπάργυρα κομβία.

Έ πί τής άριστεράς χειρίδος ράπτονται δύο θηλεΐαι, τό κάτω άκρον τών οποίων άπέχει άπό 
τού άκρου τής χειρίδος 0,03 μ. Λί θηλεΐαι αύται έχουσι μήκος 0,05 μ. έκάστη καί χρησιμοποιούν
ται πρός τοποθέτησιν τού σήματος ύπηρεσίας.

Περιλαίμων : Τό περιλαίμων τού χιτωνίου είναι ανοικτόν καί άναδεδιπλωμένον, διαστά
σεων δέ άναλόγων τού αναστήματος καί τής σωματικής διαπλάσεως. Τό άνώτατον μέρος τών πτε- 
τυγίων τού προσθίου ανοίγματος τοΰ χιτωνίου (πέττον) έχει πλάτος 0,10—0,12 μ. σχηματίζει δέ 
γωνίαν μέ τό άνοιγμα αυτής πρός τά άνω.

3. Έπώμια : Κατασκευάζονται έκ τοΰ αύτού ύφάσματος μετά παραρραμμάτων βαθυκυάνου 
χρώματος. ’Επ’ αύτών καί εις τό πρός τό περιλαίμιον άκρον ράπτεται άνά έν μικρόν μεταλλικόν 
κομβίον. Εσωτερικούς παρεντίθεται διπλοΰν λινόν ύφασμα (καναβάτσο) ώστε ή όλη έπωμίς νά 
καθίστανται κατά τι δύσκαμπτος.
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4. Ζωστήρ : Κατασκευάζεται έκ τοϋ ίδιου μέ τήν στολήν υφάσματος καί είναι σταθερώτ 
έρραμμένη επί τοϋ χιτωνίου, πορποϋται δέ με πόρπην ορθογώνιον μεταλλικήν λευκήν.

5. ΙΙερισκελίς : Λύτη είναι όμοια καθ' όλα μέ τήν μακράν περισκελίδα τής στολής υπηρεσίας 
των άξιωματικών, φέρει δέ προσθέτως εσωτερικόν θυλάκιον διά τήν τοποθέτησιν τής άστυνομικής 
ράβδου.

6. Ύποκάμισον μετά περιλαίμιου : Λέον νά είναι έξ υφάσματος ποπλίν χρώματος μετρίως 
κυανοφαίου (γκρί).

7. Λαιμοδέτης (γραβάτα) : Δέον νά είναι έξ υφάσματος λινοϋ χρώματος μέλανος.
8. Υποδήματα : Κατασκευάζονται έκ μέλανος δέρματος (σεβρού ή άδιαβρόχου) μεθ’ ιμάν

των, είναι δέ χαμηλά (σκαρπίνια) άνευ ποικιλμάτων εις τά άκρα καί τά πλάγια.
9. Χλαίνη (μακρά) : Κατασκευάζεται έκ μελανοφαίου βαθέος χρώματος έριούχου ύφάσμα- 

τος καί σύγκειται έκ δύο προσθίων μερών καί ένός οπισθίου, συρραπτομένων πάντων μετά τοϋ 
περιλαίμιου. Τά δύο πρόσθια μέρη αναπτύσσονται καί έπαλλήλως σταυροΰνται άναλόγως τής σω
ματικής διαπλάσεως έκάστου. Ή  ράχις σύγκειται έκ δύο φύλλων καί καταλήγει άπό τής όσφύος 
καί κάτω εις πτύχωσιν μετ’ ανοίγματος, τοϋ οποίου τό μήκος είναι 0,40—0,80 μ. άναλόγως τοϋ 
άναστήματος.

Εις τό δεξιόν μέρος τοϋ άνοίγματος ράπτονται τρία μέχρι πέντε (άναλόγως τοϋ άναστήμα
τος ) μικρά μεταλλικά κομβία, έπί δέ τοϋ άριστεροΰ μέρους τμημάτιον έρέας μετ’ ισαρίθμων κομ- 
βιοδόχων προς συναφήν καί κόμβωσιν τοϋ άνοίγματος κατά τρόπον, ώστε νά μή φαίνωνται τά 
κομβία. "Οπισθεν έπί τής όσφύος καί έπί τοϋ σημείου άφ’ ου άρχεται τό άνοιγμα προσαρμόζεταΕ 
πρόσθετος ζώνη, πλάτους 0,05 μ., μήκους δέ άναλόγου τής σωματικής διαπλάσεως τοϋ φέροντος 
τήν χλαίνην, έφ’ ής τοποθετούνται τέσσαρα μεγάλα μεταλλικά κομβία.

