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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜIΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΓΙΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΓΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜ ΕΡΟΝ  (1921-1956)

ΤπΑ χ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Ά στυν. Δ/ντοϋ Α' 
( Συνέχεια από τό προηγούμενο)

ΙΕ'. Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ

V Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΟ ΣΤ' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ —

Π ΕΡΙΛ Η Ψ ΕΙΣ

59,—Θέσις οικήματος τον ΣΤ' 'Αστυνομικού Τμήματος (Μετά- 
ξονργείου).

60- Απόπειρα τών κομμουνιστών νά εκβιάσουν τήν παράδοσι 
τοϋ Τμήματος καί άρνησις τών αστυνομικών.

61- Πολιορκία τοϋ Τμήματος. Έπ'ώεσις εναντίον του και ά
μυνα.

62. έΕγκατάλενψις τοϋ οικήματος και έξοδος τών αστυνομικών.
<J6- Αστυνομικοί πού έπέδειξαν ανδρείαν κατά την άμυνα καί 

την έξοδο.

** *

59. Θέσις^οϊκήματος τού ΣΤ' ’Αστυνομικού Τμήματος (Μεταξουργείου)
, ο Το Οίκημα του ΣΤ' ’Αστυνομικού Τμήματος βρίσκεται στην οδό Κραναοϋ 
αρ. 3, που είναι πάροδος τής Πλατεία.ς Κουμουνδούρου δπου τό Βρεφοκομείο ’Α
θηνών. Το οίκημα είναι τριοροφο άλλα γύροι του ύπάρχουν πολλά υψηλότερα οΐκή-

στ
μητρ —, ---r··*— t**· ιυυ, σε κοινή σύσκεψη μελέτησαν τό
ζητημα^ τής άντιμετωπισεως τών κομμουνιστών σέ περίπτωση έπιθέσεως έναντίον

3ά- 
ιών

ένας επρεπε να κατα-
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λάβτ, σέ περίπτωση έπιθέσεως, για τήν καθοδήγησή τους καί για την οικονομία 
στά'πυρομαχικά, τά όποια ήσαν ελάχιστα καί άρκετά για άμυνα μόλις ενός 24ώρου 
τό πολύ μέ μεγάλες οικονομίες.

"Ηδη τό ΙΕ' Άστυν. Τμήμα (Κολοκυνθοΰς) καί τό ΙΖ' (Περιστεριού) είχαν 
καταληφθή άπό τούς κομμουνιστάς τη νύχτα τής 3 προς 4 Δεκεμβρίου 1944 καί οι 
έθνικόφρονες αστυνομικοί είχαν κρεουργηθή. Αύτό έγνωσθη αμέσως απο τους άν- 
δρες του ΣΤ' Τμήματος, οί όποιοι άντί νά πτοηθοΰν, όπως ενομισαν οι κομμουνι- 
σταί, έξανέστησαν καί πήραν τήν άπόφαση νά μή παοαδούσουν μέ κανένα τροπο τα 
όπλα.

60. ’Απόπειρα των κομμουνιστών νά εκβιάσουν τήν παράδοσι τοΰ 
Τμήματος καί άρνησις των αστυνομικών.

’Έτσι ξημέρωσε ή 4η Δεκεμβρίου, όπόταν οί κομμουνισταί έκαναν τό περί
φημο τους συλλαλητήριο τής κηδείας (σκηνοθεσίας) των θυμάτων τής 3ης Δεκεμ
βρίου.

Καί ένώ έπρεπε, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα των επαναστατών, νά επιτεθούν 
οί έλασΐτες καί κατά τού ΣΤ ' Τμήματος ή έπίθεση δεν έπραγματοποιήθη. Τούτο 
οφείλεται άποκλειστικώς καί μόνο στά. μέτρα άμύνης πού είχαν ληφθή καί στήν 
άπόφαση των εξαιρετικών αυτών άνδρών νά αμυνθούν, τί)ν οποία απόφαση προ
φανώς έγνώριζον αύτοί μέ τούς πράκτορας των άστυνομικούς, πού βρίσκονταν δυ
στυχώς καί μέσα στο Τμήμα άκόμη.

Γι’ αύτό ακριβώς άνεβλήθη ή έπίθεση κατά τού ΣΤ' Τμήματος, όύστε νά μπο
ρέσουν οί κομμουνισταί νά συγκεντρώσουν μεγάλες δυνάμεις καί νά επιβληθούν γρή
γορα. Παράλληλα όμως ό Διοικητής τού Τμήματος έπικοινωνήσας μέ τήν ’Αστυν.

Δ. ΤΑΜΠΟΥΡΛΟΣ Σ. ΣΤΑΜΛΤΙΑΔΙΙΣ Ν. ΛΑΓΓΟΥΡΕΛΗΣ

Δ/νση καί μέ τήν Στρατιωτική Διοίκηση, άνέφερε ότι τά όπλα καί τά πυρομαχικα 
είναι τελείως ανεπαρκή καί έζήτησεν ενίσχυση σέ οπλισμό καί σέ άνδρες, εΐ δυνατόν, 
πλήν τού έδηλώθη ότι δέν ήτο δυνατόν νά δοθή ενίσχυση καί ότι έπρεπε ν αντιμε
τώπιση τήν κατάσταση μέ τον οπλισμό πού είχε.

. ’Έτσι μέ άναμονή έπιθέσεως άπό ώρας σέ ώραν, έφθασε τό απόγευμα, οποτε 
οί κομμουνισταί είχαν λάβει όλα τά μέτρα καί ήσα\ έτοιμοι γιά τήν επίθεση τους.

Πριν όμιυς έπιτεθοϋν θέλησαν νά έκβιάσουν τήν παράδοση τοΰ Τμήματος και
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έτσι τήν 6 μ.μ. ώραν πήγαν στο Τμήμα 3 αξιωματικοί του Ε.Λ.Α.Σ. καί παρου
σιάστηκαν στον Διοικητή του Τμήματος, στον όποιον έγνώρισαν ότι δεν έπρόκειτο 
να επιτεθούν κατά του Τμήματος καί μάλιστα έβεβαίωσαν τούτον μέ τον λόγον τής 
τιμής των.. ! ! έζήτήσαν δέ να πληροφορηθοϋν πια στάση θά τηρήση τό Τμήμα.

Ο Διοικητής παρουσία όλων των αξιωματικών άπήντησε ότι μήτε οί άστυ- 
νομικοί έπρόκειτο νά επιτεθούν πρώτοι κατ’ αύτών, τούς έτ,όνισε όμως ότι το Τμήμα 
δεν επρόκειτο νά παραδοθή μήτε νά ύποχωρήση σε αξιώσεις άφοπλισμοΰ καί δια- 
λύσεώς του. 'Η ιδία απάντηση έδόθη σ’ αύτούς άπό τον 'Υποδ/ντή τής ΣΤ' Ύποδ/ 
νσεως Δ/ντήν Β κ. Σωτήριον Σταματιάδην στον όποιον άπηυθήνθησαν έν συνεχεία.

’Έτσι, προς στιγμήν, ένομίσθη ότι οί κομμουνισταί δεν θά έπετίθεντο. Μετ’ 
ολίγον όμως συνέβη περιστατικό, τό όποιο ήλλαξε τήν κατάσταση.

61. Πολιορκία τού Τμήματος, επίθεσις εναντίον του καί όίμυνα.
Στις 6.30' μ.μ. ·ό Ύποδ/ντής κ. Σταματιάδης Σωτήριος θέλησε νά έξέλθη 

εις την Πλατείαν Ελευθερίας διά νά ί'δη τήν κατάσταση πού επικρατούσε.
Οί κομμουνισταί όμο}ς πού είχαν προωθηθή πολύ πλησίον στο Τμήμα 

τον συνέλαβον. Γού άφήρεσαν τό περίστροφον καί τού έπέβαλον νά μεσολαβήση 
στο Διοικητή τού Τμήματος νά παραδώση σ’ αύτούς τον οπλισμό, τά πυρομαχικά 
καί τό οίκημα, μέ τον ισχυρισμό ότι έλαβαν νέα διαταγή νά καταλάβουν τό Τμήμα. 
Ο κ. Σταματιάδης ύπεσχέθη νά συμμορφωθή μέ τις αξιώσεις των καί έτσι άφέθη 

ελεύθερος καί έπέστρεψε στο Τμήμα, όπου έγνώρισε τάς προθέσεις τών έλασιτών

Γ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ II. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΘΕΙΑΚΟΣ

νά ε/ιίτεθοϋν. Η απάντηση τότε έδόθι^άνδροπρεπώς προς τούς έλασΐτες, ότι τό Τμήμα 
δεν παραδίδεται καί ότι έάν επιτεθούν θά συναντήσουν σθεναρά άντεπίθεση, ματαίως 
δέ προσπαθούν νά κάμψουν τό ήθικό τών άνδρών μέ τις απειλές καί τις υποσχέσεις 
των.

Πράγματι στις 7.15' άκριβώς άρχισε ή επίθεση εναντίον τού Τμήματος άπό 
όλες τις πλευρές, μέ όπλα, χειροβομβίδες, πολυβόλα, αύτόματα καί μέ τις αύτοσχέ- 
διες βόμβες καί φιάλες βενζίνης'πού έξεσφενδονίζοντο στο Τμήμα.

’Αμέσως όμως καί οί αστυνομικοί άνοιξαν πύρ καί τούς άπεδεκάτισαν. Ή  
μάχη διήρκεσε μέ ελαφρά διαλείμματα, κατά τά όποια οί έλασΐτες άπέσυραν τούς 
νεκρούς καί τραυματίες των, μέχρι τής 3.30' π.μ. τής 5-12-44.
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Την ώρα αυτή έφθασε στο Τμήμα ώς ενίσχυση ’Αγγλική περίοπολος άπό 20 
άνδρες, ή οποία παρέμεινε στο Τμήμα μέχρι τής 6ης πρωινής.

’Από τή στιγμή αυτή άνεκόπη ή επίθεση κατά των έλασιτών και ήτο καιρός 
πλέον, γιατί τά πυρομαχικά των αστυνομικών είχαν σχεδόν έξαντληθή τελείως.

Τήν 6ην πρωινήν τής 5-12-44, ή Αγγλική περίπολος άποχωροϋσα άνεκοί- 
νωσε ότι πήρε διαταγής νά μή ξαναγυρίση. 'Ο Διοικητής προσπάθησε να επιτυχή 
ενίσχυση άπό τήν Στρατιωτική Διοίκηση καί άπό τήν Άστυν. Δ/νση, πλήν πήρε 
τήν άπάντηση ότι ήτο αδύνατο νά σταλή ενίσχυση σέ άνδρες καί σε πυρομαχικα.

Έν τω μεταξύ οί έλασίτες μετά τήν άποτυχία τους νά καταλάβουν τό Τμήμα, 
άρχισαν νά προετοιμάζονται για δεύτερη επίθεση μέ νέες μεγαλύτερες δυνάμεις 
σέ άνδρες καί σέ πολεμικό υλικό.

62. Έ γκατάλειψ ις τού οικήματος καί έξοδος των αστυνομικών.
Τότε ό Διοικητής τού Τμήματος συνενοήθη μέ τον 'Υποδ/ντή κ. Σταματια- 

δη καί μέ τούς άξιωματικούς καί πήραν τήν άπόφαση νά κάμουν έξοδο προς τό κέν
τρο τής πόλεο^ς, πού κατείχετο σταθερά άπό τις Εθνικές Δυνάμεις τού Στρατού

Ν. ΜΑΤΝΑΣ Σ. ΚΑΚΚΟΣ Κ. ΤΣΑΚΩΝΑΣ

καί τής ’Αστυνομίας, γιά νά μπορέσουν έτσι νά χρησιμοποιηθούν έπωφελώς στήν 
τελική μάχη πού θά έδίδετο προς τό συμφερτό των κομμουνιστών, διότι εάν παρέ
μεναν στο Τμήμα άβοήθητοι, έκ τού άσφαλοΰς θά κατεβάλλοντο καί ή θά έπιπτον 
όλοι μέχρις ένός δημιουργοΰντες ολοκαύτωμα (άνωφελές στήν προκειμένη περί
πτωση ) ή θά συνελαμβάνοντο αιχμάλωτοι καί θά έδολοφονοΰντο κατά τον άγριώ- 
τερο τρόπο, όπως έγινε μέ τούς άστυνομικούς άλλων Τμημάτων. 'Η  έξοδος τού Τμή
ματος παρεσκευάσθη μέ πάσαν μυστικότητα, ώστε νά μή άντιληφθοΰν τίποτε οί 
κομμουνισταί καί έδόθησαν οδηγίες ποιούς δρόμους ν’ ακολουθήσουν οί άστυνομι- 
κοί, ώστε μαχόμενοι στήν ανάγκη μέ τούς κομμουνιστάς νά φτάσουν στήν ’Αστυνο
μική Διεύθυνση.

Οί παρατηρηταί τών κομμουνιστών, οί οποίοι είχαν αποφασίσει νά κάμουν 
τήν έπίθεση τις μεσημβρινές ώρες, νόμισαν ότι οί άστυνομικοί έβγαωαν γιά άντε- 
πίθεση καί γι’ αύτό έτρεξαν νά ειδοποιήσουν τούς άξιωματικούς τού ΕΛΑΣ πού 
είχαν άποσυρθή ν’ άναπαυθοΰν.

'Ο χρόνος αυτός άρκεσε γιά νά μπορέσουν όλοι οί άστυνομικοί τού ΣΤ' Τμή
ματος μέ τον οπλισμό τους νά φτάσουν στήν πλατεία Όμονοίας, διά τής οδού Πει
ραιώς καί άπό εκεί νά παρουσιασθούν στήν ’Αστυνομική Διεύθυνση. ’Έτσι μπόρεσαν
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νά είσαχθοϋν στα συγκροτηθέντα 
σουν κατόπιν κατά την αντεπίθεση 
κομμουνιστών.

τάγματα της ’Αστυνομίας Πόλεων καί νά δρά- 
πού έγινε άπό τις ’Εθνικές δυνάμεις εναντίον των

63. ’Αστυνομικοί πού επέδειξαν ανδρείαν κατά τήν άμυνα καί τήν 
έξοδο.

Οί αξιωματικοί καί οί αστυφύλακες του ΣΤ' ’Αστυνομικού Τμήματος, πού 
με ανδρείαν αντιμετώπισαν τούς κομμουνιστάς καί κατώρθωσαν μέχρι τέλους τού 
άγώνος νά κρατήσουν τά όπλα πού τούς έδωσε ή Πατρίδα, είναι οί έξης:

Ό  ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' κ. Σωτήριος Σταματιάδης, οί ’Αστυνόμοι 
Α/ κ.κ. Δημήτριος Ταμποϋρλος, Διοικητής τού Τμήματος καί Ν. Ααγγουρέλης 
άξιωματικός τής Ύποδιευθύνσεως. Οί ’Αστυνόμοι Β' κ.κ. Γ. Καλαντζής καί Δ̂  
Θειακος, Τποδιοικηταί του' Τμήματος, οί Ύπαστυνόμοι Β' κ.κ. Σ. Κάκκος Κ. 
Τσάκωνας, Ή λ. Άνδοεόπουλος, Άθ. Τζήλιος, Σ. ,Μάΐνας, Ν. Γιαννικόπουλος, οί 
Άνθυπαστυνόμρι κ.κ. Δ. Δεμοΐρος καί Άναστ. Φίλης, οί Άρχιφύλακες Σωτήριος 
Βούλγαρης καί ’Όθων Παπαδάκης καί οί αστυφύλακες Ν. Αυράκης, Μ. Καρακαν-

Α. ΦΙΛΗΣ Α. ΤΖΙ-ΙΑΙΟΣ Δ. ΔΕΜΟΪΡΟΣ

δάς, Ν. Φιλιππίδης, Άθ. Βεργόπουλος, Ιωαν. Άποστολόπουλος, Βασ. Δούκας, 
Δη μ. Κακούσης, Γ. Παπαργυρίου, ’Αναστάσιος Ρωμανιώλης, Χαρ. Οικονόμου, 
Γ. Κωσταντακος, Άνδρέας Κουτούτσης, Δ. Βρούτσης, ’Ανάργυρος Μπισκίνης, 
Αλ. Απηλιαόης, Ιωάννης Παπαμάρκου, Γεώργιος Καλογερόπουλος, Κ. Χρυ- 

σανθοπουλος, Δ. Μαρίνος, Κ. Κουρκουτας, Άθ. Σπυρόπουλος, Έμμ. Στεφανάκης 
καί ’Ιωάννης Γαραζιώτης.

(Συνεχίζεται)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Γο ιστόρημα για τον «Κόκκινο Δεκέμβρη» γράφεται επί τή βάσει των επισή
μων εκθεσεων των Αστυνομικών 'Υπηρεσιών, πού ύπεβλήθησαν μετά τήν καταστο
λή τής στάσεο;ς.

Δυστυχώς αρκετές εκθέσεις, καίτοι συνετάχθησαν όταν τά γεγονότα ήσαν 
πρόσφατα, έχουν πολλές ατέλειες καί παραλείψεις, ιδίως γιά τήν εξαίρετο δράση τίύν
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άστυνομικών. Γιαυτό ακριβώς παρακαλώ όπως κάθε τέτοια παράλειψη που θα αντι- 
ληφθοΰν οί αναγνώστες, γίνεται γνωστή στο περιοδικό με σχετική αναφορα, ωσ .ο 
νά συμπληρώνουμε καί νά πλουτίζουμε το ιστόρημα.

Σχετικά λοιπόν μέ τό Η' ’Αστυνομικό Τμήμα λάβαμε τις άκόλουθες συμπλη- 
ματικές πληροφορίες, πού ευχαρίστως δημοσιεύουμε. , , ,

"Οταν 6 Διοικητής του Τμήματος, άείμνηστος Άστυν. Α' ’Αλέξανδρος Χρυ- 
σικός διακόψας τήν άναρρωτική του άδεια εφτασε στο Τμήμα και ανελαβε τς Διοι
κητή, τήν ήμερα ακριβώς τής έπιθέσεως, έκάλεσε άμέσως σε συγκέντρωση 40 περι- 
που άστυνομικούς και τούς είπε τά εξής: «'Οσοι απο σας αγαπούν την Πατρίδα.
» μας, τό Βασιληά, τό Άστυν. Σώμα καί τά προσφιλή μας πρόσωπα νά έρθουν κοντά 
» μου, οί άλλοι νά φύγουν από τό Τμήμα».

’Αμέσως έτάχθησαν υπό τάς διαταγάς τού Διοικητοΰ των ό Αστυνόμος Β 
Μ. Τσιρόπουλος, οί 'Τπαστυνόμοι Β', Γ. Πάνου, I. Μανωλοπουλος, Β. —«αρηγια- 
νάκης, ό άρχιφύλαξ Η13 (νΰν ύπαστυνόμος) I. Παπαΐσιδώρου, ο 4 παρχιφυλαξ ΙΤαν. 
Στεφανάκος, οί αστυφύλακες Β. Λάμπρου, Ν. Τσαγκαρακης, Κ. Πατσουρης, Αθ. 
Παπαδατος, Δ. Λαμπρινός, ’Αθ. Πετράκης, Άνδρέας Λυμπερόπουλος, ό ιδιώτης 
Σπυρίδων Παπαΐσιδώρου αδελφός τού ανωτέρω αστυνομικού, και η καθαρίστρια 
Αικατερίνη Άλεξοπούλου.

Μέ αύτούς ό Χρυσικός έπολέμησε όπως άναφέραμε στο 63ο τεύχος τού πε
ριοδικού μας, μέχρις ότου τό Τμήμα έπεσε στα χέρια τών κομμουνιστών.

’Από αύτούς έφονεύθησαν οί: Χρυσικός Αλεξ.,Γεωργ. Πάνου και Ανδρεας 
Λυμπερόπουλος. Έπωφεληθέντες τής συγχύσεως κατα την είσοδον τών κομμουνι
στών διέφυγον οί: Μιχ. Τσιρόπουλος, Ιωάννης Μανωλοπουλος, ιδιώτης Σπυρίδων 
Παπαΐσιδώρου καί ή Αικατερίνη Άλεξοπούλου. Οι υπολοιποι συνεληφθησαν αιχ
μάλωτοι καί άπήχθησαν προς Λεβάδειαν φθάσαντες μέχρι Λαζαρινης Τρικάλων. 
Έκεΐθεν έδραπέτευσαν, πλήν τού 'Υπαστυνόμου Β Βασιλ. Σαρρηγιανακη τον οποίον 
έξετέλεσαν οί κομμουνισταί εις Λεβάδειαν, επειδή δεν μπορούσε ν ακολουθηση την 
φάλαγγα τών ομήρων.

Ν.Α.

Η ΕΙΣΦΟ ΡΑ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΚΟ Υ ΣΩ Μ ΑΤΟ Σ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΠ ΡΟ Υ ΕΡΑΝΟ Ν

'Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πασης Ελλάδος κ. 
Σπυρίδων, ως πρόεδρος τής «Επιτροπής Ένώσεως Κύπρου» άπέστειλε προς 
τό Αστυνομικόν Σώμα τό ακόλουθον έγγραφον:

Ή  «Πανελλήνιος ’Επιτροπή Ένώσεως Κύπρου» μετά πολλής της 
χαράς έλαβε γνώσιν τής εύγενούς 'Υμών άνταποκρίσεως εις τήν εκκλησιν 
αύτης ύπέρ ένισχύσεως του άγωνος, τού διεξαγόμενου δια την ελευθερίαν τών 
υποδούλων ’Αδελφών ήμών Κυπρίων.

Εύχαριστοΰντες 'Υμάςθερμώς διά τήν προσφοράν, δεόμεθα όπως ο Κύ
ριος τοΐς μέν Κυπρίοις άδελφοΐς ήμών καί διά τής ήμετέρας συμβολής χαρι- 
σηται τήν περιπόθητον ’Ελευθερίαν, 'Υμών δέ καί τοΐς μεθ’ ημών πλουσιαν 
τήν εύλογίαν Του.

Εύχέτης προς Κύριον 
'Ο Αθηνών ΣΠΥΡΙΔΩΝ



Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 

κ. Ν. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΑΝΑΛΗΨΕΙ 
ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ

Αρι.θμ. 250)1093)·1 Άθήναι τή 16-1-1956
Π ρ ο ς

'Απάσας τάς Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας
«’Αποτελεί ιδιαιτέραν τιμήν δι’ εμέ, ή άνάληψις τής ’Αρχηγίας τοϋ ’Αστυνο

μικού δώματος, δπερ λόγω τής ύψηλής του άποστολής καί τής πολυσχιδούς δρά- 
σεως του τόσον εις την Πρωτεύουσαν όσον καί εις τά μεγάλα αστικά κέντρα του 
Κράτους, κατέχει έξέχουσαν θέσιν μεταξύ όλων των Κρατικών ' Υπηρεσιών.

Έχων πλήρη συναίσθησιν των ευθυνών μου έναντι τής ιστορίας του Σώμα
τος μας, επιθυμίυ κατά τήν πρώτην, διά τής παρούσης, επικοινωνίαν μου μεθ’ ύμών 
να σας καταστήσω κοινωνούς των σκέψεων 
μου και κατευθύνσεων, αίτινες πιστεύω ότι 
θά έξυπηρετήσωσι καλλίτερου τό έργον μας.

Οί άποτελοΰντες τό ’Αστυνομικόν Σώμα, 
συναισθανόμενοι τήν σοβαρότητα τής άπο
στολής τούτου, ώς καί τάς εύθύνας των έν αντί 
τών κόπων καί θυσιών τών θεμελιωτών του 
θεσμού μας, έχουσιν ίεράν ύποχρέωσιν νά 
διατηρήσωσιν αμείωτου τήν αϊγλην τών πρού- 
των του εξορμήσεων καί νά παραδόσιυσι ταύ- 
την ώς πολύτιμον παρακαταθήκην εις τούς 
επερχομένους.

'Η εφαρμογή έν Έλλάδι τού θεσμού τής 
’Αστυνομίας Πόλεων ύπηγορεύθη ώς απα
ραίτητος άστυνομική μεταρρύθμισις, μετά τον 
πρώτον παγκόσμιον πόλεμον, λόγω τής άνάγ- 
κης αναπροσαρμογής τού ισχύ οντος τότε 
αστυνομικού συστήματος προς τάς συνθήκας 
καί τάς αντιλήψεις τής νεο^τέρας κοινω
νίας.

'Ο μικτός πολίτικο στρατιωτικός χαρα- 
κτήρ τού Σώματός μας καί αί χαραχθεΐσαι 
παρά τού πρώτου όργανωτοΰ του βασικαί κα
τευθύνσεις πρέπει νά μάς όδηγώσι πάντοτε
εις την εξευρεσιν του καταλληλότερου τροπου, καθ’ ον θ άσκώμεν τό αστυνομικόν 
μας έργον.

Κατ αρχήν δέον να πρυτανεύη πάντοτε εις τήν ψυχήν μας ή σκέψίς ότι, ίνα 
επιτυχωμεν εις την αποστολήν μας, έχομεν απόλυτον ανάγκην τής κατανοήσεως 
και τής συνδρομής τών μελών τής Κοινωνίας. Ο άστυνομικός πρέπει νά είναι παν- 
ταχοΰ καί πάντοτε συμπαραστάτης τού πολίτου, ό δέ πολίτης νά αισθάνεται τον 
αστυνομικόν ώς τον απαραίτητον σύντροφον καί οδηγόν του.

Η ευγενεια τού ήθους, ή πρόθυμος έξυπηρέτησις παντός πολίτου αδιάκρι
τους κοινωνικής ταςεως ή φρονημάτων, ή ψυχραιμία καί άντικειμενικότης κατά τήν 
εκτελεσιν τού αστυνομικού έργου, ή έπιδεξία έν παντί υπηρεσιακή έπέμβασις, ή συ- 
νεΖύ? βελτιωσις τής επαγγελματικής^ πνευματικής καί εγκυκλοπαιδικής καταρτί- 
σεο ς̂, η αξιοπρεπής παραστασις, η αοίστη κοινωνική αγωγή καί αί έκλεκταί οίκο-
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γενειακαι και κοινωνικά! σχέσεις, δέον άπαραντήτως, να διακρινωσι παντα αστυνο
μικόν υπάλληλον.

Πρέπει νά έχωμεν πάντοτε ύπ’ οψει μας, δτι έκαστος εξ ημών οπουδήποτε 
καί αν εύρίσκεται εκπροσωπεί τδ ’Αστυνομικόν Σώμα, η δε κρισις τοϋ κοινού επι 
πάσης καλής ή κακής πράξεώς μας δεν αφορά μόνον ημάς, αλλ αντανακλά εφ ολο
κλήρου τοϋ Σώματος καί τοϋ Κράτους γενικώτερον.

Τάς μεταξύ μας σχέσεις πρέπει νά διακρίνη γενικώς ειλικρινής αγαπη, αλλη- 
λοεκτίμησις καί άλληλοσεβασμός, συνειδητή πειθαρχικότης τών κατωτέρων προς 
τούς άνωτέρους καί πατρική στοργή τών άνωτέρων προς τους κατωτέρους. Πρεπει 
νά έκλειψη παντελώς πάσα φθοροποιός διένεξις μεταξύ μας, ιδία μεταξύ τών άνω
τέρων βαθμοφόρων, διότι αυτή δημιουργεί μίση καί απογοητεύσεις μεταξύ τών 
υπαλλήλων, μειώνει τήν έκτίμησιν τής Κοινωνίας καί διαθέτει δυσμενώς την Πολι
τείαν έναντι τοϋ Αστυνομικού Σώματος ολοκλήρου, κλονίζει δε και αυτήν ταυτην 
τήν ύπόστασίν του.

Οι άνώτεροι πρέπει νά είναι οί συνεχείς καθοδηγηταί τών κατωτέρων των, 
οχι μόνον διά τήν έπαγγελματικήν κατάρτισιν καί υπηρεσιακήν άπόδοσιν, αλλα και 
διά τήν βελτίωσιν τής ατομικής έμφανίσεως καί παραστάσεως και τής κοινωνικής 
αγωγής καί συμπεριφοράς έν γένει. Έ πι πλέον πρεπει να παρακολουθώσιν εκ τοϋ 
σύνεγγυς καί μέ πατρικήν στοργήν τάς άτομικάς καί οίκογενειακάς άνάγκας τών 
κατωτέρων των, νά ένδιαφέρωνται ιδιαιτέρως διά ταύτας καί νά καταβάλλουσι πάσαν 
προσπάθειαν ίκανοποιήσεώς των.

Οί οροί διαβιώσεως τών κατωτέρων, πρέπει ν άποτελώσιν αντικειμενον ενδε
λεχούς μερίμνης τών άνωτέρων, διότι οί όροι ούτοι άσκοϋσι μεγιστην επιρροήν επί 
τής καλλιέργειας αισθημάτων αισιοδοξίας ή άπαισιοδοξίας, επι τής προωθησεως 
ή μή τής ψυχικής άνατάσεως καί γενικώτερον επί τής καθόλου διαμορφώσεως τής 
ψυχοσυνθέσεως τούτων.

Μόνον ουτω ισχυροποιούνται καί χαλυβδοΰνται οί συνθετικοί κρίκοι τής διοι- 
κήσεως καί επιτυγχάνεται ή πλήρης ψυχική ένωσις διοικούντων καί διοικοϋμενων 
εις εν ομοιογενές καί άρραγές σύνολον, μέ άποτέλεσμα τήν έπίτευξιν τής ανώτατης 
δυνατής επιτυχίας εις τήν άποστολήν μας.

Είναι άληθές ότι ή κατοχική καί μετακατοχική περίοδος έσχον φθοροποιόν 
τινά έπίδρασιν καί επί τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, εύτυχώς μικροτεραν τής των 
άλλων Κρατικών ’Οργανισμών. ’Από τίνος όμως χρόνου, χάρις εις τας φιλότιμους 
προσπάθειας τών μελών του καί εις τά ληφθέντα παρά τής Πολιτείας νομοθετικά

νισμών λειτουργίας τών Σχολών τούτων, ώς καί έκ τών πρώτων διοικητών των, 
διότι πιστεύω απολύτως επί τής άποτελεσματικής συμβολής των εις τήν ευνοϊκήν 
έξέλιξιν τού άστυνομικοϋ μας θεσμού.

Αί Σχολαί αύται δέν έχουσι μόνον ώς σκοπόν τήν θεωρητικήν διδασκαλίαν

κήν άλληλεγγύην, τήν άγάπην προς το άστυνομικόν λειτούργημα, τήν άγάπην προς τήν

μέτρα, τό ’Αστυνομικόν Σώμα βαίνει γοργώς καί σταθερώς βελτιούμενον.

νέα καί πλήρως κατηρτισμένα στελέχη, τά οποία θά υψώνουν συνεχώς τήν στάθμην 
τής έπαγγελματικής καταρτίσεως καί υπηρεσιακής άποδόσεως τούτου. Είμαι υπερή
φανος διότι υπήρξα 6 συντάκτης καί εισηγητής τοϋ ιδρυτικού νόμου καί τών κανα

τών έκπαιδευομένων, άλλά έπιδιώκουσι καί έπιτυγχάνουσι, διά τής έσωτερικής εις 
ταύτας φοιτήσεως, νά μεταδόσωσιν εις τούς εκπαιδευόμενους τάς άρχάς καί τάς 
παραδόσεις τού θεσμού μας, νά έθίσωσι τούτους εις τήν τάξιν, τήν πειθαρχίαν, τήν 
ακρίβειαν, τήν ταχύτητα, τήν μεθοδικότητα, τήν έφεσιν προς μελέτην καί πρόοδον, 
τήν εύγενή άμιλλαν, τήν εύγένειαν, τήν καλήν κοινωνικήν συμπεριφοράν, τον άλλη- 
λοσεβασμόν, τήν άμοιβαίαν άγάπην καί έκτίμησιν, τήν καλώς νοουμένην συναδελφι-



’Εγκύκλιος του νέου ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων 3155

έργασίαν καί γενικώς νά δημιουργήσω®!, βαθμοφόρους μέ ανώτερα υπαλληλικά ιδανικά.
Η λίαν έπιτυχής καί αποτελεσματική έξ άλλου άντιμετώπισις έκ μέρους του 

’Αστυνομικού Σώματος του εθνικού καί κοινού έγκλήματος, μέ ένεργείας τάς όποιας 
διακρίνει πάντοτε επιστημονική μεθοδικότης καί ακαταπόνητος μέχρις αύταπαρνή- 
σεως έργατικότης, έ'χουσιν εδραιώσει τήν έκτίμησιν καί τήν πίστιν τής Κοινιονίας 
καί τής Πολιτείας προς τό Σώμα μας.

Αί προσπάθεια', αύται πρέπει νά συνεχισθώσι.
Θεωρώ δμως άναγκαΐον, έπί τή ευκαιρία, νά έπιστήσω τήν προσοχήν υμών 

επι δύο βασικών θεμάτων, άτινα έ'χουσιν άμεσον σχέσιν μέ τό μέλλον τού Σώματος.
Τό πρώτον είναι ή όλονέν αύξανομένη χειριστή τάσις ένίων άστυνομικών ύπαλ- 

λήλων νά καταφεύγωσιν εις πλάγια μέσα προς επιτυχίαν ατομικών των επιδιώξεων. 
Ή  τάσις αυτή πρέπει νά έκλειψη παντελώς, διότι ζημιοΐ σοβαρώς τό Σώμα, δεν 
είμαι δέ διατεθειμένος παντελώς νά ανεχθώ συνέχισιν τής τακτικής ταύτης.

Τό δεύτερον θέμα άφορα τάς προτάσεις προς προαγωγήν τών βαθμοφόρων 
του Σώματος. Τό θέμα τούτο ενέχει ύψίστην σημασίαν, ιδία προκειμένης τής κρί- 
σειυς προς κατάληψιν άνωτέρων βαθμών έν τή ιεραρχία τού Σώματος.

