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ΤΕ Υ Χ Ο Σ 14ον

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921- 1953)
Δ'. ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

«Ε ις τήν σύρραξιν μεταξύ τω ν εθνικώ ν καί α ν
θρω π ίνω ν ιδανικώ ν προς τήν υλικ ή ν βία ν, αύτοί,
προμαχοΰντες, επεσαν, εθυσιάσθησαν και έμαρτύρησαν, π ιστεύοντες δτι, έφόσον υπάρχουν επί τής γης
Έ θνη ένθουσιώ υτα διά τήν ’Ελευθερίαν, τήν α λή 
θειαν, τήν Δ ικαιοσύνην καί τήν τιμ ή ν, ή Ε λ λ ά ς θά
πρετει νά πρωτοπορή».

ΚΟΜΤΑΣ ΣΠΤΡ.
ΖΑΡΟΤΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΚΡΟΘΤΜΙΟΣ ΓΕΩΡ.
Αστυνόμος Β'
'Αστυνόμος Α'
'Αστυνόμος Β'
Αποτελοΰντες τήν Διοίκησιν του Β' 'Αστυνομικού Τμήματος /Αθηνών έπολέμησαν μέ ήοωϊσμόν
κατά των έπιτεθέντων κομμουνιστών έπί κεφαλής των άνδρών των. Έξαντλήσαντες τά πυρομαχικά
επεσαν εις χεΐρας αύτών και τήν 7ην Δεκεμβρίου 1944 άφου έβασανίσ€ησαν φρικωδώς, έδολοφονήθησαν.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡ.
Ά ρχιφύλαξ
. Έφονεύβη τόν Δ)βριον 1944
ύπό κομμουνιστών.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ PEP.
Ά στυφύλαξ
Έπεσεν μαχήμενος κατά
χομμουν. τήν 5-12-44,
ΧΡΟΝΗΣ ΚΩΝ.
Ά στυφύλαξ
Έδόλοφβνήθη αγρίως ύπό κομμου
νιστώ ν τήν 6-12-44.

ΠΛΑΣΣΑΡΑΣ ΙΩΑΝ.
Ά στυφύλαξ
Έψονεύδη ύκό κομμουν,
τον Δ)βριον 1944,

ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. j
Ά στυφύλαξ
Έπεσεν μαχόμενος κατά
κομμουν. τήν 14-12-44.

ΜΑΙ-ΤΟΣ ΔΗΜ.
'Αστυνόμος Β'
Συνελήψθη ύπό κομμουνιστών τήν
4-12-44 καί έδολοφονήθη άγρίως.
|

ΠΑΠΓΙΑΔΑΣ MIX,
Ά στυφύλαξ
Έδολοφυνήδη ύπσ κομμου
νιστών τον Δ)3ριον 1944.

ΤΣΟΥΚΑΝΑΣ ΗΛ.
Ά στυφύλαξ
Έπεσεν μαχόμενος κατά
κομμουν, τήν 4-12-44.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΒΑΣ.
Ά σ τυφύλα ξ
Έπεσεν ήρωϊκώς μαχόμενος κατά
κομμουνιστών τήν 13-12-44.

XΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝ.
Γραφεύς
Έσφαγιάσβη ύπό κομμου
νιστών τήν 7-12-44.

ΚΥΔΩΝΗΣ ΝΙΚ.
Ά στυφύλαξ
’Εδολοφονήθη ύπό κομμου
νιστών τήν 12-1-45.

ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕΡ.
j
Έιρονεύθη Οπό κομμουν.!
τόν Δ)βριαν 1344.

Ά ρ χκρύλαξ
Εδολοίρονήθη ύπό κομ
μ ουνιστώ ν τήν 9-12-44

Ά ρ χ ιφ ύ λ α ξ

ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝ.

’ Αρχκρύλαξ
Έιρονεύθη Ιν τή έκτελέσει
τού καθήκοντός του ύηό κομ
μ ουνιστώ ν τήν 12-12-1944.

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

„„

Ά ρ χ ιψ ύ λ α ξ
Έδολοιρονήβη ύηό κομ
μ ουνιστώ ν τήν 9-12-44.

Ά ρ χ ιιρ ύλ α ξ

Εδολοφονήδη Οπό κομΐμουυ. τό Πάσχα του 1944.

ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΝΙΚ. '
‘Αστυνόμος
! ΣυλληιρβεΙς έν Πειραιεΐ τόν
Δ)βριον 1944 ύπ ίσ τη μαρτυ
ρικόν θάνατον.

ΔΗΜ. ,
Ά ρχκρύλαξ
Έδολοφονήθ?) ύπό κομ
μ ουνιστώ ν τήν 10-12-44.

‘Α ρχιφύλαξ

Έδολοψονήθη unit κομ
μ ο υνισ τώ ν τή ν 18-12-44 .j ■

ΛΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ Ε.
‘ Α στυφΟ λαξ
Έ φανεόθη Οπό κομμου
νισ τώ ν τήν 3-1-45.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ X.
Ά ρχκρύλαξ·
’ Εφονεύθη μαχόμενος κατά κομ
μ ουνιστώ ν τήν 4-12-44.

ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ MIX. *
Ά στυφύλα ξ
Έδολοψονήθτ} Οπό κομΙμουν ισ τώ ν τήν 7-12-44,

ΜίΧΑΛΟΙΙΟΥΛΟΕ I.
‘Αρχκρύλαξ
Έψονεΰθη μαχόμενας κατά;
κομμουνιστών τήν 14-12-44. ■

ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝ.
*Αστυη>ύλαξ
Έπεσεν μαχόμενος
κομμουν, τήν 5-12-44
ΠΑΠΑΓΙΑΝΗΗΣ ΒΑΣ.
Ύκαστυνόμος Β’
Τραυματισθείς εις μάχην κατά κομ
μουνιστών τήν 7-12-44 συνελήφβη
καί ΙσψαγιάοΟη.

2ΠΑΝ0ΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΧ.
’ Αστοφύλαξ
Έπεσε» μαχομενος κατά:,
κομμουν. τήν 4-12-44. |

Άστυιρύλαξ

Έφονεϋθη ΰιτό .κομμουν ι.
στών τήν 6-1-45.

ΚΟΝΤΕ ΚΑ ΚΗΣ ΓΕΩΡ.

‘Αστυνόμος
’Ασθενής άπήχβη Ικ της κλίνης του
ΰπά κομμουνιστών τον Δ){3ριον 1944
καί έδολοφονήθη.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘ,?
‘Αστυφύλαξ
Έπεσε» μαχόμενος κατά
κομμουν, τήν 4-12-44.,

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ.
Άστυφύλαξ
Έψονεύθη ύκό ’Ιταλικών

αεροπλάνων τήν 28-10-4<£.

ΒΑΡΒΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜ.

ΜΠΟΚΟΑΑΣ ΝΙΚ.

'Α ρχιφΰλαξ
Έ ψονεύθη τόν Δ)βριον 1944
s ύτώ κομμουνιστών.

Ύ παρχιφύλαξ
Έδολοφονήδη ΰπέ κομμουνιστών
τήν 2-10-44.

Έδολοιμονήβη ΰιτό >®μ·
μουνιστών τήν 4-12-44.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΙ

ΑΙ ΠΕΡΙ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΑ! ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
'Υπό ΙΩ. ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
Δ/ντοΰ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης
I.—Θ εμελιώδης αρχή, ή νπ αοξις ποινικού κώδικας ανηλίκων.
II.—Π οιοι θεωρούνται κατά τ;)« έννοιαν τον π οινικού κώ δικος ανήλικοι, π ο ιο ι ειρηβοι
καί π ο ιο ι ένκ λ η ιια τία ι μ ίτεα οιβικύε ηλικίας.—Π οινικά κ α ι σω φ ρονιστικά μέτρα
κ α τ ’ αυτών.

Έ ν συνεχεία της έν σελίδι 442 ε των « ’Αστυνομικών Χρονικών» δημοσιευθείσης μελέτης μου περί θεμελιωδών τινων εννοιών έκ της ’Εγκληματολογίας καί τοΰ
Ποινικού Δικαίου τών άνηλίκων, παρέχω κατωτέρω άνάλυσιν τών περί αυτών
διατάξεων τοΰ νέου ποινικού κώδικος, έν συγκρίσει προ την Γαλλικήν καί Βελ
γικήν νομοθεσίαν ( 1).
I. Θεμελιώδης άρχή ή ΰπαρξις ποινικού κώδικος άνηλίκων.
Τό κεφάλαιον Η' τοΰ νέου ποινικού κώδικος άναφέρεται εις τούς ανηλίκους
εγκληματίας καί διαγράφει τα εις τήν διάθεσιν τοΰ δικαστηρίου τιθέμενα άναμορφωτικά, θεραπευτικά καί σωφρονιστικά μέτρα, άτινα, έν τώ συνόλω των συνιστώσι τήν ποινικήν μεταχείρισιν τοΰ ανηλίκου.' Τά μέτρα ταΰτα, εκπορευόμενα
έκ τής θεμελιώδους αρχής, καθ’ ήν ό ανήλικος συνιστα μίαν ψυχοσωματικήν προσω
πικότητα έξ ολοκλήρου διάφορον τής. τοΰ ενηλίκου καί ούχί άπλώς άτελή ή έν
σμικρότητι, ήτις ώς τοιαύτη δεΐται έξειδικευμένης μεταχοιρίσεως συντίθενται έν
πλαισίω βασικώς παιδαγωγικοί (2).
Δεν είναι, όθεν, άπορον διατί ξέναι τινές νομοθεσία1., ώς τών Σκανδιναυϊκών
Κρατών, ύποκαθιστώσι τά δικαστήρια άνηλίκων δι’ ειδικών οργανισμών προστασίας
τής νεότητος, ούδέ το ότι έν Γαλλία καί Βελγίω αί διευθύνσεις τής Education
Surveillee εις τήν πρώτην καί τής Protection de I’enfance εις τό δεύτερον, άπεχωρίσθησαν παντελώς τής γενικής σωφρονιστικής διοικήσεως τοΰ 'Υπουργείου Δι
καιοσύνης καί άπετέλεσαν αυτοτελείς καί ανεξαρτήτους υπηρεσίας (3).
Παρατηρητέον έτι πλειότερον άνταποκρινόμενον προς τήν ρηθεΐσαν θεμελιώδη
άρχήν είναι ή ΰπαρξις αυτοτελούς ποινικοΰ κώδικος άνηλίκων, περιέχοντας τάς τε ου
σιαστικού καί δικονομικοΰ δικαίου διατάξεις(4). Προς τήν άποψιν ταύτην, τής καταρτίσεως δήλον ότι αυτοτελούς κώδικος άνηλίκων, έφέρετο άποκλϊνον καί τό σχέδιον
τοΰ έ'τους 1940, όπερ εν τώ άρθρω 87 έπάγεται ότι «τά τής καταδίκης εις περι
ορισμόν έν σωφρονιστικώ καταστήματι, θέλουσι καθορισθή είδικώτερον έν τώ ποινικώ κώδικι άνηλίκων». Προς τούτοις ό Α.Ν. 2135 τοΰ έτους 1939 «περί έκδικάσεως εγκλημάτων άνηλίκων» καί όστις ϊσχυσε, τροποποιηθείς καί συμπληρωθείς
(1) "Ορα «Επιμετράν» της ώς άνω μελέτης μου εις τά ’Αστυνομικά χρονικά.
(2) "Ορα I. Παπαζαχαρίου ανήλικοι εγκληματίας τεύχος Α' σελ. 44 έπ. Ί ω . Βϊργοπούλου : ’Αναμορφωτικά Καταστήματα καί ’Αναμορφωτική Μεταχείρισις εις «Σωφρονιστικός πλη
ροφορίας 1937».
(3) "Ορα Organisation de la Direction de Γ Education surveillee εις Rapport Annuel,
1947 (σελ. 17-21).
(4) Σχέδιον τοιούτου Ποινικού Κώδικος άνηλίκων είχε καταρτίσει πρό τής ισχύος τού νέου
ποινικού κώδικος επιτροπή ύπό τήν προεδρίαν τού Καθηγητοΰ κ. Χωραφα και τών κ.κ. Γιώτη
καί Παπαζαχαρίου. Έ ξ άλλου ό αυτοτελής άλλα καί μηδέποτε ισχύσας ώς προς τάς κυρίας αύτοϋ
διατάξεις ύπ’ άριθμόν 5098 τοΰ έτους 193! Νόμος «περί δικαστηρίων άνηλίκων», ούτινος τό σχέ
διον είχε καταρτίσει 6 ποτέ Είσαγγελεύς Έ φετών Α. Ρηγανάκος έπί τή βάσει τοΰ τε Βελγικού
καί Πολωνικού σχεδίου, άπετέλει τύποις καί ουσία κώδικα άνηλίκων, παρά πασαν τήν συντηρητικότητα ήτις διεΐπε τάς διατάξεις αύτοϋ.
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διά τοϋ ύπ’ άριθ. 1390 τοϋ 1944 Νόμου, μέχρι τής εφαρμογής των νέων ποινικών
κωδίκων, άποτελεΐ αυτοτελή δικονομικον ποινικόν κώδικα άνηλίκων (1). Ούχ’ ήττον
ή έν ίδιαιτέρω κεφαλαίου του ποινικού κώδικος έν τέλει τοϋ γενικού μέρους καί ούχί
έν τώ κεφαλαίου περί καταλογισμού, διάρθρωσις των περί άνηλίκων διατάξεων,
άποτελεΐ είδος κώδικος των άνηλίκων εγκληματιών (2).
II. Ποιοι θεωρούνται κατά την έννοιαν τοϋ ποινικού κώδικος ανήλικοι,
ποιοι έφηβοι, ποιοι μετεφηβικής ήλικίας.—Ποινικά καί σω φ ρ ο νι
στικά μέτρα κατ’ αύτώ ν.
’Ανήλικοι υπό την έννοιαν τοϋ κώδικος θεωρούνται οί άγοντες ήλικίαν άπό
τοϋ 7ου μέχρι τοϋ 17ου έτους συμπεπληρωμένου, έφηβοι δέ άπό τοϋ 13ου άρχομένου μέχρι τοϋ 17ου συμπεπληρωμένου (άρθρον 121). Προς τούτοις ό Κώδιξ δια
κρίνει καί τούς εγκληματίας μετεφηβικής ήλικίας, ήτοι τούς έχοντας συμπεπληρωμένον τό 17ον έτος τής ήλικίας μέχρι τοϋ 21ου συμπεπληρωμένου ήτοι μέχρι
τοϋ τής άστικής ένηλικότητος (άρθρον 133).
'Η παρά παιδός τελεσθεΐσα άξιόποινος πράξις δεν καταλογίζεται αύτώ, έφαρμοζομένουν μόνον άναμορφωτικών ή θεραπευτικών μέτρων. Κατ’ άκολουθίαν τό
όριον τοϋ άπολύτως ποινικού άνευθύνου άναβιβάζεται είς τό 12ον έτος συμπεπληρωμένον, άντί τοϋ 10ου ως ΐσχυεν ύπό τό κράτος τών διατάξεων τοϋ παλαιοΰ ποινι
κού κώδικος (άρθρα 82—83). Κατά τοϋ άπολύτως ποινικώς άνευθύνου παιδός,
τελοΰντος πραξιν συνιστώσαν κακούργημα ή πλημμέλημα, τό δικαστήριον άνηλίκων
δύναται νά έπιβάλη Ιον μέτρα άναμορφωτικά καί 2ον μέτρα θεραπευτικά. 'Η καινο
τομία τών διατάξεων τούτων έγκειται είς τό ότι ή άρμοδιότης τοϋ δικαστηρίου διά
την λήψιν μέτρων άναμορφωτικών ή θεραπευτικών άνατρέχεΐ καί είς τούς παΐδας
ήλικίας 7 έως 12 ετών. 'Ο παλαιός ποινικός κώδιξ δέν έχορήγει αρμοδιότητα είς
δικαστήριον νά έπιληφθή παραβάσεως παιδός μη έχοντος συμπεπληρωμένον τό ΙΟον
έτος τής ήλικίας του, ότε ήρχετο τό όριον τοϋ σχετικώς υπευθύνου (3).
Τά κατά τό άρθρον 122 τοϋ κώδικος λαμβανόμενα διά τούς παΐδας ή τούς
εφήβους τελούντας πλημμέλημα ή κακούργημα, άναμορφωτικά μέτρα είναι ή έπίπληξις, ή θέσις ύπό την υπεύθυνον έπιμέλειαν τών γονέων, έπιτρόπων ή κηδεμό
νων αύτοΰ, ή θέσις ύπό την επιμέλειαν προστατευτικών έταιρειών ή ιδρυμάτων
δι’ άνηλίκους, ή ειδικών έπιμελητών καί τελευταΐον ή εισαγωγή τοϋ παιδός είς
κατάστημα άγωγής (κρατικόν, δημοτικόν, κοινοτικόν, ιδιωτικόν).
Προς καθορισμόν τοϋ προσφορωτέρου έκ τών έν τώ κώδικι άπαριθμουμένων
άναμορφωτικών μέτρων προσήκει νά έρευνηθή ύπό τοϋ δικαστοϋ είς ποιαν ηθικήν
κατηγορίαν άνήκει ό άνήλικος, ήτοι α) τών ηθικώς έγκαταλελειμένων καί άνευ
άνατροφής καί β) τών ήθικώς διεφθαρμένων. ’ Ηθικώς έγκαταλελειμένος είναι ό
άνήλικος δι’ δν δέν καταβάλλεται ή προσήκουσα μέριμνα προς άνατροφήν αύτοΰ,
σωματικήν περίθαλψιν καί πνευματικήν άνάπτυξιν. ’ Ηθικώς διεφθαρμένος είναι ό
άνήλικος εάν ένεκεν ήθικής έγκαταλείψεως ή έξ έλείψεως άγωγής ή έξ έσφαλμένης
άγωγής διεφθάρη (4). Τό άναμορφωτικόν όθεν, μέτρον τής θέσεως τοϋ άνηλίκου
(1) 'Ο νόμος ούτος έδέησε τότε νά ίκχνοποιήση τό καθολικόν αίσθημα της Ελληνικής κοι
νωνίας, ήτις άπό της δημοσιεύσεως τοϋ,-Νόμου 5098 τοϋ έτους 1931 έδέχετο γονίμως τήν έπίδρασιν τών θεωριών της έπιστήμης ώς πρόζ τήν ποινικοσωφρονιστικήν μεταχείρισιν τών άνηλίκων
καί έπίεζε ώσημέραι έντονώτερον προς τήν μεταβολήν τοϋ ποινικού Status αύτών.
(2) Όρα Κ. Γαρδίκα «Οί ανήλικοι έγκληματίαι» είς Ποιν. Χρονικά 1951 σελίς 212 έπ.
(3) "Αρθρον 82 «Σωφρονίζονται δέ ούτοι κατ’ οίκον παρά τών προστατών των χοαρίς όμως
νά έξαιρήται καί ή ’Αστυνομία άπό τήν συνέργειαν καί έπιτήρησιν».
(4) "Ορα Κ. Γαρδίκα ’Εγκληματολογία Τόμος Α' σελίς 104 « Ή μεταχείρισις τών νεαρών
εγκληματιών», Δ. Καρανίκα Σωφρονιστική Τόμος Α’ «Διάκρισις άνηλίκων είς κατηγορίας» σελίς
402ε. ΚΤΕ Frienlander (Γαλλική μετάφρασις) La delinquance Juvenile Κεφάλαιον IX Une
classsification des jeunes delinquants σελ. 178-181. F. Lox Enfance coupable et Abandonnee. La personajite de Γ enfant delinquent σελ. 35ε.
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ύπό τήν υπεύθυνον επιμέλειαν των γονέων του έπιτρόπων ή κηδεμόνων αύτοϋ δέον
νά λαμβάνηται εάν τό οικογενειακόν περιβάλλον του παιδός ή του έφήβου είναι
ηθικόν καί παρέχη εμπιστοσύνην. Ά λλα τούτο λίαν σπανίως θέλει συμβαίνει,
εφόσον οί έγκληματούντες άνήλικοι άνήκουσι κατά κανόνα εις οικογένειας άνικάνους προς περίθαλψιν καί ήθικήν άνατροφήν.
'Η θέσις τού άνηλίκου ύπό επιμέλειαν προστατευτικών έταιρειών ή ιδρυ
μάτων άνηλίκων ή ειδικών έπιμελητών, είναι έν έκ τών μάλλον προσφορωτέρων
μέσων, πλήν παρ’ ήμΐν δυσεφάρμοστον έν εύρεία κλίμακι λόγω τής έλλείψεως τών
καταλλήλων ιδρυμάτων ή τών προσώπων κ.λ.π. Τοΰτ’ αύτό λεκτέον καί περί
τού μέτρου τής τοποθετήσεως τού άνηλίκου εις κατάστημα άγωγής δεδομένου
ότι καθ’ άπασαν τήν Χώραν έν κρατικόν άναμορφωτικόν κατάστημα άρρένων καί
έν θηλέων λειτουργοϋσι καί ούδέν έτερον δημοτικόν ή ιδιωτικόν κ.λ.π. (Χ).
Τέλος ώς προς τό μέτρον τής έπιπλήξεως νοείται αυτή προφορική καί ένέχουσα
μομφήν καί ότι είναι άνάλογος προς τήν ήλικίαν τού παιδός καί τον χαρακτήρα
αυτού, διαγραφομένη μεταξύ τής άπειλής, τής συμβουλής καί τής καθοδηγήσεως.
’Εάν ό έγκληματίας άνήλικος νοσή σωματικώς, διανοητικώς ή ψυχικώς ή
είναι άνάπηρος ή άνώμαλος, οΐον έπιληπτικός,τυφλός,κωφάλαλος, ύπολελειμμένος τήν
διάνοιαν ή τήν ήθικήν άνάπτυξιν καί ώς έκ τούτου έχει άνάγκην θεραπευτικής
άγωγής έν άντιστοίχοις θεραπευτικούς ίδρύμασι, ·ίνα τύχη ειδικής μεταχειρίσεως
καί θεραπευτικής άγωγής, τότε τό δικαστήριον λαμβάνει τό μέτρον τής παραπομπής
τού άνηλίκου εις τι τών ειδικών θεραπευτικών ιδρυμάτων (άρθρον 123). Τό μέ
τρον τής εις θεραπευτικόν κατάστημα εισαγωγής λαμβάνεται πάντοτε μετά προηγουμένην ειδικού ιατρού γνωμοδότησιν. Εις τά ιδρύματα ταΰτα ό άνήλικος δέον νά
τύχη θεραπευτικής άγωγής καί διαπαιδαγωγήσεως άναλόγου προς τήν άναπηρίαν,
τάς ικανότητας καί τάς δεξιότητας αύτοΰ. Διότι οί σωματικώς, διανοητικώς, ψυχι
κώς άνάπηροι καί άνώμαλοι άποβαίνουσιν έπικίνδυνοι καί έπιζήμιοι εις τήν κοινω
νίαν αν μή ύποβληθώσιν εις άγωγήν προς εύταξίαν, εξιν προς έργασίαν καί
ήθικήν άνάπτυξιν (2).
Χαρακτηριστικόν τών ώς είρηται καινοτόμων διατάξεων τού κώδικος είναι
πρώτον ή ύπό τού δικαστηρίου άντικατάστασις έν παντί χρόνιο τών ληφθέντων άναμορφωτικών ή θεραπευτικών μέτρων ή ή άρσις αύτών, δήλον ότι καταργεϊται ώς
προς τούς άνηλίκους ή άρχή τού δεδικασμένου, δεύτερον τό άπροσδιόριστον τού
χρόνου τής διάρκειας τών ώς άνω μέτρων καί τρίτον ή αυτοδίκαια άρσις άμα τη
συμπληρώσει τού 21ου έτους, ήτοι άμα τη άστική ένηλικιώσει (3).
Ό Δικαστής, έφ’ όσον έκ τής παρακολουθήσεως ήν δέον νά άσκή έπί τού
άνηλίκου κατά τον χρόνον τής διάρκειας τών μέτρων ήθελε βεβαιωθή ότι ένδείκνυται προς τό συμφέρον τού άνηλίκου ή τροποποίησις τού ληφθέντος μέτρου, έχει
τήν εύχέρειαν νά μεταβάλλη τήν άπόφασιν αύτοΰ ή έφ’ όσον βεβαιωθή ότι τό ληφθέν μέτρον άπέβη ήδη σωστικόν διά τον άνήλικον, ν’ άπαλλάξη αύτοΰ τούτον, έφ’
όσον ούδεμίαν πλέον σκοπιμότητα πληροί ή παράτασις αύτοΰ. Παρατηρητέον ότι
χάριν τής έξασφαλίσεως ένός έλαχίστου χρονικού ορίου διά τήν παρακολούθησιν
τόσον ύπό τού δικαστοΰ, όσον καί ύπό τών ένεργούντων τήν παρατήρησιν ή άσκούν(1) 'Ο πληθυσμός τών άναμορφωτικών καταστημάτων τήν 11ην ’ Οκτωβρίου 1952 ήτο
άρρενες 330, θήλεις 205.
(2) Πρβλ. Κ. Γαρδίκα ’ Ανήλικοι έγκληματίαι εις Ποινικά Χρονικά ένθα άνωτέρω. L. Bovet Les aspects psychiatrique de la delinquance juvenile σελ. 35. Troubles du developpement psychique de la personalite.
(3) Αί πλεΐσται τών νεωτέρων νομοθεσιών τερματίζουσι τήν ποινικήν άνηλικότητα είς
τό δριον τής άστικής ένηλικότητος. Εύρεϊαν ιστορικήν άνασκόπησιν έπί τοϋ θέματος τούτου δρα
είς D. de Vabres et Μ. Ancel «Le probleme de Γ enfance dilinquante Kitp.La m irorite penale σελ. 12 έπ. καί Determination de la m ajorite penal σελ. 120 έπ.
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των την άναμορφωτικήν παιδαγωγίαν έν καταστήματα έπιβλεπομένης ή διορθωτικής
άγωγής, έπιβεβλημένον είναι να καθορίζηται ώς ελάχιστος χρόνος διαμονής έν
αύτω τοϋ ανηλίκου, χρονική περίοδος εξ μηνών τουλάχιστον. Παρακεκινδυνευμένη
δύναται να θεωρηθή ή συναγωγή συμπεράσματος άσφαλοΰς έκ τής παρατηρήσως
του ανηλίκου καί ή διαπίστωσις τής τελεσφορότητος τοϋ δι’ αύτών ληφθέντος μέ
τρου, προ τής έκπνοής του έλαχίστου τούτου χρονικού ορίου (Χ).
Παρατηρητέον ομοίως ότι προκειμένου περί θεραπευτικών μέτρων ή αυτο
δίκαια λύσις αύτών άμα τή άστική ένηλικιώσει δύναται να θεωρηθή ώς ένέχουσα κινδυνότητα διότι ένδεχομένως έάν δέν έχη συντελεσθή ή θεραπεία τοϋ ανηλίκου, ή
κοινή έπικινδυνότης τούτου νά έξακολουθή να ύφίσταται. Προσήκει όθεν νά ύπάρξη
βεβαίωσις αν μή περί τής πλήρους ιάσεως τοϋ άνηλίκου, τουλάχιστον περί έλλείψεως
κινδυνότητος τούτου.
Τα κατά τό άρθρον 128 τοΰ'κώδικος λαμβανόμενα διά τούς παΐδας καί τούς.
έφήβους, τελοΰντας πράξιν συνιστώσαν πταίσμα, μέτρα είναι μόνον άναμορφωτικά, άποκλειομένου έξ αύτών τοϋ τής τοποθετήσεως τοϋ ανηλίκου εις κατάστημα
άγωγής. Ό περιορισμός τών έν τή περιπτώσει ταύτη, τών εις τήν διάθεσιν τοϋ δικαστοΰ τιθεμένων μέτρων δέν άνταποκρίνεται προς τήν ορθήν άρχήν, ,ήν ήκολούθησεν ό κώδιξ, καθ’ ήν ή λήψις τών προσφορωτέρων μέτρων διά τήν σωτηρίαν
τοϋ άνηλίκου δέν ήρτηται έκ τής βαρύτητος τής ύπ’ αύτοΰ τελεσθείσης πράξεως
τής συνιστώσης τήν άντικειμενικήν ύπόστασιν ενός εγκλήματος, άλλά έκ τής διαπιστώσεως τοϋ ποία είναι ή προσωπικότης τοϋ άνηλίκου καί κατ’ άκολουθίαν ό άνευ
περιορισμών καθορισμός τών μέτρων προς διαπαιδαγώγησιν καί θεραπείαν τούτου.
Πλέον τών άναμορφωτικών ή θεραπευτικών μέτρων διά τούς άνηλίκους τούς
τελούντας πλημμέλημα ή κακούργημα λαμβάνονται καί μέτρα σωφρονιστικά έάν σ
Δικαστής κρίνη ότι ό άνήλικος δεΐται ποινικού σωφρονισμού προς συγκράτησιν
αύτοΰ άπό τής τελέσεως νέων άξιοποίνων πράξεων καί έφ’ όσον μόνον πρόκειται
περί άνηλίκου έφήβου ήτοι άγοντος ηλικίαν 13 μέχρι 17 έτών συμπεπληρωμένου.
Κατά τάς συνδυασμένας διατάξεις τών άρθρων 126 καί 127 τοϋ κώδικος
ό Δικαστής δύναται νά καταδικάση τον έφηβον εις περιορισμόν έντός τοϋ σωφρονι
στικού καταστήματος.
Ό ποινικός σωφρονισμός έπιβάλλεται κατά τοϋ έγκληματήσαντος έφήβουέάν ό Δικαστής έκ τής έρεύνης τών όρων τής τελ.εσθείσης πράξεως καί τής πρόσωπικότητος τοϋ έφήβου κρίνη αύτόν άναγκαϊον προς συγκράτησιν αύτοΰ άπό τής τε
λέσεως νέων έγκλημάτων έν τώ μέλλοντι.
Έξυπακούεται ότι ή έπιβολή ποινικού σωφρονισμού άπαγγέλΐιεται έφ’ όσονμόνον ό έφηβος άπολαύη τοϋ καταλογιστοΰ καί ύπάρχουσιν οί όροι τοϋ άξιοποίνου..
Δέν άπαιτεΐται όμως νά κριθή έάν ό έφηβος ένήργησε μετά διακρίσεως. Τοΰτο είναι
τό θεμελιώδες χαρακτηριστικόν τών έπί τοϋ προκειμένου διατάξεων. Ή άλλοτε
κρατούσα άντίληψις περί τής έννοιας τής διακρίσεως ήτο ό σχηματισμός γνώμης
ύπό τοϋ δικαστηρίου περί τοϋ έάν ό κατηγορούμενος έφηβος είχε τήν ικανότητα
τής διανοίας καί τοϋ λογικού προς έπίγνωσιν τοϋ παραπτώματος καί τοϋ μεγέθους
του, δηλονότι αν είχε τήν ικανότητα νά διακρίνη τον άξιόποινον, τον παράνομον,
τον άδικον, καί άνήθικον, τον άντικοινωνικόν καί τον άθέμιτον χαρακτήρα τής πράξεώς του καί περί τοϋ ποιαν σπουδαιότητα ένεΐχεν ή πράξις του αυτή. Έ ν τή προόδω όμως τής ποινικής έπιστήμης κατέστη δήλον το άνεπαρκές καί τό έπισφαλές
τοϋ κριτηρίου τούτου. Διότι καί έάν ό έφηβος έχη τήν ικανότητα τής διακρίσεως

