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Σ Κ Ο Π Ο Σ ΜΑΣ
Τά ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ έκδίδονται ώς περιοδικόν καθάριος επαγγελ
ματικόν. 'Η ύλη του ανάγεται εις επιστημονικούς, κοινωνικούς, έγκληματοτεχνικούς,
ψυχολογικούς καί εγκυκλοπαιδικούς εν γίνει τομείς, οι όποιοι έχουν σχέσιν με τήν
ζωήν, την εργασίαν καί την αποστολήν των αστυνομικών.
Δ ιδάγματα καί πείρα SO ετών τής ’Α στυνομίας Πόλεων, άποτελ.ούν πολ.ιτιμοατάτονς συμβούλους διά τούς συγχρόνους καί τούς έπιγενομένονς αστυνομικού;.
Αυτά τά διδάγματα καί αυτή ή πείρα έχουν έπιμελώ ς συγκεντρω θεί καί θά
ενσωματωθούν εις μελετάς διά το περιοδικόν μας.
’Ή δη ή ’Α στυνομία Πόλεων, αποτελεί αποδεδειγμένα); μίαν από τάς πλέον
συγχρονισμένος καί άρτιο)ς οργανω μένα; Κ ρατικάς υπηρεσίας. Παρέσχεν από τής
σνστάσεώ ς της άφθονον επιστημονικόν υλικόν καί εξακολουθεί νά παρέχη τοιο ΐτο ν
εις διαπρεπείς κ α θ ηγητά; των Π ανεπιστημίων μας ή άλλους μελετητάς διά την άξιοπ οίη σίν τον εις συμπεράσματα χρήσιμα, παρατηρήσεις σπουδαίας καί πρακτικάς
έφαρμογάς ωφελίμους, εν τε τή κοινωνία καί τή πολιτεία.
Γενική εγκυκλοπαίδεια σχετιζομένη μέ τά αστυνομικά έργα καί τήν αποστολήν
τής ’Α στυνομίας θά παρέχη τν)ν δυνατότητα εις τούς αστυνομικούς μας νά κινούνται
πνευματικό:ς, ά/.λ.ά καί πρακτικώ ς, πλέον άνετα έν τή έξασκήαει τού επαγγέλματος των.
Τά πεπραγμένα τής ’Α στυνομίας Πόλεων από τής σνστάσεώ ς της μέχρι σήμερον
θά εκτεθούν μέ ιστορικήν ακρίβειαν καί αυστηρόν κριτικήν διά ν’ αποτελούν γνώμονα
των ενεργειών των συγχρόνων άστυνομικώ ν καί εκείνων, οί οπ οίοι θά συνεχίσονν
νά γράφουν τήν ιστορίαν τής ’Α στυνομίας διά τής διηνεκούς προαγω γής τον Θεσμού
προς έξυπηρέτησιν τής Τάξεως καί τής ’Ασφαλείας.
Τό Δίκαιον καί δή τό ποινικόν τοιούτον, τό όποιον όρθιος θεω ρείται ώς τό
Ε ναγγέλιον διά τον αστυνομικόν, θά καταλαμβάνη άρκετάς σελίδας τον περιοδικού
μας, εις τρόπον όάστε καί ό ποινικός κώ διξ νά κ αταστή κτήμα δλων, άλ).ά καί οί
νέοι ποινικοί νόμοι νά έρμηνεύωνται πλήρω ς καί νά επιδιώ κεται ή εφαρμογή το>ν
κα τά τον καλλίτερου τρόπον.
’ Αλλά καί τό δικονομικόν δίκαιον έν συνδυασμό) μέ τήν έπιστομονικήν άνακριτικήν. ώς καί άλλας έπιβοηθητικάς διά τήν άνάκρισιν έπιστήμας θ’ άποτελή θέμα
συνεχούς έρεύνης, μελέτης καί άναπτύξεως, ινα δύνανται οί αστυνομικοί νά επ ι
τυγχάνουν επιστημονικό>ς τήν βεβαίω σιν τιόν έγκλ.ημάτων καί τήν εξίχνιασα· τών
σκοτεινώ ν τοιούτων, παρέχοντες οντω εις τάς δικαστικός άρχάς τήν δυνατότητα
απονομής τής δικαιοσύνης καί αποφυγής πλανών.
Σήμερον, ή μάχη κατά τής έγκληματικότητος έν γένει δέν πρέπει, ούτε επιτρέ
π ε τα ι νά διεξάγεται έμπειρικώ ς καί μέ μέσα αναχρονιστικά καί μεσαιω νικά, αλλά
κ α τά τρόπον πολιτισμένου μέ τήν συνεργασίαν ολ.ων τιον συγχρόνων έπιστημονικώ ν,
ψυχολογικών, κοινωνικών καί τεχνικών παραγόντων.
Ή γνιοσις έξ άλλου των κοινωνικών συστημάτω ν θά παύση ν’ άποτελή προνο
μίαν ολίγων θεωρουμένων σοφόάν, αλλά θά γίνη κτήμα όλων ημών, οί όποιοι μετέχομεν τού τιτανίου πλέον άγοονος, τον όποιον διεξάγει ό ελεύθερος κόσμος κατά τού
επαναστατικού κομμουνισμού καί τών παραφυάδων του. Κ α ί ή γνώισις αυτή θά μάς
όδηγήση εις τήν ουσιαστικήν άντιμετώ πισιν τών κακοποιώ ν έκείνων, οί οποίοι έν
όνόματι δήθεν τής ίσότητος καί τής έλ.ευθερίας απεργάζονται τήν άπαισιω τέραν σια
μ α τ ικ ή ν καί πνευματικήν δουλείαν.
Παραλλ.ήλ.ως προς άλα αυτά, τό περιοδικόν μας θά έχη τάς στήλ.ας του άνοικτάς
δ ϊ δ/.ονς τούς αστυνομικούς, ο ί οποίοι θά δύνανται νά τό τροφοδοτούν μέ τήν πείραν
πόαν, μέ τάς γνώ σεις των, μέ τάς παρατηρήσεις των καί μέ τάς μελέτας των, εις τρόπον
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ώ στε, α ί έπιστήμαι, ν’ αντλούν έκεΐθεν χρήσιμ α στοιχεία, ό καθείς δέ απερχόμενος
τής ’Α στυνομίας Πόλεων νά αισθάνεται ίκανοποίησιν ότι έξεπλήρωσεν εις τό ακέ
ραιον τό καθήκον του καί ότι προσέφερεν κ ά τι εις τους συγχρόνους, άλλα καί διά
τους μεταγενεστέρους.
Φρονονντες τέλος ότι οί αστυνομικοί δέον νά διακρίνω νται διά την κοινω νικότητα
κ α ι την γενικήν πνευματικήν αυτών κατάρτισιν, θά διαθέτω μεν άρκετάς σελίδας διά
την άνάδειξιν των έπιδιδομένων ι 'ίς την λογοτεχνίαν, την ποίησιν, τό διήγημα καί τό μ υ 
θιστόρημα, πλουτίζοντες τό περιοδικόν καί με μεταφράσεις ξένων λογοτεχνικώ ν έργων.
Α υτοί είναι οί τομείς, εις τους όποιους τό περιοδικόν μας θά κινηθή καί αυτοί
προσδιορίζουν επακριβώ ς τον γενικόν σκοπόν τής έκδόσεώς μας, δστις μέ ένα λόγον
συνισταται είς την άνάπτυξιν τοϋ πνευματικόν επιπέδου τών ’Α στυνομικών καί τής
έν τή κοινωνία θέσεως αυτών.
Ν.Ο.Α.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α ΡΧ Η ΓΟ Υ ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Άριθμ. Πρωτ. 10233]7]35.
Έ ν Άθήναις τη 8 Μαΐου 1953
ΑΠΑΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Γνωρίζομεν ύμΐν δτι, καίτοι από της ίδρύσεως του Σώματος, άνεγνωρίσθη
παρ’ δλων, ή άνάγκη, όπως ή ’Αστυνομία Πόλεων απόκτηση περιοδικόν καθαρώς
μ ο ρ φ ω τ ι κ ό ν διά τούς ’Αξιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς, τοΰτο
μέχρι σήμερον δεν είχε κατορθωθή.
’Ήδη τή προτάσει της ’Αστυνομικής Σχολής καί τή έγκρίσει ημών καί τού
'Υπουργείου ’Εσωτερικών θά έκδίδεται ύπό του παρά τή ’Αστυνομική Σχολή Τμή
ματος Πνευματικής ’Αγωγής, ΙδΟήμερον περιοδικόν, ύπό τίτλον «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ.. είς σχήμα βιβλίου έκ σελίδων 52 μέ περιεχόμενον καθαρώς μορφωτικόν,
δι’ δλας τάς ειδικότητας τής ’Αστυνομίας.
Είς τό περιοδικόν τοΰτο, θά δημοσιεύωνται μελέται, οχι μόνον τών ειδικών επι
στημόνων καί τών καθηγητών έν ταΐς Άστυνομικαΐς Σχολαΐς, αλλά καί παντός
άστυνομικοΰ, δστις την πείραν αύτοϋ, τάς παρατηρήσεις του, τά έκ τής ύπηρεσίας
χρήσιμα συμπεράσματα καί πάσαν ιδέαν άποσκοποϋσαν είς την βελτίωσιν τοΰ ’Αστυ
νομικού θεσμού καί την έπιτυχίαν τοΰ σκοπού δν έπιδιώκει, θά δύναται νά φέρη είς
δημοσίαν συζήτησιν διά τών στηλών τοΰ περιοδικού.
Έλήφθη μέριμνα, δπως ή περιεχομένη είς τό περιοδικόν ΰλη, είναι οχι μόνον
άστυνομικώς άλλά καί έπιστημονικώς ένδιαφέρουσα. Παραλλήλως διά τοΰ περιο
δικού τούτου θά. γίνηται, τρόπον τινά, διαρκής άνανέωσις τών γνώσεων παντός αστυ
νομικού έπί τών ίσχυουσών ποινικοδικονομικών διατάξεων καί έπί τής ερμηνείας
τών τε παλαιών καί νέων Νόμων καί θά καταβάλληται προσπάθεια ΐνα αί διατάξεις
αύται παρέχωνται, είς τούς κατωτέρους ιδία άστυνομικούς, κατά τρόπον εΰληπτον
και σαφή, ώστε ν’ άφομοιώνται ύπ’ αυτών εύχερώς καί σταθερώς.
’Αλλά καί ΰλη γενικής έγκυκλοπαιδικής άγωγής θά ύπάρχη έπαρκής, ίνα αί
γνώσεις τών αστυνομικών εύρύνωνται προς δλας τάς κατευθύνσεις, γνωστοΰ οντος,
δτι ό άστυνομικός, διά νά έπιτύχη είς τήν αποστολήν του πρέπει νά είναι ευρυμαθής
καί ν’ άναπτύσση τήν παρατηρητικότητά του, προς δλας τάς έπιστήμας, τάς τέχνας
καί τά έπαγγέλματα.
Είς τό περιοδικόν τοΰτο,θά έγγράφωνται συνδρομηταί οί έπ'θυμοΰντες άστυνομικοί.
Παρακαλώ δμοκ, δπως οί κ.κ. Διοικηταί, αναγνωρίζοντας τήν άνάγκην καί τον
σκοπόν διά τον όποιον τό περιοδικόν τοΰτο έκδίδεται. συστήσουν έκθύμως τήν έγγραφήν είς αύτό ώς συνδρομητών, απάντων τών ύπ’ αύτούς υπαλλήλων, μεριμνώντες
αμα καί διά τήν άνάπτυξιν κατά τάς εβδομαδιαίας συγκεντρώσεις θεμάτων έξ εκείνων,
άτινα θά περιέχωνται είς έκαστον τεύχος.
A. ΕΒΕΡΤ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΣ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
'Υπό

τοΰ

ΓΕΩΡ. Α ΣΠΡΕΑ f

«'Ο γνωστώτατος ιστορικός συγγραφεός αείμνηστος Γ. Άσπρέας έγραψε πρό
25ετίας μελέτην περί της ’Αστυνομίας έν Έλλάδι άπό της ίδρύσεως τοΰ Κράτους μέχρι,
της συστάσεως τοΰ Σώματος της ’Αστυνομίας Πόλεων. Εις την λίαν ένδιαφέρουσαναυτήν μελέτην, την οποίαν θά δημοσιεύσωμεν κατά παραχώρησιν της χήρας τοΰ συγγραφέως Κας Δεσποίνης Άσπρέα, εξιστορείται ή έξέλιξις ενός θεσμοϋ, ό όποιος άποτελετ
τόν καθρέπτην της κοινωνικής ζωής κάθε λαοϋ. Είς την μελέτην αυτήν παρελαύνουν
πλεϊστα επεισόδια συνδεόμενα μέ τά πολιτικά καί κοινωνικά γεγονότα τής έκατονταετίας
1828 έ'ως 1928 καθώς καί οί διάφοροι τύποι των άστυνομίκών άπό τοΰ όροφύλακος μέχρι
τοΰ χωροφύλακος καί τοΰ άστυφύλακος».
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΙΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΝ

Θέτων τάς πρώτας βάσεις της δημιουργίας άστυνομικοΰ οργανισμού έν Έλλάδι.
ό I. Καποδίστριας τώ 1828 έλεγε προς τον ύπουργόν των Στρατιωτικών Α. Βλαχόπουλον. «'Η δυσχέρεια δεν είναι έν τη δημιουργία ένός άστυνομικοΰ σώματος,,
άλλ’ είς τάς άντιλήψεις τοΰ λαοΰ, δτι ή άστυνομία δεν είναι δύναμις έχθρική προς τά.
συμφέροντά του, άλλα μία άρχή προστατευτική των συμφερόντων δλων των πο
λιτών». Ό Βλαχόπουλος, ένας άπό τούς εόθυτέρους χαρακτήρας τής έποχής του,
είχε κληθή άπό τόν κυβερνήτην να έξεύρη, μεταξύ τών οπλοφόρων τοΰ άγώνος,
τούς πρώτους έκλεκτούς είς τιμιότητα καί άρετήν άνδρας διά τά στελέχη τής άστυνομίας τής πρωτευούσης.
Τό Ναύπλιον, ή τότε πρωτεύουσα τοΰ κράτους, κλεισμένη μέσα είς ύψηλά φρού
ρια άπό ζοφερούς προμαχώνας καί χαίνοντα στόμια πυροβόλων, ήτο πλήρης άπό
στίφη οπλοφόρων καί σμήνη γυναικοπαιδών. Οί πολΐται, δηλαδή οί άνθρωποι τής
«ρεδιγκότας», ήσαν τόσον ολίγοι μέσα είς τό Ναύπλιον, δσοι κατ’ άναλογίαν οί
φουστανελλοφόροι είς τάς σημερινάς ’Αθήνας.
'Ο λαός ήτο ένοπλος. Αί τάξεις τών άστών καί τών «φιλησύχων πολιτών»
έδημιουργήθησαν κατόπιν. Μωραΐτες, Στερεοελλαδίτες καί Νησιώτες μέ τής μακρυές καί κοντές φουστανέλλες καί τής έπιμήκεις ή κοντοπάχουλες βράκες, τά κοντά,
ή ύψηλά ή τουρλωτά φέσια των, τής χρυσές ή κόκκινες ή μπλε κροσωτές φοΰντες
καί τά πολύχρωμα δπλα ή έπάργυρα ή χρυσοκέντητά ένδύματά των, έξήρχοντο άπό
τά σπίτια των τόσον καλώς οπλισμένοι, ώς νά έπορεύοντο προς μάχην. ’Από τά
ζωνάρια καί τά σελάχια τών νησιωτών καί τών στεργιανών πολιτών τής πρωτευούσης
δέν έξεΐχον ή λαβαί μαχαιρών καί χατζαρίων καί κοντάκια πιστολιών, καί άπό τάς
όσφΰς των ή τούς ώμους των, ώς άπό τελαμώνος, έκρέματο ή πάλα, ή άμφίκυρτος
καί πλατειά σπάθη τής έποχής.
Λαός οπλοφόρων, ή μάλλον λαός καπετανέων, διότι ώς έκ τοΰ μήκους τοΰ άγώνος,
ποιος λίγο ποιος πολύ, δλοι σχεδόν εΐχον έξελιχθή είς μεγάλους ή μικρούς καπετανέους, μπουλουκτζήδες καί μαγκατζήδες, μπαϊράκηδες καί μπαϊρακαάοηδες, λαός
δστις έκινεΐτο, συνωμίλει, συνεζήτει, έτρωγε, έκοιμάτο μέ τά χέρια έπί τών δπλων,
παν άλλο ή ευχερές ήτο νά ύπαχθή ύπό νόμους καί άστυνομικάς διατάξεις καί νά
άντιληφθή τάς θεμελιώδεις διαφοράς μεταξύ προσωπικής άνεξαρτησίας καί πολι
τικής έλευθερίας.
Ή το προφανές δτι τό έργον τής πρώτης άστυνομίας είς τήν πρωτεύουσαν τοΰ
κράτους θά άπέβαινεν έξαιρετικώς δυσχερές, διότι θά προσέκρουεν έπί τών έξεων
καί τών άντιλήψεων καί τής φιλοτιμίας τοΰ οπλοφόρου λαοΰ, νά «πάρη τό δίκη»
μέ τό χέρι του».
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Λαός πάνοπλος συνυφανθείς ψυχικώς καί καθ’ έξιν πατροπαράδοτον προς τήν
χειροδικίαν καί τήν αύτοδικίαν, ήτο άνθρωπίνως άδύνατον νά τεθή υπό δουλείαν
"νόμων καί νά αίσθανθή σεβασμόν καί εμπιστοσύνην προς πειθαρχίαν καί ισότητα,
άνω άπό φυσικών ροπών καί πολιτικών όρων υπήρξε πάντοτε άπειθάρχητος, δυσχείριστός καί φιλόπρωτος.
Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Διάφορος ήτο ή κατάστασις εις τάς επαρχίας της Πελοποννήσου, τάς νήσους
ικαί τήν Στερεάν. 'Ο λαός τής υπαίθρου εϊχεν έπανέλθη εις τά ειρηνικά του έργα.
Έπανέκτησε τάς καλύβας του καί έπεδόθη εις τήν καλλιέργειαν τής γής άφ’ ής
άνέμενε τον άρτον του. Αί άστυνομικαί επί τουρκοκρατίας έξεις έπανήλθον εις τήν
•ύπαιθρον, καί αί δημογεροντίαι ήρχισαν νά λειτουργούν όπως καί προ τής έπαναστά-σεως. 'Ο Καποδίστριας δεν έζήτησε νά μεταβάλη άποτόμως τάς εξεις τού λαού.
'Η ψυχραιμία του καί ή παρατηρητικότης του τον έπεισαν ότι αί μεταβολαί
■ώφειλον νά άκολουθήσουν τήν άσφαλή οδόν τής πειθούς καί τού αναγκαίου χρόνου.
Δεν έπεζήτησε νά κρημνίση άλλά νά μεταπλάση, δεν έ'θιξεν ούδόλως τό δημογεροντικόν σύστημα τής υπαίθρου, τουναντίον άνέθεσεν εις τούς ίδιους δημογέροντας
καί τά αστυνομικά καθήκοντα. ’Εκλεγόμενοι οί δημογέροντες άπό τον λαόν ήσκουν
μετά τών δικαστικών καθηκόντων καί τήν άστυνομικήν έξοεσίαν, φροντίζοντες δέ
«περί τής εύταξίας τού χωρίου» συνελάμβανον καί έδίκαζον άκωλύτως πάντα
-πταίστην ή κακοποιόν, προς αυτούς δέ κατέφευγον οί αδικούμενοι.
Τό έπόμενον έτος ό Καποδίστριας μετά τήν πληρεξουσιότητα ήν έλαβε παρά τής
έθνοσυνελεύσεως, προέβη εις τήν πρώτην άστυνομικήν έγκαθίδρυσιν. "Ιδρυσε τήν
«πολιταρχίαν». Άφήρεσεν άπό τήν πρωτεύουσαν καί
τάς μεγάλας πόλεις τά άστυνομικά καθήκοντα άπό
τάς δημογεροντίας καί ένεπιστεύθη ταΰτα εις ίδιον
σώμα, ενώ εις τά χωρία καί τήν ύπαιθρον έταξε παρά
τή δημογεροντία καί ένα πολιτάρχην συμπάρεδρον,
άποκλειστικώς καί μόνον επί τών αστυνομικών ζη
τημάτων.
Εις τό Ναύπλιον έπαγίωσε τήν πρώτην πολιταρνίαν καί εντός τού αυτού έτους εις τάς Πάτρας, τήν
Σύρον, τάς Καλάμας καί τήν Τρίπολιν. Ή πολιταρχία
ύπήρξεν ή πρώτη άστυνομία έν Έλλάδι. ' Η δύναμις
αυτής διά τήν πρωτεύουσαν είχεν όρισθή εις σαράντα
οκτώ άνδρας καί κατά τό σύγχρονον διάταγμα εις
τέσσαρας «δωδεκαρχίας» καί οκτώ «εξαρχίας» καί
μετά τού πολιτάρχου διοικητού καί τών τεσσάρων δωδεκαρχών ή όλη δύναμις τής πρώτης άστυνομίας τής
πρωτευούσης άνήρχετο εις πεντήκοντα τρεις άνδρας.
Ούτε ιδίαν στολήν οΰτε ίδιον οίκημα είχεν ή πρώτη
άστυνομία.
Οί άνδρες ή σαν έκ τών πολεμιστών τού άγώνος
καθώς καί οί τέσσαρες βαθμοφόροι των καί ό διοικη
τής των. Τό κράτος τούς έδωσε μισθόν είκοσι καί μίαν
δραχμάς κατά μήνα, έπιμίσθιον πέντε δραχμών εις
'*Εφιππος χωροφνλαξ τής
έκαστον δωδεκάρχην καί δραχμάς εκατόν είκοσιν είς
εποχής Γεωργίου τον Λ '.
τον διοικητήν, ό όποιος είχε καί έπιμίσθιον δραχμάς
ΊΟ διά γραφικήν ΰλην καί δρ. 25 δι’ έξοδα παραστάσεως.
’Αλλά τά καθήκοντα τής πολιταρχίας περιωρίσθησαν μάλλον είς τήν άγορανα;μίαν. Είς τάς διασαλεύσεις τής τάξεως έχρησιμοποιεΐτο πάντοτε ό στρατός. 'Η χω-

6

Γ. Άσπρέα

ροφυλακή δέν εϊχεν ίδρυθή άκόμη. οί δέ κάτοικοι της πρωτευούσης, οπλοφόροι πολεμισταί καί καπετανέοι κατά μεγάλην πλειονότητα, προσέβλεπον προς την πολιταρχίαν, ώς προς φρουράν της έννόμου τάξεως, ή μετ’ άδιαφορίας ή μετά περιφρονήσεως.
\
— ο—

Τό έπεισόδιον Χατζηχρήστου εϊνε χαρακτηριστικόν της εποχής.
Είτε άπό άπροσεξίαν είτε άπό άδεξιότητα ένας δυστυχής υπηρέτης κατέρριψε
τό τσιμπούκι άπό τά χέρια τοϋ καπετάνιου. Ό Χατζηχρήστος τον άρπαξε άπό τό
αύτί, εΐλκυσε τό γιαταγάνι του καί τοΰ έκοψε τό αυτί σύρριζα, ένώ δέ ό Χατζηχρήστος
έρριπτε μετά περιφρονήσεως τό αίμοστάζον μέλος εις τά πόδια ένός πολιτοφύλακος,
ό άκρωτηριασθείς υπηρέτης έφευγε δρομαίως, ευτυχής διότι δεν τοΰ έκοψε τονλαιμόν.
■— ο —