Οι συντάσσοντες τάς έτησίας προτάσεις, πρέπει άναλογιζόμενοι τάς εύθύνας 
των έναντι τού ’Αστυνομικού Σώματος νά αίριυνται ύπεράνω συμπαθειών καί αντι
παθειών, νά καταρτίζωσι δέ ταύτας δικαίως, άμερολήπτως καί τελείως άντικει- 
μενικώς, ούτως ώστε άφ’ ένός μέν νά έδραιωθή πλέον εις δλα τά μέλη τού Σώματος 
ή πίστις δτι μόνον ή ίκανότης, ή έπιμέλεια, ή καλή συμπεριφορά, ή επαγγελμα
τική κατάρτισις καί ή υπηρεσιακή άπόδοσις θά άποτελώσι τά κριτήρια τής προό
δου των, άφ’ ετέρου δέ τά οικεία 'Υπηρεσιακά Συμβούλια, στηριζόμενα εις άκριβο- 
δικαίας κρίσεις καί βοηθούμενα άπό τάς τυχόν προσωπικάς αντιλήψεις τών μελών 
των, νά έπιλέγωσι τούς πραγματικώς καλλιτέρους,ίδία διά τούς άνωτέρους βαθμ,ούς 
τού ’Αστυνομικού Σώματος.

Προτού τερματίσω τήν παρούσαν μου θεωρώ σκύπιμον νά προσθέσω ολίγα 
τινά έπί τών σχέσεών μας μετά τών λοιπών Κρατικών 'Υπηρεσιών.

Αί σχέσεις μας προς τό αδελφόν Σιύμα τής Βασιλικής Χωροφυλακής πρέπει 
νά διατηρώνται πάντοτε άρμονικαί καί νά στηρίζονται έπί τής αμοιβαίας έμπιστο- 
σύνης καί αγάπης. Οι άποτελούντες τά Σώματα ’Ασφαλείας όφείλουσι νά κατανοή- 
σωσι καλώς, δτι είναι τέκνα τού αυτού Ελληνικού Λαού, καί δτι έχουν τήν αύτήν 
άποστολήν έναντι τής Κοινωνίας καί τής Πατρίδος, κοινή δέ είναι ή μοίρα τούτων 
έναντι τών ’Εθνικών έπιτυχιών ή ατυχιών.

Τάς μετά τών ’Ενόπλων Δυνάμειον σχέσεις μας, πρέπει έπίσης νά διακρίνη 
στενή συνεργασία, διότι ημείς μέν έχομεν ταχθή διά τήν προστασίαν τής Κοινωνίας 
καί τής Πολιτείας άπό τού εσωτερικού έχθροΰ, έκεΐνοι δέ διά τήν προάσπισιν τής 
Πατρίδος άπό τού έξο^τερικοΰ έχθροΰ, έστιν δτε δέ καί διά τήν ένίσχυσιν ημών κατά 
τήν άντιμετώπισιν γενικωτέρων ζητημάτων εσωτερικής τάξεως καί άσφαλείας.

Αί σχέσεις μας τέλος μετά τών Δικαστικών καί λοιπών ’Αρχών τού Κράτους 
πρέπει νά. είναι άρμονικώταται καί νά διέπωνται άπό τό πνεύμα τής προθύμου καί 
ειλικρινούς συνεργασίας.

Αί άνο^τέρο) αντιλήψεις καθορίζουσι γενικώς τάς άρχάς, βάσει τών όποίο,ιν 
προτίθεμαι νά διοικήσοί τό Σώμα.

Διανύσας μακρότατον δημόσιον βίον καί έθισθείς εις τήν εύσυνείδητον έκτέ- 
λεσιν τού καθήκοντος, μέ γνώμονα τήν ήθικήν καί τό δίκαιον, προσκαλώ ύμάς, όπως 
άπαντες διαθέσωμεν δλας τάς ψυχικάς καί σωματικάς μας δυνάμεις εις τήν προσπά
θειαν τής πλήρους έπιτυχίας τού Σούματός μας, εις τήν υψηλήν άποστολήν έναντι 
τής Κοινωνίας καί τής Πατρίδος».

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ 
ΝΙΚ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ



ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΜΟΡΦΑΙ ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑΣ
Άναπαραστατικαί τηλεπάθειαι τοϋ ιατρού Γαρμπή καί τής Μπέκερ.—
Πώς εξηγούνται από τήν επιστήμην.—Ή  περίπτωσις τού I .  Λαμ- 
προπούλου .—'Ο ιατρός Παπακωνσταντινίδης πού προεμάντευσε στον 
ύπνο του τά θέματα των εξετάσεων του!— Ή  περίεργος τηλεπαθική 

υποβολή τής συζύγου τ ο υ .

------------------------------------- 'Υ πό κ . ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑ — ------------------------------------

'Ο Έπαμ. Γ. Γαρμπής είδε καθ’ ύπνους τήν 22 Νοεμβρίου 1926, τον έν Ρίω 
Ίανεΐρω τής ’Αργεντινής άδελφόν του 'Ηρακλήν βαδίζοντα έν συνοδεία καί άλλων 
προς τό νεκροταφείου. Έξύπνησεν καί μόλις άπεκοιμήθη είδε πάλιν τον ίδιον έπι- 
στρέφοντα άπό τό νεκροταφείου εις τό σπίτι του.

Τό ονείρου τούτο τον ανησύχησε καί έπερίμενε κάποιαν κακήν εΐδησιν, διότι 
είχε παρατηρήσει ότι πολλάκις τά όνειρά του έπαλήθευαν.

Πράγματι, λοιπόν, τον επόμενον μήνα Δεκέμβριον, έλαβεν επιστολήν τοϋ 
άδελφοΰ του, δι’ ής του ανήγγειλε τον θάνατον τοϋ υίοϋ του Φρειδερίκου συμβάντα 
άκριβώς τήν 22 Νοεμβρίου ημέραν τοϋ ονείρου μετά μακράν άσθένειαν, περί τής 
οποίας όμως ούδέν έγνώριζεν ό Γαρμπής.

'Ο ίδιος είχε προ ετών κακοτυχισμένον συγγενή, τον όποιον καί συνετήρει, 
όταν, ένα βράδυ, τον είδε εις τόν ύπνο του ροδοκόκκινου, εύχαριστημένον καί λέγοντα: 
Επαμεινώνδα! Άνεπαύθην. Είμαι εύχαριστημένος.

Δυο ήμέρας κατόπιν, έμάνθανε ότι όντως ό συγγενής του άπέθανε τήν ίδιαν 
ημέραν τοϋ ονείρου καί έκηδεύθη άπό τούς γείτονας, οί όποιοι δεν ήξεραν την διευ- 
θυνσίν του, νά τόν ειδοποιήσουν.

'Η πρώτη των περιπτώσεων τοϋ Γαρμπή είναι καθαρά Τ η λ ε π ά θ ε ι α  
ά ν α π α ρ α σ τ α τ ι κ ή ς  μ ο ρ φ ή ς ,  ή όποια μετεβίβασεν ά π ό  τ ο ύ ς  ά ν τ ί -  
π ο δ α ς τήν εικόνα τοϋ άδελφοΰ του διευθυνομένου καί έπιστρέφοντος άπό το νε
κροταφείου. Εις τήν τηλεπάθειαν όμως αυτήν υπάρχει καί έμφανής σ υ μ β ο λ ι -  
σ μ ο ς τ ο ϋ Υ π ο σ υ ν ε ι δ ή τ ο υ ,  προσπαθοϋντος νά ύποδηλώση εις τό λογικόν 
τοϋ δ έ κ τ ο υ  τό δυστύχημα.

Ή  δευτέρα περίπτο^σις είναι Τ η λ ε π ά θ ε ι α  ε ί δ ο π ο ι η τ ι κ ή ς μ ο ρ- 
φ ή ς, άποδίδουσα ένεργώς τήν άπολύτρωσιν τοϋ βασανισμένου άνθρώπου, δια τον 
όποιον ή ζωή ήτο μαρτύριαν.

'Η "Αννα Μπέκερ είδε καθ’ ύπνους κατά τό έτος 1912, τόν άδελφόν της μεθ’ 
ού τήν συνέδεε ζωηρά συμπάθεια, όρθιου καί γυμνόν. Άνησυχήσασα τότε, διά τήν 
ζωηρότητα του ονείρου, τό όποιον έθεώρησεν ώς κακόν προμήνυμα, έσημείωσε την 
ημερομηνίαν καί τό διηγήθη εις τόν κύκλον της.

Δύο εβδομάδες κατόπιν, έλάμβανε έπι&τολήν τοϋ πατρός της έξ ’Αλεξανδρείας 
στήν όποιαν τής άνήγγελλε ότι άπέθανε ό άδελφός της άκριβώς τήν ιδίαν ημέραν έν 
Βερκελώνη τής 'Ισπανίας. Τήν περιεργοτέραν όμως λεπτομέρειαν τοϋ δυστυχήμα
τος έμαθεν άργότερα άπό έπιστολήν τοϋ πατρός της πάλιν, ότι ό θάνατος-έπήλθε 
άπό συγκοπήν, μόλις έβγήκε άπό τό λουτρόν.

Πάλιν, στήν περίπτωσιν αύτήν, έχομεν Τ η λ ε π ά θ ε ι α ν  ά ν α π α ρ α 
σ τ α τ ι κ ή ς  μ ο ρ φ ή ς. Το 'Υποσυνείδητον όμως δέν ήμπόρεσε νά. μεταδωση
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εις τό λογικόν ολόκληρον την εικόνα τοϋ δυστυχήματος, άλλα μόνον μίαν πτυχήν 
της, τον θανόντα ορθιον καί γυμνόν, όπως θά Ιβγήκεν άπό τό λουτρόν,

-** *
Άλλη Τηλεπάθεια ά ν α π α ρ α σ τ α τ ι κ ή ς  μ ο ρ φ ή ς  είναι ή κατωτέρω: 
Ό  Α. Παπαδιαμαντόπουλος έπρόκειτο ν’ άναχωρήση την 11 Αύγούστου 1928 

εις Ιίαρισίους, ένεκα του εκεί σοβαρώς άσθενοΰντος άδελφοϋ του Κωνσταντίνου, 
αντιπροσώπου τής Ελλάδος έν τή ’Επιτροπή τότε Άποκαΐαστάσεως προσφύγων.

Τό βράδυ όμως, είδε εις τον ύπνον του έντονον λάμψιν, εις τό φως τής όποιας 
διέκρινε δωματιον ασθενούς καί μίαν γυναίκαν βαδίζουσαν εντός αύτοϋ.

Έξύπνησε τότε καί έσημείωσε την ώραν. ~ 11το 4.20' πρωινή. Είχε δέ ζωηρόν 
τό συναίσθημα ότι ό αδελ
φός του άπέθανε, ότι τό 
δωμάτιον πού είδε ήτο οδι
κόν του καί ότι ή γυναίκα 
πού έπεριπάτει μέσα ήτο ή 
σύζυγός του.

Ή  έντύπωσις μάλιστα 
αύτή ήτο τόσον έντονος, 
ώστε είπε εις τήν μητέρα 
του καί τον γαμβρόν του 
Παπαδόπουλον.

—Τί να πάμε στο ΙΙαρί- 
σ ι! Αύτός είναι πεθαμένος.

Πράγματι, λοιπόν, φθά- 
σαντες εις Πάτρας, έλαβον 
τηλεγράφημα : Mort liier 
matin (Άπέθανε χθές 
πρωί). Τότε ό Παπαδια- 
μαντόπουλος έ'γραψεν εις 
τον έν τή Ελληνική πρε
σβεία ύπηρετοΰντα Καββα- 
δίαν όπως τον πληροφορήση 
ακριβώς περί τής ούρας τοϋ 
θανάτου.

Έπληροφορήθη δέ, ότι τό τέλος έπήλθεν ακριβώς κατά τάς 4.20'.
** *

Συνεχίζομεν κατωτέρω μερικάς εΐσέτι λίαν ένδιαφερούσας περιπτώσεις, τήν 
έξήγησιν τών οποίων δίδομεν εις τό τέλος μιας έκάστης.

Ό  I. Λαμπρόπουλος, άπόστρατος άξιωματικός τής Χωροφυλακής προικι
σμένος μέ έντονους διαισθητικάς ιδιότητας είχεν έκκρεμή δίκην εις τό Προ.ιτοδι- 
κεϊον. "Ενα βράδυ, είδε εις τον ύπνον του ότι τοϋ έδωσαν δ ι κ ό γ ρ α φ ο ν λ ε υ κ ό ν  
φέρον τό όνομά του. Το έκύτταξεν άπορων καί όταν έξύπνησε, είχε τήν συναίσθησι 
ότι έξεδόθη ευνοϊκή άπόφασις δι’ αύτόν καί έγραψε μέ μολύβι εις τον τοίχον τήν ημε
ρομηνίαν.

Τόση δέ ήτο πλέον ή πεποίθησίς του περί τής ευνοϊκής άποφάσεως, ώστε 
ούτε καν έπέρασεν άπό τό ΓΙρωτοδικεΐον νά έρωτήση διά τό αποτέλεσμα.

Μετά δυο μήνας, ό Λαμπρόπουλος έκλήθη δι’ άτομικήν ύπόθεσιν εις τήν ’Α
στυνομίαν, ό δέ άδελφός του, άνησυχήσας, τον παρώτρυνε νά περάση άπό τό Πρευτο- 
δικεΐον νά μάθη τί άπέγινε.

Ή Ραβδοσκοπία έν ’Ιταλία. Δύο ραβδοσκοπώ, κύριος καί 
κυρία, κρατούντες ενα διχαλωτόν κλαδί πειραματίζονται 
υπό τήν έπίβλεφιν ιατρού πρός άνακάλυψιν υπογείων 

πηγών ΰδατος.
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Εκείνος όμως τον έβεβαίωσε μέ άπόλυτον πεποίθησι ότι ή άπόφασις ήτο 
άπαλλακτική καί του διηγήθη τδ όνειρον, δείξας συγχρόνως καί τό σημείωμα τής 
ημερομηνίας. Ό  άλλος έκούνησε δυσπίστως τό κεφάλι. Λοιπόν, μετά τινα καιρόν, 
διελθών ό Λαμπρόπουλος ένεκα άλλης ύποθέσεως του Πρωτοδικείου και ζητησας 
πληροφορίας, έμαθεν δτι πράγματι εΐχεν έκδοθή δια την υποθεσιν του αποφασις 
ευνοϊκή καί ειδεν ότι είχεν άκριβώς την ημερομηνίαν πού σημείωσε.

** *

'Ο ιατρός ’Ιγνάτιος ΓΙαπακωνσταντινίδης, όταν έπεράτωσε τάς σπουδάς του 
εις τό Πανεπιστήμιου’Αθηνών, τον’Ιούνιον τού 1902, μετέβη εις Κωνσταντινούπολην, 
διά να ΰποστή καί εκεί τάς έπ’ άδεια εξετάσεις, διότι έπρόκειτο νά εξάσκηση τό 
ιατρικόν έπάγγελμα έν Τουρκία.

Φθάσας εκεί, εύρε πολλούς συναδέλφους του άπηλπισμένους διότι την εποχήν 
εκείνην έπνεεν άνεμος δυσμενής κατά παντός Ελληνικού καί παντες οί προερχό
μενοι έκ τού Ελληνικού Πανεπιστημίου άπερρίπτοντο, έφ’ όσον μάλιστα αι εξετά
σεις έγίνοντο μόνον εις Γαλλικήν ή Τουρκικήν γλώσσαν, τάς όποιας ήγνοουν οι περισ
σότεροι.

’Έδωσε πάντως τότε καί αύτός τήν αναφοράν του καί ημέρα έξετάσεως τού 
ώρίσθη ή 20ή ’Ιουλίου. Θά έξητάζετο δέ μέ άλλους υποψηφίους από τούς καθηγη- 
τάς τής ’Ανατομικής της Χειρουργικής καί τής ’Οφθαλμολογίας.

Τέσσαρες ή πέντε ημέρας προ τής έξετάσεως ό Παπακωνσταντινίδης είδε στον 
ύπνον του ότι τον έξήτασαν Γαλλιστί δύο μόνον καθηγηταί. Ο τής ’Ανατομίας π ε ρ ί  
Ν ε φ ρ ώ ν  καί ό τής Μαιευτικής π ε ρ ί  ’Ε κ λ α μ ψ ί α ς  καί ότι επέτυχε. "Οταν 
όμως έξύπνησε τού έφάνη το όνειρον έξαιρετικώς άπίθανον, καθότι ο καθηγητης 
τής Μαιευτικής δεν συμπεριλαμβάνετο μεταξύ τών έξεταστών. Πάντως διά κάθε 
ένδεχόμενον έμελέτησε καλά έκ τής Γαλλικής άνατομικής τό κεφάλαιον περί Νεφρών, 
καί έοριψε καί μερικές ματιές εις τήν Μαιευτικήν περί ’Εκλαμψίας.

Τήν 20ήν ’Ιουλίου παρουσιάζετο δι’ έξετάσεις καί είδε μέ έκπληξιν νά προ- 
σέρχωνται μόνον οί καθηγηταί τής Χειρουργικής καί τής ’Ανατομίας. ’Αντί δέ τού 
καθηγητοΰ τής ’Οφθαλμολογίας προσήλθεν ό τής Μαιευτικής, διότι ούτος εΐχεν 
άναχωρήσει τήν προτεραίαν δι’ έν ’Οφθαλμολογικόν συνέδριου εις Βρυξέλλας ν’ άντι- 
προσωπεύση τό Τουρκικόν Πανεπιστήμιου.

"Ωστε κατά τούτο έπηλήθευσεν απολύτως τό όνειρον.
Προσεκλήθη τότε πρώτος καί άκούει άμέσως τον καθηγητήν τής ’Ανατομίας 

νά τον έρωτα «Τ ί γ ν ω ρ ί ζ ε ι  π ε ρ ί  Ν ε φ ρ ώ  ν». ’Εννοείται ότι άπήντησεν 
άριστα. Κατόπιν ό. καθηγητής τής Χειρουργικής τον ήρώτησε καί αύτός σχετικά 
περί νεφρών καί ό τής Μαιευτικής περί ’Ε κ λ α μ ψ ί α ς !  ν

Καί πάλιν φυσικά, ή έπιτυχία υπήρξε θριαμβευτική, ένω οί άλλοι 12 υποψή
φιοι άπερρίπτοντο, διότι δεν έπερίμεναν νά έξετασθοΰν Μαιευτικήν καί δέν τήν είχαν 
μελετήσει Γαλλιστί.

Εις τήν περίπτωσιν αυτήν ό Παπακωνσταντινίδης, έχων έςαιρετικάς διαισθη- 
τικάς ιδιότητας διησθάνθη τ η λ ε π α θ ι κ ώ ς τήν μεταβολήν τών έξεταστών. 'Ως 
προς τήν έπιτυχίαν τών θεμάτων, ή ισχυρά έντύπο^σίς του τά υ π έ β α λ ε  ε ι ς  τ ο υ ς  
κ α θ η γ η τ ά ς ,  οΐτινες τον έξήτασαν. Τοιαύται άσυναίσθητοι Τηλεπαθικαι υπο- 
βολαί παρατηρούνται συχνά εις τά μέντιουμ, άποδιδόμεναι κακώς εις συμπτώσεις.

* _* *

Μίαν επίσης ώραίαν περίπτωσιν Τηλεπάθειας κατέθεσε εις τήν «Εταιρεία Ί  υ- 
χικών ερευνών» ό ’ίδιος ιατρός I. Παπακωνσταντινίδης.
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«Κατα την νύκτα τής 22 Φεβρουάριου 1914, εις την ιδιαιτέραν πατρίδα μου 
Φιλαδέλφειαν τής Μικρας ’Ασίας, δπου έξήσκουν τδ επάγγελμά μου, ή σύζυγός 
μου έξύπνησε τρομαγμένη .καί μου διηγήθη τό έξής ονειρον.

Εϊχεν ϊδή δτι έκτύπησαν την εξώπορτα, καί ότι αντί τής ύπηρετρίας έβγήκα έγώ 
καί ρώτησα ποιος ήτο.

ν -την πόρτα 
με κτυποΰν μέ

—Άνοΐξτε γιατρέ!... ύπήρξεν ή άπάντησις. ’Έχομε άρρωστον !...
Τότε, παρά τάς διαμαρτυρίας τής συζύγου μου έγώ άνοιξα δήθε 

και εισώρμησαν δύο μεταμφιεσμένοι Τούρκοι, οί όποιοι άρχισαν νά μέ 
πετρες καί άλλα όργανα, διά νά μέ σκοτώσουν...Εκείνη τότε, έ'τρεξε ε 
μου καί τούς παρεκάλει νά. μέ άφήσουν, όντως δέ έπί τέλους έφυγαν, λέγοντες δτι 
χάριν τής χ α ν ο ύ μ, δηλαδή τής συζύγου μου, μοΰ έχάρισαν τήν ζωήν.

Εγω δεν εδο^σα φυσικά σημασίαν εις το ονειρον αυτό καί τήν καθησύχασα.
Μετά 
έκτύπησι 

Τό
’Άνοιξε, γιατρέ... είναι μεγάλη άνάγκη!

Εσπευσα ν ανοιξο.» ενώ η σύζυγός μου ύπό τήν έντύπωσιν τού ονείρου προ- 
σεπάθει νά μ’ έμποδίση.

Δυστυχώς δεν τήν ήκουσα. Άνοιξα καί είδα δυο Τούρκους μετημφιεσμένους.
—Τι θέλετε;... τούς ήρώτησα, όταν αντί άπαντήσεως, ό ένας προχωρήσας 

με εκτύπησε δυνατά μέ στιλέττο εις τό στήθος.
Εγο  ̂ οβαλα μιαν φωνή « Αχ!» και εκείνοι νομισαντες ότι μ’ έσκότο^σαν, 

έφυγαν.
Γο στιλέττο όμως είχε προσκρούσει κατά τύχην εις μίαν καρφίτσαν τού λαι

μοδέτου άπό γρανίτην, παριστάνουσαν Τουρκικήν σημαίαν, πού έφορούσα, έγλύ- 
στρησεν επάνω της καί μ’ έπλήγωσεν ελαφρά εις τό στέονον.

ιοτι εις μυστικήν 
μού καί μερικών

πλήγωσεν έλαφρ
Τήν  ̂ άλλην ημέραν, φίλος μου Τούρκος μέ ειδοποιούσε ότι είναι άπόλυτος

ανάγκη χάριν τής άσφαλείας μου νά φύγιυ άπό τήν Τουρκίαν, δι~~ --------
συνεδρίαν τού Νεοτουρκικού κομιτάτου άπεφασίσθη ή έξόντο^σις έ 
άλλων συμπολιτών, διά τάς έθνικιστικάς μας ιδέας.

Πράγματι τήν έπομένην εύθύς, έφυγα διά ΙΙαρισίους.
Το πρ,ιοτον μέρος του ονείρου τουτου είναι κ α θ α ρ ά  Τ η λ ε π ά θ ε ι α .  

Δηλαδή, ή σύζυγος τού ιατρού, έχουσα τηλεπαθικάς ιδιότητας, έχρησίμευσεν ώς 
δ έ κ τ η ς  τών άποφάσεων των Τούρκων.
 ̂ Η δυσκολία όμως είναι εις την εξηγησιν τής διασώσεως, ήτις έχει τρεις 

έκδόσεις.
Η πρώτη, είναι ότι οί Τούρκοι είχαν αποφασίσει νά πληγώσουν μόνον τον 

ιατρόν διά νά τον τρομοκρατήσουν καί τον άναγκάσουν νά φύγη.
δευτέρα έξήγησις είναι ή σύμπτωσις διά τού γλυστρήματος τής αιχμής 

τού στιλεττου εις τήν γρανιτίνην καρφίτσαν.
'Η τρίτη έξήγησις είναι δυσκόλωτέρα προς κατάνόησιν, διότι ακόμη δέν έδόθη 

εύκαιρία νά έκτεθοΰν εις τούς αναγνώστας τών «Χρονικών» τά περί Τ η λ ε π ά
δ ι κ ή  ς ύ π ο β ο λ ή ς».

; Κατ αυτήν, λοιπον, φαίνεται οτι ένας εκ τών δύο συζύγων, διότι καί ό ιατρός 
φαίνεται έξ άλλων συμβεβηκότων του νά είναι ισχυρόν μέντιουμ, έπενήργησεν άσυ- 
ναισθητως έπί τού δολοφόνου ώστε νά παρεκκλίνη τό κτύπημα.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ



ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

- Κ Α Τ Α  TON NEON ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΚΩ Δ ΙΚΑ-
( ΑΡΘΡΑ 1—4 Π. Κ .)

*Υ-ό X. ΔΗΜ. Κ . ΝΤΖΙΏΡΑ 'ΐπασ τ. Α'
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Β'

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΎΣ ΤΟΎ ΤΙΠΙΩΤΕΡΟΎ ΝΟΜΟΎ ("Αρθρον 2 Π.Κ.)

Π Ε ΡΙΛ Η Ψ ΕΙΣ

1. Γενικαί τινες παρατηρήσεις.
Ιί. Ή  αρχή τής έπιεικίας, ώς έξαίρεσις τον κανόνας τής μή άναδρομικότητος τών ποι

νικών νόμων. , ,
III. ’Εφαρμογή νόμων εκδοθέιπων μετά την τελεσίδικον ή άμετάκλητον αποφασιν του

δικαστηρίου. s ;
/. Νόμος εκδιδόμενος μετά τήν τελεσίδικον άπόφασιν τον δικαστοϋ τής ουσίας.
2. Νόμος εκδιδόμενος μετά τήν άμετάκλητον καταδικαστικήν άπόφασιν.

IV . Ποιος ό επιεικέστερος νόμος (παραδείγματα και, περιπτώσεις έκ τής νεωτερας νο- 
μολογίας).

** *

I. Γενικαί τινες παρατηρήσεις.
Έλέχθη άνωτέρω ότι ο ΓΙ.Κ. ημών δια του άρθρου 1 αυτου, υιοθετεί πλήρως 

και μάλιστα κατά τρόπον άπόλυτον, τήν εις τά νεώτερα δίκαια κοατήσασαν αρχήν 
n.e.n.p.s.l. 'Ως δέ διατυποΰται ή εΐρημένη διάταξις, ή επιβαλλόμενη ποινή ρυθμί
ζεται συμφώνως προς τον νόμον τον ΐσχύοντα ήδη κατά τον χρόνον τής τελεσεοις 
τής πράξεως καί κατά συνέπειαν προγενέστερον αυτής. Γεννώνται όμως ευθυς άμε
σους τά έρωτήματα: α) Ποια τα χρονικά σημεία τής εναρςεως και παυσεως τής 

• ισχύος τοΰ νόμου β) πότε θεωρείται τελεσθεΐσα ή πράξις και γ) έάν μετά την τε- 
λεσιν τής πράξεως επακολουθηση ηπιωτερος νομος, καθιερων τ.έ. ηπιωτεραν δια 
τό έγκλημα ποινήν, ή νόμος κηρύσσουν τήν πράξιν άνέγκλητον, τότε ποιος έκ τού
των πρέπει νά έφαρμοσθή;

Τήν άπάντησιν εις τό β καί γ' τών άνωτέρω ερωτημάτων μάς τήν δίδει αυτός 
ούτος ό Κώδιξ καί δή, περί του χρόνου μέν τελέσεως τής πράξεως δια τοΰ άρθρου 
17 αύτοϋ, περί τοΰ ποιος δέ ό εφαρμοστέος νομος εκ τών πλειονων ισχυσαντων τοιου- 
των άπό τής τελέσεους τής πράξεους μέχρι τής άμετακλήτου έκδικάσεως αυτής, διά 
τών άρθρων 2—4 αύτοΰ.

"Οσον αφορά όμως το έτερον τών άνωτέρω τεθεντουν ζητημάτων, ήτοι περί 
τοΰ χρόνου ένάρξεως καί λήξεως τής ισχύος τών ποινικών νομών, ο Κώδιξ δεν πε
ριέχει διάταξιν, θεωρηθέντος, ότι τοιαύτη παρεΐλκε, λαμβανομένου ύπ’̂ όψιν, ότι τό 
θέμα ρυθμίζεται ύπό τών άρθρων 103, τοΰ Εισ. Νομού τοΰ Α.Κ. και 2 τοΰ Α.Κ. 
έν συνδυασμώ καί προς τό άρθρον 2 τοΰ Ν.Δ. τής 7-5-46 «Περί αποκαταστασεως 
τοΰ Άστικοΰ Κωδικός κλπ.» περί ού έγένετο λόγος καί άνωτέρω. (')

Κατά ταΰτα, όπως κάθε νόμος, οότω καί οί ποινικοί τοιοΰτοι άρχοντα?, ίσχύ-

(1) Καί ό καταργηθείς Π. Ν. δεν περιείχε σχετικήν διάταξιν, έφαρμογήν^δ’ έν προκειμένη) 
μέχρι της θέσεως εις ίσχύν τοΰ Α.Κ., είχεν ή διάταςις τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ελλην. Αστικού 
Νόμου τοΰ 1856, ώς τοΰτο έτροποποιήθη διά μεταγενεστέρων νόμων (ΆΜ ΣΤ/1882 κλπ.).
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οντες μετά παρέλευσιν δέκα ήμερων, άφ’ ής δημοσιευθώσιν εις τήν εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως ή καί άμα τη δημοσιεύσει των, άν τούτο ορίζεται, ρητώς δ'.’ αύτών. 
Λογίζεται δε ως γενομένη ή δημοσίευσις, άπό τής χρονολογίας τού περιέχοντος 
τον νόμον φύλλου τής Κυβερνήσεως, έστω καί άν τούτο τεθή εις κυκλοφορίαν άργό- 
τερον. Δημιουργεΐται οΰτω (διά" τής παρελεύσεως τού δεκαημέρου) άμάχητον τε- 
κμήριον δτι πάντες έλαβον γνώσιν τού περιεχομένου τού νόμου, είναι δέ απαράδε
κτος η ανταποδειξις, δτι δεν ήτο δυνατόν νά λάβη τις γνώσιν αύτοΰ, έξ οίουδήποτε 
λόγου μή έξαιρουμένης, ούτε καί αυτής τής άνωτέρας βίας.

Έ ξ άλλου, ώς πας έτερος, καί οί ποινικοί νόμοι εξακολουθούν ίσχύοντες, μέ- 
χρις δτου άλλος καταργήση αυτούς ρητώς ή σιωπηρώς. Καί ή μέν ρ η τ η  κατάργη
σές επερχεται, δταν εις τον νέον νόμον διαλαμβάνεται διάταξις όρίζουσα ρητώς τούτο, 
η δε σ ι ω π η ρ ά τοιαύτη, δταν εϊς τον νέον διαλαμβάνεται διάταξις άντιβαίνουσα 
προς αύτόν. (Σχετική καί ή αρχή lex posterior derogat legi priori).

Καθ’ ομοιον τρόπον καί οί προσωρινής ισχύος νόμοι ή καί παροδικοί καλού
μενοι, περί ών λεπτομερώς κατωτέρω καταργοΰνται άφ’ εαυτών, άμα τή παρελεύ- 
σει τού χρονου, δι’ δν κατά τήν δήλωσιν τού νομοθέτου ίσχυσαν.

Εκ τών άνωτέρω προκύπτει, δτι ή αναδρομική δύναμις τών ποινικών νόμων, 
εν ουδεμια περιπτώσει συγχωρεΐται. Τούτο σημαίνει, δτι εάν πράξις τις τελουμένη 
σήμερον δεν τιμωρήται, δέν δύναται μεταγενεστέρους νόμος νά έπιβάλη κατ’ αυτής 
ποινήν (-).

Έν τούτοις, διά τό θεωρητικόν τής διδασκαλίας μέρος άναφέρομεν δτι έπί 
τού θέματος, δέν έλλειψαν καί τινες μεμονωμένα1, βεβαίως αντιρρήσεις.

—Έλέχθη δηλαδή, δτι δέν θά ήτο άστοχού καί δή οσάκις πράξις τις είχε χα- 
ρακτηρισθή ύπό τού Αστικού Δικαίου, ώς άδικος νά τιμωρηθή ό δράστης ταύτης 
επι τή̂  βασει ποιν. νόμου έκδιδομένου, μετά τήν τέλεσιν αυτής, έάν διαπιστωθή 
περαιτέρω ότι εξ απροσεξίας τού νομοθέτου δέν έχαρακτηρίσθη αΰτη καί ώς ποινι- 
κώς κολάσιμος. Διά τής λύσεως ταύτης (καταλήγουν οί ύποστηρίζοντες τήν άποψιν 
αυτήν) διευκολύνεται καί ή Πολιτεία, έν αίς περιπτώσεσιν ό πράξας προσέβαλεν 
αλλοδαπα συμφέροντα. ’Αλλά τούτο δέν είναι ορθόν. ’Ό χι μόνον διότι κατ’ αύτόν 
τον τροπον θ’ άνετρέπετο άρδην τό περίφημον έν προκειμένω άξίωμα, αλλά καί έπειδή 
εις ωρισμενας περιπτώσεις, ό κίνδυνος τών καταχρήσεων, άπό μέρους τής νομοθε- 
τουσης πολιτείας, ουδόλως θά ήτο ευκαταφρόνητος.