(1)
Διοικητικώς ή καθ’ ήμας άρμοδία υπηρεσία τοϋ Υπουργείου, ουδέποτε άποφαίνε
περί άπολύσεως άνηλίκου έξ άναμορφοιτικοϋ καταστήματος έάν δέν συμπλήρωσή ούτος τουλά
χιστον έξάμηνον έν αύτω.
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(καί κατά κανόνα έχει ταύτην) δεν έχει όμως τήν δύναμήν της βουλήσεως προς
αύτοσυγκράτησιν. Δι’ δ ή σύγχρονος επιστημονική άντίληψις απαιτεί τήν ερευνάν
ου μόνον τής ώριμότητος τής νοήσεους άλλα καί τής ώριμότητος τής βουλήσεως.
’Άλλως τε λίαν δυσχερής καί μάλλον άνέφικτος είναι ή άπόφασις περί του έάν ό
έφηβος είχε κρίσιν ορθήν καί ωριμότητα, λαμβανομένου ύπ’ οψιν τής γενικής δια
ταραχής ήν έχει ό ψυχοσωματικός οργανισμός τοϋ άνηλίκου κατά τήν περίοδον
τής ήβης (Χ).
Εύστόχως όθεν ό. ποινικός κώδιξ έγκατέλειψε τήν άρχήν τής «διακρίσεως»
ήν περιεΐχεν ό παλαιός ποινικός νόμος καί αυτός ετι ό νόμος 5098/1931 περί δικα
στηρίων άνηλίκων (άρθρον 9). Ή άπόφασις τοϋ δικαστηρίου δέον νά έρείδηταί
επί τοϋ εξαγομένου τής έρεύνης περί τοϋ ποιον μέτρον είναι προσφορώτερον ώς έκ τής
προσωπικότητος τοϋ άνηλίκου διά τήν συγκράτησιν αύτοΰ έκ νέας έκτροπής καί
άντικοινωνικής διαβιώσεως τούτέστιν ποια δέον νά είναι ή ορθή διαπαιδαγώγησις
καί άνατροφή τούτου.
'Η διάρκεια τοϋ σωφρονιστικοΰ περιορισμοΰ δεν ορίζεται ύπό τοϋ δικαστηρίου
άνηλίκων επακριβώς άλλά μόνον κατ’ άνώτατον καί κατώτατον όρον. Καί ό μέν
άνώτατος δεν δύναται νά όρισθή πέραν των δέκα έτών, ουδέ ό κατώτατος βραχύ
τερος των εξ μηνών. Ά λ λ ’ έάν ή τελεσθεισα πραξις ύπό τοϋ έφηβου άπειλήται
δι’ έπιβολής ποινής άνωτέρας τών δέκα έτών ή τοϋ θανάτου, ό μέν κατώτατος
όρος δέν δύναται νά είναι βραχύτερος τών πέντε έτών, ό δέ άνώτατος δέν δύναται
νά ύπερβαίνη τά εΐκοσιν έτη. ’Αποτελεί βεβαίως ή κατά τό μέγεθος τοϋ έγκλήματος διαφοροποίησις τοϋ άνωτάτου όρου τοϋ σωφρονιστικού περιορισμοΰ, μερικήν
έγκατάλειψιν τής βασικής άρχής τής έξαρτήσεως έκ τής προσωπικότητος τοϋ άνη
λίκου καί ούχί έκ τής βαρύτητος τής πράξεως ή άναζήτησις τοϋ προσφορωτέρου μέ
τρου διά τον σωφρονισμόν αύτοΰ, πλήν έν τή διατάξει ταύτη, παρατηρεΐται, δτιέπιχειρεϊται ό συγκερασμός τής Ικανοποιήσεως τοϋ κοινού αισθήματος προς άνάλογον τιμωρίαν τοϋ ένοχου έφήβου έν συνδυασμώ προς τήν προσφορότητα καί τήν
καταλληλότητα τών προς σωφρονισμόν μέτρων.
Τά ύπό τοϋ κώδικος προβλεπόμενα άναμορφωτικά, θεραπευτικά καί σωφρο
νιστικά μέτρα, ώς έξετέθησαν, διά νά άποβώσιν ούσιαστικώς σωστικά διά τον
άνήλικον καί ϊνα έν έκάστη δεδομένη περιπτώσει παιδός ή έφήβου ληφθή τό
προσήκον μέτρον είναι άναγκαΐαι δύο προϋποθέσεις. Πρώτον μέν ό δικαστής νά έχη
εις τήν διάθεσίν του πάντα έκεΐνα τά στοιχεία άτινα άσφαλώς δύνανται νά τώ άποκαλύψωσι τήν πλήρη ψυχοφυσικήν φυσιογνωμίαν τοϋ άνηλίκου καί δεύτερον ό
ίδιος νά είναι εις θέσιν μελετών τά στοχεΐα ταΰτα νά διαγνώση όρθώς τήν προσω
πικότητα τοϋ άνηλίκου καί κατ’ άκολουθίαν νά προσδιορίζη τό προσήκον μέτρον (2).
Έ ν Γαλλία καί Βελγίω πριν ή ό άνήλικος όδηγηθή προ τοϋ δικαστηρίου, έχει
έρευνηθή έξ ολοκλήρου τό μέν ή προσωπικότης αύτοΰ, τό δέ τό παντοειδές περιβάλλον
του. Οί ειδικοί τών Services Sociaux έχουσιν εξετάσει τό οικογενειακόν, σχολικόν
καί κοινωνικόν περιβάλλον αύτοΰ καί έχουσι καταρτίσει ενα φάκελλον λεπτομερή
καί άναλυτικόν. 'Η σωματική, ψυχική καί πνευματική κατάστασις τοϋ άνηλίκου
έχει έρευνηθή καί μελετηθή εις τι τών ΐατροπαιδαγωγικών κέντρων, δημοσίων ή ιδιω
τικών καί εις πλήρης δεύτερος αναλυτικός φάκελλος έχει καταρτισθή. Έάν ή περίπτωσις είναι ιδιαζόντως σοβαρά ό άνήλικος τοποθετείται εις τι κέντρον παρατηρήσεως, δημόσιον ή ιδιωτικόν, εις ό ή διερεύνησις καί ή άποκάλυψις τής προσωπικό(1) "Ορα Κ. Γαρδίκα «Οί ανήλικοι έγκληματίαι» ένθα ανωτέρω σελίς 268 έπ. Έςαρχοπούλου «Τ υχικαί διαφοραί παίδων» σελίς 97 έπ. έρευνα τών νοητικών διαφορών Ί ω . Παπαζαχαρίου «Οί ανήλικοι έγκληματίαι» τεϋχος Α' σελίς 61 έπ.
(2) "Ορα J . Chazal Le juge des enfants Κεφ A' σελ. 36. M. Duobis Les enfants qul
ont faillit, σελ. 78. Le role de juge des enfants.
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τητος του άνηλίκου ένεργεϊται δι’ όλων των μέσων (1). ’Αλλά καί ό Γάλλος
καί Βέλγος δικαστής άνηλίκων είδικώς παρεσκευασμένος καί άπολαύων μιας ουσια
στικής μονιμότητος έν τή ώς δικαστοϋ άνηλίκων θέσει του (2) είναι εις θέσιν νά
διαγνώση όρθώς την φύσιν τής προσωπικότητος τοϋ άνηλίκου (3) καί κατά τδ
άνθρωπίνως δυνατόν άνευ σφάλματος νά άπαγγείλη έν τή άποφάσει του τδ προσήκον μέτρον.
Παρ’ ήμϊν ό δικαστής μόνον έλάχιστον καί άτελές βοήθημα, έκτδς βεβαίωζ
του συνήθους αποδεικτικού ύλιροϋ τής δικογραφίας, έχει καί εκεί μόνον οπού α'Έταιρεΐαι προστασίας άνηλίκων λειτουργοϋσιν ούσιαστικώς, μίαν έκθεσιν του
οικογενειακού περιβάλλοντος του άνηλίκου συνταχθεϊσαν ύπδ τοϋ Έπιμελητοϋ.
Ά λ λ ’ δσης καλής προαιρέσεως καί άγαθής συνειδήσεως καί άν είναι ό ’Επιμελητής,
έφ’ δσον ούδέ τήν ειδικήν μόρφωσιν έχει ουδέ τήν έπιστημονικήν καθοδήγησιν,
δεν είναι δυνατόν νά βοηθήση έπιτυχώς τδν δικαστήν άνηλίκων, λαμβανομένου
πρδς τούτοις ύπ’ δψιν δτι κατά κανόνα οί παρ’ ήμϊν δικασταί είναι γενικής νομι
κής μορφώσεως καί δέν έχουσι είδικευθή ουδέ είδικώς προεκπαιδευθή διά τά
έργα τοϋ παιδοδικαστοΰ (4).
'Η δυσχέρεια τής λήψεως θεραπευτικού μέτρου είναι έν τή πράξει παρ’
ήμϊν έτι μείζων, έφ’ δσον σπανίζουσι τά ειδικά θεραπευτικά δι’ άνηλίκους ιδρύ
ματα, έν οΐς νά είναι έφικτή ή έφαρμογή θεραπευτικής άγωγής καί έπιμελείας (5).
Προσθέτομεν τέλος δτι ή έφαρμογή των διατάξεων τοϋ άρθρου 124 παρ. 1
καί 2 περί τής μεταβολής ή άρσεως των μέτρων, έν τή πράξει παρ’ ήμϊν είναι
άνευ ουσιαστικής έφαρμογής, έφόσον τδ μέν οί δικασταί άνηλίκων διαρκώς
έναλλάσσωνται, τδ δέ παρέργως άσκοΰντες τά καθήκοντά των, δέν είναι εις θέσιν,
ώς έκ τής έλλείψεως ύλικοϋ χρόνου καί γενικωτέρου ένδιαφέροντος, έπιστημονικοΰ καί υπηρεσιακού, νά παρακολουθήσωσι τήν έξέλιξιν τοϋ άνηλίκου καί έπομένως νά εΰρεθώσιν εις θέσιν, χρείας τυχούσης, νά μεταβάλωσι τήν άπόφασιν αύτών.
( Συνεχίζεται)
(1) Περίφημον διά τήν πληρότητα των μέσων έν Γαλλία είναι τό κρατικόν κέντρον παρατηρήσεως έν Lyon καί τό ιδιωτικόν «R efuge» έν Chevilly, έν Βελγίω δέ τό κρατικόν έν Mol δι’
όίρρενας καί τό ιδιωτικόν διά θήλεις τής M argaritte de Cotronne εις τήν ’Αμβέρσαν.
(2) Ό δικαστής άνηλίκων τής Liege Mr Comblin καί Γενικός Γραμματεΰς τής Διε
θνούς 'Ενώσεως δικαστών άνηλίκων είναι έπί 20 έτη έν τή αύτή πόλεΐτδικαστής άνηλίκων.
(3) "Ορα περί τής έρεύνης τής προσωπικότητος τοϋ άνηλίκου A. Rassine «Les enfants
traduits en justice» σελ. 140 ε.
(4) Ή Εταιρεία Προστασίας άνηλίκων τοϋ Πρωτοδικείου ’Αθηνών διαθέτει σήμερον
15 έμμισθους Έ πιμελητάς, μισθοδοτουμένους έκ τοϋ Ταμείου αυτής καί άριθμόν τινά άμισθων.
Οί Έ πιμεληταί ούτοι παρηκολούθησαν ένα κύκλον ομιλιών ειδικών έπιστημόνων καί έ/ουσιν άποκτήσει άξιόλογον πείραν. Τό ζήτημα τής λειτουργίας μιας σχολής κοινωνικών βοηθών περιλαμβανούσης τμήμα είδικεύσεως έπιμελητών τών δικαστηρίων άνηλίκων είναι προέχον. 'Ως πρός
τήν έκπαίδευσιν καί τό είδος αυτής όρα R . Lafon Psycho-pedagogie medicosociale IV for
mation des assistantes sociales specialisees σελ. 151 ε.
(5) ’Εν Γαλλία εύφήμως γνωστόν έπί τοϋ προκειμένου είναι τό ίατροπαιδαγωγικόν κέν
τρον «Serrena» έν Μασσαλία καί τό έν τή αύτή πόλει ίατροπαιδαγωγικόν σχολεϊον τοϋ Δόκτωρος Hoffer, έν Παρισίοις δέ τοϋ Δόκτορος Sanguet. Περί τών έν Ε λβετία νευροϊατροπαιδαγωγικών κέντρων δρα Drs Beno, Bersot, Bovet, Les enfants nerveux σελ. 19 έ.
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Π ΡΟ ΣΤΑ ΣΙΑ ΤΩΝ ΗΘΩΝ
'Υπό Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Ά στυν. Δ/ντου Α'.
( Συνέχεια έκ το ν προηγουμένου)
Δ'.—Δ ιοικητική κ α ι ποινικοδικονομική μέριμνα διά την π ροστασίαν τω ν ηθών, a ) ΑΙ
κατ’ επ άγγελμα έτα ιο ιίό α ενα ι νυναίκεα. β ) Αί κρυφά έταιριζόμεναι γυναίκες,
γ ) Ο ί έταιοιζόιιενοι αοοενες. δ ) Α ί γυναίκες π οοανω νοί εις πορνείαν, ε ) ΟΙ ανδρες
προαγω γοί εις πορνείαν (σω μα τέμ ποροι κ α ί έρασται κοινών γυναικώ ν).

Δ'. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΩΝ ΗΘΩΝ
8 . Τά πρόσωπα περί τά όποια πρέπει νά στρέφονται τά ποινικά και ποινικοδικονομικά μέτρα διά την προστασίαν των ήθών, είναι :
α) Αί κατ’ επάγγελμα έταιριζόμεναι γυναίκες (άνεγνωρισμέναι έταΐραι).
β) Αί κρ ύφ α έταιριζόμεναι γυναίκες.
γ ) Οί έταιριζόμενοι άρρενες.
8) Αί γυναίκες προαγωγοί εις πορνείαν καί
ε) Οί όίνδρες προαγωγοί εις πορνείαν (σωματέμποροι έρασται κοινών
γυναικών).
’Εκτός τών προσώπων τούτων είδικώτερα μέτρα δέον νά λαμβάνωνται καί
διά την καταπολέμησιν τών άφροδισίων νόσων.
"Ας έξετάσωμεν ήδη έκάστην τών άνωτέρω κατηγοριών προσώπων, διά νά
ίδωμεν τί μέτρα ήδη λαμβάνονται περί αυτών, αν είναι ταΰτα έπαρκή καί λυσι
τελή, ώς καί τίνα είναι άναγκαΐον νά ληφθοΰν συμπληρωματικώς είσέτι διά την
πλήρη κατά τό δυνατόν προστασίαν τών ήθών.
9. α) Αί κατ’ επάγγελμα έταιριζόμεναι γυναίκες, αί όποΐαι καί άρμοδίως έχουν χαρακτηρισθή ώς τοιαϋται υπερβαίνουν έν Έλλάδι τάς 2000. Έ κ τού
των διαμένουν εις τάς ’Αθήνας αί 700 περίπου, αίτινες καί προσέρχονται εις υγειο
νομικήν έπιθεώρησιν. Τά τών γυναικών τούτων ρυθμίζει ό νόμος 3032, ό όποιος
καί τάς διακρίνει εις κοινάς καί ελευθερίας" καί αί μέν κοιναί δέον ύποχρεωτικώς νά
ένδιαιτώνται εις οίκους άνοχής, αί δέ έλευθέριαι ώς άσκοϋσαι έπικουρικώς τήν
πορνείαν δεν κατοικοϋσιν εις οίκους άνοχής.
Ό χαρακτηρισμός τών γυναικών ώς κοινών ή έλευθερίων γίνεται ύπό τής
κατά τόπον άρμοδίας επιτροπής τοϋ νόμου 3032 είτε τή αιτήσει τών ιδίων είτε
καί ύποχρεωτικώς κατόπιν προτάσεως τής ’Αστυνομίας μετά προηγουμένην διαπίστωσιν ότι ή γυνή, τής οποίας προτείνεται ό χαρακτηρισμός, έκδίδεται επί
περιουσιακώ άνταλλάγματι εις πλείονας άνδρας.
Ή διάκρισις αΰτη τών γυναικών εις κοινάς καί εις έλευθερίας, ήδη, οπότε
τείνει νά έφαρμοσθή όλοκληρωτικώς τό σύστημα τής καταργήσεως τών οίκων άν®χής, ούδένα σκοπόν έξυπηρετεΐ.
’Ορθόν είναι πάσα ^άσεμνος γυνή, άσκοΰσα τήν πορνείαν είτε ώς κύριον
επάγγελμα είτε ώς επικουρικόν, νά τελή ύπό άστυνομικόν καί υγειονομικόν έλεγχον,
διενεργούμενον όμως κατά τρόπον μή ένισχύοντα εις αυτήν τήν ιδέαν ότι αποτελεί
εχθρόν τής κοινωνίας, διότι, ώς γνωστόν, καί αί γυναίκες αύταί, μολονότι άσκοϋν
τό άπεχθέστερον επάγγελμα, συμβάλλουν ύπό ώρισμένους όρους εις τήν προσπά
θειαν προς προστασίαν τών ήθών.
"Ηδη διά τάς γυναίκας αύτάς άσκεΐται κυρίως άστυνομικός καί ύγειονομικός
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έλεγχος περί ών όμως ώς καί περί τής εν γένει έμφανίσεως των άσεμνων θά έκθέσωμεν έν λεπτομέρεια εις το έπόμενον κεφάλαιον.
Εις το σημεΐον τοΰτο θά ήδυνάμεθα να παρατηρήσωμεν δτι είναι ανάγκη
να ληφθοϋν διοικητικώς κυρίως μέτρα προς παρεμπόδισιν της πυκνώ σεως
τω ν κατ’ επάγγελμα έταιριζομένων γυναικώ ν, διότι αί πλεΐσται έκ τού
των ρίπτονται εις την άτιμωτικήν αυτήν ζωήν, είτε υπό τό βάρος οικονομικής πιέσεως, είτε έξ έπιπολαιότητος, είτε διότι στερούνται τής εσωτερικής δυνάμεως ν’άντιστοϋν εις την ελαττωματικήν ψυχικήν αύτών ιδιοσυστασίαν.
Τό τοιοϋτον θά ήτο δυνατόν νά έπιτευχθή, όταν προ τής έκδόσεως άποφάσεως
χαρακτηρισμού γυναικός τίνος ώς εταίρας Ιξητάζετο αυτή ύπό ειδικών καί επιστη
μόνων, έμελετάτο ή ζωή αυτής, ή από πάσης άπόψεως κατάστασίς της καί τά
αίτια, τά όποια τήν ώθησαν νά έπιδοθή εις τό έπάγγελμα τοΰτο.
Μία τοιαύτη έξέτασις, συνδυαζομένη μέ παράλληλον κοινωνικήν πρόνοιαν ήθικής άποκαταστάσεως, ασφαλώς θ’ άπέτρεπε πολλάς νεάνιδας άπό τής άσκήσεως τού
έπαγγέλματος τής πόρνης.
Αί κατά των έταιρών άπειλούμεναι ποιναί άναγράφονται εις τον νόμον 3032,
κατά ταύτας δέ τιμωρούνται διά φυλακίσεο^ς αί μή προσερχόμεναι εις τον υγειονο
μικόν έλεγχον γυναίκες. Ε πίσης διά τού αυτού νόμου καθορίζεται ή διαδικασία
τού χαρακτηρισμού ή άποχαρακτηρισμου των έταιρών ώς τοιούτων, καί τά τής
άνακοπής τών άποφάσεων τής επιτροπής τού νόμου 3032.
1 0 .— β) Αί κρ ύφ α έταιριζόμεναι γυναίκες άποτελοΰν τον μεγαλύτερον
άριθμόν τών ίερειών τής ’Αφροδίτης καί τήν κυριωτέραν έστίαν, άπό τήν οποίαν
μεταδίδονται αί άφροδίσιαι άσθένειαι καί πυκνούνται αί τάξεις τών ίεροδούλων.
Εις τήν κατηγορίαν αυτήν τών άσέμνων στροβιλίζονται γυναίκες άνήκουσαι
εις πάσαν κλίμακα μορφώσεως. Συναντά κανείς μεταξύ αύτών γυναίκας, αίτινες
πορνεύονται έκ νοσηράς ψυχοσυνθέσεως καί άνηθίκου ίκανοποιήσεως έκφύλων επι
θυμιών, άνευρίσκει κυρίας, αί όποΐαι συμμορφοΰνται προς τάς κοινωνικάς άντιλήψεις, δεν παραλείπουν δμως ν’ άναλύουν εις νόμισμα πάσαν ήθικήν άρχήν, καί τέλος
έρχονται άντιμέτωποι νεανίδων, τάς οποίας οικονομική άνάγκη ώθησεν εις τήν εμπο
ρίαν τής σαρκός των.
Τό πλήθος αύτό τών κρύφιων έταιρών κινείται εις τό σκότος, προστατευόμενον
άπό πλήθος έκμεταλλευτών πάσης φύσεως, καί γίνεται αιχμάλωτον τών προα
γωγών, οίτινες μεριμνώσι πάντοτε διά τήν πύκνωσιν τών τάξεων αύτών, ώστε καί
τά άνομα κέρδη νά είναι μεγαλύτερα.
'Ο φόβος, δστις συνέχει τάς κρυφίως έταιριζομένας γυναίκας, γίνεται αιτία
νά ρίπτωνται αύται εις χεΐρας τών μαστροπών καί σωματέμπορων πάσης φύσεως
ύπό τών οποίων κρατούνται αιχμάλωτοι, ήναγκασμέναι νά παραδίδωνται εις βρωμε
ρούς έκφύλους, καί ούτω θύματα αύταί τής άφελείας καί τής άνάγκης νά καταντούν
μετ’ ού πολύ ράκη ήθικά καί σωματικά.
Προς περιορισμόν τού κρυφίου έταιρισμοΰ είναι άνάγκη νά όργανωθή καλώς ή
’Αστυνομική υπηρεσία-επί τών ήθών, ίνα καταστή δυνατόν ν’ άσκήση δίωξιν ούχί
τών γυναικών, αίτινες, ως άνωτέρω έλέχθη, άποτελοΰν τά θύματα μιάς οίασδήποτε
ψυχικής καταστάσεως, άλλ’ έκείνων, οίτινες έξ ιδιοτέλειας, παντοιοτρόπως υποθάλ
πουν καί έκμεταλλεύονται τάς άσέμνους γυναίκας, περί τών οποίων κατωτέρω είδικώτερον θέλομεν ποαγματευθή.
11— γ ) Οι έταιριζόμενοι άρρενες άποτελοΰν καί αύτοί μίαν πληγήν διά
τήν κοινωνίαν, ή υπαρξίς των δέ προκαλεί πράγματι τήν άηδίαν καί προσβάλλει
αύτήν τήν έννοιαν τοΰ άνθρωπισμοΰ.
Ευτυχώς έν Έλλάδι είναι πολύ μικρός ό άριθμός τών τοιούτων κατ’ έπάγ
γελμα καί έπί περιουσιακόν άνταλλάγματι έκδιδομένων άρρένων, έχουν δέ θεσπισθή
λίαν αύστηραί ποινικαί διατάξεις, διά τής έφαρμογής τών οποίων καθίσταται ευχερής
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ό περιορισμός του κακοϋ τούτου, αρκεί βεβαίως ή άρμοδία επί των ήθών αστυνο
μική υπηρεσία νά κινήται έντόνως καί νά παοαδίδη εις τήν δικαιοσύνην τούς ψιμυθιωμένους τούτους νέους εΐτε διά νά έγκλεισθοϋν εις τάς φυλακάς ώς παραβάται τοΰ
άρθρου 262 τοΰ Π. Νόμου ή των περί αλητείας διατάξεων, ή εφόσον πρόκειται
περί άνηλίκων, νά είσαχθοΰν εις αναμορφωτικόν σχολεϊον προς άναπροσαρμογήν
των εις τον έντιμον βίον. Είναι μάλιστα έξηκριβωμένον ότι οΐ πλεΐστοι έκ τούτων
κατέληξαν εις τό εϊδεχθέστερον των επαγγελμάτων έκ φυσικής οκνηρίας, έκ παρορμήσεως ή μιμήσεως άτόμων αδυνάτου θελήσεως καί χαρακτήρος, καί τέ
λος συχνότατα έξ έλλείψεως έργασίας, ώστε ή ήθική τόνωσίς των καί ή παροχή εις
αύτούς έργασίας εύχερώς δύναται ν’ άποτρέψη άπό τοΰ έκφύλου έπαγγέλματος
τοΰ κίναιδου.
12.— δ) Αί γυναίκες προαγωγοί εις πορνείαν, αποτελούν τά πρόσωπα,
τά όποια διαδραματίζουν τον σπουδαιότερον ρόλον εις τήν άνάπτυξιν τοΰ κρυφίου
ιδία έταιρισμοΰ, όστις καί άποτελεΐ, ώς ανωτέρω έτονίσθη, τήν βαρυτέραν καί τήν
πλέον ένδιαφέρουσαν μορφήν προσβολής των ήθών.
Ήναγκάσθημεν νά διαχωρίσωμεν τάς γυναίκας προαγωγούς άπό τούς άνδρας τής αυτής κατηγορίας, διότι ή δράσις τών δευτέρων είναι ένίοτε έπικουρική
τών πρώτων, έν πολλοΐς δέ διαφόρου φύσεως.
Δεν προτιθέμεθα νά περιγράψωμεν καί νά έξιστορήσωμεν τά μέσα τά όποια
μεταχειρίζονται οί μαστροποί διά τον έκμαυλισμόν καί τήν διαφθοράν τών γυναικών,
διότι τοΰτο δεν άποτελεΐ θέμα τής μελέτης ήμών, άλλ’ ούτε καί τό Θεωροΰμεν σκόπιμον. Μάς ένδιαφέρει νά έξετάσωμεν τό ζήτημα τής άντιμετωπίσεώς των διοικητικώς καί νομικώς, ώστε νά καταστή δυνατή ή έξουδετέρωσίς των καί ή κατά συνέ
πειαν μείωσις καί εί δυνατόν έξάλειψις τοΰ κρυφίου έταιρισμοΰ, όστις τόσους κιν
δύνους περικλείει διά πάσαν κοινωνίαν.
Διά τήν δίωξιν έν γένει τών προαγωγών ή νομοθεσία μας περιέχει τάς κά
τωθι διατάξεις :
1) ■Τήν διάταξιν τοΰ άρθρου 279 Β τοΰ Π. Ν., ήτις προσετέθη διά τοΰ νό
μου 172 (1914) καί κατά τήν όποιαν δστις επί εξυπηρετήσει άλλοτρίας ακο
λασίας προάγει εις τήν πορνείαν ή εξωθεί εις διαφθοράν ανήλικα πρό
σωπα, εϊτε υποθάλπει ή διευκολύνει τήν πορνείαν ή διαφθοράν άνηλίκω ν,
έ φ ’ δσον δεν ήθελεν υπάρχει περίπτωσις βαρυτέρας αξιοποίνου πράξεως
τιμω ρείται διά φυλακίσεω ς.
Έπιβαρυντική περίπτο^σις υπάρχει, όταν τό άδίκημα έξετελέσθη κατά προσώ
που μή συμπληρώσαντος τό 15ον έτος τής ήλικίας του ή έγένετο χρήσις άπατηλών
μέσων ή τέλος ή διάπραξις τοΰ άδικήματος γίνεται συνήθως ή έπί σκοπώ κέρδους.
2) Τήν διάταξιν τοΰ άρθρου 279 Γ. κατά τήν όποιαν τιμωρείται διά φυλακίσεο^ς δστις έπί εξυπηρετήσει άλλοτρίας ακολασίας: α) προσλαμβάνει πα
ρασύρει ή άποπλανα έστω καί τή συναινέσει αύτής ανήλικον γυναίκα ή
κόρην προς σκοπόν πορνείας, β) δι’ απάτης, βίας, απειλώ ν, επιβολής ή
καταχρήσεως εξουσίας ή παντός άλλου εξαναγκαστικού μέσου ποοσλαμβάνει, παρασύρει ή αποπλανά γυναίκα ή κόρην άνήλικον προς σκοπόν
πορνείας, γ) διά τώ ν αύτώ ν ώς άνω μέσων κατακρατεί παρά τήν θέλησιν αύτοϋ, έστω καί ένεκα χρεών συνομολογηθέντων, πρόσωπον ά νή λι
κον ή ενήλικον έν οΐκω ανοχής ή εξαναγκάζει αύτό δπως παραδοθή είς
πορνείαν. Αί ποιναί διά τάς άνω πράξεις έπιβάλλονται, καί άν άκόμη αί κατ’ ιδίαν
πράξεις αί άπαρτίζουσαι τά συστατικά στοιχεία τών άνω άδικημάτων, έξετελέσθησαν έν διαφόροις έπικρατείαις.
3) Τον νόμον 3032 περί άνέμνων γυναικών, κατά τον όποιον τιμωρείται
ό διατηρών οίκον ανοχής άνευ άδειας τής άρμοδίας επιτροπής, πρός καταπολέμησιν τώ ν άφροδισίω ν νοσημάτων.
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4)
To άρΟρον 660 τού Π. Νόμου, κατά τό όποιον τιμωρούνται εις βαθμ
πταίσματος δσοι παρέχουσι πρός ασέλγειαν τόπον διατριβής, τήν ύποθάλπτουσιν ή συντελοΰσιν εις ταύτην διά προαγωγής ή διαπραγματεύσεως.
Εις τάς ανωτέρω δύο πρώτας περιπτώσεις, διά να έπιληφθή ή δικαιοσύνη τής.
διώξεως απαιτείται εγκλησις τής άποπλανηθείσης ή των γονέων καί επιμελητών
αυτής, έκτος έάν προεκλήθη κοινόν σκάνδαλον.
Εις τάς έπομένας περιπτώσεις ή δίωξις γίνεται αύτεπαγγέλτως.
Έρωτάται ήδη : Αί διατάξεις αύται είναι έπαρκεϊς διά τήν δίωξιν των προ
αγωγών εις πορνείαν ; θά άπαντήσωμεν δτι κατά τό ουσιαστικόν αυτών μέρος:
είναι σχετικώς επαρκείς, κατά τό τυπικόν όμως αυτών μέρος δεν είναι έπαρκεϊς,
διότι :
1) 'Ίνα κινηθούν αί καταδιωκτίκαί άρχαί εις τάς σοβαρωτάτας περιπτώσεις
προαγωγής εις πορνείαν τάς περιλαμβανομένας εις τά άρθρα 279 Β καί 279 Γ τού
Ποινικού Νόμου, άπαιτεΐται ή εγκλησις έκ μέρους τών παθόντων, ήτις σπανιώτατα:
δίδεται καί τούτο πρός πρόληψιν μείζονος ζημίας εις αυτούς, ήτις θά προέλθη
έκ τής δημοσιότητος.
2) Αί διωκτικαί άρχαί κωλύονται έκ συνταγματικής διατάξεως καί διά τάς
έλαφροτέρας ετι παραβάσεις προαγωγής εις πορνείαν νά ένεργήσωσιν έλεγχον κατά
τήν νύκτα εις τάς οικίας, όπου παρασύρονται τά προαγόμενα άτομα, ώς γνωστόν
δέ τά τοιαΰτα άδικήματα κρύπτει τό σκότος τής νυκτός, καί
3) Είναι λίαν έλαφρά ή έπιβαλλομένη ποινή κατά τών έν γνώσει παρεχόντων
τόπον διατριβής πρός άσέλγειαν, έπί σκοπώ μάλιστα κέρδους.
Θεωροΰμεν λοιπόν έπάναγκες νά δοθή εις τάς ανωτέρω έκτεθείσας διατάξεις
τών νόμων εύχέρεια έφαρμογής καί τούτο θά έπιτευχθή όταν :
1) Αί περιπτώσεις προαγωγής εις πορνείαν τών άρθρων 279Β, 279 Γ ώ ςκ α ία ί
περιπτώσεις βιασμού διώκονται αύτεπαγγέλτω ς λαμβανομένης όμως μερίμνης νά
διαφυλάσσωνται πλήρως ή οικογενειακή τιμή καί ή ύπόληψις τών παθόντων. Δεν
είναι δύσκολον δέ νά πραγματοποιηθή τούτο έάν άποφασισθή όπως τής τε άνακρίσεως
καί έκδικάσεως τών υποθέσεων αυτών έπιλαμβάνωνται ώρισμένοι ειδικοί υπάλ
ληλοι καί δικασταί, έφαρμόζοντες τόσον κατά τήν άνάκρισιν, όσον καί κατά τήν έκδίκασιν τών υποθέσεων προαγωγής εις πορνείαν, δικονομικάς διατάξεις, συμφώνως
πρός τάς οποίας καί ή άπόδειξις τής άδικου πράξεως θά καθίσταται ευχερής καί.
ή διασφάλισις τής οικογενειακής τιμής δυνατή.
2) Μία τοιαύτη δικονομική διάταξις θά είναι ή κατά τήν άνάκρισιν μή άναγραφή
τών στοιχείων ταυτότητος τού θύματος καί ή μή έμφάνισις αύτοΰ καί τών μαρτύρων
εις τήν δίκην, ή άναπλήρωσις δέ τής καταθέσεως τής παθούσης διά τής μαρτυρίας:
ειδικών έξεταστών έπιστημόνων, οίτινες κατά τό στάδιον τής άνακρίσεως θά διερευ
νούν τήν ύπόθεσιν άπό πάσης πλευράς καί θά σχηματίζουν πλήρη εικόνα περί τε τής
πράξεως καί τών μετασχόντων αυτής προσώπων, πάντα δέ τά στοιχεία ταΰτα θά
καταθέτουν έπί δικαστηρίου συνεδριάζοντος κεκλεισμένων τών θυρών.
3) Νά θεσπισθοΰν αυστηρότατα', ποιναί διά τήν έν γνώσει καί έπί σκοπώ
κέρδους παροχήν τόπου διατριβής πρός άσέλγειαν, θεωρουμένου τού άδικήματος
τούτου ώς πλημμελήματος καί ούχί πταίσματος.
4) Διά τήν κατ’ έπάγγελμα προαγωγήν εις πορνείαν ή καταδίκη νά έπιφέρη αυτοδικαίως καί διετή τούλάχιστον έκτόπισιν εις τόπον, όπου θά είναι άδύνατος ή άσκησις τού έπαγγέλματος τούτου.
5) 'Η καταδίκη εις φυλάκισιν έπί προαγωγή εις πορνείαν νά μή μετατρέπεται.
εις χρηματικήν ποινήν, ή δ’ έφεσις νά μή άναστέλλη τήν έκτέλεσιν τής άποφάσεως,
πάντοτε δέ νά έπιβάλλεται προφυλάκισις διά τό άδίκημα τούτο.
13.— ε) Οί οίνδρες προαγωγοί εϊς πορνείαν, οίτινες ένδεικτικώτερον είναι
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γνωστοί ώς σωματέμποροι, δικαίως έθεωρήθη δτι αποτελούν τα έγκληματικώτερα
στοιχεία έκάστης κοινωνίας.
Τούτους πρέπει νά διακρίνωμεν εις δύο κυρίως κατηγορίας: Εις την πρώτην
άνήκουσιν οί άσκοϋντες την προαγωγίαν ώς έκμαυλισταί άνηλίκων ή ενηλίκων
ή άλλων άνυπόπτων γυναικών, εις τάς οποίας παρουσιάζονται ώς δήθεν προστάται ή
ώς έπίδοξοι γαμβροί κ.λ.π. Ούτοι συνήθως συνεργάζονται μετά των γυναικών μαστροπών, αίτινες διατηροΰσι κρυφίους οίκους ανοχής καί ύποθάλπουσι τον κρύφιον
εταιρισμόν.
Εις την δευτέραν κατηγορίαν άνήκουν οί έρασταί τω ν κοινώ ν γ υ ν α ι
κώ ν, οί γνωστοί ώς άγαπητικοί, οϊτινες άποζώσιν έκ τών κερδών τών πορ
νών. Καί οί πρώτοι καί οί δεύτεροι είναι παράσιτα τής κοινωνίας λίαν, επικίνδυνα,
διά τάς άσέμνους δέ γυναίκας άποτελούν εφιάλτην, τον όποιον δεν δύνανται ν’ άπομακρύνουν αύται, καί άναγκάζονται ύπό τήν βάναυσον βίαν αύτών νά τούς δια
τρέφουν, παραδίδουσαι εις αυτούς καθ’ έκάστην τά έκ τής έμπορίας τής σαρκός
των κέρδη. Είναι απελπιστική ή θέσις τών πορνών, αίτινες τελούν ύπό τήν δυναστείαν
τών σωματέμπορων τούτων, αυτόχρημα δέ τραγική είναι ή θέσις τών κρύφα έταιριζομένων γυναικών, αίτινες έκβιαζόμεναι καί ύποχρεούμεναι νά ύπακούουν εις
τούς εγκληματίας αύτούς δεν δύνανται μήτε νά διαμαρτυρηθοϋν εις τήν αστυνομίαν
μήτε καν ώς άτομα έχοντα βούλησιν ν’ άμυνθοΰν, άλλά γίνονται τά άντικείμενα
τής αίσχράς έκμεταλλεύσεως καί τών βαναυσοτήτων τών ανθρώπων αύτών.
Ούχί σπανίως οί προαγωγοί εις πορνείαν δεν ήρκέσθησαν εις τήν καθ’ οίονδήποτε τρόπον έκμετάλλευσιν τών άσέμνων γυναικών, άλλά ένήργησαν πωλήσεις αύτών
καθ’^όλους τούς τύπους τής συμβάσεως τής άγοραπωλησίας καί άπέστειλαν ύπό
διάφορα προσχήματα ώς τροφίμους εις οίκους άνοχής ξένων χωρών πλείστας νεάνιδας, αίτινες ώς άνδράποδα μετεπωλήθησαν άπό έμπορου λευκής σαρκός εις έμπο
ρον, παρουσιαζομένων βεβαίως τούτων μέ τον μανδύαν τού προστάτου.
Διά τούς άρρενας προαγωγούς εις πορνείαν ισχύουν αί αύταί ποινικοδικονομικαί διατάξεις αί ίσχύουσαι καί διά τάς γυναίκας, πρέπει δέ νά ληφθοΰν προς ούσιαστικωτέραν άντιμετώπισιν αύτών τά μέτρα, τά όποια εις τήν προηγουμένην παρά
γραφον άνεγράψαμεν.
Είδικώτερον δμως πρέπει ν’ άποτελέση αδίκημα αύτή αύτη ή πραξις τής
έκ μέρους άνδρών παροχής ύποστηρίξεως εις πόρνας ή άσέμνους γ υ ν α ί
κας προς ένάσκησιν τής πορνείας, διότι καί μόνη ή πραξις αύτή, χωρίς
νά είναι άναγκαία ή άπόδειξις διατροφής αύτώ ν εν ολω ή εν μέρει διά
χρημάτων τής πόρνης, άποδεικνύει τήν ϋπαρξιν σωματεμπορίας (ίδε Γαρδίκα ’Εγκληματολογία, σελ. 283).
Ούτως είναι άναγκαίον νά θεσπισθή διάταξις τιμωρούσα τον άνδρα δστις
συνήθως προστατεύει μίαν έταίραν κατά τήν ένάσκησιν τοϋ επαγγέλμα
τος αύτής, χωρίς ν’ άπαιτήται ή άπόδειξις, δτι τούτο πράττει προς ίδιον όφε
λος, διότι τούτο δέν άποδεικνύεται εύκόλως καί θά καθίστατο έφικτόν εις τούς σω
ματέμπορους νά διαφεύγουν τήν άρπάγην τού νόμου.
Είναι άναγκαία ή σταθερά καί αύστηρά μεταχείρισις τών άνδρών προαγωγών,
ίνα κατορθωθή τό μέν νά έκλείψουν τά έγκληματικά αύτά στοιχεία, τό δέ νά άπολυτρωθούν άπό τήν τυραννίαν αύτών αί γυναίκες αί άκολουθήσασαι τον άσεμνον βίον καί
κατορθώσουν χειραφετούμεναι έστω καί έν τή πορνεία, ν’ άποβάλουν τον κτηνώδη
χαρακτήρα καί άνυψωθοΰν εις τήν στάθμην τού κοινωνικού των βίου.
14.—’Ιδιαιτέρα δμως σημασία καί έξαιρετική δλως μέριμνα πρέπει νά ληφθή
διά τήν δίωξιν τών προαγωγών έκείνων, οίτινες έπιδιώκουν τόν έκπατρισμόν νεανίδων ύπό διάφορα προσχήματα καί τόν έξανδραποδισμόν αύτών έν τή ξένη, δπου
παραδιδόμεναι εις χείρας τών συνεργατών αύτών έγκλείονται εις οίκους άνοχής καί
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γίνονται, τά θύματα της αίσχροτέρας έκμεταλλεύσεως μή δυνάμεναι όχι μόνον νά
απαλλαγούν τής δουλείας των, άλλ’ ούδέ ν’ ατενίσουν την οψιν τής πατρίδος των.
Διά την πρόληψιν καί καταστολήν τής προαγωγίας αυτής είναι έπάναγκες νά
έφαρμοσθοΰν διοικητικά καί κατασταλτικά μέτρα καί τοιαύτα δύνανται νά είναι: 1)
'Η άπαγόρευσις άναχωρήσεως εις τό εξωτερικόν πάσης νέας ηλικίας μέχρι 25 ετών,
ήτις δεν συνοδεύεται ύπό γονέων, συζύγων ή άδελφών, διά τής άρνήσεως χορηγήσεως
διαβατηρίου, έφόσον δεν υποβάλλεται μαζί μέ τά άλλα πιστοποιητικά καί βεβαίωσις
τής υπηρεσίας ήθών έκάστης πόλεως περί τού σκοπού τής μεταβάσεώς των εις την
αλλοδαπήν.
2) 'Η άποστολή εις την οίκείαν άστυνομικήν άρχήν τής ξένης χώρας, όπου
μεταβαίνει έκάστη νέα, ειδικού δελτίου μετά φωτογραφίας κοινοποιουμένου καί είς τό
άρμόδιον Ελληνικόν προξενεϊον, μέ την παράκλησιν όπως παρακολουθήση την έν
γένει διαγωγήν τής νέας καί προστασίαν της, είς περίπτωσιν καθ’ ήν διαπιστοΰται
ότι παρεκκλίνει τού σκοπού τής είς τήν άλλοδαπήν μεταβάσεώς της.
3) 'Η ύποχρέωσις των διαφόρων πρακτόρων μεταναστεύσεως, 6πο)ς ίδίαις
αυτών δαπάναις μεριμνώσι διά τήν επιστροφήν είς τάς εστίας τών γυναικών, αΐτινες διά τών πρακτορείων των μετέβησαν είς τήν άλλοδαπήν ή άφίχθησαν ενταύθα
έκ τής αλλοδαπής καί παραμένουν άνευ εργασίας.
4) Ή δίωξις επί σωματεμπορία παντός, όστις άποστέλλει ή καί μεσιτεύει
διά τήν άποστολήν γυναικών είς τό εξωτερικόν μέ άνεξακρίβωτον προορισμόν καί
ή επιβολή αύστηροτάτων ποινών είδικώς διά τήν περίπτωσιν- αυτήν.
5) Ή άμεσος άπέλασις παντός αλλοδαπού, διά τον όποιον υπάρχει υπόνοια
ότι έκμεταλλεύεται ασέμνους γυναίκας ή συνάπτει σχέσεις μέ νέας καί επιδιώκει
καθ’ οίονδήποτε τρόπον καί μέ οίανδήποτε πρόφασιν (τοποθέΐησιν είς εργασίαν
κ .λ .π .) τήν άποστολήν γυναικών είς τό εξωτερικόν.
6) 'Η κατόπιν θετικών καί έξηκριβωμένων στοιχείων έκτόπισιςτών ημεδαπών,
οΐτινες κατά σύστημα επιδίδονται είς ύποπτους επιχειρήσεις έξευρέσεως εργασίας
εν τώ έξωτερικω διά νεαράς γυναίκας, είς τόπους, όπου "δέν θά δύνανται. ν’ άσκήσουν τό παράνομον επάγγελμά των. -.
7) Ή κατόπιν διεθνούς άστυνομικής συνεργασίας κατάρτισις ειδικού βιβλίου
μετά φωτογραφιών καί λεπτομερών πληροφοριών τών σωματέμπορων, οΐτινες δρώσιν είς διαφόρους χώρας, τάς οποίας περιέρχονται, εΐτε παοαμένοντες είς τήν πα
τρίδα των συνεργάζονται μεθ’ έτέρων προαγωγών ξένων χωρών διά τήν άμοιβαίαν
προαγωγήν τών γυναικών τής χώρας, όπου διαμένουν.
15 . στ) Καί ήδη έν ολίγοις θ’ άσχοληθώμεν μέ τό ζήτημα τής καταπολεμήσεως τώ ν αφροδισίω ν νοσημάτων έν Έ λλάδι.
Πρωτίστως όμως ας ίδωμεν πώς ήδη άντιμετωπίζεται ή έξάπλωσις τών νοση
μάτων τούτων καί ποία μέριμνα λαμβάνεται διά τον περιορισμόν, αύτών.
Μέτρα διά τήν πρόληψιν τής μεταδόσεως τών νόσων τούτων έχουν θεσπισθή
διά τού νόμου 3032 άρθρ. 5, καί διά τού Δ/τος τής 19-4-1923 άρθρ. 5, δι’ ών
καθορίζεται ή υποβολή τών δεδηλωμένων κοινών γυναικών, είς τακτικήν ιατρικήν
έπίσκεψιν δίς τής βδομάδος τής κρατικής υγειονομικής υπηρεσίας. Είς τάς χαρακτηρισμένας ώς έλευθερίας επιτρέπεται νά έξετάζωνται καί ύπό ιδιωτών ιατρών, ύπό τον
έλεγχον όμως τής ύγειονομικής ύπηρεσίας.
Μέριμνα διά τήν καταστολήν καί τον περιορισμόν τών άφροδισίων νοσημάτων
έχει ληφθή ύπό τού Κράτους καί τής ιδιωτικής κοινωνικής προνοίας διά τής Ιδρύσεως
άντιαφροδισιακών νοσοκομείων καί ιατρείων. Οΰτω λειτουργούν καθ’ άπασαν τήν
Ελλάδα έπτά ειδικά νοσοκομεία άφροδισιακών νόσων, ήτοι τά νοσοκομεία Συγγρού,
Ίωαννίνων, Θεσσαλονίκης, Χανίων, 'Ηρακλείου Κρήτης, Χίου καί Καβάλας.
’ Επίσης εργάζονται έντός διαφόρων νοσοκομείων ή άλλων θεραπευτηρίων δέκα πέντε
ειδικά ιατρεία άντί μετριωτάτης άμοιβής ή καί έντελώς δωρεάν διά τήν θεραπείαν
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των άφροδισίων νοσημάτων, ώς καί δύο περιοδεύοντα ιατρεία κληρονομικής συφιλίδος διά τούς πληθυσμούς κυρίως της ’ Ηπείρου.
Δυστυχώς δεν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν τον άριθμον των έν Έλλάδι προσβε
βλημένων άπό αφροδισίους νόσους, ώστε νά κρίνωμεν την επάρκειαν των άνωτέρω
προληπτικών καί κατασταλτικών άντιαφροδιασιακών μέτρων. 'Η κίνησις δμως
ήτις παρατηρεΐται εις τά υπάρχοντα ιατρεία, καί ή αΰξησις τών ιδιωτικών άντιαφροδισιακών κλινικών πείθει περί τής ύπάρξεως μεγάλου άριθμοϋ πασχόντων.
Διά την άντιμετώπισιν τής καταστάσεως αυτής είναι ανάγκη νά συγκεντρώσωμεν πρωτίστως τον άριθμον τών πασχόντων καί ύφισταμένων θεραπείαν, διότι
οΰτω θά δυνάμεθα νά ύπολογίσωμεν την έκτασιν του κακοϋ καί νά μελετήσωμεν
την λήψιν άναλόγων μέτρων.
Τούτο θά έπιτευχθή όταν διά νόμου υποχρεωθούν πάντες οΐ ιατροί νά δηλοϋν
άνωνύμως τούς πάσχοντας, οΐτινες προσέρχονται παρ’ αύτοΐς προς θεραπείαν, συν'τάσσοντες καί ύποβάλλοντες είς την άρμοδίαν υγειονομικήν υπηρεσίαν ώρισμένον
έντυπον δελτίον.
Παρομοία διάταξις Νόμου ισχύει εις διαφόρους ξένας χώρας (ίδε Γαρδίκα
’ Εγκληματολογία, σελ. 288).
Παραλλήλως είναι άνάγκη νά ληφθοΰν καί ετερα μέτρα, τά όποια θά συντελέσουν ούσιαστικώς διά την έπίσχεσιν τής έξαπλώσεως τών άφροδισίων νοσημάτων,
καί μάλιστα, πρέπει :
1) Συμφώνως προς τά πορίσματα, τά όποια θά δώση ή κατά τ ’ άνωτέρω στα
τιστική, νά ίδρυθοΰν άνάλογα προς τούς πάσχοντας ιατρεία, όπου νά παρέχηται εύθηνή
ή καί δωρεάν εχέμυθος θεραπεία ύπό κρατικών ιατρών, άμειβομένων έπαρκώς.
2) Νά έπιβάλλωνται αύστηραί ποιναί είς τάς κρύφα έταιριζομένας γυναίκας,
αΐτινες, συλλαμβανόμεναι νά έκδίδωνται, εύρίσκονται πάσχουσαι έξ άφροδισίων νο
σημάτων, αί ποιναί δέ αύται νά έκτίωνται μετά την άποθεραπείαν των είς κρατικά
νοσοκομεία. Όμοιους νά θεσπισθοΰν ποιναί καί διά τούς άνδρας, οίτινες καταλαμ
βάνονται είς κρυφίους οίκους άνοχής νά συνουσιάζωνται, ενώ πάσχουν έξ άφροδι
σίων νόσων.
3) Ν’ άπαγορευθή αύστηρώς είς τούς διοριζομένους ιατρούς διά τον υγειονο
μικόν έλεγχον τών κοινών γυναικών νά άσκοΰν καί ώς ίδιώται τό επάγγελμα τού
ιατρού.
4) Νά συσταθή ειδική ύγειονομική υπηρεσία, ήτις έν στενή συνεργασία μετά
τής ’Αστυνομίας θά ενεργή εξακριβώσεις καί θά έξετάζη τάς γυναίκας, διά τάς οποίας
υπάρχουν ένδείξεις οτι πάσχουν έξ άφροδισίων νοσημάτων, χωρίς όμως αύται νά
έκδίδωνται κατά σύστημα. 'Η έργασία αυτή εόνόητον ότι πρέπει νά γίνηται κατά
τρόπον ήπιον, διασφαλίζον-ια πλήρως τήν ύπόληψιν τής γυναικός καί προκαλοΰντα
τήν πεποίθησιν, ότι τούτο γίνεται προς τό συμφέρον καί μόνον τής πασχούσης καί
ούχί προς τιμωρίαν.
Προς τούτο τονίζομεν ότι άπαιτοΰνται υπάλληλοι άνωτέρας μορφώσεως καί
ψυχικών προτερημάτων, κινούμενοι δέ άφανώς, διότι άφανής πρέπει νά είναι ή υπη
ρεσία αυτή, καί έγγυώμενοι οΰτω τήν έπιτυχίαν τής λεπτοτάτης αύτής έργασίας.
5) Μέχρι τής ίδρύσεως έπαρκών άντιαφροδισιακών ιατρείων νά έκμισθωθοΰν ίδιώτας ’ιατροί άφροδιοσολόγοι προς δωρεάν θεραπείαν τών πασχόντων άπορων.
6) Διά παντός τρόπου νά διαφωτισθή τό κοινόν, καί ιδιαιτέρως οί νέοι,περί
τών κινδύνων, -τούς όποιους έγκυμονοϋν δι’ αυτούς τά άφροδίσια νοσήματα, καί περί
τής σωματικής καί ήθικής καταπτώσεως τού άνθρώπου, τήν όποιαν ταύτα προκαλοΰν, όταν μάλιστα δέν θεραπευθοΰν εγκαίρως.
( Συνεχίζεται)