Τό περιλαίμιον διπλοΰται προς τά κάτω, είναι πλάτους 0,12 μ. όπισθεν καί 0,15 μ. εις τά 
πρόσθια άκρα, συνάπτεται δέ έμπροσθεν διά μιας ένετής. Τό μήκος τής χλαίνης δέον νά είναι τοι- 
οΰτον, ώστε ίσταμένου τοϋ φέροντος ταύτην νά φθάνη 0,10 μ. κάτωθεν τής έπιγονατίδος.

Εκατέρωθεν τού κέντρου τοϋ Οώρακος καί μέ διαγώνιον κλίσιν έκ των άνω προς τά κάτω 
ράπτονται άνά έξ (6) μεγάλα μεταλλικά επάργυρα κομβία, άτινα κομβοΰνται εις άντιστοίχους 
κομβιοδόχας. Έ φ ’ έκατέρου των ώμων φέρει έπώμια έκ τοϋ αύτοΰ υφάσματος μετά βαθυκυάνου 
παραρράμματος γύρωθεν καί ένός μεταλλικού κομβίου.

At χειρίδες είναι άπλαϊ μέ περιχειρίδια έκ τοϋ ίδιου· υφάσματος καταλήγοντα εις γωνίαν, 
Έ πί τής άριστεράς χειρίδος ράπτονται δύο θηλεϊαι προς τοποθέτησιν τοϋ σήματος υπηρεσίας, οίαι 
καί εις ας θέσεις αί τοιαϋται τοϋ χιτωνίου. Εκατέρωθεν καί εις τό ΰψος των ισχύων κατασκευά
ζονται δύο έσωτερικά θυλάκια καλυπτόμενα διά πτερυγίων καταληγόντων εις τρεις γωνίας. Τό 
δεξιόν θυλάκιον δέν φέρει έσωτερικόν σάκκον, άλλ’ είναι διά τήν έλευθέραν χρησιμοποίησιν τής 
άστυνομικής ράβδου καί τοϋ περιστρόφου. Ή  χλαίνη φερομένη κομβοΰται ύποχρεωτικώς δι’ όλων 
των κομβίων.

10. Άδιάβροχον : Είναι οίον τό των άξιωματικών τοϋ Σώματος, χρώματος μέλανος ή 
φαιοΰ. Οί άρχιφύλακες, ύπαρχιφύλακες καί άστυφύλακες κατά τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας των 
δύνανται νά φέρωσι τό τοιοϋτον τύπου μπέρτας.

11. Διακριτικά βαθμού άρχιφυλάκων καί ΰπαρχι φυλάκων : Ταϋτα φέρονται έπί άμφοτέρων 
τών χειριδών τοϋ χιτωνίου καί τής χλαίνης εις τό μέσον τοϋ βραχίονος καί προς τό πρόσθιον καί 
έξωτερικόν τμήμα αύτοΰ, άποτελοΰνται διά τούς άρχιφύλακας έκ τριών καί διά τούς ύπαρχιφύλα- 
κας έκ δύο άργυρών σειρήδων, πλάτους 0,012 μ. έκάστης έρραμμένων έπί έρέας βαθυκυάνου, έν είδε'-- 
οξείας γωνίας μέ τό άνοιγμα προς τά άνω. Ή  άπόστασις τών σειρήδων τών δύο γωνιών μεταξύ 
των είναι 0,002 μ. τό δέ μήκος έκάστου τών σκελών τών γωνιών 0,07 μ.

12. Διακριτικά Πόλεων καί 'Υπηρεσιών : ΓΙρός διάκρισιν τών Υπηρεσιών παρ’ αίς ύπηρε- 
τοϋσιν οί άρχιφύλακες, ύπαρχιφύλακες καί άρχιφύλακες φέρουσιν έπί τών έπωμίων εις τό προς 
τήν χειρίδα άκρον διακριτικά έξ υφάσματος έρέας (τσόχας) πλάτους 0,025 μ. καί μήκους άναλό- 
λου τής έπωμίδος ώστε νά συρράπτεται κάτωθεν αύτής. Τό χρώμα τών έπί τών έπωμίων διακρι
τικών τυγχάνει δηλωτικόν τών πόλεων έν αίς έδρεύουσιν αί Ύπηρεσίαι παρ’ αίς οί άρχιφύλακες 
ύπαρχιφύλακες καί άστυφύλακες ύπηρετοΰσι, καθορίζεται δέ ώς άκολούθως :
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1) ’Αθηνών ΠΡΑΣΙΝΟΝ, 2) Πειραιώς EPYQPON, 3) ΙΙατρών ΠΟΡΤΟΚΑΑΛΙΟΤ, 
4) Κερκύρας ΚΥΛΝΟΥΝ καί 5) ’Αστυνομίας Τουρισμού ΛΕΥΚΟΝ δΓ άττάσας τάς πόλεις.