'Η πολιταρχία κατά τήν έποχήν έκείνην εις τήν πρωτεύουσαν δεν είχε νά παλαίση
προς κακοποιά στοιχεία, διότι κλέπται, λωποδΰται, άπατεώνες κλπ. δεν ήτον δυνατόν
νά ευδοκιμήσουν έν Ναυπλίω. Οί κάτοικοι τής πρωτευούσης εΐχον συνηθίση νά προφυλάσσωνται άφ’ έαυτών άλλά καί νά χειροδικούν σκληρώς καί αίματηρώς.
Τό ξυλοκόπημα μέχρι λυποθυμίας ήτο ή έπιεικεστέρα τιμωρία, τήν οποίαν ήρχιζον
οί πολΐται καί συνεπλήρουν κατόπιν οί πολιτάρχαι.
'Ο Γεννατάς, ό Καραγιάννης, ό Άστράχαλος, ό Γεώργας, υπηρέτησαν ώς διοι—
κηταί τής πολιταρχίας έν Ναυπλίω. Τελευταίος ήτο ό Γεννατας περί τής αύστηρότητος τοΰ οποίου υπάρχουν θρΰλοι οιτινες ώς έκπηγάσαντες έκ τοΰ φανατισμοΰ τής
συγχρόνου κομματικής αδιαλλαξίας δεν φαίνονται άρμονιζόμενοι προς τήν άλήθειαν.
'Ο Γεννατας έφρούρει τον γέροντα Πετρόμπεην, ήτο Κερκυραΐος καί άφωσιωμένος
εις τον Καποδίστριαν, ό θρΰλος δέ ότι έρριψε προς τον εγκάθειρκτον γέροντα δέσμην
άχύρων άντί τροφής, όπερ έπιστεύθη καί έξηρέθισε τούς Μανιάτες, διεψεύσθη μετ’
άγανακτήσεως παρά των φίλων τής αλήθειας.
ΣΤΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΟΦΥΑΑΚΗΣ. ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Μετά τον τραγικόν θάνατον τοΰ Καποδίστρια κατέρρευσεν ή πολιταρχία όπως
καί πάσα αρχή εις τό νεοπαγές κράτος.
Ενώπιον τάς άναρχίας καί τής στρατοκρατίας ΰψώθη πάλιν θηριώδης ή αύτοδικία καί ή αυθαιρεσία, μόνον δέ μετά τήν έγκαθίδρυσιν τής άντιβασιλείας ήρχισαν
νά τίθενται αί θεμελιώδεις βάσεις τοΰ όργανισμοΰ των σωμάτων τής τάξειος καί τής
ασφαλείας. Οΰτω ίδρύθησαν ή όροφυλακή, ή χωροφυλακή καί ή δημοτική άστυνομία.
'Η όροφυλακή, περί τής έπανιδρύσεως τής όποιας έγένετο σκέψις πρό τίνος,
ήτο σώμα τής φρουρήσεως των συνόρων. Συνεκροτήθη κατ’ επιλογήν άπό επίλεκτα
παληκάρια καί έτέθη ύπό τήν διοίκησιν έγνωσμένης άνδρείας καί ήθικότητος καπετανέων, διενεμήθη δέ εις συνοριακά φυλάκια άπό τοΰ Μαλιακοΰ καί τής ΌρΟρυος
μέχρι τοΰ Άμβρακικοΰ.
Ά λ λ’ οί όροφύλακες δέν ήργησαν νά έπαναπέσουν εις τάς παλαιάς των έξεις
τής άνταρτικής ζωής· ή ήρχισαν νά διαρρέουν προς τούς πολυπληθείς μετέπειτα
ληστάς καί λησταντάρτας, οιτινες ήσαν πρώην συνάδελφοι έν οπλοις, ή διετέλουν
εις άρμονικήν συνεργασίαν μετ’ αύτών, καί ή κυβέρνησις τοΰ ’Όθωνος μετ’ ολίγα
έτη διέλυσε τό σώμα.
'Η χωροφυλακή ίδρύθη δια βασιλικοΰ διατάγματος τής 20]1 ’Ιουνίου 1833 :
«. . .Συσταίνεται χωροφυλακή (gendarm erie), σκοπός τής όποιας, είναι νά
στερεώση καί νά διαφυλάττη τήν κοινήν ασφάλειαν έπιτηροΰσα μέ άγρυπνον όμμα
εις τό νά προλαμβάνεται πάσα διατάραξις τής κοινής ήσυχίας καί νά έμποδίζεται
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πάσα εγκληματική έπιχείρησις και παρεμβαίνουσα μέ αύστηρότητα καί ταχύτητα
προς άνακάλυψιν καί σύλληψιν των κακούργων, οσάκις ήθελε πραχθή έγκλημά τι.
Χρέος της ιδίως είναι να τηρή την ίσχύν των νόμων καθ’ δλην την περιφέρειαν τοΰ
κράτους καί τό στρατόπεδον είς τον στρατόν».
Ούτως ήρμήνευσε το πρώτον άρθρον τοΰ διατάγματος τον προορισμόν καί τα
καθήκοντα της χωροφυλακής.
Τριάντα τέσσαρα άρθρα κανονίζουν έν τώ ίδρυτικω διατάγματι τον οργανισμόν
τοΰ σώματος, την δύναμίν του καί τούς μισθούς. 'Η δύναμίς του δεν ήτο ευκαταφρό
νητος διά την μικράν Ελλάδα των 800 μόνον χιλιάδων ψυχών. 1 άρχηγός, 10 μοί
ραρχοι, 24 υπομοίραρχοι, 1 καταλυματίας, 103 ένωματάρχαι, 120 έ'φιπποι χωρο
φύλακες καί 800 πεζοί. Αί παροχαί είς μισθούς καί επιδόματα δέν ήσαν έπίσης
εύκαταφρόνητα δι’ έποχήν καθ’ ήν βάσις νομισματικής συναλλαγής ήτο τό μονόλεπτον, τό δέ τάλληρον διηρεΐτο εις πεντακόσια νομίσματα άγοραίας κατά μονάδα
άξίας. Ό άρχηγός έλάμβανε μηνιαίως δραχμάς 522, ό μοίραρχος 300, ό υπομοίραρχος
150, ό καταλυματίας 140, ό ένωματάρχης 75 καί ό χωροφύλαξ 42.
Ή δημοτική αστυνομία ίδρύθη διά Βασιλικού Διατάγματος δημοσιευθέντος τήν
31 Δεκεμβρίου 1836 (12Ιανουαρίου 1837). Κατά τό πρώτον άρθρον τοΰ διατάγμα
τος «ή άστυνομία θέλει ένεργεΐται παρά τών δήμων δι’ ιδιαιτέρων οργάνων έν όνόματι, κατ’ επιταγήν καί ύπό τήν έπιτήρησιν τής κυβερνήσεως κατά τούς επί τούτω
ενεστώτας νόμους».
Είς τό έξ 24 άρθρων ιδρυτικόν διάταγμα κανονίζονται λεπτομερώς τά τής άστυνομίας, ήτις διαιρείται είς διοικητικήν καί δικαστικήν καί άπηρτίσθη έκ τών δημάρ
χων, τών παρέδρων, τών ιδιαιτέρων διευθυντών τής άστυνομίας καί τών «είς αύτάς
ύποκειμένων υπηρετών».
Ό προορισμός τής άστυνομίας κατά τό άρθρον 32 ήτο ή «. . ,διαχείρισις καί
συντήρησις τής κοινής άσφαλείας καί ήσυχίας, δλη ή εύθύνη
ώς προς τοΰτο πίπτει είς τούς δήμους έπί τώ ν άστυνομικών
άρχών, αίτινες είναι έπιφορτισμέναι τήν πρωτίστην διεύθυνσιν αυτής. Έ π ί τούτοις χρεωστοΰσι νά άπομακρύνωσι πάσαν
αιτίαν ήτις δυνατόν νά διαταράξη τήν τάξιν, νά ένεργώσι συχνάς περιπόλους έναντίον τοΰ άργοΰ καί υπόπτου όχλου, νά
μή έπιτρέπωσιν ύποπλοκάς καί νά έπαγρυπνώσιν ιδίως τήν
άπορον τάξιν τών κατοίκων».
Παράδοξα είναι τά άρθρα 49 καί 50 τά άφορώντα τήν
έπίβλεψιν έπί τής ήθικής τών κατοίκων άμφοτέρων τών
φύλων καί τήν έπιτήρησιν τών άνθρώπων είς τούς οποίους
«προσάπτεται άσωτεία καί διαφθορά ήθών», ή τών οποίων
τά μέσα ύπάρξεως «είναι άγνωστα ή ολίγον γνωστά».
Είς τάς μεγαλοπόλεις τό διάταγμα καθορίζει τάς θέσεις
άστυνόμων, ύπαστυνόμων, είρηνοφυλάκων άστυνομικών φυ
λάκων καί αγροφυλάκων, οί δέ όροι καί διατάξεις περί τής
υγιεινής τών πόλεων είναι άληθώς έξαίρετοι, άλλ’ ουδέποτε
έφηρμόσθησαν, ούτε ήτο δυνατόν νά έφαρμοσθοΰν διότι δέν
τούς άντελαμβάνοντο ούτε οί κάτοικοι ούτε έκεΐνοι ο'ίτινες
έπρόκειτο νά τούς έφαρμόσουν.
Τά δύο σώματα άσφαλείας, ή χωροφυλακή καί ή δημο
τική άστυνομία ίδρυθέντα έκ παραλλήλου, δέν έτυχον τής
αυτής μερίμνης έκ μέρους τοΰ κράτους.
*Οροφύλαξ
Ή άστυνομία άφέθη είς τούς δημάρχους, οίτινες τήν
παρημέλησαν καί τήν μετεχειρίσθησαν σχεδόν άνευ έξαιρέσεως ώς όργανον πολιτικών
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καί φατριαστικών σκοπών. Την χωροφυλακήν την άνέλαβεν τό κράτος υπό την
ιδίαν του μέριμναν καί έφρόντισε να προσελκύση προς τα στελέχη της άξιωματικούς έπιλέκτους έκ τών άλλων σωμάτων. ’Ενώ δέ τό κράτος έφρόντισεν ιδιαιτέρως
διά την παράστασιν τής χωροφυλακής καί περιέβαλε τούς άνδρας διά στολής μεγα
λοπρεπούς μετά κροσών καί έξαρτημάτων λευκών καί κυανών είς τά έπώμια, τούς
ζωστήρας καί τούς τελαμώνας τών ξιφών, τά όργανα τής άστυνομίας, οί είρηνοφύλακες ή δημοτοφύλακες, όπως άπεκλήθησαν, άφέθησαν έκαστος εις τό ίδιον ένδυμα
τής ιδιαιτέρας του πατρίδος καί ένεφάνιζον επί πολλά έ'τη μωσαΐκόν χρωμάτων,
οπλισμού καί περιβολής.
Οί άνδρες τής άστυνομικής δυνάίχεως τής πρωτευούσης, διοριζόμενοι υπό τού
δημάρχου, ήτο φυσικόν νά έκλέγωνται άπό τά επίλεκτα κομματικά στελέχη τών
άφωσιωμένων των. Έκάστη δημοτική μεταβολή έσάρωνε καί τήν αστυνομικήν δύναμιν τής πρωτευούσης καί τήν άντικαθίστα διά νέας, όπως έκάστη κυβερνητική
μεταβολή συνεπήγε καί τήν έ'ξοδον όλων περίπου τών ύπαλλήλων έκ τών κυβερνη
τικών θέσεων.
Κατά τά πρώτα έτη καί μέχρι τής βιαίας ανατροπής τής άπολύτου μοναρχίας
ή άστυνομική δύναμις τών ’Αθηνών ήτο άοπλος ! Οί άστυνομικοί εκαλούντο είρηνοφύλακες άπό τό κράτος καί «καπουκεχαγιάδες» άπό τον λαόν.
’Ιδίαν στολήν, όπως είπομεν, ·δέν εΐχον. ’Έφερεν έκαστος τήν ενδυμασίαν τής
ιδιαιτέρας του πατρίδος. Έκυριάρχουν οί φουστανελλοφόροι Ρουμελιώτες μέ κοντές
καί Μωραίτες μέ μακρυές φουστανέλλες, Νησιώτες μέ διαφόρου μήκους καί περι
φέρειας βράκες καί χωρικοί καί πολΐται τής ’Αττικής μέ πανοβράκια. Τό μόνον
διακριτικόν σήμα τής υπηρεσίας των ήτο τό στέμμα όπερ έφερον, κατά τήν ένδυμασίαν των, άλλοι επάνω είς τό φέσι των, καί άλλοι είς τήν μανδήλαν των ή τήν πολύ
πτυχον σερβέταν.
Τούς ε_ίρηνοφύλακας αύτούς ό νόμος είχε όπλίση μέ μίαν ράβδον έβδομήκοντα
πέντε έκατοστών μήκους καί πάχους τριάντα χιλιοστών. 'Η ράβδος ήτο χρωματι
σμένη έλικοειδώς είς πάχος δύο δακτύλων έκ λευκού καί κυανού χρώματος, έπίτοΰ
λευκού δέ ήτο άποτυπωμένη ή ρήσις «ή ισχύς τού νόμου». 'Η έξέλιξις τής ειρηνικής
αύτής ράβδου ύπήρξεν άνάλογος προς τήν έπακολουθήσασαν άντίθεσιν τών πολιτών
προς τήν άστυνομίαν. Έγένετο ρόπαλον ογκώδες καί μετά σιδηράς σφαίρας είς τήν
άκραν καί έδέησε νά καταργηθή κατόπιν διά νόμου μετά τριάκοντα περίπου έτη.
Ά λ λ ’ είτε διότι οί πολΐται τής πρωτευούσης ήσαν ειρηνικοί, είτε διότι ώς έκ
τής άπολύτου μοναρχίας δέν είχε δημιουργηθή ή κομματική διαπάλη, ώς έκ τής
γενικής δέ όπλοφορίας τών πολιτών κακοποιά καί λωποδυτικά στοιχεία δέν ήτο
εΰκολον νά σταδιοδρομήσουν έν Άθήναις, τό έργον τών είρηνοφυλάκων δέν άπέβη
δυσχερές.
f
ΟΙ δήμαρχοι δέν ήσαν άκόμη αιρετοί καί έξήσκουν αύτοί προσωπικώς τά καθή
κοντα τού άστυνόμου. Οί αστυνομικοί νόμοι έλειτούργουν κατά τά ήθη τών πολιτών
καί αί τιμωρίαι τών παρεκτρεπομένων έπεβάλλοντο καί ένηργοΰντο κατά τά έθιμα.
Ιπιλήψιμον δέ καί κολάσιμον ήτο παν δ,τι άντετίθετο προς τάς έξεις τού λαού.
Τά άπό τών αιώνων τής δουλείας έθιμα καί ό τουρκοκρατισμός είς τάς έξεις
καί συνήθειας τής ζωής ίσχυον έπιμένως παρά τάς τάσεις τών άρχών προς έξοδον
άπό τής ήμιβαρβάρου καταστάσεως. Οί άδέσποτοι σκύλοι αίφνης έφονεύοντο έν μέση
όδώ άπό τον άστυνομικόν «μπόγιαν» διά ροπάλου και τό κρανίον των διεσκορπίζετο
είς συντρίμματα, οί δρόμοι έχρησιμοποιούντο διά τάς έπαγγελματικάς άνάγκας τών
κατοίκων ώς νά ήσαν αύλαί πλυντηρίων ή προαύλια έργαστήρίων, καί όλοι οί κά
τοικοι καί οί έπαγγελματίαι καί αί οικοκυραί άπέρριπτον είς τάς οδούς παν ό,τι
άκάρθατον εκρινον νά άπορριφθή άπό τό σπίτι ή τό μαγαζί.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Τό έπεισόδιον τής άμάξης τοϋ Ροΰδχαρτ είναι χαρακτηριστικόν των αντιλήψεων
των συγχρόνων ’Αθηναίων περί τής χρησιμοπόιήσεως των οδών. 'Ο Ροΰδχαρτ
έφερεν από τήν Βιέννην τό πρώτο άμάξι πού έβλεπον οί ’Αθηναίοι. Είτε δέ διότι οι
’Αθηναίοι δέν έχώνευον τον Ρουδχάρτον, τον όποιον έπίστευον ώς οργανον τής
«Ά ουστρίας», είτε διότι ή δίοδος τοΰ αμαξιού τούς ήνάγκαζε νά παραμερίζουν άπό
τούς στενούς δρόμους καί να διακόπτουν τάς φλογέράς συζητήσεις των περί σωτηρίας
τής πατρίδος, ήπείλησαν νά τό συντρίψουν άν δέν έπαυε νά διασχίζη τήν άγοράν καί
τούς μεγάλους δρόμους. ’Έγραφε δέ ή « ’Ελπίς» ότι είναι άκατανόητος ή επιμονή
τοΰ κ. Ρουδχάρτου νά διασχίζη μέ τό άμάξιόν του τούς κεντρικούς δρόμους καί νά
παρεμποδίζη τήν εύχάριστον κυκλοφορίαν τών πολιτών απειλούν νά. τσάκιση τούς
πόδαςτων !
Τήν παράδοξον αντιπάθειαν τών πρώτων ’Αθηναίων κατά τών αμαξών ήναγκάσθη
»ά σεβασθή ή άστυνομία προς άποφυγήν συγκρούσεων. ’Αλλά καί αύτό τό βασιλικόν
ζεύγος άπέφευγε νά κάμη χρήσιν αμαξών καί διέσχιζε την πόλιν έφιππον.
Χαρακτηριστικόν επίσης έπεισόδιον τών σκληρών εθίμων τής εποχής, εναντίον
τώ ν οποίων είχε νά παλαίση ή άστυνομία, ήτο καί ή άγριότης μεθ’ ής διεπομπεύθη
μία ατυχής έκ Σύρου άπιστήσασα γυναίκα τήν οποίαν δέν ήδυνήθη νά σώση άπό τού
βαρβάρου εθίμου ή άστυνομία. Τήν έθεσαν όλοφυρομένην «έξανάστραφα» επί όνου
καί τήν περιήγαγον άνά τήν άγοοάν χλευάζοντες, ύβρίζοντες καί άναθεματίζοντες.
Τό άξιοσημείωτον εΐνε ότι ό όνος άνήκεν εις ιερέα, δστις αγνοών τό ρήμα τοΰ ’Ιησού
«ό άναμάρτητος πρώτος τόν λίθον βαλέτω» προσέφερε καί τόν εαυτόν του καί τό ύποζύγιόν του εις
τήν πανήγυριν τής διαπομπεύσεως. Οί ιερείς τής επο
χής'υπήρξαν οί χείριστοι τών εχθρών τής έξημερώσεως άπό τών τουρκοκρατικών εθίμων. Τό έπεισόδιον
τοΰ Πασιφίκου, όπερ συνέτεινεν εις τόν έξευτελισμόν
τού κράτους, καί τήν πληρωμήν μερικών χιλιάδων λι
μών. ώφείλετο κατά μέγα μέρος εις τούς ιερείς, οίτινες
ύπεστήριζον παρά τώ όχλω ότι άπαγόρευσις τής καύ
σεως τού ’Ιούδα ήτο έργον τών Εβραίων καί τών
Φράγκων προς καταστροφήν τής άγνότητος τής ελλη
νικής χριστιανικής πίστεως.
Ή άστυνομία τής πρώτης περιόδου τής πρωτευούσης δέν είχε νά παλαίση προς κακοποιούς καί
•ώργανωμένας συμμορίας κλεπτών άλλά κατά τής
άμαθείας καί δεισιδαιμονίας τοΰ όχλου εις τάς προ
σπάθειας τοΰ κράτους προς εκπολιτισμόν καί έξοδον
άπό τής ήμιβαρβάρου καταστάσεως.
Η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Μετά τήν επιβολήν τού αιρετού τών δημάρχων
ή δημοτική άστυνομία ύπέστη σπουδαίας μεταβολάς
καί εις τό ήθικόν αύτής καί είς τήν σύνθεσιν καί τήν
έξάσκησιν τού έργου της. Ό δήμαρχος άπέβη κομ
ματάρχης, δηλαδή κομματικός παράγων είς τήν έπικράτησιν τής πολιτικών κομμάτων, καί ώς τοιοΰτος
1Αστυνόμο; τής Δημοτικής
έκέρδιζε καθ’ έκάστην καί ίσχύν καί έπιβολήν πλη
'Αστυνομίας τον 1843
σίον τών κυβερνήσεων. Πλήν τών δημοτικών θέσεων
-έξησφάλισεν ύπέρ αύτοΰ καί τάς θέσεις τών άστυνομικών. Οί κλητήρες διωρίζοντο
διά τής υπογραφής τού δημάρχου καί μόνον οί άστυνόμοι καί ύπαστυνόμοι διά δια-
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τάγματος τοϋ υπουργείου των ’Εσωτερικών, άλλά τη υποδείξει και τη συγκαταθέσει
τοϋ δημάρχου. 'Η θέσις τοϋ διευθυντοΰ τής αστυνομίας έξειλίχθη εις πολιτικήν,
άλλά καί το δλον άστυνομικον σώμα της πρωτευούσης έγένετο σώμα κομματικόν.
ΤΗτο άνθρωπίνως άδύνατον καί εις έποχήν μάλιστα καθ’ ήν ώς έκ τής έρημίας
έπαγγελματικών τάξεων καί τής ολιγότητος τών χειρωνάκτων καί τών χειροτεχνών,
έποχήν κατά την οποίαν ή πλειονότης τών 'Ελλήνων έπεζήτει τον άρτον της άπο μιας
οίασδήποτε κυβερνητικής ή δημοτικής θέσεως καί ό μισθός τών 50 καί 60 δραχμών
κατά μήνα έθεωρεΐτο καί αληθώς ήτο σπουδαίος πόρος, εις έποχήν τοιαύτην άπέβαινεν άνθρωπίνως άδύνατον σώμα άστυνομικον συγκροτούμενον κομματικώς, νά
δυνηθή νά έπιτελέση τό καθήκον του άμερολήπτως καί άνευ φατριασμών καί έπεμβάσεων ή άδικιών μεροληπτικωτάτων.
’Ολίγον κατ’ ολίγον ή άστυνομική δύναμις ήρξατο στοατολογουμένη άπο τά πλέον
άτακτα, απείθαρχα καί ύποπτα στοιχεία καί ή έπιβολή τής αστυνομίας δέν ήσκεϊτο
άπο τό γόητρον τοϋ νόμου άλλ’ άπο τήν προσωπικήν παληκαριάν τών συγκροτούντων
τό σώμα άνθρώπων.
Οί είρηνοφύλακες μέ τήν λευκοκύανον ράβδον τής ισχύος τοϋ νόμου έξέλιπον
καί οί δημοτικοί κλητήρες μετεβλήθησαν εις πάνοπλους παληκαράδες.
Οί «νταήδες» τών κομμάτων, τά πλέον θρασέα καί φιλοτάραχα στο'/εΐα, οί
άεργοι καί οί τεμπέληδες, άπετέλεσαν τήν ζύμην άπό τής οποίας οί δήμαρχοι καί τό
κόμμα ήντλουν τούς άνδρας τής άστυνομίας.
Οϋτω έδημιουργήθη εις τήν πρωτευούσαν μία παράδοξος τάξις πολιτών, οί
« π αλικαράδες». Τάξις ιδιόρρυθμος άέργων ήτις ήσκει τό έπάγγελμα τοϋ αστυνο
μικού κλητήρος, καί όταν έπαύετο διά τής πολιτικής μεταβολής μετήλλασσε το έπάγ
γελμα τοϋ κλητήρος διά τοϋ άλλου παραδόξου έπαγγέλματος τοϋ προστάτου τών
πολιτών. Τόν άνθρωπον, δηλαδή, όστις ώπλισμένος ώς άστακός έμισθοδοτεΐτο άπό
τον καταστηματάρχην διά νά φρουρή τό μαγαζί του, ή άπό τόν φιλήσυχον έπαγγελματίαν διά νά άσκή προστασίαν σωματοφύλακος ή αύτοΰ, ή τών τέκνων του καί τής
οικογένειας του.
’Αστυνομικοί κλητήρες καί παληκαράδες, τής αύτής ζύμης άνθρωποι, έγνωοίζοντο καλώς μεταξύ των, καί ή έμισοϋντο καί άντήλλασον πιστολιές καί μαχαιριές
έν μέση όδώ, ή κατέφευγον εις μυστικάς συμφωνίας έκμεταλλεύσεως τών φιλησύχων
πολιτών διά τής μεθόδου τής άπειλής καί τής προστασίας.
Άπέβη δέ σύν τώ χρόνω ή τάξις αύτη τών παληκαράδων αληθινή μάστιΐ τής
πρωτευούσης, τρομοκρατική καί δολοφόνος, ,ίδίως κατά τήν πρώτον περίοδον τής
βασιλείας τοϋ Γεωργίου Α', έως δτου έξηυτελίσθη καί έξωντώθη άπό τόν πολύν
Δη μ Μπαϊρακτάρην.
Ή άστυνομία ώς σώμα πολιτικόν, ήρχετο συχνά εις σύγκρουσιν προς τήν χωρο
φυλακήν, σώμα συμπληρωματικόν τοϋ στρατού, κατά τάς κομματικάς έριδας καί άντιθέσεις. Μίαν τοιαύτην σύγκρουσιν περιγράφη ό Μακρυγιάννης εις τά απομνημονεύ
ματά του κατά τάς έκλογάς τοϋ 1846 έξωθεν τής αγίας Ειρήνης. Ή άστυνομία άπέκλειε τούς άντιθέτους έκλογεΐς, έκεϊνοι έπετέθησαν κατά τής άστυνομίας. Ή έφιππος
χωροφυλακή έπήλθε καί διεσκόρπισε σπαθίζουσα τούς πολίτας καί κλητήρας. Ή
τάξις έπανήλθε καί ή χωροφυλακή εύρε τόν μπελά της διότι παρημπόδισε τήν άστυνομίαν νά κάμη τό καθήκον της.
Ό Μακρυγιάννης μαίνεται κατά τής χωροφυλακής διότι διά τής έπεμβάσεώς
της δέν άφησε τήν έκλογήν νά διεξαχθή μέ «ευταξίαν».
Μέχρι προ ολίγων έτών άπό τής έξώσεως τής πρώτης δυναστείας ό δήμος δέν
είχε κατορθώση νά ένδύση τούς κλητά; ρας τής άστυνομίας δι’ ιδιαιτέρας στολής. Οί
άνδρες τής άστυνομικής δυνάμεως τής πρωτευούσης έφερον έκαστος τήν ένδυμασίαν
τής ιδιαιτέρας του πατρίδος καί τόν οπλισμόν του έξ ίδιων. Παρά τούς φουστανελλο-
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φόρους οί βρακάδες μέ σελάχια καί ζώνες πλήρεις άπό μαχαίρας καί πιστόλας.
Μόνον εις τό 1860 ό δήμος, ώς έκ τής έπαναστατικής καταστάσεως καί τής
συνεχούς έξάψεως των πνευμάτων, έπρομηθεύθη κατ’ έγκρισιν τής κυβερνήσεως ένα
άριθμόν δικάννων κυνηγετικών όπλων έμπροσθογεμών, διά τών οποίων έξώπλισε τούς
κλητήρας.
Τά δίκαννα ταϋτα ήσαν χονδρά καί βαρέα όπλα καί ήδύναντο νά χρησιμοποιηθούν
καί διά στρογγύλας μολυβδίνας σφαίρας. 'Ο λαός τά ώνόμασε «κλητορίστικα», εις
διάκρισιν άπό τών άλλων κυνηγετικών δικάννων. Τά όπλα αύτά οί κλητήρες τής δη
μοτικής άστυνομίας τά έχρησιμοποίησαν φονικώς κατά πολιτών καί χωροφυλάκων
κατά τον τριήμερον έμφύλιον πόλεμον τού 1863.
’Εγκλήματα μυστηριώδη καί κλοπαί μεγάλαι καί κακουργήματα ουδόλως άναφέρονται κατά την περίοδον τής μέχρι τής έξώσεως τής πρώτης δυναστείας.
Οί κάτοικοι τών ’Αθηνών ήσαν ολίγοι, πληθυσμός κινητός ελάχιστος. Οί ’Αθη
ναίοι κατ’ έπαγγελματικάς καί κοινωνικάς τάξεις έγνωρίζοντο σχεδόν όλοι προσω
πικούς. Τά ξενοδοχεία έλάχιστα καί μόνον τά «χάνια» τής όδοϋ Έρμου ήσαν πολυ
πληθή. 'Ο ξένος διεκρίνετο άμέσως μεταξύ τών έντοπίων, κακοποιά δέ στοιχεία
δεν ήτο δυνατόν νά παραμείνουν άγνωστα ούτε νά επιχειρήσουν επωφελείς εργασίας.
Έκτος τών συχνών φόνων διάλογους κακώς έννοουμένης φιλοτιμίας, τά μόνα άδικήματα άτινα άπησχολούν τήν άστυνομίαν ήσαν μικροκλοπαί. Εναντίον τών λωποδυτών
ή άστυνομία δεν έφήρμοζε μόνον τό δραστικόν φάρμακον τού ξύλου άλλά καί τής
διαπομπεύσεως.
'Η άστυνομία έφόρτωνεν επί τού κλέπτου τά κλοπιμαία, τον έμουντζούρωνε μέ
φούμο καί τον περιήγε ραβδιζόμενον άνά τήν άγοράν άλαλάζοντος τού όχλου καί
πλήθους χαμινίων.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