Ανεξαρτήτως όμως αύτών καί τό λαϊκόν περί δικαίου συναίσθημα θά έξη- 
γειρετο, οί δε εν τή Κοινωνία βιοΰντες, θά ήσθάνοντο τον νόμον αύτόν, ώς καιρίαν 
κατα τής ελευθερίας προσβολήν, τό δέ τοιούτον τής πολιτείας δικαίωμα, ώς διαρκή 
αύτής άπειλήν. "Οσον άφορα έξ άλλου τό επιχείρημα, δτι εμφανίζεται δυσχέρεια 
τού Κράτους ημών έναντι αλλοδαπής πολιτείας παραπονουμένης διά τήν άτιμωρη- 
σιαν συγκεκριμένου τίνος δράστου, δίδεται ή άπάντησις ήτις καί εις τήν Πολιτείαν 
θά έδίδετο, δτι έν τή περιπτώσει ταύτη, ή λαϊκή περί δικαίου συνείδησις παρ’ ήμϊν 
δεν άξιοι τιμωρίαν καθ’ οίουδήποτε καί ά.ν έστράφη ή πράξις (8).

Επι τού άντικειμένου καί προς πληρεστέραν τών άνωτέρω κατανόησιν, άνα- 
φερομεν το εξής παράδειγμα κατά τον Α.Κ. «κωλύεται ό γάμος μεταξύ συγγενών 
εξ αίματος μέχρι καί τού δ' βαθμού» ήτοι μέχρι καί πρωτεξαδέλφων. Παρά ταΰτα 
όμως οι μη συναπτοντες βεβαίως έγκυρον γάμον, συζευγνύμενοι πρωτεξάδελφοι,

(;) Ή  άρχή αΰτη δέν προκύπτει, ώς συμβαίνει μέ τό ’Αστικόν Δίκαιον, έκ της ύπάρξεως 
κεκτημένου τινός δικαιώματος στηριζομένου εις προγενέστερον νόμον, άλλ’ έξ αύτής ταύτης τής 
θεμελιώδους αρχής n. C. Π. ρ. s. 1, ήτις καί επιβάλλει τήν ΰπαρξιν νόμου άπειλοϋντος ποινήν, 
εκ των προτερων.

(3) Ιδε πλείονα εις Τζωρτζοπούλου (Έγχειρίδιον σε. 63 έπ.).



δέν διαπράττουν ποινικώς κολάσιμον πράςιν. ”Αν τώρα ή Πολιτεία θέσπισή νομον,  ̂
'/αρακτηρίζουσα τούς τοιούτους γάμους cop ποινικώς κολάσιμους, προσδιδουσα 
μάλιστα εις τούτον καί άναδρομικήν 'δύναμιν, μέ τήν αιτιολογίαν ότι, όταν ετελεσθη 
ή πραξις ήτο παράνομος, οπωσδήποτε ή πραξις αύτη τής πολιτείας θ απετελει αναμ- 
φισβήτητον άδικίαν. *

II .  Ή  άρχή τής επιείκειας ώς έξαίρεσις τοϋ κανόνος τής μή ανα
δρομικότητας των Ποινικών Νόμων.

Έλέχθη άνωτέρω, ότι εις το Ποινικόν Δίκαιον, επί τή βάσει τού Θεμελιώδους 
άξιώματος n.c.n.p.s.l. ΰφίσταται ή άρχή τής μή άναδρομικότητος τού νόμου. Άλλ 
ή άρχή αυτή ΰπόκειται εις μίαν θεμελιώδη έπίσης έςαίρεσιν, ήτις και αφόρα τον επιει- 
κέστερον νόμον. 'Η έξαίρεσις αυτή καθιερούται, υπό τού άρθρου 2 § 1 τού Π.Κ. 
ήμών. Κατ’ αυτό «’Εάν ιάπό τής τελέσεως τής πράξεως μέχρι τής αμετακλητου 
έκδικάσειος αύτής, ισχυσαν πλείονες νόμοι, εφαρμόζεται ό περιέχουν τας ευμενε- 
στέρας, διά τον κατηγορούμενον διατάξεις».

Διά τής διατάξεώς του ταύτης 6 νέος Κώδιξ ήμών καθιεροΐ τήν εν τώ Ποι
νικοί Δικαίω καλουμένην άρχήν τής έ π ι ε ι κ ε ί α ς ρητώς, έν αντιθεσει προς τον 
προϊσχύσαντα Π.Ν.,όστις δεν περιεΐχεν έπί τού θέματος διάταξιν. Παρά ταΰτα όμως 
καί ύπό τό κράτος τούτου, όμοφώνως έγίνετο δεκτόν, ότι εις πάσαν περιπτωσιν 
ήτο έφαρμοστέος ό επιεικέστερος νόμος.

Έγεννήθη έν τούτοις ζήτημα, όσον άφορα τάς περιπτώσεις έκείνας καθ’ άς 
άπό τής τελέσεως τής πράξεως μέχρι τής έκδικάσεως αύτής, ϊσχυσεν έν τώ μεταςυ, 
έτερός τις, όστις καί κατηργήθη. Έ π ί τού άντικειμένου, ή πλειονότης των συγγρα
φέων μας καί ή νομολογία έδέχετο τήν έφαρμογήν καί αύτοΰ τού νόμου, εν ή περι- 
πτώσει βεβαίους ήτο ήπιώτερος των νόμων των ίσχυόντων κατά τε τήν έκτελεσιν 
τής πράξεως, ώς έπίσης καί κατά τήν έκδίκασιν αυτής (4).

’Ήδη έπί τού ζητήματος, ούδεμία δύναται νά γεννηθή άμφιβολία. Διότι ο 
Κώδιξ ρητώς πλέον, διά τής ώς άνω διατάξεώς του, άκολουθών έπ’ αύτοΰ το παρά
δειγμα καί πολλών άλλων ξένων νομοθεσιών, υιοθετεί τήν μέχρι τής ένάρςεως τής 
ισχύος του κρατούσαν έν. τή επιστήμη καί δεκτήν γενομένην ύπό τής νομολογίας 
γνώμην, χρησιμοποιών κατά τήν διατύπωσίν του τήν φράσιν ((πλείονες νομοί».

Οί ύποστηρίζοντες τήν άντίθετον άποψιν κατά τά έν Γερμανία διδασκόμενα 
(Hippel) δέχονται ότι ό κατά τον μεταξύ χρόνον, έκδοθείς νόμος έπαυσεν ισχύων 
καί δεν δύναται νά ληφθή ύπ’ οψιν. Πλήν ή άποψις αύτη δεν ευρίσκει σύμφωνον τον 
ήμέτερον νομοθέτην, διότι, 'όπως χαρακτηριστικούς έτονίσθη, θά ήτο άδικον νά επι- 
βαρυνθή ή Θέσις τού κατηγορουμένου, έκ λόγων έξαρτωμένων μάλλον έκ τής τύχης. 
Καθ’ όσον αν ή πραξις έξεδικάζετο άμα τή έκδόσει τού παρεμπεσόντος νόμου, και 
τούτο Θά συνέβαινεν έν ή περιπτώσει ή διαδικασία ήτο ταχυτέρα, τότε θά εφηρμο- 
ζετο ό κατά τό μεσόχρονον διάστημα ίσχύσας νόμος, όστις καί έπιεικέστερος. Η 
δικαιοσύνη, όμως δέν δύναται ν’ άνεχθή όπως τυχαία περιστατικά άσκοΰν κρισιμον 
έπίδρασιν, έπί τήν θέσιν τού κατηγορουμένου, διότι τότε καί άσκοπος καί άδικαιο- 
λόγητος άσφαλώς θά ήτο. Περαιτέρω καί ή σκέψις ότι στερείται νοήματος η επι
βολή ποινής ή ή έπιβολή βαρυτέρας τοιαύτης, εις έγκλημα διά τό όποιον ό νομοθε- 
της σαφώς έξέφρασε τήν βούλησίν του, ότι δέον ν’ άντιμετωπισθή κατά διάφορον 
τρόπον, ένισχύει τή άποψιν ότι έπί τού προκειμένου είναι ένδεδειγμένη ή ουτω πως 
ποινική τού έγκληματίου μεταχείρισις. —

(4) Ά λλ’ έπί τοϋ προκειμένου, οί δύο διακεκριμένοι έρμηνευταί τού Δικαίου μας δηλ. ol 
Κωστής (I σελ. 34) καί Ήλιόπουλος (I σελ. 61) άπέκρουον τήν εκδοχήν ταύτην. Ό  Ήλιο- 
πουλος όμως διά τοϋ σχεδίου του τοϋ 1924 άπεδέχθη αύτήν.

t

*
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’Επί τη βάσει λοιπόν των σκέψεων τούτων, ό νόμος ήμούν δέχεται ήδη, δτι 
εφαρμόζεται καί ό κατά τό μεσόχρονον διάστημα ΐσχύσας έπιεικέστερος νόμος.

III .  Ε φ α ρ μ ο γή  νόμων έκδοθέντων μετά την τελεσίδικον ή άμετά- 
κλητον άμόφασιν τού δικαστηρίου.

ί. Ν ό μ ο ς  έ κ δ ι δ ό μ ε ν ο ς  μ ε τ ά  τ ή ν  τ ε λ ε σ ί δ ι κ ο ν  ά π ό φ α- 
σ ι ν  τ ο υ  δ ι κ α σ τ ο ύ  τ ή ς  ο ύ σ ί α ς .

'Υπό τό κράτος του προισχύσαντος δικαίου έγεννήθη ζήτημα περί του κατά 
πόσον ήτο έφαρμοστέοςό έπιεικέστερος ποινικός νόμος, ό έκδοθείς μετά τήν τελεσί
δικον άπόφασιν τοϋ δικαστοϋ τής ούσίας. Έ π ί του ζητήματος, ή νομολογία του A. II. 
ένώ κατ’ άρχήν έδέχετο, ότι θά έφαρμοσθή ό έπιεικέστερος νόμος, βραδύτερον μετέ
βαλε γνώμην δεχθεΐσα ότι έ'δει νά έφαρμόζηται ό αυστηρότερος. Τήν β' ταύτην 
γνώμην ήκολούθουν καί ώρισμένοι συγγραφείς έν οίς καί ό Τζωρτζόπουλος, υπο
στηρίζουν, ότι άν ό έπιεικέστερος νόμος έξεδόθη μετά τήν τελεσίδικον άπόφασιν 
του δικαστοϋ τής ούσίας, δεν ήτο πλέον δυνατόν νά έφαρμοσθή ύπό τοϋ Α.Π., διότι 
δέν υπήρχε ή νομική δυνατότης τής άναιρέσεως τής άποφάσεως, ήτις ούδένα νόμον 
ίσχύοντα κατά τήν έκδοσιν αύτής παρεβίασε. ’Αντιθέτους ό Καθηγητής κ. Χουραφάς, 
έθεώρει ώς όρθοτέραν τήν α' γνώμην, καθ’ όσον ό τήν έφαρμογήν τοϋ ήπιωτέρου 
νόμου κατά τά άνωτέρου στηρίζουν λόγος (σαφής περί τοϋ έναντίου εκφρασις βουλή- 
σεως τοϋ νομοθέτου) ύφίσταται καί έν τή έξεταζομένη περιπτώσει. Πάντα όμους 
τά άνωτέρω ήδη θεωρητικήν μόνον έ'χουν άξίαν, καθ’ όσον ό Κώδιξ ήμών υιοθετεί 
τήν γνώμην τοϋ κ. Χουραφά, ορίζουν διά τής έξεταζομένης διατάξεώς του ότι« έφαρ- 
μόζεται ό περιέχουν τάς εύμενεστέρας διά τον κατηγορούμενον διατάξεις νόμος, μέχρι 
τής ά μ ε τ α κ λ ή τ ο υ έκδικάσεως τής πράξεως».

2. Ν ό μ ο ς  έ κ δ ι δ ό μ ε ν ο ς  μ ε τ ά  τ ή ν  ά μ ε τ ά  κ λ η τ ό ν  κ α - 
τ α δ ι κ α σ τ ι κ ή ν  ά π ό φ α σ ι ν .

"Αλλο ζήτημα όπερ έγεννήθη ύπό τό κράτος τοϋ προισχύσαντος δικαίου μας, 
είναι τό ζήτημα, περί τοϋ κατά πόσον ήτο έφαρμοστέος ό έπιεικέστερος ποιν. νά
νος., έν ή περιπτώσει ουτος έξεδόθη μετά τήν έκδοσιν τής άμετακλήτου καταδι- 
καστικής άποφάσεους, διά τήν συγκεκριμένην πράξιν. Καί τοΰτο έλυσεν έν μέρει 
όμους ό νέος Κώδιξ ήμών διά τής § 2 τοϋ άρθρου 2 αύτοϋ, έν ή διαλαμβάνονται τά 
έξής: «άν διά μεταγενεστέρου ν.όμου, ή πράξις έχαρακτηρίσθη άνέγκλητος, παύει 
καί ή έκτέλεσις τής καταγνωσθείσης ποινής μετά τών ποινικών επακολούθων αύτής».

Διά τής διατάξεώς ταύτης λύεται έν μέρει μόνον τό άναφυέν ζήτημα, διότι 
αΰτη όμιλεί μόνον διά τάς περιπτώσεις έκείνας, καθ’ άς διά μεταγενεστέρου νόμου 
ή πράξις έχαρακτηρίσθη <ΰς άνέγκλητος, ούχί δέ καί ώς άξια έπιεικεστέρου ποινικού 
κολασμού. ’Αλλά περί τοϋ τελευταίου τούτου κατωτέρω.

Ή  έξεταζομένη διάταξις τοϋ Κώδικος άποτελεΐ καινοτομίαν. Ή  δέ καινο
τομία αυτή τοϋ νόμου παραληφθεΐσα κατά τήν δήλωσιν τών αίτιολογικών έκθέσεων 
έκ τοϋ ’Ιταλικού Κώδικος καί τοϋ Γερμανικού άντισχεδίου, δικαιολογείται έκ τής 
ιδέας ότι προσκρούει εις τό κοινόν αίσθημα τοϋ δικαίου, ή έκτέλεσις ποινής, καθ’
6ν χρόνον ή πρά.ξις δΓ ήν αΰτη κατεγνώσθη, έχαρακτηρίσθη ύπό τοϋ νομοθέτου ώς 
μή αξιόποινος.

Παρά ταΰτα όμως ή διάταξις κατεκρίθη ώς προσβάλλουσα τήν αύθεντικό- 
τητα τοϋ δεδικασμένου, άφοΰ παρέχει τό δικαίωμα, εις τον νομοθέτην, όπως ούτος 
έξαφανίζη τελεσιδίκους ή καί άμετακλήτους δικαστικάς άποφάσεις καί άνοίγη τάς 
πύλας τών φυλακών εις τούς καταδίκους. Τό δικαίωμα τοΰτο έλέχθη περαιτέρου θά 
έδιδε ένδεχομένως λαβήν είς καταχρήσεις προς βλάβην τής δικαιοσύνης. "Ενεκα τού
του έκρίθη οτι ήτο δυνατόν, διά τής διοικητικής όδοϋ, δηλ. τής άπονομής χάριτος 
νά διορθωθή τό άτοπον.
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Αί σκέψεις καί άντιρρήσεις αύταί ήγαγον τον συντάκτην του σχεδίου του Κώ- 
δικος του 193Β εις την άπόφασιν ν’ απάλειψη εκ του κείμενου του (προηγουμένων 
σχεδίων) την άναφερομένην διάταξιν. Τελικώς όμους ανεγραφη εκ νέου εις τα μετα
γενέστερα σχέδια (1940 καί 1948), ήδη δέ άποτελεί νόμον του Κράτους. Και όρθώς' 
διότι όταν ή πολιτεία χαρακτηρίζη διά μεταγενέστερου νομού, ως̂  μη ^αξιοποίνου, 
την μέχρι τοΰδε άξίαν ποινικού κολασμού πράξιν, δηλοΐ ότι -μετεβλήθη ή λαϊκή πε- 
ποίθησις περί τοΰ άξιοποίνου αύτής καί κατ ακολουθίαν, αφ ου εφ άπας παρητηθη 
του νόμου εκείνου, δεν δύναται να εξακολούθηση εφαρμοι,ουσα αυτόν. Εξ άλλου 
καί τό γεγονός ότι δεν είναι νοητόν να παραμενη άνθρωπος εις τας φύλακας, δια 
πράξιν την όποιαν ή πολιτεία δεν θεωρεί πλέον κολάσιμον, υπαγορεύει μιαν ^τοιαυ- 
την έπί τοΰ θέματος λύσιν. ’Αλλά καί τό ότι η εκτισις τής ποινής εξηρτηθς εκ τυ
χαίων πρωτίστως γεγονότων, διότι έάν ή υποθεσις εξεδικαζετο ολίγον βραδύτερου, 
διαφορετική θά ήτο ή θέσις τοΰ κατηγορουμένου, συνηγορεί υπέρ τής λυσεως ταυτης.

Περαιτέρω ή διά τής διοικητικής οδοΰ, δηλ. τής απονομής  ̂ χαριτος προτει- 
νομένη λύσις, προς θεραπείαν τοΰ άτοπου δεν δυναται να θεωρηθή ως ικανοποιητική, 
λαμβανομένου ύπ’ δψιν ότι χάρις δικαιολογείται εις τας περιπτώσεις εκεινας καθ 
άς «ή νομοθετική οδός δεν είναι βατή», πράγμα όπερ δεν συμβαίνει επι τοΰ προκει- 
μένου. ’Άλλως τε δεν πρέπει νά παραγνωρίζεται και ο κίνδυνος, εις όν δυναται να 
όδηγήση ή χάρις ώς προσωπική, (δηλ. εις καταχρήσεις). Ουτος όμως αναμφίβο
λους άποφεύγεται διά τής νομοθετικής ρυθμισεως. · ^

'Υπό τό κράτος λοιπόν τοΰ ίσχύοντος Κωδικός ημών, όταν μεταγενέστερος 
νόμος έκδοθείς μετά τήν καταδίκην τοΰ κατηγορουμένου δυνάμει προγενέστερου 
νόμου, άπαλλάσση τούτον πάσης ποινής, δια την ίδιαν πράςιν, τότε αι συνεπ=.ιαι 
τοΰ τελευταίου νόμου έπεκτείνονται καί είς τήν περίπτωσιν αυτήν. Ουτω αν μέν ή 
καταγνωσθεΐσα ποινή δεν ήρξατο είσέτι έκτελουμενη ουδολως εκτελεΐται αν του- 
ναντίον, παύει ή έκτέλεσις αύτής, ώς και των ποινικών ταυτης επακολούθων. Είναι 
δέ ποινικά έπακόλουθα, ώς άλλως τε τούτο ρητώς τονίζεται και υπο τής αιτιολο- 
γικής έκθέσεως, αί παρεπόμεναι ποιναί (Οότω αποστερησις πολιτικών δικαιωμά
των, άπαγόρευσις άσκήσεως έπαγγέλματος κλπ. άρθρα 59 68 Π.Κ.).

Ό  νόμος ημών διά τής διατάξεώς του ταυτης, ομιλεΐ δια την περίπτωσιν 
έκείνην καθ’ ήν ό μεταγενεστέρως έκδοθείς νόμος χαρακτηρίζει τήν πράξιν ώς ανέ
γκλητου, οχι όμως καί έκείνην, καθ’ ήν αύτη δια μεταγενέστερου νομού κρινεται 
άλλως ή κατά τον προηγούμενου, τιμωρουμένη ήπιωτερον.

’Ελλείψει γενικής διατάξεώς τό ζήτημα δέον να ρυθμιζηται δια μεταβατικών 
τοιούτων νομοθετικούς. ’Άλλως, ή ποινή δέον να εκτελήται κατα τα διατεταγμένα, 
ύπό τής δικαστικής άποφάσεους τής έκδοθείσης υπο το κράτος τοΰ προγενέστερου νο
μού, τό άτομον δέ δέν δύναται νά θεραπευθή ειμη δια τής διοικητικής οδοΰ και μονον.

Ά λλ’ ό Κώδιξ ημών καίτοι μή περιέχων ειδικήν περί τοΰ θέματος διάταξιν 
(γενικήν), περιέχει μεταβατικάς τοιαύτας, ρυθμίζων, δι αυτών συγκεκριμενας τινας 
έπί μέρους περιπτώσεις. 'Ως τοιαύτην ^άναφέρομεν την τοΰ άρθρου 469 Π.Κ. καθ 
ήν «Αί κατ’ άνηλίκων ο'ίτινες δέν είχον συμπεπληρουμενον κατα τον χρονον τής τε- 
λέσεως τής πράξεως τό 17ον έτος τής ήλικίας των κατεγνωσμέναι στερητικά! της 
έλευθερίας ποιναί, λογίζονται από τής ισχύος τοΰ Π.Κ. ως ποιναι περιορισμού εντός 
σωφρονιστικού καταστήματος. ’Άν ή κατεγνωσμενη ποινή είναι η τοΰ θανατου ή 
των ισοβίων δεσμών, μετατρέπεται αύτοδικαιως εις περιορισμού εντός σωφρονι
στικού καταστήματος 10—20 έτών». _

IV . Ποιος ό επιεικέστερος νό μ ο ς . (Παραδείγματα και περιπτώσεις 
έκ τής νεωτέρας νομολογίας) .

’Ήδη προβάλλει τό εξής έρώτημα: Ποιος ό έπιεικέστερος νόμος ούτινος και
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επιτρέπεται ή αναδρομική ισχύς; τήν άπάντησιν εις τό ερώτημα δίδει αύτος ούτος 
δ Κώδιξ, διά τής διατάξεως του άρθρου 2 § 1 αύτοϋ, καθ’ ήν επιεικέστερος είναι «ό 
περιέχων τάς εύμενεστέρας διά τον κατηγορούμενον διατάξεις». Τούτο σημαίνει 
οτι εφαρμόζεται ο περιεχων τας ελαφροτερας δια τον κατηγορούμενον ποινικάς συ-

άλλά δύο ποινικοί νόμοι, τά δέ συμπεράσματα, ώς προς το επιεικέστερου του ενός 
εξ αύτών, δεν είναι πάντοτε εύχερή. Έν πάση περιπτώσει ή σύγκρισις θά γίνη κατά 
πρώτον λόγον μεταξύ τ<ών κυρίων ποινών τών διαφόρο^ν ποινικών ορισμών, άκολού- 
θως δέ μεταξύ τών παρετιομένων ποινών κλπ. Συγκρίνονται ωσαύτως πρόσθετοι 
τινες όροι ώς λ.χ. λόγοι άποκλείοντες το άδικον, οϊτινες δυνατόν νά μή προεβλέ-

ποινικής άνηλικοτητος κλπ. Διά τοιούτων τέλος όρων δυνατόν ενίοτε νά έπιτρέπη- 
ται κατά τύν νεώτερον νόμον ή έ'μπρακτος μετάνοια ύπό εύνοϊκο,ιτέρους όρους ή 
κατά τόν παλαιόν κ.ο.κ.

Εΐδικώτερον έπί τού θέματος παρατηροΰμεν τά έξης: Προπαντός άλλου επι
εικέστερος π. νομος είναι αναμφισβητήτως έκεΐνος έκ τών ύπό σύγκρισιν τοιούτο^ν, 
όστις ή καταργεί έν τή συγκεκριμένη περιπτώσει τήν ποινήν, ή καί άποκλείει τήν 
δίωξιν λόγω παραγραφής ή έλλείψεως έγκλήσεως. Ουτα> εις τάς έξής περιπτώσεις: 
α) Κατά τόν προϊσχύσαντα Π.Ν. ένοχος άποπλανήσεως εις άσέλγειαν ήτο ύφ’ ώρι- 
σμενας προϋποθέσεις καί ό παραπλανών εις συνουσίαν κόρην ανήλικον άπέμπτων 
ηθών (Π.Ν. 279 Α). Κατά τόν νυν ΐσχύοντα ό τοιούτος δράστης τιμωρείται μόνον

προ-
κειμένω άποκλείει τήν ποινήν, β) Κατά τό άρθρον 359 II.Κ. τιμωρείται ό έν άπο- 
ρία ή άλλως άβοήθητον έγκαταλείπων τήν παρ’ αυτού καταστάσαν έγκυον. Ή  περί- 
πτωσις δεν προβλέπεται ύπό τού Π.Ν., δι’ ό καί χαρακτηριστέος ούτος ώς επιει
κέστερος. γ) Κατά τόν καταργηθέντα Π.Ν. τά πλημμελήματα τά διο^κόμενα κατ’ 
έγκλησιν παρεγράφοντο μετά έν έτος άπό τής τελέσεως τής πράξεως, τά δέ αύτε- 
παγγέλτο^ς, μετά τριετίαν. Κατά τόν νΰν ΐσχύοντα 1Ι.Κ. ταΰτα παραγράφονται εις 
πάσαν περίπτωσιν μετά πέντε έτη. Εις πλείστας όθεν περιπτώσεις ιδία διά πράξεις 
έκδικασθείσας κατά τά έτη 1951 καί επόμενα, εφαρμοστέος ό Π.Ν., έστο  ̂ καί άν 
ήπειλεΐτο παρ’ αύτοΰ βαρυτέρα ποινή, δ) Ό  έξαναγκασμός εις άσέλγειαν (βιασμ.ός 
άρρενος) κατά τόν Π.Ν. έδιώκετο κατ’ έγκλησιν (Π.Ν. 273 καί 280). Σήμερον όμως 
άν πρόκειται περί άρρενος διώκεται αύτεπαγγέλτως (Π.Κ. 337). Έλλειπούσης 
έγκλήσεως επιεικέστερος ό Π.Ν.

Καθ’ όμοιον τρόπον, έγένετο δεκτόν, οτι κατά τήν σύγκρισιν τών κυρίο>ν ποι
νών ή χρηματική ποινή δέον νά θεωρήται ώς δεινόν ήπιώτερον τής στερήσειυς τής 
έλευθερίας (ουτω καί Α.Π. 357/1952).

Δυνατόν όμως ένίοτε έν συγκεκριμένη τινί περιπτώσει νόμος τις νά προβλέπη 
βαρυτέραν ποινήν διά τήν τελεσθεϊσαν πράξιν καί όμως νά έφαρμόζηται ώς ευμε
νέστερος, καθ’ ό περιέχων καί άλλους όρους έπηρεάζοντας τό συγκεκριμένου άπο- 
τέλεσμα έπί τό έπιεικέστερον. Ουτω λ.χ. εις τάς κάτιυθι περιπτώσεις:

α) Κατά τό άρθρον 285 άριθ. 2 Π.Ν. έπεβάλλετο ποινή τό πολύ έξ μηνών, 
εις τον μοιχόν σύζυγον. ’Αντιθέτου κατά τόν νυν ΐσχύοντα Π.Κ. επιβάλλεται τοι-
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αύτη μέχρις ένός έτους. Καί δμως περιπτώσεως συντρεχούσης ήτο δυνατόν να 
έφαρμοσθή ό τελευταίος ούτος, «έάν κατά τον χρονον τής πραξεως δεν υφιστατο 
συμβίωσις των συζύγων», ώς τοϋτο ορίζεται υπό τής § 2 τοϋ αρθρ. 35/ Π.Κ., οποτε 
καί τό δικαστήριον «δύναται νά κρίνη τήν πράξιν άτιμωρητον».

β) Έ πί παρανόμου κατακρατήσεως (άρθρ. 322 § 1 καί 2 Π.Ν.) ό δράστης 
έτιμωρεΐτο δι’ ειρκτής, τό έγκλημα όμως εδιώκετο κατ εγκλισιν. Σήμερον υπο 
τον Π.Κ. τό έγκλημα επισύρει ποινήν φυλακίσεως, διώκεται όμως αυτεπαγγελτως.
Θά ήτο όθεν δυνατόν έν συγκεκριμένη τινί περιπτώσει νά έφαρμοσθή ό Π.Ν. έστω 
καί αύστηρότερος, αν είχε παρέλθη τό προς υποβολήν εγκλισεως χρονικόν διάστημά.

Ά λλ’ όμως, έκτος των ανωτέρω δεν ελλείπουν καί περιπτώσεις καθ’ άς ό 
εις έκ των νόμων εμφανίζεται ώς έν μέρει, έπιεικέστερος κ.αι εν μερει αυστηρότερος, 
πράγμα δπερ συμβαίνει κυρίως, έν ή περιπτώσει, ο εις ελαττώνει το ανωτατον οριον 
τής ποινής καί αύξάνει τό κατώτερον καί άντιστρόφως. Έν τή περιπτώσει ταυτη 
θά ίσχύση καί πάλιν, ό νόμος δ στις έπιτρέπει τήν έπιεικεστέραν έκτίμησιν τής συγ
κεκριμένης ύποθέσεως, έφ1 δσον δμως είναι αυστηρότερος δεν θα έφαρμοσθή. Τοϋτο 
υποστηρίζουν πλεΐστοι συγγραφείς, ώς καί ό Α.Π. (120/53) έπί τή αιτιολογιγ. 
δτι κατ’ αυτόν τον τρόπον δημιουργεΐται τρίτος νόμος ούτινος καθ ά ανωτέρω η 
έφαρμογή είναι άπηγορευμένη καί έκφεύγει τής άρμοδιότητος τοϋ δικαστοϋ. Η 
άποψις αδτη δμως δεν ευρίσκει σύμφωνον τον καθηγητήν κ. Χωραφάν, όστις εν 
προκειμένω δέχεται δτι δεν δημιουργεΐται τρίτος νόμος, άλλ εφαρμόζεται εις και 
μόνον έκ των πλειόνων τοιούτων, κατά τρόπον δμως εξασφαλίζοντα την αρχήν τής 
μή άναδρομικότητος μέν των αύστηροτέρων διατάξεων, τής αναδρομικοτητος δε 
των έπιεικεστέρων τοιούτων.

Προς πληρεστέραν κατανόησιν των άνο^τέρω έστω τό εξής παράδειγμα: Έ πι 
εκούσιας άπαγωγής γενομένης έπί σκοπώ γάμου, κατά τό άρθρον 332 § 2 Π.Ν. προε- 
βλέπετο ποινή φυλακίσεο^ς 6 μηνών έως 2 έτών. ’Αντιθέτους κατα τον νεον Π.Κ. 
(άρθρον 328) προ βλέπεται τοιαύτη 10 ήμερων έως 3 ετών. Κατα τα ανωτέρω 
(Χωραφάς) περιπτώσεως συντρεχούσης θά έφαρμοσθή ό Π.Κ., άλλ’ ή επιβληθη- 
σομένη ποινή δεν είναι δυνατόν νά ύπερβή τό maximum, τής ύπό τοϋ Π.Ν. προβλε- 
πομένης τοιαύτης ήτοι τά 2 έτη. 'Ο δικαστής επομένους δέον νά κινηθή εις το πλάι- 
σιον τών 10 ημερών έως 2 έτών. (5)

Το θέμα τής έφαρμογής τοϋ νόμου τοϋ περιέχοντος τάς εόμενεστέρας διά τον 
κατηγορούμενον διατάξεις, άπησχόλησε πολλάκις καί τήν νομολογίαν ημών. Έ πι 
τοϋ προκειμένου άναφέρομεν τάς κάτωθι χαρακτηριστικάς περιπτώσεις :

α) 'Η  Α.Λ. κατελήφθη μοιχευομένη τήν 2-10-50. Ή  ύπόθεσις δικάζεται 
τον Σεπτέμβριον τοϋ 1952. Έν τώ μεταξύ ΐσχυσαν τρεις νόμοι: 1) 'Ο Π.Ν. μέχρι 
τής 31-12-50. Κατ’ αύτόν έπιβάλλεται ποινή φυλακίσεως μέχρις ένός έτους 2) 
'Ο Π.Κ. τεθείς εις ΐσχύν τήν 1-1-51. Κατ’ αύτόν έπιβάλλεται ποινή φυλακίσεως 
μέχρις ένός έτους καί 3) Ό  Ν. 1623/51 καθ’ ον «άποσβέννυται διά παραγραφής, 
ή ποινική δίωξις τών πλημελημάτο^ν, τών μέχρι τής 31-12-51 διαπραχθέντων, εφ’ 
οσον κατ’ αύτών άπειλεΐται ποινή φυλακίσεως ούχί άνωτέρα τοϋ έτους» εςαιρου- 
μένων τινών έν οΐς δεν διαλαμβάνεται καί ή μοιχεία. Τό δικαστήριον απεφανθη ότι 
δέον όπως παύση όριστικώς ή ποιν. δίωξις τής κατηγορουμένης, καθ’ δ άποσβε- 
σθείσα διά παραγραφής, δυνάμει τοϋ έν τώ μεταξύ ίσχύσαντος Ν. 1623 καί επι τή 
βάσει τής έξής σκέψεως. Έ κ τών Π.Ν. καί Π.Κ. έδει νά έφαρμοσθή ό τελευταίος 
ώς έπιεικέστερος: Συνεπώς ή κατηγορουμένη έδει νά ύποβληθή εις ποινήν φυλ&κίσεως 
ένός έτους. Έπελθόντος δμως μετά τήν τέλεσιν τής πράξεως τοϋ Ν. 1623, ή έπί

(5) Τδε πλείονα εις Χωραφα Ποιν. Δίκαιον 1952 σελ. 43 έπ.



(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
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9.—'Έρευνα ή άλλως ερωτήσεις.
10. — Η  τεχνική τών ερωτήσεων.
11. —’Ασυνείδητα και εσκεμμένα ιρεύδη.

** *

9. ’Έρευνα ή άλλως ερωτήσεις.
Το Λεύτερο μέρος τής άνακρίσεως είναι ή «ερευνά», ή ακόμα άπλούστερα αί 

«ερωτήσεις» πού απευθύνονται εις κάθε ένα, δ όποιος δύναταί νά ρίψη φως εις δε- 
δομενην υποθεσιν. Ιναί πάλιν, 6 αντικειμενικός σκοπός τοΰ ντέτεκτιβ είναι νά συλ- 
λάβη εις τον νουν του την άνεπηρέαστον—από ο,τι δήποτε—άλληλουχίαν τών γεγο
νότων. Εις την Μ. Βρεττανιαν έχει ώς οδηγόν προς τούτο τούς «Δικαστικούς Κανόνας» 
(ιδε εις τέλος τοΰ παρόντος). Κατά την πορείαν τής έρεύνης του είναι άπαραίτητον 
νά έχη ύπ’ όψιν του, ότι κάθε γεγονός καί μαρτυρία πού εξασφαλίζει θά ύποβληθή 
εις εμπεριστατωμενην διασταυρωσιν καί λεπτομερή έλεγχον υπό πεπειραμένων δι
καστών, κατήγορων καί συνηγόρων. Μία πληροφορία, πού λαμβάνει π.χ., δυνατόν 
να τοΰ προσδιοριση σε κάποιο βαθμό ενα στοιχείο διά τον άνθρωπον πού άναζητα

μοιχεία ποινική δίωξις ταύτης άπεσβέσθή κατά την ρητήν τοΰ νόμου διάταξιν (Πλημ
μελειοδικείου Πειραιώς 2614/52).