Τό αυτό τεμάχιον ερέας μέ τάς αύτάς διαστάσεις έπιρράπτεται καί εις τά επώμια της χλαίνης, 
β) Έ π ’ άμφοτέρων τών έπωμίων τοϋ τε χιτωνίου καί χλαίνης έπιρράπτονται έν σειρά, κα- 

Όέτως προς τό μήκος τής χειρίδος, τά διακριτικά γράμματα τοϋ Τμήματος ή 'Υπηρεσίας παρ’ 
ύπηρετοϋσι καί ό αΰξων αριθμός ύφ’ δν είναι κατεχωρημένοι εις τό βιβλίον δυνάμεως τοϋ Τμή-
μα':ος ή Υπηρεσίας, χωρίς δι’ αύτών νά καλύπτεται τό διακριτικόν πόλεως :

Τά διακριτικά γράμματα τών 'Υπηρεσιών είναι τά ακόλουθα :

1) Τοϋ Άρχ. Άστυν. Ρ. 2) Τοϋ Έπιτελ. Άστυν. Δ)νσεων X.
3) Τών Άστυν. Τμημάτων Α, Β, Γ, Δ, Ε, κλπ 4) Τών Τμημάτων Γεν. Άσφαλ. Κ.
5) Τών Τμημάτων ’Αγορανομίας Μ. 6) Τών Τμημ. Τροχ. Κινήσεως Τ.
7) Τής Δ)νσεως Αλλοδαπών Υ.Α. 8) Τής Δ)νσεως Έγκλ. *Υπηρ. Ε.Υ.
9) Τής Άστυν. Τουρισμού Α.Τ. 10) Τής Γεν. Έποπτ. Αγοράν. Γ. Ε.

11) Τοϋ 'Υφ)γείου Εσωτερικών Υ.Ε. 12) Τής Ύ π . Προστ. Έθν. Ν)τος Σ
13) Τής Άποθ. 'Υλικ. Ά στ. Πόλ. Υ. 14) Τών Άστυν. Σχολών Α.Σ.
15) Τής Φιλαρμονικής Φ. 16) Τοϋ Ε.Τ.Υ.Α.Π. Ε.Τ.
17) Τών Μηχ. 'Γπ)νσεων καί *Υπηρ. Ν 18) Τοϋ ’Αστυνομικού Νοσοκομείου Ν.
19) Τών Προσθέτων Ά στ)κω ν IT.A.

Τά διακριτικά γράμματα συσταθησομένων έν τώ μέλλοντι 'Υπηρεσιών θά όρίζωνται δι’ άπο- 
φάσεως τοϋ Άρχηγοΰ τής ’Αστυνομίας.

13. Άνθηλιακόν κράνος : Φέρεται κατά τάς θερμάς μόνον ημέρας καί περιόδους καί χο
ρηγείται εις υπαλλήλους ύπηρετοΰντας εις 'Υπηρεσίας όριζομένας υπό τοϋ Άρχηγοΰ τής ’Αστυνο
μίας. Κατασκευάζεται έκ φελλού έπενδεδυμένου διά λευκοϋ βαμβακίνου ή λινοϋ υφάσματος, αε
ρίζεται δέ άφ’ ένός διά τής περιμετωπίου δερμάτινης λωρίδος καί άφ’ ετέρου έκ τής κορυφής δι’ 
άφαιρετικοΰ κάλυκος. Φέρει ύποσιάγωνον δερμάτινον, χρώματος καστανοΰ.

14. Ράβδος : Κατασκευάζεται έκ βαρέος ξύλου, είναι μήκους 0,375 μ. καί φέρει δερμάτινον 
ιμάντα, τοποθετείται δέ εις έπί τοϋτο έσωτερικόν Ουλάκιον τής περισκελίδος κατά τρόπον ώστε 
νά μή φαίνεται ό δερμάτινος ίμάς.