'Η λειτουργία τής δημοτικής άστυ
νομίας ’Αθηνών, ιδίως κατά τήν περίο
δον τής α' δυναστείας, έγένετο κατά τρό
πον λίαν άφελή καί σχεδόν άνοργάνωτον.
"Ιδιον άστυνομικόν κατάστημα δεν ύπήρχε
μέχρι τού 1850. 'Η άστυνομική διεύθυνσις έστεγάζετο εις τά ισόγεια δωμά
τια τής δημαοχίας παρά τήν παλαιάν ά
γοράν, ώς έκ τής μικράς δέ έκτάσεως τής
πόλεως δέν ύπήρχον τμήματα, άλλά μόνον
σταθμοί, συνήθως ξυλοπαράγκες. Οί ύπαστυνόμοι καί οί άστυφύλακες συνεκεντρούντο εις τήν δημαρχίαν κάθε πρωί καί έδιδον τήν ήμερησίαν άναφοράν μεταξύ ναρ
γιλέδων, καφέδων, τσιμπουκίων καί σιγάρων. Οί ίδιοι δέ ούδήγουν δεμένους κα
τά κανόνα τούς κακοποιούς, οΰς ειχον
συλλάβη, οιμώζοντας καί όλοφυρομένόυς
όχι τόσον έκ τού ξύλου τό όποιον ειχον
άφθόνως δοκιμάση, άλλ’ έκ τού φόβου τού Κννοκτόνος τής Δημοτικής ’Αστυνομίας
έπικειμένου μπουδρουμίου καί τού βούρ
τον 7843
δουλα.
•Η άνάκρισις διεξήγετο προσωπικώς άπό τον διευθυντήν καί διεκανονίζετο
συνήθως άπό τά «κέφια» τής πρωίας. Μία δυσάρεστος περιπέτ εια τής νυκτός, ένα
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δύσπεπτο βωδινό στιφάδο, μία κακοβαλμένη φωτιά ναργιλέ, μία κακοαναθρεμμένη
μυϊγα του καλοκαιριού ή ένα ύπερβολικό κρύο χειμερινής πρωίας έξεσποΰσαν εις τήν
ράχην τοϋ κατηγορουμένου, δστις, έάν έκρίνετο διά τον εισαγγελέα άπηγετο όπισθάγκωνα σφιχτοδεμένος διά τά «παραιτέρω», έάν δέ επιεικώς, έκρημνίζετο προς σωφρο
νισμόν είς τό μπουδρούμι, όπου τον ύπεδέχετο ό βούρδουλας τοϋ δεσμοφύλακος.
’Αλλά καί εκείνοι οΐτινες άπελύοντο παρεπέμποντο μέχρι τής θύρας μέ τιμητικά
τινα λακτίσματα καί άναμνηστικές σβερκιές.
Ό άστυνομικός οργανισμός καί αί διατάξεις καθαριότητος, τάξεως καί εύκοσμίας
ουδέποτε έφηρμόσθησαν, διότι όχι μόνον δεν τάς άντελαμβάνοντο, άλλά καί τάς
έσκωπτον καί έφαιδρύνοντο μέ τάς άστυνομικάς διατάξεις καί οί αστυνομικοί καί οί
πολϊται.
Αί άνακοινώσεις των άστυνομικών διατάξεων έγίνοντο διά τοϋ «τελάλη». Ό
«τελάλης» όπως καί ό «μπόγιας» ήσαν άστυνομικοί υπάλληλοι μισθοδοτούμενοι όπως
καί οί κλητήρες. ~Ητο δέ ό «τελάλης» άνθρωπος μέ ΐσχυράν καί ήχηράν φωνήν καί
συνωδεύετο είς τήν έξάσκησιν τής υπηρεσίας του άπό έ'να τυμπανοκρούστην καί ένα
ή δύο κλητήρας.
Τό τύμπανον κρουόμενον θορυβωδώς προσείλκυέ τήν προσοχήν των πολιτών,
δταν δέ συνεκεντροϋντο άρκετοί, ό «τελάλης» άπό καρέκλας ή τραπεζιού άνεκοίνου,
δι’ δσης ηδύνατο σθεναρας φωνής, μέ κλίμακα καί παλμούς ιεροψάλτου, τήν διαταγήν
καί πάσαν άνακοίνωσιν. Πολλοί «τελάληδες» ήσαν καί καλλιτέχναι τοϋ άσματος,
ήτοι «άμανατζήδες», τινές δέ έξ αύτών έξειλίχθησαν είς δεξιοτέχνας ίεροψάλτας.
Αί σπουδαιότεραι τών άνακοινώσεων έγίνοντο άπό «γκαμήλας». Ή άστυνομία
έπρομηθεύετο μίαν γκαμήλαν επί τής οποίας ύψοΰτο ό τελάλης καί άνεκοίνου τήν
σοβαράν άπόφασιν τής κυβερνήσεως ή τον νόμον.
Τροχαία κίνησις δέν άπησχόλει τότε τήν άστυνομίαν, διότι ούτε άμάξια ύπήρχον
ούτε πολλά κάρρα. Τό κάρρο ήτο πολυτέλεια καί τό μόνον μέσον συγκοινωνίας ήτο
τό ύποζύγιον. Καμήλες, 'ίπποι, ήμίονοι καί όνοι μετά τών ιδιοκτητών καί οδηγών
των συγκεντροϋντο είς τό μάλλον πολυθόρυβον καί πολυάνθρωπον κέντρον τών
"Αθηνών, τό Μοναστηράκι, καί έξυπηρέτουν τήν συγκοινωνίαν πρός τον Πειραιά
καί τά περίχωρα. Ή πρώτη συγκοινωνία πρός τον Πειραιά διά κάρρων «έπεστρωμένων μέ πολυτελή ύφάσματα» προύκάλεσε τήν έπέμβασιν τής αστυνομίας διά τον
συνωστισμόν τών «έφιεμένων πρός τό πρωτότυπον τοΰτο είδος τής συγκοινωνίας»
καί διά. τήν άντιζηλίαν τών ιδιοκτητών τών ύποζυγίων, τών οποίων τά συμφέροντα
έβλάπτοντο.
Μία άστυνομική διάταξις τοϋ 43 θέτει είς τάξιν τήν τροχαίαν κίνησιν τοϋ «Μοναστηρακίου». Δέν επιτρέπει νά συμφύρωνται άναμίξ ονοι, ήμίονοι, ίπποι καί κα
μήλες καί κάρρα. . . πολυτελείας. Κανονίζει ιδιαίτερον μέρος σταθμεύσεως δι’ έκαστον
είδος ύποζυγίου καί ύποχρεώνει τούς ίδιοκτήτας καί τούς ύπηρέτας νά επιμελούνται
τής καθαριότητος τής πλατείας.
Q L ΙΙΡ Α Η Λ ΙΤ Α Ι