β) Ό  Α.Μ. μωαμεθανός το Θρήσκευμα ΐσχυρισθείς, ότι εϊχεν άσπασθή τά 
δόγματα τής ’Ανατολικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας καί ότι εϊχε τελέσει τό μυστή
ριον τοΰ βαπτίσματος, κατώρθωσε κατά τό έτος 1941 νά πείση τούς πάντας περί 
τούτου καί νά τελέση κατά τούς κανόνας τής ’Εκκλησίας γάμον μετά τής Α.Ν., 
ήτις τό 1948 άπήχθη παρ’ άνταρτών. ’Εν συνεχεία ό Α.Μ. κατηχηθείς καί βαπτι- 
σθείς πράγματι, έτέλεσε τήν 27-5-50 νέον γάμον μετά τής Ο.Τ., καίτοι έγνώρι- 
ζεν ότι ή πρώτη σύζυγός του Λ·Ν. έ'ζη έν Ουγγαρία είχε δέ καί αλληλογραφίαν μετ’ 
αυτής. Ό  είρημένος έμηνύθη επί διγαμία μετά τήν ΐσχύν τοΰ νέου Κώδικος. Έρευ- 
νητέον ήδη τις ό εφαρμοστέος ώς επιεικέστερος έκ τών έν τώ μεταξύ ΐσχυσάντων 
Π.Ν. καί Π.Κ. ’Εκ προύτης όψεως φαίνεται ότι εύμενεστέρας διατάξεις περιέχει 
ό Π.Κ. άφ’ ου ούτος τήν πραξιν (διγαμίαν) χαρακτηρίζει ώς πλημμέλημα, κατ’ 
άντίθεσιν προς τον ΓΓ.Ν. καθ’ δν εις τον ένοχον τής διγαμίας έπιβάλεται ειρκτή. Βα- 
θυτέρα όμως ερευνά μας άγει, εις άντίθετον συμπέρασμα. Διότι, ένω χατά τον ΓΤ.Κ. 
το έγκλημα τελείται καί παρά προσώπου ούτινος ο γάμος είναι άκυρος καί έφ’ όσον 
δεν ακυρωθη ή λυθη αμετακλήτως, κατά τον Π.Ν. άπαραίτητον στοιχείου προς 
συγκροτησιν τοΰ εγκλήματος είναι τό νόμιμον τοΰ προότου γάμου, όπερ έπί τοΰ προ- 
κειμένου έλλείπει. Κατά συνέπειαν εφαρμοστέος ό Π.Ν. μέ άποτέλεσμα τήν απαλ
λαγήν τοΰ κατηγορουμένου Α.Μ. έπί διγαμία (Έφ. Κερκύρας Βουλ. 4/51).

(Συνεχίζεται).
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η τον κατηγορούμενον γενικώς, άλλα σέ καμμ'ιά περίπτωση, θα πρεπει να χρησιμο- 
ποιηθή ώς άπόδειξις εις το δικαστήριον, άν δέν «στερεωθη» έπαρκώς. Δεν δικαιού
ται, νά χρησιμοποιήση ή ν’ άπειλήση βίαν ούτε επιτρέπεται ή χρήσις αμέσων» άνευ- 
ρέσεως τής αλήθειας—ώς οί διάφοροι όροι καί φάρμακα ή οινόπνευμα—επί μαρτυ- 
ρος ή υπόπτου προσώπου.' Η άνάκρισις, κατά τάς διατάξεις των νόμων καί έντόςτών 
πλαισίων πού αυτοί καθορίζουν, είναι έργον δυσκολωτατον και δια τούτο ως μετρον ικα- 
νότητος καλού ντέτεκτιβ λάμβάνεται ή ίκανότης αυτού ώς άνακριτοΰ. (*)

'Η  έρευνα εις μίαν άνάκρισιν κινείται από τής άπ’ εύθείας «έρωτήσεως»— 
από πόρτα σέ πόρτα—όλων των πολιτών, οι οποίοι κατοικούν εις μιαν οδον ή συνοι
κίαν, όύστε νά έξακριβωθή έάν άντελήφθησαν ένα καταζητούμενου άτομον ή δχι, 
μέχρι τής πολύπλοκου έρεύνης διά την συλλογήν πληροφοριών περί τού δράστου 
μίας μεγάλης απάτης. Εις την πρώτην περίπτωσιν ό ντέτεκτιβ, απλώς, κτυπα την 
«πόρτα», δηλώνει την αστυνομικήν του ιδιότητα και έρωτα κατ ευθείαν «Μήπως 
είδατε κανένα άδύνατο κακκινομάλλη νά πεοιτριγυρίζη ή νά πέρνα άπ’ έδω μετα.ςύ 
έξη καί δέκα ή ώρα χθες τό βράδυ» ",Οί έρωτωμενοι δεν θα έχουν κανένα λογον να 
ποΰν ψέματα καί 90 ο/ο ή άπάντησις θά είναι μονολεκτική «ναι» ή «οχι». Εις την 
δευτέραν περίπτωσιν ο ντέτεκτιβ θά έπιστρατεύση δλην την πείραν και την τέχνη 
του διά νά ξεκαθαρίση τά περίπλοκα σημεία μιας ύποθέσεο^ς, ώστε να αποφασιση 
περί τού περιεχομένου καί τού τρόπου τών ερωτήσεων. Θά προσπαθηση να παρα- 
σύρη τών έρωτώμενον «απαλά» άπό την απλή διήγησιν τού περιστατικού, είτε ως 
ομολογίαν είτε ώς παροχήν πληροφοριών, πού θά διευκολύνουν την περαιτέρω ερευ
νάν. Εις τάς περιπτώσεις αύτάς, μία άπ’ εύθείας έρώτησις έχει ως απαντησιν ενα 
κατ’ εύθεΐαν ψέμμα. ’Επιβάλλεται, κατά συνέπειαν δ ντέτεκτιβ νά είναι δσο τό δυ
νατόν διακριτικός, έάν θέλη νά έπιτύχη τάς πληροφορίας πού θέλει.

•
10. Ή  τεχνική τών ερωτήσεων.

'Η  τέχνη τής έρεύνης (έρωτήσεων) συνίσταται άφ’ ενός εις την γνώσιν περισ
σοτέρων λεπτομερειών τής ύποθέσεως έκ τών προτέρων—έξ ιχνών, π.χ̂ . εκ τού το- 
που τού έγκλήματος—καί άφ’ έτέρου έκ τής έπιγνώσεως καί κατανοησεως τής ψυ
χολογίας τού έρωτωμένου. 'Η σειρά τών έρωτήσεων έξαρτάται σχεδόν καθ ολο
κληρίαν έκ τής φύσεως τού έξεταζομένου, μή άποκλειομένης τής επιδοασεως τού 
χαρακτήρος τού ντέτεκτιβ. ’Εκ τών τεσσάρων ντέτεκτιβ, πού περιεγραφησαν ανω
τέρω, ο πρώτος ήτο ήρεμος κατά τάς έξετάσεις μαρτύρων ή υπόπτων, ο δεύτερος 
ήτο μάλλον ώμος καί δύσπιστος καί δταν άκόμα ήτο βέβαιος περί τού ότι ο εξετα
ζόμενος έλεγε τήν άλήθεια. 'Ο τρίτος ήτο συμπαθητικός καί προσπαθούσε να κερ
δίση τήν έμπιστοσύνη τού έξεταζομένου. Ό  τέταρτος, παρ' δ,τι ήτο ήρεμος τύπος, 
έπεδίωκε νά δίδη τήν έντύπωσιν δτι έγνώριζε τήν άπάντησιν τών περισσότερων 
έρωτήσεων, πού σκοπό είχαν τήν άνακάλυψιν συμπληρωματικών στοιχείων.

'Η  γενικώς παραδεδεγμένη τεχνική τών έρωτήσεων προς μάρτυρα ή ύπο
πτον εις μίαν δύσκολον ύπόθεσιν έπιβάλλει, όπως αύται περιστρέφωνται περις τού 
θέματος μάλλον παρά νά γίνωνται κατ’ εύθεΐαν. 'Ο ντέτεκτιβ δέν πρέπει ποτέ να 
δεικνύεται βιαστικός. Πρέπει πάντοτε νά είναι καλά προπαρασκευασμένος ώστε 
νά δύναται νά συνέχιση τήν έξέτασιν έπί ώρας, έάν χρειασθή, διά νά φθάση εις το 
τέλος. 'Η  παρομοίωσις μέ τον άναμένοντα τό «ψάρι νά -Λιμπήση» είναι βεβαίως 
τετριμμένη, πλήν δμως στήν περίπτωσι τού ντέτεκτιβ καταπληκτικώς έφαρμο- 
ζουσα. Πρέπει μέ υπομονή νά περιμένη μέχρις δτου ή πετονιά του «κτυπήση» κάτι

1. 'Τπό τον ορον άνάκρισις (Investigation—ερευνά) νοείται τό σύνολον τής προσπά
θειας διά τήν συλλογήν στοιχείων δι’ ένα έγκλημα. "Οθεν οί δροι ανακριτής, ερευνών, έρω- 
τών είναι ένταϋΟα ταυτόσημοι.
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καί τότε νά καταβάλη προσοχή μήπως «βιαστή»ή μήπως «άργήση» νάτήν «τραβήξη» 
καί χάση τό ψάρι του. Μερικά άτομα άρνοΰνται μέ επιμονή νά ομιλήσουν. Αύτοί 
αποτελούν τήν δυσκολωτέραν περίπτωσιν άνακρίσεως, διά τήν οποίαν ή καλλιτέρα 
μέθοδος είναι ή έπίδειξις ένδιαφέροντος έκ μέρους του ντέτεκτιβ, εις δ,τι αφορά τό 
άτομον του άνακρινομένου. Πρέπει νά τονίση μέ κάποια έμφασι τον χρόνον που σπά
ταλά μ’ αυτόν καί νά μεγαλοποιήση τήν σημασίαν καί των πλέον άσημάντων δηλώ- 
σεών του καί δι’ απαλού τρόπου νά τον «κάμη νά μιλήση». "Αλλη κατηγορία είναι 
οί ομιλητικοί. Μ’ αύτούς ό ντέτεκτιβ τό μόνο που έχει νά κάμη είναι νά «καθήση 
πίσω τους» καί νά «μαζεύη» δ,τι του χρειάζεται από τό ρεύμα τής πολυλογίας 
των. 'Ο Τζών—Τζιώρτζ Χαίη, ένας από τούς δολοφόνους τού «λουτρού δι’ όξέως» 
επί παραδείγματι, όταν προσεκλήθη εις τήν 'Τπηρεσίαν ’Ασφαλείας (C.I.D.) ώμί- 
λει περισσότερον των 40 ωρών, μέ μικρό διάλειμμα γιά φαγητό καί σύντομη άνά- 
παυσι.

Άνχιμετωπίζοντες τύπους «σκληροτραχήλων γκάγκστερ», επιβάλλεται ένίοτε 
διά τον άνακρίνοντα νά φανή «σκληρός καί σπουδαίος» εις τούς τρόπους. Τό «παλ- 
ληκαράκι» είναι συνήθως δειλό εις τό βάθος καί υποχωρεί εύκολώτερα όταν αντι
μετωπίζεται «σκληρά». Τό τοιούτον όμως δέν είναι πάντοτε άλήθεια καί δέν πρέ
πει ν’ άποτελέση δικαιολογίαν άποδοχής μεθόδων τρίτου βαθμού, όπως εις μερι- 
κάς Άμερικανικάς Πολιτείας. "Ενα εξαιρετικόν παράδειγμα τής άποτελεσματικό- 
τητος των Βρεταννικών μεθόδων, είναι ή περίπτωσις τραυματισμού πού συνέβη 
εις τάς αποβάθρας τού Αονδίνου τό 1945. "Ολοι οΐ ενδιαφερόμενοι, ένοχοι καί μάρ
τυρες, ήσαν ’Αμερικανοί ναϋται ένός πλοίου Λίμπερτυ. Ό  ’Αστυνόμος τής Σκώ- 
τλαντ—Γυάρδ, εις τον όποιον άνετέθη ή ύπόθεσις, είχε έλάχιστον χρόνον εις τήν 
διάθεσίν του, διότι τό πλοίον έπρεπε νά άποπλεύση μετά δύο ημέρας καί δέν είχε 
κανένα δικαίωμα νά καθυστερήση δλο τό πλήροομα. Μιά «γρήγορη ματιά» στήν υπό
θεση περιώρ'σε τήν έρευνα εις δύο άπό τούς ναύτας, οί όποιοι ήσαν χαρακτηριστι
κοί τύποι των «σκληροτραχήλων τού λιμανιού» τής Νέας 'Υόρκης. Ό  ’Αστυνόμος 
έξήτασε τον καθένα χωριστά, παρουσιαζόμενος σ’ αύτούς μέ υπέρμετρο συναισθη
ματισμό. Τούς ερώτησε γιά τούς γονείς τους καί τί θά έσκέπτοντο αν έπληροφο- 
οόύντο δτι αύτοί ήσαν στά χέρια τής Σκώτλαντ-Γυάρδ. Τούς ένεθάρυνε νά ομιλή
σουν γιά τή ζωή στήν Πατρίδα τους καί εΐδικώτερα στή Ν. 'Υόρκη νά τού δείξουν 
φωτογραφίες των «κοριτσιών» τους καί έτσι τούς έφερε εις μίαν κατάστασιν παθη
τικού συναισθηματισμού καί νοσταλγίας, ώστε ό ένας άπ’ αύτούς νά «σπάση» καί 
ν’ άρχίση τά κλάμματα. Καί οί δύο παρεδέχθησαν τήν ενοχήν τους καί άπεστάλη- 
σαν στο άκροατήριον καί ακολούθου στή φυλακή.

11. ’Ασυνείδητα καί εσκεμμενα ψεύδη .
'Η  τέχνη διά τής οποίας προκαλοΰνται καταθέσεις καί άποσπώνται όμολογίαι, 

είναι μία μικρά μόνον πλευρά τής άνακρίσεως. ’Επί πλέον είναι απαραίτητον νά 
άνευρεθή ή αλήθεια ανάμεσα σ’ αυτά πού λέγονται εις μίαν άνάκρισιν, διά τής 
καταλλήλου άπομονώσεώς της άπό τά λοιπά ενσυνείδητα ή άσυνείδητα ψεύδη. 
Είναι ευρέως γνωστόν, δτι εάν δέκα άτομα παρακολούθησαν τό αύτό περιστατικό, 
τό καθένα, θά τό άποδώση κατά διάφορον τρόπον. Τούτο έχει κατ’ εξοχήν εφαρ
μογήν επί συμβάντων, τά οποία διεδραματίσθησαν μέ ταχύτητα ή περιελάμβανον 
βιαιότητα, π.χ. δυστυχήματα ή συμπλοκαί. Οί παρακολουθοΰντες τέτοια συμβάντα 
«ερεθίζονται» άπό δ,τι βλέπουν καί ή κρίσις των δέν είναι ήρεμος, διά νά άντι- 
ληφθούν τάς λεπτομέρειας τού συμβάντος.

'Ο άνακρίνων πρέπει νά κάμη τον έξεταζόμ.ενον νά όμιλήση καί άπό δ,τι 
θά άκούση νά διαχωρίση τά αληθή. Θά πρέπει νά βεβαιωθή κατ’ αρχήν, περί 
τού ότι ο εξεταζόμενος ήτο κατά τήν ώραν τού συμβάντος εις τοιαύτη 
ώστε ήδύνατο νά βλέπη, ν’ άκούη καί ν’ άντιληφθή γενικώς δ,τι καταθέτει
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Έ π ί παραδείγματι, ή περιγραφή εις δλας τάς λεπτομέρειας μίας συμπλοκής 
άπό ενα άτομο πού 'ίστατο πίσω άπό μίαν κολών» είναι άδύνατος, διότι δεν ήτο 
δυνατόν νά παρακολούθησε όλες τίς φάσεις, άλλα μέρος αύτής. Έ πΙ πλέον ένας 
μάρτυρας περιγράφοντας τον αυτουργό μίας ληστείας, λέγει_ ότι φορούσε σακ- 
κάκι σπόρτ καί ότι ήτο άδύνατος, ένώ ένας άλλος λεγει ότι ήτο κοντος και ότι 
φορούσε σακκάκι ριγέ. Τό μοναδικόν μέσον πού διαθέτει ό άνακρίνων διά να καθο 
ρίση τό πραγματικής συμβάν είναι ή λογική. Δεν υπάρχει κανών έπί τή βάσει 
τού οποίου νά κρίνη τά λεγομενα και να διαχωριση τα ακριβή.^ ^

Ώρισμένα άτομα έχουν την ικανότητα νά «μεταφέρουν» καλλίτερου τα γεγο
νότα άπ-' ό,τι άλλα. Τά παιδιά γενικώς είναι οΐ καλλίτεροι μάρτυρες. Αυτά είναι 
άπηλλαγμένα άπό τής προκαταλήψεις των ήλικιωμένων καί συνήθως περιγράφουν 
άκριβώς ό,τι είδαν. Διά τήν έξέτασιν ήλικιωμένου ή έφηβου μάρτυρος, ό ανα- 
κρίνων πρέπει νά σχηματίση σαφή γνώμην περί τού χαρακτήρος του και με αυτήν 
ώς κριτήριον νά κρίνη περί τής ακρίβειας τής μαρτυρίας του. % ;

Έσκεμμένα ψεύδη, κατατιθέμενα εις μίαν άνάκρισιν,  ̂παρουσιάζουν διά
φορον πρόβλημα πού δύναται εύκολώτερα ν’ άντιμετωπισθή. Ύποπτα πρόσωπα, 
όταν προσπαθούν μ’ ένα ψέμμα νά καλυψουν ενα έγκλημα, ψεύδονται σ=. μερικά 
ή καί σ’ όλα τά σημεία τής καταθέσεώς των. Τά ψεμματα αυτα σπανιως αντέχουν 
εις τήν λογικήν. Ό  άνακρίνων, ώς έπί τό πλεΐστον, έχει άλλα  ̂στοιχεία να αντι- 
τάξη εις τά κατατιθέμενα υπό τού υπόπτου, άλλα. καί όταν ελλείπουν κι  ̂αυτα, 
δύναται δι’ εμμέσων ερωτήσεων έπί δευτερευούσης σημασίας λεπτομερειών και 
διά τής άναδρομής εις άλλα προηγούμενα άμφίβολα σημεία τής ύποθεσεως,^ να 
αντιμετώπιση τούς περισσοτέρους εγκληματίας καί νά ξεκαθαρίση τά  ̂αληθή απο 
όσα αυτοί κατέθεσαν. Τά κοινότατα ψέμματα λέγονται άπό γυναίκες^ εις άνάκρισιν 
έπί εγκλημάτων κατά των ήθών. Εις τάς περιπτώσεις αύτάς, δυνατόν δι’ ιατρικής 
έξετάσεως, νά διαπιστωθή ή άλήθεια, αλλα οπωσδήποτε προκαλούν σοβαρας αωω 
μαλίας εις τήν ταχεΐαν διεξαγωγήν των άνακρίσεων. Πριν από ολίγα ετη, υπε- 
βλήθησαν άρκεταί μηνύσεις κατ’ αγνώστου άπό γυναίκες μιας πολεως τής Βορείου 
Αγγλίας, δι’ έπίθεσιν έναντίον τους άπό ένα άνδρα ό όποιος έσχιζε τα  ̂μανίκια 
των φορεμάτων ή καί τά γυμνά μέρη τού βραχίονός των, με ένα ξυράφι.  ̂ Εκ ·ων 
καταγγελιών αυτών προεκλήθη μία κατάστασις τρομοκρατίας. Η τοπική  ̂Αστυ
νομία διέθεσε μεγάλη δύναμιν διά περιπολίας εις τάς όδους τής πολεως, ήμερα και 
νύκτα, πλήν όμως αί προσπάθειαί της άπέβησαν άκαρποι. Αι μηνύσεις δια ιας 
έπιθέσεις συνεχίζοντο καί ή ’Αστυνομία ήτο εις κατάστασιν συναγερμού.^Κατόπιν 
αυτών άπεφασίσθη ή πρόσκληση τής Σκώτλαντ—Γυάρδ, η οποία και απεστειλε 
ένα 'ΐπαστυνόμο διά νά έξετάση τά «εγκλήματα» αύτά. Το πρώτο βήμα.τού Ύ- 
παστυνόμου ήτο νά δή μία άπό τάς παθούσας καί να εξεταση τον τραυματι
σμένο βραχίονά της. ’Αφού συνήντησε άρκετάς άρνήσεις άπο τα ντροπαλά θύματα, 
μία γυναίκα έπείσθη νά σηκώση τό μανίκι της καί νά δείξη τήν ουλή τού τραύ
ματος. Καί ή παράξενη λεπτομέρεια πού δεν είχαν μέχρι τότε προσέξη, ότι δηλαδή 
ή ούλή έδειχνε τό τραύμα νά κατευθύνεται έκ τών κάτω προς τα άνω τού αγκω- 
νος. Ό  Ύπαστυνόμος έτόνισε ότι ό καταζητούμενος «ξυραφιστής» θά έπρεπε να 
«σχίζη» κατά τήν αντίθετη κατεύθυνση καί οχι όπως έδειχνε η ουλή τού τραύ
ματος πού έξήτασε. Μέ βάση τ’ άνωτέρω, έστήριξε κατηγορία έναντίον τής γυναι- 
κός αυτής έπί «αύτοτραυματισμώ». Στην άρχή ήρνεΐτο μέ έπιμονή τήν αποδοθεϊσαν 
κατηγορίαν, άλλά κατόπιν παρεδέχθη τήν ενοχήν της. Ακολούθως έξητασε_και τ 
άλλα θύματα εις τήν πόλιν καί κατεδείχθη ότι άπαντα είχον άύτοτραυματισθή.^ Εξη- 
γησις τής εκπληκτικής αυτής πράξεως τού αύτοτραυματισμοΰ, ήτο ή επιθυμία^ της 
δημοσιότητος ή όποια θά άκολουθοΰσε μετά τήν καταγγελίαν τους. Το πρώτο «θύμα» 
είδε τή φωτογραφία μιας γυναικός καί μερικά σχόλια εις τήν τοπική εφημερίδα 
μίας άλλης γειτονικής πόλεως, σέ μικράν άπόστασιν άπό τήν ΐδικήν της και ζήλεψε
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τη δημοσιότητα καί γ ι’ αύτό έδημιούργησε τήν φανταστική ιστορία τοΰ «ξυραφι- 
στοΰ». Ή  φαντασία εις με,γάλον βαθμόν, ή σφοδρά έπιθυμία δημοσιότητας, καί, 
δυνατόν, μία δόσις μαζοχισμού, ήσαν τά αίτια πού ώθησαν τά άλλα «θύματα» 
ν' ακολουθήσουν το παράδειγμα του πρώτου, χωρίς νά ύπάρχη συνεργασία μετα
ξύ τους.

Είναι σύνηθες τό φαινόμενον τής ψευδούς αύτοκατηγορίας, εις κάθε περί- 
πτωσιν σοβαρού φόνου πού καταλαμβάνει τήν πρώτη σελίδα των εφημερίδων. Εις 
μερικάς περιπτώσεις ή ψευδής αύτοκατηγορία είναι αύταπόδεικτος, άλλ’ εις ά.λλας 
έχουν τοιαύτην αληθοφάνειαν ώστε στοιχίζουν πολλούς κόπους καί αρκετόν χρόνον 
διά νά καταδειχθοΰν ώς ψευδείς. Είναι απαραίτητον διά το είδος αύτό των έξετα- 
ζομένων, όπως ό άνακρίνων μή άπευθύνη «καθοδηγητικάς απαντήσεις». Διά τούς 
έκ συστήματος παρουσιαζομένους ίνα καταθέσουν ενώπιον τής ’Αστυνομίας—καί 
υπαρχουν πολλοί τοιοΰτοι άνδρες καί γυναίκες—είνα, εύκολον νά κατατοπιστούν 
άπό τήν άτεχνη έρώτησιν πού έχει ώρισμένην άπάντησιν.

"Οταν, χατά τό παρελθόν, συνέβη μία μεγάλη ληστεία τραπέζης μέ φόνο ενός· 
έκ των υπαλλήλων της, διά τήν όποιαν έγιναν πάμπολλες δημοσιεύσεις στις πρώ
τες σελίδες των εφημερίδων όλης τής Χώρας καί γιά τήν οποίαν ή ’Αστυνομία δεν 
είχε παρά ελάχιστα στοιχεία, ένας νεαρός παρουσιάσθη εις τήν ’Αστυνομία μιας 
άλλης πόλεως, κοντά σ’ αυτή πού ήτο ή ληστευθεΐσα τράπεζα καί ώμολόγησε δτι 
αυτός ήτο ό δολοφόνος. Ό  άρχιφύλαξ τής υπηρεσίας τού ’Αστυνομικού Σταθμού, 
έγνώριζε ώρισμένας λεπτομέρειας περί τοΰ φόνου άπό συζητήσεις μέ τούς συναδέλ
φους του, πού ήσχολοΰντο μέ τήν έρευνα τής ύποθέσεως αυτής. Εις τήν αρχήν έν- 
νοιωσε τήν «ταραχή» έκ τής ύποθέσεως καί «λαχτάρισε» νά όλοκληρώση τό «κα
τόρθωμα», καί παρ’ δλον δ,τι ένεθυμήθη τήν έκπαίδευσιν εις τήν ’Αστυνομικήν 
Σχολήν, έπί τή βάσει τής οποίας δέν έπρεπε νά έκλάβη ώς άξιόλογον τήν ιστορίαν 
τοΰ νεαρού, δπως εις τήν έπιφάνεια παρουσιάζέτο, ήρχισε νά τον έξετάζη.

Ό  άρχιφύλαξ τον ήρώτησε πού ήτο στή μία ή ώρα τής ημέρας τού φόνου. 
Ό  νεαρός σκόνταψε. Μετά άπ’ αύτό προχώρησε οχι ψύχραιμα. «Ποιος ήτο ό ιδιο
κτήτης τοΰ αύτοκινήτου; Πού εύρίσκεται κρυμμένο τώρα; «Πιάστηκε» άπό τις 
ερωτήσεις καί έσκάρωσε μία άληθοφανεστάτη ιστορία, πού συμφωνούσε μέ τά γεγο
νότα, τά οποία δ άρχιφύλαξ άνοήτως μέ τάς ερωτήσεις του έξέθεσε. Ό  άρχιφύλαξ, 
πεπεισμένος δτι είχε συλλάβει τον πραγματικόν δράστην, έστειλε έπεΐγον σήμα προς 
τον ντέτεκτιβ πού είχε τήν ύπόθεσιν. ’Αλλά μέχρι τής άφίξεώς του, ό νεαρός είχε 
μάθη εις τήν έντέλεια κάθε λεπτομέρεια πού έγνώριζε ό άρχιφύλαξ. ’Έτσι κατά- 
φερε νά διηγηθή τά γεγονότα όπ<»ς θά έδιηγήτο ένας αύτόπτης μάρτυς.

Ό  ντέτεκτιβ άφοΰ ήκουσε τά δσα τού είπε ό «δράστης», δέν έπανήλθεν εις 
τα ερωτηθέντα ύπό τοΰ άρχιφύλακος, άλλά συνέχισε διά παραπλανητικών έρωτ.ή- 
σεων. «Τί άπέγινε τό χρυσό δακτυλίδι πού φορούσε τό θύμα;», ή άπάντηση ήτο 
«εγώ τό πήρα». «Σέ ποιο χέρι τό φορούσε»; Ό  νεαρός δέν ήτο βέβαιος, «εις τό 
δεξί δέν ήτο; Ναί, μπορεί, τό πήρα τόσο γρήγορα, πού δέν θυμάμαι. «Τό δακτυλίδι 
είχε μονόγραμμα, μήπως θυμάσαι τί μονόγραμμα ήτο;» συνέχισε ό ντέτεκτιβ. 
«Δέν κύτταξα καλά)), είπε, «άλλ’ άν δέν άπατώμαι ήταν «Α» καί «Ζ».

Εις τήν πραγματικότητα, τό θύμα φοροΰσε ένα δακτυλίδι, οχι μέ μονόγραμμα 
άλλα μέ πετράδι καί τό οποίον δέν είχε καν κλαπή. Τί συνέβη μέ τον «δράστην» 
είναι εύνόητον. Καταπιάστηκε καί πάλι άπό τά διδόμενα ώς γεγονότα διά των έρω- 
τήσεων καί συνεπλήρο)σε τήν ιστορία του, ή όποια βεβαίως άπεδείχθη ψευδής, άλλά 
έγινε αίτια να άσχοληθή ό ντέτεκτιβ καί νά κοπιάση χωρίς κανένα πρακτικό άπο- 
τελεσμα διά τήν ύπόθεσι, διότι ό άρχιφύλαξ δέν έμελέτησε τις πρώτες έρωτήσεις 
πού έκανε. (Συνεχίζεται)



ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Τό πουλί κΓ ή παγίδα
Πετούσε ξέγνοιαστο σαν τ’ άλλα στα αιθέρια 
ένα πουλάκι όλο χάρι, χαρωπό, 
μά κάποι’ ανθρώπινα, καταραμένα χέρια 
άλλάξαν της ζωής του τό σκοπό.

★ .

’Απ’ την άνατολή του ήλιου ώς τή δύση 
κελάηδημα έσκόρπαγε στή φύση.
Δέν είχε κάνει στους άνθρώπους μια ζημιά 
τροφή δέν ζήταγε να βρή άλλη καμμιά, 
δυο σπόροι του άρκούσανε τή μέρα 
όταν τούς ευρισκε πετώντας δώθε-πέρα.
Μέσ’ τό βασίλειο πού έχουν τά πτηνά 
καμμιά ξεχωριστή δέν είχε θέση, 
χρόνια έζούσε τώρα ταπεινά 
δέν είχε άνθρο:>πο ποτέ στενοχωρέσει.

*·
Πετοΰσε ξέγνοιαστο σαν τ1 άλλα στον άέρα, 
πετούσε ολόγυρα ολόκληρη τή μέρα, 
μέ χάρι τραγουδούσε, μά... τό είδα 
τό δύστυχο σαν τόπιασ’ ή παγίδα.

★

Και κλαίει τώρα πιά στή συμφορά του 
τή λευτεριά σαν τού στέρησαν, τή χαρά του, 
μοιρολογάει τώρα μόνο του, δέν κελαϊδάει, 
δεμένο στή παγίδα...δέν πεταει.
Ανοιγοκλείνει τά φτερά του στον άέρα, 
θέλει νά φύγη, νά πετάξη. Δέν μπορεί, 
θέλει νά πάη τό κακόμοιρο πιο πέρα, 
μά.,.τό κορμί του δέν πέτα, δέν προχωρεί.

★
Τού πλήγιασε τά πόδια ή παγίδα 
τό έκανε φρικτά γιά νά πονή.
Νά προσπαθάη γιά νά φύγη, ναι τό είδα, 
μά της παγίδας ή λαβή τό τυραννεΐ.

★
Μπορούνε κάποια χέρια νά τού δώσουν 
γιά νά πετάξη πάλι τά φτερά, 
μέ τ’ άλλα τά πουλιά νά τό ενώσουν, 
νά τού χαρίσουνε τή πρώτη του χαρά.
Μέ τήν παληά-δέν θά πετάη όμως χάρι, 
δέν θά μπορή νά στηριχθή σ’ ένα κλωνάρι, 
τού τσάκισε τά πόδια ή παγίδα, 
μαύρη τό συνεπήρε καταιγίδα.

★
’Αδιάκοπα τό άμοιρο πετώντας 
καί σ’ ενα δέντρο νά καθίση μή μπορώντας, 
θά κουρασθή κάποια ημέρα καί θά πέση 
στή χώρα των νεκρών θαυρη μιά θέση.

Κ. Νιάσκος, δοκ. 'Υπαστυνόμος
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ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΧΑΟΥΠΤΜΑΝ ΗΤΑΝ ΑΦΘΟΝΑ 
ΚΑΙ ΠΕΙΣΤΙΚΑ ΚΙ* ΟΜΩΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΚΟΜΗ ΔΙΕΡΩΤΑΤΑΙ:

ΕΛΥΘΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ 
ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΑΙΝΤΜΠΕΡΓΚ;

Μετάφρασις τοϋ καθηγητοϋ
---------------------------------------- κ. Γ . Κ ΕΡΠ ΙΝ Η , άπό τό π ε - -------------------------------------------

ριοδικόν «Readers Digest» (Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου
καί τέλος)

Συνεπέραναν ακόμη ότι ό θόρυβος πού είχε ακούσε', ό Λίντμπεργκ, ((σαν 
λεπτές σανίδες κιβωτίου πορτοκαλιών» ήταν ό θόρυβος τής σκάλας πού έσπασε καί 
πού σκότο»σε το παιδί του.

'Η  σκάλα είχε κατασκευασθή άπό άτομο ειδικευμένο στη χρήσι εργαλείων 
μαραγκού. Δίπλα στη σκάλα βρέθηκε ένα σκαρπέλλο μάρκας Στάνλεϋ, τριών τετάρ
των τής ίντσας. Ά πό τά σημάδια τοϋ σκαρπέλου στον τοίχο, άπεδείχθη ότι το εργα
λείο αύτό είχε χρησιμοποιηθή γιά την κατασκευή τής σκάλας.