15. Συρίκτρα : Κατασκευάζεται έκ μετάλλου καί φέρει άλυσσον καί κρίκον διά νά άναρτά- 
ται έκ τής πρώτης κομβιοδόχης τοϋ χιτωνίου, τοποθετείται δέ εις τό αριστερόν θυλάκιον αϋτοϋ.

16. Σήμα 'Υπηρεσίας : Τοϋτο είναι ταινία πλάτους 0,045 καί μήκους άναλόγως προς τό 
εύρος τής περιχειρίδος, φέρουσα κυανάς καί λεύκάς έναλασσομένας ραβδώσεις πλάτους 0,008 μ. 
έκάστη. Φέρεται έπί τής άριστεράς περιχειρίδος, τών άκρων αυτής συναπτομένων διά δύο ή τριών 
πορπών ή κομβίων καί διέρχεται διά τών Οηλειών τών χειριδών, εις τρόπον ώστε τό κάτω μέρος 
:αύτής νά άπέχη άπό τό άκρον τής χειρίδος 0,03 μ.

Έν Άθήναις τή 17 Μαΐου 1955 
'Ο ’Αρχηγός 

Θ. ΛΕΟΝΤΛΡΙΤΗ
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος οί άστυφύλακες Κυριαζής Δ.. 
Πέτρος, Τεπετές Κ. Νικόλαος, Σταυρόπουλος I. ’Αναστάσιος, Μαγκλάρας I. Ευάγ
γελος, Μπερδές Γ. Γεώργιος, Πατρινός Β. Θεόδωρος, Μαργέτης Γ. Χαράλαμπος^ 
Τσιγάρας Κ. ’Αριστοτέλης, Χριστοδούλου Α. Γεώργιος καί Φιλιππακόπουλος Λ.Ε.

Άνεκλήθησαν εις την υπηρεσίαν, δι’ άποφάσεων τοΰ κ. ’Αρχηγού τοΰ Άστυν.. 
Σώματος οί άστυφύλακες Πάπαρης Α. ’Ελευθέριος· καί Καμπούρης I. Κων/τίνος,., 
των οποίων μετερρυθμίσθη ή ποινή της οριστικής άπολύσεως κατόπιν άποφάσεων 
τοΰ Συμβουλίου ’Επικράτειας.

*$ *
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. ’Αρχηγού τοΰ Άστυν. Σώματος προήχθη εις τον βα
θμόν τοΰ άρχ/κος ό ΰπαρχιφύλαξ Μυγδάλης Γ. Κωνσταντίνος, ώς κεκτημένος τά. 
πρός τοΰτο νόμιμα προσόντα.

’Επίσης δι’ άποφάσεων τοΰ κ. ’Αρχηγού τοΰ Άστυν. Σώματος προήχθησαν 
εις τον βαθμόν τοΰ ύπαρχ/κος οί άστυφύλακες Σοΰλτος Π. Βασίλειος καί Άθανα- 
σόπουλος Α. Κων/νος, διότι οδτοι εξέθεσαν άποδεδειγμένως τήν ζωήν των, εις άμεσον 
καί προφανή κίνδυνον κατά τήν δίωξιν δραστών σοβαρών εγκλημάτων καί διεκινδύ- 
νευσαν αυτήν προς διάσωσιν τής ζωής άλλων άτόμων έν κινδύνω διατελούντων.

*
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών έχορηγήθησαν ύλικαί. 
άμοιβαί εις τούς κάτωθι ’Αστυνομικούς υπαλλήλους.

α) Αστυνόμον Β' Ρηγόπουλον Κανέλλον, διότι ούτος Διοικητής τοΰ ΙΑ' 
ΙΙαρ/τος Ασφαλείας τυγχάνων έπέδειξεν εξαιρετικήν δραστηριότητα καί κατηύθϋνε

Κο ν̂/νου δράστου ληστείας εις βάρος ’Αμερικανού.
β ) Ύπαστυνόμον Α' Μιχαλάν Ευστάθιον, διότι έργασθείς φιλοτίμως καί πέ

ραν τών κεκανονισμένων ώρών, συνέτεινεν εις τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τοΰ 
δράστου.