ΕΥΓΝ Ω Μ Ο Ν Ο ΥΝ

ΤΗ Ν Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Ν Π Ο Λ Ε Ω Ν

Είς τά γ ρ α φ ε ία της δ ιπ λ ω μ α τ ικ ή ς ά ν τ ιπ ρ ο σ ω π ε ία ς τού ’ Ισ ρ α ή λ ώ ρ γ α ν ώ 9 η τ ή ν ε σ π έ ρ α ν τής
18ης
ΜαΤου l.i. σ ε μ ν ή
τ ε λ ε τ ή κ α θ ’ ή ν π α ρ ε δ ό θ η είς
τ ό ν ’Α ρ χ η γ ό ν κ . Α . ’Έ β έ ρ τ τ ό δ ίπ λ ω μ α
έγ γ ρ α φ η ς τοΟ Σώ μα τος τής ’Α σ τ υ ν ο μ ία ς Π ό λ ε ω ν ε ίς τ ή ν έ ν Ιε ρ ο υ σ α λ ή μ Χ ρ υ σ ή ν Β ίβ λ ο ν , ώς σ ύ μ β ολον ευγνω μοσύνης
τ ω ν ’ Ισ ρ α η λ ιτ ώ ν τής ’ Ε λλά δ ο ς δ ιά τ ή ν
γ ε ν ν α ιό φ ρ ο ν α σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ν , τ ώ ν
’ Α ξ ιω μ α τ ικ ώ ν κ α ί ά ν δ ρ ώ ν τ ο υ , κ α τ ά τ ή ν π ε ρ ίο δ ο ν τής κ α τ ο χ ή ς .
Ώ μ ίλ η σ ε ν ό δ ιπ λ ω μ α τ ικ ό ς α ν τ ιπ ρ ό σ ω π ο ς τοϋ Ι σ ρ α ή λ κ . Μ ω υ σ ή ς , τ ο ν ίσ α ς μ ε τ α ξύ ά λ λ ω ν ,
δ τ ι ό 'Ε λ λ η ν ικ ό ς λα ό ς κ α ί ή Ε λ λ η ν ικ ή ’ Α σ τ υ ν ο μ ία
ε ίδ ικ ώ τ ε ρ ο ν , π ε ρ ιέ β α λ ε τό κ α τ α δ ιω κ ό μ ε ν ο ν
ύπό τ ώ ν Γ ε ρ μ α ν ώ ν έ β ρ α ΐ κ ό ν σ τ ο ιχ ε Τ ο ν μέ π ά σ α ν
π ρ ο σ τ α σ ία ν , ό ν α φ έ ρ α ς κ α ι σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν α π α ρ α 
δ ε ίγ μ α τ α .
Τό ώς α ν ω δ ίπ λ ω μ α ά π ο τ ε λ ε Τ
ά π ό σ π α σ μ α τής
Χ ρυσής Ε β ρ α ϊκ ή ς Β ίβ λ ο υ , ή ο π ο ία εΤ να ι
π α ρ α κ α τ α τ ε θ ε ιμ έ ν η είς ε ιδ ικ ή ν α ίθ ο υ σ α ν έ ν Ι ε ρ ο υ σ α λ ή μ , λ α μ β ά ν ο υ ν δ έ τούτη ς γ ν ώ σ ιν δ λ ο ι ό σ ο ι
έ π ισ κ έ π τ ο ν τ α ι τ ή ν ‘ Α γ ία ν Π ό λ ιν , ο ί ό π ο ιο ι θ ά π λ η ρ ο φ ο ρ ο ύ ν τ α ι ε ίς τ ό μ έ λ λ ο ν τ ή ν ά ξ ιέ π α ιν ο ν δ ρ ά σ ιν τού Σ ώ μα τος τής ‘Ε λ λ η ν ικ ή ς ’ Α σ τ υ ν ο μ ία ς Π ό λ ε ω ν .
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ΣΧΕΣΕΙΣ - ΕΘΙΜΑ - ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ - ΣΥΝΙΙ0ΕΙΑΙ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΚΑΙ
ΕΛΠΙΔΕΣ, ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ
'Υπό Κ. ΤΣΙΠΗ Ά στυν. Δ/τοϋ Β'