'Ο ’Αρθούρος Κόχλερ, τού Εργαστηρίου Δασικών προϊόντων, βρήκε τά ίχνη 
μιας έκ τών όρθιων δοκών τής σκάλας σ’ένα ξυλουργικό εργοστάσιο τής Ν. Καρο
λίνας καί έν συνεχεία στην Ξυλουργική Εταιρεία ’Εθνικής Ξυλείας στο Μπρόνξ.

'Ο Μίλαρντ Γουάΐτιντ, ένας κτηματίας πού ζοΰσε δίπλα στο κτήμα τού Λίν
τμπεργκ, ν είπε ότι είχε ίδή έναν άνδρα μέ κυρτό καπέλλο καί μυτερό πρόσωπο νά 
βγαίνη άπό τό δάσος, άπό την κατεύθυνση τού σπιτιού τού Λίντμπεργκ δύο έβδομάδες 
προ τής άπαγωγής.

'Ο Άμαντος Χότσμαθ, πού κατοικούσε κοντά στην ε’ίσοδο τής ιδιωτικής 
οδού τοϋ Λίντμπεργκ, είπε ότι τό μεσημέρι τής πρώτης (1ης) Μαρτίου είχε ίδή 
έναν άνδρα μέ μυτερό πρόσωπο νά όδηγή ένα Σεντάν καί νά στρίβη μέσα στήν «οδό 
Λίντμπεργκ». 'Οδηγούσε μέ τό άριστερό του χέρι, ενώ μέ τό δεξί του χέρι κρατούσε 
μϊά άνεμόσκαλα, πού υπήρχε στο πίσω μέρος τού καθίσματος.

'Ένας μαθητής 18 ετών, ενώ έπαιρνε κάτι επιστολές άπό ένα άγροτικό γραμ.- 
ματοκιβώτιο, περίπου ένα μίλλι άπό τήν ιδιωτική οδό τού Λίντμπεργκ, είπε ότι 
μεταξύ 5.30' καί 6 τό.άπόγευμα τής 1ης Μαρτίου είχε ίδή ένα σκοΰρο-μαΰρο αύτο- 
κίνητο νά κατεβαίνη τό στενό δρόμο. Μέσα υπήρχαν ένας άνδρας καί μιά άνεμό
σκαλα. 'Η ’Αστυνομία μέ τό μαθητή ερεύνησαν ολα τά γκαράζ έπί μίλλια τριγύρι». 
Σ’ ένα γκαράζ ό μαθητής έδειξε ένα Ντόντζ Σεντάν, μοντέλλο 1930, βαθύ μπλέ 
καί είπε ότι ήταν σχεδόν ’ίδιο μέ κείνο πού είχε ίδή.

Άπό τις λέξεις «σπίντι» άντί σπίτι καί «γκαλός» άντί «καλός» πού υπήρχαν 
στά σημειώματα γιά τά λύτρα, ήταν μάλλον βέβαιο ότι 6 άπαγωγεύς είχε μορφωθή 
στή Γερμανία. Παρ’ όλες όμως αυτές τις ενδείξεις ή ’Αστυνομία δέν μπορούσε παρά 
μόνον νά βασιστή στά τραπεζογραμμάτια, πού θά τήν ώδηγοϋσαν στήν άνακάλυ- 
Φί του.

'Η  Ά  στυνομία έξετύπωσε 200.000 καταλόγους μέ τούς αυξοντας άριθμούς 
τών χαρτονομισμάτων καί τούς διένειμε σέ όλες τις τράπεζες, σ’ όλο τον κόσμο. 
’Εάν ένας υπάλληλος τραπέζης παρακολουθήσεο»ς χαρτονομίσματος άνεκάλυπτε 
κανένα τραπεζογραμμάτιο, πού είχε πληρωθή ώς λύτρα, είχε έντολή νά τό παρα- 
δώση άμέσως στον Ταμία του ό οποίος θά έκαλοϋσε τήν Αστυνομία γιά νά άνακα- 
λύψουν ποιος τό είχε θέσει στήν κυκλοφορία.

Ό  απολογισμός τής μεθόδου αυτής είναι ό άκόλουθος: Κατά τά είκοσι χρόνια 
πού πέρασαν, άφ’ ότου τά χρήματα παρεδόθησαν σέ κείνο το άτομο, μέσα στο κοι-
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μητήριο, χαρτονομίσματα άξίας 30.315 δολ. ούδέποτε άνευρέθησαν, καί είτε πέ
ρασαν στην κυκλοφορίαν άπαρατήρητα, είτε κατεστράφησαν στο δημόσιο θησαυρο
φυλάκιο ώς έφθαρμένα.

'Η  οικονομική κρίσις πού έπληξε το 1930 τις Ή ν. Πολιτείες, κατέστησε τον 
κλοιό τής ’Αστυνομίας άποτελεσματικώτατο. Ή  μεγάλη ζήτησις χρυσοϋ ανάγκασε 
τον Πρόεδρο Ροΰσβελτ ν’ άνακαλέση την κυκλοφορία χρυσών νομισμάτων. Ή  ημε
ρομηνία λήξεως άνταλλαγής χρυσών νομισμάτων με τα σημερινά τραπεζογραμμά
τια έληγε οριστικά την 1η Μαΐου 1933. Μετά την ημερομηνίαν αυτή, δ άπαγωγεύς 
θά έμενε φορτωμένος με χρήματα, που θα εγινοντο δυσεύρετα και συνεπώς πιο 
εμφανή μέ κάθε ημέρα πού περνούσε.

Στις 15 Σεπτεμβρίου 1935 ένας άνδρας σταμάτησε σ’ ένα βενζινάδικο στή 
διασταύρωσι τής Λεωφόρου Λέξινγκτον και τής 127ης οδού εις το Μανχαταν.

Έζήτησε 5 γαλόνια βενζίνης. ’Ενώ ό Γώλτερ Λαΐλ, διευθυντής τού καταστή
ματος έβαζε τή βενζίνη, δ υπάλληλός του Τζο^ν Τζοσεφ Λαιονς, εκαθαριζε το εμ
πρόσθιο τζάμι τού αύτοκινήτου καί κύτταξε αν το νερό στο ψυγείο ήταν αρκετό. 
'Ο άνδραε μέσα στο αυτοκίνητο, τού έδωσε ένα χουσο τυπασμένο χαρτονόμισμα τών 
10 δολλαρίων.

Έσκεπτόμουνα, έλεγε άργότερα ό Λαίλ, εκείνες τις κρύπτες μέ τά χρυσά νο
μίσματα, μέ τις όποιες ήσαν γεμάτες οι εφημερίδες. Κι’ έτσι λοιπον έγραψα τον 
αριθμό τού αυτοκινήτου. «Καί για τή μικρή αυτή πράξι οι δυο ανόρες στο βενζινά
δικο έμοιράστηκαν στο τέλος τήν αμοιβή τών 2 d .000 δολ.»

Μέ τή σειρά ταυ τό χρυσό τυπωμένο χαρτονόμισμα έφτασε σέ μιά γειτονική 
τράπεζα. Τό γεγονός ότι ήταν χρυσόχρωμο εβαλε σε υποψίες τον υπάλληλο παρακο- 
λουθήσεως καί τό ήλεγξε μέ τον κατάλογο τών λύτρων. Ή ταν ένα απο τα τραπε
ζογραμμάτια. Λίντμπεργκ. 'Η ’Αστυνομία ειδοποιήθηκε αμέσως. Ο αριθμός αδειας 
τού αυτοκινήτου, πού δ Λάϊλ είχε γράψει επάνω στο χαρτονόμισμα, ήταν 431υ41, 
άνεκαλύφθη ότι εΤ/ε έκδοθή έπ’ όνόματι ενός Ριτδαρντ Χαουπτμαν, κάτοικου επι 
τής 222ας ’Ανατολικής δδού, εις τό Μπρόνς και ο οποίος ανανέωνε την αδεια απο 
τό 1931.’

'Ο Χάουπτμαν συνελήφθη τό επόμενο πρωί. Στο γκαραζ, στο πίσω μέρος τού 
ξύλινου σπιτιού του, αστυνομικοί τού ’Έφ-Μπί-^Αϊ βρήκαν εναν τετράγωνο τενεκε, 
μεγέθους γαλονιού βενζίνης πού περιείχε περισσότερα απο 13.000 δολλαρια σε χρυσο- 
τυπωμένα τραπεζογραμμάτια. Τό γκαράζ έξυλώθηκε σανιδα-σανιδα, και συνολικά 
βρέθηκαν 14.580 δολλάρια, όλα δέ ήσαν άπό τά χρήματα τών λυτρών.

Ό  συλληφθείς έζύγιζε 170 λίτρες. Είχε πρόσωπο πλατύ πού έστένευε έτσι 
ώστε τό σαγώνι πεταγόταν προς τά έξω. Ή ταν μαραγκός εξ επαγγέλματος. Ανά
μεσα στά εργαλεία του, υπήρχε μιά σειρά σκαρπέλων μαρκα Στανλεϋ κυμαινόμενα 
σέ πλάτος άπο μισή ΐντσα μέχρι μιάμιση, έλλειπε όμως τό σκαρπελλο τών 3/4 τής 
ΐντσας. Στήν Ξυλουργική Εταιρεία Εθνικής ϋυλειας ήταν γνωστός ως πελάτες 
του. Είχε γεννηθή καί είχε μορφωθή στή Γερμανία. Καί πριν ακόμη απο το έγκλημα, 
ήταν ιδιοκτήτης ενός βαθύ μπλε Ντόντζ Σεντάν, μοντελλο 1930.

'Ο έμπειρογνώμων ξυλείας Κόχλερ, άπέδειξε ότι ή μία δοκος τής ανεμόσκαλας 
τού άπαγωγέως είχε κατασκευασθή άπό ένα κομμάτι ξύλο άπο τη σοφίτα τού Χα
ουπτμαν. 'Ο Κόντον τον άνεγνώρισε δτι ήταν δ Τζών, στον οποίον είχε πληρώσει 
τά λύτρα, καί δ Λίντμπεργκ άνεγνώρισε τή φωνή του όταν είχε φωνάξει: « Ε ! γιατρέ !» 
Τελικώς υπήρχαν καί τά χρήματα. __

Τήν επομένη τής πληρωμής τών λύτρων, δ Χάουπτμαν είχε εγκαταλείπει 
τή δουλειά του καί ποτέ δεν είχε έργαστή πιά, ούτε και ένα ημερομίσθιο. Και είχε 
μόνον αποταμιεύσει 303 δολ. καί 90 σέντς. Κατά τά ενδιάμεσα χρονιά που δεν είχε 
δουλέψει ούτε καί είχε φανερό εισόδημα, έκτος άπό τά 18 δολ. τήν εβδομάδά και τά



Έλύθη πράγματι τό μυστήριο τής ύποΟέσεως Αίντμπεργκ; 3175

με τά χρήματα, πού βρέθηκαν στην κατοχή του τή στιγμή τής συλλή- 
ψεώς του, ολόκληρα τά ποσά άνήρχοντο σέ περισσότερα άπό 44.000 δολλάρια.

Ή  δίκη του έ'γινε στο μικρό, παμπάλαιο δικαστικό κτίριο τοϋ Γλέμιγκτον, 
τού Νιοϋ 1 ζέρσεϋ, μιά μικρή πάλι πού γέμισε περιέργους άπό όλο τό έ'θνος.

Εν άντιθέσει προς τό κατηγορητήριο πού ήταν συντριπτικό, ή ύπεράσπισις 
τοϋ Χάουπτμαν ήταν γεμάτη αντιφάσεις. Οί προσπάθειές του ν’ άποδείξη τό άλλοθι, 
γιά τις δύο κρίσιμες βραδυές τής Ίης Μαρτίου καί 2ας ’Απριλίου, κατέρρευσαν σέ 
αβέβαιες άναμνήσεις καί ή επιμονή του ότι τά χρήματα των λύτρων πού βρέθηκαν 
στην κατοχή του, τοϋ τά είχε έμπιστευθή ένας φίλος του ονομαζόμενος ’Ισίδωρος 
Φίςς καί ό όποιος γύρισε καί πέθανε στη Γερμανία, δεν μπορούσε ν’ άποδειχθή καί 
νά γίνη δεκτή.

Οί ένορκοι—κτηματίες, υπάλληλοι καί νοικοκυρές—τον κήρυξαν ένοχο καί ούτε 
κάν έκαναν σύσταση έπιεικίας, ή οποία ίσως νά τού έσωζε τή ζωή.

Η καταδίκη τού Χάουπτμαν, παρ' όλα αύτά, δέν σταμάτησε τό ξέσπασμα τού 
παραλογισμοΰ πού συνεχίστηκε καί μετά τή δίκη.

Χτό Μάουντ Χόλυ, Νιοΰ Τζέρσεϋ, ζοΰσε ένας άστυνομικός ονομαζόμενος 
Έλλις Πάρκε καί τον όποιον οί δημοσιογράφοι των μεγάλων εφημερίδων γιά νά δια
σκεδάσουν έξεθείαζαν σαν ένα νεώτερο Σέρλοκ Χόλμς. Τό κακό είναι δτι τό πίστεψε 
καί ό ίδιος. "Οταν λοιπόν ή αίτησή του, νά όδηγήση αύτός τό άνθρωποκυνήγι, άπερ- 
ρίφθη μέ ευγένεια, αίσθάνθηκε μιά βαθειά πίκρα καί άπογοήτευση. Ένω λοιπόν ή 
καταδίκη του Χάουπτμαν άνέμενε τήν έπικύρωσίν της άπό τό Έφετεΐον τοϋ Νιοΰ 
Τζέρσεϋ καί τό ’Ανώτατο Δικαστήριο των 'Ην. Πολιτειών, ό Πάρκε έπειο'ε τον κυ-  ̂
βερνήτη τοϋ Νιοΰ Τζέρσεϋ νά δώση 60 ήμερων άναβολή στήν έκτέλεση τοϋ Χάου
πτμαν, ένω αύτός ό Πάρκερ, άνελάμβανε στο διάστημα αύτό νά συλλάβη τον πραγ
ματικό άπαγωγέα. Καθώς περνούσε ό καιρός καί ό Πάρκερ δέν είχε κατορθώσει 
τίποτε, τον έπιανε ή άπελπισία. Άπήγαγε λοιπόν έναν έκκεντρικό δικηγόρο τοϋ 
Τρέντον, όνόματι Γουέντελ, τον ώδήγησε στο Μπροΰκλιν καί τον έκράτησε αιχμά
λωτο γιά κάμποσες ημέρες σ’ ένα άκατοίκητο κτίριο, ένω ταυτόχρονα τον έξεβίαζε 
νά ύπογράψη μιά γραπτή ομολογία δτι αύτός είχε διαπράξει τό έγκλημα. Ό  Γου
έντελ δμο^ς κατώρθωσε νά δραπετεύση, κατέφυγε στο δικαστήριο καί ό Πάρκερ τε 
λειώσε τις ήμερες του σ ενα σωφρονιστήριο. Σήμερα, είκοσι χρόνια ύστερα άπό τή 
άπαγωγή, ή (ώπόθεσις Χάουπτμαν»—μέ δλες τις άπίστευτες μεταστροφές της- 
παραμένει άκόμη επίκαιρο θέμα, λές καί ή έκτέλεσις δέν έγινε άκόμη.

Τ Ε Λ Ο Σ
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ΕΝΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ  ΠΟΥΣΒΥΣΕ
‘Υπό κ. Π. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, Ύπαστ. Λ'

Μισή ώρα μακρυά άπό το χωριό μου, προς την άνατολή, ανάμεσα σέ^παχύ- 
σκια δέντρα καί τρανά κυπαρίσσια, βρισκότανε τό μεγάλο μαναστήρι του Ά η - 
Θανάση, πού ή φήμη του έφθανε καί στά πιο απόμακρα χωριά.

Ό μ ο ο φ ο κ τισ μ ένο  άπό άσπρη μ υγδαλω τή  πέτρα,^ που^ μφθονη βρίσκεται^ σ 
εκείνα τά  μέρη, λαμποκοπούσε στην πρω ινή  άντηλ ιά , λες κα ί ήτανε φ τιαγμ ένο  απο
κάτασπρο πεντελήσιο μάρμαρο. ; ν , , ,

Μια σειρά κελλιά σέ τετραγωνικό σχήμα, πολυόροφα,^ με προσοψη τα πλειο- 
τερα προς την άνατολή, γεμάτα πορτοπαράθυρα, άπ! οπού άφθονο -έμπαινε το ολο- 
δροσο καί μοσχοβολησμένο αεράκι τού βουνού, τού έδιναν μιά^μεγαλοπρεπη οφη, 
έτσι πού τό έκανε νά μοιάζη σά φεουδαρχικός πύργος τού παληου καιρού. Δυο-τρεις 
καλόγηροι, μέ πρόσωπα σκαμμένα άπό τού χρόνου τό πέρασμα, με μακρειες γενεια- 

κατάλευκες σάν τό χιόνι, έσερναν άργά τά κουρασμένα βήματα τους στα χορτα
ριασμένα πλακόστρωτα τής αυλής, πού ησανε ολοκάθαρα, πλυμένα άπό τις αλλεπάλ
ληλες άνοιξιάτικες βροχές. ,

' Στά μέση τού μοναστηριού ήτανε ή Εκκλησία. Ολοκάθαρη, επιβλητική, με
τά Γπερίφημα βυζαντινά εικονί
σματα καί μέ τον πελώριο Παν- 
τοκοάτορα, που εόεσποζε τού ω
ραίου γαλάζιου θόλου της. Και 
ήτανε ή Εκκλησία αύτή τό κα
θημερινό καταφύγιο στους απο
κλήρους τής ζωής που εθυσιασαν 
τον κόσμο, γιά νά γραφούνε στο 
μητρώο τής μοναστικής πολι
τείας.

Μιά μικρή βρυσούλα κοντά 
στήν πόρτα τής Εκκλησίας,^ μέ 
μιά βυζαντινή έπιγραφή, χρόνια 
τώρα έστέρεψε, μπορεί καί αιώ
νες άκόμη, σάν νά κουράστηκε κι 
αύτή νά ζή μέσα στο αύστηρο πε
ριβάλλον τού μοναστηριού καί 
τώρα σέ κάποια άλλη βουνοπλα
γιά θά ξέσπασε, γιά νά δροσιζη 
μέ τά κρυσταλλένια νερά της τα 

διψασμένα χείλη τού τσοπάνη ηνά λούζη τά ροδοκόκκινα μάγουλα κάποιας πανέμορ
φης βοσκοπούλας. Πέτρινα, όλοκάθαρα πεζούλια* καί ψηλοκορφα κυπαρίσσια, που 
άνεμίζουν τις τεράστιες κορφές των, έδιναν μιά μεγαλοπρεπή οφη στο πανώριο ε- 

~ / \
κε',,νο TOTCLOV. , Ν , /

'Ολόγυρα άπό τό μοναστήρι μιά θεϊκή γαληνη απλωνόταν και μονον καπου-
κάπου άκουγόταν σά συναρπαστική νότα ή άχολογιά τής φλογέρας του τσοπάνη, 
πού έβοσκε τά πρόβατά του στήν άντικρυνή καταπράσινη βουνοπλαγιά, εκειπου το 
χορτάρι θεριεαένο άπό τις άνοιξιάτικες βροχές έφθανε μέχρι τα γόνατα. ^

Έπήγαινα τακτικά στό μοναστήρι, όταν βρισκόμουνα με αδεια στο χωρίο.
Παρέα μου έκεϊ, ήτανε ο πατερ Αμβρόσιός. , ,
'Ένας έξηντάρης καλόγηρος, μέ ολόλευκα γένεια, με πρόσωπό γαλήνιο και

Βυζαντινό παρεκκλήσι.



Ένα μοναστήρι πούσβυσε 3177

γελαστό καί μέ άνάστημα ψηλό, ολόισιο καί επιβλητικό. Μέσα στο ερημικό περι
βάλλον του μοναστηριού ή μορφή τοϋ Πάτερ ’Αμβρόσιου ξεχώριζε καί άνάδινε κα- 
λωσύνη καί ομορφιά. Είχε υπηρετήσει σέ πολλά μοναστήρια, πιο πλούσια καί όνο- 
μαστα καί εκεί έπήρε τον αέρα ένός έξέλιγμένου ανθρώπου. Στο μοναστήρι τοϋ 
Αη Θαναση άπό πολλά χρόνια ήτανε ηγούμενος. Το κελλί του, όμορφο, ολοκάθαρο, 

στολισμένο μέ παληά έπιπλα, βρισκότανε στή νότια πλευρά τοϋ μοναστηριοΰ, κοντά 
στη μεγάλη καμπάνα, πού κάθε βράδυ στον εσπερινό σκόρπιζε τούς μελαγχολικούς 
ήχους στή γύρω περιοχή.

Και ήτανε ανοιχτο όλες τις ημέρες στούς προσκυνητάς, πού έρχόσανε εύλαβικά 
απο τα πιο μακρυνα μέρη, για να προσκυνήσουν τον "Αγιο ή ν’ άφιερώσουν κάποιο 
ταμα πού έταζαν, όταν κάποιο φοβερό βράδυ ό χάρος χτυπούσε επίμονα τήν πόρτα τους.

Ο Πατερ ’Αμβρόσιος τούς δεχόταν όλους μέ τό γέλιο στο στόμα.
'Η βιβλιοθήκη του παραφορτοψένη μέ λογής-λογής βιβλία, θρησκευτικά, 

κοινωνιολογικά, άκόμη καί λογοτεχνικά, ήτανε ή μοναδική συντροφιά του στις ημέ
ρες που δεν είχε το μοναστήρι προσκυνητάς. 'Ολόκληρες ώρες βρισκόταν σκυμμένος 
έπάνω στά ογκώδη βιβλία του. Κάποτε-κάποτε, όμως, τον διέκοπτεν ό Ναούμης, ό 
φύλακας τοϋ μοναστηριού, πού έπήγαινε στο κελλί, για νά πιή κανένα τσίπουρο, όταν 
τα χειμωνιάτικα βράδυα τό ξεροβόρι τοϋ περόνιαζε τό κορμί.

Πολλές φορές έκάναμε μαζί περίπατο στή γύρω περιοχή τοϋ μοναστηριού, 
κάτω απο τα θεωρατα δέντρα καί τά πένθιμα κυπαρίσσια, πού παράστεκαν γύρω 
μας σε στάση άψογου προσοχής ή πέρναμε τό μ,ικρό λοξό δρομάκι, πού φθάνει στά 
καλογερικά αλώνια, εκεί όπου τό κρύο καί δροσερό άεράκι, σταλμένο άπό τά όμορφα 
καταράχια τού χιλιοτραγουδισμένου Χελμού, μάς δρόσιζε τά πρόσωπα. ’Εκεί εύρι- 
σκα την ευκαιρία να τόν ρωτάω γιά τήν ζωή τού μοναστηριοΰ.

Μια συνήθεια, παιδί μου, μοΰ έ'λεγε είναι, πού γίνεται εύχάριστη άπό τήν 
γλυκυτητα τής έξοχής καί πιο πολύ άπό τήν σκέψη ότι έ'χουμε άφιερώσει τή ζωή μας 
στο Θεό.

Λύπη καμμιά δέν ζωγραφιζόταν στο πρόσωπό του.
.. Τήν ψυχή του έπλημμύριζε ή άγάπη στή Θρησκεία, στήν πλάση γύρω καί 

πιο πολύ στον άνθριυπο. ’Από τήν Έκκλησιά ποτέ δέν έλειπε.. Αύτός έ'βγαζε πέρα 
όλη τη λειτουργία, ενώ οι άλλοι καλόγηροι μέ μια άδύνατη φο^νή, πού έβγαινε κομ
ματιασμένη απο τα ερειπωμένα τους κορμιά, βοηθούσανε στήν ψαλτική. Ή  άγγε- 
λικη φωνή τού Πάτερ ’Αμβρόσιου έδόνιζε τούς θόλους καί έγέμιζε τις καρδιές των 
προσκυνητών άπό μιά θεϊκή γαλήνη.

Σαν ετελειωνε η άδειά μου κι’ έφευγα γιά τήν ’Αθήνα, έπήγαινα τήν προηγου- 
μένη ημέρα στο μοναστήρι.

Είχα τόσες παραγγελίες νά πάρω άπό τόν πάτερ ’Αμβρόσιον. Μέ έφόρτωνε 
ένα σωρό γράμματα γιά τούς γνωστούς του καί μέ παρακαλοΰσε νά τού στείλω διά
φορα βιβλία από τήν ’Αθήνα. Καί όταν ξεκίναγα νά φύγω, τά μάτια του έγιόμιζαν 
δάκρυα.

Ω, ποσο καφτερά ήσανε εκείνα τά δάκρυα ! ’Ήτανε ή έκδήλοοση τού πόνου 
για κάτι που χάνει ό άνθρωπος. Καί ό πάτερ ’Αμβρόσιος έχανε τό πολυτιμώτερο 
πράγμα. Τή συντροφιά μου.

Πάει τώρα πολύς καιρός, άπό τήν τελευταία φορά, πού πήγα στο μοναστήρι. 
Πέρασαν απο τότε πολλά χρόνια δύστυχα, καταθλιπτικά, σφραγισμ-ένα μέ τόν θά
νατο καί τήν τρομάρα.

Η ήρωϊκή Ελλάδα, ή μεγάλη νικήτρια τού Έλληνοαλβανικοΰ πολέμου, βρι
σκότανε βυθισμένη στά σκοτάδια τής πιο στυγνής τυραννίας.

Ο πάτερ ’Αμβρόσιος, ό έξοχος έκεΐνος κοσμοκαλόγηρος, δέν υπάρχει τώρα 
στή ζωή. Τόν θέρισε τό άνελέητο στιλέττο τού θρασύδειλου ’Ιταλού, γιατί είχε τό
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Σ Τ Ο  ΔΙΑΒΑ Τ Η Σ  Ν Ε Ι Ο Τ Η Σ
—ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΧΡΟΝΟ—

‘Υπό κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑ ΓΚΟΥ ______________________
----------------------------------Λ ο κ ί  μ ο υ  Ύ π « σ τ υ ν ο μ ο υ

Νέε. 'Η  ζωή μας μοιάζει μέ συλλογή άπό σπάνια^γραμ- 
ματόσημα. Χαρά σ’ εκείνον που στο βιβλίο τής ζωής ιου, 
ε /ε ι νά έπιδείξη σπάνια ευρήματα, αξέχαστες αναμνήσεις. 
Τό νάσαι νέος, είναι ένα άνεκτίμητο προνομιο, που απο σένα 
έξαρτάται νά το διατηρήσης. Χρειάζεται μεγάλη αντοχή 
καί καρτερικότητα ό άγώνας τής νειοτης. Κυτταςε γύρω 
σου, φίλε μου, νά ,ίδής τί γίνεται στην κοινωνία. Χιλιάδες 
νέοι κατακλύζουν τούς δρόμους. Γους παρατήρησες όμως 
ποτέ μέ μεγαλύτερη προσοχή; Σκέφθηκες ποτέ νά μιλήσης 
μέ κάποιον άπ’ αυτούς, ν’ ακουσης τις γνώμες του, να μαθης 
τούς πόθους του καί τά όνειρα τους; Αποφάσισες ποτέ, σαν 

νέος πού είσαι καί σύ, νά κουβεντιάσης σοβαρά μέ κάποιον συνομήλικό σου;
"Ελα λοιπόν μαζί μου, νά κάνουμε ένα γύρο στούς πολυσύχναστους δρομους, 

στά στενοσόκακα, στις πόλεις, στά χωριά. "Ας δούμε πώς σκέπτονται, τι θέλουν, 
πώς ζούν οί συνομήλικοί σου. Θέλεις ν’ άρχίσουμε απ’ τό χωρίο; Ας είναι. -το  ίδιο 
θά καταλήξουμε συμπέρασμα. "Ας πάρουμε στην τύχη τό πρώτο παιδί που συναντή
σαμε. Είναι ένα τσοπανόπουλο. Μέρα-νύχτα, χειμώνα-καλοκαιρι, βόσκει τα γιδο
πρόβατά του. Δείχνει γιά φτωχόπαιδο κι’ όμως κύτταξε πώς κοκκινίζουν τα μάγου 
λά του Άρκεΐται" σ’ 6,τι έχει, προσπαθεί νά δημιουργήση κάτι άπόλυτα δικό του. 
Είναι τίμιο, ρωμαλέο, άγνό καί καταδεκτικό. Δέν στενοχωριέται για τις απολαύσεις 
πουχουν οί συνομήλικοί του, τις απολαύσεις πού τις στερείται αυτό. Κι ομως^αυτο 
τό άπονήρευτο παιδί, κάποτε γίνεται ένας μεγάλος άνθρωπος, σοβαρος επιστήμων, 
έπίλεκτο τής κοινωνίας μέλος. ’Αγαπά τό σπίτι του, τούς γονείς του, βοηθάει οσο 
μπορεί τον γέρο πατέρα του. Είναι πιστός στις αυστηρές οικογενειακές παραδόσεις. 
Είναι ένα γνήσιο Ελληνόπουλο. ’Εκκλησιάζεται τακτικά κύ εκείνο^που τον ενδια
φέρει είναι ναχη λίγο ψωμί τό σπίτι του, νά γίνη άργότερα ό ίδιος ένας καλλίτερος 
άνθρωπος. Είναι πολύ' δύσκολο ν’ άλλάξης τις αρχές αυτού του νέου. Η σκληρη 
πραγματικότητα μέσα στην όποια ζή, τόν συνείθισε στις κακοτυχιες. Οι υποσχέσεις 
γιά μιά πιο άνετη καί πλούσια ζωή, σπάνια έχουν κάποια έπίδραση επάνω του. Συ
νείθισε σ’ αύτά πού έχει, σ’ αύτά πού εξοικονομεί μέ τόν ιδρώτα του. Τα παχεια 
λόγια τού «καθοδηγητή» δέν μπορούν νά βροΰν προσφορο έδαφος. Α υ.α ια παι ια 
γίνονται οί καλλίτεροι πατριώτες καί σ’ αύτούς κυρίως εμπιστεύεται την τιμή 1ης 
κάθε τόσο ή Πατρίδα μας...

θάρρος νά βροντοφωνή στην Έκκλησιά, στους σκλαβωμένους νικήτας 
ποτέ δέν πεθαίνει...

Τό μοναστήρι έγινε κι’ αυτό χαλασματα.

Ελλάδα

Μιά τεράστια πυρκαϊά, πού την άναψε τό βρωμερό χέρι του κατακτητου, το
μετέβαλε σε καπνίζοντα έρείπια. , , , , _ >

Καί τώρα, όταν περνοδιαβαίνω ανάμεσα στά ιστορικά αυτα χαλασματα, που 
παραστέκουν μπροστά μου σάν βουβοί μάρτυρες τού πιό φριχ,τοΰ εχθρικού οργίου, 
βλέπω εκεί κοντά, σέ μιά καπνισμένη γωνιάς ένα μαύρο πανί ν ανεμιζη σαν πένθιμο 
μπαϊράκι. Είναι τό ματωμένο ράσσο τού πατερ ’Αμβροσίου.

Τ Ε Λ Ο Σ
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Ας κατεβοΰμε πιο κάτω τώρα κι’ ας δοϋμε τον νέο τού μεγαλύτερου χωρίου, 
όπου λειτουργεί κάποιος κινηματογράφος κι’ ένας έπαρχιακός θίασος κάπου-κάπου 
όινει μερικες παραστάσεις. Εδώ υπαρχουν καφενεία, ταβέρνες, αθλητικές λέσχες. 
Κι εδώ ο νέος μας εργάζεται και μοχθεί σαν τον προηγούμενο. Κάποτε όμως, ύστερα 
απο την εργασία του, ζητάει λίγη ψυχαγωγία. Κάπου πρέπει νά περάση τήν ώρα του. 
Στο καφενείο, στην υπόγεια ταβέρνα ή στην άθλητική λέσχη, ώσπου νά πατήση 
το πόδι του στον κινηματογράφο ή το θέατρο. Σαν νέος πού είναι, ενθουσιάζεται 
εύκολα μέ κάθε τι καινούργιο καί γρήγορα γίνεται θαυμαστής του. Πιο εύκολα συνά
πτει τις γνωριμίες του, δημιουργεί τις σχέσεις του. Κι’ αύτός άγαπα τό σπίτι του 
και τους δικούς του και ποτέ δέν σκέφθηκε κακό για κανένα. Είναι κι’ αύτός άληθινό
χριστιανοπουλο και γνήσιο Ελληνόπουλο. ’Αλλά τά πράγματα αλλάζουν κατεύθυνση 
καποια μέρα. Είδε στον κινηματογράφο μιά ακατάλληλη γιά τήν ηλικία του ταινία,

εντύπωση. Τις εντυπώνει καλά στο μυαλό του. Σιγά-σιγά ξε 
γούμενη τακτική ζωή του. Ντύνεται πιο φροντισμένα, προσέχει τό κάθε τι, ένδια- 
φερεται για όλα. Κάποιος φίλος του σέ μιά ταβέρνα τού προσφέρει τσιγάρο. Ν’ 
αρνηθή; Μα αυτός είναι άνδρας. ’Αρχίζει νά καπνίζη επιδεικτικά, έριοτοτροπεί σέ

ς
κό

κι’ άντεθνικό βιβλίο. Τού φάνηκε ώραίο, ζητάει κι’ άλλο. 'Ο «φίλος», του είναι πάν
τοτε πρόθυμός και στην τόση του καλωσύνη τού χαρίζει ένα βιβλίο μέ παράξενη 
αφιέρωση: «στον σύντροφο του αγώνα τής ζήσης». 'Ο νέος μας δέν έχει τήν άπαι- 
τουμενη κρίση γιά να διακρίνη τήν παγίδα καί τον τάφο πού άνοίγει μπροστά στά 
ποδιά του ο «καλός του φίλος». Χωρίς νά ξέρη τί γίνεται γύρω του, πήρε πιά στραβό 
δρόμο. Δέν τοϋ φθάνουν όσα έχει ό πατέρας του. ’Επιθυμεί όσα έχει ό γείτονάς του. 
Φθονεί τον συνομήλικό του, πού φορεΐ καλλίτερο κοστούμι. Σάν τού περάσουν από 
το μυαλό αυτές οι σκέψεις, φίλε μου νέε, αύτός ό νέος, δέν θέ?νει τίποτε άλλο παρά 
ενα «καλλίτερο φίλο)) ό όποιος θά τον ένταφιάση οριστικά. Στο νέον αύτόν, ούργώ- 
θηκε καλά τό χωράφι καί ή σπορά υπήρξε θαυμάσια. ’Ασφαλώς καί ή βλάστηση 
θάναι εξαιρετική, άν δέν τύχη κάποιος παγερός άέρας, ή μιά τρομερή ζέστη (κάποιος 
άληθινός αύτή τήν φορά φίλος) νά τήν μαράνη στήν γένεσή της.