γ ) ’Αστυφύλακα Σκαρτσουλήν Βασίλειον, διότι ουτος τυγχάνει ό κύριος συν
τελεστής τής έξιχνιάσεως τοΰ άδικήματος καθ’ όσον λόγω τής παρατηρητικότητός 
του καί τής πρός τό καθήκον άφοσιώσεώς του υπέδειξε βάσει τών δοθέντων χαρακτη
ριστικών στοιχείων, ώς πιθανόν δράστην τον συλληφθέντα κακοποιόν

καί δ) ’Αστυφύλακα Σαρριδάκην Γεώργιον, διότι εύθύς ώς ελαβε γνώσιν τής 
διαπράξεως τοΰ άδικήματος προσέτρεξεν αμέσως εις τήν υπηρεσίαν του καί έργασθείς 
φιλοτίμως συνετέλεσε τά μέγιστα, εις τήν σύλληψιν τοΰ άνωτέρω κακοποιού.

—'Ομοίως δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργοΰ ’Εσωτερικών έχορηγήθησαν αί 
κάτωθι άμοιβαί:

α) 'Υλική άμοιβή εις τούς Άρχ/κα Γραμμένον Δ., 'Υπαρχ. Δημακόπουλον 
Χαρ., καί άστ/κας Μερκούρην Τρ., Μπελεγράτην Γ., καί Μεσσάδον Β., διότι, οί 
μέν δύο πρώτοι, πληροφορηθέντες τέλεσιν άδικήματος ληστείας καί εξαναγκασμού 
είς ασέλγειαν άρρενος, έπέτυχον διά τών εύστοχων καί μεθοδικών ενεργειών των 
τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τοΰ δράστου, οί δέ λοιποί συνετέλεσαν καί ούτοι είς 
τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν αύτοΰ, ώς καί τήν κατάσχεσιν τών προϊόντων τής λη
στείας.

β) ’Έπαινος είς τον 'Υπαστυν. Α' Πλατίτσαν Γ., διότι, έπιληφθείς τοΰ άδι
κήματος καί έργασθείς μετά δραστηριότητος καί μεθοδικότητος έπέτυχε τήν πλήρη 
έξιχνίασιν τής ύποθέσεως.
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—Δ'.ά διαταγής τοϋ 'Υπουργείου Έθν. Άμύνης άπενεμήθη τό ’Αναμνηστι
κόν Μετάλλιον ’Εθνικής ’Αντιστάσεως εις τούς κάτωθι Άξ/κούς : Άστυν. Α' Δα- 
σκαλόπουλον I., καί 'Υφαντήν Δ., Άστυν. Β' Τσακανίκαν Γ., Μιχαηλίδην Δ., Δια- 
κουμήν Ή λ., καί Δημητρίου Ά θ.

—Δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υφυπουργείου Έθν. Άμύνης άπενεμήθη εις τον άστ/κα 
Δορμπαράκην Προκ., τό ’Αναμνηστικόν Μετάλλιον Έθν. ’Αντιστάσεως 1941—45. 
Επίσης τώ άπενεμήθη δίπλωμα μετά Σήματος Άργυρον διά τάς προς τό "Ιδρυμα 
«Φανέλλα τοϋ Στρατιώτου» παρασχεθείσας υπηρεσίας.

*
ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

I. Την 21 /7 /55 εις τούς τελεσθέντας έν Βαρκελώνη Μεσογειακούς Αγώνας 
Στίβου μετέσχον καί οί άστυφύλακες άθληταί 1) Σίλλης Βασίλειος καί 2) Κόρμαλης 
Α. εις τον δρόμον 400 μ.

Άμφότεροι οί ανωτέρω έξεπροσώπευσαν τά εθνικά χρώματα εις τάς σκυταλο
δρομίας 4 X 100 μ καί 4 X 400 μ.

II. Την 31ην ’Ιουλίου έ.έ. ήρξαντο ένταΰθα οί Διεθνείς Αγώνες Στίβου πρω
ταθλήματος C. I. S. Μ. (Διεθνές Συμβούλιον Στρατιωτικού Αθλητισμού). Μετέ
σχον 12 έν συνόλω Κράτη. Κατά την έναρξιν τών άγώνων, παρισταμένου καί τής 
Α. Μ. τοϋ Βασιλέως, έτελέσθη μεγαλοπρεπές τελετουργικόν πρόγραμμα μέ συμμε
τοχήν 150 νεανίδων τοϋ Λυκείου Έλληνίδων, μέ άρχαϊκάς καί νεοελληνικάς ενδυ
μασίας, αίτινες έξετέλεσαν άνάλογον παράστασιν άρχαϊκών εκδηλώσεων καί νεοελ
ληνικών χορών μέ μουσικήν ύπόκρουσιν τής Φιλαρμονικής τοϋ Άστυν. Σώματος.