I.
—Ή έκ της άμύνης τής ύγιοϋς Κοινωνίας άπώθησις τοΰ έγκληματησαντος δι
τής έπιτιμήσεως καί ή έκ τής ροπής εις τόν πλάνητα.βίον άνάπτυξις δεσμών πρός τους
όμοιους του.
II. ·—Κλιμάκια βασικής διαρθρώσεως τής Κοινωνίας τοΰ Έγκληματίου.
III.
—Τά μέτρα άσφαλείας των εγκληματικών ομάδων και ή συνθηματική συνεν
νόησις πρός έξυπηρέτησιν τοΰ σκοπού αυτών.
ΙΥ.—Ή καταπολέμησις τής αντικοινωνικότητας τοΰ έκπεσόντος καί ή έλπίς
άνανήψεως.

I.
Ή έκτασις τοΰ θέματος τούτου, δπερ δύναται ν’ άποτελέση άντικείμενον
ιδίας συγγραφής, δεν πρόκειται πρός άνάπτυξιν ενταύθα. Ή έν γενικότητι διατύπωσις των κλιμακίων βασικής διαρθρώσεως τής τάξεως ταύτης καί άπό τής πλευ
ράς εθίμων τινων, ώς τής γλωσσικής ιδιορρυθμίας κατά τάς συνεννοήσεις παρέχει
ήμΐν τήν εύκαιρίαν άναλόγου τίνος περιγραφής.
Το άτομον, δπερ έξ οίασδήποτε αιτίας ήθελεν εύρεθή άντιμέτωπον πρός τόν
Νόμον, άναλόγως τής κοινωνικής έκτιμήσεως τοΰ βάρους τής παραβάσεως, λαμ
βάνει μίαν θέσιν καί έναντι τοΰ συνόλου. Είναι βεβαίως άδικος πολλάκις ή τοποθέτησις αυτή ένός παραβάτου καί περιέχει τόνον υπερβολής είτε ύπέρ αύτοΰ, είτε
κατ’ αύτοΰ, άλλ’ έν πάση περιπτώσει αληθώς διανύει εν πρώτον στάδιον ιδίας δια
δρομής, υφιστάμενον τό πλεΐστον τήν πρόχειρον έπιτίμησιν. Εις τάς μικράς κοινω
νίας τό εθιμον-αποτελεί έν πολλοΐς τό κριτήριον τής πράξεως καί δταν τοΰτο έ'χει
δημιουργήσει αίσθημα άνοχής, πρός προστασίαν άλλου σημαντικού άγαθοΰ εις έποχάς έπιδρομής βαρβάρων καί αύτή ή ύπό τοΰ νόμου ρητώς κολαζομένη πράξις
τοΰ φόνου, ευρίσκει άτμοσφαίραν έπιεικείας, ώς έν Έλλάδι εις πολλάς περιοχάς
έπί τών ζητημάτων προσβολής τής τιμής.
Αί παραβάσεις τοΰ άτόμου ή ομάδων, διά τάς οποίας, ώς είναι γνωστόν, υπήρξε
πλήρης ομοφωνία τοΰ συνόλου, είναι αί κληθεΐσαι «άτιμωτικαί πράξεις». Ή κλοπή
καί τά συναφή ή προδρομικά στάδια αυτής ώς ή έπαιτεία, μαγγανία, άλητεία,
δημιουργοΰσι τό πλεΐστον διά τόν οΰτω πταίσαντα μακράν περίοδον βαρείας έπιτι
μήσεως καί πλήρους άπομονώσεως. Αί καθ’ εξιν ή κατ’ έπάγγελμα παρόμοιαι
πράξεις σχεδόν άμέσως μετά τήν πρώτην υποτροπήν, άποχωρίζουν πλήρως τό άτο
μον τοΰ συνόλου, δπερ έπίσης μετατίθεται ώς πυρήν ή ώς μέλος μιας μικράς όμάδος ομοτέχνων του. Βαθμιαίος εις τόν μικρόν αύτόν κύκλον, εις δν έκαστος παρεκκλίνας φέρεται προθύμως, άναπτύσσονται δεσμοί κοινής κυρίως άνάγκης, ώς ή
άπόκρυφος κατοικία, συνάντησις, ψυχαγωγία καί έμπορεία τών κοινώς καί παρανόμως κτηθέντων ειδών. 'Η πρόοδος τής σχέσεως ταύτης διαστέλλει τάς μικράς
καί διά κοινής συμμετοχής εις έν άδίκημα συνδεομένας ομάδας, εις εύρύτερον κύ
κλον προσώπων τής αυτής έκτροπής, ροπής καί συνήθειας καί άνευ κο’νοΰ άμέσου
συνδέσμου. Δημιουργεΐται δηλονότι μία τάξις προσώπων κοινής άντιλήψεως ώς πρός
τήν έπιδίωξιν τής κτήσεως τών άγαθών, άνευ μόχθου καί έννοίας ηθικής ευθύνης.
Εις τήν τάξιν αυτήν διακρίνομεν τό μεμονωμένον άτομον, τό άναζητοΰν θέσιν
καί τήν έπί τώ αύτώ ήθελημένην συνένωσιν ή συμπτωματικήν συμφωνίαν παρανό
μου ένεργείας, δύο ή πλειόνων, καθ’ δλας τάς περί συμμετοχής εις τό άδίκημα ανα
λογίας τών περιπτώσεων τοΰ Ποινικού Νόμου, ώς ίδια έπιχειρηματικά τμήματα.
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Εις ταΰτα έλλείπει ό έκ των προτέρων σύνδεσμος παροχής αμοιβαίας βοήθειας,
δστις άλλως δεν εϊν’ άπαραίτητος άλλ’ ούτε καί άμέσως χρήσιμος αύτοΐς. ’Ανακύ
πτει δμως ύπό την μορφήν άλληλεγγύης έκ τής άναγνωρίσεως τής κοινότητος θέσεως ή ταυτότης κατευθύνσεως καί ή συνέπεια. 'Η διαφορά τής κατ' εΐδίκευσιν άσκήσεως εις τό άδίκημα, ήτις διά τής μελέτης τής έγκληματοτεχνικής έδημιούργησε
τον δρον του Modus opegandi, δεν προκαλεΐ διάτασιν τής σχέσεως μεταξύ των
στρατιωτών του έγκλήματος, άλλ’ άντιθέτως μίαν ταξικήν θέσιν διά τα μέλη τής
τοιαύτης κοινότητας άντιλήψεως. Αί έπί μέρους τοιαϋται τάξεις έν συνθέσει έξεταζόμεναι, άποτελοΰσι τήν εύρείας πολλάκις έκτά.σεως κοινωνικήν μειονότητα, τήν
ποικιλοτρόπως βλάπτουσαν το σύνολον, ήν δυνάμεθα ν’ άποκαλέσωμεν «Κοινω
νίαν τοΰ ’ Εγκλη ματίου».
II. ’Εν τή ίδιοτύπω ταύτη συνθέσει διακρίνομεν τάξεις, ώς τοΰ κοινοϋ κλέ
πτου, δστις είναι ό άνυπόληπτος παρίας. τοΰ διαρρήκτου, δστις έχει θέσιν άνωτέραν, τα δέ έργα του τυγχάνουν ένίοτε καί τοΰ θαυμασμού των λοιπών. Ή τάξις
αΰτη περιλαμβάνει πολλάς εις τήν τεχνικήν τής δράσεως κατηγορίας, άλλ’ οί πρωτεργάται είναι άτομα ισχυρά τήν θέλησιν καί άξια προσοχής κατά, τάς λοιπάς άναλόγους ικανότητας.
’Ακολουθεί ό μέσος τύπος άακοποιοΰ, ό ευφυέστερος όλων, ό τοΰ νομίμου έπιφανειακοΰ έπαγγέλματος, κλεπταποδόχος, χρηματοδότης τών μέσων κλοπής διά
ρήξεως ή μικρέμπορος ή φύλαξ τών ναρκωτικών, ό κατ’ έπάγγελμα έραστής καί
έκμεταλλευτής κοινών γυναικών. ’Έχομεν δέ καί τήν τάξιν τοΰ άριστοκράτου συν
θέτου τών σχεδίων μιας μεγάλης κλοπής χρηματοκιβιυτίου, ληστείας, μεγάλου έμπορίου ναρκωτικών ή άλλων άναλόγου βαρύτητος άδικημάτων. 'Τπάρχει άκόμη δια
κριτική τις τάξις «εύγενών» τής κοινωνίας ταύτης, ύπερεμπείροΛ ήδυνάμεθα νά.
είπωμεν, ο'ίτινες ή είναι άπόμαχοι τοΰ έγκληματ>κοΰ έπαγγέλματος ή ύπερευφυεΐς
ιθύνοντες τυχοδιωκτικά έπαγγέλματα, ώς συστηματικά κρύφια χαρτοπαίγνια, οίτινες ούδαμοΰ έμφανώς ή άφανώς εις τό έγκλημα άμέσως άναμιγνύονται. Πληροφο
ρούνται δμως τό πλεΐστον ταχέως καί έπακριβώς τό τελεσθέν καί τάς άμέσους ή
άκολουθούσας προσόδους. Οδτοι γενικώς μέσω τρίτων καί σπανίως δι’ άμέσου έπαφής έκβιάζουσι θετικώς τούς πράξαντας καί λαμβάνουσι μερίδιον. Οί τύποι τής κα
τηγορίας ταύτης, γνωστοί ύπό τούς τίτλους «άπιστοι», «φίνοι τρακαδόροι» καί
«μεγάλοι άετονύχηδες», συντηροΰσι έκ τών παρανόμων κερδών των άριθμόν τινα
κακοποιών άτυχησάντων, ύπό τήν έπιφανειακήν μορφήν τής πλήρους άνιδιοτελείας.
Οί δέ ουτω καρπούμενοι διατηροΰσι ζωηρόν αίσθημα ευγνωμοσύνης μέχρις υποτα
γής καί δταν οί καιροί τό έπιβάλλουν, ό άτυχήσας στρατεύεται άναλόγως τών άναγκών.
III. Τά μετασχόντα άδικήματός τίνος πρόσωπα διά προπαρασκευαστικής, άλ
λης βοηθητικής πρό, κατά ή μετά έπί τής κυρίως έγκληματικής πράξεως ένεργείας
των, ώς άμέσως συνδεόμενα προς τήν ποινικήν ευθύνην, τελοΰσιν ύπό τό κράτος τοΰ
φόβου τής συλλήψεως. Ή ένστικτώδης τάσις αύτοπροστασίας, κινεί πάσας τάς δυ
νάμεις αύτών εις τήν έφεύρεσιν καί έφαρμογήν μέσων έξυπηρετήσεως τής διαφυγής.
Οί ύπότροποι έγκληματίαι, πλέον έμπειροι, έγένοντο οί οδηγοί καί ποικίλας πράξεις
καί κινήσεις έθεσαν εις έφαρμογήν προς προστασίαν αύτών, τών νεωτέροιν συνερ
γατών των ή τών εις τήν κατοχήν των πειστηρίων τοΰ άδικήματός. Ή διαρκώς συνοδεύουσα αυτούς καχυποψία καί ή πείρα περί τοΰ έκ τής φλυαρίας κινδύνου, περιώρισεν εις τό στοιχειωδώς άπαραίτητον τής ομιλίας καί έπειδή καί τοΰτο άπεδείχθη
ανεπαρκές προπέτασμα, έδημιουργήθη βαθμιαίως εις δλας τάς χώρας ή σύνθεσις
ιδίας συμβολικής διαλέκτου, ήτις εις βραχύ χρόνον άναλόγως συνεπληρώθη, άσμένως δ’ έγένετο έν τή κοινωνία ταύτη άποδεκτή.
Δεν είναι ίστορικώς βεβαιωμένη ή άπαρχή τής γλώσσης ταύτης, ήτις πρέπει νά
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θεωρηθή άπομίμησις των πρώτων αρχών των συνωμοσιών καί κρυπτογραφημάτων,
άλλ’ είναι μάλλον βέβαιον, ότι ό χώρος της έγκαθείρξεως άπό τών πρώτων χρόνων
της έκδηλώσεως τής τοιαύτης δυνάμεως τοΰ άνθρώπου κατά τοΰ άνθρώπου, αποτε
λεί τήν κοιτίδα. Εις τούς νεωτέρους χρόνους είναι σαφές, ότι ή φυλακή, ύπό τούς
άναπτυχθέντας όρους τής άλληλεγγύης τών ΐσοτίμως καί κοινώς πασχόντων, τών
έχόντων συμφέρον καταδολιεύσεως τών φυλάκων, ύπήρξεν ή τροφός τής άναπτύξεως τών ύποπτων καί άκατανοήτων διά τούς λοιπούς συνθημάτων. Τά μυστικά πα
ράνομα σχέδια τά έν ταϊς φυλακαΐς καταρτιζόμενα, διά νά ευρωσι τήν έν τή κοινω
νία πραγμάτωσιν, είτε μετά τήν εξοδον τοΰ συντάκτου είτε προ αυτής μεταβιβαζό
μενα, άπήτουν τήν συγκεκαλυμμένην συνεννόησιν. 'Η έκτος τών φυλακών διαβίωσις τοΰ άποφοίτου, συνήντα πάντοτε τήν τραχύτητα τής άνάγκης, όπως καί τήν
άδιάφορον καί έν πολλοϊς άνάλγητον συμπεριφοράν τοΰ συνόλου. Παλαίαί καί νέαι
σχέσεις εις κύκλον όμοιων άναπτυσσόμεναι, έπέτεινον τήν έξιν τοΰ πλάνητος βίου,
μέχρι τής' τελέσεως νέας άξιοποίνου τίνος πράξεως, δι’ ήν ή προπαρασκευή καί ό
μετά τήν τέλεσιν άκαθορίστου χρόνου έλεύθερος βίος άπήτουν ίκανάς προφυλάξεις.
'Η συνθηματική όθεν συνεννόησις άνέκυψεν ώς ανάγκη άδήρρητος κατά τάς πλείστάς
τών σχέσεων καί έκδηλώσεων τής τάξεως ταύτης, ήτις τά πάντα έχει συμφέρον έν
τώ σκότει ν’ άπεργάζηται. Προ τής συνθετοποιήσεως τής προφορικής συμβολικής
έκδηλώσεως, υπήρξαν τά συνθηματικά σχήματα τά χαρασσόμενα επί τής προσόψεως οικιών, δι’ ών προσδιορίζεται ή υπαρξις κυνός, ή διαμο\ή έπικινδύνου προσώ
που ή εύνοούσης τήν είσοδον διόδου καί τά παρόμοια ('). Ήκολούθησεν ή χρήσις
κραυγών άπομιμήσεοος τής φωνής κατοικίδιων τινων ζώων ή κοινών πτηνόον και
συναφώς ή ιδιότυπος πληρεστέρας δέ μεταβιβάσεως ίω ν μυστικών σκέψεων έκφρασις.
'Η οΰτω δημιουργηθεΐσα γλώσσα, ή γνωστή «άργκό» τοΰ γάλλόυ άπάχη, έχει
καί παρ’ ήμΐν τον άνάλογον ιστόν άπό τοΰ οποίου κατέρχονται τά νήματα τής πυραμίδος, ύπό τήν σκιάν τής οποίας περικλείεται ή συνθηματική συνεννόησις τοΰ κό
σμου τοΰ έγκληματικοΰ σκότους./Εις έκάστην τών κατ’ είδίκευσιν ομάδα κακο
ποιών ή μυστική γλώσσα έμφανίζει τάς διά τήν άνάλογον έξυπηρέτησιν φραστικας
διατυπώσεις, ώς εις τάς περιπτώσεις χρήσεως τών ναρκωτικών λέξεις τινες καί φρά
σεις είναι δηλωτικαί άντικειμένων, χώρων, τόπων καί προσέλαβον τον χαρακτήρα
όρου εις τά καταφύγια ένδιαιτήματα καί τον έν γένει βίον τής τάξεως ταύτης. 'Η
διάλεκτος αυτή δέν παρουσιάζει έκφραστικήν πληρότητα δι’ εν διανόημα, αλλ εν
πολλοϊς καίτοι εις τό σύνολον μιας έκφράσεως παρεμβάλλονται μετά λέξεων τής καθ’
όμιλουμένης μόνον δύο ή τρεις τής ίδιοτύπου, έπιτυγχάνεται ή συσκότισις τής όλης
έννοιας διά τούς αδαείς καί ή συνεννόησις διά τούς μεμυημένουςΥ
Ένδεικ'τικώς κατωτέρω άναφέρομεν τοιαύτας τινας έν χρησει έκφράσεις, εξ ών
καταφαίνεται ό τύπος τής παρ’ ήμΐν τοιαύτης διαλέκτου, διά τής οποίας έπιτυγχάνεται ή έκδήλωσις ποικίλων συναισθημάτων. Πρώτη μορφή είναι ή έξασφαλιζομένη
μυστική συνεννόησις καί άκολούθως αί λοιπαί άνάγκαι, ώς τής έπιτιμήσεως, άνακοινώσεως διαφόρων συμβάντων καί αύτής της ψυχαγωγίας. Διότι καί τά άσματα
αύτοΰ τοΰ κύκλου άκολουθοΰσιν εις βαρυαλγή ρυθμόν τό διαμορφωθέν ήθος, συντεθέντα εις μικτήν διάλεκτον δημοτικής διά παρεμβολής τών φράσεων καί λέξεων
τής γλώσσης tojv ταύτης. 'Η έκτασις δέν είναι προσδιωρισμένη, πάντως όμως εύρεΐα, διότι ή συνήθεια έπέβαλλε βαθμιαίως έπί τοσοΰτον τον τύπον, ώστε καί όταν
δέν συντρέχει περίπτωσις συγκεκριμένης προφυλάξεως, ή φραστική έκδήλωσις
ακολουθεί τον ρυθμόν τής βραδείας καί όσον οΐόν τε πληρεστέρας συμμετοχής τών
συμβολικών λέξεων καί Ινεκεν άπλής συνήθειας.
1) Ζήρου Φ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Ά θήναι 1940 τόμος 1 σελίς 62.
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Κ. Τσίπη