’Έλα τώρα καί στά πιο μεγάλα, ακόμη χωριά. Στις τρανές Πολιτείες. Κύτταξε 
γυρι» σου πώς αστραποβολούν τά πάντα. Βιτρίνες ωραίες, δρόμοι άσφαλτοστριομένοι, 
πανύψηλα καί ούραια οΐκοδομήμ.ατα, υπέροχες γυναίκες, παντός είδους εφημερίδες 
και έντυπα, ποικιλώνυμοι κιν/φοι καί άρκετά θέατρα. ’Εδώ όλα λάμπουν, μή ξεχνάς 
όμως, πως ό,τι λάμπει δέν είναι καί χρυσάφι. Τυφλώνεται ό νέος άπ’ όλα αύτά τά 
μεγαλεία κι’ άν δέν έχη γερές βάσεις, δέν κρατάει γερά τά κουπιά τής βάρκας του, 
εύκολα παρασύρεται σ’ όλους τούς πειρασμούς. Γιατί νά μή μιλήση σ’ εκείνη τήν 
χαριτωμένη δεσποινίδα πού τού χαμογελάει προκλητικά καί γιατί άκόμη νά μή πάη 
μαζί της σ’ ένα ερωτικό ραντεβουδάκι; ’Άν άρνηθή, θά νομισθή σάν όπισθοδρομι- 
κος, απολίτιστος. Γιατί νά μή χορέψη μέ κείνη τήν πανέμορφη νέα πού στροβιλίζεται 
τόσο υπέροχα πάνω στή πίστα; Νά πή ότι δέν ξέρει χορό; Μά αύτό θεωρείται έγ
κλημα γιά τή σημερινή νεολαία. Γιατί νά μή δή εκείνη τήν αστυνομική ταινία μέ τον 
Κάγκνεϋ ή τον Μπόγκαρτ καί γιατί άκόμη νά μή θαυμάση από κοντά τό ημίγυμνο 
μπαλλετο κάποιας θεατρικής έπιθεωρήσεως; Άκόμη γιατί νά μή πάη καί στά μ.που- 
ζούκια ν’ άκούση μιά διπλοπεννιά, νά χορέψη λίγο χασάπικο, νά πιή κανένα ποτη
ράκι ;
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Φίλε μου, νέε, πού διαβάζεις αύτές τις γραμμές, για το νεο τής πολεως κάθε 
βήμα είναι κι’ ένας εύχάριστος πειρασμός. Πρέπει νάχη γερή θέληση και ψυχική ανω
τερότητα για ν’ άντισταθή σ’ όλους αυτούς τούς πειρασμούς, ν’ αντιπαρελθη ακίν
δυνα όλους τούς σκοπέλους. "Αν τύχη κι’ άφίση λίγο τό τιμόνι άπ τα χέρια του, 
γρήγορα θά χαθή ψυχικά καί σωματικά στήν δίνη τής ζιυής.

Κι όμως πόσοι στ’ άλήθεια νέοι τής πόλεως δέν είναι τίμια κι’ εργατικά παι
διά. ΓΙόσα άπ’ αυτά δέν ζοϋν ολόκληρες οικογένειες.

Ά λλ’ όμως καί πόσα άπ’ αύτά δέν γυρίζουν εδώ κι’ έκεΐ άσκοπα, χωρίς κανένα 
προσανατολισμό καί γερνάνε πρόωρα βουτηγμένα στη λάσπη τής αμαρτίας και τής 
άνομίας; Λίγη υπομονή αν έχης καί λίγη ψυχραιμία, μπορεί μόνος σου να δής χωρίς
δυσκολία τήν διαφορά.

Νέε. Διαβάζοντας αύτές τις γραμμές, πού δέν γράφονται άπό θεολόγο, οΰτε 
άπό κοινωνιολόγο ή παιδαγο^γό, άλλ’ άπό έναν άστυνομικό, νέον σαν κι’ εσενα, στασου 
για λίγο καί σκέψου σοβαρά τό σκοπό πού έπιδιωκεις. Βάλε καλα στο μυαλό σου 
πώς ό δρόμος προς τήν επιτυχία δέν είναι στρο^μένος μέ λουλούδια, άλλά μέ τριβο- 
λους. Σκέψου άπό πού ξεκίνησες, ποϋ τώρα βρίσκεσαι, τί υποχρεώσεις έχεις κι απο
φάσισε. Δέν σοΰ λέγω νά ζήσης πίσω άπό τον κόσμο. Ό χι, προς Θεοϋ. Η νίκη για 
νάχη άξια πρέπει νά κερδηθή ύστερα άπό σκληρό άγώνα προς τά άντίπαλα στρατό
πεδα. Μή βιασθής νά χάρης γρήγορα-γρήγορα τήν ζωή. Γιά σένα είναι κι ό ερως, 
κι’ ό χορός καί τό ξεφάντωμα καί τό θέατρο. Πρόσεχε όμως για το καθένα απ αυτα. 
Διάλεγε εκείνα πού μπορούν νά σ’ ώφελήσουν σέ κάτι. ' Ολη η ζωη είναι δίκη σου. 
'Όλες οί μέρες κι’ όλες οί νύχτες. Μιά νύχτα όμο^ς, κάθησί καί φιλοσόφησε για λίγο 
πάνω στήν ζωή, μέχρι έκεΐ πού φθάνει τό μυαλό σου. Μή λυπηθής τον ύπνο που θα 
χάσης. Τί σημασία έχει έξ άλλου μιά νύχτα στήν αιωνιότητα τής ζωής; Θά ζησης 
τόσες νύχτες·!...

Κάθε βήμα στήν ζωή σου, άς είναι σύμφωνο μέ τή λογική, τήν ήθική, τη συ- 
συνείδηση, τούς νόμους τής Πατρίδος σου. Κλείσε τ ’ αυτιά σου σ’όλες τις απατηλές 
υποσχέσεις πού πιθανόν νά σοϋ δώσουν «καλόβουλοι» φίλοι. Δημιούργησε μια δίκη 
σου, άπόλυτα δική σου ζωή. Μή σ’ ενδιαφέρει τί κάνει ό διπλανός σου. Δημιουργησου 
μέ τό δικάσου τρόπο. Κράτησε γερά τήν έθνική σου συνείδηση καί τήν πίστη στά ιδα
νικά τής φυλής.

Φίλε μου. "Ενας άκόμη χρόνος κύλησε στήν άβυσσο των αιώνων κι’ ένας και
νούργιος πήρε τήν θέση του. Φρόντισε ό χρόνος αυτός νάναι πιο άποδοτικος, πιο ηθι
κός. Προχώρα μέ θάρρος κι’αύτοπεποίθηση κι’ όλα θά πάνε καλά. Τελειώνοντας, έχω 
νά σου δώσω μιάν εύχή. «'Ο καινούργιος χρόνος νάναι γιά σένα, ευτυχισμένος, ειρη
νικός. Ρόδα καί τριαντάφυλλα ν’ άνθοϋν στο κάθε πέρασμά σου»...

Παρακολουθήτε τις ραδιοφωνικές εκπομπές τής ’Αστυνομίας, γιά τις 
όποιες μιλάει μέ θαυμασμό ολόκληρη ή ’Αθήνα.

Οί εκπομπές αύτές άποτελούν τήν καλλίτερη προπαγάνδα γιά τό Α
στυνομικό Σώμα, πού παρουσιάζεται μ’ ένα καλλιτεχνικά πανέμορφο πρόσωπο.

Λογοτεχνικές, μορφωτικές καί μουσικές οί ραδιοφωνικές έκπομπες τής 
’Αστυνομίας, έχουν όλα τά στοιχεία γιά νά σάς σκορπίσουν κέφι, νά σας δι
δάξουν καί νά σάς κρατήσουν εύχάριστη συντροφιά. Γιατί είναι οί καλλίτερες 
τού Σταθμού.
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ΥΣΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΤΖΑΖ
Άναδημοσίευσις έκ της 

έφημερίδος « ’Εθνικός Κηρυξ»
της 4ης Νοεμβρίου 1955

Τοεΐΐ'ς εκδηλώσεις ομαδικού παραληρήματος καί υστερίας, προκληθεΐσαι άπδ
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κίνδυνον διαβρωσεως τόσον τοϋ νευρικοί) συστήματος δσον καί τής ψυχοσυνθέσεως 
γενικώτερον, ΐδίως^τής νέας γενεάς, λόγω τής συνεχούς έπεκτάσεως τής τζαζ καί 
τής αΰξήσεως τοϋ άριθμοΰ 
των «πιστών» της. Καί τοΰτο 
διότι ό θαυμασμός τοϋ είδους 
αύτοΰ τής πρωτογόνου μουσι
κής των νέγρων έκ μέρους των 
λευκών, τείνει εις πολλάς πε
ριπτώσεις νά προσλάβη τήν 
μορφήν λατρείας. Μιας λα
τρείας μέέκρήξεις ψυχικοΰ πά
θους, πού ένΟυμ,ίζει καννιβαλι- 
κάς εκδηλώσεις άγριων. Καί 
οί τολμηρότεροι ακόμη ψυχα- 
ναλυταί δυσκολεύονται νά ο
νομάσουν, άλλα καί νά ερμη
νεύσουν διαφορετικά τρία άνά- 
λογα επεισόδια, πού άνεστά- 
τωσαν τό Λος ’Άντζελες τής 
Καλλιφορνίας, τό Άμβοΰργον 
καί τό Παρίσι. 25.000 άτο
μα, πού είχαν κατακλύσει τό '°  Νέγρο; μουσικό; Μπίγκ Τζαίη Μάκ Νήλυ, άφοϋ κα- 
«Όλύμπικ Άουντιτόριουμ» τάκ0ΤΓ°5 έπαιξε όρθιος καί κατότπν... γουατ.στό;, διά νά 

~ Λ '  >'λ ~ Y r - \  , ά / ψυχαγωγηση το K01V0V μι as τεράστιας αιθούσης του Λος
του Αος  ̂ Αντςελες κατελή- ”Αντζελε;, έπεσε ανάσκελα λόγω έξαυτλήσεω;. Καί εις τήν 
φθησαν απο τόσην μέθην, Θέσιν δμω; αυτήν δέν άπέσπασε τό μουσικόν οργάνου 
καθώς ήκουαν τον νέγρο σα- άπό τό στόμα του, απειλούμενο; μέ λυντσάρισμα άπό 
ξοφωνίστα Μπίγκ Τζαίη Μάκ τού5··' θαυμαστΆ του, £ω; δτου έχασε τά; αισθήσεις του 
λτ~. , ,y „ , συνέπεια πληρου; εξαντλησεω;.ΙΝηλυ να παιζη ενα κομμάτι
εξάλλου μουσικής, ούστε νά μεταβληθοϋν έπ’ αρκετήν ώραν εις παράφρονας. Δέν 
ήσαν καθόλου διατεθειμένοι νά άφήσουν τό ίνδαλμά τουν νά σταματήση τό παίξιμο, 
έστω καί άν ό μουσικός, πού ήτο τό αντικείμενου τής λατρείας τών άκροατών του, 
έπρόκειτο νά γίνη θϋμα, ακριβώς τής παθολογικής αύτής λατρείας. Καί προς στιγμήν, 
μία μάζα άπό νέους καί τών δύο φύλων, πού έκυριαρχεΐτο άπό τό άγριον ένστικτον, 
έγκατέλειψε τάς θέσεις της καί έκινήθη μέ υστερικάς εκδηλώσεις προς τήν θέσιν τοϋ 
μουσικού, ό όποιος έδείκνυε καταφανή σημεία κοπώσεως. Ό  δυστυχής Μπίγκ έξην- 
τλημένος έκάμφθη, έγονάτισε καί εις τήν θέσιν αυτήν έξηκολούθησε νά παίζη. 
Κατόπιν δμο^ς καί προ τών αγρίων διαθέσεων τών...θαυμαστών του, ό νέγρος μου-
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σικος έπεσε ανάσκελα, χωρίς νά αποσπά το δργανον άπδ το στόμα του, έως ότου ήλθε 
ή μοιραία στιγμή. Οί ήχοι πού άνέδιδε το σαξόφωνου μόλις ήσαν αισθητοί. 'Υπενθύ
μιζαν ξεψύχημα. Καί πράγματι ήσαν τό «κύκνειον άσμα» ενός άνθρώπου, ό όποιος 
είχε χάσει τάς αισθήσεις του καί μόλις άνέπνεε.

Τό άλλο άνάλογον περιστατικού συνέβη εις τό ’Αμβούργου τής Γερμανίας, 
όπου μία αίθουσα συναυλιών τζάζ παρ' ολίγον νά έξελιχθή εις τον τόΐτον εκτελέσεως, 
διά λυντσαρίσματος, ένος άλλου ινδάλματος τοον «πιστών» τής θρησκείας που ονομά
ζεται τζάζ, Λούϊς ’Άρμστρογκ είναι τό όνομά του. Πρόκειται περί ένός τρομπεττί- 
στα άπό τούς καλυτέρους τού κόσμου. Τό μαινόμενον κοινόν, όταν κάποτε ή ορχή
στρα έσταμάτησε νά παίζη, ώρμησε μέ φονικάς διαθέσεις καί έσπασε όλα τά όργανα. 
’Ιδιαίτερος στόχοςγόπήρξε ό ’Άρμστρογκ, ό όποιος εύτυχώς έπρόλαβε καί «τό έβαλε

Γάλλος, θαυμαστής τής μου
σικής των νέγρων, τραυμα
τισμένος άπό αστυνομικούς, 
οπτνες τον ήμπόδισαν νά 
σπάση τά  καθίσματα τής 

αιθούσης συναυλιών.

"Ενα τμήμα τής είκόνος πού ένεφάνισεν ή αίθουσα «”0 - 
λυμπικ Άουντιτόριουμ» τοϋ _Λός "Αντζελες, όταν τά  πλή
θη των νεαρών «πιστών» τής τζάί^κατελήφθησαυ έκ πα
θολογικού παραληρήματος καί κατηυθύνθησαν μέ καννι- 

βαλικάς εκδηλώσεις πρός τήν ορχήστραν.

στα πόδια» καί έτσι δέν ύπέστη τύχην τραγικωτέραν άπό εκείνην τού ’Αμερικανού 
συναδέλφου του.

Τέλος, τό Παρίσι υπήρξε ή πόλις, εις την όποιαν διεδραματίσθη τό τρίτον συν
ταρακτικόν έπεισόδιον τού είδους αυτού. ’Εδώ, τά μοτίβα τής τζάζ, πού έξετέλεσε 
μέ τό κλαρίνο του ένας άλλος «βιρτουόζος» τής τέχνης τών Νέγρευν, διήγειραν ένα 
άλλον τύπον οίστρου εις τό κοινόν: τήν μανίαν τής καταστροφής. Καί εις μίαν στιγ
μήν, τά έξεγερθέντα άγρια πάθη έξέσπασαν κατά τών καθισμάτων καί τών επίπλου 
τής αιθούσης, πού έγιναν «γυαλιά καρφιά» μέσα εις ολίγα λεπτά.

Τά έπεισόδια αύτά, αί πρώται φωτογραφίαι τών όποιων δημοσιεύονται ύπό 
ξένης έπιθεωρήσεως, χαρακτηρίζονται ύπό τών ψυχιάτρων ώς άπταΐ άποδείξεις περί 
τού πού οδηγεί τήν σύγχρονον άνθρωπότητα, ή εκκεντρική αύτή μουσική.—



Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
ΤΟΥ ΥΦ ΥΠ Ο ΥΡΓΟ Υ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΣΤΥΛ. Μ ΑΝΙΔΑΚΗ

Προς άπάσας τάς Άστυνομικάς Άρχάς τοϋ Κράτους

« Καθήκοντα καί συμπεριφορά άνδρών Σωμάτων ’Ασφαλείας κατά τάς προκηρυ-
χθείσας Βουλευτικάς έκλογάς».

Διά τοϋ άπό 11-1-1956 Β. Δ)τος έξηγγέλθη ή διενέργεια Βουλευτικών ’Εκλογών διά τήν 
19ην Φεβρουάριου τρέχοντος έτους.

Λναλαβών τό ' Υφυπουργεϊον των Εσωτερικών μέ τήν εντολήν ϊνα έν τή άρμοδιότητί μου 
εποπτεύσω καί κατευθύνω τήν άδιάβλητον διεξαγωγήν των εκλογών, θεωρώ) ώς πρώτον καθή
κον μου νά απευθυνθώ) προς τά Σώματα ’Ασφαλείας καί νά ΰπομνήσω είς αύτά οτι έν προ
κειμένη ή έν γένει αμερόληπτος καί άφατρίαστος έκτέλεσις τοϋ καθήκοντος των θά άποτελέση 
τήν βάσιν τής  ̂ γενικής άναγνωρίσεως, τής τιμίας διεξαγωγής τοϋ έκλογικοΰ άγώνος.

Τό παράδειγμα τής εύσυνειδήτου καί άμερολήπτου έκτελέσεως τοϋ καθήκοντος τούτου θά 
δώσουν πρώτοι οΐ βαθμοφόροι τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, έν τή πεπεποιθήσει δτι οΰτω προσφέ
ρουν εξαιρετικήν προς τήν Πατρίδα υπηρεσίαν.

_ Τά όργανα τής άσφαλείας, άνήκοντα είς τό Έθνος, δέν δύνανται νά έχωσιν ούδεμίαν σχέσιν 
και αναμιξιν ε̂ις τας πολιτικας ^νμωσεις και επιδιώξεις τών κομμάτων, ένδιαφερόμενα άποκλει- 
στικώς ίνα οι πολΐται άσκήσωσιν έλευθέρως καί άνεπηρεάστως τό έκλογικόν το)ν καθήκον.

Εύρεθείς έπί κεφαλής τών Σωμάτοιν Άσφαλείας καί κατά τάς έκλογάς τοϋ έτους 1950 είμαι 
πεπεισμένος, οτι καί κατά τάς παρούσας έκλογάς ταΰτα θά έκτελέσωσιν ώς καί τότε εύόρκως τό 
καθήκον των, ώστε διά μίαν ακόμη φοράν νά έδραιωθή έπ’ αύτών ή έμ,πιστοσύνη τοϋ Λαοΰ.

Έ π ί τώ σκοπώ τής ένημερώσεως πάντων τών οργάνων έπί τών καθηκόντων καί υποχρεώ
σεων αύτών κατα την εκλογικήν περίοδον, παραθέτω κατωτέρω τάς σχετικάς διατάξεις τοϋ ίσχύ- 
οντος εκλογικού Νόμου, τοϋ Κανονισμοΰ τής εν ταϊς Πόλεσι καί Φρουρίοις ‘Υπηρεσίας τών Στρα
τευμάτων, τών ειδικών Κανονισμών τών Σωμάτων Ασφαλείας ώς καί τών σχετικών Ποινικών 
καί Πειθαρχικών Διατάξεων τής κωδικοποιηθείσης Νομοθεσίας περί εκλογής Βουλευτών.

Α'. ΕΚ ΤΗ Σ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΗ Σ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Π Ε ΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Ά π α γ ό ρ ε υ σ ι ς  δ ι α δ η λ ώ σ ε ω ν  κ α ί  π α ρ ε λ ά σ ε ω ν .
Αρθρον 93. Από τής δημοσιεύσεως τοϋ κατά τό άρθρον 91 παράγραφοι 1 καί 2 

Δήγματος απαγορεύονται αΐ πολιτικαί διαδηλώσεις καί παρελάσεις.

Κ λ ε ί ε ι  μ ο ν  Δ η μ ο σ ί ω ν  Κ έ ν τ ρ ω ν .
Άρθρον 94 .—1. ’Απαγορεύεται ή είς Δημόσια ή ’Ιδιωτικά κέντρα πώλησις ή διανομή 

οίουδήποτε οινοπνευματώδους ποτοϋ, συμπεριλαμβανομένου καί τοϋ οίνου, κατά τήν ήμέραν τής 
εκλογής καί τήν προηγουμένην ταύτης.

2. Κατά τήν ήμέραν τής έκλογής παραμένουν κεκλεισμένα όλα τά Δημόσια Κέντρα. ’Επι
τρέπεται μόνον είς τά έστιατόρια καί μαγειρεία νά παραμένουν άνοικτά μέχρι 4 έν όλω ωρών 
κατα τα δι’ ’Αστυνομικών διατάξεο)ν έκάστοτε οριζόμενα.

3. Έξαιροϋνται τής κατά τήν παράγραφον 2 άπαγορεύσεως τά καφενεία, έφόσον χρησι
μοποιούνται ώς εστιατόρια ή μαγειρεία, είς Πόλεις καί Συνοικισμούς κάτω τών δεκαπέντε χιλιά
δων κατοίκων.

Τ ή ρ η σ ι ς τ ή ς  Τ ά ξ ε ω ς.
Αρθρον 112.—Ή  φροντίς πρός τήρησιν τής Δημοσ. Τάξεως καί Άσφαλείας έν τώ τόπω 

ψηφοφορίας καί πέριξ αύτοΰ ανήκει είς τήν ’Εφορευτικήν ’Επιτροπήν, έπιτηροϋντος τοϋ 
αντιπροσώπου τής Δικαστικής Αρχής· πρός τοϋτο δέ υπάγεται άμέσως είς αύτήν καί έκτελεϊ 
άπροφασιστως τάς αιτήσεις αύτής ή έπί τούτω τεταγμένη δύναμις τής Αστυνομίας, Χωρ)κής 
ή τακτικού Στρατού.

Αρθρον 113.— 1. Απαγορεύεται ή παρουσία πάσης ένοπλου δυνάμεως έν τώ τόπω τής 
ψηφοφορίας καί πέριξ.

Η ,έν ζΤ π°^ει ή τΦ χωρίω, ένθα ένεργεϊται ή ψηφοφορία, Στρατιωτική Δύναμις οφείλει 
νά διαμένη εντός τών Στρατώνων, καθ’ όλον τό διάστημα αύτής, έξαιρουμένων το)ν κληθέντων 
παρά^ τής ’Εφορευτικής Επιτροπής σκοπών καί είς τάς πόλεις, τών τακτικών περιπόλων. Μό
νον δ εν περιπτώσει σπουδαίας συγκρούσεως καί μετά ματαίαν προσπάθειαν τής ’Επιτροπής νά 
επαναφερη οϊκοθεν τήν τάξιν δύναται αυτή νά προκαλέση έγγράφως τήν συνδρομήν τής κατά τό
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προηγούμενον άρθρον ώρισμένης Ενόπλου Δυναμεως, ητις, ευθυς ως η ταζις αποκατασταθ?^, 
άπέρχεται αυθωρεί έκ τού τόπου τής ψηφοφορίας. Περί πάντων τούτων γίνεται μνεία εις τα 
Πρακτικά.

’Άρθρον 114 .—’Απαγορεύεται ή εις τον τόπον τής ψηφοφορίας και  ̂ περιξ προσελευσις 
παντός έκλογέως ή πολίτου ή ’Αξ) κού φέροντος οπλον ή οίονδήποτε όργανον επιτήδειον προς έπί- 
θεσιν. _ €

’Άρθρον 115 .—’Απαγορεύεται ή εις τό κατάστημα τής ψηφοφορίας είσοδος οιουδήποτε 
υπαλλήλου, είτε πολίτικου, είτε στρατιωτικού μή έκπληροΰντος κατα τον παρόντα νομον καθή
κοντα ή μή καλούμενος προς ψηφοφορίαν. Εις την αυτήν άπαγορευσιν υπάγονται και οι δημο
τικοί υπάλληλοι ως καί πας πολίτης.

’Άρθρον 1 1 6 Έάν ή Εφορευτική ’Επιτροπή ή μέλη τινά αύτής διαρκούσης τής ψηφο
φορίας καταστούν ένοχοι αξιοποίνου πράξεως ή παραβασεοος τού εκλογικού Νομού, ο αρμόδιός 
Άνακριτικός 'Υπάλληλος συντάσσει μεν παραχρήμα έκθεσιν τής πράξεως ταυτης, επιλαμβάνεται 
δέ τής καταδιώξεως τού υπαιτίου εύθύς μετά τήν άποπεράτωσιν τής εκλογής.

Δ ι α λ ο γ ή  Ψ ή φ ω ν .
’Άρθρον 120.—4. ’Αμέσως άμα τώ πέρατι τής διαλογής ό Πρόεδρος τής Εφορευτικής 

’Επιτροπής ή ό διευθύνων τά έργα αύτής, τηλεγραφεί η δι’ οιουδήποτε άλλου ή προσφόρου μέσου 
άνακοινοΐ έγγράφως άμελητί τό άποτέλεσμα εις τον Νομάρχην τής περιφέρειας εις ήν υπάγεται 
τό ’Εκλογικόν Τμήμα. 'Η  άνακοίνωσις αύτη δέον νά περιλαμβανη : α) τον ολικον αριθμόν των 
εγγεγραμμένων εις τό Τμήμα ’Εκλογέων, β) τον ολικόν αριθμόν των ψηφισαντων εκλογέων, 
γ) τον άριθμόν των άναγνωρισθέντων ώς έγκύρων ψηφοδελτίων, δ) τον αριθμόν των άκυρων και 
λευκών ψηφοδελτίων, ε) τον άριθμόν τών έγκύρων ψηφοδελτίων άτινα ελαβε έκαστος συνδυασμός 
καί έκαστος μεμονωμένος υποψήφιος καί στ) τον άριθμόν των ψήφων (Σταυρών) προτιμησεως, ας 
έλαβεν έκαστος τών υποψηφίων έκάστου Συνδυασμού. .

Ή  άνωτέρω άνακοίνωσις τών υπό στοιχεία α, β, γ, δ και ε αποτελεσμάτων γίνεται κατα 
πρώτον κεχωρισμένως, προ τής εργασίας καταχωρίσεως τών ψήφων προτιμησεως^ έκαστου υπο
ψηφίου συνδυασμού εις τον οίκείον πίνακα, ήτις επακολουθεί και ής το αποτέλεσμα ανακοι- 
νούται έν συνεχεία μεταγενεστέρως.  ̂ / λ

5. Διά τήν έκτέλεσιν τών έν τή προηγουμένη παραγραφω υποχρεώσεων, τίθενται εις την 
διάθεσιν τού Προέδρου τής έφορευτικής έπιτροπής ή τού διευθύνοντος τά έργα αυτής άπαντα 
τά εις τήν περιφέρειαν τού έκλογικού τμήματος ύπηρετούντα κατώτερα όργανα Χωροφυλακής, 
’Αστυνομίας Πόλεων καί ’Αγροφυλακής, έν άνάγκη δέ καί πολίται ύποχρεούμενοι νά έκτελέσουν 
άμέσως, τήν άνατεθεΐσαν αύτοίς έντολήν.

’Άρθρον 149 .—3. 'Η  χρησιμοποίησις οιουδήποτε Στρατιωτικού Καταστήματος ή Στρα- 
τώνος ώς καταστήματος ψηφοφορίας άπαγορεύεται.

’Άρθρον 158 .—Κατά τήν διάρκειαν τής ψηφοφορίας καί οκτώ ήμέρας ποό τής ενάρςεως 
καί μετά τήν λήξιν αύτής δέν ένεργείται προσωπική κράτησις ένεκα χρέους προς το Δημόσιόν 
ή τούς Δήμους καί τάς Κοινότητας ή άλλα Νομικά Πρόσωπα ή ίδιωτας, αλλ οι τυχόν υπό κρα- 
τησιν διατελούντες δέν άπολύονται χάριν τής έκλογής.

’Άρθρον 160 .—Αί κατά τούς έκλογικούς Νόμους έπιδόσεις, κοινοποιήσεις καί τοιχοκολλή
σεις, ένεργούνται διά τών δικαστικών κλητήρων, έμμισθων, άμισθων και ποινικών καί των οργα- 
νων τής ’Αστυνομίας, Χωρ)κής καί τής ’Αγροτικής ’Ασφαλείας. Αι συμβολαιογραφικαι πραςεις 
διορισμού πληρεξουσίουν συντάσσονται άτελώς.

Γ  ε ν ι κ α ί Δ ι α τ ά ξ ε ι ς .  _

’Άρθρον 1 7 0 —1. ’Απαγορεύεται ή χορήγησις πάσης κανονικής άδειας άπουσίας εις Δη
μοσίους 'Υπαλλήλους καί Στρατιωτικούς, κατά τάς 30 ήμέρας προ τής ώρισμένης όιά τήν ψηφο
φορίαν συνυπολογιζομένης. _ , ,

Αί δέ τυχόν πρότερον κεχορηγημέναι τοιαύται άόειαι θεωρούνται ανακεκλημεναι αυτοδι
καίως, άνευ έκδόσεως άποφάσεως τής άρμοδίας άρχής, ύποχρεουμενων τών εχοντων αυτας προ
σώπων νά εύρεθώσιν εις τάς θέσεις των άνευ είδοποιήσεώς τίνος.

2. ’Εν περιπτώσει κατεπειγούσης άνάγκης δύναται νά χορηγηθή άδεια εις πολιτικούς μεν
υπαλλήλους μετά σύμφωνον γνώμην τού άρμοδίου '1  πηρεσιακού Συμβουλίου, εις Στρατιωτικούς 
δέ μετά σύμφωνον γνώμην ’Επιτροπής συγκροτουμένης κατά τά διά Διατάγματος κανονισθη- 
σόμενα. ; Τ-

3. Α ί  διατάξεις τού παρόντος άρθρου ίσχύουσι καί έπί ένεργείας έκλογών Δημοτικών, Κο ι
νοτικών καί Νομαρχιακών ’Αρχών. , , . , "ή  „

’Άρθρον 171 .— 1. ’Απαγορεύεται ή έκτέλεσις διαφημίσεων προς εκλογικούς σκοπούς άνευ 
άδειας τής ’Αστυνομικής ’Αρχής. , , Q , , Φ

2. 'Ο άναλαμβάνων την έκτέλεσιν τοιουτων διαφημίσεων οφείλει να καταραλη εις̂  ιθ ία- 
μεϊον τοΰ οικείου Δήμου ή Κοινότητας χρηματικόν ποσόν άνάλογον προς τάς άπαιτουμένας δα-
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πανας δια τον καθαρισμόν των τόπων, έφ’ ών αί διαφημίσεις, καί άποκατάστασιν αύτών εις τήν 
προτέραν κατάστασιν.

Το ποσον τούτο ορίζεται δια κανονισμού, ψηφιζομένου ύπό του Δημοτικού ή Κοινοτικού 
Συμβουλίου και εγκρινομένου ύπό τού Νομάρχου. Δεν δύναται να χορηγηθή ή κατά τήν παρά
γραφον^ 1 άδεια της Αστυνομικής ’Αρχής άνευ προσαγωγής τής περί πληρωμής τού ποσού τούτου 
άποδείξεως.

3. Ο οικείος Δήμος ή Κοινότης οφείλει νά μέριμνα μετά την ενέργειαν των εκλογών, περί 
καθαρισμού τον τόπων καί άποκαταστάσεως αύτών εις τήν προτέραν κατάστασιν.

Αρθρον 172 .— Γόσον κατά τάς δημαιρεσίας, όσον καί κατά τάς έκλογάς προς άνάδειξιν 
βουλευτών, απαγορεύεται ή τοιχοκόλλησις ή ή διανομή φωτογραφιών τών υποψηφίων καί ή έπί 
τών τοίχων διαφήμισις, διά πανώ κλπ., έπιτρεπομένης μόνον τής τοιχοκολλήσεως έντύπων, εις ά 
αναφερονται τα ονοματα τών υποψηφίων έκάστου Συνδυασμού ή μεμονωμένων ύποψηφίων.

ΓΓ ο ι ν ι κ α ί κ α ί  Π ε ι θ α ρ χ ι κ ά  ί Δ ι α τ ά ξ ε ι ς .
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Ε ί δ ι κ α ί  Δ ι α τ ά ξ ε ι ς
Αρθρον 173 . Οστις άρπαση ή καταστρέψη οπωσδήποτε τήν κάλπην ή τό πρωτόκολλον

ψηφοφορίας ή τα Πρακτικά τής έκλογής ή παραβή τάς διατάξεις τού άρθρου 120, τιμω
ρείται με φυλακισιν τουλάχιστον 1 έτους ή καί μέ χρηματικήν ποινήν άπό 200 μέχρις 2.000 
δρα,χμών, ωζ και Μ-έ πενταετή στέρησιν τών πολιτικών αύτού δικαιο^μάτων.