Κατά την έναρξιν τοϋ τελετουργικού προγράμματος έκ τής εισόδου τών προ
πυλαίων τοϋ Σταδίου είσήλθον εις τον χώρον αύτοΰ τρέχοντες 5 στεφανοδρόμοι φέ- 
ροντες μόνον άρχαϊκόν σλίπ μέ καλλίγραμμα σώματα, έκ τών οποίων οί 4 ήσαν άστυ
φύλακες άθληταί, οίτινες άνήλθον εις βωμόν έναντι τής κερκίδος τών έπισήμων, 
δπου έλαβε χώραν ή ειδική άρχαϊκή παράστασις συμμετασχουσών καί τών νεανίδων, 
αίτινες έστεψαν αυτούς. Τό δλον τελετουργικόν πρόγραμμα καί εΐδικώς ή συμμε- 
τοχή τών στεφανοδρόμων έπροξένησε τον θαυμασμόν τών 40.000 περίπου θεατών. 
Έν συνεχεία ήκολούθησε μεγάλη παρέλασις εις ήν έλαβον μέρος άντιπροσωπεΐαι 
τών Ενόπλων Ελληνικών Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας, μέ έκπροσώπους 
τής Αστυνομίας Πόλεων έκ 42 ’Αστυφυλάκων άθλητών τής ’Αστυνομικής Σχολής.

Εις την Ελληνικήν ’Εθνικήν ομάδα Στίβου περιελαμβάνοντο καί 10 Αστυ
φύλακες άθληταί μεταξύ τών οποίων οί 9 διεκρίθησαν μεταξύ 250 άθλητών ξένων καί 
Ελλήνων άθλητών.

Κατά τήν Α' ημέραν εις τον δρόμον 400 μ. ό άστυφύλαξ Σίλλης Βασίλειος 
μετέσχε δύο διαδρομών 400 μ. ήτοι προκριμματικοΰ καί ήμιτελικοϋ σημειώσας χρό
νους 50"4 καί 50''6 άντιστοίχως, προκριθείς διά τον τελικόν δπου παρέμειναν άπό 
τούς 27 μετασχόντας μόνον 6.

Ό  άστυφύλαξ ΙΙαπαγεωργίου Άνδρέας κατέλαβε τήν 6ην θέσιν εις τον άκον- 
τισμόν μέ έπίδοσιν 55 μέτρων, ύπερτερήσας 15 άντιπάλων του.

Κατά τήν Β' ήμέραν τών άγώνων 2/8/55 ό άστυφύλαξ Τρουλινός Εμμανουήλ 
κατετάγη 6ος εις τήν σφυροβολίαν μέ βολήν 45.58 μ. ύπερτερήσας σοβαρών ξένων 
άντιπάλων του. 'Ο άστυφύλαξ Σίλλης Βασ. μετά μίαν δραματικήν καί συναρπα
στικήν πάλην προς σοβαρούς ξένους άντιπάλους, κατέλαβε τήν 3ην θέσιν μέ τον (χρι
στόν χρόνον 49"2. Οί άστυφύλακες Πολίτης Κ. καί Γυφτάκης Δ. κατέλαβον τήν 4ην 
καί 5ην θέσιν άντιστοίχως σημειώσαντες καί οί δύο, έπίδοσιν 1.80 μ,

Ή  Ελληνική όμάς Σκυταλοδρομίας 4 X 400 μ. προεκρίθη διά τον τελικόν 
τής 4/8/55.0ί δύο δρομείς έκ τής τετράδος ήσαν οί άστυφύλακες Κόρμαλης Λ.καί..
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Σίλλης Β. Κατά τήν τελευταίαν ήμέραν των άγώνων 4/8/55 ό άστυφύλαξ Ντόν- 
τος Κ. κατετάγη 2ος εις το άλμα τριπλούν μέ τήν άρίστην έπίδοσιν των 14.30 μ. 
'Ο άστυφύλαξ Ντόκος Γεώργιος κατέλαβε τήν 6ην θέσιν εις τό άλμα έπί κοντώ 
μέ έπίδοσιν 3.60 μ., ό άστυφύλαξ Σύριος ’Ιωάννης κατέλαβε τήν 3ην θέσιν εις τον 
δρόμον 3.000 μ. μετά φυσικών εμποδίων μέ έπίδοσιν 9'54"6 μ.