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΕΞΑΘΛΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
'Υπό κ. Κ . Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
Καθηγ. της Ψυχιατρικής καί Νευρολογίας
1. — Ε ισαγω γή.
2. — Διαμόρφωσις τής κ αθ’ ολου ψ υχικής ζω ής ομαλής τε κ α ι ανωμάλου.
3. — // έξαθλ.ίωσις ώς ψυχοκοινωνικόν φαινόμενον τής π αιδικής και νεαράς ήλικίας.

1. Εισαγωγή.
Κοιτά την ιταράδοσιν, ή ιστορία του ανθρωπίνου γένους ήρξατο μέ μίαν άμαρτίαν καί έν έγκλημα. Την αμαρτίαν διέττραξαν οί πρωτόπλαστοι, τό δ’ έγκλημα
ό εις των υιών αυτών, ό Κάϊν άττοκτείνας τον έτερον. Ή αμαρτία καί τό έγκλημα τώ ν
ττρώτων προγόνων βαρύνουν μέχρι σήμερον ώς αδυσώπητος ειμαρμένη επί τώ ν
ανθρώπων. Οί άνθρωποι εξακολουθούν ν’ αμαρτάνουν καί νά εγκληματούν ώς έάν έφερον
έν έαυτοΐς τά εγκληματικά σπέρματα τώ ν προγόνων των ώς κληρονομικόν κτήμα.
Εις τήν βιβλικήν τούτην παράδοσιν υπάρχει κάποια αλήθεια καί μάλιστα
επιστημονική. Ό άνθρωπος έχει τήν τάσιν ν’ άμαρτάνη καί νά έγκληματή, ή τάσις
δ’ αυτή μεταδίδεται άπό γενεάς είς γενεάν. Καθώς άπό τά δεδομένα τής κληρονομικό
τητας γνωρίζομεν, ό άνθρωπος ενέχει όλα τά ψυχοβιολογικά στοιχεία τής ιστορίας
τού γένους του, καλά καί κακά. Τά καλά στοιχεία δεν ένδιαφέρουν ημάς έν τώ προκειμένω. Τά κακά όμως, τά όποια είναι ή παντός είδους κακή κληρονομική έπιβάρυνσις, ή μειονεκτική ψυχοβιολογική καταβολή, ή τάσις προς τήν έγκληματικότητα καί τά παντοΐα άλλα, άποτελοΰν διά τόν άνθρωπον σοβαρόν έσωτερικόν
κίνδυνον, έν πολλοϊς άναπόφευκτον. Λόγω τούτων ό άνθρωπος δύναται νά έμποδισθή εις τήν άνάπτυξιν μιάς όμαλής σωματικής καί ψυχικής ζωής, δύναται ν’ άσθενήση ψυχικώς, νά παρασυρθή προς τήν παραστράτησιν καί τό έγκλημα. ’Εκτός
τών έσωτερικών τούτων κινδύνων, ύπάρχσυν καί οί έξωτερικοί, π.χ. τά μικρόβια,
αί νόσοι, αί ΰπέρτεραι αυτού δυνάμεις τής φύσεως, τό δυσμενές κοινωνικόν περι
βάλλον. Πάντα ταΰτα δύνανται έπίσης νά καταστρέψουν καί νά βλάψουν τόν όργασιμόν αυτού άπό σωματικής καί ψυχικής άπόψεως.
Τοιουτοτρόπως, ό γεννώμενος άνθρωπος ού μόνον μετατίθεται άπό τήν μα
καριότητα τής ανυπαρξίας είς ένα κόσμον μεστόν πόνων καί δακρύων, άλλά ταύτοχρόνως άφυπνίζεται είς ένα κόσμον πλήρη κινδύνων.
Έκ τής έπιγνώσεως τών κινδύνων τούτων έσωτερικών καί έξωτερικών, οί
όποιοι έλλοχεύουν ήδη είς τό λίκνον τού νεογεννήτου, ή φροντίς τών ανθρώπων
έχει στραφή έσχάτως πρός τό παιδί καί τό νεαρόν άτομον, ΐνα οΰτω προληφθοΰν
δσω τό δυνατόν περισσότερον οί κίνδυνοι οί έπαπειλοΰντες αύτόν.
'Ως γνωστόν, τό παιδί καί ό νέος έχουν τοποθετηθή είς τό κέντρον τού ένδιαφέροντος τής κοινωνίας. Τούτο κατ’ άντίθεσιν πρός προγενεστέρας έποχάς π.χ. τήν
άρχαίαν ‘Ελληνικήν, καθ’ ήν τό κέντρον τού βάρους ήσαν οί γέροντες.
Τότε ό γέρων ήτο τό κύριον πρόσωπον τής κοινωνίας, περί αύτόν έστρέφετσ
ή προσοχή, ό σεβασμός. Αύτοί έθεωροΰντο τό βασικώτερον στσιχεΐον τής κοινω
νίας. ’Αλλά τά πράγματα ήλλαξαν έν τώ μεταξύ καί ήδη τό νεαρόν άτομον άποτελεΐ
τήν αγωνιώδη φροντίδα τής κοινωνίας. Περί τούτο ασχολούνται ιατροί, ψυχί
ατροι, διδάσκαλοι, παιδαγωγοί, ιερείς καί ή κοινωνία καθόλου καί μεριμνούν διά τήν
σωματικήν καί ψυχικήν υγείαν αύτοΰ, διότι γνωρίζουν ότι άπό τήν ομαλήν ή μή
ψυχικήν κατάστασιν τής νεαράς γενεάς, έξαρτάται ή όλη ύπόστασις καί τό μέλλον τής
κοινωνίας μας, διότι ούδενός διαφεύγει, ότι τό μή ομαλόν παρόν άτομον άποτελεΐ
σοβαρόν κίνδυνον δι’ αύτήν.
2. Δ ιαμόρφωσις τής καθ’ δλου ψ υχ ικ ή ς ζωής όμαλής τε καί ανωμάλου.
Φαινόμενον τής παιδικής καί νεαράς ήλικίας είναι ή έξαθλίωσις.
«Πριν ή έκθέσω τά περί τού φαινομένου τούτου, θά προτάξω τινά περί τής δια—
μορφώσεως τής ψυχικής ζωής καθόλου όμαλής τε καί ανωμάλου.
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Ή διαμόρφωσή τής ψυχικής ζωής έξαρταται, ώς γνωστόν, έκ τής συνεργασίας
τοϋ εσωτερικού παράγοντος, τοϋτέστι τής ψυχοσωματικής ιδιοσυστασίας τοΰ ατόμου
καί τοϋ εξωτερικού, δηλαδή τω ν δρων τοϋ "περιβάλλοντος. Ό κύκλος τής συνεργασίας
των δύο τούτων παραγόντων είναι συνεχής, άνευ αρχής καί τέλους, ώστε δέν είναι
πολλάκις δυνατόν σαφώς νά διαχωρισθή ό είς άπό τόν άλλον. Υπάρχει συνεχής άλληλοεπίδρασις καί άλληλοκαθορισμός. Τό άτομον καθορίζει τό περιβάλλον καί τό περι
βάλλον τό άτομον. Μία εσωτερική νομοτέλεια καί μία έξωτερική συγκροτούν τήν
ψυχικήν ζωήν καί τήν μοίραν τοϋ άνθρώπου. “Ας λεχθή δ5 δτι εις άλλας μέν περι
πτώσεις προέχει ό είς ιϊαράγων π.χ. ό ίδιοσυστασικός, εις άλλας ό έτερος. Συνεπώς
όταν όμιλώμεν περί ίδιοσυστασικής τίνος έκδηλώσεως ή έκδηλώσεως διά τοϋ περι
βάλλοντος δημιουργηθείσης, δέν πρέπει νά νοώμεν τήν γένεσιν αύτής κατά τρόπον
αποκλειστικόν καί άπόλυτον ήτοι δτι εν τή μια περιπτώσει μόνον ή βιολογική κατα
βολή, εν τή έτέρα δτι μόνον οί έξωτερικοί δροι έδημιούργησαν τούτην, άλλ’ δτι καί ή
μέν καί ή δέ είναι δημιούργημα συναλλαγής άμφοτέρων τών παραγόντων, προέχοντος εις έκάστην' τώ ν περιπτώσεων τοϋ ενός ή τοϋ άλλου παράγοντος. Παρά
δειγμα παρέχει τό μικρόν παιδίον, τό όποιον άρχικώς διαθέτει μόνον τά ένστικτά
του καί-οϋτω είναι τελείως έξηρτημένον έκ τοϋ περιβάλλοντος. Ό εξωτερικός δηλαδή
παράγων είναι ισχυρότερος τοΰ έσωτερικοϋ. Ό λίγον κατ’ ολίγον άναπτύσσει
τούτο τήν διάνοιαν καί τήν προσωπικότητά του, άπελευθεροϋται τής έπιδράσεως
τοϋ περιβάλλοντος καί έξωτερικεύει τάς ψυχικάς του ιδιότητας κατά τόν ίδιον αυτού
τρόπον. Οϋτω ισχυροποιείται ό εσωτερικός παράγων καί έξασθενεΐ ό έξωτερικός,
άμφότεροι δμως συνυπάρχουν. Δι’ δ. δέν έχομεν άμιγεϊς περιπτώσεις, μόνον διά τής
καταβολής ή μόνον διά τοΰ περιβάλλοντος καθοριζομένας. Ύπό τοιαύτας προϋπο
θέσεις μειονεκτική τις καταβολή απαιτεί είς πολλάς περιπτώσεις τήν έπίδρασιν τοΰ
δυσμενοϋς περιβάλλοντος ϊνα παραγάγη άνωμάλους ψυχικάς εκδηλώσεις ή άντιστρόφως μειονεκτική τις καταβολή δέν παράγει ψυχικάς άνωμαλίας εάν οί δροι τοΰ
περιβάλλοντος είναι εύνοϊκοί. ’Επίσης ή ομαλή καταβολή δύναται νά μή παραγάγη
ομαλήν ψυχικήν ζωήν, άλλά ψυχικήν παρέκκλισιν, δταν οΐ δροι διαβιώσεως είναι
δυσμενείς.
'Η λόγω δυσμενών δρων δημιουργία άνωμάλου ψυχικής καταστάσεως είναι"
προφανής είς παιδιά μή μορφωμθέντα, μή δεχθέντα επιμελή ηθικήν διδαχήν, διά τοΰ
κακού έν άνηθίκω καί εγκληματικώ περιβάλλοντι παραδειγματισθέντα, παντί τρόπω
παραμεληθέντα καί έξω τοΰ όμαλοΰ βίου ζήσαντα. Ύπό τούς κακούς τούτους
δρους διαβιώσεως τό παιδί δέν αναπτύσσει τάς όμαλάς παραστάσεις καί ιδέας, τήν
ομαλήν συναισθηματικότητα καί έν γένει δέν παρουσιάζει τήν ομαλήν ψυχικήν διαμόρφωσιν, άλλά καταντά είς τήν κατάστασιν ψυχικής διαστρεβλώσεως, ένώ ϋπό
εύνοϊκούς δρους θά ήτο δυνατόν ν’ άναπτύξη ομαλόν ψυχικόν κόσμον. Είς τάς άνωτέρω περιπτώσεις ή άνώμαλος ψυχική κατάστασις είναι άπότοκος τής έπιδράσεως
τοΰ δυσμενούς περιβάλλοντος. Ό Πλάτων διετύπωσε τ ’ άνωτέρω διά τών άκολούθων : «Διότι είς τήν παντελή δικαιοπραγίαν τρία δει συνδραμεΐν, φύσιν καί λόγον
καί έθος. Καλώ δέ λόγον μέν τήν μάθησιν, έθος δέ τήν άσκησιν...... Ή μέν γάρ φύσις
άνευ μαθήσεως τυφλόν, ή δέ μάθησις άνευ φύσεως ελλιπής, ή δέ άσκησις χωρίς άμφοϊν
άτελής». «Ό άνθρωπος παιδείας μέν ορθής τυχών καί φύσεως εύτυχοϋς θειότατον καί
ήμερώτατον ζώον γίγνεται, μή ικανής δέ ή μή καλώς τραφείς άγριώτατον πάντων».
Κατά ταΰτα δυνάμεθα νά εϊπωμεν, δτι ή δημιουργία άνωμάλου ψυχισμοϋ οφεί
λεται είτε είς τήν μειονεκτικήν βιολογικήν καταβολήν, είτε είς τούς δυσμενείς δρους
τοϋ περιβάλλοντος ζ1)».
’Επί τής ένεργείας τών δύο τούτων παραγόντων άναπτύσσεται ώς άνώμαλον
ψυχικόν φαινόμενον ή έξαθλίωσις.
(1 ) Είς πολλάς περιπτώσεις δέν καθίσταται δυνατή ή διάκρισις μεταξύ ενδογενούς ψυχοπαθητικής καταστάσεως ή έπιγενοϋς διά τοΰ περιβάλλοντος δημιουργηθείσης.
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3. Ή έξαθλίω σις ώς ψυχοκοινω νικόν φαινόμενον της παιδικής καί
νεαράς ήλικίας
Ή έξαθλίωσις είναι ψυχοκοινωνικόν φαινόμενον άναφερόμενον εις τε τήν ψυχικήν
κατάστασιν τοϋ ατόμου αυτήν καθ’ έαυτήν, ιδίως δε εις τό ιτνεΰμα καί τήν ηθικήν
συναισθηματικότητα (πνευματική καί ήθική έξαθλίωσις) καί είς τήν κοινωνικήν
ΰπόστασιν αΰτοΰ.
Ώς πρός τήν ψυχικήν διαμόρφωσιν διαπιστοϋται κατά τήν έξαθλίωσιν σύνθεσις των ψυχικών στοιχείων διάφορος της συνθέσεως των στοιχείων κατά τήν ομα
λήν κατάστασιν, δηλαδή ανώμαλος ψυχική κατάστασις ήτις διαταράσσει τήν ομαλήν
περαιτέρω έξέλιξιν τοϋ ατόμου καί συνεπάγεται σύγκρουσιν αΰτοΰ πρός τους νόμους,
κοινωνικούς καί ήθικούς, καταργεί τήν ευταξίαν, τήν προσαρμογήν, τήν εϋδοκίμησιν
έν τή ζωή. Ώς πρός τήν κοινωνικήν ΰπόστασιν ό τρόπος τής ζωής του έξηθλιωμένου
ατόμου είναι διάφορος τοϋ των ομαλών ανθρώπων, διότι άντίκειται πρός τάς άρχάς
καί τούς κανόνας τής κοινωνικής ζωής Τής άκολουθουμένης ΰπό του συνόλου. Τά έξαθλίωσιν παρουσιάζοντα άτομα σκέπτονται, αισθάνονται, έπιθυμοΰν καί πράττουν
κατά διάφορον τρόπον ή οί λοιποί άνθρωποι, ζοϋν έκτος τών κοινωνικών όρων
καί κανόνων, έκτος του πλαισίου τοϋ πολιτισμού. Τρόπος ζωής μή κοινωνικός καί στε
ρούμενος τώ ν γνωρισμάτων τοϋ πολιτισμού άποτελεϊ τό περιεχόμενον τής έννοιας
τής έξαθλιώσεως. Τό έξηθλιωμένον άτομον δέν έχει ψυχικήν έπαφήν καί διανοητικήν έπικοινωνίαν πρός τούς λοιπούς ανθρώπους, τούς οποίους αδυνατεί νά κατανοήση καί είς
τόν κύκλον τών όποιων δέν άφίεται νά περιληφθή. Ή ψυχική στάσις αΰτοΰ πρός
τήν κοινωνίαν χαρακτηρίζεται ύπό άντιθέσεως, έναντιώσεως, αισθήματος έχθρότητος
καί έκδικήσεως. Ό έξηθλιωμένος δηλαδή εύρίσκεται εις άντίθεσιν πρός τήν κοινωνίαν.
Κατά ταΰτα έξηθλιωμένον λογίζεται τό μή κοινωνικόν ή αντικοινωνικόν άτο
μον, τό μή έκ συστηματικής έργασίας, άλλ’ εις βάρος τώ ν άλλων άποζών, τό μή
παρουσιάζον σταθερόν κοινωνικήν ζωήν, τό κοινωνικόν παράσιτον, ό άμαρτωλός
τής κοινωνίας. Συγκεκριμένα! μορφαί έξηθλιωμένου άτόμου είναι ή τοΰ αλήτου, τοΰ
έπαίτου, τοΰ παρασιτικώς ζώντος, τής πόρνης, τοΰ άπατεώνος, έν γένει τοϋ βιοΰντος
έκτος τοϋ πλαισίου τής ομαλής κοινωνικής ζωής, έκτος τής κοινωνικής νομιμο
φροσύνης καί προσαρμογής, τοΰ μή άκολουθοΰντος τρόπον ζωής έντός τώ ν καθιερω
μένων νόμων καί κανόνων.
Ώς βλέπει τις ή έξαθλίωσις παριστα ψυχοκοινωνικόν φαινόμενον ένέχον τό κοινωνικώς ανώμαλον καί νοσηρόν, τήν κοινωνικήν παρέκκλισιν καί παραστράτησιν.
Ή έξαθλίωσις συνοδεύεται συνήθως ΰπό σωματικής έμφανίσεως έπίσης έξηθλιωμένης. Ό έξηθλιωμένος παραμελεί τήν έξωτερικήν αΰτοΰ έμφάνισιν, είναι ακάθαρ
τος, άτημέλητος, αδιάφορος διά τήν εύπρέπειαν τής έμφανίσεως καί τήν εύσχημίαν
τής συμπεριφοράς του. Παρά ταΰτα εις περιπτώσεις τινάς ύπάρχει έπιμέλεια τοϋ
σώματος εις έξηθλιωμένους τήν ψυχήν.
Ό έξηθλιωμένος παρουσιάζει ώρισμένα χαρακτηριστικά σημεία τής συμπερι
φοράς του ψυχικής καί κοινωνικής. Ταΰτα είναι ή ανυπακοή, τό πείσμα, τό ψεΰδος,
ή οκνηρία, ή περιπλάνησις, ή αλητεία, ή άντίθεσις πρός τό περιβάλλον, ή μή έπίδρασις τών παιδαγωγικών μέσων, ή κακή σχολική άπόδοσις παρά τήν καλήν διανόησιν, ή κακή καί απροσάρμοστος συμπεριφορά, ή συχνή απουσία έκ τοϋ σχολείου,
αί νυκτερινά! άπουσίαι έκ τής οικίας, ή έπαιτεία, ή κλοπή, ή απάτη, ή σκληρότης καί
ή χαιρεκακία, τά έγκλήματα ήθικής καί ώμότητος, ή συνεχής έπιζήτησις διασκεδά
σεων καί άπολαύσεων ιδίως γενετησίων, ή ρυπαρότης καί τό άτημέλητον. Τάς άρχάς
τής έξαθλιώσεως παρατηρεί τις είς πολλάς περιπτώσεις κατά τήν παιδικήν ήδη
ηλικίαν. Πρόκειται περί τών άπειθάρχων, άτάκτων, δυστροπών έκείνων παιδιών,
άτινα δέν ύποτάσσονται είς τούς νόμους τής οικογένειας, καταστρέφουν άντικιίμενα,
τυραννοΰν ζώα καί τούς όμηλίκους, δέν σέβονται τούς γονείς καί τούς διδασκόιλους,
αύθαδιάζουν, δεικνύουν σκληρότητα καί χαιρεκακίαν, είναι ρυπαρά καί άτημέλητα.
(Συνεχίζεται)

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΤΑ 12 ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΥΛΩΝ
ΕΚΜ ΥΣΤΗΡΕΥΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
'ϊπ ό τοϋ Α Λ Λ Ε Ν Α Π Ο Υ Ω Ρ Ν Τ
Μετάφρασις ύπό Σ. A. X.—ΘΕΟΔΟΤΟΤ

Γ . Ο ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΑΤΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑΣ
— Η ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΜΟΤ —

Αί μονομαχίαν πού γίνονται εις τήν Γαλλίαν καί ή πολύ μεγάλη εύκολία
με τήν οποίαν τακτοποιούνται τάς γελοιοποιούν. ’Αλλά μόνον όταν εν έγκλημα
πράγματι άξιον θανάτου πίπτει έκτος νόμου ώς έκ τής φύσεώς του, είναι ή μονο
μαχία μέσον ιερόν, άπαραίτητον έν τώ συμφέροντι τής άνθρωπότητος. 'Υπήρξε
τοιοϋτο μία συνωμοσία έξυφανθεΐσα έναντίον διασημοτάτου προσώπου τής Εύρώπης, πού έστοίχισε ζωήν άθώων καί πού δεν κατεστάλη διά τοϋ ελλιπούς μηχανι
σμού τής δικαιοσύνης. Πρόκειται περί Αύτοκρατείρας, διά τήν οποίαν τρέφω βαθύτατον σεβασμόν.
Περίπου προ 12 έτών είχα διαπιστευθή ώς Πρεσβευτής τής Γαλλίας έν
Λονδίνω. Έπιθυμών νά κερδίσω τήν έμπιστοσύνην τοϋ άγγλικοϋ λαοϋ, καί γνωρίζων τήν αδυναμίαν του προς τον άθλητισμόν, ήγόρασα άλογα καί μετέσχον
τοϋ κυνηγίου τής άλεποΰς, ώς μέλος Εταιρίας τής άριστοκρατικωτάτης τοϋ κόσμου
Ή το ύπό τήν υψηλήν προστασίαν Αύτοκρατείρας, ήτις ήρχετο εις τήν ’Αγγλίαν
κάθε έποχήν κυνηγίου, ύπο αυστηρόν «ίνκόγνιτο», μέ όλιγάριθμον άκολουθίαν, διά
νά συμμετάσχη τοϋ κυνηγίου τούτου. ’Έ τσι έσχον τήν τιμήν νά κάμω τήν γνωρι
μίαν της. Μεταξύ των μελών τής άκολουθίας της ήτο καί κάποιος Βαρώνος Μ., ώς
ιδιαίτερος γραμματεύς καί οικονομικός έλεγκτής. Αί σχέσεις μου μέ τήν Αύτοκράτειραν ήσαν έκτάκτως εύλαβείς, αλλά πολύ ταχέως άνεκάλυψα ότι ό έν λόγω
Βαρώνος ήτο άνθρωπος έπικίνδυνος καί αύθάδης, ανάξιος τής έμπιστοσύνης πού τώ
παρεΐχεν ή σεπτή κυρία του. Κατώρθωσα δέ έπιδεξίως νά πεισθώ περί τούτου,
καί χωρίς νά υποχρεωθώ νά προφυλάξω τήν Αύτοκράτειραν, καί ένώ άμφέβαλλα
ακόμη, εν γεγονός συνέβη πού κατέστησε περιττόν νά ομιλήσω.
"Ενα πρωί, .ένώ άνεμέναμεν ύπό μικρόν καταφύγιον νά φανή ή άλεποΰ, είδα
τον Μ. νά προσέρχεται προς τήν Αύτοκράτειραν καί νά τή κάμνη σύνθημα μέ
τό χέρι του ώσανεί νά είδε τό ζώον. ’Αμέσως έκείνη έστρεψε τό άλογόν της καί
έπροχώρησαν μαζί μέσα εις τό δάσος. Άνησυχήσας άπό άόριστον προαίσθησιν
κακής πράξεως, έκέντησα τό άλογόν μου καί ήκολούθησα. Έφθασα δέ εγκαίρως δια
νά ίδω τι συνέβαινεν. 'Ο Βαρώνος είχε κύψει έμπρός μέ θάρρος άπρεπές καί άπηύθυνε παρατηρήσεις εις τήν Αύτοκράτειραν, οπότε αίφνης ή Αύτής Μεγαλειότης
συνεκράτησε τό άλογόν της, ύψωσε τό μαστίγιόν της καί τό κατέφερε γρήγορα εις
τό πρόσωπον τοϋ Βαρώνου. Αύτός ώρμησεν έμπρός μέ τόσην βιαιότητα ώστε τό
άλογόν του ήνωρθώθη έπί τών οπισθίων ποδών. Δέν ξεύρω τί θά έκαμνεν, άλλ’
εύτυχώς μέ εΐδεν. 'Η Αύτοκράτειρα εΐχεν ήδη μεταστραφή καί μέ ήκολούθησεν
άλλάσσουσα τό βλέμμα της τοϋ τρόμου εις εΰχαρι μειδίαμα, όταν διέκρινε τον τα
πεινόν χαιρετισμόν μου. 'Ο Βαρώνος ήκολούθει καί όταν εφθασε πλησίον μου, είδα
λεπτήν κοκκίνην γραμμήν μεταξύ τοϋ δεξιοΰ αύτιοΰ του καί τοϋ στόματός του.
Πειραγμένος, άναμφιβόλως, άπό τό ήρεθισμένον βλέμμα μου, έσταμάτησε τό άλο
γόν του καί μοί είπε μέ πικράν έμφασιν :
«Σάς συγχαίρω, Κύριε Πρεσβευτά, διά τήν καλήν σας τύχην. (Ό άθλιος ώμίλησε Γαλλιστί, βεβαίως διά δύο λόγους). Είδατε πώς εν μέλος οικογένειας έξακοσίων έτών εύρίσκει μεταχείρισιν άπό μίαν άπό αύτούς τούς βασιλείς.'Ημείς δέν εΐ-
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μέθα άπό την ιδίαν λάσπην μέ αυτούς, φαίνεται. ’Αλλά ή ύπόθεσις αύτή θά έχη
ίσως μίαν συνέχειαν».
Δεν ήθέλησα νά άπαντήσω. Έπέρασε μέ κακόν χαμόγελον καί άπήλθε. Τήν
επαύριον έμαθα δτι άφήκε τήν ’Αγγλίαν ύπό δυσμένειαν καί πολλά χρόνια έπέρασαν
πριν τον ξαναίδω, έν Βιέννη, δπου είχα διορισθή
Πρεσβευτής. Ή το κατά τινα επίσημον χορόν έπ’ ευ
καιρία επετείου των γενεθλίων του άρχιδουκός διαδό
χου. 'Ο Βαρώνος Μ. έκυκλοφόρει μεταξύ των προσκε
κλημένων, μέ τό θάρρος άνθρώπου κατέχοντος θέσιν
υψηλήν έν τη Αύλή. Έφερεν επί τοϋ στήθους τον Σταυ
ρόν τοϋ παρασήμου τοϋ 'Αγίου Λαζάρου, τοϋ δευτέ
ρου τής Αυτοκρατορίας, καί δλοι τώ έπεδείκνυαν
μέγα σέβας. Ά λ λ ’ δ,τι έπέσυρε μάλλον τήν προσοχήν
μου, ήτο κόρη νεαρά έξαισίας καλλονής, πού τήν περιέφερεν εις τήν αίθουσαν του χοροϋ καί ήτις ήτο
προσκεκολλημένη εις τον βραχίονά του μέ τερπνήν
δειλίαν. ’Ενώ έπεζητοϋσα νά μάθω ποία ήτο καί
πώς ό Μ. κατώρθωσε νά έπανακτήση τήν αύτοκρατορικήν εύνοιαν, άντελήφθην κίνησιν μεταξύ τοϋ πλή
θους πού περιέβαλλε τό ζεύγος τοΰτο. "Ολοι παρεμέρισαν καί αίφνης έφάνη νεαρός κύριος μέ οφθαλ
μούς λάμποντας, φέρων πλουσίαν στολήν σκεπασμέ- Ή τραγική Βασίλισσα Έλισάνην μέ άστέρας δωδεκάδος βασιλικών παρασήμων, βετ τής Αυστρίας είς τήν *Ή το ό άρχιδοΰξ διάδοχος. Ή μορφή του έκοκκίνη- ποιαν άναφέρεται ή δημοσιευοέκμυστήρευσις τοϋ Βασεν άπό χαράν, έχαιρέτισε τον Μ. καί έλαβε ζωηρώς μένη
ρώνου κ. X. Ή γάπησεν τήν
κατοχήν τής έκπάγλου συντρόφου του, πού τήν ώδή- Ελλάδα καί ύπήρξεν Όμηρογησε άνά τά δώματα.
λάτρις άνεγείρασα τδ περίφημον
Άχίλλειον έν Κέρκυρα.
'Ο Μ. τούς είδε φεύγοντας μέ εκφρασιν κρύφιας
καί σκοτεινής εύχαριστήσεως. Τότε έστράφη καί διά πρώτην φοράν συνήντησε
τό βλέμμα μου. Έχαιρέτησε μέ ύφος εύγενές καί πολύ εγκάρδιον καί έπροχωρησε προς εμέ διά μέσου τοϋ πλήθους.
—Έπιτρέψατέ μοι νά σάς ευχηθώ τό καλώς ώρίσατε, κύριε Πρεσβευτά, είπε
τείνων τό χέρι του πού έδέχθην μέ άποστροφήν. Ή μικρά επιρροή πού έχω έδώ και
κυρίως έπί τής Αύτοΰ Μεγαλειότητος είναι άπολύτως είς τήν διάθεσίν σας. ’Ελπίζω
δτι θά μοί έπιτρέψετε νά έλθω συντόμως νά σάς παρουσιάσω τά σέβη μου είς την
Πρεσβείαν.
’Ενώ έψέλλιζα τήν εύγνωμοσύνην μου, δέν ήμπόρεσα νά μεταστρέψω τό βλέμμα
μου άπό τήν μορφήν του. ’ Ητο πιθανώς μία αύταπάτη, άλλ’ ένόμισα ότι έβλεπα
μίαν ίόχρουν κηλΐδα εκεί πού ή Αύτοκράτειρα ειχεν έγγίσει μέ τό μαστίγιόν της.
Ό Μ. έμάντευσεν, άναμφιβόλως, τήν σκέψιν μου ή μάλλον αύτή τώ μετεδόθη διά τής μεθόδου είς τήν οποίαν ή έπιστήμη δέν ήμπόρεσεν άκόμη νά δώση
τό κατάλληλον δνομα. Έδάγκασε . τό χείλος του καί έλαβε τό θάρρος νά καμη
ό ίδιος παρατήρησιν άτοπον :
— Δι’ ένα συνετόν καί έχέμυθον άνθρωπον δπως ή Έξοχότης σας θά ήτο
προπετές καί αυθάδεια νά τώ συστήση τις σιγήν περί γεγονότων παρελθόντων.
Έχαιρέτησα ψυχρώς καί έστρεψα τήν συνομιλίαν συγχαίρων αύτόν διά την
καλλονήν τής νεαράς κόρης πού είχε κρατήσει είς τόν βραχίονά του.
—’Ά ! είναι ή άνεψιά μου, είπε μέ προσποιητήν νωχέλειαν. —Είναι ορφανή
καί τήν άνέθρεψα άγώ. Ό Άρχιδούξ διάδοχος είναι πολύ καλός ενδιαφερόμενος δι
αύτήν, άλλ’ ένεκα τής διαφοράς τοϋ γένους είναι μόνον πάντως μία ιδιοτροπία
παροδική.