Οΰτω παρατηροΰμεν τάς φράσεις :
— «Σακούλα ό τζές μπανίζει»
Πρόσεξε, ό ξένος (ύποπτος, αστυνομικός κ λπ .) βλέπει.
—· «Είπε ό Μάγκας του Μάγκα, βούρ του γεροντόμαγκα κι’ ό Μάγκας ξηγήθηκε».
Πρόκειται περί άφηγήσεως τελεσθέντος φόνου, είδος μαρτυρικής καταΟέσεως,
ητις σημαίνει : «είπε ό ένας στον άλλον, εμπρός κατά πάνου του, του γέρου, κι’ ό
γέρος τότε τον έσκότωσε». Είναι χαρακτηριστικόν, ότι ό άκούων τρίτος δεν δύναται νά ΰπολογίση φονέα τον «γεροντόμαγκα», ό όποιος εις τό «ξηγήθηκε» άνάγεται έπίσης ώς «Μάγκας».
— «Κάνε ζούλα τό λουλά»=Κρύψε τον ναργιλέ του χασίς. «Δέ μ’ έκοψε»—
Δέν μέ είδε.
'Η ψυχαγωγία των είν’ έπίσης ιδιότυπος καί τό πλεΐστον, όλων των κατ’ είδίκευσιν είς τό έγκλημα κατηγοριών τα μέλη, καθ’ ομάδας έπιδίδονται είς τήν χρήσιν τοϋ χασίς εις τα ειδικά έντευκτήρια, ένθα τά άσματα εκφράζουν τήν χαράν, τον
πόνον, τό παράπονον ή τήν νοσταλγίαν τοϋ τύπου, κατά τρόπον ιδίας πολλάκις πρω
τοτυπίας. 'Η Ικφρασις όμως έχει τήν κοινοτυπίαν τής μικτής διαλέκτου, ώς επί
παραδείγματι :
—· « ’Εμείς κι’ αν τό φουμάρουμε
κανένα όέν πειράζουμε»
καί προς τον ντεκεντζήν (Διευθυντήν τοϋ κέντρου) άπευθυνόμενοι :
—« ’Ά ιντε μπάρμπα Γιάννη,
Μπάρμπα Γιάννη κι’ αν πεθάνης
τό λουλά, τί θά τόν κάνης ;»
κι’ ό ντεκεντζής άποφαίνεται,
— « ’Ά ιντε θά τόν βάλω προσκεφάλι
Ά ιντε νά φουμέρνω καί στον άδη»
'Ομοιου τύπου καί σκοποΰ γλώσσα εΐν’ έπίσης εύρέως διαδεδομένη είς τούς
οίκους άνοχής, τούς κύκλους κυναίδων καί τά αμέσως συνδεόμενα πρόσωπα τών έραστών καί εκμεταλλευτών κοινών γυναικών τής μάλλον κατωτέρας έξ αύτών τάξεως.
'Η διάλεκτος αΰτη περιέχει τό πλεΐστον λέξεις καί φράσεις παρεφθαρμένης ισπα
νικής καί άλλ.ας Έλληνικάς καί ξενικάς διαμορφωθείσας είς συμβολικάς έννοιας.
’Επιτυγχάνεται δέ δι’ αυτής μία κακότεχνος μυστική συνεννόησις, άναγομένη κυ
ρίως είς τάς οίκονομικάς σχέσεις τοϋ κατωτέρου εταιρισμού. Είδικώτερον όμως ή
διάλεκτος αΰτη, ή οποία είναι γνωστή ύπό τον τίτλον «λουμπινίστικα», έξυπηρετεΐ
τούς κατωτέρους τύπους τής άμαρτωλοϋ ταύτης σχέσεως—είς εύρυτέραν μεταξύ κυ
ναίδων διάδοσιν— διά τήν άπόκρυψιν άπό τής ’Αστυνομίας καί άλλων άδαών, έπαρχιωτών τό πλεΐστον, τών μελετωμένων καί συντελεσθεισών καταδολιεύσεων.
IT. 'Η 'Ομαδική ή ’Ατομική ψυχαγωγία τών κατωτέρων τοϋ έγκληματικοΰ
κόσμου μελών δέν δύναται ν’ άναλυθή είς τά στενά τής παρούσης μελ.έτης όρια, ής
άλλως δέν άποτελεΐ τόν σκοπόν, άλλ’ έν τινι γενικότητι όφείλομεν τήν διατύπωσιν
παοατηρήσεών τινων, ΐνα μή άδικήσωμεν τό καθ’ έκαστον έκτραπέν άτομον.
Δέν είναι τι νέον βεβαίως, ότι ή οικονομική ίκανότης ενός Κράτους, τό σύστημα
κατανομής τοϋ μικροΰ ή μεγάλου εισοδήματος αΰτοϋ, τά γενικώτερα κοινωνικά
μέτρα περί τής θεραπείας τής έκάστοτε άναφυομένης διά τό άτομον μικράς πολλάκις
ανάγκης, δ τρόπος τής έκδηλώσεως ταύτης ή έκείνης τής προστασίας η έφαρμογής
τών μέτρων τοϋ νομίμου καταναγκασμού καί ποικίλα άνάλογα ζητήματα, άτινα
άπησχόλησαν σοφούς κοινωνιολόγους καί έγκληματολόγους είς δλας τάς χώρας τού
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κόσμου, σπουδαίως έπιδρώσιν έπί της θέσεως, ήν τό άτομον παρωθείται νά λάβη
έναντι τοΰ συνόλου. Είναι νεώτερον δμως καί μακράς των αρμοδίων επιστημόνων
έρεύνης, τό θετικόν συμπέρασμα, δτι ό έκπεσών καί παρεκκλίνας καί δίς καί τρίς,
δέν είναι τύπος άποβαλών όριστικώς την άνθρωπίνην ιδιότητα καί είς έκαστος
των λοιπών δέν πρέπει νά θεωρή εαυτόν παντελώς άνεύθυνον της σημειωθείσης έκ
τροπης. Ό τι δέ ό μετά την εκτισιν μιας ποινής, οίασδήπότε έκτάσεως καί έξ οίασδήποτε βαρείας αιτίας, δέν πρέπει νά κρίνηται ώς άπόκληρος υπό τών λοιπών, πολύ
περισσότερον είναι άνάγκη ό ούτως επανερχόμενος νά τυγχάνη μιας μεταχειρίσεως
δυναμένης νά άμβλύνη τήν έμμονον πολλάκις άντίληψίν του, δτι δέν έχει θέσιν τινα
έν τή ύγιά κοινωνία. 'Η τόσον γνωστή καί παραστατική ιστορία τοΰ Ούγκώ περί
του άποδιωκομένου άποφοίτου «Γιάννη Ά γιάννη», δέν πρέπει όμοιοτύπως νά έπαναλαμβάνηται ύπό τάς ποικίλας αυτής μορφάς. Οί «Μυριήλ» υπάρχουν πανταχοΰ
καί πρέπει νά ένισχύωνται καί δταν αί προσπάθειαί των προσκόπτουν είς τοϋ άδιορθώτου τήν άρνησιν, όφείλουσι καί αύτοί καί τό συγκεκροτημένον Κράτος διά φωτει
νών τών άρμοδίων υπηρεσιών του προσώπων νά παρέχωσι προθύμως, εύστρόφως
καί μετ’ επιμονής τήν λελογισμένην έκείνην συνδρομήν, ήτις δέν προάγει τήν έμμονήν είς τον πλάνητα βίον, άπαλύνει δμως τό αίσθημα τής κακότητος, μετριάζει τάς
πρώτας τοΰ πένητος άποφοίτου τών φυλακών εναντιότητας τής ζωής καί δημιουργεί
τάς προϋποθέσεις, βαθμιαίας βεβαίως, δυσχεροΰς πάντοτε, έστω καί μερικής άνανήψεως. 'Η τοιαύτη συνδεδυασμένη δοασις έξυπηρετεΐ τον δρον τής επιλογής, έξ
ής βεβαίως θά προκύψη καί ό άνίατος έκ τής έκτροπής καί καθ’ οδ ή Πολιτεία δύναται καί πρέπει νά έφαρμόση τά έπιστημονικώς ήλεγμένα μέτρα περί τοΰ πράγματι
άδιορθώτου, τοΰ κληθέντος έπικινδύνου. Ό δρος δμως οδτος, δστις εύκόλως άποδίδεται τό πλεΐστον διά τής συμπεριφοράς τών πολλών, είναι άδικος καί άντικοινωνικός διότι ό έκτραπείς έξέρχεται τών φυλακών πλήρης ποικίλων καί άλληλοσυγκρουομένων συναισθημάτων. ’Εν πολλοΐς ή άναζήτησις έργασίας, ό πόθος τής είς
τήν ιδιαιτέραν πατρίδα έπιστροφής, αί άνάγκαί τροφής, κατοικίας, ένδυμασίας, δέν
υπάρχει νόμιμος τρόπος νά πληρωθοΰν. Συνεχώς δηλονότι προσκρούει καί έπί πολύ
μάτην προσπαθεί, ίνα μεθ’ έκάστην άπογοητευτικήν άπάντησιν, ένισχυθή ή άντικοινωνικότης του ή τόσον κατά τήν φυλάκισιν προαχθεΐσα.
Εινα> άναγκαΐον νά τονισθή παραλλήλως, ότι ή πρός έφεσιν έργασία είς τούς
πολλούς δέν έχει νεκρωθή, ή έξ ένστικτου ή ιδιοσυστασίας στρεβλή ή μετέπειτα στρεβλωθεΐσα συνείδησις δέν κυριαρχεί κατά τρόπον άπόλυτον, διότι πολλοί πρός ημάς
πολλάκις προσήλθον έπιζητοΰντες τήν παρέμβασίν μας δι’ άνεύρεσιν έργασίας καί
πολλά παραδείγματα έχομεν άνελπίστων διά τούς πολλούς ύγιών έκδηλώσεων (1).
Τό αίσθημα τής φιλοτιμίας οχι μόνον δέν έχει έγκαταλείψει αυτούς, άλλ’ άντιθέτως
παρουσιάζεται ύπό προϋποθέσεις τινας έξαιρετικώς άνεπτυγμένον καί τό πλεΐστον
έντελώς ίδιοτύπως καί ιδιαιτέρως ύπέρ τής τάξεώς των έκδηλούμενον. 'Όταν δμως
ΐδωσι καί αίσθανθώσιν αγαθοποιόν μεταχείρισιν καί παρά τοΰ φυσικοΰ των διώκτου,
ποτέ δέν είναι άγνώμονες. Άναζητοΰσι δ’ εύκαιρίαν ν’ άποδόσωσι τήν γενομένην
αύτοΐς ευεργεσίαν, έστω καί διά συγκρούσεως πρός τούς άνθρώπους τής τάξεώς
των. Αί περιπτώσεις αδται δέν είναι βεβαίως συνήθεις, δπως έπίσης συνήθεις δέν
είναι καί αί άνάλογοι προσπάθειαί, δι’ ών νά δημιουργήται σαφώς καί συγκεκριμένως ή πεποίθησις είς τον έγκληματοΰντα δτι ή ανθρώπινη συναντίληψις ή ούτως
ή άλλως έκδηλουμένη δέν αποτελεί έκδίκησιν ή αδυναμίαν.
Οί πόθοι τών τύπων αυτών είναι ποικίλοι καί έν πολλοΐς άπραγματοποίητοι,
άλλ’ εις τούτων ό σοβαρώτερος έκφράζεται διά τοΰ δρου «πάω γιά τήν καλή καί θά
ησυχάσω». Τοϋτο έξηγεΐ, δτι ό κλέπτης, ό διαρρήκτης, ό λαθρέμπορος, προσδοκά
1. Κατραμπασά Ν. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ Ά θήναι 1949 σελίς 96 «’Α κτίς Φωτός».