Οί αγώνες ούτοι άπετέλεσαν τό μεγαλύτερον άθλητικόν γεγονός μετά τούς 
’Ολυμπιακούς άγώνας τών ’Αθηνών τοϋ έτους 1896. Ή  όργάνωσις τών άγώνων 
ύπήρξεν άρτιωτάτη άπό πάσης άπόψεως. Αί σημειωθεισαι επιδόσεις εις διάφορα 
άγωνίσματα ήσαν ύψηλοϋ έπιδέδου. Πλεϊστα οσα ύφιστάμενα ρεκόρ Παναθηναϊκού 
Σταδίου κατερρίφθησαν, έδημιουργήθη δέ πρωτοφανής άμιλλα διά τήν κατάληψιν 
τών πρώτων 6 θέσεων.

Οί ξένοι άνεχώρησαν μέ τάς καλυτέρας εντυπώσεις διά τήν σύγχρονον Ε λ 
λάδα καί ή πραγματοποίησις τών άγώνων τούτων ήτο ή καλλιτέρα διαφήμισις διά 
τον Ελληνικόν Τουρισμόν.

III. Τήν 12 τρέχοντος μηνός, έν τώ Γηπέδω τοϋ Παναθηνακϊοϋ, συνηντή- 
θησαν είς άγώνα προπονήσεως αί ποδοσφαιρικά! ομάδες τής άστυνομικής Σχολής 
καί τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων. Ό  άγων έληξεν μέ σκορ 2—4.

*$ $
ΝΕΟΙ ΣΤΝΔΡΟΜΗΤΑΙ

Κατόπιν τοϋ ύπ’ άριθ. 5219Φ14/189/4-7-55 έγγράφου τής ’Αστυνομικής 
Διευθύνσεως Κερκύρας, ένεγράφησαν 30 νέοι συνδρομηταί άστυνομικοι τής Άστυν. 
Δ/νσεως Κερκύρας. Τό επιδεικνυόμενου ενδιαφέρον τοϋ κ. ’Αστυνομικού Διευθυν- 
τοΰ Κερκύρας, τών κ.κ. βαθμοφόρων καί τών άστυφυλάκων, μαρτυρεί περί τής 
έφέσεως πάντων προς άνάπτυξιν τής γενικής μορφώσεώς των εις άνώτερα επίπεδα, 
ώς άξιοι σήμερον ή κοινή γνώμη.

*
*  *

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Βασίλ. Πηλιχόν, άστυφύλακα.—Έκθεσίς σας « ’Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία» 

έλήφθη. Λόγω τοϋ δυσνοήτου τών περιεχομένων εννοιών, δέν δύναται νά δημοσιευθή. 
Άσκηθήτε γράφοντας θέματα άπλά, μέ σαφήνειαν εννοιών καί μέ μικράς προτάσεις 
καί άσφαλώς θά έπιτύχετε.

Ν. Ρουμανάν, άστυφύλακα.—’Έκθεσίς σας μέ τίτλο: «Σχέσις θείας καί άν- 
θρωπίνης νομοθεσίας» έλήφθη. 'Ως λίαν δυσνόητος δέν δύναται νά δημοσιευθή. 
Γράφετε άπλά καί διατυπώνετε σαφώς, εις μικράς προτάσεις, τά διανοήματά σας, 
διά νά έπιτύχητε εις τον τομέα τούτον τής μελέτης τών κοινωνικών ζητημάτων.

*
*  *

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Μέ όλοέν αύξανομένην επιτυχίαν συνεχίζονται πάντοτε αί ραδιοφωνικαί έκ- 

πομπαί τής ’Αστυνομίας, σέ κείμενα καί επιμέλειαν Τμήματος Πνευματικής ’Α
γωγής ’Αστυνομικής Σχολής.

Πλούσια σέ κέφι καί σέ καλλιτέχνας ή εκπομπή τής 10ης Αύγούστου 1955, 
ένεθουσίασε τούς άκροατάς της.