Τά 12 μυστικά Εύρωπαϊκών αύλών

653

Έπρόφερεν αύτάς τάς λέξεις μέ ύφος πατρικόν πού δεν μοί έκαμε καμμίαν
έντύπωσιν. Άνεκάλυψα εις αύτάς υπαινιγμόν κρύφιον εις τάς συνθήκας τής προηγουμένης συναντήσεώς μας.
Ζωηρώς ταραγμένος έστράφην προς τά δώματα. 'Ο άρχιδούξ διάδοχος και ή
χαριτωμένη σύντροφός του ήσαν αφανείς. Ίδών μεταξύ του πλήθους τον μικρόν
φίλον μου, Κόμητα Μεσσάνα τής ’Ιταλικής Πρεσβείας, άπεφάσισα νά τον έρωτήσω.
'Ο κόμης είναι άνθρωπος λίαν αξιόλογος. Γνωρίζει άριστα τά μεγαλύτερα σκάνδαλα
τής Εύρώπης καί επειδή ή γλώσσα του δεν φείδεται ούτε άνδρός ούτε γυναικός,
είναι πολύ λαοφιλής... .καί πηγαίνει παντού. Έπήρα λοιπόν .άπό αύτόν κάθε τι πού
έχρειάζετο διά νά βεβαίωση την άνησυχίαν μου. ’Έμαθα ότι ό Μ., ύπό δυσμένειαν
έπί πολλά έτη, είχε λάβει προσφάτως την άδειαν νά παρουσιασθή πάλιν εις τήν Αύλήν. ’Ολέθρια μεγαλοψυχία ! ’Ασυγχώρητος επιείκεια ! Έπέστρεψεν άπό τά κτήματά
του έχων ώς σύντροφον αυτήν τήν άνεψιάν του πού έμάγευσεν αμέσως τον άρχιδοΰκα
διάδοχον, νεαρόν κύριον δυστυχώς κηλιδωμένον μέ κάποιαν φήμην. 'Ο θείος της
τήν ώδήγησεν ό ’ίδιος μέ φρόνησιν εις αυτήν τήν ύπόθεσιν, άποβλέπων κυρίως νά μή
διακινδυνεύση ή ύπόληψις τής ανεψιάς του. Ά λ λ’ ό άρχιδούξ διάδοχος έγινεν
άπό ήμέρας εις ήμέραν περισσότερον έρωτόληπτος. Καί έχάθησαν εις εικασίας περί
τής τροπής πού θά έλάμβανεν ή κατάστασις αύτή κατόπιν.
Μολονότι δεν ύπωπτευόμην άκόμη τον άληθή σκοπόν πού έπεζήτει ό Μ.,
έν τούτοις ένόμισα δτι έβλεπα μηχανορραφίαν μή προμηνύουσαν καλόν τέλος διά
τήν ειρήνην τού Αύτοκρατορικού Οϊκου. Καί εξεπλάγην λαβών τήν επαύριον πρόσκλησιν εις συνδιάλεξιν ιδιωτικήν μέ τήν Αύτοκράτειραν, καί έμάντευσα άμέσως τον
σκοπόν τού συμβουλίου τούτου. 'Η Μεγαλειότης Της μέ έδέχθη είς τά ιδιαίτερα δώ
ματά της χωρίς μάρτυρας, ή δέ έμπιστοσύνη αύτή μέ συνεκίνησε βαθέως. Δέν τήν
είχα ίδει άπό εξ έτών, καί έθλίβην ίδών τήν μεταβολήν πού παρήχθη είς τήν μορφήν
Της. Τά ώραΐα χαρακτηριστικά Της έφεραν τό δείγμα τών πόνων πού ύπέφερε,
καί ή εξαίρετος λεπτότης πού τήν διέκρινεν είχε χαθή. 'Η λυπηρά μοίρα τού συγγε
νούς της, τού Βασιλέως τής Βαυαρίας, ήτο βεβαίως μία άφορμή, άλλ’ άναμφιβόλως
ή αγωνία πού προεκάλει είς αύτήν ή διαγωγή τού υιού της ήτο τό κύριον αίτιον.
Περιττόν νά έπαναλάβω τάς άβράς εκφράσεις τής Αύτοκρατείρας διά νά έκδηλώση τήν εύχαρίστησίν της πού μέ ξαναεΐδε. Μέ έτάραξαν οί πρώτοι λόγοι της
περί τού Άρχιδουκός διαδόχου. —"Ηλπισα, Κύριε Πρεσβευτά, ότι ένας παλαιός
φίλος όπως σείς θά ήμποροΰσε νά μέ συμβουλεύση περί τού υιού μου, είπε, καί
άπηυθύνθην είς σάς επειδή σεις μόνος γνωρίζετε τήν ιστορίαν τού κυρίου Μ.
— Μεγαλειοτάτη, άπήντησα μέ ζέσιν, τό μόνον πράγμα πού θά μέ ήμπόδιζε
νά σάς συμβουλεύσω, είναι ή σύγχυσις μέ τήν. οποίαν ή συγκατάβασίς Σας μέ
καταπιέζει.
'Η Αύτής Μεγαλειότης μέ ήκουσε μέ θλιβερόν χαμόγελον.
—Ήκούσατε πιθανώς νά ομιλούν περί τού έρωτος τού διαδόχου ποός τήν άνε
ψιάν αυτού τού άνθρώπου ; ειπεν έν συνεχεία.
— Ναί, Μεγαλειοτάτη. Είδα έπίσης αύτήν τήν νεαράν κόρην, πού μοί φαίνεται
άνίκανος νά συμμετέχη σκοπίμως είς αύτό τό δόλιον σχέδιον.
.
—’Έχετε ίσως δίκαιον, άλλ’ είναι τεθειμένη ύπό τήν έπιτήρησιν άνθρώπου
πού δέν κατέχεται άπό όμοιας λεπτολογίας. Διά νά έπανέλθω είς δ,τι έλεγα, ή ύπόθεσις αύτή είς τήν οποίαν παρεσύρθη ο υιός μου είναι σοβαρωτάτη. Τόσον δέ σοβαρά,
ώστε ό Αύτοκράτωρ καί εγώ ζώμεν έν τώ φόβω μήπως μάθωμεν κάποτε δτι ό άρχιδούξ ένυμφεύθη κρυφίως μέ τήν κόρην αύτήν.
’Ανεσκίρτησα, άναλογισθείς τάς συνέπειας τής καταστάσεως. 'Ο Άρχιδούξ
ήτο ό μονογενής τού αύτοκρατορικού ζεύγους. Συμφώνως δέ προς τούς νόμους τούς
διέποντας τον Οίκον αύτόν, γάμος αύτοΰ μέ γυναίκα 6χι έξ αίματος βασιλικού
πολιτικώς ήτο άκυρος καί τά τέκνα του δέν θά ήμποροΰσαν νά άνέλθουν είς τον
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θρόνον. ’Επειδή δε παρόμοιος γάμος θά καθίστα αδύνατον πάσαν άλλην ένωσιν, τό
άποτέλεσμα θά ήτο δτι ή γενεά τοϋ Αυτοκράτορος θά έσβυνε καί τό στέμμα θά
περιήρχετο εις κλάδον πλάγιον τοϋ Οίκου. Ούτως ό Βαρώνος Μ. θά έθριάμβευεν.
"Εν μόνον πράγμα είχα νά συμβουλεύσω, και διερωτώμην μάλιστα αν θά ήμποροϋσα νά σκεφθώ περί άλλης λύσεως.
— Πρέπει νά έπιτύχητε γάμον διά τον ’Αρχιδούκα συντομώτατα, εΐπα μέ
θάρρος. Στείλατέ τον εις κάποιαν Αυλήν οπού υπάρχει πριγκήπισσα ηλικίας καταλ
λήλου καί μή άφίσετε νά έπανέλθη παρά μόνον άφοΰ τελεσθοϋν οί αρραβώνες.
—ΤΑ ! Πόσον βαθύ είναι τό ένστικτον μιας γυναικός! άπήντησεν άμέσως ή
Αύτοκράτειρα. Γνωρίζω όμως τάς συνέπειας γάμου χωρίς κλίσιν διά τον υιόν μου.
Γνωρίζω άριστα... !
Μίαν έβδομάδα μετά τήν συνέντευξιν, καθ’ ήν τό σεβαστόν αύτό πρόσωπον
έθεσεν δλην τήν έμπιστοσύνην της εις εμέ, ό Άρχιδούξ διάδοχος άνεχώρησε διά τάς
Βρυξέλλας μέ διαταγήν ρητήν νά προσφέρη τήν χεϊρα εις τήν θυγατέρα τοϋ
Βασιλέως τοϋ Βελγίου. 'Ο τρόπος πού συμπεριεφέρθη έμεινε μυθικός. Άγνοών
τελείως τάς συνθήκας εις παρομοίαν περίπτωσιν, έπλησίασεν άποτόμως καί
άγροίκως τήν Πριγκήπισσαν πού παρίστατο εις μίαν έσπερίδα, καί τήν ήρώτησεν
άπλώς αν ήθελε νά γίνη σύζυγός του. Ή κόρη, πάντως ύπό παρόμοιον καταναγκα
σμόν, Ιδωσε τήν συγκατάθεσιν της, όρκισθεΐσα πίστιν καί υποταγήν. 'Ο διάδοχος
έστράφη άμέσως καί άπήλθε. Τούτο ήτο τό δλον γενόμενον μεταξύ των ώς ερω
τική περιποίησις. Τήν έπαύριον οί άρραβώνες μοί έκοινοποιήθησαν έπισήμως ύπό
τοϋ αύτοκρατορικοΰ άρχιγραμματέως, καί ή εϊδησις διεδόθη τάχιστα εις δλην τήν
Βιέννην, δπου προεκάλεσεν άπέραντον αίσθησιν.
’Αμέσως κατόπιν είχα τήν έπίσκεψιν τοϋ Βαρώνου Μ. Έδιοκα διαταγήν νά
τον εισαγάγουν. 'Ο βαθύς σεβασμός μου διά τήν Αύτοκράτειραν μέ καθίστα άνυπόμονον δπως βολιδοσκοπήσω τάς προθέσεις τοϋ κακοήθους τούτου.
Έφάνη δεχθείς φιλοσοφικώς τήν ήττάν του. «Εύχομαι εΐλικρινώς δπως ή
ενωσις αύτή άποβή ευτυχής», μοί ειπεν, δταν έθιξα τό θέμα τοΰτο. «’Άλλωστε
είναι παράλογον νά φαντασθή τις δτι ύπήρχεν ή ελάχιστη σχέσις έκ μέρους τοϋ
διαδόχου. Δυστυχώς ή προτίμησις πού έδειξε διά τήν ανεψιάν μου ήτο σοβαρωτέρα παρ’ δ,τι ύπέθεσα, καί θλίβομαι διότι ή άτυχής κόρη έπλασεν δνειρα άδύνατα. Θά προσπαθήσω νά τή εΰρω σύζυγον προ τής επανόδου τοϋ Άρχιδουκός».
Δεν ηύρα τίποτε τό κακώς λεχθέν εις αυτήν τήν έκμυστήρευσιν. Δέν άντελήφθην δμως τήν πανουργίαν τών συνδυασμών τοϋ Βαρώνου καί έτι όλιγώτερον τον τρομερόν σκοπόν εις τον όποιον άπέβλεπε. Τόνάφήκανά άπέλθη. Μετ’ όλίλίγον έμαθα δτι ηύρε σύζυγον διά τήν άτυχή άνεψιάν του έν τώ προσώπω τοϋ Κόμητος Σβάρντσενφελτ, εύγενοϋς πεντηκονταετούς, άμυθήτως πλουσίου, άλλ’ έστερημένου τών θέλγητρων πού θά τον καθίστων άξιογάπητον εις τά δμματα νεαράς
κόρης. 'Ο γάμος έπεσπεύσθη, καί ή Βαρωνίς Μαρία Β. έγινε σύζυγος τοϋ δράκου
αύτοΰ τήν ήμέραν τής επανόδου τοϋ Άρχιδουκός Διαδόχου-εις Βιέννην.
'Υπήρξα εύτυχής συναντήσας τοΰτον τήν έπαύριον καί διά πρώτην φοράν
έσχον τήν προαίσθησιν μελλούσης τραγωδίας. Έάν ποτέ είδα άπελπισίαν καί
θλίψιν επί μορφής ανθρώπου, ήτο εκείνη ποΰ είδα εις αύτόν τον νεαρόν. Ή
λύπη του ήτο τόση ώστε έπεζήτησε νά αύτοκτονήση, προκαλών ούτως εις τούς
γονείς του βαθυτάτην λύπην. "Εν τοιοΰτο σκάνδαλον δέν ήμποροΰσεν άλλωστε
νά μένη επί πολύ χωρίς νά γνωσθή άπό τον Σβάρτσενφελτ. Άνησυχήσας φυσικά
καί στενοχωρημένος, ό κόμης Σβάρτσενφελτ έφυγε μέ τήν γυναίκά του άπό τήν
Βιέννην. Τήν μετέφερεν εις τά κτήματα του, έκατοντάδας μιλίων μακράν άπό τήν
πρωτεύουσαν καί τήν ένέκλεισεν εις ένα άπό τούς φρικώδεις φεουδαλικούς πύρ
γους του, πού κατοικούν άκόμη αυτοί οί άριστοκράται.
’Εν τώ μεταξύ ή μόνη λύσις πού άπέμενεν εις τον Αύτοκράτορα καί τήν
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Αύτοκράτειραν, πλήρεις δακρύων, ήτο νά έπισπεύσουν δσον τό δυνατόν τον ήδη
σχεδιασθέντα γάμον διά τον υΙόν των, διά νά κατορθώσουν ούτω νά σταματή
σουν τον έρωτά του προς την νεαράν κόμησσαν Σβάρτσενφελτ.
’Ή μην παρών εις το διπλωματικόν θεωρεϊον όταν ό βασιλικός γάμος έτελέσθη εις τήν Μητρόπολιν, παρουσία μεγάλου άριθμού εύγενών καί πολιτών. Ούδέποτε άλλοτε παρέστην εις θέαμα τόσω μελαγχολικόν. Ή διαγωγή του άτυχους
συζύγου έπροκάλεσε γενικόν τρόμον. 'Όλοι παρετήρησαν τήν άποστροφήν πού
έδειξεν άπαντών εις τά ερωτήματα τά ώρισμένα ύπό τής τελετής, εις τό τέλος
τής οποίας έδωκε τον βραχίονα εις τήν τρέμουσαν σύζυγόν του.
Μεταξύ των θεατών ό περισσότερον ενδιαφερόμενος ήτο ό Μ. ’Ήρκεσε
νά περιφέρω τό βλέμμα μου έπ’ αύτοϋ καί επί τής ώχρας μορφής του άντικειμένου
τοΰ μίσους του διά νά ϊδω έως ποϋ ειχεν επιτύχει ό σκοπός τής έκδικήσεώς του.
Πολλοί μήνες έπέρασαν προτού κτυπήση νέον πλήγμα. Έπερίμενε φρονίμως έως
δτου ό Άρχιδούξ διάδοχος αίσθανθή τό άπαίσιον πρόγραμμά του. Μέ πόνον
ψυχής τον είδα άνασυνδέοντα σχέσεις μέ τον Μ. Είδα άπαξ ή δίς δτι ό Πρίγκηψ διάδοχος, δταν εύρίσκετο εις τήν συντροφιάν του, έλησμόνει τό σκυθρωπόν
ύφος του καί ήκουε μέ πυρετώδες ένδιαφέρον τήν συνομιλίαν τοΰ Βαρώνου Μ. Δέν ήτο δύσκολον νά εΐκάση τις τό θέμα τών συζητήσεών των.
Έ ν τέλει, ό Μ. ήλθε μίαν ήμέραν εις τήν Γαλλικήν Πρεσβείαν διά νά μέ
άποχαιρετήση. Μετέβαινεν δπως ίδη τήν άνεψιάν του εις τό κτήμα τού συζύ
γου της. Ή φωνή του ένεΐχεν ύφος θριάμβου κακώς κρυπτομένου, καί ήννόησα
δτι προμελετούσε νέον πλήγμα. ’Ίσως θά έπενέβαινα άν θά είχα καταλάβει τήν
φύσιν τών προθέσεών του. "Οταν έσηκώθη διά νά άναχωρήση, άπέσυρε διά μίαν
στιγμήν τήν προσωπίδα του.
— Έθλίβην μεγάλως άπό τον δυστυχή γάμον τού Άρχιδουκός διαδόχου,
μοι είπε, καί κυρίως δταν σκέπτομαι τήν λύπην πού αύτός ό γάμος έπροκάλεσεν
εις τήν Αυτής Μεγαλειότητα, τήν πρώην δεσποινάν μου.
Ενόσω ώμιλοϋσεν, είδα καθαρώτατα έπί τής μελαχροινής έπιδερμίδος του
τήν ούλήν τοΰ πλήγματος τού μαστιγίου. ’Οπισθοχώρησα καί έσφιγξα δυνατά
τά δόντια μου διά νά μή κάμω τήν άπάντησιν πού είχα εις τό άκρον τής γλώσσης. Διότι ή θέσις μου ήτο δυσχερής. 'Ως άντιπρόσωπος μεγάλου Κράτους δέν
ήμπορούσα νά διαπληκτισθώ μέ ένα εύγενή άνήκοντα εις τήν Αύλήν παρά τή οποία
ήμην διαπεπιστευμένος. ’Έκρυψα τήν άγανάκτησίν μου καί τον άφήκα νά άνα
χωρήση διά τό μοιραΐον ταξείδιόν του. Τό κατόπιν γεγονός πού συνέβη έγνώσθη
εις τον κόσμον ολόκληρον.
'Η δημοσία έφημεριδογραφία, πάντοτε κακώς πληροφορημένη εις παρό
μοιας περιπτώσεις, έξέφερε χιλιάδας ποικίλων εξηγήσεων διά τό έπελθόν συμ
βάν. Έ γώ θά διηγηθώ διαδοχικώς τά γεγονότα δπως συνέβησαν καί δπως μοί τά
έξωμολογήθη ό Βαρώνος Μ. ό ’ίδιος.
Τό τέρας αύτό ήρχισε νά οίκτείρη τον ’Αρχιδούκα διά τον άτυχή γάμον
του καί κατόπιν εξέφρασε τήν λύπην του διότι έδωκε τήν άνεψιάν του εις τον
κόμητα Σβάρτσενφελτ. ’Αφού ούτως ήρέθισε καί διήγειρε τον ’Αρχιδούκα, έδήλωσεν δτι ή νεαρά Κόμησσα ήτο θύμα άφορήτων καταδιωγμών ενός συζύγου ζηλοτύ
που καί τυραννικού, καί δτι ό ίδιος ήτο άνίκανος νά εύρη τρόπον νά τήν σώση. Είναι
περιττόν νά είπω πώς ό παραμερισθείς εραστής Άρχιδούξ έδέχθη αύτάς τάς ειδή
σεις. Θά ύπέφερε μέ υπομονήν τάς ίδικάς του όδύνας, άλλά προκειμένου περί τής
διηνεκούς δυστυχίας γυναικός πού ήγάπα περισσότερον άπό τον εαυτόν του, πασα
ιδέα υποταγής ήτο ματαία. Μέ πάθος φρενητιώδες ώρκίσθη νά θέση τέρμα εις
αυτήν τήν κατάστασιν καί ίκέτευσε τον Μ. νά τον βοηθήση. Κατόπιν δισταγμού
καλώς προσποιητού, ό παρακινητής έδήλωσεν δτι εύρεν. 'Υπέδειξεν εις τον ’Αρχι
δούκα έν κυνηγετικόν περίπτερον εις τό Μάγερλιγκ, μακράν μέσα εις τά κτήματά
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του. 'Ο Άρχιδούξ θά μετέβαινεν εις αυτό κρυφίως ένώ 6 Βαρώνος Μ. άνέλαβε
νά στείλη εκεί τήν ανεψιάν του. Οί δύο έρωμένοι θά έμεναν κρυμμένοι εις τό περί
πτερον μέχρις ου ό Βαρώνος Μ. νά κατηύναζε τήν οργήν του προσβεβλημένου συζύ
γου και θά κατώρθωνε νά εύρη μίαν συνδιαλλαγήν μέ τον Αύτοκράτορα.
’Ιδού τι συνέβη μετά τήν άναχώρησιν του άπαισίου θείου διά τον πύργον τοΰ
Σβάρτσενφελτ. Τό πρώτον μέρος τής συνωμοσίας έπέτυχε θαυμάσια. 'Ο έρως
τής νεαρας Κομήσσης διά τον ’Αρχιδούκα ήτο τόσον φλογερός όσον καί ό [δικός
του προς· εκείνην. Ή ζωή της ώς συζύγου δεν ύπήρξεν ευτυχής καί διά τούτο
έδέχθη τό προτεινόμενον σχέδιον. ’Έφυγεν άπό τήν οικίαν της μέ τήν μυστικήν
βοήθειαν τού θείου της καί τάχιστα οί έρασταί εύρέθησαν όμοΰ.
Ό Μ. ήρχισε νά έκτελή τό πραγματικόν σχέδιόν του. Έμεινεν εις τον πύρ
γον μετά τήν δραπέτευσιν τής άνεψιας του, διά νά κατευνάση τήν οργήν τοΰ
κόμητος, υποσχόμενος νά άναζητήση τό καταφύγιον τών δραπετών. Μόλις έμαθεν
ότι τό ζεύγος είχε συναντηθή, άνήγγειλε θρασέως εις τον κόμητα Σβάρτσενφελτ
ότι είχε λάβει μυστικήν εΐδησιν περί τής διαμονής τής άνεψιας του, καί προσεφέρθη νά όδηγήση τον Κόμητα εις τό ύποδειχθέν μέρος. Μετέβησαν μαζί.
’Αλλά δεν ήτο μεταξύ τών σχεδίων του τό νά θέση τούς δύο άντεραστάς
ενώπιον άλλήλων. 'Η υψηλή θέσις τοΰ Άρχιδουκός διαδόχου θά έπεβάλλετο έπί τοΰ
Κόμητος, καί ή ύπόθεσις όλη θά κατεστέλλετό καί θά κατεπνίγετο. "Ενεκα τούτου,
έστειλεν εις τό θΰμά του μυστικήν εΐδησιν, άλλά κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε ή
έπιστολή του έφθασεν επίτηδες πολύ άργά διά νά μή έπιτρέψη εις τον ’Αρχι
δούκα νά διαφύγη. Εις τήν επιστολήν του, έδήλωσεν εις τον ’Αρχιδούκα ότι ή
δραπέτευσίς του είχε κοινολογηθή καί ότι ό κόμης έξήλθεν εις άναζήτησίν των.
'Η άπόφασις πού έλαβαν οί δύο έρασταί άποτελεΐ σημεΐον ιστορικόν. "Οταν ό
άπατηθείς σύζυγος καί ό οδηγός του είσήλθον εις τό περίπτερον, ηύραν τούς δύο
νέους ήνωμένους έν τω θανάτω. . .
Ό ταν όλα έπέρασαν, ό αίτιος τής τρομεράς καταστροφής έσχε τό 'θράσος
νά έπανέλθη εις- τήν Βιέννην καί νά διερωτηθή πώς ό άπαρηγόρητος θειος ήμπόρεσε νά άποτύχη εις τάς προσπάθειας του όπως σώση τήν άνεψιάν του άπό μοιραϊον πάθος.
Δύο πρόσωπα έγνώριζαν ή ύπώπτευαν κάτι άπό τήν άλήθειαν. Τό μέν ήτο
ή θρηνούσα Αύτοκράτειρα πού εύρίσκετο εις τά ’Ανάκτορα παρά τον νεκρόν τοΰ
μονογενούς υιού της. Τό έτερον ήμην εγώ.
Δεν άμφιβάλλω ότι τό γεγονός οτι υπήρξα μάρτυς τής τιμωρίας πού ήξιζεν έγινεν άφορμή όπως ό άνθρωπος αυτός ύποφέρη έπί πολλά έτη. Τήν ήμέραν
έπί τέλους, πού ένόμισεν ότι έξεδίκησε τό αίσχος του, έκαυχήθη θρασέως δι’ ό,τι
έκαμε. Πρέπει νά ύποθέση τις ότι ή μακρά προμελέτη τής έκδικήσεως έπέφερε
διαστροφήν εις τά αίσθήματά του εις βαθμόν ώστε δεν άντελαμβάνετο πλέον τήν
έντύπωσιν πού έπροκαλοΰσεν ή περιγραφή τών πράξεών του.
"Οταν ήκουσα τό άπαίσιον καί ρυπαρόν τούτο όν διηγούμενον τήν τρομεράν
ιστορίαν τών κακουργημάτων του, πληρέστατα πεπεισμένος ότι ταΰτα έκειντο
έκτος τού νόμου, καί έσκεπτόμην τήν Αύτοκρατορικήν μητέρα τής οποίας ή ζωή
είχε καταστή δυστυχής αιωνίως, είπα κατ’ έμαυτόν ότι υπάρχουν περιπτώσεις
καθ’ άς ή μονομαχία άποβαίνει ίερώτατον μυστήριον. Καί τότε έπερίμενα τήν
άναχώρησιν τού τέρατος τούτου, καί έτηλεγράφησα εις Παρισίους' ζητών άδειαν
μιας έβδομάδος ήτις παρεχωρήθη.
Έπέρασα τά σύνορα ώς Πρεσβευτής τής Γαλλίας καί έπανήλθα τήν έπαύριον
ώς απλούς Βαρώνος. Καί τότε μετέβην εις άναζήτησίν τοΰ Μ.
Τον ηύρα εις τήν Λέσχην εις τήν οποίαν άνήκαμεν καί οί δύο. Τώ έπρότεινα μίαν παρτίδα πικέτο. Τήν έδέχθη μέ χαμόγελο, καί εις τό πρώτον παιγνιό
χαρτο πού έπαιξεν, είπα :
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Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ
(ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ)
•Υπό Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, Ά σ τ υ ν . Δ )ντοϋ Α'
(Σ υνέχεια εκ τον προηγουμένου)

III. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΤΣ
1.
2.
3.
4.

—’Α πόλυτος ελευθερία τώ ν κοινωνικών σχέσεων.
—Ή οικογένεια κ α ί ή θέσις της γυναίκας εις αυτήν.
—Γάμ ος.—^Ελεύθερος έρως.
—Ή έγκ ατάλειψις τώ ν παιδιώ ν κ α ί ή ένκ λη μ α τικ ότης τώ ν ανηλίκων ώς συνέπεια τής
καταργήσεω ς τή ς οικογένειας κ α ί τοϋ ελευθέρου έρωτος.
5. —Ά νακεφ αλαίω σις.