Αρθρον 174 .--Διά φυλακίσεως άπό 2 μηνών μέχρι 2 ετών καί διά χρηματικής ποινής 
από 50  ̂μέχρι 1.000 δραχμών καί διά στερήσεο.>ς τών πολιτικών δικαιωμάτων μέχρι πέντε έτών 
τιμωρούνται :

1. Δημόσιοι, Δημοτικοί καί Κοινοτικοί 'Υπάλληλοι υπόχρεοι εις τήν δημοσίευσιν καί 
τοιχοκολλησιν τών πινάκων άνακηρύξεως ύποψηφίων καί τού προγράμματος ψηφοφορίας, έκ 
προθεσεως εσφαλμένος άναγράφοντες τά ονόματα τών ύποψηφίων ή ψευδείς τοιούτους.

2. Οι οπωσδήποτε αύθαιρέτως έπεμβαίνοντες κατά τήν σύνταξιν ψηφοδελτίου ύπό έκλο- 
γεως ή επιφεροντες άνευ τής ρητής αύτού συναινέσεως μεταβολάς είς τό ψηφοδέλτιον αύτού ώς 
προς τήν προτίμησιν.

3. Οι οπωσδήποτε δημοσιεύοντες ή τοίχοκολλούντες ψευδείς πίνακας ύποψηφίων προς 
παραπλάνησιν τών έκλογέων.

4. Οί αρμόδιοι 'οι έγγράφοντες εν γένει είς τούς εκλογικούς καταλόγους πρόσωπα μή πλη- 
ρούντα τας προϋποθέσεις τού Νόμου ή διαγράφοντες τά πληροΰντα ταΰτα.

5. Οι εντεταλμένοι Δημόσιοι 'Υπάλληλοι ή ίδιώται τήν έπίβλεψιν ή έργασίαν τής έκτυ- 
πωσεως εκλογικών καταλόγων ή Παραρτημάτων τοιούτων καταλόγων έκ προθέσεως κατά ταύτην 
έσφαλμένως άναγράφοντες τό όνοματεπώνυμον κλπ., ή άλλοιούντες ταύτα.

6. Δημόσιοι 'Ίπάλληλοι, Πολιτικοί ή Στρατιωτικοί, Δημοτικοί ή Κοινοτικοί 'Υπάλληλοι 
και Εφημέριοι, οι έκδόσαντες ψευδή πιστοποιητικά σχετικά προς τήν έγγραφήν έν τώ έκλογικώ 
καταλογω, την χορήγησιν βιβλιαρίων ταυτότητος καί έν γένει προς τήν έξάσκησιν ή πιστοποίη- 
σιν έκλογικού δικαιώματος.

7. Οι εκ προθέσεως παραδίδοντες είς Εφορευτικήν Επιτροπήν φακέλλους διαφόρους 
τών κανονικών.

8.  ̂ Πας Στρατιωτικός διατάξας έπέμβασιν τών Στρατιωτικών είς τήν έκλογήν ή ένερ- 
γησας επεμβασιν δι’ οίουδήποτε οργάνου τής Δημοσίας Δυνάμεως.

9. Πας οστις :
α) ’Ιδιοποιείται ψευδώς το πρόσωπον έκλογέως τίνος ή ποιείται χρήσιν πλαστών ή νόθων 

κατα τους ορούς τού Ποινικού Νόμ,ου έγγράφων, ή γνησίο.>ν μέν, άλλά προωρισμένων δι’ άλλο 
προσωπον ή δίδει ψευδή ένορκον βεβαίο^σιν ή ύποβάλλει έν γνώσει ψευδή αίτησιν ή ψευδείς 
αντιρρήσεις προς τον σκοπόν τής έν τώ καταλογω τών βιβλιαρίων έγγραφής καί τής έξ αύτού 
διαγραφής, είτε εαυτού είτε άλλου έκλογέως.

β ) Μ ηφοφορει άντ’ άλλου έκλογέως διά βιβλιαρίου μή άνήκοντος αύτώ.
 ̂γ ) ΆλλοιοΓ τάς κατά τον Νόμον ΓΣΚΑ' συντασσομένας έκθέσεις προς τον αύτόν τού προη

γουμένου έδαφίου α' σκοπόν.
,δ) Εχων βιβλιάριον ταυτότητος Δήμου ή Κοινότητάς τίνος ήθελεν ζητήσει καί λάβει καί 

έτερον βιβλιάριον είτε έν άλλω Δήμω ή Κοινότητι είτε έν άλλω Τμήματι τού αύτού Δήμου ή Κοι- 
νοτητος, χωρίς νά έπιστρέψη τό ό έχει βιβλιάριον ή ήθελεν ζητήσει καί έπιτύχει τήν έγγραφήν 
αύτού εν άλλω Δήμω ή Κοινότητι χο^ρίς νά έπιστρέψη τό βιβλιάριον.

ε) 'Ανευ δικαιώματος κατασκευάζει, πωλεί ή κατέχει βιβλιάρια ταυτότητος ή έλαβεν εί£ 
την κατοχήν τοιαύτα, όπως μ-η δυνηθώσι νά ψηφοφορήσο^σιν οι έκλογείς είς ούς άνήκουσιν.

10. Πας οστις :
^α) 4 ηφοφορει είς πλείονα τμήματα τού αύτού Δήμου ή Κοινότητος ή είς πλείονας Δή

μους ή Κοινότητας.
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β) Άλλο ιοί τά πρακτικά της εκλογής και τά πρωτόκολλα της ψηφοφορίας και της διαλογής 
προς τον σκοπόν ματαιώσεως της εκλογής ή μεταβολής ή συγχυσεως τού εκλογικού αποτελέ
σματος.

γ) Ψηφοφόρων ρίπτει πλείονας τού ένός φακέλλους. ? s
11. Ό σ τις εισάγει προς νοθείαν καθ’ οίονδήποτε τρόπον απο τής παραμονής^ τής εκλογής

μέχρι τού πέρατος τής διαλογής είς την κάλπην ένα ή πλείονας^ φακέλλους ή ψηφοδέλτια.  ̂ ^
12. 'Όστις άποτρέπει δι’ οίουδήποτε τρόπου τον έκλογέα να ψηφοφορηση, ίδια εαν ουτος

έξαρτάται οπωσδήποτε έξ αυτού. ν s , χ , ,
13. 'Όστις άνευ δικαιώματος κάμνει χρήσιν των κατά το άρθρον 82 ονοματος και εμβλή

ματος ή παρεμφερών τοιούτων ώς καί οί δικαστικοί αντιπ ροσωποι και Εφορευτικαι Εν-,ιτροπαι 
οί άνεχόμενοι τοιαύτ*/]ν χρήσιν.

14. 'Όστις ίδίαις δαπάναις μεταφέρει εκλογείς είς τον τόπον τής ψηφοφορίας.
15. 'Όστις άπό τής προκηρύξεως τής έκλογής μέχρι τής διαλογής επι σκοπώ υπερψηφισεως 

ή καταψηφίσεως ή προτιμήσεως υποψηφίων καθ’ οίονδήποτε τροπον υπόσχεται ή δίδει ή όεχειαι 
χρήματα ή άλλο περιουσιακόν οίονδήποτε αντικειμενον ή υπόσχεται δωρεάν ή δωρΓ] ^ρος φιλάν 
θρωπικόν σκοπόν ή έκτέλεσιν έργου έν τή έκλογική περιφέρεια είς Δήμον, Κοινότητα φιλανθρω
πικόν ή Κοινωφελές 'Ίδρυμα ή Εκκλησίαν.

’Άρθρον 175 .—Ό  έν γνώσει διατηρών πλείονας έγγραφάς είς τούς ?έκλογικούς καταλό
γους ή καταλόγους βιβλιαρίων τού αύτού ή διαφόρων Δήμων, Κοινοτήτων, Ενοριών ή Συνοικι- 
σμών ή 6 έπιδιώκων πλείονας έγγραφάς κατά τά άνωτέρω τιμωρείται δια φυλακισεως μέχρι δυο 
έτών. Τό Δικαστήριον δύναται προς τούτοις νά έπιβάλη και τας στερήσεις τού άρθρου 63 τού 
Ποινικού Κώδικος. t t

’Άρθρον 176 .—1. Ή  άπόπειρα τών παραβάσεί,ον τών προηγουμένων άρθρων τιμωρείται 
κατά τάς διατάξεις τού Ποινικού Νόμου.  ̂ , , , , , , ,

2. Αί παραβάσεις τών προηγουμένων άρθρων εισαγονται δι απ ευθείας  ̂ κλησεως ενώπιον 
τού αρμοδίου Πλημμελειοδικείου εντός τριάκοντα ημερών απο τής είς τον Εισαγγελέα εγχειρι- 
σεως τής σχετικής μηνύσεως ή τής είς αυτόν άποστολής τής μηνυσεως η της ςτερι παραβάσεως 
δικαστικής έκθέσεως τηρουμένουν τών προθεσμιών τών άποστασεοον. Τής απ ευθ.ειας κλησεως 
προηγειται προανάκρισις, έξεταζομένου, εί δυνατόν τού κατηγορουμένου, όστις δικαιούται εν 
πάση περιπτώσει προσφυγής, κατά τό άρθρον 163 Ποινικής Δικονομίας.

’Άρθρον 177.—Διά φυλακισεως άπό 1 μηνός μέχρι 1 έτους, δια χρηματικής ποινής απ 
20 μέχρις 1.000 δραχμών, ώς καί διά στερήσεως τών πολιτικών δικαιωμάτων, μέχρι 3 έτών 
τιμωρούνται : Χ ,

1. Δικαστικοί, Διοικητικοί, Δημοτικοί καί Κοινοτικοί 1 παλληλοι και λειτουργοί, ^Δικη
γόροι, Δήμαρχοι, Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων καί μέλη Εφορευτικών Επιτροπών και 
πάντες οί έν ταις έκλογαις οπουδήποτε κατά τον παρόντα Νόμον συμπράττοντες, άρνούμενοι ή 
άμελούντες την έγκαιρον έκπλήρωσιν τών διά τού Νόμου τουτου επιβαλλομενών αυτοΐς καθη
κόντων ή οπωσδήποτε παραβαίνοντες αύτά. , , , , ,

2. Οί εντεταλμένοι Δημόσιοι 'Υπάλληλοι ή ίδιώται την επιβλεψιν ή εργασίαν τής εκτυ-
πώσεως εκλογικών καταλόγων ή Παραρτημάτων τοιούτων καταλογών ες  ̂αμέλειας κατα ταυτην 
έσφαλμένως άναγράφοντες τό όνοματεπώνυμον κλπ. ή αλλοιούντες ταυτα.  ̂ ^

3. Τά την εκλογήν διευθύνοντα μέλη τών ’Εφορευτικών Επιτροπών οος και ο διευθυνων 
την έκλογήν ή λαμβάνων μέρος άντιπρόσωπος τής Δικαστικής Αρχής :

α) ’Εάν έν γνώσει δεχθώσι τινά είς ψηφοφορίαν, είτε μη εγγεγραμμένος εν τω εκλογικώ 
καταλόγω ε’ίτε ψευδώς έμφανιζόμενον άντ’ άλλου έγγεγραμμένου, είτε ψηφοφορήσαντα ήδη και εκ 
νέου προσερχόμενον προς ψηφοφορίαν, β) έάν έν γνώσει αποκλειωσι τινα τ(ον εν τω οριστικώ 
καταλόγω έγγεγραμμένων εκλογέων τής ένασκήσεως τού δικαιώματος αυτού, γ) εαν ρπωσδ/j- 
ποτε περιωρίσωσι τον χρόνον τής ψηφοφορίας ήδιακοψωσιν ή αναβαλωσιν αυτήν, ό) εαν μετα- 
βάλωσι τον νομίμως όρισθέντα τόπον τής ψηφοφορίας, ε) εαν αποβαλωσι τού τοπου τής  ̂ ψηφο
φορίας υποψήφιον, άντιπρό σωπον ή άναπληρωτήν αύτού, στ) έαν αδικαιολογητως δεν ανεγνω- 
ρισαν τούς νομίμους διορισθέντας άντιπροσώπους ή άναπληρωτας ^υποψήφιων, ζ)  ̂ εαν δεν έπι- 
βάλωσι τήν ποινήν τού προστίμου κατά τού έκλογέως ή Δημοσίου 1 παλληλου τού υποπεσοντος 
είς τά έν άρθρω 198 παραπτώματα. ν

4. Οί κατά τον χρόνον τής έκλογής στερούμενοι τών εν τω Νομω οριζόμενων προσόντων 
καί μή άπέχοντες τής έκτελέσεως καθηκόντων έν τή ’Εφορευτική  ̂ Επιτροπής άν αποδεικνυεται 
έκ τού βιβλίου τών Πρακτικών ότι διά παρατηρήσεο^ς ή έντάσεως εζητηθη η αποχή αυτών κατα 
τά έν άρθρω 110 οριζόμενα.

5. Δημόσιοι καί Δημοτικοί ή Κοινοτικοί 'Υπάλληλοι και Δικαστικοί^ ή Εκκλησιαστικοί
λειτουργοί, οίτινες ήθελον άποδειχθή ότι έκ προθέσεως ένηργησαν καθ οίονδήποτε τροπον προ ή 
κατά τήν ψηφοφορίαν υπέρ ή κατά τίνος τών υποψήφιων.  ̂  ̂ ^

6. Πας Δημόσιος Πολιτικός 'Υπάλληλος, όστις διέταςεν επεμβασιν τών Στρατιωτικών ή 
’Αστυνομικών οργάνων είς τήν έκλογήν.
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τρόσωπος τίνος των ύποψηφίων ή πληρεξούσιος υποψηφίου τίνος ή κόμματος.
9. Οί παραβαίνοντες τάς περί τάξεως διατάξεις των άρθρων 93, 112, 113, 114 καί 115 τού 

παρόντος Νόμου.
10. Οι ζητούντες υπέρογκα ποσά διά την έκτύπωσιν των ψηφοδελτίων.
11. Οι εκ προθέσεως μή τηρούντες τάς προθεσμίας τού παρόντος Νόμου.

Αρθρον 178^ Οι Στρατιωτικοί ή οί Πολιτικοί 'Υπάλληλοι, οι κριθέντες ένοχοι τού αδι
κήματος τού^αριθμού 8 του άρθρου 174 ή τού άριθμού 6 τού άρθρου 177, έκπίπτουν αύτοδικαίως 
τού βαθμού ή της θέσεώς των.

Αρθρον 179. 0 παξιωματικοι τού Στρατού καί της Χωροφυλακής, Άρχιφύλακες Αστυ
νομίας Πόλεων, Στρατιώται, Χωρ)κες, ’Αστυφύλακες, ’Αγρονόμοι, ’Αγροφύλακες καί Δημόσιοι 
ή Δημοτικοί^ ή Κοινοτικοί Ιπηρεται, επεμβαίνοντες οπωσδήποτε εις την εκλογήν τιμο^ρούνται μέ 
φυλάκισιν έξ μηνών μέχρις ενός έτους.

μένα πρόσω,ια^ έν γένει δε παραβαίνοντες τά εκ τής εφαρμογής τού παρόντος άπορρέοντα καθή
κοντα, τιμωρούνται με τας ποινας τού άρθρου 174 τού παρόντος. Ούτοι κριθέντες ένοχοι τού 
αδικήματος έκπίπτουν αύτοδικαίως τού βαθμού ή τής θέσεά>ς των.

2. Με τας αυτας ποινας τιμωρούνται καί οί ύποβαλόντες ψευδή δήλο^σιν περί ής προβλέπει 
ή παράγραφος 11 τού άρθρου 146.

500

σιμους ενστάσεις.
Ύ) ^Οι κληρωθεντες ή διορισθεντες μέλη Εφορευτικής έπί τής εκλογής Επιτροπής, εν τω 

Δημω ή εν̂  τή Κοινοτητι και μη παρευρισκόμενοι προς έκπλήρο^σιν τών καθηκόντων αύτών, μηδέ 
δικαιολογούντες τούτο έπαρκώς.

δ ) Ο εν τώ οριστικώ καταλέγω εγγεγραμμένος έκλογεύς, οστις καίπερ μή κεκτημένος 
πράγματι το εκλογικόν δικαίωμα ή μή δικαιούμενος είς άσκησιν τούτου ήθελε ψηφοφορήσει.

ε) Οί μή τηρούντες τάς διατάξεις τού άρθρου 94 τού παρόντος Νόμου, 
στ) Οί άδικαιολογήτως καταστρέφοντες ψηφοδέλτια, 

ζ ) Οστις κατα την παραμονήν ή τήν ήμέραν τήε έκλογής παραθέτει ομαδικήν έστίασιν

.f ... . ........................ , -Γ-- _ προβλεπομένων ...........
-· Το ήμισυ του ποσού τής έπιβληθείσης χρηματικής ποινής καταβάλλεται ύπό τού αρμο

δίου ^Δημοσίου f αμειου εις τον καταδοσαντα τον καταδικασθέντα παραβάτην τής παραγράφου 
1 τού ̂ παρόντος λογω αμοιβής, εύθύς ώς τούτο καταβληθή ύπό τού καταδικασθέντος.

’Αρθρον 183 ,—Οί διαπράττοντες αδίκημα έκ τών έν άρθροις 173, 174, 177, 179, 181, 
182 καί̂  192 τιμωρούνται μέ τάς έν αύτοΐς ποινάς καί μέ στέρησιν τής προστασίας τού Ένοι- 
κιοστασιου και των δικαιοηιιάτων στεγάσεο^ς καί παροχής αύτοΐς άρτου καί άλλων έφοδίίυν.

Αρθρον 184 .— Οστις διά βίας ή άπειλών βίας παρεμ,ποδίζει έκλογέα τινά από τής ένασκή- 
σεως τού εκλογικού αύτού δικαιώματος ή έπιβάλλει τήν ένάσκησιν αύτού ή τήν ύπέρ ή κατά 
τίνος υποψήφιου ψηφοφορίαν εν εκλογή Βουλευτών, τιμωρείται μέ τάς έν άρθρω 174 καί τώ 
άρθρω 173 όριζομένας ποινάς.

’Αρθρον 185 .— Οστις /.ροκηρυχθείσών γενικών Βουλευτικών εκλογών παραλείπει έν ο λ οι 
ή εν 7εΡε- ή επιβραδύνει τήν έκτέλεσιν συμβάσεως περί έκτυπώσεως εκλογικών καταλόγων ή 
παραρτημάτων αυτών ή περί προμήθειας άλλων εκλογικών ειδών τιμωρείται μέ τάς έν τοις άρ- 
θροις 177 καί 183 όριζομένας ποινάς.

"Αρθρον 186.—Διά τήν δίωξιν τών έν άρθροις 177, 179, 181, 185 καί 189 έως 191 
αδικημάτων έφαρμόζεται τό άρθρον 176 παο. 2.

"Αρθρον 187.—Τιμωρείται μέ τάς έν άρθρω 177 όριζομένας ποινάς:
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α ) "Οστις διά ψευδών ειδήσεων ή συκοφαντικών διαδόσεων, άναγομένων εις τό πρόσωπον 
υποψηφίου ,τίνος ή κατ’ άλλον τρόπον έξαπατά έκλογέαν τινά δπως μεταβάλη τό εκλογικόν αυτου 
φρόνημα έπ'ι εκλογής Βουλευτών.

,β) "Οστις δι’ οίουδήποτε τρόπου επιτυγχάνει νά λαβή είτε αυτός είτε τρίτος γνωσιν της
διδόμενης παρά τοϋ έκλογέως ψήφου. _ , . „ ' ,

γ ) "Οστις διαταράττει την διεξαγωγήν τής εκλογής δια διεγερσεως Οορυβου η αταςιας
τι καθ’ οίονδήποτε άλλον τρόπον. <

"Αρθρον 1 8 8 .—Τών κατά τάς έν άοθροις 173, 174, 177, 181, 182, 183, 198 και 199 
άναφερομένας διατάξεις έπιβαλλομμένων ποινών δεν επιτρέπεται ούτε αναστολή ούτε μετατροπή.

"Αρθρου 189. -Α ί περί πράξεων κατά τάς ένεργείας τών πολίτικων Δημοσίων δίκαιων, 
διαταράξεως τής ήσυχίας Δημοσίων Σωματείων, πλαστογραφίας δημοσίων καί ιδιωτικών έγγρα
φων νοθεύσεως τών δημοσίων σφραγίδων καί σημάντρων, ψευδομαρτυρίας ενώπιον τής Αρχής πα
ρανόμου κατακρατησεως, παρανόμου βίας καί άπειλής, καί λοιπαί διατάςεις του Ποινικού Νομού 
εφαρμόζονται προς καταστολήν τών άξιοποίνων τούτων πράξεων, αν λάβωσιν χωράν κατα τας 
έκλογάς. Ή  έπί τινι τών πράξεων τούτων καταδίκη καί εις βαθμόν πλημμελήματος επιφερει 
αυτοδικαίως πενταετή στέρησιν τών πολιτικών δικαιωμάτων. _ ,

"Αρθρον 190 .-Τιμωρείται διά χρηματικής ποινής 2,5 μέχρι 200 δραχμών πας εκλογευς 
οστις άδικαιολογήτως δεν ψηφοφορεί εις προκηρυχθεισαν έκλογήν. Εξαιρούνται οι υπερβαντες 
τό 60όν έτος καί οί μη διαμένοντες εις τον τόπον τής ψηφοφορίας. Ως τοιουτοι δεν θεωρούνται 
οί διαμένοντες εις τά Προάστεια αύτοϋ. , , ,,  -, ,

"Αρθρον 191 .—Πάσα άλλη παράβασις τών έν τώ παροντι Νομω ωρισμενων, εαν δεν προβλε- 
πεται είδικώς ύπ’ αύτοϋ ή δέν ύπάγηται εις τάς διατάξεις τοϋ Ποινικού Νόμου, τιμωρείται με 
χρηματικήν ποινήν 500 δραχμών ή μέ φυλάκισιν μέχρι 3 μηνών. ,

"Αρθρον 192 . —Δήιιαρχοι, Δημαρχικοί Πάρεδροι, Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων και 
Δημοτικοί ή Κοινοτικοί Σύμβουλοι, άμελοΰντες την έγκαιρον εκπλήρωσήν τών ύπό του Εκλογικού 
Νόμου έπιβαλλομένων αύτοϊς καθηκόντων, ή άπειθοϋντες, ή έπεμβαίνοντες ενεργως και _ κατα 
τρόπον μή έπιτρεπόμενον ύπό τών κειμένων διατάξεων εις έκλογικάς ένεργείας ή επιδεικνύοντας 
συμπεριφοράν ασυμβίβαστον πρός τά άξιώματα αυτών έπί ζητημάτων εκλογικών, είσαγονται δι 
άπ’ ευθείας κλήσεως εις τό Πλημμελειοδικεΐον, τιμωρούμενοι δια απολυσεως^ έκτου  αςιω- 
ματός των όριστικώς ή προσωρινώς, όριζομένου διά τής άποφάσεως έν περιπτώσει προσωρινής 
άπολύσεως τοϋ χρόνου αυτής, ανεξαρτήτως τών κατά τάς κειμένας διατάξεις συνεπειών των εκλο
γικών παραβάσεων. , , ,

Τά αυτά Πλημμελειοδικεία δύνανται νά άνακαλέσουν τας αποφάσεις των επι τη προτασει 
τοϋ αρμοδίου Είσαγγελέως ή έπί προσφυγή τών άπολυθέντων. , , _

’Επιτρέπεται επίσης έφεσις κατά τών αυτών αποφάσεων ένωπιον τω αρμοδίων Εφετων 
έντός προθεσμίας πέντε ήμερων άπό τής εκδοσεως τής αποφασεως.  ̂ , ,

"Αρθρον 193 .—'Αρμόδια πρός έκδίκασιν τών παραβάσεων τοϋ παρόντος Νομού παρ οιου- 
δήποτε καί άν διαπραχθώσιν είτε πολιτικού είτε Στρατιωτικού, εισί τά τακτικά Ποινικά Δικα-

"Αρθρον 194 .—Έ πί τών παραβάσεων τοϋ παρόντος Νόμου δέν έφαρμόζεται ή διάταξις του
άρθρου 97 τοϋ Ποινικού Νόμου. ,

"Αρθρον 195 .—Πάσα άξιόποινος πραξις, σχέσιν έχουσα μέ τας εκλογας και προβλεπομενη 
είτε ύπό τοϋ παρόντος Νόμου είτε ύπό τοϋ Ποιν. Νόμου, τιμωρείται, είτε έπικυρωθή είτε ακυ-
ρωθή ή έκλογή. ,

"Αρθρον 196.—'II διάταξις τοϋ άρθρου 24 τοϋ Ποινικού Νομού εφαρμόζεται επι πασών 
τών κατά τον παρόντα Νόμον μέ έπανορθωτικήν ποινήν τιμωρουμένων πράξεων ή παραλείψεων, 
έξαιρουμένων τών περιπτώσεων καταδίκης επί αμελεια. , ,

"Αρθρον 197 .—Διά τήν παραγραφήν τών άδικημάτων τοϋ παρόντος Νομού ίσχυουσιν αι 
περί παραγραφής διατάξεις τοϋ Ποινικού Νομού.

Π ε ι θ α ρ χ ι κ ά !  Δ ι α τ ά ξ ε ι ς .
"Αρθρον 198 .-Δήμαρχοι, Δημαρχικοί Πάρεδροι, Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων, 

Δημόσιοι 'Υπάλληλοι, Πολιτικοί καί Στρατιωτικοί, καί δικαστικοί λειτουργοί, άμελοΰντες^ την 
έγκαιρον έκπλήρωσιν τών ύπό τοϋ παρόντος Νόμου έπιβαλλομένων αύτοϊς καθηκόντων ή απει- 
θοϋντες, τιμωρούνται ύπό τής προϊσταμένης ’Αρχής διά προστίμου ούτε ήσσονος τών δραχμών 20 
ούτε μείζονος τών δραχμών 200.

Ρ,\ ΕΚ ΤΟΤ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

’Ά  δ ε ι α ι ί δ ρ ύ σ ε ω ς  π ο λ ι τ ι κ ώ ν  κ έ ν τ  ρ ω ν.
’Άρθρον 193 .—’Απαγορεύεται ή ϊδρυσις πλησίον άλλήλων καί επι της αυτής οδοΰ κεί- 

μένων πολιτικών κέντρων. 'Οσάκις δέ ήθελε άποβή άνέφικτος ή έξεύρεσις κτιρίων έπί διαφόρων
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καί μακράν άλλήλων κειμένων οδών, επιτρέπεται ή ΐδρυσις αύτών έπί της αύτής οδού, πλήν ή 
μεταξύ αυτών άπόστασις δέον νά είναι τοιαύτη ώστε νάάποκλείη πάσαν μεταξύ των άντιφρονούν- 
των άντέγκλησιν ή σύρραξιν.

’Άρθρον 194 .—" Γνα ίδρυθή τοιουτον πολιτικόν κέντρον, ή ένδιαφερομένη πολιτική μερίς 
δέον νά ύποβάλη έγγραφον περί τούτου αίτησιν, έπί χαρτοσήμου συντασσομένην, εις τήν οίκείαν 
Άστυν Δ)σιν. Διοικησιυ, Ίποδ)σιν ή Σταθμόν οί Δ)ταί των όποιων ύποχρεούνται νά μεταβαί- 
νωσι αμέσως έπί τόπου μετά τοϋ οικείου Είσαγγελέως ή Είρηνοδίκου καί μετά προηγουμένην 
αυτοψίαν, νά άποδέχωνται ή νά άπορρίπτωσιν, έκ συμφώνου μετά της αρχής ταύτης, τάς σχε- 
τικάς αιτήσεις.

Τό αποτέλεσμα των ενεργειών των γνωρίζουσι τό ταχύτερου εις τούς αίτούντας.
Τήν έπί τού προκειμένου άπόφασιν τών Σταθμαρχών δύνανται οί αϊτοϋντες νά προσβάλ- 

λωσι διά κανονικής αΐτήσεώς των ένώπιον τοϋ οικείου Διοικητοΰ ή Ύποδ)τοΰ, ύποχρεουμένων 
να μεταβώσιν έπί τόπου μετά δικαστικού τίνος υπαλλήλου καί άποφασίσωσιν όριστικώς καί άμε- 
τακλήτως.

Τό κατά παράβασιν τών ανωτέρω διατάξεων ιδρυόμενου πολιτικόν κέντρον κλείεται ύπό τής 
’Αστυνομίας, καταγγελλομένων τών παραβατών ενώπιον τών οικείων Πταισματοδικείων έπί παρα- 
βάσει τής ίσχυούσης Άστυν. Διατάξεους.

Τ'. ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗ Σ ΕΝ ΤΑΙΣ ΠΟΑΕΣΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΡΙΟΙΣ 
Υ Π ΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ

Α ν ώ τ ε ρ ο ι  Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ί  Έ  π ό π τ α ι.
Αρθρου 17ου—132. Οί ώς άνω ’Ανώτατοι καί ’Ανώτεροι Στρατιωτικοί Έπόπται έν 

συνευνοησει μετά τών Στρατιωτικών ’Αρχών καί έν συνεργασία τών κατά τόπους ’Αρχών Χωρ)κής 
καί ’Αστυνομίας Πόλεουν λαμβάνουσι τά προσήκοντα μέτρα διά την ρύθμισιν τής άνατιθεμένης 
είς αύτούς αποστολής, διαθετοντες άναλόγως τάς ύπ’ αύτούς δυνάμεις. ’Εν ή περιπτώσει αί δυ
νάμεις αυται όεν επαρκοΰσιν αναφερονται είς τάς ίεραρχικώς προϊσταμ,ένας Άρχάς τών έδρευου- 
σών έν τή έκλογική περιφερεία Μονάδων.

Όρίζουσιν άναλόγως τής σπουδαιότητος τών έκλογικών Τμημάτων Άξ) κούς καί Στρα
τιωτικούς Έπόπτας, ώς καί τήν είς αύτούς διατεθησομένην δύναμιν.

Εκδιδουσιν οδηγίας δια τήν διεξαγωγήν τής υπηρεσίας τούτουν καί λαμβάνουσι παν μέτρου 
πρόσφορου κατά τήν κρίσιν των διά τήν τήρησιν τής τάξεως.

Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ί  Έ π ό π τ α ι .

Αρθρου 18ου—133. Οί ώς άνω οριζόμενοι Στρατιωτικοί Έπόπται κατανέμουσι τήν είς 
αυτούς διατεθεισαν δύναμιν κατά έκλογικά τμήματα ώς καί τούς ύπ’ αύτούς βαθμοφόρους, τη- 
ροΰντες τήν έναπομένουσαν έν έπιφυλακή.

Κατά τήν ήμέραν τής έκλογής έπιβλέπουσι συμφώνως προς τάς οδηγίας τών Άνωτέρων 
Στρατιωτικών Εποπτών τήν τάξιν ώς καί δέχονται καί έκτελοΰσι τάς αιτήσεις τών Εφορευ
τικών ’Επιτροπών τών τμημάτων των, άφορώσας τήν τήρησιν τής τάξεως έντός τών ύπ’ αύτάς 
έκλογικών τμημάτων καί τών πέριξ τούτων χώρων.

Εκτελοΰσι τας κατα τήν ήμέραν τής διενεργείας τών έκλογών διαταγάς τοϋ άνωτέρου ’Ε
πόπτου τής περιφέρειας των.

Έπιβλέπουσι ομοίως τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων τών τυχόν έν τή περιφέρεια των κυ- 
κλοφορουσών περιπόλων ’Αστυνομίας ή Χωρ)κής.

Συνεργάζονται δέ^μέ τά τυχόν έν τή περιφερεία των υπάρχοντα Τμήματα Άστυν. Πόλεων 
ή Χωρ)κής, εις ά εκδίδουσι καί σχετικάς διαταγάς, έφ’ όσον υπάρχει άνάγκη, διά τήν τήρησιν 
τής τάξεως.

τής ψηφοφορίας καί 
τακτικών περιπόλων.

Άπαγορεύοοσι τήν παρουσίαν πάσης ένοπλου δυνάμεως έν τώ τόπω 
περιξ,^πλήν τών κληθέντων ύπό τής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής καί τών τακ

Ωσαύτως άπαγορεύουσι τήν είς τον τόπον τής ψηφοφορίας καί πέριξ προσέλευσιν παντός 
εκλογεως ή πολίτου ή Ά ξ )κ ο ΰ  φέροντος οπλον ή οίονδήποτε ορνάνον έπιτήδειον προς έπίθεσιν.

134. Εις περιπτωσιν καθ’ ήν οί διοριζόμενοι Στρατιωτικοί Έπόπται τυγχάνουσι κατώτεροι 
κατα βαθμόν τών κατα τοπους Άξ)κών Χιορ) κής. τά καθήκοντα τών Εποπτών άναλαμβάνουσιν 
οι Ας) κοι τής Χωρ)κής οι οποίοι θα αιτώσι παρα τών ώς ανωτέρω διορισθέντων στρατιωτικών, 
Εποπτών, οιτινες εις την περιπτωσιν ταυτην περιορίζονται είς τήν διοίκησιν τού στρατιουτικοϋ 

Τμήματος, τήν ένίσχυσιν τής Χωρ) κής διά τής άναγκαιούσης δυνάμεως.
135. Η εναρξις τής υττηρεσιας τών Εποπτών έν γένει, άρχεται άπό τής προηγουμένης 

ημέρας τής έκλογής, ή δέ λήξις μετά τήν αποπεράτωσήν της διαλογής τών ψήφων της έκδόσεως 
των αποτελεσμάτων και της αποχωρησεως τών Εφορευτικών Επιτροπών, συμφώνως τη σχε 
τική διαταγής του Υπουργείου παρατεινομένη έν άνάγκη, άναλόγως της καταστάσεως καί 
τ·ήν κρισιν τών Άνωτέρων Στρατκοτικών Εποπτών.