Κατ’ αύτήν έτραγούδησαν ή μοναδική Βεντέττα τοϋ τραγουδιού ή μπριόζικη 
Ευα Στύλ, συνοδευομένη άπό τό γνωστό Τρίο—Μπελκάντο, ή γλυκειά Μάγια Με
λάγια μέ τον Τάκη ’Αθηναίο στο πιάνο, καί ό Κώστας Μανιατάκης μέ τούς ’Άκην 
Λυμούρη καί Βαγγέλη Λυκιαρδόπουλο σέ δυο πιάνα.



Μετεδόθη έπίσης, μέ άφηγητή τον Τάσσο Γκούβα, ένα εΰθυμο άπόσπασμα 
άπό τό 'Ημερολόγιο ενός άστυφύλακος, γραμμένο άπό τον άστυφύλακα Σπΰρο 
Πηλό, στο όποιο έλαβαν μέρος εύγενώς προσφερθέντες οΐ Μεγάλοι Πρωταγωνισταί 
τοϋ μουσικού μας Θεάτρου Ντώρα Νούσια, Κώστας Χατζηχρήστος καί Κούλης 
Στολίγκας. Τό πρόγραμμα παρουσίασε ό Μίμης Φραγκιουδάκης.

'Η έκπομπή της 17ης Αΰγούστου 1955 ύπήρξεν πανηγυρική καί έχαρακτηρί- 
σθη ώς μία άπό τάς καλυτέρας των μέχρι τοϋδε.

Κατ’ αυτήν συμμετεϊχεν ή διάσημη καλλιτέχνις τοϋ τραγουδιού Ροζαλίντα, 
ήτις είχε τήν μεγίστη καλωσύνην προ τής άναχωρήσεώς της διά Λονδϊνον νά δώση 
τήν μεγάλην αποχαιρετιστήριου συμμετοχήν της εις τον Ραδιοφωνικόν Σταθμόν 
των Ενόπλων Δυνάμεων, άπό τήν εκπομπήν τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τήν οποίαν, 
ώς γνωστόν, ιδιαιτέρως συμπαθεί. Έτραγούδησε δύο τραγούδια τής ’Αμερικής τα 
όποια θεωρούνται ώς τα μεγαλύτερα σουξέ της εις δλον τον Κόσμον, συνοδευομένη 
άπό ολόκληρον τήν ορχήστραν Θεοφανίδη.

Μετά τήν Ροζαλίντα έτραγούδησεν ό μοναδικός έλλην καντσονετίστας,ό Νάσσος 
Πατέτσος, τό πρώτον συμμέτέχων εις τήν άστυνομικήν εκπομπήν. Τον συνώδευσεν 
ή ορχήστρα Σουγιούλ. Ήκολούθησαν άπόσπασμα άπό τό ήμερολόγιον ένός άστυ
φύλακος, μέ τίτλον «Μέτρα τάξεως», γραμμένο άπό τον άστυφύλακα Σπΰρον Πηλόν. 
Εις τό έν λόγω ήμερολόγιον έλαβαν μέρος οί έκλεκτοί πρωταγωνισταί τοϋ μουσικοΰ 
μας θεάτρου: Κα Σπεράντζα Βρανά, ό Πρόεδρος των Ελλήνων ήθοποιών κ. Βασίλης 
Μεσσολογγίτης καί ό εξαίρετος κωμικός κ. Νίκος Ρΐζος, μεταδώσαντες άφθονο 
κέφι.

’Αφηγητής ό γνωστός συνεργάτης τοϋ ραδιοφωνικού Στάθμου κ. Γεώργιος 
Ντούμας. Κατά τήν διάρκειαν τοϋ ημερολογίου μετεδίδετο εκλεκτή μουσική άπό 
δίσκους. Ραδιοσκηνοθεσία κ. Πορετσιάνου.

Τό πρόγραμμα έκλεισε μέ μοντέρνους ρυθμούς τής Λατινικής ’Αμερικής. 
(Κομφερασιέ ό Μίμης Φραγκιουδάκης. Κείμενα καί επιμέλεια Τμήματος 

Πνευματικής ’Αγωγής ’Αστυνομικής Σχολής).
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Κάθε Τετάρτη και ώραν 7,30 — 

8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός 

Σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων 

μεταδίδει τήν ήμίωρον καθοδηγη- 

τικήν καί μουσικήν εκπομπήν τής 

"Αστυνομίας Πόλεων.

Πρέπει νά τή'ν παρακολουθήτε 

όλοι και 0ά πεισθήτε περί τής αξίας 

καί ώφελιμότητος αυτής.
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