1.
Ή απόλυτος ελευθερία τώ ν κοινω νικώ ν σχέσεων είναι τό χα
ρακτηριστικό γνώρισμα της κομμουνιστικής κοινωνικής ζωής. Τί σημαίνει
όμως ελευθερία τών κοινωνικών σχέσεων; Σημαίνει ότι, όταν ό κομμουνισμός
άρνεϊται πώς υπάρχουν ιδανικά στή ζωή καί όταν μάλιστα πολεμάει τα ιδανικά
αυτά, τά όποια θεωρεί αστικές προλήψεις, άφίνει ελεύθερο τον άνθρωπο νά
δημιουργήση καί νά ρυθμίση τις κοινωνικές του σχέσεις μέ μοναδικό σκοπό την υλική
άπόλαυσι.
Οί ήθικές εντολές τής θρησκείας, τής άδελφότητος καί τής αγάπης, ο!
έ'ννοιες τής Πατρίδος, τής έννόμου τάξεως καί τοϋ δικαίου είναι δι’ αύτούς περιτ
τές καί μονάχα οί εντολές τής ύλης, οί σαρκικές δηλαδή απολαύσεις καί κάθε
τι πού τις ευκολύνει θεωρούνται αναγκαίες.
Είναι πολύ χτυπητά τά λόγια καί οί συλλογισμοί τοϋ Μάρξ, όταν προσπαθή
νά δικαιολογήση τον πόλεμο, τον όποιο κάνει ό κομμουνισμός σέ κάθε όργάνωσι,
πού στηρίζεται σέ ιδανικά ή έκπηγάζει άπό αυτά.
Ή άστική οικογένεια, ό αστικός γάμος, οί αστικές σχέσεις τώ ν γο
νέω ν μέ τά παιδιά τους, ή άστική τάξις, πρέπει νά έξαφανισθοΰν καί τή θέσι
τους νά πάρουν ό Ιλεύθερος γάμος, ή ελευθερία τώ ν σαρκικών σχέσεων
(έλεύθερος έρωτας), ή άποξένωσις τέλος τώ ν γονέων άπό τά παιδιά τους.
Ά λ λ ’ ας εξετάσουμε καλλίτερα τά πράγματα αύτά, όπως γίνονται στήν άστι
κή κοινωνία καί όπως θέλη ό Μάρξ νά γίνωνται στήν κομμουνιστική κοινωνία,
πράγμα, πού δοκιμάζεται στή Ρωσία.
— Κύριε, έπαίξατε μέ δόλον. Είδα ότι έσημειώσατε αυτήν τήν ντάμαν.
Αύτό ήτο όλον. Δέν έγένετο σκάνδαλον. Δέν ύπήρξεν άλλη αφορμή δικαιολο
γούσα τήν φιλονεικίαν μας. Ή συνάντησίς μας έγένετο άμέσως. Εις όλιγώτερον
τών δέκα δευτερολέπτων διεσταυρώσαμεν τά ξίφη μας, καί έχωσα τήν λεπίδα μου
διά μέσου τοϋ σώματός του—καί έως τώρα δέν έσκούπισα ακόμη τό αίμά του. . .
Διερωτάταί τις άν ή Αύτοκράτειρα έγνώρισε τό κίνητρον τής πράξεώς μου.
Βεβαιότατα δέν διέπραξα τήν άγένειαν νά κάμω υπαινιγμόν τής πράξεώς μου
ταύτης εις τάς σχέσεις μου μετά τής Μεγαλειότητός Της.
Τό αληθές είναι ότι όταν άνεκλήθην, έλαβα μίαν επιστολήν άπό τήν Αύτοκράτειραν, έν τή οποία κατεδέχετο νά άποχαιρετήση όχι τον Πρεσβευτήν, άλλά
τον προσωπικόν φίλον, τοϋ οποίου ή άφοσίω&ις θά έμενε χαραγμένη έν τή μνήμη
Της.
Βαρώνος...................
πρώην Πρεσβευτής τής Γαλλίας
Μεταφραστής : Σοφοκλής Ά β ρ . Χουδαβερδόγλους—Θεόδοτος
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2. Ή οικογένεια, στήν άστική κοινωνία είναι τό θερμοκήπιο, δπου γεννιούν
ται, μεγαλώνουν καί υστέρα στολίζουν τή ζωή, τα ωραιότερα κοινωνικά άνθη. 'Η
ενωσι τοϋ άνδρός μέ τή γυναίκα καί ή αναμεταξύ τους συμπάθεια καί πίστις,
οί όποιες γεννιώνται άπό την ενωσι αύτή, ή χαρά των παιδιών, τά όποια κά
νουν υπερήφανους τούς γονείς, ή αγάπη τής μάννας καί οί φροντίδες του πατέρα
γιά τήν άνατροφή τους, πού αποτελεί τό σκοπό τής ζωής τους, ή γλυκειά ατμό
σφαιρα τοΰ σπιτιού, πού ξεκουράζει, αύτά δλα δημιουργούν μιά ευτυχία, ή όποια
καί δταν άκόμη βάσκανο μάτι τή φθονήση, θά διατηρήση κάποια άνάμνησι, πού
θά ζεσταίνη γιά πάντα καί θά ένθαρρύνη τον άνθρωπο στον άγώνα τής ζωής.
Αύτή άκριβώς ή οικογένεια πρέπει νά έξαφανισθή, διακηρύττει ό Μάρξ, γιατί
στηρίζεται στο κεφάλαιο καί στο ατομικό κέρδος καί δέν υπάρχει παρά μονάχα γιά
τήν άστική τάξι, ένώ γιά τούς εργάτες έχει έξαφανισθή, επειδή πρέπει νά δουλεύη
καί ό άνδρας καί ή γυναίκα γιά νά ζήσουν.
Αυτό τό επιχείρημα τό μεταχειρίζεται ό Μάρξ μονάχα γιά τά μάτια τοΰ
τοϋ κόσμου, δπως λέμε, γιατί ξέρουμε πολύ καλά, δτι υπάρχουνε καί βαθύτερες
αιτίες, οί όποιες πηγάζουν άπό τή φ ιλοσο φ ική ά ν τίλ η ψ ι τοϋ 'Ιστορικού υ 
λισμού άπό τήν άρνησι τω ν ιδανικώ ν καί άπό τήν ιδέα τής κοινοκτη
μοσύνης.
Ή οικογένεια στήν κομμουνιστική κοινωνία καί ή διεύθυνσι τοϋ σπιτιού
παίρνει μορφή κοινωνικής δουλειάς. 'Η περιποίησι καί άνατροφή των παιδιών γίνε
ται άπό τό κράτος. 'Η γυναίκα δέ -μπορεί καί δέν πρέπει νά έχη ιδανικά καί
αισθήματα γιά τίποτε μήτε καί γιά τά παιδιά της. ’Ανήκει στο σύνολο καί σ’ αύτό
μονάχα πρέπει νά εργάζεται σάν μιά μηχανή. Αύτό τό καθώρισε καί τό ψήφισμα
τοΰ Διεθνούς Συνεδρίου τών κομμουνιστριών, πού έγινε στο Παρίσι στις 16
Νοεμβρίου 1924, τό όποιο γράφει τά έξής : «Τή γυναίκα πρέπει νά τή βγάλουμε
»έξω άπό τό σπίτι κι’ άπό τήν οικογένειά της. Πρέπει νά καταστρέψουμε μέσα της
»τό έγωΐστικό καί ένστικτο αίσθημα τής μητρικής άγάπης. 'Η γυναίκα δταν άγα»πάη τά παιδιά της μοιάζει μέ σκύλλα, μοιάζει μέ θηλυκό».
Ό καθένας βέβαια καταλαβαίνει τί συνέπειες έχει μιά τέτοια άντίληψι τής
κοινωνίας γιά τήν οικογένεια.
3. ’Αλλά καί τό γάμο, ό όποιος στήν άστική κοινωνία άποτελεί τό θεμέ
λιο γιά τήν οικογένεια, τον θεωρεί πρόληψι. Δέν υπάρχει λόγος, υποστηρίζουν οί
κομμουνισταί, νά περιορίσουμε τις φυσικές επιθυμίες σέ ήθική, ή οποία δέν υπάρ
χει, στήν ήθική δηλαδή πού έδημιούργησε ή άστική κοινωνία. 'Ο έλεύθερος έρωτας,
ό πολιτικός γάμος ή καί άκόμα ό γάμος τον όποιο βεβαιώνουν δυο μάρτυ
ρες, άρκεί γιά νά είναι κανονικός. Μέ τήν ίδια εύκολία, πού γίνεται ό γάμος στήν
κομμουνιστική κοινωνία, δίνονται καί τα διαζύγια. Δηλαδή σκοπός τών σχέσεων
μεταξύ τοΰ άνδρα καί τής γυναίκας δέν είναι νά δημιουργήσουν οικογένεια, άλλά
μονάχα νά γεννήσουν παιδιά καί νά ικανοποιήσουν τις σαρκικές επιθυμίες. «Συμ»βαίνει συχνά, γράφει ή εφημερίδα « Ί σ β έ σ τια » τής κομμουνιστικής Ρωσίας (φύλ»λον 239/1925), ένας άντρας νά έχη,πάρει καμμιά εικοσαριά γυναίκες. Μιά βδο»μάδα τή μιά, δυο βδομάδες τήν άλλη, κλπ. Έ νας τέτοιος άνθρωπος δέ μπορεί
«βέβαια ν’ άναθρέψη τά παιδιά, πού θά κάμη άπό τόσες γυναίκες. ’Αλλά καί νά
»πνίξη δέ μπορεί.
’Έ τσι τά παιδιά έγκαταλείπονται στο δρόμο».
’Επίσης στο φύλλο 24, τοΰ Μάρτη 1935 τής κομμουνιστικής έφημερίδος
«Πράβδα » , ή οποία έκδίδεται στή Μόσχα, ή κομμουνίστρια Ί λ ίν σ κ υ γράφει τά
έξής : «'Η νέα κατάστασι φαίνεται πώς εύνοεΐ πολύ τούς γυναικοθήρες, έκαμε
»6μως άσχημη τήν τύχη στις γυναίκες. Τά άνώτερα δικαστήρια τής Μόσχας μάς
«βεβαιώνουν δτι ό άριθμός τών γυναικών, πού ζητούν βοήθεια υστέρα άπό τρία«τέσσαρα διαζύγια, είναι τεράστιος».
Φαίνεται λοιπόν δτι μάταια έκοπίασεν ό Μάρξ προσπαθώντας μέ τό κομ-
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μουνιστικόν μανιφέστο νά πείση τον κόσμο, ότι ή κατηγορία τής αστικής τάξεωε
πώς ό κομμουνισμός θά φέρη την κοινοκτημοσύνη των γυναικών, δεν είναι καί
τόσο τρομερή. Καί είναι περίεργο ότι δέν άρνεϊται την κατηγορία αυτή, άλλα
προσπαθεί νά άποδείξη ότι στήν άστική κοινωνία υπάρχει κοινοκτημοσύνη των γυ
ναικών, έπειδή ή κοινωνία αυτή επιτρέπει την πορνεία.
Δέν πρόκειται έδώ νά μελετήσουμε τό ζήτημα αύτό τής πορνείας, τό όποιο
σκόπιμα έ'ρριξε ό Μάρξ γιά νά κάνη έντύπωσι. Αύτό είναι ζήτημα γιά άλλη
μελέτη. Γεγονός άναμφισβήτητο είναι, πώς οτιδήποτε καί αν πουν οΐ Μαρξισταί
παραμένει άλήθεια, ότι ό κομμουνισμός παραδέχεται τον ελεύθερο έρωτα, ό
όποιος δέν είναι τίποτε άλλο παρά ένα είδος κοινοκτημοσύνης τω ν γυναικώ ν,
4.
Ή διάλυσις τής οικογένειας καί ή άναγνώρισις τοΰ ελεύθερου έ'ρωτος,
συντελεί ώστε νά παρουσιασθή κ’ ενα άλλο κακό, ή έγκατάλειψις, δηλαδή τών παιδιών
στήν τύχη τους. Αύτό προέρχεται άπό τήν ελλειψι οικογένειας, άπό τήν έλλειψι
τών φροντίδων του πατέρα, τήν ελλειψι τής αγάπης τής μητέρας, καί άπό
τήν άδυναμία του κράτους νά περιθάλψη ενα τόσο μεγάλον άριθμό άπό έγκαταλελειμμένα καί ορφανά παιδιά.
Τό ζήτημα αύτό παρουσιάσθη μέ τόση φρίκη στήν κομμουνιστική Ρωσία,
ώστε ήναγκάσθησαν παρά τις θεωρίες τοΰ κομμουνισμού, νά λάβουν νομοθετικά
μέτρα γιά νά προστατεύσουν τήν οικογένεια και νά περιορίσουν κάπως τον ελεύ
θερο έρωτα, άπαγορεύοντας νά δίνωνται τά διαζύγια χωρίς σοβαρή άφορμή.
Καί θά καταλάβουμε τί σημασία έχει γιά τήν κοινωνία ή οικογένεια, αν
προσέξουμε όσα γράφει σ’ ένα άρθρο, πού δημοσιεύθηκε στο φύλλο 52/1923 τής
έφημερίδας «Πράβδα» τής Μόσχας, ή χήρα τοΰ Λένιν, ή κομμουνίστρια Κρουπσκάγια. Γράφει λοιπόν κατά λέξι τά εξής : «Σήμερα έχουμε στή Ρωσία επίσημα
«βεβαιωμένο, 8 έκατομμύρια έγκαταλελειμμένα παιδιά. Στά άσυλά μας μπορούμε
»νά δεχόμαστε μόνον 80 χιλιάδες. Πόσα λοιπόν γυρίζουν σάν άλήτες στήν άπέ»ραντη Ρωσία;». Φυσική δέ καί τραγική εικόνα μάς δίνει ένα άλλο άρθρο τής
έφημερίδος «Κομμουνιστής» τοΰ Χάρκωβ τής Ρωσίας, όπου γράφονται τά άκόλουθα : «Τά φτωχά έγκαταλελειμμένα παιδιά γιά νά μή πεθάνουν τής πείνας, έρ
χονται στις πόλεις μας. κουρελιάρικα, πεινασμένα, μέ άνατραχίλες άπό πυρετό.
«Κοιμούνται κάτω άπό τά καζάνια, όπου βράζουν τήν πίσσα, μέσα στά δημόσια
«άποχωρητήρια και μέσα στά κιβώτια τών σκουπιδιών. Τά διώχνουν, τά σπρώχ»νουν, τά χτυποΰν'. Τά στόματά τους είναι καταφαγωμένα άπό τις άρρώστειες
»κι’ άπό άλλες πληγές. ’Από τά γοϋλα τους τρέχουν α'ίματα. Πολλά άπ’ αύτά
»έχουν πάθει τέτοια κατάπτωσι, πού ούτε νά ζητιανέψουν μπορούν πιά».
’Έτσι, ύστερα άπ’ αυτή τήν έγκατάλειψι τών παιδιών καί τήν άλητεία
στήν οποία καταλήγουν, αυξάνουν τά έγκλήματα τών άνηλίκων, διά τά όποια
μιλά ή ύπ’ άριθ. 36/1936 έγκύκλιος τοΰ Κομισσαριάτου ('Τπουργείου) τής
Δικαιοσύνης τής Ρωσίας, στήν οποία διαβάζουμε ότι : «αν ύπολογισθή μέ 100 ό
»ό άριθμός τών εγκλημάτων, πού έγιναν στά 1923 άπό άνήλικα έγκαταλελειμμένα
»παιδιά, ό άριθμός αύτός έγινε 175 στά 1924, άνέβηκε σέ 217 στά 1925 καί
«έφθασε σέ 383 στις άρχές μονάχα τοΰ 1926. 'Η έγκληματικότης λοιπόν τών άνη»λίκων αυξήθηκε κατά 400 στά εκατό εντός δυο ετών μέσα στο έργατικό στοι»χεΐο».
Αύτά παρουσιάζει ή πράξις κατά τήν έφαρμογή τώ ν κοινω νικώ ν κομ•μουνιστικώ ν θεωριών καί μπορεί εύκολα νά κάνη κανείς σύγκρισι μέ τά άποτελέσματατών κοινω νικώ ν θεωριών τώ ν αστικώ ν (φιλελευθέρω ν) κρατών, στά
όποια ή φροντίδα γιά»τήν άνατροφή καί τήν περιποίησι τοΰ παιδιού έχει άνατε$ή
στήν οικογένεια, πού τή βοηθάει καί τό κράτος μέ γενικά μέτρα, τά όποια
λαμβάνει γιά τή νεότητα, γιά τήν προστασία τής μητέρας κλπ.
Ό ταν τώρα λάβη ύπ’ όψει του κανείς, ότι ή κρατική πρόνοια στή Ρωσία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΙΛΜΠΡΙΤΖ
'Υπό του ΠΩΛ ΜΑΚ Γ Κ Ο Υ Α Ι Ρ
Μετάφρασις άπό τ ’ ’Αγγλικά Η. ΣΑΓΙΑ
(Σ ννέχεια άπό τό προηγούμενο)

— Πρόκειται για συνταξιούχο δημοδιδάσκαλο, ψιθύρισε ό Κάμμινγκς στο
αυτί τοϋ άστυνόμου, καθώς προχωρούσαν.
'Ο άνθρωπος γύρισε καί τούς κύτταξε άπό πάνω έιυς κάτω. Τα χαρακτηρι
στικά του έδειχναν καλωσύνη άλλά καί στενοχώρια.
—Ό κύριος Κόϋλ, ρώτησε ό Κάμμινγκς, μέ όλη τή δυνατή ευγένεια.
—'Ο ίδιος. Θέλετε νά μοϋ μιλήσετε ;
— Μάλιστα, κ. Κόϋλ. Έρχόμεθα νά συμπληρώσουμε μια άνάκρισι σχετικώς
μέ έ'να γράμμα πού άπευθύνατε εδώ καί τρεις βδομάδες εις τήν Εταιρία «Μπρούν».
Θά ένθυμεΐσθε, άσφαλώς ;
— Βεβαιότατα, άπήντησε ό κ. Κόϋλ, μέ κάποια δυσανασχέτισι. Προ δεκα
πέντε ήμερων έλαβα καί επιστολήν βεβαιώνουσα τήν λΐψιν. Τώρα τί άλλο θέλετε ;
—’Οφείλω νά σάς πληροφορήσω εύθύς άμέσως ότι ώρισμένα γεγονότα τά
όποια έμεσολάβησαν έδωσαν στήν ύπόθεσι μίαν νέαν έξέλιξιν καί συνεπώς τό
γράμμα σας δημιουργεί νέον ενδιαφέρον. ’Ονομάζομαι Κάμμινγκς καί είμαι Κεν
τρικός ’Επιθεωρητής τής 'Υπηρεσίας Έγκληματολογικών ’Ερευνών. 'Ο κύριος
πού μέ συνοδεύει είναι ό άστυνόμος Φίλλινγκερ, τής ’Αστυνομίας τής Περι
φέρειας.
Ά ! έκανε ό Κόϋλ, ενώ τά βλέφαρά του άνοιγόκλεισαν άσυναίσθητα.
—'Ορισμένα γεγονότα, συνέχισε ό Κάμμινγκς, μάς ύπεχρέωσαν νά σάς ζητή
σουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικώς μέ οσα σάς συνέβησαν. Θά μοϋ επι
τρέψετε μερικές ερωτήσεις ;
—"Οσον άφορά τό λεωφορείο ; είπε ό Κόϋλ- πολύ ευχαρίστως. Είμαι στή
διάθεσί σας.
δέ μπόρεσε νά έπαρκέση μήτε γιά τά έγκαταλελειμμένα παιδιά, τό φυτώριο δηλαδή
κάθε κοινωνίας, ώστε νά τά προστατεύση καί νά δημιουργήση τούς αυριανούς
πολίτες, είναι εύκολο νά καταλάβη τί είδους πρόνοια υπάρχει γιά τούς αρρώστους
καί τούς γέροντας, οί όποιοι δέν πρέπει νά περιμένουν τίποτε άπό τήν οικογένεια,
άπό τήν άγάπη δηλαδή τών συγγενών, άλλά πρέπει νά ελπίζουν μονάχα στο κρά
τος. Τό κράτος όμως όσο κι’ άν θελήση δέ θά μπορέση ποτέ ν’ άντικαταστήση τή
θαλπωρή καί τό ενδιαφέρον τής οικογένειας.
5. Κάνοντας άνακεφαλαίωσι όσων είπαμε γιά τον κοινωνικό τομέα τοΰ
κομμουνισμού (Μαρξισμού) βλέπουμε ότι :
α ') Τό πιο χτυπητό γνώρισμα τής κομμουνιστικής κοινωνικής ζωής είναι
ή άπόλυτος ελευθερία τών κοινωνικών σχέσεων.
β ') ’Από τήν ελευθερία τών κοινωνικών σχέσεων καί άπό τή γενική άρχή
τής κοινοκτημοσύνης προκύπτει ότι, ό ελεύθερος έρωτας είναι άρκετός γιά τό
γάμο, ό όποιος χρειάζεται μονάχα γιά τή διαιώνισι τοΰ γένους καί τήν ίκανοποίησιν τών σαρκικών ήδονών.
γ ') ’Έρχεται ως συνέχεια ή κατάργησι τής οικογένειας καί ό χωρισμός τών
«χέσεων τών γονέων άπό τά παιδιά τους.
δ ') ’Ακολουθεί έπειτα ή έγκατάλειψις τών παιδιών στήν τύχη τους, ή
κατάντια τους στήν άλητεία καί ή αυξησις έτσι τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων, γιατί τό Κράτος δέ μπορεί ν’ άντικαταστήση τό ενδιαφέρον καί τή φροντίδα
τής οικογένειας.
Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
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— Κατ’ αρχήν λάβατε τήν καλωσύνη νά θυμηθήτε τί άκριβώς άναφέρατε στήν
επιστολήν σας.
— Μάλιστα. Είχα βγει περίπατο άπό τήν μεριά τοϋ Βάντατζ καί μπήκα
σ’ ένα πανδοχείο, για νά ξεκουραστώ λιγάκι. Παρήγγειλα ενα ποτήρι μπύρα καί
έπιασα τήν κουβέντα μέ τον ιδιοκτήτη για... είκοσιπέντε λεπτά περίπου. "Ύστερα
σηκώθηκα νά φύγω. 'Η βραδυά ήταν υπέροχη, αλλά βγαίνοντας έξω, είδα τον ούρανο νά συνεφιάζη πολύ. Σίγουρα θά ξεσποϋσε μετά λίγη ώρα ή μπόρα. Μερικές
σταγόνες βροχής είχαν αρχίσει νά πέφτουν. ’Άρχισα λοιπόν νά βιάζουμαι. Μόλις
εϊχα βγει άπό τό χωριό πού ακόυσα τό θόρυβο τής μηχανής αυτοκινήτου. Γυρίζω
πίσω μου καί βεβαιώθηκα πώς τό αυτοκίνητο πού άκουγα, ήτανε λεωφορείο. Φαντάζεσθε τή χαρά μου τότε. Στάθηκα λοιπόν στή μέση τοϋ δρόμου, κΓ άρχισα νά
κουνάω τό μπαστούνι μου κάνοντας σήμα νά σταματήση.
Τό λεωφορείο όμως, πάτησε μεγαλύτερη ακόμη ταχύτητα, μέ προσπέρασε,
κι’ αν δέν τραβιόμουνα έγκαίρως άπ’ τό δρόμο, θά μέ παρέσυρε. ’Ακόμα αισθά
νομαι άνατριχίλα σαν τή σκέπτομαι εκείνη τή στιγμή. Κύριοι, ό οδηγός αύτοϋ τοϋ
λεωφορείου θάπρεπε νά έχη συλληφθή. Γι’ αύτό μόλις έπέστρεψα καί άλλαξα τά.
βρεμμένα ροΰχα μου, ή πρώτη μου δουλειά ήταν νά κάτσω νά γράψω στήν 'Εται
ρία «Μπρούν».
— Μά διακρίνατε καλά πώς τό λεωφορείο άνήκε στήν Εταιρία «Μπρούν» ;
ρώτησε ό Κάμμινγκς.
— Μάλιστα, κ. Έπιθεωρητά. Διάβασα τό όνομα καθώς περνούσε μπροστά
μου. Προσπάθησα κι’ όλας, θυμάμαι καλά, νά διαβάσω καί τον αριθμό του.
—’Αλήθεια ; διέκοψε ό Κάμμινγκς. Καί τό καταφέρατε ;
—’Όχι. Θάλεγε κανένας πώς έπίτηδες ό άριθμός είχε καταστεί δυσδιάκριτος..
—· Λέτε δηλαδή πώς είχαν περάσει έπάνω του καμμιά βαφή ; είπε ό Κάμμινγκς
μέ κάποιο δύσπιστο ύφος.
■
—"Οχι αυτό. ’Αλλά δέν ήταν φωτισμένος όπως έπρεπε. Τό πίσω φως ελά
χιστα έφεγγε.
— Μήπως είδατε εάν τό λεωφορείο έφερε πινακίδα άναγράφουσα τό δρομολό
γιό του ;
—’Όχι, αύτό δέν τό θυμάμαι. Καί γιά νάμαι ειλικρινής δέν τό έπρόσεξα.
— Π ιστεύετε πώς ό οδηγός σάς είδε ; Γιατί πρέπει νά ξέρετε πώς πολλές
φορές τή νύχτα, αν οί προβολείς δέν πέφτουν κατ’ έπάνω, είναι δύσκολο νά δια
κρίνουμε.
— Θά μέ είδε οπωσδήποτε. ’Αποκλείεται νά μή μέ άντελήφθη. Άφοΰ οί
προβολείς του έπεφταν κατ’ έπάνω μου καί μέ φώτιζαν. Καί έξ άλλου σάς είπα,
οδηγούσε τό λεωφορείο έπάνω μου. ’Εγώ έτρεξα καί τό άπέφυγά. Ά λλοιώς...
’Όχι. κ. Έπιθεωρητά, αύτός ό οδηγός ή εγκληματίας ήτανε ή τρελλός. Δέν άποκλείεται βεβαίως ήταν καί τά δύο.
— Παρατηρήσατε τίποτα τό άσυνήθιστο σ’ αύτό τό λεωφορείο ;
— Δέν καταλαβαίνω τήν έρώτησί σας.
— Θέλω νά πώ, μήπως τό λεωφορείο σάς φάνηκε πιο μεγάλο ή πιο μικρό
άπό τά κανονικά πού κυκλοφορεί ή Εταιρία ;
—'Ομολογώ πώς δέν είχα τό καιρό γιά νά κάνω τέτοιες παρατηρήσεις.
’Εκείνο μόνο τό όποιον μπορώ νά βεβαιώσω είναι ότι τό λεωφορείο ήταν χρώματος
καφφέ καί έφερε τό όνομα τής Εταιρίας μέ γράμματα χρυσά. Πολύ χτυπητά μάλιστα.
—’Εάν σάς έλεγα κ. Κόϋλ, ότι ύποπτευώμεθα πώς αύτό τό λεωφορείο δέν
άνήκε στήν Εταιρία «Μπρούν» τί έχετε νά πήτε ;
— Δέν άνήκε στήν Εταιρία «Μ προύν»! Μά τότε, σέ ποιόν άνήκε ; ’Εγώ, μέ
τά ίδια μου τά μάτια διάβασα τό όνομά του. Σάς διαβεβαιώ ότι ποτέ στή ζωή μοα
δέν βλέπω οράματα.
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— Μή δέν είναι ή πρώτη φορά πού ένα όχημα φέρει ένα όνομα χωρίς νά το
δικαιούται, προσέθεσε ό Κάμμινγκς. Ε’ίπατε πώς έτρεχε μέ μεγάλη ταχύτητα ;
—’Ασφαλώς.
— Σάς ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες πού μάς δύσατε, κ. Κόϋλ.
Καί τώρα θά πρέπει νά σάς άφήσουμε. Γιά την ώρα δέν έχουμε περισσότερα νά
πούμε. Αύριο διαβάζοντας τις εφημερίδες θά μάθετε κι’ άλλα πιο ενδιαφέροντα.
"Αν πάλι θυμηθήτε καμμιά λεπτομέρεια ακόμη, θά μάς υποχρεώσετε αν μάς τήν
διαβιβάσετε. Σάς εύχαριστούμε Κύριε.
'Ο δεύτερος πού διαμαρτυρήθηκε μέ γράμμα του στην Εταιρία «Μπρούν»
ήταν ένας μπακάλης. 'Ένας κοντούλης, ολοστρόγγυλος άνθρωπάκος, μέ πελώρια
μουστάκια καί λυπαρό δέρμα. Θυμότανε πολύ καλά την περιπέτεια τού λεωφορείου.
— Είναι ντροπή, ντροπή! είπε. Καί νά,ναι Κυριακή βράδυ, ημέρα τού Κυ
ρίου. ’Εκείνη τή βραδυά είχα προσευχηθή στο ’Εκκλησάκι τού «Λίτλ Λόαντ» καί
μάλιστα είχα κάνει ένα όρκο : «νά σέβωμαι τήν ημέρα τού Σαββάτου», γιά νά
σταματήσω τό λεωφορείο . ουρλιαξα μ’ όλη μου τή δύναμι. ’Αλλά δέν βαρυέστε.
Μέ προσπέρασε μέ αστραπιαία ταχύτητα, εγκληματική μπορώ νά πώ. ’Έ τσι κάθησα κι’ έγραψα, διαμαρτυρόμενος γιά ό,τι συνέβη.
_— Βρισκόσαστε στο «Μπράντον Κρός» δέν είναι έτσι ; ρώτησε ό Φίλλινγκερ.
— Μάλιστα. ’Ερχόμουνα από τό «Λίτλ Λόαντ» χωρίς νά έχω ΰπ’ οψει μου
νά πάρω τό λεωφορείο. ’Αλλά επειδή ό πόνος τών κάλλων μου μεγάλωνε, μόλις
τό είδα νάρχεται, άρχισα νά τού φωνάζω νά σταματήση. ’Ά ν καί εγώ δέν παύω νά
υποστηρίζω πώς τήν Κυριακή, ημέρα τού Κυρίου, κανένα λεωφορείο σ’ ολόκληρη
τήν ’Αγγλία δέν θά πρέπει νά κυκλοφορή. Έ ν πάσει περιπτώσει τού έκανα σήμα
νά σταματήση.
— Κι’ αύτό δέν σταμάτησε, είπε ό Κάμμινγκς. Είσθε βέβαιος ότι τό λεωφο
ρείο ανήκε στήν Εταιρία «Μπρούν» ;
— Βεβαιότατος. Διάβασα τήν πινακίδα.
— Τό λεωφορείο αύτό ήταν τού ίδιου μεγέθους μέ τά άλλα τής Εταιρίας ;
— Ναί... Κι’ όμως... γιά περιμένετε... τώρα πού σκόπτομαι καλλίτερα, μοΰ
φαίνεται ότι ήταν μικρότερο. Ναί, μικρότερο, αίσθητώς μικρότερο άπό τά άλλα.
— Προήρχετο άπό τό Βάντατζ καί είχε άναπτύξει μεγάλη ταχύτητα ;
— Πάρα πολύ μεγάλη, είχε καταντήσει δημόσιος κίνδυνος.
— Μήπως παρατηρήσατε εάν υπήρχαν πολλοί επιβάτες στο λεωφορείο ;
ειπεν ό Κάμμινγκ..
—’Ά ν δέν άπατώμαι, ύπήρχε κι’ ένας ακόμη επιβάτης έκτος τού οδηγού.
Μέ κύτταξε δέ καλά-καλά μέσα άπό τό τζάμι.
— Είσθε άπολύτως βέβαιος γιά τό πρόσωπο αύτό τό τελευταίο ;
•—’Απολύτως.
Διερωτώμαι, είπε ό Κάμμινγκς, στον άστυνόμο, άν συμφέρη νά δημοσιεύ
σουμε μιά άνακοίνωσι σχετικώς μέ τον επιβάτη τούτον. ’Ά ν φυσικά άποτελεΐ μέλος
τής σπείρας πού έκυκλοφόρησε τό λεωφορείο δέν θά πρέπει νά υπολογίζουμε σέ
καμμιά άπάντησι. ’Ά ν όμως πρόκειται γιά πραγματικόν επιβάτη, πού άνέβηκε σέ
καμμιά στάση, σάν τον Τόμσον π.χ., ή μαρτυρία του θά ήταν εξαιρετικά πολύτιμη.
—'Ώστε λοιπόν καταλήγετε ότι αύτό τό λεωφορείο είναι τό ίδιο πού διέ
σχισε τό ’Ίλμπριτζ τήν Κυριακή τό βράδυ ;
—’Ά ν δέν πρόκειται γιά τό ίδιο, τότε οί συμπτώσεις είναι σατανικές. Καί
τώρα μάς άπομένει ή Μις Πρισίλλα Μόρροουμπυ, στο Χόλμεντάλ. Τό Χόλμεντάλ
άπέχει περίπου έξη μίλλια άπ’ εδώ. Δέν είναι έτσι ;
Τήν έρώτησι τήν τελευταία ό Κάμμινγκς τήν ύπέβαλε στον Μπάρετ, γιατί
είχαν πιά φτάσει μέ τήν συζήτησι στο αύτοκίνητο.
— Πεντέμισυ, μίλλια μέχρι τό κέντρο τού Χόνμεντάλ, κ. Έπιθεωρητά,
άπήντησε ό Μπάρετ, πού καθότανε στή θέση του.
— Πολύ καλά. 'Οδηγήστε μας έκεϊ λοιπόν.
(Συνεχίζεται)

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
(Διά τον αστυφύλακα)
'Υπό Έμμ. Άρ.χοντουλάκη, ’Αστυνόμου Α'.

§ 1. 'Ορισμός καί σκοπός Ποινικής Δικονομίας,
Ώρισμέναι πράξεις και παραλείψεις του ανθρώπου είναι επιβλαβείς ή επι
κίνδυνοι εις τα άτομα ή το κοινωνικόν σύνολον.
Τοιαϋται πράξεις είναι π.χ. : ή άνθρωποκτονία, ή σωματική βλάβη, ή κλοπή,
ή άπάτη, ή ληστεία, ή πλαστογραφία, ή τοκογλυφία, ή αισχροκέρδεια, ή αλη
τεία, ή επαιτεία, ή έξύβρισις, ή ψευδορκία, ή ύπερβολική ταχύτης του αύτοκινήτου
κ.λ.π., παραλείψεις δέ ή μή άναγγελία εις τήν ’Αρχήν τής εύρέσεως'νεκροϋ, ή παραμέλησις τής έποπτείας ένός έπικινδύνου παράφρονος παρά του ύποχρέου, ή παράλειψις τής άναγγελίας εις τήν ’Αρχήν του τόπου διαμονής ένός ληστοϋ, ή παράλειψις άναγγελίας εις τήν ’Αστυνομικήν ’Αρχήν ένός κακουργήματος τό όποιον
έπληροφορήθη τις κατά τρόπον θετικόν ότι πρόκειται νά γίνη κλπ.
Τάς πράξεις καί παραλείψεις ταύτας απαγορεύει τό Κράτος διά τοΰ ποινικού
Κώδικος καί των ειδικών ποινικών Νόμων, οί όποιοι έχουν έκδοθή προς συμπλήρωσιν αύτοΰ.
Ή άπλή όμως αύτη άπαγόρευσις τοΰ Νόμου δέν.είναι άρκετή διά τήν
παρεμπόδισιν διαπράξεως έγκλημάτων.
Αύτη θά ήτο άρκετή εις μίαν πραγματικώς πεπολιτισμένην κοινωνίαν, είς
μίαν Χριστιανικήν κοινωνίαν, είς ήν έκαστος θά έπειθάρχει ένσυνειδήτως καί
θά συνεμορφοϋτο άνευ άπειλών ή βίας προς τούς νόμους καί τά ήθικά καί θρη
σκευτικά παραγγέλματα.
Δυστυχώς όμως άπέχομεν είσέτι μακράν άπό μίαν τοιαύτην κοινωνίαν καί
διά τοΰτο τό Ποινικόν Δίκαιον (Ποινικός Κώδιξ καί ειδικοί ποινικοί Νόμοι) έκτος
τοΰ καθορισμού τών άπαγορευομένων πράξεων καί παραλείψεων άπειλεΐ καί
ποινάς έναντίον τών παραβατών του.
Διά τών άπειλουμένων ποινών το Ποινικόν Δίκαιον έπιδιώκει νά έξαναγκάση
τούς άνθρώπους νά συμμορφοΰνται προς τούς Νόμους, νά μή διαπράττουν δηλαδή
έγκλήματα.
Παρά τάς άπειλουμένας όμως ποινάς συχνά διαπράττονται πράξεις, αί όποΐαι άπαγορεύονται, ή παραλείπονται πράξεις, αί όποΐαι πρέπει νά γίνουν.
Ά φ ’ ού λοιπόν οπωσδήποτε διαπράττονται έγκλήματα έπιβάλλεται νά καθορισθή καί ό τρόπος, καθ’ δν θά τιμωρούνται οί δράσται.
Τον τρόπον τοΰτον καθορίζει ή Ποινική Δικονομία.
Ή Ποινική Δικονομία καθορίζει δηλαδή πώς ανακαλύπτεται καί
συλλαμβάνεται ό δράστης ένός εγκλήματος, πώς γίνετα ι ή άνάκρισις διά
τό έγκλημα, πότε καί πώς παραπέμπεται ή ύπόθεσις είς τό Δικαστήριον,
πώς γίνετα ι ή δίκη, πώς έκτελεΐται ή καταδικαστική άπόφασις τοΰ Δ ι
καστηρίου καί ποια όργανα τοΰ Κράτους ενεργούν δλας αύτάς τάς
πράξεις.
Συνεπώς, ό μέν Ποινικός Κώδιξ καί οί ειδικοί ποινικοί Νόμοι καθορίζουν
τάς πράξεις καί παραλείψεις, αί όποΐαι άπαγορεύονται καί τάς ποινάς, αί όποΐαι
επιβάλλονται κατά τών παραβατών, ή δέ Ποινική Δικονομία καθορίζει τον τρόπον,
καθ’ δν άνακαλύπτονται, συλλαμβάνονται, άνακρίνονται καί δικάζονται οί κατη
γορούμενοι.
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Έ κ των ανωτέρω θεμάτων της Ποινικής Δικονομίας θά αναπτυχθούν κατω
τέρω λεπτομερώς δσα άφοροϋν τα κατώτερα αστυνομικά όργανα, ώστε να δύνανται ταΰτα να ενεργούν έκάστοτε έντός των νομίμων ορίων.

§ 2. Ποια Κρατικά όργανα λαμβάνουν μέρος εις την άνακάλυψιν, δ ίω ξιν καί τιμωρίαν των δραστών τω ν
εγκλημάτων.
Διά την άνακάλυψιν, σύλληψιν, δίωξιν και τιμωρίαν των δραστών τών
εγκλημάτων λαμβάνουν μέρος διάφορα όργανα του Κράτους, τά όποια διακρίνονται
εις τέσσαρας κατηγορίας :
α) Εις τά άστυνομικά όργανα.
β ) Εις τά άνακρίνοντα ή άνακριτικοΰς υπαλλήλους.
- γ ) Εις τά κατηγοροϋντα καί
δ) Εις τά δικάζοντα ή ποινικά Δικαστήρια.
Περί έκάστου τών οργάνων τούτων θά όμιλήσωμεν κατωτέρω.