κατά
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Σ χ έ σ ε ι ς  τ ω ν  Ά ν ω τ έ ρ ω ν  Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν  ’Ε π ο π τ ώ ν  
μ ε τ ά  τ ω ν  Π ο λ ι τ ι κ ώ ν  ’Α ρ χ ώ ν .

’Άρθρον 19ον.—136. Οί άνώτεροι Στρατιωτικοί Έπόπται εύρίσκονται ώς έκ της ανάγκης 
της διεξαγωγής της υπηρεσίας των έν συνεχή έπαφή^ μετά τών αρμοδίων ̂ Πολιτικών ’Αρχών, 
εχοντες ύπ’ δψει τάς παραγράφους 117 καί έπομένας τού παρόντος Κανονισμού, αφορωσας εν γενει 
τάς σχέσεις του Στρατού μετά τών Πολιτικών Αρχών και εφ όσον αυται δεν άντικεινται εις ;ας 
άνωτέροί διατάξεις.

Δ'. A. Ν .680 ΤΗ Σ 26-11-1945
’Άρθρον Ιον — I . ’Απαγορεύεται εις τούς υπαλλήλους τών Σωμάτων Αστυνομίας Πόλεων 

t  καί Πυροσβεστικής 'Τπηρεσίας, ώς καί εις τους Άξ)κους, Ανθ)στας και οπλιτας τού ρωμαίος 
τής Χωρ)κής, είτε ούτοι εύοίσκονται έν υπηρεσία, είτε έκτος αυτής να συμμετεχωσιν εις πολι
τειακά; ή πολιτικά; διενέξεις προφορικά; ή γραπτά;, σχετικά; συζητήσεις η καθ’ οίονδήποτε 
άλλον τρόπον νά έκδηλώνωσι τά πολιτειακά ή πολιτικά αυτών φρονήματα ή νά άποτελωσι μέλη
οΐωνδήποτε ’Οργανώσεων. _ , , ,

I I .  Οί παραβάται —αραπέμπονται ύπο τού Ιπουργού Δημοσίας 1 αξεως ενώπιον των κα ια 
Νόμον υπηρεσιακών Συμβουλίων διά την επιβολήν των προβλεπομένων ύπο τών σχετικών Νόμων 
ποινών εις ας περιλαμβάνεται καί οριστική άπόλυσις έκ τού Σώματος. ;

I I I . Την αυτήν ευθύνην ύπέχουσι καί εις τάς αύτάς κυρώσεις ΰπόκεινται οι καθ ιεραρχίαν 
προϊστάμενοι τών παραβατών τής ανωτέρω διατάξεως, οίτινες λαμβάνοντες γνώσιν της παρήΧ- 
βάσεως ήθελον άποσιωττήση ή ήθελον καθ’ οίονδήποτε τροπον ενεργήση προς συγκαλυφιν αυτής.

’Άρθρον 2ον .—I . Οί παραβάται τού προηγουμένου άρθρου -αραπέμπονται δι’ απ ευθείας 
κλήσεως ύπο τού 'Υπουργού τής Δημ. Τάξεως ενώπιον τών κατα Νομον Συμβουλίων, τιθέμενοι, 
άμα τη παραπομπή των εις διαθεσιμότητα. / , , ,

I I . Τά Συμβούλια ταΰτα όφείλουσι νά έκδώσωσι τήν άποφασιν των εντός δεκαήμερου.
I I I .  ΙΙρός μόρφωσιν πεποιθήσεως τά οικεία υπηρεσιακά Συμβούλια κλητεύουσι καί έξε- 

τάζουσι τούς κατά τήν κρίσιν των άναγκαίους μάρτυρας κατηγορίας και υπερασπισεως.^
ΙΥ. 'Ο έγκαλούμενος δικαιούται νά παρίσταται κατά τήν άποδεικτικήν μόνον ενώπιον τών 

Συμβουλίων διαδικασίαν, καλούμενος προς τούτο. , , ,
’Άρθρον 3ον —I . Κατά τών καταδικαστικών άποφάσεων τών Συμβουλίων τούτων επι

τρέπεται προσφυγή ένώπιον τού Συμβουλίου τής ’Επικράτειας, δέν αναστέλλει όμως αΰτη τήν 
έκτέλεσιν αυτών. Ή  ισχύς τού παρόντος Νόμου άρχεται από τής δημοσιευσεως του εις τήν Εφη
μερίδα τής Κυβερνήσεως.

Ε '. ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ
’Ε γ κ λ ή μ α τ α  κ α τ ά  τ ά ς  έ κ λ ο γ - ά ς .  — Β ί α  κ α τ’ έ κ λ ο γ  έ ω ν.

’Άρθρον 161.—"Οστις διά βίας ή άπειλών βίας παρεμποδίζει έκλογέα^ τινά άπό τής ενα- 
σκήσεως τού εκλογικού αύτού δικαιώματος ή επιβάλλει την ενασκησιν αυτού, η την υπερ^η 
κατά τίνος ύποψηφίου ψηφοφορίαν, έν εκλογή Βουλευτών ή εν εκλογή Νομαρχιακών, Δημοτικών 
ή Κοινοτικών ’Αρχών, τιμωρείται διά φυλακίσεως. Το Δικαστηρίων δυναται προς τούτοι; νά 
έπιβάλη καί στέρησιν τών έν άρθρω 63 άριθ. 1 ’Αξιωμάτων και Θεσεων.

Έ ξ α π ά τ η σ ι ς  έ κ λ ο γ έ ω ν .
’Άρθρον 162.—Ό  διά ψευδών ειδήσεων ή συκοφαντικών διαδόσεων, άναγομένων εις τό 

πρόσωπον ύποψηφίου τινός, ή διά άλλου τρόπου έξαπατών έκλογέαν τινά είτε όπως ούτος παρα- 
λείπη τήν άσκησιν τού έκλογικού αύτού δικαιώματος, είτε όπως μεταβαλη το εκλογικόν αυτού 
φρόνημα έπί τίνος τών έν άρθρω 161 άναφερομένων εκλογών τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρι 
δύο έτών καί διά χρηματικής ποινής.

Π α ρ α β ί α σ ι ς  μ υ σ τ ι κ ό τ η τ α ς  ψ η φ ο φ ο ρ ί α ς .
’Άρθρον 163 .—"Οστις έν μυστική έκλογή δι’ οίουδήποτε τρόπου έπιτυγχάνει νά λάβη, 

είτε αυτός, είτε τρίτος, γνώσιν τής διδομένης παρά τού έκλογέως ψήφου, τιμωρείται με φυλάκισιν 
μέχρι; 1 έτους.

Ν ό θ ε υ σ ι ς τ ή ς  ε κ λ ο γ ή ς .
’Άρθρον 164.—1. Ό  ψηφίζων άνευ δικαιώματος κατά τινα τών έν άρθροις 161 εκλογών 

ή ό κατ’ έπανάληψιν ψηφίζων ή πολλαπλήν ψήφον δίδων ή καθ’ οίονδήποτε^ άλλον τροπον εκ 
προθέσεως προκαλών παραγωγήν μή γνησίου άποτελέσματος τής εκλογής,^ ως καί ο νοθευων 
τό γνήσιον αποτέλεσμα αυτής, τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρι δυο ετών. Εαν δε ο υπαίτιος 
έξεπλήρου ύπηρεσίαν κατά τήν έκλογήν, τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρι τριών έτών.

2. Τό τελευταΐον έδάφιον τού άρθρου 161 ισχύει καί έν προκειμενω.

V
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Δ ω ρ ο δ ο κ ί α  κ α τ ά  τ ά ς  έ κ λ ο γ ά ς .
"Αρθρον 165.—1. 'Οένσχέσει πρός τινα των έν άρθρω 161 εκλογών, άπό τής προκηρύ- 
«υ,ων μέχρι ,,ερατος^ της ψηφοφορίας, προτείνων, παρέχων ή ύπισχνούμενος εις εκλογέα 

όωρα η ετερα οιαδηποτε μη όφειλόμενα αύτω ωφελήματα, ώς αντάλλαγμα, δπως παραλίπη την 
ασκησιν του εκλογικού του δικαιώματος ή δττως άσκηση αυτό καθ' ώρισμένον τρόπον, τιμωρείται 
με φυλακισιν μέχρι δυο ετών καί μέ χρηματικήν ποινήν. Τό τελευταίου έδάφιον τοϋ άρθρου 161 
ισχύει και εν προκειμένω. r
_ , *' φυλακισιν μέχρι δυο ετών καί χρηματικήν ποινήν τιμωρείται ό έκλογεύς, ό έν σχέσει

’ή  A ' εν Jpc!J } εκλογών και κατα τον εν τη προηγουμένη παραγράφω χρόνον, δε
χόμενος την /ιαροχην, ή υποσχεσιν δώρων ή ετέρων μή όφειλομένων αύτώ ώφελημάτων ή άπαι- 
των τοιαυτα ως ανταλλαγμα, δπως παραλίπη τήν ασκησιν τοϋ εκλογικού του δικαιώματος ή δπως 
ασκήσει αυτό καθ ώρισμένον τρόπον.

Δ ι α τ α ρ α ξ ι ς  τ ή ς  ε κ λ ο γ ή ς .
, „ Α · Οστις εκ προθεσεως παρεμποδίζει τήν διεξαγωγήν εκλογής τίνος έκ των
εν^αρϋρφ 1(31 αναφερομενων ή·διαταράττει αυτήν διά διεγέρσεως θορύβου ή αταξίας ή καθ’ οίον- 
οη/ιοτε άλλον τροπον, τιμωρείται μέ φυλάκισιν μ,έχρις ενός έτους.

Κατ’ εφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ Νόμου 680)1945 εντέλλομαι δπως εις περίπτωσιν καταγ- 
γελιας η πληροφοριών περί αναμίξεως τών άνδρών-τών Σωμάτων ’Ασφαλείας εις πολιτικάς διε- 
ιωζεις η συζη Γησεις^η περί εκόηλωσεως ύπ’ αύτών πολιτικών φρονημάτων κλπ. οί άμεσοι αύτών 
προϊστάμενοι ενεργωσι τα δέοντα βάσει τών διατάξεων τού ώς προείρηται Νόμου.
, _ Ανα(ήεν“  *at ελπίζω οτι τά^Σώματα ’Ασφαλείας τών όποιων ή συμβολή εις τούς ’Εθνικούς 

και η εκπολιτιστική αυτών δρασις, κατ’ έπανάληψιν έχουσιν έξαρθή μέχρι σήμερον, θά 
σ.αοη συμπαοαστα ι ης της Κυβερνήσεως, εις τήν άξίωσιν καί επιταγήν αυτής διά’ τό άδιάβλητον 
των εκλογών και θα παρασχωσιν έαυτά παράδειγμα αύστηρας προσηλώσεως πρός τό ’Εθνικόν 
καθήκον των και μονον.

Τής παρούσης^ μου νά λάβωσιν γνώσιν άπαντες, πρός δέ νά γίνη ειδική διδασκαλία παρ’ 
Αςιωματικων εις τα κατώτερα όργανα.

Έν Άθήναις τη 14 Ίανουαρίου 1956.
Ό  'Υφυπουργός 

ΣΤΥΛ. ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ

ΕΝ ΡΙΠΗ ΟΦΘΑΛΜΟΥ
Η Πολωνική εφημερις «Ζύτσιε Βάρσαβυ», έδημοσίευσε μίαν έπιστολήν 

αναγνώστου της, η οποία ειχεν ώς συνέπειαν τήν σύλληψιν πολλών μελών τής 
συνταςεως της και τοϋ επιστολογράφου. 'Ο τελευταίος αυτός έτόλμησε νά 
εΐρωνευθή τήν σκηνοθεσίαν που έτέθη εις ενέργειαν, δι’ έξωτερικήν κατανά- 
λωσιν, επ ευκαιρία τοϋ «Παγκοσμίου Φεστιβάλ τής Νεολαίας» πού συνήλθεν 
οίς Βαρσοβίαν. Ο επιστολογράφος διηρωτάτο διά ποιους λόγους έξηφανίσθη- 
σαν «εν ριπή οφθαλμοΰ» μετά το τέλος τοϋ Φεστιβάλ, τά περίπτερα, άπό τά 
οποία ημποροΰσε ν αγοράση κανείς άφθονα τρόφιμα, γλυκίσματα καί άναψυ- 
κτικα. Απηυθυνε, επίσης το έρώτημα, διά ποιους λόγους έξηφανίσθη τό χα
μόγελό και η ευγενεια, που είχαν όλοι οί υπάλληλοι κέντρων καί καταστη
μάτων, κατά τήν διάρκειαν τοϋ Φεστιβάλ.

(Άπό τό Στρατιωτικά Νέα τής 11-12-55)
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι

Παρητήθησαν τοΰ Άστυν. Σώματος, ό Ύπαρχ. Γιαννάκης Γ. καί οι άστ)κες 
Γκάνος 0εόδ., Γιαννομητρος Φ. και Κουσκουβελακος Αν.

ΑΜΟΙΒΑΙ
Ό  ’Αρχηγός του Στόλου 'Υποναύαρχος κ. Κ. Τσάτσος δ', έγγραφου του 

εκφράζει τήν εύαρέσκειάν του προς τον Ύπαστυνόμον Α' κ. Δημακόπουλον Χρ., 
διότι κατά τήν διάρκειαν τής 2ετοΰς, ύπό τάς άμεσους διαταγάς του, υπηρεσίας του, 
έπεδείξατο έξαίρετον εύσυνειδησίαν καί άριστον πνεύμα συνεργασίας, αντεπεξηλθε 
δε πλήρους εις άπάσας τάς άνατεθείσας αυτω αποστολας.  ̂ ; ,

Δι’ άποφάσεων τοΰ κ. Υφυπουργού Εσωτερικών, έχορηγηθησαν υλικαι και 
ήθικαί άμοιβαί εις τούς κάτωθι άστυν. υπαλλήλους:

1. ’Υλική άμοιβή εις τον ’Αστυνόμον Β' κ. Μπιτούνην Νικ. διότι ούτος ε«,α-
νειλημμένως άνέπτυξεν έξαιρετικήν δράσιν κατά τάς· βιαίας διαλύσεις ύπό τής Α
στυνομίας έκνόμων συγκεντρώσεων καί διότι τήν 20-9-55 έπεδείξατο εξαιρετικήν 
δραστηοιότητα καί προσπάθειαν προς άποτροπήν έκτροπων έκ μέρους διαδηλωτών, 
συγκεντρωθέντων εις ένδειξιν διαμαρτυρίας διά τάς εις βάρος των Ελλήνων της 
Κωνσταντινουπόλεως καί Σμύρνης ωμότητας _τών Τούρκων, προσενεγκων ουτω 
ιδιαιτέρως σοβαράν υπηρεσίαν προς τηρησιν τής ταςεως. .  ̂ _ ,

2. α) ’Έπαινος εις τον Άστυν. Ά  κ. Παπαμιχαήλ Κλ., Διοικητήν του 1 μη- 
ματος ’Αγορανομίας Πατρών. Όμοίως έπαινος καί υλική άμοιβή εις Υπαστυν.^Α 
κ κ  ’Ηλιόπουλον Η. καί Τζανετέαν Κ. καί άστυφύλακα Μελίσταν Ευθ., διότι ουτοι 
έργασθέντες μετ’ έξαιρετικού ζήλου, προθυμίας καί μεθοδικότητος ύπο  ̂την δείςιαν 
καθοδήγησιν τοΰ ώς άνω Διοικητοϋ καί πολύ πέραν των κεκανονισμενων ωρων, 
άπεκάλυψαν καί παρέπεμψαν εις τό αρμόδιον δικαστήριον τέσσαρας παγοβιομηχανους 
τής πόλεως Πατρών, οΐτινες διά τής έκδόσεως ψευδών τιμολογίων, ωςπρος την δια 
τιθεμένην εις τήν κατανάλωσιν ποσότητα πάγου, άπέκρυπτον τήν ήμερησιαν παρα
γωγήν των, βάσει τής οποίας έγένετο ή κοστολόγησις τού πάγους κατα στηλην και 
ούτω ειχον έπιτύχει παρά τής Άγορανομικής ’Επιτροπής Πατρών τήν εις υφηλην
τιμήν κοστολόγησιν τού πάγου. , ν  « ,

β) ’Έπαινος εις τούς άστ)κας Καλογερόπουλον Γ. και Σπυρουλιαν λ ., διότι
συνετέλεσαν εις τήν έπιτυχή έκβασιν τής ύποθέσεως ταύτης.  ̂ , ,

3. α) ’Έπαινος καί υλικήάμιβήειςΎπαστυν. Α' κ. Τζουμάνην Γ. και αστ)κας
Στεφανόπουλον X. καί Άποστολόπουλον Π., διότι ούτοι λόγω τού εξαιρετικού ζήλου 
καί τής άφοσιώσεως των περί τήν έκτέλεσιν των καθηκόντων κατόρθωσαν να εςα- 
κριβώσωσιν οτι ό επί 9ετίαν διωκόμενος, δυνάμει καταδικαστικών αποφάσεων δια 
σωρείαν πλαστογραφιών καί νοθεύσεως σφραγίδων Δημοσίων Άρχων τέως Λ υ
κειάρχης δικηγόρος Άνδρικόπουλος Θεμιστ. έκρύπτετο εντός είδικως κατασκευα- 
σθείσης κρύπτης έν τή οικία του καί οΰτω έπετευχθη η συλληψις του.  ̂ ?

β) ’Έπαινος εις τον Διοικητήν τού Τμήματος ’Ασφαλείας Πατρών -Ασιυν. 
Β' κ. Παναγιωτόπουλον Ν., Ύπαστυν. Ά  κ. Καλαϊτζάκην Τρ. καί άστ)κας Μπερστιαν 
I. καί Φόφολον I., διότι ούτοι, μετά τών άνωτέρω λαβοντες μέρος εις τήν συ ην1-·1 
τοΰ Άνδρικοπούλου ύπό τήν προσωπικήν καθοδήγησιν τοΰ Διοικητοϋ των, επεδει- 
ξαντο έξαιρετικόν ζήλον τόλμην καί ευψυχίαν.



Εΐδή σεις καί πληροφορία!. 3193

4) ’Έπαινος καί υλική αμοιβή εις Υπαστυν. Ά  κ. Ταραβήραν Δ., Άρχ)κα 
Σάββαν Α. καί άστ)κας Δήμου Π., Κουμπεναν Μ., Καμπάσην Στ., Βοΰρον Τρ., 
Προγουλάκην Δ., Κοντονήν Έλπ., Φαντζιόν Π. καί Λυμπέρην Θ. διότι υπό τήν 
δεξιάν καθοδήγησιν του πρώτου, έργασθέντες μετά ζήλου, προθυμίας, ταχύτητος, 
μεθοδικοτητος και πολύ πέραν των κεκανονισμενων ωρων, επέτυχον τήν άνακάλυψιν 
καί σύλληψιν του έκ των άποδρασάντων έκ των φυλακών Βούρλων Πειραιώς, φα
νατικού κομμουνιστού Σιδερη Σταυρου, κατηγορουμένου έπί κατασκοπία καί βα- 
ρυνομένου μέ σωρείαν αντεθνικών πράξεων, προσενεγκόντες ούτω εξαιρετικήν υπη
ρεσίαν εις τήν έμπέδωσιν τής Δημοσίας ’Ασφαλείας.

5) Έπαινος καί υλική άμοιβή εις Άστυν. Δ)ντάς Β' κ.κ. Κορωνάκον Δ., 
καί Ταβουλάρην Ν., Άστυν. Β' κ.κ. Παρίσην Λ. καί Παπαναστασίου Ν., 'Υπαστυν. 
Α' κ.κ. Μπαρδόπουλον Δ., Κούβαν Σ., Καλογεράκον Μ., Νικολόπουλον Π., Άνθυ- 
παστυνόμον κ.̂  Κόκκινον Διονύσ., Άρχ)κας Μποϋτον Σ., Στεφάνήν Π., Κυριακόγλου 
Κ., Καβαλιεράκην Στρ0 Καλονάρον Π., Γεωργοΰντζον Σ. καί άστ)κας Άγγελό- 
πουλον Β., Πράσινον Αντ., Χριστοδουλόπουλον Φ., Μπακλέσην Ά π ., Φαρσάρην
Ελ., Άνδριτσόπουλον Γ., Πανώτην Κ., Άγγελόπουλον Π., Μαρκαντώνην Α., 

Λεμπέσην Γ., Βασιλομητσακον Ν., Γεωργόπουλον Α., Παπαδημητρίου Φιλ., Καρα- 
γεωργοπουλον Γ., Πουλόπουλον Π., Δρακόπουλον II., Μενενάκον Γρ., Κοτίνην Ν.

Ά χ ., Φωτεινόν Α. καί Χιονίδην Λ.
Όμοίως έπαινος καί υλική άμοιβή εις Άστυν. Δ)ντήν Α' κ. Ρακιντζήν Θ. 

Άστυν. Δ)ντάς Β 'κ .κ . Κροντηρην I. καί Καραχάλιον I., Άνθ)μον κ. Κοκκινάκην Λ., 
αστ)κας Τσελώνην X., Βάμβουκαν Α., Κάσην Γ., Μπινιάρην Π., Στόκαν Κ., Τε- 
ζάρην Α., Λούγαρην Π., Σαμαράν Κ., ΚαρακούσηνΙ., Σωτηρόπουλον Κ., Κλωνάρην 
Ν., Νικηφοράκην Μ., Διαμαντόπουλον I., Κουντάκην Π., Λύρην Β., Εύαγγελι- 
νάκην Έ μμ., Τσιρώνην X., Δαλιάνην Π., Νιάρχον Ν., Μεθενίτην Άντών., Βελε- 
γράκην Ά ρ., Χρονόπουλον Β., Κουμπαρούλην Δ., Γιαννόπουλον I., Ξενάκην Ν., 
Παπασπηλιωτόπουλον Ν., Πανόπουλον Γ., Μεθενίτην Άναστ., Καραγιώργην Α., 
Κοντογιαννην Β., Μηλιον Η., Βασιλείου Π., Ανυφαντήν Π., Τσονόπουλον Γ., 
Σταθουλοπουλον Π. και Έηστακην Γ., διότι άπαντες οί άνωτέρω αστυνομικοί

τμμ \\j/tc-/.wj Pcm ’ Λ /τ/αλΙ^ι'λ//· ’ I Γ   ~ .   ργασθέν

κεκανονισμενων ωρών, επετυχον τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν άνωτάτων ηγετικών 
στελεχών τού κομμουνιστικού δικτύου κατασκοπίας τού Κ.Κ.Ε.

6) Επαινος και υλική αμοιβή εις τον άστ)κα Κοντόν Στέφ., τής Δ)νσεο:>ς 
Πειραιώς, διότι λαβών μέρος εις την σύλληψιν δραστών ληστείας, έπεδείξατο ευψυ
χίαν, τόλμην καί αποφασιστικότητα.

7) Επαινος εις τους κάτωθι άστυν. υπαλλήλους τής Δ)νσεως Πατρών, Άστυν. 
Β' κ. Παναγιωτόπουλον Ν., 'Υπαστυν. Α' κ.κ. Βασιλείου ’Όθ., Καλαϊτζάκην Τρ.,
’ Α ο ν  Γ ί r yVim fiMrm i Λ ’ Α ο Λ μ-λν. Τί ’ Α ’ Λ __  I __ Ν___  ’ 17......... ..... '- ι  TVT

έτυχον τήν άνακάλυψιν καί σύλληψι 
τριών κομμουνιστών, οίτινες συνέταξαν καί έτοιχοκόλλησαν σκιτσογράφημα—προ- 
κηρυξιν απεικονιζον την Κύπρον κάτωθι τού οποίου άνέγραφον τάς λέξεις«ΕΠΟΝ—
ΑΤΡΟΜΗΤΟ».
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ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΝ ΣΐΜΒΟΎΛΙΟΝ
Διά τής ύπ’ άριθ. 2092)18)7 άπό 31-12-1955 άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργοί 

Εσωτερικών, τό Πειθαρχικόν Συμβούλιου Κατωτέρων ’Αστυνομικών 'Υπαλλήλων 
διά το έτος 1956, συνεκροτήθη ώς ακολούθως:

Α. Τακτικά μέλη :
1) Πρόεδρος : Άστυν. Δ)ντής Β' κ. Τσίπης Κωνσταντίνος
2) Μέλη : ’Αστυνόμοι Α’ κ.κ. 'Υφαντής Δημητριος και Δουβαρας Δημητρ.
3) Γραμματεύς : 'Υπαστυνόμος Α κ. Παπαχρήστου Ιωάννης.
Β. ’Αναπληρωματικά μέλη :
1 ) Πρόεδρος : Άστυν. Δ)ντής Β κ. Μπεκιάρης Χρύσανθος.
2) Μέλη : Άστυν. Ά  κ.κ. Κελένης Μιχ. καί Δημητρόπουλος Χρηστός.
3) Γραμματεύς : Ύπαστ. Α' κ. Καρακΐτσος Αναστάσιος.

ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ
Τά ((’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρονιά πολλά επι ττ) επετειω ι?]ζ ονο 

μαστικής των εορτής, εις τον κ. Άθανάσ. Σαμπάνην τ. Αρχηγόν Αστυνομίας 
Πόλεων καί Άστυν. Ά  κ. Άθανάσ. Τασιόπουλον, καθηγητάς τής Άστυν. Σχολής. 
’Επίσης εις τον Άστυν. Δ)ντήν κ. Αθανάσιον Άγγελόπουλον καί 'Υγειονομικόν 
Άξ)κόν κ. ’Αντώνιον Λάσκαρην.

** *
ΠΕΝΘΗ

* * * *  ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΒΡ. ΧΟΥΔΑΒΕΡΔΟΓΛΟΥΣ—ΘΕΟΔΟΤΟΣ 
'Ο σοφός γέρων πού έγκατελειψε τη γή...

Την 11ην ’Ιανουάριου 1956 άπεβίωσεν ό σοφός γέρων Σοφοκλής Άβρ. Χου-
δαβερδόγλους—Θεόδοτος. > ;

'Η  κηδεία του έγινε την 10.50' ώραν τής έπομένης, έν μέσω άπεραντου κατα-
νύξεως, εύλαβείας καί πόνου. __ ; , , ,

'Ο μεταστάς ύπήρξεν υπόδειγμα έντιμου και χρηστού πολίτου, αλλα και
άνεξάντλητος πηγή σοφίας καί γνώσεων.  ̂ , ,

Οί άναγνώσται των «Αστυνομικών Χρονικών» ειχον την εξαιρετικήν ευκαι
ρίαν νά θαυμάσουν τήν γλαφυρότητα καί εναργειαν τής γραφιδος του αλλα και την 
πληρότητα τής εγκυκλοπαιδικής μορφώσεώς του εις πολλά έργα τού μετασταντος, 
ό όποιος ανήκει εις τούς πρώτους έκλεκτους συνεργατας τού ̂ περιοδικού μας.  ̂

Τά «Αστυνομικά Χρονικά» μέ βαθυτάτην λύπην και ευλαβειαν πέμπουν τ̂ον 
ύστατον χαιρετισμόν εις τον σεβάσμιον και εκλεκτόν συνεργάτην, τον σοφον επι^ 
στήμονα, τον ύπέροχον άνθρωπον, υποβάλλουν δε εις την οικογένειαν του τα θ^ρμα
συλλυπητήρια. / .

’Αντί στεφάνου άπέστειλαν 300 δραχμας εις το Ποεβαντοριον τής Θ.Φ. ·
** *

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

—Στην εκπομπή τής 11-1-1956 μεταδόθηκαν μερικά χαρακτηριστικά στιγ 
μιότυπα άπό τήν πρωτοχρονιάτικη γιορτή τής Βασιλοπιττας που έγινε στη_ —ιχολη, 
τό άπόγευμα τής 5-1-1956 καί ή οποία μαγνητοφωνήθηκε μέ το μαγνητόφωνο της 
Σχολής. Στή γιορτή αύτή παρευρέθηκαν εκλεκτοί καλλ ιτέχνες που σκόρπισαν άφθονο
κέφι καί χαρά. Άνάμεσά τους διακρίθηκεν ή γλυκεία κι’ αγαπημένη τού κοινού 
Έλίζα Μαρέλλη, ή θαυμάσια βεντέττα τού έλαφροΰ τραγουδιού Ποπη Σέρα, ο



ασύγκριτος καί μελλωδικός Πιέρρο Λοβάττη, ό γνωστός και εξαίρετος Θ. Δη μη
τριού καί ό άστυφύλαξ της Σχολής Ματθαίος Φελώνης στά δημοτικά τραγούδια. 
Στο πιάνο ό θερμός φίλος τής ’Αστυνομίας Ν. Πιτσόλος. ’Έλαβε επίσης μέρος μια 
θαυμάσια αστυνομική ορχήστρα, άποτελουμένη άπό αστυνομικούς τής^ Φιλαρμο
νικής, μέ μαέστρο τον έξαίρετο κ. Σπ. Δουκάκη, καθώς καί το γκρουπ των φούστα 
νελλοφόρων τοΰ καθηγητοΰ τού χορού κ. Κουσιάδη, πού έχορευσεν Ελληνικούς 
χορούς. ‘ Τυχερός πού πήρε το χρυσό νόμισμα τής βασιλόπιττας ήταν ο δόκιμός 
Άρχιφύλαξ Χατζημιχαήλ Παναγιώτης.

★
_ Στήν έκπομπή τής 18-1-1956 εορτήν τοΰ 'Αγ. ’Αθανασίου πού ήταν αφιε

ρωμένη σέ όσους γιόρταζαν, μεταδόθηκαν εκλεκτοί δίσκοι, άπό κινηματογραφικές 
διεθνείς επιτυχίες καί έλαβαν μέρος ή γλυκειά Έβελίνα, το^μελλωδικό τρίο—-Μπελ- 
κάντο, ό Γιάννης Νικολαΐδης καί ή περίφημη έλληνίδα βεντεττα και θέρμη φίλη της
’Αστυνομίας Έλίζα Μαρέλλη. y , ,

Στην έκπομπή αύτή μεταδόθηκε έπίσης άστυνομικο ραδιοφωνικό σκετσακι, 
γραμμένο άπό τον δόκιμο Άρχιφύλακα Σπ. Πηλό, μέ άφηγητή τον Τασσο Γκουβα 
καί σέ ραδιοσκηνοθεσία Γιώργου Ντούμα. Άριστουργηματική μουσική επλαισιωνε
όλο τό κείμενο, σαν μουσική ύπόκρουση. , _ -

Ή  έκπομπή αύτή άρεσε ξεχωριστά καί ένθουσίασε τους ακροατές του ραδιο  ̂
φωνικοΰ Σταθμού, οί όποιοι έξακολουθοΰν πάντα να έκφράζωνται μέ ενθουσιασμό 
γιά τις Αστυνομικές Εκπομπές, οί όποιες έγκαινιάζουν ένα νέο ροώιοφωνικο ρυθμό 
στο Σταθμό των ’Ενόπλων Δυνάμεων...ένα ρυθμό ζωντανό, γλυκό, απαλό, που άξιο 
ποιεί κατά τον καλλίτερο τρόπο όλα τά λογοτεχνικά αστυνομικά κείμενα τοΰ Ιμη-
ματος Πνευματικής ’Αγωγής. , t „ . , ,

Κομφερασιέ : ό Μίμης Φραγκιουδάκης. Συμμετέχει παντα ο διαλεχτός καλ
λιτέχνης τής Πρόζας Τάσσος Γκούβας. ( ν ,

Συμμετέχει έπίσης, εύγενικά προσφερόμενος, ό όνομαστος συνεργάτης του
Σταθαού ’Ενόπλων Δυνάμεων Γιώργος Ντουμας.

(Κείμενα, έπιμέλεια, Τεχνική έπίβλεψις : Τμήματος Πνευματικής Αγωγής
’Αστυνομικής Σχολής. / ,

Τεχνική βοήθεια : Γιάννη Πορετσάνου, εύγενεστατα προσφερομενου).
** *

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ
—Εις τήν Εθνικήν Ποδοσφαιρικήν 'Ομάδα των ’Ενόπλων Δυνάμεων, ή οποία 

προσεχώς πρόκειται νά συναντηθή ένταΰθα μέ τήν ’Ιταλικήν τοιαύτην, συμπεριελή- 
φθησαν τελικώς καί δύο αστυφύλακες—ποδοσφαιρισταί οί: 1) Τζανιδακης Σωτήριος 
καί 2) Βουρλιωτάκης Κωνστ)νος. „  ,

—Τήν 13ην ’Ιανουάριου 1956 καί εις το γηπεδον Α.Ο.Ν.Σ. Ν. Σμύρνης, 
ελαβε χώραν φιλικός άγων καλαθόσφαιρας, μεταξύ τών ομάδων ’Αστυνομίας—ΑΟΝΣ. 

Νικήτρια ή ’Αστυνομική όμάς καλαθόσφαιρας 51 42.
*

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Άστυφ. Σ. Α. Ά ν τ ύ π α  ν.—Εύχαριστούμεν διά τό ενδιαφέρον καί άγάπην 

μεθ’ ών περιβάλλεται τό περιοδικόν μας. Τό ποίημά σας έγκριθέν θά δημοσιευθή.



Κάθε Τετάρτη και ώραν 7,30 — 

.8  μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός 

Σταθμός τόην Ενόπλων Δυνάμεων 

μεταδίδει την ήμίωρον καθοδηγη- 

τικήν και μουσικήν εκπομπήν τής' 

’Αστυνομίας Πόλεων.

Ή εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πό

λεων άπέσπασε τον γενικόν θαύμα-, 

σμον 3<αι έπεβλήθη χάρις εις τό 

πλούσιον λογοτεχνικόν, μουσικόν και * 

μορφωτικόν περιεχόμενόν της.

Πρέπει νά τήν παρακολουθήτε 

όλοι και θά πεισθήτε περί τής αξίας 

και ώφελιμότητος αυτής.