§ 3. Ά στυνομικά όργανα.
I. Τά κυριώτερα άστυνομικά όργανα είναι οί ύπηρετοΰντες :
α) Είς τήν Χ ω ροφυλακήν καί
β) Είς τήν ’Α στυνομίαν Πόλεων.
Τά δύο ταΰτα σώματα έχουν ώς γενικήν άποστολήν καί κύριον προορισμόν
τήν πρόληψιν καί δίωξιν τών έγκλημάτων, τήν προστασίαν τών προσώπων καί
της ιδιοκτησίας αυτών καί τήν έξασφάλισιν της δημοσίας ειρήνης, ήσυχίας καί
τάξεως.
II. ’Αστυνομικά όργανα, άλλά μέ περιωρισμένην αρμοδιότητα, είναι καί
οί ύπηρετοΰντες :
α) Είς τό Λιμενικόν Σώμα. Τοΰτό έκτελεΐ άστυνομικά καθήκοντα, έντός
τών εμπορικών πλοίων, είς τούς λιμένας, τάς προκυμαίας καί παραλίας μέχρις
έκεϊ όπου δύναται νά φθάση τό μεγαλύτερου χειμέριον κΰμα.
β) Είς τήν ’Αγροτικήν ’Α σφάλειαν. Σκοπός ταύτης είναι ή φύλαξις
τών άγροτικών κτημάτων καί ή δίωξις καί τιμωρία τών άγροτικών άδικημάτων
(άγροζημιών, κλοπών γεωργικών προϊόντων κ λπ .)
γ) Είς τήν Δασοφυλακήν. Σκοπός ταύτης είναι ή φύλαξις τών δασών καί
ή εφαρμογή τών νόμων περί δασών καί Θήρας.
δ) Είς τήν Τελωνοφυλακήν. Σκοπός ταύτης είναι ή φρούρησις τών τε
λωνειακών καταστημάτων, άποθηκών, περιβόλων καί τελωνειακών χώρων, προς δέ
ή πρόληψις, άνακάλυψις καί δίωξις του λαθρεμπορίου άπό ξηράς καί θαλάσσης καί
γενικώς ή έφαρμογή τών τελωνειακών Νόμων καί Κανονισμών..
ε) Είς τήν Οικονομικήν ’Α στυνομίαν κατά θάλασσαν, σκοπός τής
όποιας είναι ή άπό θαλάσσης δίωξις τοϋ λαθρεμπορίου, ή δίωξις τής λαθραλιείας,
λαθραμμοληψίας κλπ.
III. Τά κατώτερα άστυνομικά όργανα (χωροφύλακες, άστυφύλακες, λιμε
νοφύλακες, άγροφύλακες κ λπ .), έκτος τών άλλων καθηκόντων των, συλλαμβάνουν
τούς δράστας τών έγκλημάτων καί παραδίδουν τούτους εις τούς άνωτέρους των διά
τά περαιτέρω. Τό πότε τά άστυνομικά όργανα έχουν τό δικαίωμα τής συλλήψεως
τών δραστών, καθώς καί τάς διατυπώσεις τής συλλήψεως θά άναπτύξωμεν κατωτέρω
λεπτομερώς.
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§ 4. Άνακριτικοί 'Υπάλληλοι.
I. Άνακριτικοί υπάλληλοι καλούνται τα όργανα τοϋ Κράτους, τά όποια
έχουν τό δικαίωμα καί τό καθήκον εύθύς ώς διαπραχθή έν έγκλημα νά ενεργούν
άνάκρισιν προς άνακάλυψιν καί σύλληψιν τοϋ δράστου καί προς άπόδειξιν της ένο
χης αΰτοΰ.
II. Διάκρισις Ά να κ ρ ιτικ ώ ν υπαλλήλω ν.
Οί άνακριτικοί υπάλληλοι διακρίνονται εις Γενικούς καί εις Ειδικούς.
Γενικοί καλούνται εκείνοι, οί όποιοι έχουν τό δικαίωμα νά ενεργούν άνάκρισιν έπί όλων γενικώς των εγκλημάτων, Ειδικοί δέ έκεΐνοι, οί όποιοι έχουν τό
δικαίωμα νά ενεργούν άνάκρισιν έπί ώρισμένων μόνον έγκλημάτων.
III. Γενικοί Ά να κ ρ ιτικ ο ί υπάλληλοι είνα ι:
α) Οί ’Αξιωματικοί καί οί Άνθυπασπισταί τής χωροφυλακής, καθώς καί
οί 'Υπαξιωματικοί ( ένωμοτάρχαι καί ύπενωμοτάρχαι) αυτής, έφ’ όσον όμως ούτοι
(οί ύπαξιωματικοί) διοικούν Σταθμόν (1). Επομένως ό 'Υπαξιωματικός τής χωρο
φυλακής, ό όποιος δέν διοικεί Σταθμόν, άλλ’ υπηρετεί εις πόλεις ή εις μέρη όπου διοι
κούν ’Αξιωματικοί δέν είναι άνακριτικός ύπάλληλος.
β ) Οί ’Αστυνομικοί ύπάλληλοι άπό τοϋ βαθμού τοϋ Άρχιφύλακος (συμπερι
λαμβανομένου) καί άνω (2).
γ ) Οί Είρηνοδίκαι καί Πταισματοδίκαι. Είρηνοδίκης είναι ό μικρότερος
βαθμός τών πολιτικών Δικαστών, Πταισματοδίκης δέ ό μικρότερος βαθμός τών
Ποινικών Δικαστών (3).
δ) Οί Πρόεδροι Κοινοτήτων, άλλά μόνον έν έλλείψει ή κωλύματι τών ανω
τέρω (α,β, καί γ ) άνακριτικών υπαλλήλων καί έφ’ όσον ύπάρχει άμεσος άνάγκη νά
ένεργηθή μία άνακριτική πράξις, ώς λ.χ. νά έξετασθή εις μάρτυς ή κατηγορού
μενος, όστις κινδυνεύει ν’ άποθάνη ή νά συλληφθή καί κρατηθή ό δράστης ενός
σοβαροΰ έγκλήματος, όστις υπάρχει κίνδυνος νά έξαφανισθή.
(1) 'Ιεραρχική κλϊμαξ Χ ω ροφ υλακής:
(2) Ίεραρχική κλϊμαξ ’Α στυνομ ία ς:
α) ’Αντιστράτηγος
α ) ’Αρχηγός
β) Διευθυντής Α'
β ) ' Τπο στρατηγό ς
γ ) Διευθυντής Β'
γ)
Ταξίαρχος
δ) ’Αστυνόμος Α'
δ ) Συνταγματάρχης
ε ) ’Αστυνόμος Β'
ε)
’Αντισυνταγματάρχης
σ τ ) Ταγματάρχης
στ) Ύπαστυνόμος Α'
ζ)
Μοίραρχος
ζ) Ύπαστυνόμος Β'
η)
'Υπομοίραρχος
η ) ’ Ανθυπαστυνόμυς
θ) ’Αρχιφύλαξ
θ ) ’Ανθυπομοίραρχος
ι)
’Ανθυπασπιστής
ι) Ύπαρχιφύλαξ
ια) ’Ενωμοτάρχης
ια) ’Αστυφύλαξ
ιβ ) 'Υπενωμοτάρχης
ιγ) Χωροφύλαξ
(3) Ίεραρχική κλϊμαξ Δ ικαστώ ν :
α)
Πρόεδρος ’Αρείου Πάγου
β) ’Αντιπρόεδρος ’Αρείου Πάγου
γ)
’Αρεοπαγίτης
δ)
Πρόεδρος ’Εφετών
ε)
Έ ψέτης
στ)
Πρόεδρος Πρωτοδικών
ζ ) Πρωτόδικης
η)
Πάρεδρος Πρωτοδικών (δηλ. δόκιμος Πρωτόδικης)
θ) Είρηνοδίκης—-Πταισματοδίκης
Οι Πρωτοδίκαι, οσάκις δικάζουν π ο νικά έγκλήματα καλούνται Πλημμελειοδίκαι,
οί δε Είρηνοδίκαι, Πταισματοδίκαι. Είι ; τάς μεγάλας πόλεις υπάρχουν ειδικοί Πταισματοδίκαι.
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ε) Οί Εισαγγελείς Πλημμελειοδικών'καί Έ φετώ ν(1). Εισαγγελείς είναι τά πρό
σωπα εις τά όποια τό Κράτος έχει άναθέσειτήν έπίβλεψιν τής τηρήσεως των Νόμων.
Ό Εΐσαγγελεύς των Πλημμελειοδικών επιβλέπει τήν τήρησιν των Νόμων
εντός της περιφερείας τοϋ Πλημμελειοδικείου (Πρωτοδικείου) (2). Διευθύνει τήν
άνάκρισιν εντός τής περιφερείας του καί εχει ύπό τάς διαταγάς του όλους τούς
άνακριτικούς υπαλλήλους (’Αστυνομίας, χωροφυλακής, Λιμενικού Σώματος κλπ),
οί όποιοι υπηρετούν εις τήν περιφέρειαν τού Πλημμελειοδικείου. ’Ενεργεί καί ό ίδιος
(ανακρίσεις κατά τήν κρίσιν του.
'Ο' Εΐσαγγελεύς των Έφετών επιβλέπει τήν τήρησιν των Νόμων εντός τής
περιφερείας τοϋ Έφετείου. Το Έφετεΐον περιλαμβάνει τάς περιφερείας δύο ή καί
περισσοτέρων πλημμελειοδικείων (Πρωτοδικείων )(2).
'Ο Εΐσαγγελεύς των Έ φετών διευθύνει τήν άνάκρισιν καί έποπτεύει τούς
άνακριτικούς υπαλλήλους τής περιφερείας τού Έ φετείου..
'Ο Εΐσαγγελεύς τού Άρείου Πάγου έχει ύπό τάς διαταγάς του άπαντας τούς
Εισαγγελείς Πλημμελειοδικών καί Έφετών.
ΙΥ. Ειδικοί Ά να κ ρ ιτικ ο ί 'Υπάλληλοι είναι π .χ .:
α) Οί ’Αξιωματικοί καί ' Υπαξιωματικοί τού Λιμενικού Σώματος(3), διά
τά εν τή περιφερεία των διαπραττόμενα έγκλήματα.
β) Οί Διοικηταί ’Αγροτικής ’Ασφαλείας, ’Αγρονόμοι, 'Υπαγρονόμοι, Ά ρχιφύλακες καί άγροφύλακες άλλά μόνον διά τά αγροτικά αδικήματα (4)
(1)
α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)
ζ)
(2)

(3)
α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)
ζ)
η)
θ)
ι)
ια )
(4)
α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)
ζί

'Ιεραρχική κλΐμαξ Ε ισαγγελέων :
Εΐσαγγελεύς ’Αρείου Πάγου
Άντεισαγγελεύς Άρείου Πάγου
Ε ίσαγγελεύς- ’ Εφετών
Ά ντεισαγγελεύς Έ φετών
Εΐσαγγελεύς Πλημμελειοδικών
Ά ντεισαγγελεύς Πλημμελειοδικών
ΙΙάρεδρος παρ’ Εισαγγελία (δηλ. Δόκιμος Άντεισαγγελεύς)
‘ Ολόκληρος ή περιφέρεια τοϋ ‘Ελληνικού Κράτους διαιρείται είς :
430 Πταισματοδικεία,
58 Πλημμελειοδικεία (Πρωτοδικεία) καί εις
1 1 Έ φετεΐα.
'Ιεραρχική κλΐμαξ Λ ιμενικού Σώματος :
'Υποναύαρχος (Βαθμός Αντιναυάρχου δεν υπάρχει είς τό Λιμενικόν Σώμα)
Πλοίαρχος
Άντιπλοίαρχος
Πλωτάρχης
'Υποπλοίαρχος
Ανθυποπλοίαρχος
Σημαιοφόρος
Άρχικελευστής (Ά νθυπασπιστής)
Κελευστής
'Υποκελευστής
Αιμ=.νοφύλαξ—-ναύτης
Α ξιω ματικοί είναι οί ύπό τά στοιχεία α—καί η, 'Υπαξιωματικοί δέ οί ύπό τά
στοιχεία θ καί ι.
'Ιεραρχική κλΐμαξ Σώματος ’Αγροτικής ’Α σ φ α λεία ς:
Διευθυντής Α γροτικής Α σφαλείας ('Υπουργείου ’Εσωτερικών)
’Επιθεωρητής Αγροτικής Α σφαλείας
Διοικητής Αγροτικής Α σφαλείας (Β’ καί Α’ τάξεως)
Αγρονόμος (Δ'. Γ', Β' καί Α' τάξεως)
Ύπαγρονόμος (Β' καί Α' τάξεως)
Άρχιφύλαξ καί
Άγροφύλαξ (τακτικός, προσωρινός, άναπλ.ηρωτής, ιδιωτικός).
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γ ) ΟΙ τελωνειακοί υπάλληλοι (*)
Πάντα τα όργανα της τελωνοφυλακής (2)
Πάντα τα όργανα τής Οικονομικής ’Αστυνομίας κατά θάλασσαν (3) καί
πάντα τά άστυνομικά όργανα (χουροφύλακες, άστυφύλακες κ λπ .) άλλα μόνον ώς
προς τό έγκλημα τής λαθρεμπορίας.
δ) Οί δασικοί υπάλληλοι, άλλα μόνον διά τάς περί τά δάση καί την Θήραν
παραβάσεις (4).
ε) κ.λ.π. κ.λ.π.
Καί οί ειδικοί Άνακριτικοί υπάλληλοι τελούν υπό την έπίβλεψιν καί τάς
διαταγάς τοΰ Είσαγγελέως Πλημμελειοδικών τής περιφερείας των.
V. Καθήκοντα Ά να κ ρ ιτικ ώ ν 'Υ παλλήλων.
Οί ’Ανακριτικοί υπάλληλοι, εύθύς ώς διαπραχθή εν έγκλημα, ενεργούν
προανάκρισιν, δηλαδή εξετάζουν έγγράφως τους μάρτυρας, τον παθόντα καί τον
κατηγορούμενον καί άκολούθως άποστέλλουν τον κατηγορούμενον μετά των άνακριτικών έκθέσεων (δικογραφίας) εις τά Κατηγοροϋντα όργανα διά τά περαιτέρω.
’Εάν ό κατηγορούμενος είναι άγνωστος ή έξηφανίσθη φροντίζουν διά την άνακάλυψιν καί σύλλήψίν του.
’Εάν παρίσταται άνάγκη, ενεργούν αυτοψίαν εις τον τόπον τού εγκλήματος
κατ’ οίκον έρεύνας, κατασχέσεις πειστηρίων, διορίζουν πραγματογνώμονας κλπ’
(1) Οί Τελωνειακοί υπάλληλοι είναι δημόσιοι διοικητικοί (πολιτικοί) υπάλληλοι μέ κυ
ρίαν άποστολήν τήν βεβαίωοιν καί την είσπραξιν των έπί των έμπορευμάτων επιβεβλημένων
πάσης φύσεως φόρων, τελών καί δικαιωμάτων, κατά τήν εισαγωγήν, διαμετακόμισιν, άποταμίευσιν, εξαγωγήν καί μεταφοράν, ώς καί τήν πρόληψιν καί καταστολήν τοΰ λαθρεμπορίου,
(2)
α)
β)
γ)
δ)

'Ιεραρχική κλΐμ αξ Σώματος Τ ελω νοφυλακής:
Τομεάρχης (Ύπαστυνόμος)
Έξηκοντάρχης (άρχιφύλαξ)
Δεκάρχης (ύπαρχιφύλαξ)
Τελωνοφύλαξ (άστυφύλαξ)
Ούτοι υπάγονται εις τάς διαταγάς τοΰ Προϊσταμένου τής Τελωνειακής ’Αρχής

(3)
α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)
ζ)
η)
θ)
t)

Ίεραρχική κλΐμ αξ Σώματος οικονομικής ’Α στυνομίας κατά θά λασ σα ν:
Διοικητής στολίσκου άντιλαθρεμπορικών πλοίων
’Επιθεωρητής άντιλαθρεμπορικοΰ πλοίου
Κυβερνήτης άντιλαθρεμπορικοΰ πλοίου
Α\ Μηχανικός άντιλ,αθρεμπορικοΰ πλοίου
’ Ασυρματιστής άντιλ.αθρεμπορικοΰ πλοίου
Β' Μηχανικός άντιλαθρεμπορικοΰ πλοίου
Ναύκληρος .(διαχειριστής) άντιλαθρεμπορικοΰ πλοίου
Ναύτης άντιλαθρεμπορικοΰ πλοίου
Θερμαστής άντιλαθρεμπορικοΰ πλοίου
Ναυτομηχανικός άντιλαθρεμπορικοΰ πλ.οίου

(4)
α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)
ζ)
η)

Ίεραρχική κλΐμαξ Σώματος Δ ασοφυλακής:
Γενικός Διευθυντής δασών (Υπουργείου Γεωργίας)
Διευθυντής δασών ('Υπουργείου Γεωργίας)
Γενικός ’Επιθεωρητής δασών
Επιθεωρητής δασών
Δασάρχης (Δόκιμος, Γ ', Β' καί Α' τάξεως)
Δασονόμος (Γ', Β' καί Α', τάξεως)
Δασοκόμος (Β' καί Α’ τάξεως)
Δασοφύλαξ (Γ', Β' καί Α' τάξεως)
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O'. Άνακριτικοί υπάλληλοι δέχονται επίσης τάς μηνύσεις, τάς όποιας υπο
βάλλουν εις αυτούς οί πολΐται ή τα άστυνομικά όργανα, τάς δέ συντασσομένας
εκθέσεις μηνύσεων άποστέλλουν εις τά Κατηγοροΰντα όργανα διά τά περαιτέρω.

§ 5. Κατηγοροΰντα ’Όργανα.
I. Κατηγοροΰντα όργανα καλούνται έκεΐνα, εις τά όποια οί Άνακριτικοί υπάλληλοι άποστέλλουν τάς δικογραφίας μετά των κατηγορουμένων, καθώς
καί τάς άπλάς μηνύσεις καί τά όποια μελετούν αύτάς καί έν συνεχεία προσδιορί
ζουν τήν ήμέραν της δίκης, κλητεύουν τούς μάρτυρας καί κατηγορουμένους εις τό
Δικαστήριον, παρίστανται εις τό Δικαστηρίου κατά τήν ήμέραν τής δίκης, καθ’ ήν
καί άναπτύσσουν τήν κατηγορίαν, δηλ. τό έγκλημα τό όποιον διέπραξεν ό κατηγο
ρούμενος (δι* ό καί Κατηγοροΰντα όργανα καλούνται) καί άκολούθως προτείνουν
τήν καταδίκην ή άπαλλαγήν τού κατηγορουμένου. Τέλος φροντίζουν διά τήν έκτέλεσιν των καταδικαστικών άποφάσεων των Δικαστηρίων.
II. Τά άνωτέρω καθήκοντα, εάν μέν πρόκειται περί πλημμελημάτων ή
κακουργημάτων, έκτελοΰν οί Εισαγγελείς, έάν δέ πρόκειται περί πταισμάτων οί
Δημόσιοι κατήγοροι.
Κατηγοροΰντα όργανα δηλαδή εις μέν τά Πλημμελειοδικεία, Έ φετεΐα, Κακουργιοδικεΐα καί τον ’Άρειον Πάγον είναι οί οικείοι Εισαγγελείς, εις δέ τά Πται
σματοδικεία οί Δημόσιοι Κατήγοροι.
III. Καθήκοντα Δημοσίου Κατηγόρου εις τά Πταισματοδικεία έκτε
λοΰν :
α) Οί ’Αξιωματικοί, Άνθυπασπισταί καί οί διοίκησιν σταθμοΰ έχοντες ένωμοτάρχαι τής Χωροφυλακής διά παν Πταίσμα διαπραττόμενον έν τή περιφερεία
τής Χωροφυλακής.
β) Οί ’Αστυνομικοί, ύπάλληλοι άπό τοΰ βαθμοΰ τοΰ ’Αστυνόμου Β' καί
άνω, εις άς πόλεις ισχύει ό θεσμός τής ’Αστυνομίας Πόλεων, διά παν πταίσμα
διαπραττόμενον έν τή περιφερεία τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
γ ) Οί ’Αξιωματικοί καί ύπαξιωματικοί τοΰ Λιμενικοΰ Σώματος, άλλά μόνον
διά τά έντός πλοίων ή εις λιμένας διαπραττόμενα πταίσματα.
δ ) Οί Δασάρχαι, Δασονόμοι καί Δασοκόμοι Α' τάξεως, άλλά μόνον διά τάς
δασικάς ή περί Θήρας εις βαθμόν πταίσματος παραβάσεις.
ε) Οί Διοικηταί ’Αγροτικής ’Ασφαλείας, ’Αγρονόμοι καί Ύπαγρονόμοι διά
τά άγροτικά άδική ματα.
στ) Οί Έπ.θεωρηταί καί οί έπόπται γεωργικών συνεταιρισμών διά τάς
ποινικάς παραβάσεις τοΰ νόμου περί Συνεταιρισμών.
ζ) Οί ’Επιθεωρηταί καί οί Έπόπται έργασίας διά τάς εις βαθμόν πταίσμα
τος παραβάσεις τών έργατικών νόμων.
Οί άνωτέρω ύπό τά στοιχεία :
α καί β Δημόσιοι Κατήγοροι, καλούνται Γενικοί Δημόσιοι Κατήγοροι, διότι
δύνανται νά έπιληφθοΰν καί νά έκτελέσουν τά καθήκοντά των έπί παντός πταίσμα
τος διαπραχθέντος έντός τής περιφερείας τοΰ Πταισματοδικείου των, ένφ οί ύπό
τά στοιχεία γ καί δ καλούνται Ειδικοί, διότι έπί ώρισμένων μόνον πταισμάτων
δύνανται νά έκτελέσουν τά καθήκοντα τοΰ κατηγοροΰντος οργάνου.
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ΔΙ ΚΑΣΤΗΡΙ Α

§ 6. Περί Δικαστηρίων γενικώς.
I. Τα Δικαστήρια άπονέμουν τήν δικαιοσύνην έν τη χώρα.
Ταϋτα διακρίνονται είς τρεις κατηγορίας :
α) είς τά Πολιτικά
β) είς τά Διοικητικά καί
γ ) είς τά Ποινικά.
II. Τά Πολιτικά Δικαστήρια δικάζουν τάς άστικάς διαφοράς μεταξύ
των ιδιωτών ή μεταξύ ιδιωτών καί Νομικών προσώπων Δημοσίου (1) ή ’Ιδιωτι
κού Δικαίου (2) ή μεταξύ τών Νομικών προσώπων.
Τοιαΰται διαφοραί υπάρχουν π.χ. δταν ό δανεισθείς χρήματα δεν τά έπιστρέφη, δταν ό ενοικιαστής δεν φεύγη άπο το σπίτι, καίτοι έληξεν ό χρόνος της
μισθώσεως, δταν ό Α θέλει νά λάβη διαζύγιον άπό τήν Β, δταν ό Γ ζητή άπο
τον Δήμον νά τού καταβάλη τά καθυστερούμενα ενοίκια τού οικήματος, είς δ στε
γάζεται ό Δήμος κ.λ.π.
Πολιτικά Δικαστήρια είναι :
α) Το Ειρηνοδικείου
β) Τό Τριμελές Πρωτοδικείου
γ ) Ό Πρόεδρος Πρωτοδικών
δ) Τό Τριμελές Έφετεΐον
ε) Τό Πενταμελές Έφετεΐον
στ) 'Ο Πρόεδρος Έφετών
ζ) Τά Προξενικά Δικαστήρια
η) Τά Χρηματιστηριακά Δικαστήρια
θ) 'Ο ’Άρειος Πάγος
ι) 'Ο Πρόεδρος τού Άρείου Πάγου
"Εκαστον τών άνωτέρω Δικαστηρίων έχει ώρισμένην ύπό τού Νόμου καθωρισμένην άρμοδιότητα.
(1) Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου είναι π.χ. οί Δήμοι και Κοινότητες, τό Πανε
πιστήμιου, ή Πάντειος Ά νω τάτη Σχολή Πολιτικών Ε πιστημών, ή ’Αγροτική Τράπεζα, ή
’Αρχιεπισκοπή ’Αθηνών, έκαστη Μητρόπολις, ’Εκκλησία καί 'Ιερά Μονή, οί Δικηγορικοί Σύλ
λογοι, το ’Εθνικόν Θέατρον, τά Κρατικα Νοσοκομεία κλπ., διότι πάντα ταϋτα άσκοϋν κατ’
■ουσίαν δημοσίαν υπηρεσίαν.
(2) Νομικά Πρόσωπα ’Ιδιωτικού Δικαίου είναι π.χ. τά Σωματεία, τά ιδιωτικά ιδρύ
ματα (διώκοντα π.χ. αγαθοεργούς σκοπούς), αί έμπορικαί έταιρίαι, τά κοινά Ταμεία εισπρά
ξεων Λεωφορείων αύτοκινήτων, αί φιλαρμονικαί κλπ.
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III. Τά Διοικητικά Δικαστήρια δικάζουν τάς διαφοράς μεταξύ των Διοι
κητικών υπηρεσιών του Κράτους (Εφοριών, Ταμείων, 'Υπουργείων κ .λ.π .) καί
τών ιδιωτών.
Διοικητικά Δικαστήρια είναι π. χ. :
α) Τά διάφορα Φορολογικά Δικαστήρια, διά τάς φορολογικάς δια
φοράς, ώς λ.χ. διά την διαφοράν μεταξύ ιδιώτου καί τής Οικονομικής Ε φο
ρίας, περί το νόμιμον τής επιβολής φόρου τινός.
β) Τά διοικητικά δικαστήρια λειώ ν πολέμου, τά όποια κρίνουν την
κυριότητα λειών έκ του κατά θάλασσαν πολέμου.
γ) Τά διοικητικά δικαστήρια έπιτάξεω ν, καθορίζοντα τάς άποζημιώσεις είς περιπτώσεις έπιτάξεων δι’ άνάγκας στρατού ξηράς ή ναυτικού.
δ) Τό διοικητικόν δικαστήριον μεταλλείω ν, διά τάς δίκας περί την
μεταλλοκτησίαν, ήτοι περί τήν κυριότητα μεταλλείου τινός.
ε) Τά διοικητικά δικαστήρια κοινω νικώ ν α σφαλίσεω ν κ.λ.π.
στ) Τ ό’Ελεγκτικόν Συνέδριον, διά τάς πρόσφυγάς (παράπονα) κατά καταλογιστικών πράξεων, αΐτινες καταλογίζουν έλλειμμα είς δημοσίους υπολόγους
(ταμίας, διαχειριστάς) ή κατά πράξεων περί διακανονισμού δημοσίων συντάξεων.
Τούτο δικάζει επίσης τάς άγωγάς άποζημιώσεως έξ άστικής ευθύνης κατά δημο
σίων υπαλλήλων, καθώς καί τάς εφέσεις κατ’ άποφάσεων πρωτοβαθμίων φορολο
γικών δικαστηρίων, οσάκις τό άντικείμενον τής διενέξεως υπερβαίνει ώρισμένον
κατά νόμον ποσόν.
ζ) Τό Συμβούλιον ’Επικράτειας, διά τήν έπεξεργασίαν τών σχεδίων τών
κανονιστικών Διαταγμάτων, προς διαπίστωσιν δηλ. αν ταΰτα άντίκεινται είς τό
Σύνταγμα καί τούς Νόμους. Διά τάς άσκουμένας πρόσφυγάς (παράπονα) κατά
πειθαρχικών άποφάσεων περί άπολύσεως ή υποβιβασμού μονίμων διοικητικών
υπαλλήλων. Διά τάς πρόσφυγάς Δημοσίων ή ιδιωτικών υπαλλήλων ή στρατιω
τικών κατ’ άποφάσεων διοικητικών ή πειθαρχικών Συμβουλίων. Καί ιδία διά τάς
αιτήσεις άκυρώσεως παντός Ιχοντος έννομον συμφέρον ιδιώτου κατά παρανόμων
πράξεων διοικητικών άρχών.
IV. Τά Ποινικά Δικαστήρια άπονέμουν τήν ποινικήν δικαιοσύνην, δηλ.
δικάζουν τούς παραβαίνοντας τούς Ποινικούς Νόμους.
Περί τών Ποινικών Δικαστηρίων γίνεται λεπτομερής λόγος άμέσως κατω
τέρω.
('Η συνέχεια είς τό προσεχές)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Κ ατάργησις Κανονισμού ύπ* άριθ. 24
Ό ύπ* άριθ. 24 Κανονισμός «ΙΙερί βιβλίου αμοιβών καί συγχαρητηρίων» δημοσιευθείς
εις τό προηγούμενον ύπ* άριθ. 13 τεύχος του περιοδικού μας, κατηργήθη διά του άρθρ. 169
του ύπ’ άριθ. 48 Κανονισμού του Αστυνομικού Σώματος.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ* ΑΡΙΘ. 26
«Π ερ ί β ιβ λ ίω ν Μητρώου»
Άρθρον μόνον.
I. Δι* έκαστον δόκιμον άστυνομικόν υπάλληλον τηρείται παρά τής ’Αστυνομικής Σχολής
ίδιον φύλλον Μητρώου, έν τώ όποίω αναγράφεται τό ονοματεπώνυμον, πατρώνυμον, χρονολο
γία γεννήσεως, τόπος καταγωγής, άνάστημα, θώραξ,^ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, πρότερον επάγ
γελμα, βαθμός έκπαιδεύσεως, στρατολογική κατάστασις, ειδικά προσόντα, αί κατά την διάρ
κειαν τής έκπαιδεύσεως έπιβαλλόμεναι πειθαρχικαί ποιναί καί πάσα έτέρα μεταβολή.
II. Κατατασσομένου τού δοκίμου άστυνομικού όριστικώς εις τό Σώμα, τούτέστιν μετά,
την ορκωμοσίαν του, ή ’Αστυνομική Σχολή υποβάλλει εις τό Άρχηγεΐον : 1 ) τό δελτίον κατατάξεως, τό πρακτικόν κατατάξεως καί τήν ιατρικήν γνωμάτευσιν, τά συνταχθέντα κατά τήν εις
τήν Σχολήν κατάταξιν τού άστυνομικού, 2 ) τό δελτίον κατατάξεως τό υπό τής υπηρεσίας τού’Αρχηγείου συντασσόμενον μετά πάντων τών δικαιολογητικών κατατάξεως.
IIΓ. "Αμα τή λήψει παρά τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας τών εγγράφων περί ών ή άνώτέρω δευτέρα παράγραφος, ή υπηρεσία αύτού καταρτίζει τό άτομικόν βιβλίον Μητρώου καί.
αποστέλλει τούτο εις τήν ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν παρ’ ή ό άστυνομικός έτοποθετήθη, άπαντα
δε τά έγγραφα ταύτα (δελτίον κχτατάξεως κ.λ.π.) τηρούνται έν τώ άτομικώ φακέλλω τού άστυνομικού εν τώ άρχείω τού Αρχηγείου. Έ π ί τή βάσει τών αυτών δικαιολογητικών γίνεται ή σχε
τική έγγραφή εις τό παρά τώ Άρχηγείω γενικόν μητρώον τών άστυνομικών ύπαλλήλων εις α
καταχωρίζονται τά ονοματεπώνυμα καί λοιπά στοιχεία τών άστυνομικών κατ’ άρχαιότητα κα ί
έξ ου ό άστυνομικός λαμβάνει άριθμόν Γενικού Μητρώου δν τηρεί καθ’ ολην τήν έν τώ Ά σ τυνομικώ Σώματι ύπηρεσίαν καί έν περιπτώσει έτι άποχωρήσεως έκ τού Σώματος καί άναδιορισμού.
IV. 'Ως χρονολογία κατατάξεως έγγραπτέα εις τό άτομικόν βιβλίον μητρώου έκάστου.
άστυνομικού τό τηρούμενον παρά τή υπηρεσία παρ’ ή υπηρετεί, τυγχάνει ή ήμερομηνία τής
δημοσιεύσεως τού Διατάγματος ή άποφάσεως διορισμού, παρά ταύτην δ’ άναγράφεται ό άριθμός καί ή ήμερομηνία τού Διατάγματος ή τής άποφάσεως τού διορισμού ως καί ό άριθμός
καί ή ήμερομηνία τού Φ.Ε.Κ. j1).
V. Τό γενικόν μητρώον τού Αρχηγείου καί τά άτομικά βιβλία μητρώου τών άστυνο
μικών είσίν έντυπα.
VI. Τά άτομικά βιβλιάρια μητρώου έκάστης ύπηρεσίας (Άρχηγείον, Ά στυνομικαί Διευ
θύνσεις κ.λ.π.) ταξινομούνται κατά βαθμούς καί άλφαβητικήν σειράν. ΙΙαρά τώ Άρχηγείω
τής ’Αστυνομίας τηρούνται τά άτομικά βιβλία Μητρώου τών άπό Διευθυντού Β* καί άνω ως
καί τών παρά τώ Άρχηγείω ύπηρετούντων άστυνομικών ύπαλλήλων. Αί άναγκαΐαι έγγραφα^
έν τοΐς άτομικοΐς βιβλίοις μητρώου ένεργούνται προκειμένου μέν περί τών Διευθυντών A
καί Β' καί τών παρά τώ Ά ρχηγείω ύπηρετούντων Αστυνόμων καί 'Τπαστυνόμων ύπό τού
έμπιστευτικού τμήματος τού Αρχηγείου, προκειμένου δέ περί πάντων τών λοιπών αστυνο
μικών ύπαλλήλων τού Αρχηγείου ύπό τού τμήματος Μητρώου. Προκειμένου περί τών Α στυνό
μων Α' καί Β' καί λοιπών κατωτέρων τών ύπηρετούντων παρά ταίς Άστυνομικαΐς Διευθυνσεσι, τή Αποθήκη 'Τλικού Αστυνομίας, τή Αστυνομική Σχολή, τή Διευθύνσει Έγκληματο1. 'Ως χρονολογία κατατάξεως εις τό Ά στυν. Σώμα θεωρείται ή ήμερομηνία τής ορκω
μοσίας (άρθρον 28 § 1 τού κωδ. ν. 4971 ).
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λογικών 'Υπηρεσιών, Κεντρική 'Υπηρεσία ’Αλλοδαπών καί Γενική Έ ποπτεία ’Αγορανομίας αί
έγγραφαί ένεργοϋνται ύπδ τών οικείων προϊσταμένων.
VII.
Αί σελίδες 1 καί 2 τών άτομικών βιβλιαρίων τών αστυνομικών συμπληροϋνται
ύπό τοϋ ’Αρχηγείου τής ’Αστυνομίας.
VIII.
Εις τάς σελίδας ύπό τόν τίτλον «εύαρέσκειαι καί άμοιβαί» καταχωρίζονται αί τοιαΰτα ι καταχωριζόμεναι είς τό βιβλίον άμοιβών καί συγχαρητηρίων κατά τόν ειδικόν περί τούτου
κανονισμόν.
IX.
Είς τάς σελίδας ύπό τόν τίτλον «παραπτώματα καί ποιναί» καταχωρίζονται τά ύπό
τοϋ Κανονισμού «περί ποινών καί ποινολογίων» οριζόμενα.
X.
Έ ν περιπτώσει μεταθέσεως τό βιβλίον μητρώου μετά τοϋ άτομικοϋ φακέλλου τοϋ ύπαλ
λήλου δέον νά άποστέλληται είς την ύπηρεσίαν είς ήν ό ύπάλληλος μετετέθη εντός δεκαημέρου
άπό τής ήμερομηνίας τής διαγραφής τοϋ ύπαλλήλου.
’Εν Ά θήναις τή 1η Μαρτίου 1934
'Ο ’Αρχηγός Κ. ΓΑΡΕΖΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΙΓ ΑΡΙΘ. 27
«Περί δελτίω ν έπιθεωρήσεως»
’Άρθρον 1 .— Αί επιθεωρήσεις αί γινόμεναι ύπό τών άρχιφυλάκων καί άξιωματικών έπι
θεωρήσεως είς τούς άστυφύλακας τών σκοπιών, περιπόλων καί άκινήτων σκοπών αναγράφονται
ώς έξής :
I. Έκαστος άστυφύλαξ εφοδιάζεται ύπό τοϋ τμήματός του μέ φύλλον ριγωμένου χάρ
του τοϋ ίδιου μεγέθους ώς τό διπλοΰν φύλλον τοϋ επισήμου σημειωματάριου του κατά τό κατω
τέρω ύπόδειγμα Α’ άρκετόν διά 10 ήμερών διάρκειαν. Διαρκούσης τής περιόδου ταύτης ό
άστυφύλαξ φέρει τό φύλλον τοΰτο μεταξύ τών φύλλων τοϋ επισήμου σημειωματάριου του καί τό
παρουσιάζει όταν τόν έπιθεωρή ό άρχιφύλαξ επόπτης ή ό άξιωματικός τής έπιθεωρήσεως οΐτινες ένεργοΰσι τάς άπαιτουμένας έγγραφάς είς αύτό.
Οί έπόπται άρχιφύλακες καί οί άξιωματικοί έπιθεωρήσεως ών καθήκον είναι ή έπιθεώρησις, καθοδήγησις καί έποπτεία τών άστυφυλάκων είς τάς σκοπιάς, περιπολίας καί τά άκίνητα
σημεία αύτών άναγράφουσι τάς έπιθεωρήσεις των είς τό ώς άνω άναφερόμενον φύλλον έγγράφοντες την ώραν τής έπιθεωρήσεως καί τάς ύπογράφουσιν είς τάς οικείας στήλας, οί άρχιφύ
λακες τουλάχιστον δίς, καί οί άξιωματικοί έπιθεωρήσεως τουλάχιστον άπαξ κατά την διάρκειαν
έκάστης τετραώρου άλλαγής δεδομένου δτι τοιαΰται έπιθεωρήσεις πραγματικώς έγένοντο.
’Εάν δι’ οίονδήποτε λόγον τοιαΰται έπιθεωρήσεις δέν έγένοντο, οί ύπαστυνόμοι καί οί
άρχιφύλακες δέον ν’ άναφέρωσι τόν λόγον καί δλαι αί τοιαΰται άναφοραί δέον νά καταχωρίζωνται είς τό βιβλίον συμβάντων.
Μία γραμμή τοϋ φύλλου θά χρησιμοποιήταιδι’ έκάστην τετράωρον άλλαγήν.
II. Έ καστος έπόπτης άρχιφύλαξ έφοδιάζεται ύπό τοϋ τμήματός του δι’ ένός παρομοίου
φύλλου ώς τό κατωτέρω ύπόδειγμα Β' άρκετόν διά 15 ήμερών διάρκειαν.
Διαρκούσης τής περιόδου ταύτης ό Άρχιφύλαξ φέρει τό φύλλον τοΰτο μεταξύ τών φύλ
λων τοϋ έπιοήμου σημειωματάριου αύτοΰ, καί παρουσιάζει όταν συναντάται μετά τοϋ άξιωματικοΰ έπιθεωρήσεως όστις άναγράφει την συνάντησιν έπί τόπου συμφώνως προς τάς σχετικάς στή
λας. ’Εάν δι’ οίονδήποτε λόγον ή συνάντησις δέν λάβη χώραν ό Ύπαστυνόμος ή ό Άρχιφύλαξ
δέον νά άναφέρωσι τόν λόγον καί δλαι αί τοιαΰται άναφοραί δέΛ νά καταχωρίζωνται είς τό
βιβλίον Συμβάντων
III.
Έκαστον φύλλον δταν συμπληρωθή παραδίδεται είς τό τμήμα δπερ παραχωρεί νέον
φύλλον.
Τά συμπληρούμενα φύλλα άρχειοθετοΰνται χωριστά είς τό γραφεϊον τοΰ τμήματος καί
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κατ’ άριθμητικήν σειράν άριθμοϋ περιλαίμιου. 'Έκαστον φύλλον τηρείται οΰτω διά μίαν περί
οδον ενός έτους μετά τήν όποιαν δύναται νά καταστραφή ΰπό τοΰ Διοικητοϋ τοϋ τμήματος I1).
IV.
Ό Διοικητής ή 'Υποδιοικητής τοΰ τμήματος έλέγχουσι τάς έν τοϊς άνωτέρω δελτίοις έπιθεωρήσεως έγγραφάς.
Α’.
Ά στυφύλαξ 35 Α.

'Ημερομηνία

Έ ραι
άλλαγής

Άρχιφύλαξ

'Υπογρ.
"Ωρα
άξιωμα"Υπογρα
"Ωρα
συν'^
ο
γ
ρ
α
συναντήσεως τικοϋ
"Ωρα συνφή άρχι,
φη αρχιαντήσεως φύλακος αντησεως φύλακος
•1
#
Β'.
Ά ρχιφύλαξ 8 Α.

Ημερομηνία

Ώ ρα ι
άλλαγής

Τόπος
συναντήσεως

"Ω ρ α
συναντήσεως

'Υπογραφή
άξιωματικοΰ άλλαγής

'Ο ’Αρχηγός Κ. ΓΑΡΕΖΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 28
«Περί συντάξεω ς τοϋ Δ ελτίου σ υμ β άντω ν»
’Άρθρον 1 .— Τό Δελτίον Συμβάντων είναι αναφορά τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως
περί των κατά τό 24ωρον ή δθήμερον λαβόντων χώραν άδικημάτων καί Συμβάντων, ώς τοιοϋτο
δέ δέον νά ύπογράφηται ύπό τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ, χωρίς κάτωθεν έκάστης εγγραφής
νά τίθηται ό βαθμός καί τό όνοματεπώνυμον τοϋ ένεργήσαντος αύτήν είς τό Βιβλίον Συμβάν
των τοΰ οικείου τμήματος βαθμοφόρου.
’’Αρθρον 2.— Αί έγγραφαι γίνονται κατά τήν άριθμητικήν σειράν των ’Αστυνομικών
Τμημάτων μετά ταύτας δέ άκολουθοΰσιν αί έγγραφαι των ειδικών υπηρεσιών, ήτοι κατά σειράν,
τοϋ Τμήματος Γενικής ’Ασφαλείας, τοΰ τμήματος ’Αγορανομίας, τοϋ τμήματος Τροχαίας Κινήσεως, ’Ελέγχου Αιμένος κ.λ.π., έφ’ όσον αί ύπηρεσίαι αύται είναι άνεξάρτητοι, άλλως θά κατα
χωρίζονται μετά τών άλλων έγγραφών τής Ειδικής 'Υπηρεσίας, ύφ’ ήν υπάγονται.
’Άρθρον 3.— Δι’ έκαστον ’Αστυνομικόν τμήμα καί Ειδικήν υπηρεσίαν αί έγγραφαι
γίνονται ώς άκολούθως :
Ι .'Η παράγραφος αΰτη τίθεται ώς έτροποποιήθη διά τοΰ άπό 16-1-40 συμπληρωματικοΰ Κανονισμού κοινοποιηθέντος διά τής ύπ’ άριθ. 739 Φ 6/8 άπό 20-1-1940 Δ/γής ’Αρχηγείου
Ά σ τυν. Πόλεων.
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Α'. ’Αστυνομικόν Τμήμα
Κακουργήματα :
1) Κ λοπή..............................................................................
2 ) Ά ν α ίρ ε σ ις ........................................................................
Πλημμελήματα :
3) Κ λοπή..............................................................................
4 ) ’Άδικος έπίθεσις.................. ............................................
5 ) Παράνομος όπλοφορία........................................... . . ;
6) Μοιχεία............................................................... .............
7 ) Αισχροκέρδεια..................................................................
8 ) Οικοδομική παράβασις.................................................
9 ) Παράβασις Νόμου εργασίας γυναικών και άνηλίκων
10) Παράβασις Νόμου περί μονοπωλίου ναρκωτικών
11) Παράβασις νόμου 3032...............................................
12) Συμπληρωματική έγ γ ρ α φ ή ........................................

Τήν 1-3-34 καί ώραν 6 μ.μ.
» 1-3-34 καί ώραν 7 μ.μ.

Έ ν συνεχεία τής άπό 27-2-34
παράγρ. 5 εγγραφής περίλαβούσης χώραν κλοπής εις
βάρος τοϋ Α.Β. αναφέρω

Συμβάντα :
13) Α πόπειρα αυτοκτονίας.................................................
14) Ά στυϊατρική έπιΟεώρησις................ .........................

15)
16)
17)
18)
19)
20)

Τήν 1-3-34 καί ώραν 6 μ.μ.
Τήν 1-3-34 καί ώραν 6 μ.μ.
(τών μέν Ά σ τυν. Δ/νσεων ’Α
θηνών καί Πειραιώς είς τά
δελτία συμβάντων έκάστης
Κυριακής, τών δέ Πατρών καί
Κερκύρας είς τά πενθήμερα
τοιαϋτα).
Σωματικαί έρευναι, έφ’ δσον είναι μετ’ (αποτελέσματος.
Σύγκρουσις όχημάτων, έφ’ όσον διεσαλεύθη ή τάξις καιπροήλθον σοβαροί τραυματισμοί.
Συγκεντρώσεις διάφοροι, έφ’ δσον προέκυψαν περιπτώσεις ποινικών διώξεων διά λαβούσας χώραν αδίκους πράξεις.
Πυρκαΐά.
Οί αιφνίδιοι θάνατοι, έφ’ δσον οφείλονται είς βεβλαμμένα τρόφιμα.
Μέτρα τάξεως, έφ’ δσον παρετηρήθησαν άταξίαι καί έγένετο χρήσις βίας.
Β'. ’Αστυνομικόν Τμήμα.

Άρθρον 4.— Μετά τάς έγγραφάς τών ’Αστυνομικών τμημάτων καί Ειδικών 'Υπηρεσιών
ακολουθεί ή έγγραφή τών πταισμάτων ώς έξής :
Ππταίσματα :
Α'.
’Αστυνομικόν Τμήμα
(τόσα άριθμητικώς)
Β'.
»
»
(τόσα άριθμητικώς)
Γ'.
»
)>
(τόσα άριθμητικώς)
Σύνολον
Μετά τάς άνωτέρω έγγραφάς άκολουθοϋσιν αί έγγραφαι διά ζητήματα γενικής φύσεως δι’ ά
ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις διέταξε τήν λήψιν γενικών μέτρων τάξεως, ώς λ.χ. απεργίας, συλ
λαλητήρια, έορτάς κλπ. καί δι’ ά δεν γίνεται έγγραφή ύπό άστυνομικοΰ τίνος τμήματος ή ειδικής
υπηρεσίας.
Αί έγγραφαι αδται θά καταχωρίζονται ύπό τον τίτλον «Γενικώτερα Συμβάντα» ώς έξή ς:
Γενικώτερα Συμβάντα :
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1) Μέτρα τάξεως κατά την άπεργίαν τ ω ν ........................... ..

’Εκτίθενται αϊ λεπτομέρειαι ώς
άνωτέρω.
2) Μέτρα τάξεως κατά τήν ποδοσφαιρικήν συνάντησιν
»
»
»'
3 ) Μέτρα τάξεως κατά τα έγκαίνια τοϋ εκλογικού κέντρου. . .
»
»
»
’Άρθρον 5.—·Ι. Έ ν τέλ.-ι έκάστης έγγραφης ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις αναφέρει τάς διαταγάς τάς οποίας τυχόν έξέδωκε λ.χ. διέταξε τήν ενέργειαν διοικητικής έξετάσεως, άπηύθυνεν
έγγραφα εις άλλας Άστυνομικάς Ά ρχάς κ.λ.π.
II. Είδικώς ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις ’Αθηνών άναψέρει τάς υπό τής υπηρεσίας τοϋ
Χρηματιστηρίου βεβαιουμένας παραβάσεις είς βαθμόν πλημμελμήματος καί πταίσματος.
’Άρθρον 6.—■ Αί εις βαθμόν πλημμελήματος παραβάσεις των ειδικών ποινικών νόμων
θά καταχωρίζωνται είς τήν υπό τον τίτλον «Πλημμελήματα» οίκείαν θέσιν.
’Άρθρον 7 .—· Τό Δελτίον Συμβάντων δέν περιέχει δλας τάς λεπτομέρειας τάς περιλαμβανομένας είς τάς σχετικής έγγραφάς τοϋ Βιβλίου Συμβάντων τοϋ οικείου ’ Αστυνομικού Τμήματος ή
ειδικής υπηρεσίας, αλλά τάς άπαραιτήτους τοιαύτας, ήτοι έκτος τής ημερομηνίας, τής ώρας,
τοϋ τόπου διαπράξεως τοϋ άδικήματος κ.λ.π., τής ταΰτότητος παθόντων καί κατηγορουμένων
περιέχει καί περιληπτικήν αναγραφήν τοϋ τρόπου καθ’ ον ή άδικος πραξις έλαβε χώραν.
Παρόμοιον μέτρον έφαρμόζεται καί διά τά Συμβάντα.
’Άρθρον 8 .—- Τά Δελτία Συμβάντων τ ω ν ’Αστυνομικών Διευθύνσεων’Αθηνών καί Πει
ραιώς υποβάλλονται είς τό ’ Αρχηγεΐον μέχρι τής 11 π.μ. τής έπομένης, τών δέ Πατρών καί Κερκύρας άμα τή λήξει τοϋ πενθημέρου περιέχοντα αδικήματα καί συμβάντα λαβόντα χώραν άπό
I—5, 6—10, 11—15, 16—20, 21—25, 26 μέχρι τέλους τοϋ μηνός.
’Άρθρον 9 .— Τό Δελτίον Συμβάντων κλείεται ώς έξης :
' Έ ν Ά θήναις τ ή ...................................193
Ό ’Αστυνομικός Διευθυντής
' Γποβάλλεται :
1 ) 'Υπουργείου ’Εσωτερικών (Δ.Α.Π.)
2 ) ’Αρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων.
3) Νομαρχίαν (διά τάς ’Αστυνομικής
Διευθύνσεις Πατρών καί Κέρκυρας).
Ό ’Αρχηγός Κ. ΓΑΡΕΖΟΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ
I. Δ ιαταγή ’Αρχηγείου Ά σ τ υ ν . Πόλεων ύ π ’ άριθ. 805 100 2 άπό 22-1-1945
ΙΙρός άπάσας Είδικάς 'Υπηρεσίας
Παρακαλοΰμεν, όπως άπό λήψεως παρούσης διατάξητε τάς ύφ’ ύμας υπηρεσίας καί ένημερώνωσι τήν οίκείαν ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν έπί τών διαφόρων άδικημάτων, έφ’ ών λόγω άρμοδιότητος έπιλαμβάνονται, άποστέλλουσαι αύτή καθ’ έκάστην άντίγραφον τών είς τό Βιβλίον
Συμβάντων καταχωριζομένων έγγράφων, ΐνα, άφ’ ένος μέν περιλαμβάνονται τ ’ άδικήματα
ταϋτα είς τάς μηνιαίας στατιστικής Έγκληματικότητος, άφ’ ετέρου δέ ένημερώνηται πλήρως ή
υπεύθυνος ’ Αστυνομική Διεύθυνσις, έπί πάντων τών έν τή περιφερεία της διαπραττομένων άδι
κημάτων διά τήν λήψιν τών έκάστοτε ένδεικνυομένων μέτρων προς παραγωγήν τοϋ έργου είς τό
κεφάλαιον τής Έγκληματικότητος.
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’Επί σοβαρού αδικήματος γενικωτέρας σημασίας δέον να λαμβάνη γνώσιν ή οικεία ’Αστυ
νομική Διεύθυνσις άμέσως διά τοϋ ταχυτέρου μέσου.
’Αναφέρατε λήψιν καί έκτέλεσιν.
‘Ο ’Αρχηγός I. ΣΠΤΡΟΤ
II. Δ ιαταγή ’Αρχηγείου Ά σ τ υ ν . Πόλεων υ π ’ άριθ. 19001/100/2 άπό 25-9-1945
Προς τάς Άστυνομικάς Διευθύνσεις.
Έ κ τής μελέτης των ύποβαλλομένων ήμϊν καθημερινώς δελτίων Συμβάντων προκύπτει,
δτι αί ύπο των ’Αξιωματικών υπηρεσίας των Τμημάτων καί των έπιλαμβανομένων των δια
φόρων υποθέσεων ένεργούμεναι έγγραφαί εις τά βιβλία Συμβάντων είναι ατελείς, παραλειπομένης τής αναγραφής έν αύταϊς καί τών πλέον ουσιωδών καί άπαραιτήτων στοιχείων.
Τοιαϋται παρατηρηθεΐσαι παραλείψεις είνα ι: 1) ή παράλειψις αναγραφής τής ακριβούς
Δ/νσεως τών περί ών πρόκειται προσώπων (οδός, άριθ.). 2) Ή παράλειψις άναγραφής εις πολλάς
έγγραφάς τών άπαραιτήτων στοιχείων τοΰ παθόντος ή τοϋ δράστου, ήτοι πατρωνύμου, ήλικίας,
επαγγέλματος κ.λ.π. 3) Ή παράλειψις άναγραφής τής άκριβοϋς ημερομηνίας, ώρας καί τόπου
τελέσεως τοϋ αδικήματος ή συμβάντος. 4) Ή παράλειψις άναγραφής τής έξακριβωθείσης ή
πιθανής άφορμής τελέσεως τοΰ άδικήματος. 5) Ή παράλειψις άναγραφής τών εγγράφων έξ
ών άπαρτίζεται ή δικογραφία. 6) ’Επί περιπτώσεως τραυματισμού διά πυροβόλου δπλου παρελείφθη παντελώς ή άναγραφή τοΰ ονοματεπωνύμου καί λοιπών στοιχείων τοΰ δράστου προς δέ
καί τοΰ είδους τοϋ έπενεχθέντος τραύματος. 7 ) ’Επί τών άγορανομικών παραβάσεων παραλείπεται ή κατονομασία τοΰ αντικειμένου τής παραβάσεως. 8) Εις τάς πριλήψεις τών συμβάντων
δέν αναγράφεται ή παράβασις τοΰ σχετικοΰ άρθρου τοΰ Π. Νόμου ή άλλθγ νόμου. Γενικώς ό
τρόπος ένεργείας τών έγγράφων δημιουργεί τήν έντύπωσιν δτι οί υπόχρεοι προς τοΰτο δέν άποδίδουσιν τήν έμπρέπουοαν σημασίαν, θεωροΰντες τήν κανονικήν ενέργειαν αύτών ώς πάρεργον. Τά ανωτέρω έν συνδυασμώ καί μέ τάς έν ταϊς έγγραφαΐς παρατηρουμένας άσυνταξίας
πείθουσιν ήμάς δτι δέν άσκεϊται ή έπιβαλλομένη 'παρακολούθησις παρά τών κ. Προϊσταμένων
τών οικείων Υπηρεσιών, ουδέ καταβάλλεται προσπάθεια έκ μέρους αύτών καθοδηγήσεως τών
ΰπηρεσιακώς υστερούντων καί έλέγχου τών άδιαφορούντων καί οΰτω τό κακόν συνεχίζεται.
Τό ζήτημα τοΰτο θεωροΰμεν σοβαρόν καί είναι ανάγκη νά έφελκύση τήν ιδιαιτέραν προσοχήν
τών υπευθύνων Διοικητών, εις τρόπον ώστε δι’ έπιμελοΰς έλέγχου τών σχετικών έν τρις βιβλίοις έγγραφών καί τής δι’ έρυθρας μελάνης άναγραφής τών παρατηρήσεων διά τάς ατελείς
ή άντικανονικάς έγγραφάς, έπιδιωχθή καί έπιτευχθή ή ταχεία διόρθωσις τούτων καί ή συμμόρφωσις τών άρμοδίων βαθμοφόρων προς τούς κανονισμούς καί τήν τάξιν.
Άναγνωρίζομεν βεβαίως δτι τό"ύπερτετραετές χρονικόν διάστημα τών άνωμαλιών καί τής
κακοδιοικήσεως ήτο φυσικόν νά έπιδράση καί έπί τής κανονικής διεξαγωγής τής ’Αστυνομικής
ύπηρεσίας καί νά έπιφέρη σχετικήν χαλάρωσιν εις τό άκολουθούμενον μέχρι τότε τέλειον σύστημα.
Ή δη δμως δτε έληξεν ή έμπόλεμος κατάστασις καί τά πλεϊστα τών έμποδίων ήρθησαν, δέον νά
βαδίσωμεν σταθερώς πρός άνασυγκρότησιν τών Υπηρεσιών άπό πάσης πλευράς καί δέν νομίζομεν
δτι χρειάζεται νά καταβληθή έκτος τής καλής θελήσεως πολλή καί έπίπονος προσπάθεια·, δπως
έπανέλθωμεν εις τήν προπολεμικήν μας κατάστασιν.
Κατόπιν τών άνωτέρω έλπίζω εις τό μέλλον παραλείψεις ώς αί άνωτερω νά μή έπαναληφθώσιν.
Ό ’Αρχηγός ΑΘΑΝ. ΣΑΜΠΑΝΗΣ

Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ & Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΑ Ι
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Άπελύθησαν του Ά στυν. Σώματος ώς καταληφθέντες ύπό τοΰ ορίου ηλι
κίας, ό άρχιφ. Έμμανουηλίδης Έ μ., οί ύπαρχ. Παλαιοδήμος Β. καί Μητσίδης Χαρ. ώς
καί ό άστυφ. Σλήτας Γεώργιος.
—· Παρητήθησαν τοΰ Ά στυν. Σώματος, οί άστ/κες Άφένδρας Δ. καί Μπίζιου Π.
—Άπελύθησαν διά λόγους πειθαρχίας, οί άστ/κες Παπαγεωργίου Σ., Άνδρεάδης I., Όρφανάκης I., Πίκουλας Στ., Μπαϊρακτάρης Έ λ., Καψομενάκης I., Μποβιάτσης Γ. καί ό μαθ. άστυφ. Κολλάρας Π.
— Μετετάγη εις τήν κατάστασιν της μονίμου διαθεσιμότητος ό άστυφύλαξ
Πετράκης Ν.
—Άπεβίωσεν ό άστυφύλαξ Ήλιάδης Ή λίας.
ΑΜΟΙΒΑΙ
Διά των ύπ’ άριθ. 216/24-9-53 καί 232/23-10-53 εγκυκλίων διαταγών 'Υ 
πουργείου Έθν. Άμύνης, άπενεμήθη το μετάλλιον Εθνικής άνΐιστάσεως εις τούς
άστυνομικούς υπαλλήλους :
1) Αρχηγόν Αστυνομίας κ. Ά γγελον Έβερτ, 2) τέως Αρχηγόν κ. Ά θ.
Σαμπάνην, 3) τέως Ά στυν. Δ/ντήν Α' κ. Μαντζάραν Ν., 4) Ά στυν. Δ/ντάς
Β' κ.κ. Λουκάκην Έμ. καί Μουρούσιαν Άνδρ. 5) Ά στυν. Α' κ.κ. Νικολόπουλον
X., Μπούκαρην Γ., Πολυχρονόπουλον Γ., Άναστασόπουλον Γ., 6) Ά στυν. Β' κ.κ.
Σπηλιόπουλον Γ., Κώτσην Σ. καί Μάνον Εύθ. 7) τέως Ά στυν. Β' κ. Τσενόγλου 0.
8) 'Υπαστυν. Α. κ. Παπατριανταφύλλου Σ., 9) 'Υπαστυν. Β' κ.κ. Μπουρτζίνην Ν.
καί Τσιπρούδην Α. 10) Άρχιφ. Λουκάκην Γ., καί Χρηστάκην Γ. 11) Ά στυφ. Πα
παδοπούλαν Α., Στείρην I., Άθανασάκην Γ., 'Υφαντήν Δ., Τσιάμην Δ., Παπαπέτρου Γ., Μπουζινάκην Α., Σπυρούλιαν X., Ξυλούρην Δ., Κωνσταντινίδην Γ., Μάκκον Ε., Σαρουκλιώτην Π., Άθανασάκην Α., Αθανασίου Α., Ψαρράν Α., Πούλην I.
καί Σαραλίβανον Λ.

*
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ
Τήν 30-11-1953 έξήλθον τής Ά στυν. Σχολής Αστυφυλάκων κατόπιν 6μήνου εύδοκίμου φοιτήσεως 56 νέοι μαθ. άστ/κες τοποθετηθέντες εις Ά στυν. Δ/σιν
Αθηνών, ήτοι : Άναστασόπουλος X., Άνδριανός Μ., Βασιλάκος Π. Γκέκος Ν.,
Γκινής X., Δεληγιώργης I., Δεληγιάννης Σ., Δημητρέλης Δ., Κανής Κ., Καράμπελας
Ν., Καρατζας Δ., Καραχάλιος Α., Καρούμπαλης Π., Κίννας Π.,Κοτταρίδης I., Κούκης Η., Κουμοΰτσος Π., Κουτάς Η., Κουτουβίνης Γ., Κουτσοκώστας Α., Κραββαρίτης I., Κυριαζής X., Κωνσταντακόπουλος Γ., Κώσσης Ν., Κωτσάκος Γ., Λάππας
Γ., Λελούδης Γ., Λεχουρίτης Α., Μαγκαφας Κ., Μανώλης Κ., Μαστοράκος Α.,
Μιχελουδάκης Κ., Μπλουγουρας Γ., Μποσβέλης Κ., Μπούρας Γ., Μπουρδάκος Ν.,
Ντζούρας Δ., Οικονόμου Α., Παναγιωτόπουλος Ν., Παπαγεωργίου Π., Παπαδάτος Π., Παπαδόπουλος Δ., Παπαΐωάννου Γ., Παπαντωνίου Κ., Παπαχαραλάμπους
I., Πασχάκης Π., Ραυτόπουλος Α., Ρεντζής Κ., Σαλάππας Δ., Σταμόπουλος Ε.,
Σωνίδης Κ., Φαραντούρης Δ., Χοχτούλας Δ., Χρηστάκης Γ., Χρυσανθόπουλος X.
καί Ψύλλος Κ.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ
—Τήν 19-11-1953 καί ώραν 11.15' συνήλθεν εις σύσκεψιν εις την αίθουσαν
Χαρτών τοϋ Γ.Ε.ΈΘ.Α. ή ολομέλεια της Α.Σ.Α.Ε. ’Ενόπλων Δυνάμεων, ύπό τήν
Προεδρίαν τοϋ κ. 'Υπουργοΰ. ’Εθνικής Άμύνης, καθ’ ήν έλήφθησαν σημαντικαί
αποφάσεις, άναδιοργανώσεως τοϋ έν γένει αθλητισμού εις τάς Έλληνικάς Ένοπλους
Δυνάμεις, καί ένισχύσεως τοϋ έργου τής Α.Σ.Ε. Ένοπλων Δυνάμεων, ώς καί διά
τήν έπίσπευσιν τής ψηφίσεως^τοΰ Νόμου (Όργανισμοΰ) περί Σωματικής ’Αγωγής
εις τάς Ενόπλους Δυνάμεις, τά Σώματα ’Ασφαλείας κ.λ.π.Παρέστησαν οί ’Αρχη
γοί Γ.Ε.ΕΘ.Α. καί Γ.Ε.Σ., ’Αντιστράτηγοι κ.κ. Κιτριλάκης καί Τσιγκούνης διά
τον Στρατόν, ο ’Αρχηγός Γ.Ε.Ν. ’Αντιναύαρχος κ. Λάππας διά τό Β.Ν., ό ’Αρχη
γός Γ.Ε.Α. Άντιπτέραρχος κ. Κελαϊδής διά τήν Β. ’Αεροπορίαν, 'Υπαρχηγός Β.
Χωροφυλακής 'Υποστράτηγος κ. Πάτερης, 'Υποναύαρχος κ. Τσεμπερόπουλος διά
τό Λιμενικόν Σώμα, ό ’Αστυνομικός Δ/ντής κ. Τσίπης έκπροσωπών τον άσθενοΰντα
’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων κ. ’Άγγελον Έβερτ καί ό Γεν. Γραμματεύς Α.Σ.Α.Ε.
’Αρχίατρος κ. Παπαρέσκος. Ε πίσης παρέστησαν άπλώς ώς τεχνικοί Σύμβουλοι
καί τά μέλη τής Τεχνικής Επιτροπής Α.Σ.Α.Ε.
— Τήν 2-12-1953 καί ώραν 15ην ελαβε χώραν έν τω γηπέδω Παναθηναϊκού
ή ετήσια εορτή τοϋ 'Ομίλου Κυριών Φίλοι ’Αστυνομίας Πειραιώς.
Διεξήχθη ποδοσφαιρική συνάντησις Παναθηναϊκού—’Ολυμπιακού μέ δια τητήν τοϋ άγώνος τον 'Υπαστυνόμον Α' Ζουμπουλάκην Γεώργιον, Διεθνή Διαιτη
τήν ποδοσφαίρου, καί μέ έπόπτας τούς άστυφύλακας Διαιτητάς Ζώτον καί Ποδάραν.
Ό έν λόγω άγων υπήρξε τεχνικώτατος καί ένεθουσίασεν τάς 15.000 θεατών.
Νικητής άνεδείχθη ό Παναθηναϊκός μέ τέρματα 1—0.
Τήν έν λόγω έορτήν έτίμησαν διά τής παρουσίας των ό Αρχηγός τοϋ ’Αστυ
νομικού Σουματος κ. Ά γγελος Έβερτ, ό Δήμαρχος Πειραιώς κ. Άνδριανόπουλος,
Τό Διοικητικόν Συμβούλιου τής Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς ,οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί
’Αθηνών—Πειραιώς κ.κ. Τσαούσης καί Λιαρομμάτης, ώς καί πλεΐστοι άξιωματικοί
τού Σώματος τής ’Αστυνομίας. Μετά τό πέρας τού άγώνος ό κ. ’Αρχηγός άπένειμε
τό ύπ’ αύτοΰ άθλοθετηθέν βαρύτιμον κύπελ,λον εις τήν νικήτριαν Όμάδα τού Π.Α.Ο.
Επίσης ή Πρόεδρος τού 'Ομίλου Πειραιώς κ. Δηλαβέρη άπένειμεν εις τήν
ήττηθεΐσαν ομάδα τοϋ ’Ολυμπιακού άναμνηστικά μετάλλια φέροντα έπί τής μιας
πλευράς τό Σήμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τον τίτλον τής άθλοθέτου Ο.Κ.Φ.Α.
έπί δέ τής έτέρας πλευράς τάς λέξεις «Εις τούς εύγενεΐς1άγουνας δέν ύπάρχουσιν
ήττημένοι».
Καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής έορτής έπαιάνιζεν ή Μουσική τής ’Αστυνομίας
Πόλεων.
—-’Από 2 μέχρι 6-12-53 διεξήχθησαν έν τω Γυμναστηρίου τού Πανελληνίου
Γ. Σ. οί Πανελλήνιοι αγώνες Ελληνορωμαϊκής Πάλης 1953. Μετέσχον παλαισταί
’Αθηνών—Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης. Κατά τούς έν λόγω άγώνας τών όκτώ (8)
κατηγοριών, 6 άστυφύλαξ Νικολαίδης Στέφανος άνεκηρύχθη πρωταθλητής Ελλάδος
είς τήν κατηγορίαν τών 87 κιλών καί ό άστυφύλαξ Σέγκος Κωνσταντίνος τρίτος
πρωταθλητής είς τήν κατηγορίαν τών 79 κιλών.
Τάς πρωΐνάς ώρας τής 6-12-53 έλαβε χώραν φιλικός άγων πετοσφαίρας
είς τον περίβολον τής ’Αστυνομικής Σχολής, μεταξύ τών ομάδων Λεόντειου Σχολής
καί Μικτής όμάδος τών ’Αστυνομικών Σχολών 'Υπαστυνόμων, Άρχιφυλάκων καί
’Αστυφυλάκων. Νικήτρια άνεδείχθη ή ’Αστυνομική όμάς διά 2—0.
Παρέστησαν οί Κοσμήτορες τών ’Αστυνομικών Σχολών ’Αστυνόμοι Β' κ.κ.
Τσοΰγκος Κ., Μπράμης Α. καί Σταματόπουλος Γ. ό 'Υπασπιστής τών ’Αστυνομικών
Σχολών ’Αστυνόμος Β' κ. Μπλέτσος I. καί οί μαθηταί τών Σχολών.
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παιγνίων» ·. ................................................................................................. ..
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σωπικού τών Υπηρεσιών Ά σ τ. Π όλεων)..............................................
Ύ π ’ άριθ. 9042/60/10/24-8-53 «Περί κατατάξεως τού παιγνίου Γρί-γρί
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ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΝ
A

Ά γα π η τικ ο ί σελ. 645
’ Αγορανομικός Κ ώ διξ (δειγματοληψία σελ. 528, έλαιόλαδον σελ. 532)
’Αγροτικά αδικήματα (σελ. 412, υποχρεώσεις ’Αστυνομικών ’Αρχών προς
ταΰτα σελ. 412)
’Αγροτική ’Α σφάλεια (σκοπός, Άρχαί, ιεραρχία σελ.410, 664, 666, ’Αστυνομία επί
τών άρδευτικώιν ύδάτων, χαρακτήρ καί έξάρτησις, στολή, όπλοφορία, άνακριτικοί υπάλληλοι, Δημόσιοι κατήγοροι σελ. 411, άγροτικά άδικήματα,
ποιοι δικάζουν ταΰτα, δωσιδικία σελ. 412)
’Αγροτικός σοσιαλισμός (βλ. λ. σοσιαλισμός)
’Αγωγή παίδων (βλ. λ. διαπαιδαγώγησις)
Ά δ ε ια ι Ά σ τ υ ν . υπαλλήλω ν (γάμου καί δηλώσεων οικογενειακής καταστάσεως άστυνομικών σελ. 93, 147. "Αδειαι αίτούμεναι παρ’ ιδιωτών σελ. 475)
’Αεράμυνα (Παθητική έν Έλλάδι : σκοπός, διαφώτισις, όργάνωσις άμάχου πλη
θυσμού σελ- 306, ένεργός σελ. 307, άρχαί άντιατομικής άμύνης σελ. 368, προστατευτ. μέτρα άτομικής προσβολής σελ. 369)
’Αεροπορίας Ε λλη νική ς καί αλλοδαπής προσωπικόν (δωσιδικία, σύλληψις
σελ. 566)
Αίθερομανεΐς σελ. 448
Αίθερομανία σελ. 403, 538
Αιθήρ σελ. 402, τρόπος χρήσεως σελ. 538
Α ιτήσεις ιδιω τώ ν σελ. 475
’Α κτίνες : α) 'Υπεριώδεις : χρήσις διά φωτογράφησιν σελ. 248, ιδιότητες—έλεγ
χος γραφής σελ. 249, β) Προέρυθροι, χρήσις—καθορισμός ηλικίας χημικών
μελανών σελ. 259
’Αλήθειας ορρός (βλ. λ. ορρός αλήθειας)
’Αλκαλοειδή οπίου σελ. 405, 407
’Α λληλογραφία (Άστυν. Δ/νσεων μετά 'Υπουργείου Έ σωτ. σελ. 472, μετ’ άλλων
'Υπουργείων καί ’Αρχών σελ. 474, Ά στυν. Σχολής—Τμημάτων καί 'Υπη
ρεσιών μετά ξένων διπλωματικών Αρχών σελ. 474. 'Υπογραφή καί άποσφράγησις—κοινοποίησις—βιβλίον πρωτοκόλλου καί αρχεία σελ. 476—στατιστικαί σελ. 478, εύρετήριον ονομαστικόν—γενικόν σελ. 479. ,Μή χρήζουσα
ένεργείας, παλαιά άρχεΐα σελ. 480, διεξαγωγή σελ. 481, 482).
’Αμοιβών καί συγχαρητηρίων βιβλίον σελ. 618, 671
Ά νά κ ρ ισ ις (διοικητική σελ. 518)
Ά να κρ ιτικο ί υπάλληλοι : (Γενικός σελ. 665, Ειδικός σελ. 666, Καθήκοντα
αύτών σελ. 667)
Ά να κρ ιτική ’Επιστημονική (σκοπός και άρχαί σελ. 68, πρόοδος συντελεσθείσα σελ. 69, γνώμαι επιστημόνων σελ. 70, έγκληματολογική σελ. 71, άνακριτικαί μέθοδοι σελ. 119, έπιστημονικαί μέθοδοι σελ. 120, ορρός τήςάλη-
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θείας - ναρκο ανάλυσι ς σελ. 122, περιστατικά ναρκοαναλύσεως σελ. 123, άξια
ναρκοαναλύσεως σελ. 170, 215, 298, 352, άφωνοι άλλ’ αψευδείς μάρ
τυρες σελ. 201.
Ά νά π α υ σ ις (ήμερησία καί διήμερος σελ. 90, νυκτερινή άξ/κοΰ Τμήματος σελ. 570)
’Αναρχισμός σελ. 75
Ά να φ ο ρ α ί (περίληψις—υποβολή — διαγραφομένων τοΰ Ά στυν. Σώματος σελ.
475, προόδου καί έγκληματικότητος σελ. 570)
’Α νήλικοι (Ποινικόν Δίκαιον σελ. 393, άτομικότης, παράγοντες έγκληματικό
τητος σελ. 443, μεταρρυθμίσεις Ποιν. Δικαίου σελ. 444, κατηγορίαι δικαιο
δοσίας παιδικών δικαστηρίων σελ. 445, έκτέλεσις μέτρων έπιβληθέντων ύπό
δικαστηρίων άνηλίκων σελ. 446, Ποινικαί διατάξεις σελ. 635, έγκληματικότης άνηλίκων σ. 659
’Α ντιγρ ά φ ω ν καί πιστοποιητικώ ν εκδοσις σελ. 382
’Α ξιω ματικοί Στρατού (ποιοι είναι σελ. 3)
’Α ξιω ματικοί Ά σ τ υ ν . Πόλεων (ποιοι είναι σελ. 334)
’Α ξιω ματικοί Πυροσβ. Σώματος (ποιοι είναι σελ. 233)
’Α ξιω ματικός Τμήματος (νυκτερινή άνάπαυσις σελ. 570)
’Αόρατος γραφή (βλ. λ. γραφή)
Ά π ο ζη μ ίω σ ις (λόγω φθοράς ιδιωτικών ειδών άστυν. υπαλλήλων σελ. 519)
Ά π όσπ α σις (άπαγόρευσις άστυφ.—άρχιφυλ.—' Υπαστυνόμων Β' σελ. 421)
Ά π ω λεσθεντα —άνευρεθέντα αντικείμενα (γραφείου λειτουργία σελ. 91)
’Αρτοσκευασμάτων π ω ληταί σελ. 626
’Αστική Τάξις σελ. 132
Α σ τικ ό ν κοινωνικόν σύστημα (έννοια—μορφαί σελ. 75, διάγραμμα σελ. 79,
ορισμός—κριτική σελ. 128, γέννησις—ιστορία σελ. 129. Μορφαί σελ. 130,
θεωρία σελ. 224, οικονομικός τομεύς σελ. 267, κοινωνικός τομεΰς σελ. 270,
σελ. 544)
’ Αστυνομία. 'Ιστορία : 'Η δημοσία τάξις μετάτό 1821 σελ; 4, ή πρώτη ’Αστυνομία
σελ. 5. Χωροφυλακή—'Οροφυλακή—Δημοτική’Αστυνομία σελ. 6. Κομματική
’Αστυνομία σελ. 9, ’Αγορανομία καί αισχροκέρδεια σελ. 54, σπείρα τοΰ' Βρον
τά σελ. 55, περιπέτειαι Χωροφυλακής σελ. 56, έξέλιξις καί κατάπτωσις της
Δημοτικής ’Αστυνομίας σελ. 57, ή Χωροφυλακή ώς ’Αστυνομικόν Σώμα
σελ. 102, Διοικητική (πολιτική) ’Αστυνομία σελ. 105, κριτική τής έπικρατούσης καταστάσεως σελ. 106, έγκατάστασις Στρατιωτικής ’Αστυνομίας
σελ. 156, Δημήτριος Μπαϊρακτάρης εκκαθαρίζει τήν πρωτεύουσαν άποκαθιστών τάξιν καί άσφάλειαν σελ. 156, ευζωνοι έκτελοϋντες άστυνομικά κα
θήκοντα σελ. 157, πρωτότυποι μέθοδοι τοΰ Δ. Μπαϊρακτάρη σελ. 158, συγ
κρούσεις άστυνομίας καί φοιτητών σελ. 197, άντικατάστασις τής Στρατ.
’Αστυνομίας σελ. 197. Ή Χωροφυλακή ώς Ά στυν. Σώμα σελ. 198, Κρη
τική Χωροφυλακή σελ. 199. Ή νέα ’Αστυνομία Πόλεων—έγκατάστασις
εις Κέρκυραν—Πάτρας—Πειραιά—’Αθήνας σελ. 199. "Ιδρυσις τής Ά στυν.
πόλεων σελ. 245. Ίδρυταί καί Όργανωταί αύτής σ. 293, Αρχηγοί σελ.
343, ήρωες μάρτυρες άστυνομικοί σελ. 389, 437, 487, 535, ή Αστυνομία
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Πόλεων εις τον άντικομμουνιστικόν άγώνα (Δεκέμβριος 1944) σελ. 584,
ήρωες καί μάκρτυρες αστυνομικοί σελ. 586, 631, ’Αστυνομική έκπαίδευσις
έν ’Αγγλία σελ. 596, ’Οργανισμός του Σώματος—ρύθμισις υπεραρίθμων Ν.Δ.
2458/53 σελ. 183 καί 244. ’Οργανική δύναμις σελ. 581, Σχέσεις υπηρεσια
κά! προς Χωροφυλακήν σελ. 620
’Αστυνομία Πόλεων. (Δίκαιον : ποιοι θεωρούνται ’Αξιωματικοί σελ. 134, ποιοι
κατώτεροι σελ. 134, ποΰ δωσιδικοΰν 134, σύλληψις έπ’ αύτοφώρω εγκλη
μάτων σ. 135, δυνάμει τίτλου συλλήψεως, έκτέλεσις ποιν. άποφάσεων κατ’
αυτών σελ. 135, που κρατούνται σελ. 136, ένέργειαι έπί των έγκλημάτων τω ν
σελ. 137, συνοδεία συλλαμβανομένων άστυνομικών σελ. 338
’Αστυνομία Οικονομική κατά θάλασσαν (σκοπός, μέσα, ιεραρχία σελ. 331,
προέλευσις καί διορισμός, έξάρτησις, χαρακτήρ, άνακριτικά καθήκοντα, δωσιδικία, σύλληψις σελ. 332)
’Αστυνομικά όργανα σελ. 664
’Α στυνομικά! διατάξεις, κατάργησις σταθμού αυτοκινήτων ταξί σελ. 627
’Αστυνομικόν επάγγελμα (άσκησις σελ. 321, τό καθήκον σελ. 590)
’Α στυφύλα κες (μαθητευόμενοι : άπαγόρευσις άποσπάσεως, τοποθετήσεις σελ.
421, πρόσθετοι σελ. 616)
’Α σφάλεια Δημοσία καί τά ξις (έμπέδωσις Β.Δ. 9-9-53 σελ. 484)
’Ατομικός πόλεμος (σελ. 364, προστατευτικά μέτρα σελ. 369)
Αΰλικός σελ. 651
Α ύτοκίνητα, (Δημοσίου—Νομικών προσώπων Ν.Δ. 2396 σελ. 96. Στρατιωτικά.1
κυκλοφορία σελ. 80, πλημμελήματα σελ. 81, κοινά εγκλήματα—ένέργειαι σελ.
82, έπί σωματ. βλαβών καί άνθρωποκτονιών σελ. 83. Άπαγόρευσις έπιβιβάσεως προς δίωξιν αύτοκινήτου σελ. 617)
’Αφροδίσια (καταπολέμησις σελ, 646)
Β
Β ιβλία (άπαγόρευσις κατοχής κατά τάς εξετάσεις σελ. 280, συσσιτίου σελ. 335,
πρωτόκολλου καί ’Αρχεία σελ. 476, ευρετήρια σελ. 479. ’Αμοιβών καί συγ
χαρητηρίων σελ. 618, 671, ιματισμού σελ. 619, μητρώον σελ. 671).
Βιβλιάρια υγείας (κατάργησις Β.Δ. 16-6-53 σελ. 290)
Γ
Γάμος άστυνομικών (άδεια σελ. 93, 147, ’Αστικός σ. 657)
Γραφεϊον άνευρεθέντων καί άπωλεσθέντων άντικειμένω ν σελ. 91
Γραφή άόρατος (έλεγχος δι’ υπεριωδών άκτίνων σελ. 249)
Γυναικός πολιτικά δικαιώματα (διεθνής σύμβασις σελ. 530)
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Δ
Δασοφυλακή (καθήκοντα δασικών υπαλλήλων, άρχαί, ιεραρχία σελ. 377, άνακριτικοί υπάλληλοι, Δημόσιος κατήγορος, χαρακτήρ, δωσιδικία, σύλληψις—
ένέργειαι σελ. 378)
Δ ειγματοληψία (Ν.Δ. 2606/53, σελ. 528)
Δ ελτίο ν: δυνάμεως σελ. 148, έπιθεωρήσεως σελ. 672, συμβάντων σελ. 673.
Δ εσμοφύλαξ (βλ. λ. κρατούμενοι)
Δηλητηριάσεις διά τυροΰ, σελ. 145.
Δημοσίευσις (Κανονισμών ’Αρχηγείου Α. Πόλεων σελ. 52)
Δημόσιοι διοικητικοί υπάλληλοι (Κατηγορίαι σελ. 515, 566, συνέπειαι διακρίσεως, σύλληψις—δωσιδικία σελ. 517, τήρησις μητρώου σελ. 242)
Δημόσιος κατήγορος (βλ. λ. Ποινική Δικονομία)
Διαθεσιμότης (’Αστυνομικών υπαλλήλων—άνάκλησις σελ. 240)
Δ ιαπαιδαγώ γησις: α) έκφοβίζουσα, β) δεσποτική, γ ) ασταθής, δ ) διαθρύπτουσα,
ε) ερωτική, στ) άπαισιόδοξος, ζ) απαιτητική σελ. 167, η) άνευ άγάπης,
θ ) δογματική σελ. 168.
Δίκαιον ’Ανηλίκων βλ. λ. άνήλικοι. Γενικώς βλ. λ. έθνος. Τροποποίησις (Ποινι
κού Νόμου—Ποιν. Δικονομίας σελ. 285)
Δ ικαιω μάτω ν καί ελευθεριών τοΰ ανθρώπου προάσπισις (Ν. 2329/53
σελ. 423)
Δικαστήρια ( Π ο λ ι τ ι κ ά σελ. 669, Διοικητικά σελ. 670, Ποινικά σελ. 670)
Δικονομία Ποινική : Διά τον άστυφύλακα σελ. 663
Δικονομίας Ποινικής τροποποίησις σελ. 285
Δυνάμεως δελτίον σελ. 148
Δ ω σιδικία Στρατιωτικών σελ. 36, 38, 39. ’Αστυνομικών υπαλλήλων σελ. 134. 'Υ 
παλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος σελ. 2 3 2 .’Οργάνων Τελωνοφυλακής σελ.
274. ’Οργάνων Οικονομικής ’Αστυνομίας κατά θάλασσαν σελ. 332. Δασικών
υπαλλήλων σελ. 378. 'Υπαλλήλων καί οργάνων ’Αγροτικής ’Ασφαλείας σελ.
412, Κληρικών, σελ. 467. Δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων σελ. 517 Πλη
ρωμάτων εμπορικού Ναυτικού σελ. 567, Προσωπικού πολιτικής ’Αεροπο
ρίας σελ. 566. Ίδιάζουσα : ’Έννοια σελ. 180, πρόσωπα σελ. 180, αιτιολογία
σελ. 181, πότε χωρεΐ σελ. 181, ένέργειαι τών αστυνομικών σελ. 182, εγ
κλήματα έφ’ ών δεν έφαρμόζεται σελ. 182.

£
Έ γκλημα ομαδικόν σελ. 62, δίδυμοι έγκληματίαι σελ. 62.
Ε γκλήμ α τα (Στρατιωτικά σελ. 36, έφ’ ών δεν εφαρμόζεται ή ίδιάζουσα δωσιδικία σελ. 182)
Έ γκληματίου κοινω νία (άντίθεσις προς υγεία Κοινωνίαν, δεσμοί εγκληματιών
σελ. 13, διάρθρωσις, αύτοπροστασία—συνθηματική συννεννόησις σελ. 14,
καταπολέμησις αντικοινωνικής δράσεως εγκληματιών σελ. 16)
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Έ γκληματικότης (άναφοραί προόδου καί έγκληματικότητος σ. 570)
Έ γκληματικότης καί ψυχοπαθητικά άτομα σελ. 21, 60, 115, 166, 208
Ε γκληματολογία (Τό έγκλημα της Λουτόν σελ. 458, 504, τό θϋμα θά υπόδειξη
τον δολοφόνον σ. 18, κοινωνία του έγκληματίου σελ. 13, ψυχοπαθητικά άτομα
σελ. 21, 60, αίτια των ψυχοπαθολογικών καί αντικοινωνικών εκδηλώσεων
των παίδων σ. 115, 166, 208, τό πρόβλημα του Κάϊν σ. 490, σχέσις Α σ τυ
νομίας προς ’Ιατροδικαστικήν—Τοξικολογίαν σ. 202)
Έ γκληματολογική έρευνα (ό φασματογράφος σ. 205, ή φωτογραφία δι’ υπεριω
δών καί προερύθρων άκτίνων σ. 248, διαπίστωσις ταύτότητος αυτοκινήτου
υπαιτίου συγκρούσεως—άνθρωποκτονίας σ. 344)
Έγκληματοπροληπτική σ. 71
Έ θνικοσοσιαλιασμός σ. 78
Έ θνος (έννοια, εθνισμός σ. 225, πατρίς, θρησκεία, κοινωνική πειθαρχία σ. 226,
ήθική σ. 227, δίκαιον, τάξις, ατομική ελευθερία σ. 228)
Ειδήσεις καί πληροφορίαι άστυνομικαί σελ. 100, 149, 176, 191, 244, 292,
339, 341, 384, 436, 485, 533, 582 καί 628.
Ειρήνη (Διακήρυξις ειρήνης Προέδρου Η.Π.Α. σ. 149)
Ε ίρηνιοφύλακες σ. 8
Έ κμ αυλισταί σ. 645
Έ κρηκτικαί ύλα ι (κατοχή σ. 290, 484).
Έ κτέλεσις ποινικώ ν αποφάσεων κατ’ ’Α στυνομικώ ν υπαλλήλω ν σ. 136,
καθ’ υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος σ. 233
’Ελευθερία (άτομική σ. 228, συναλλαγών, έργασίας, διαθέσεως περιουσίας σ.
268)
Έ λευθερίαι (β λ. λ. δικαιωμάτων)
’Εμπορικόν ναυτικόν σ. 567.
Έ νέργειαι : ’Αστυνομικών επί πταισμ. στρατιωτικών σ. 43, επί πλημμελ. καί
κακουργημάτων οπλιτών σ. 44, επί αύτοφώρων πλημμελημάτων Α ξιω μ α
τικών σ. 46, επί αύτοφώρων κακουργημάτων ’Αξιωματικών σ. 47, επί μή
αύτοφώρων πλημμελημάτων καί κακουργημάτων τών στρατιωτικών γενι
κώς σ. 47, επί τών εγκλημάτων τών υπαλλήλων ’Αστυνομίας Πόλεων σ. 137,
έπί τών έγκλημάτων τών υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος σ. 234, επί
άδικημάτων άνδρών Τελωνοφυλακής σ. 274, έπί άδικημάτων οργάνων Οι
κονομικής ’Αστυνομίας κατά θάλασσαν σ. 332, έπί έγκλημάτων δασικών
υπαλλήλων σ. 378, έπί τών έγκλημάτων κλπ. οργάνων ’Αγροτικής ’Ασφα
λείας σ. 413,' έπί τών έγκλημάτων τών κληρικών σ. 468.
Έ ξαθλίω σις νέων σ. 648.
’Εξανάστροφα σ. 9, 107.
’Εξετάσεις (άπαγόρευσις κατοχής βιβλίων κλπ. σ. 280)
’Επιθεωρήσεις καί επισκέψεις (Κανον. 9 σ. 280)
’Επιθεωρήσεων Δελτίον σ. 672
’Ε πισκέψεις καί έπιθεωρήσεις (Κανον. 9 σ. 280)
’Επιστημονική Ά να κρ ιτική (βλ. λ. Άνακριτική ’Επιστημονική)
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Έ ρασταί κοινών γυνα ικώ ν σ. 645
Έ ρως ελεύθερος σ. 658
Έ στία σις αστυνομικώ ν υπαλλήλω ν σ. 333
Έ ταιριζόμεναι γυναίκες σ. 641, 642
Έ ταιριζόμενοι άνδρες σ. 642
Εύρετήριον (γενικόν σ. 679, αλφαβητικόν σ. 691)
Ε υφραντικά σ. 256
Έ φ η β ο ι σ. 636
Η
"Ηβη (βλ. λ. ψυχοπαθητικά άτομα)
‘Ηδονιστικά (βλ. λ. ναρκωτικά).
’Ήθη ( Γενικά σ. 599, στατιστικά στοιχεία σ. 600, μέτρα κοινωνικής προνοίας, προ
στασίας των ηθών σ. 601, 641)
’Ηθική σ. 227
Η ρω ίνη σ. 406, χρήσις σ. 539
Ή ρωϊνομανεΐς σ. 499, 539.
Θ
Θεάματα (έλευθέρα ή άτελής είσοδος ν, 2366, σ. 243, Κανονισμός 3 σ. 238, Κα
νονισμός 5 σ. 568)
Θέατρα (βλ. λ. θεάματος)
Θήρα (άπαγορεύσεις σ. 383)
Θρησκεία σ. 226.
I

’ Ιατροδικαστική: Τό έγκλημα τής Λουτόν σ. 458, 504. Σχέσις ’Αστυνομίας
προς ’Ιατροδικαστικήν—Τοξολογίαν σ. 202.
’ Ιδιοκτησία ατομική σ. 267, άρχαί σ. 268
‘ Ιεραρχία : Σ τρ α το ύ (βλ. λ. Στρατιωτικοί), ’Αστυνομίας Πόλεων (βλ. λ. Ά στυν. Πόλεων) Πυροσβεστικού Σώματος (βλ. λ. Πυροσβεστικόν Σώμα),
Τελωνοφυλακής (βλ. λ. Τελωνοφυλακής όργανα), Δασικών υπαλλήλων (βλ.
λ. Δασοφυλακή), Οικονομικής κατά θάλασσαν ’Αστυνομίας (βλ.λ. ’Αστυνο
μία). ’Οργάνων ’Αγροτικής ’Ασφαλείας (βλ. λ. ’Αγροτική ’Ασφάλεια)
‘ Ιερών αντικειμένω ν συναλλαγή σ. 472
‘ Ιματισμός (βιβλίον σ. 619).
’ Ινδική κάνναβις (χασίς) σ. 407, χασισομανία σ. 408.
‘ Ιππόδρομος Φαλήρου (είσοδος - υπηρεσία άστυνομικών σ. 337)
‘ Ιστορία (’Αστυνομίας βλ. λ. ’Αστυνομία)
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κ
Καθήκον σ. 590
Κ άϊν (τό πρόβλημα του Κάϊν σ. 490)
Κ απιταλισμός σ. 133
Καπουκεχαγιάδες σ. 8
Κατηγοροϋντα όργανα σ. 668
Κέντρα Δημόσια διασκεδάσεως (είσοδος αστυνομικών υπαλλήλων βλ. λ.
θεάματα)
Κινηματογράφος (διατυπώσεις έγκαταστάσεως—λειτουργίας περιοδευόντων φο
ρητών σ. 531, είσοδος έλευθέρα βλ.λ. θεάματα)
Κληρικοί (βαθμοί καί τίτλοι, δωσιδικία σ. 467, ένέργειαι άστυνομικών επί τών
έγκλημάτων αύτών, εγκλήσεις υπό κληρικών σ. 468, κλήτευσις, ποιοι εξε
τάζονται οίκοι, όρκισις, πότε δεν εξετάζονται ώς μάρτυρες, παράδοσις
εγγράφων σ. 469, κράτησις—προφυλάκισις—φυλάκισις, είδικαί ποινικαί δια
τάξεις σ. 470, συναλλαγή ιερών άντικειμένων σ. 472)
Κλητήρες σ. 9
Κ λινοστρωμναί άστυνομικώ ν σ. 421
Κοινοκτημοσύνη (έννοια σ. 75, 309, έμφάνισις—μορφαί σ. 310, 358)
Κ οινω νία (έννοια, στοιχεία, σ. 73, άναρχισμός σ. 75, ιστορικός υλισμός σ. 453.
Τοϋ έγκληματίου : άντίθεσις προς ύγια κοινωνίαν—δεσμοί εγκληματιών σ.
13, διάρθρωσις καί αυτοπροστασία—συνθηματική συνεννόησις σ. 14, καταπολέμησις άντικοινωνικής δράσεως έγκληματιών σ. 16)
Κ οινω νικά συστήματα (βλ. λ. συστήματα κοινωνικά)
Κ οινω νικαί τάξεις καί πάλη μεταξύ αύτώ ν σ. 271
Κοινω νιολογία (έννοια σ. 27, περίεχόμενον—διαίρεσις σ. 28)
Κοκαΐνη (σ. 403, τρόπος χρήσεως σ. 538)
Κοκαϊνομανείς σ. 449, 538
Κολλεκτιβισμός (βλ.λ. κοινοκτημοσύνη)
Κομμουνισμός (έμφάνισις σ. 29, 314, περίεχόμενον σ. 676, έννοια σ. 313, κρι
τική σ. 314 διάκρισις σ. 358, μορφαί σ. 359, θρησκευτικός σ. 359, ηθικός
σ. 360, δαρβινικός σ. 361, μαρξιστικός κομμουνισμός ή μαρξισμός σ. 362, 451
ορισμοί κοινωνικών συστημάτων σ. 362, διάγραμμα σ. 363, Κομμουσιστικόν
μανιφέστον σ. 452, κοινών, τάξεις καί πάλη σ. 494, φιλοσοφία μαρξισμού σ.
453, ό Μαρξισμός ώς κοσμοθεωρία σ. 497, δικτατορία προλεταριάτου σ.
498, οικονομικός τομεύς κομμουνισμού σ. 544, 657, θεωρία άξίας—υπεραξίας
σ. 546, στατιστική όργάνωσις, γραφειοκρατία σ. 592, συμπεράσματα εφαρ
μογής του σ. 593, νέα οικονομική πολιτική σ. 595, οικογένεια, γάμος, ελεύ
θερος έρως σ. 658, έγκατάλειψις τών παιδιών—έγκληματικότης ανηλίκων σ.
659. Ή ’Αστυνομία Πόλεων εις τον άντικομμουνιστικόν αγώνα σ. 437, 487,
535, 584, 586)
Κράτησις (Στρατιωτικών σ. 42, υπαλλήλων ’Αστυνομίας Πόλεων σ. 136, υπαλ
λήλων Πυροσβεστικού Σώματος σ. 233)
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Κρατητήρια (βλ. λ. κρατούμενοι,)
Κρατούμενοι (μεταγωγή—καθήκοντα συνοδών σ. 337, κρατούμενοι—Κρατη
τήρια σ. 379, έπίσκεψις σ. 379, έλεγχος τροφίμων—κρατητήρια γυναικών,
καθήκοντα γυναικών—δεσμοφυλάκων σ. 380)
Κρεοπωλεία (ώραι έργασίας σ. 532)
A
Ληστεία (καταδίωξις Β.Δ. 31-7-53, σ. 338)
Μ
Μ άγκναφλαξ σ. 205
Μαΐαι Ν.Δ. 2593/53 σ. 576
Μαρξισμός (σ. 362, 451, κοινωνικά! τάξεις και πάλη σ. 494, φιλοσοφία σ. 453,
έξέλιξις τών ιδεών σ. 496, κοσμοθεωρία σ. 497, δικτατορία προλεταριάτου
σ. 498, οικονομικός τομεύς σ. 544, 657 άξια—υπεραξία σ. 546, στατιστική
όργάνωσις γραφειοκρατία σ. 592, συμπεράσματα εφαρμογής σ. 593, νέα οικο
νομική πολιτική σ. 595)
Μεταγωγή (βλ. λ. Κρατούμενοι)
Μ εταλλογράφος σ. 205
Μ ετεφηβική ήλικία σ. 636
Μικρόνοια (βδ. λ. ψυχοπαθητικά άτομα)
Μορφίνη (σ. 405, χρήσις σ. 539)
Μ ορφινομανεΐς σ. 499
Μ ορφινομανία σ. 405, 539
Μπαϊρακτάρης Δ. σ. 156, 158
Μπόγιας σ. 8, 12
Μητρώου β ιβ λ ίο ν σ. 671
Ν
Ναρκοανάλυσις (βλ. λ. ορρός άληθείας)
Ναρκωτικά (πρώται μορφαι—χρήσις κατά ιεροτελεστίας πρωτογόνων σ. 255
ίέρειαι τοΰ Μαντείου τών Δελφών σ. 256, ευφραντικά σ. 302. 'ή μάχη
κατά τοΰ σωματικού άλγους 356, ύπνοφόρος αρχή τοΰ οπίου οί έρευνηται
ύπέρ τοΰ πάσχοντος συνανθρώπου σ. 357. Τά παρ’ ή μ’ΐν διαδοθέντα αιθήρ σ.
402, κοκαΐνη σ. 403, οπιον σ. 404, άλκαλοειδή οπίου σ. 405, 407 μορφίνη
σ. 405, ηρωίνη σ. 406, ινδική κάνναβις (χασίς) σ. 407 τοξικομανείς, σ.
447, αίθερομανεΐς σ. 448, κοκαϊνομανείς—όπιομανεΐς σ. 449, μορφινομανεΐςήρωϊνομανεΐς σ. 499—χασισομανεϊς σ. 502. Τρόποι χρήσεως—αιθήρ—κοκαΐνη
οπιον σ. 538, μορφίνη—ηρωίνη—χασ'ις σ. 539. ’Οπιοκαπνιστήριον σ. 539,
Χασισοποτεΐον σ. 541)
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Ν.Α.Τ.Ο. σ. 50
Ναυτικόν εμπορικόν σ. 567
Νέοι (Γενικά, διαμόρφωσις ψυχικής ζωής ομαλής καί άνωμάλου σ. 648, ή έξαθλίωσις ώς ψυχοκοινωνικόν φαινόμενου σ. 650)

Ο
Οικογένεια σ. 658
Οικονομία (οικιακή σ. 75, 130. ’Αστική σ. 76, 132)
Οικονομική κατά θάλασσαν ’Α στυνομία (βλ. λ. ’Αστυνομία)
Ό πιοκαπνιστήριον σ. 539
Ό πιομανία σ. 404, 538
Ό πιομανεΐς σ. 449, 538
’Όπιον (ύποφόρος αρχή σ. 357, αλκαλοειδή σ. 405, 407, χρήσις σ. 538)
"Οπλα (άπαγόρευσις κατοχής σ. 290, 484)
Ό π λ ΐτα ι (ποιοι είναι σ. 33)
‘ Οπλοφορία (βλ. λ. όπλα)
’Όργανα (’Αστυνομικά σ. 134, Τελωνοφυλακής σ. 273, Οικονομικής κατά θά
λασσαν ’Αστυνομίας σ. 331, Δασοφυλακής σ. 337, ’Αγροτικής ’Ασφαλείας
σ. 410. Κατηγορονντα βλ. λ. Ποινική Δικονομία)
'Οροφυλακή (σύστασις σ. 6)
’ Ορρός τής αλήθειας (προγενέστεραι άνακριτικαί μέθοδοι σ. 119, έπιστημονικαί μέθοδοι νεωτέρων σ. 120, ορρός τής άληθείας καί ναρκοανάλυσις σ.
122, περιστατικά πρακτικής σ. 123, άξια ναρκοαναλύσεως σ. 170, έτερα
φαρμακοδυναμικά μέσα σ. 171, περίπτωσις Πριμάτου Ούγγαρίας σ. 171,
συζητήσεις περί όρροΰ άληθείας καί ναρκοαναλύσεως σ. 172, γνώμαι Χρ.
Γιώτη σ. 215, υποδείξεις τινές σ. 222, εισαγωγή εις τό θέμα, έν περίεργον
περιστατικού σ. 298, κρίσεις έπί των ορκωτών δικαστηρίων σ. 301, κριτική
περιστατικού Κέννεθ Λόνγκ σ. 352, άπόφασις Γαλλικού Δικαστηρίου έπί
ναρκοαναλύσεως σ. 353, ή ναρκοανάλυσις ώς μέτρον άνακριτικόν -γενικά1
σκέψεις έπ’ αυτού σ. 354)
Π
Π αίγνια τυχηρά («άεροπλανάκι» σ. 383, τεχνικόν «γρί-γρί» σ. 626)
Παϊδες (Ποιν. Δίκαιον σ. 393, Έγκληματικότης—Ψυχοπαθητικά άτομα σ. 21,
60, αίτια των ψυχοπαθολογικών καί άντικοινωνικών εκδηλώσεων σ. 166,
208, διαμόρφωσις ψυχικής ζωής σ. 648, έξαθλιωσις ώς ψυχοκοινωνικόν
φαινόμενου σ. 649, έγκληματικότης εις κομμουνιστικόν καθεστώς σ. 659).
Πατρίκιοι σ. 271
Πατρίς (βλ. λ. "Εθνος)
Πειθαρχία (κοινωνική σ. 226)
Πειστήρια (άφωνοι άλλ’ άψευδεΐς μάρτυρες σ. 201)
Πίναξ (στατι στικής—έγκληματικότητος βλ. λ. στατιστικαί)
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Πιστοποιητικά (έκθεσις σ. 382)
Πληβείοι σ. 271.
Πληροφοριών (Κεντρική υπηρεσία Ν.Δ. 2471/53 σελ. 94)
Πλοία (Εμπορικού Ναυτικοϋ ημεδαπού και αλλοδαπού σ. 567)
Ποινή (έξέλιξις τής έννοιας, Σχολαί σ. 442)
Ποινική δικονομία ('Ορισμός καί σκοπός σ. 643, όργανα λαμβάνοντα μέρος εις
τήν άνακάλυψιν—δίωξιν—τιμωρίαν των δραστών έγκλημάτων σ. 664. Ά νακριτικοί υπάλληλοι σ. 665, καθήκοντα αύτών σ. 667. Κατηγοροΰντα όργανα—
καθήκοντα Δημοσίου Κατηγόρου σ. 668. Τροποποίησις Κώδ. Ποιν. Δικονο
μίας σ. 285)
Ποινικόν Δίκαιον (άνηλίκων σ. 393, τροποποίησις Ποιν. Νόμου—Ποινικής
Δικονομίας σ. 285)
Ποινικού Κωδικός (τροποποίησις σ. 528)
Πολιτεία (έννοια, όργανα, σχέσις προς κοινωνίαν σ. 28)
Πολιταρχία σ. 5
Πορνεία ( Έταιριζόμεναι γυναίκες σ. 641, άνδρες σ. 642. προαγωγοί εις πορνείαν .
σ. 643, 644. ’Ελεύθερος έ'ρως σ. 659)
Προαγωγός (βλ. λ. πορνεία)
Προλεταριάτου δικτατορία (βλ. λ. κομμουνισμός)
Πρόσθετοι α στυφύλα κες (σ. 616)
Πρόσωπα ίδιαζούσης δωσιδικίας σ. 180
Πρωτόκολλου (βιβλίον σ. 476, 482, εύρετήριον 479)
Πυροσβεστικόν Σώμα (βαθμοί σ. 231, δωσιδικία σ. 232, σύλληψις 233)
Σ
Σιδηροδρομικοί καί Τροχιοδρομικοί σ. 567
Σοσιαλισμός (έμφάνισις σ. 29, 312, περιεχόμενον σ. 76, έννοια σ. 311, κριτική
σ. 312. ’Αγροτικός σ. 76, έννοια σ. 310—έμφάνισις—κριτική σ. 311. Κρατικός
άπό καθ’ έδρας σ. 77. ’Εθνικοσοσιαλισμός σ. 78. Κομμουνισμού έννοια σ.
313, έμφάνισις—κριτική σ. 314)
Σ τατιστικά! (σ. 478, έγκληματικότητος 571)
Σταυρωτήδες σ. 56
Σ τρατιω τικά Αύτοκίνητα (κυκλοφορία γενικώς σ. 80, πλημμελήματα σ. 81,
κοινά έγκλήματα σ. 82, ένέργειαι σ. 82, έπί σωματικών βλαβών καί άνθρωποκτονιών έξ άμελείας σ. 83)
Στρατιιυτικά : Δικαστήρια (ποια καί ποιους στρατιωτ. δικάζει έκαστον σ. 35)
Σ τρατιω τικοί (έννοια του όρου σ. 33, άπό πότε άποκτάται ή ίδιότης σ. 34,
ποιοι θεωρούνται έν ένεργεία σ. 34, απόντες σ. 34, πότε δωσιδικοϋν εις Στρατιωτ. Δικαστήρια σ. 36, πότε εις κοινά ποινικά Δικαστήρια σ. 36, πότε οί
άπόντες δωσιδικοϋν εις Στρατιωτικόν Δικαστήριον σ. 38, πότε εις κοινά
ποιν. Δικαστήρια σ. 38, πότε οί τής Χωροφυλακής δωσιδικοϋν εις τά Στρα-
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τοδικεϊα, πότε εις τά κοινά ποινικά Δικαστήρια σ. 38, συναιτιότης στρα
τιωτικών—ιδιωτών σ. 38, έν ένεργεία μετ’ άπόντων σ. 39, στρατιωτικών
προς άλλήλους σ. 39, στρατιωτικών καί Χωροφυλακής σ. 39, συναφή εγ
κλήματα στρατιωτικών σ. 40, χρόνος καθ’ ον δέον νά ύψίσταται ή ΐδιότης
τοϋ στρατιωτ. ίνα ύπαχθή εις στρατιωτ. Δικαστήρια σ. 40. Σύλληψις γενικώς
ύπό αστυνομικών σ. 41, σωματική ερευνά, αφοπλισμός, κλείσιμον εις κρατητήριον στρατ/κών, παράδοσις συλληφθέντος σ. 42. Ένέργειαι επί πταισμά
των σ. 43, επί αύτοφώρων πλημ/των καί κακουργημάτων οπλιτών σ. 44,
επί αύτοφώρων πλημ/των αξιωματικών σ. 46, επί αύτοφώρων κακουργη
μάτων Άξ/κών σ. 47, επί μή αύτοφώρων πλημ/των καί κακουργ. τών στρατι
ωτικών γενικώς σ. 47, επί τών εγκλημάτων τών άπόντων στρατιωτικών σ. 47)
Στρατοδικεία (βλ. λ. Στρατιωτικά Δικαστήρια)
Συγχαρητηρίων και αμοιβών βιβλίον σ. 618, 671
Σ ύλλη ψ ις (Στρατιωτικών ύπό άστυν. υπαλλήλων σ. 41, παράδοσις συλληφθέν
τος σ. 42, ’Αστυνομικών έπί αύτοφ. έγκλημάτων σ. 135, συνοδεία αύτών
σ. 338, δυνάμει τίτλου συλλήψειος σ. 136, προσώπων ίδιαζούσης δωσιδικίας σ. 182, υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σιόματος σ. 233, ’Ανδρών Τελω
νοφυλακής σ. 274, ’Οργάνων Οικονομικής ’Αστυνομίας σ. 332, Δασικών
υπαλλήλων σ. 378, ’Οργάνων ’Αγροτικής ’Ασφαλείας σ. 413, Κληρι
κών (βλ. λ. ένέργειαι), Δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων σ. 517, Σιδηρο
δρομικών καί Τροχιοδρομικών σ. 567, πληρωμάτων Εμπορικών Πλοίων
σ. 567, Υπαλλήλων καί πληρωμάτων πολιτικής ’Αεροπορίας σ. 566)
Σύλλογοι—Σωματεία (άπαγόρευσις εγγραφής αστυνομικών σ. 382)
Σ υμβάντω ν Δελτίον σ. 673
Σ ύμφω νον Βορειοατλαντικόν σ. 50
Συνοδεία κρατουμένων (βλ. λ. κρατούμενοι)
Συσσίτιον (βλ. λ. έστίασις)
Συστήματα κοινω νικά (θέσις αύτών έν τή Κοινωνιολογία σ. 27, κκοινοκτημοσύνη, διάκρισις ατομικής ιδιοκτησίας σ. 75, μορφαί σ. 76, 130, διά
γραμμα σ. 79. ’Αστικόν σ. 128, 132, Καπιταλισμός σ. 133)
Σ χεδιαγραφία σ. 55'2
Σχολα'ι Ποινικού Δικαίου (Κλασσική, Θετική, Σύγχρονος σ. 442)
Σχολή ’Α στυνομίας Πόλεων (Κέρκυρας σ. 199, 246)
Σωματεία (βλ. λ. σύλλογοι)
Σωματική έρευνα (Στρατιωτικών ύπό άστυν.υπαλλήλων σ. 41,’Αστυνομικών σ.135)
Τ
Ταμεΐον Μετοχικόν Π ολιτικών 'Υ παλλήλων (διατάξεις σ. 623)
Τάξις σ. 228, πάλη τών τάξεων σ. 494
Τελάλης σ. 12
Τελωνοφυλακή (’Όργανα, καθήκοντα σ. 273, ιεραρχία σ. 273, 667, δωσιδικία,
σ. 274, σύλληψις σ. 274)
Τίτλοι σπουδών άστυν. υπαλλήλω ν σ. 382
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Τοξικομανεϊς σ. 447, 499
Τοποθέτησις (νέων άστυφυλάκων, άρχ)κών, 'Υπαστ)μων Β' σ. 422)
Τροχαία Κίνησιςάπαγόρευσις έπιβιβάσεως έπ’αυτοκινήτων προς δίωξιν έτέρου σ.677
Τροχιοδρομικοί σ. 567
Τυχερά παίγνια (σ. 383, 626)
Υ
'Υγείας βιβλιάρια σ. 290
'Υγειονομική διάταξις, περί άρτοσκευασμάτων κλπ. σ. 626
'Υλισμός ιστορικός σ. 4 5 3 , 4 5 4 , 498
'Υπάλληλοι διοικητικοί—υ π η ρ ε τικ ό ν π ρ ο σ ω π ικ ό ν (τήρησις μητρώου σ. 242,
κατηγοριαι σ. 515, 566, συνέπειαι διακρίσεως, σύλληψις—δωσιδικία σ. 517)
'Υπάλληλοι ’ Ιδιωτικοί (κατηγοριαι τινές 566)
'Υπεριώδεις ακτίνες (χρήσις διά φωτογράφησιν σ. 248, ιδιότητες—έλεγχος
άοράτου γραφής σ. 249)
"Υφασμα στολών σ. 421
Φ
Φασματογράφος σ. 205
Φεουδαλισμός σ. 76, 132
Φθορά Ιδιωτικών ειδών άστυν. υπαλλήλω ν σ. 519
Φυλακαί (προσωπικόν σ. 566)
Φυσικομηχανική έξέτασις σ. 205
Φ ωτογραφία (χρήσις ύπεριωδών άκτίνων σ. 248, συνδυασμός φωτογραφικής
μηχανής μικροσκοπίου σ. 251
X
Χασίς σ. 407, χρήσις σ. 539
Χασισομανεΐς σ. 502
Χασισομανία σ. 408, 539
Χασισοποτεΐον σ. 541
Χειροβομβίδες (κατοχή σ. 290, 484)
Χωροφυλακή (σύστασις σ. 6, περιπέτειαι σ. 56, ως ’Αστυνομικόν Σώμα σ. 198
Κρητική Χωροφυλακή σ. 199. Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων ύπηρεσιακαί σχέσεις σ. 620, Δίκαιον βλ. λ. Στρατιωτικοί, Στρατ. Δικαστήρια)
Ψ
Ψυχική ζωή νέων σ. 648
Ψ υχικών φαινομένω ν έκμεταλλευταί σ. 319
Ψ υχοκοινωνικά φαινόμενα νέω ν σ. 650
Ψυχοπαθητικά άτομα (σχέσις άνθρώπου—περιβάλλοντος καί έπίδρασις σ. 21,
έξέτασις έγκληματικότητος σ. 22, τό έγκλημα ώς προϊόν σχέσεως άτόμου
(έγώ) καί περιβάλλοντος σ. 23, καθορισμός ψυχοπαθητικοϋ σ. 60, σχέσις
ψυχικών άνωμαλιών—έγκληματικότης σ. 61, δίδυμοι έγκληματίαι, ομαδικόν
έγκλημα σ. 62, τό πρόβλημα τής ψυχικής υγείας του παιδιού σ. 115, έσώγενή αίτια σ. 117, έξωγενή αίτια σ. 166, 208)
Ψ υχοσωματικά! νοσηραί καταστάσεις σ. 118