ΤΟ ΘΥΜ Α ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΗ ΓΙΑ ΝΑ
ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΝ ΔΟ Λ Ο Φ Ο Ν Ο ΤΟΥ
«Τά έγκλήματα έρχονται σέ φώς, δσο βαθειά στή
γη κι’ άν θάφτηκε τδ πτώμα»
Σ αίκσπ ηρ
Τοϋ

κ. ΗΛΙΑ ΣΑΓΙΑ

Τδ να σκοτώση κανείς είναι εύκολο πράγμα. Οί δυσκολίες δμως άρχίζουν άπό
τη στιγμή πού πρόκειται να έξαφανισθή τδ «σώμα» τού εγκλήματος.
Καί πραγματικά δλοι οί δολοφόνοι σ’ αύτδ τδ πρόβλημα προσκρούουν πάντοτε,
δταν δέ κατορθώνουν να τδ λύσουν αισθάνονται δτι είναι σίγουροι για τήν άτιμωρησία του.
Καί πραγματικά, πώς είναι δυνατδν ν’ άνακαλύψουμε τδν ένοχο, δταν δεν άποδείξουμε πρώτα απ’ δλα πώς υπάρχει θύμα ; χωρίς τδ σώμα, δεν ύπάρχει έγκλημα.. . .
Εύτυχώς δμως για τήν Κοινωνία, μπορούμε νά πούμε, πώς πάντοτε—πλήν έλαχίστων έξαιρέσεων—τδ «σώμα» (ανακαλύπτεται, κι’ έτσι οί δράσται__ άποκαλύπτονται.
Ά πδ τούς πλέον απλοϊκούς καί άμορφώτους εγκληματίας μέχρι τούς πλέον έξυ
πνους καί επιστημονικά καταρτισμένους, ξεφυλλίζοντας τις διάφορες εγκληματολο
γίες, διαπιστώνουμε δτι ό τρόπος ένεργείας των καί ή μέθοδός των δεν παρουσιάζει
μεγάλη ποικιλία.
*
Ό H ilaire είχε τελείως καθησυχάσει σάν έρριξε τδ πτώμα τής φίλης του σ’
ένα βαθύ πηγάδι, αφού φρόντισε προηγουμένως νά δέση γερά στά πόδια, παληοσιδερικά, γιά νά μήν έρθη τδ θύμα ποτέ στήν επιφάνεια. 'Η άμμος πού έρριξε έκ τών
υστέρων μέ τά τσουβάλια, τον πρόδωσε. Κι’ δταν τδ πτώμα άνασύρθηκε, δεν τού
έμενε πιά παρά νά όμολογήση. "Αν τδ πτώμα δεν βρισκότανε, όπως έφαντάζετο ό
H ilaire, τδ έγκλημά του θά έμενε άτιμώρητο.
Ά λλοι έγκληματίαι, πού θεωρούν τούς εαυτούς των πιδ πονηρούς, ρίχνουν τά
θύματά τους στή θάλασσα. Πάντοτε δμως, ύστερα άπδ λίγο καιρό, τδ πτώμα θά
έκβρασθή σέ κάποια άκτή.
Αλλά καί οί πρώιμα σκαμμένοι τάφοι, δέν αργούν νά φανερώσουν τδ μυστικδ
πού κρύβουν. ’Αργά ή γρήγορα ένα τυχαίο ίσως περιστατικό, φανερώνει τήν ύπαρξίν τους.
Τδ πτώμα ανακαλύπτεται καί ή άνάκρισις οδηγείται στά ίχνη τού δολοφόνου.
Πολλοί πάλι άπδ τούς έγκληματίας είναι προικισμένοι μέ μεγαλύτερη φαντακαί άσχολεΐται νά έπιτύχη έν σοβαρδν κέρδος καί μετά ταΰτα νά έπιδοθή εις ήρεμον
βίον. 'Η πραγματοποίησις αύτού τού ονείρου σπανίως ή ουδόλως επέρχεται, δπως
επίσης ούδεμίαν όφείλομεν έκ τών προτέρων πίστιν διά τήν συνέχειαν. Είναι δμως
συνεπές νά δεχθώμεν, δτι ό κάματος έκ της συνεχούς διώξεως καί τού άνωμάλου
βίου έπηρεάζει καί αυτούς καί δέν πρέπει ν’ άρνούμεθα πάντα μόχθον καί παν άνάλ.ογον μέσον, ύπέρ της έπανόδου εις τον ομαλόν βίον οίουδήποτε έκπεσόντος. 'Οσονδήποτε δέ χιμαιρική καί άν φαίνεται έν έπιφανεία ή άντίληψις αΰτη, δέν συγχωρεΐται
νά παραιτούμεθα τής έπιδιώξεως σκοπού τείνοντος νά ίκανοποιήση έστω καί έπ’
έλάχιστον τήν κοινωνικώς ωφέλιμον προσπάθειαν τής διασώσεώς τίνος, άδιαφόρως
τού πιθανώς συμπαρακολουθοΰντος τίτλου τού ούτοπιστοΰ. Μή λησμονώμεν δέ,
δτι ό μετά τού Μεγάλου Μάρτυρος συσταυρωθείς ληστής διά τής φωνής τής συνειδήσεώς του είπεν «ήμεΐς μέν δικαίως πάσχομεν..............»
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σία. Ζητούν νά διασκορπίσουν τό «σώμα τοϋ εγκλήματος» έλπίζοντας έτσι να δυσκο
λέψουν τήν διαπίστωσιν της ταυτότητος τοϋ θύματος ή νά παραπλανήσουν τό έργο
τής άνακριτικής άρχής. Δέν πάνε πολλά χρόνια πού σέ διάφορα σημεία τοϋ Βερο
λίνου ευρισκαν μέσα στά έρείπια διαφόρων σπιτιών κατεστραμμένων άπό τούς βομ
βαρδισμούς τοϋ πολέμου, κομμάτια άπό άνθρώπινα σώματα. ’Αμέσως ή υπηρεσία
Έγκληματολογικών ’Ερευνών τοϋ Βερολίνου, άρχισε τις άναζητήσεις κι’ ύστερα
άπό έ'ρευνες συστηματικές άρκετών μηνών έπέτυχε μέ τήν συγκόλληση τών πολλών
μικρών κομματιών πού είχε συλλέξει νά διαπιστώση τις ταυτότητες τών θυμάτων.
’Εκείνο πού είχε κάνει εντύπωση στούς ΐατροδικαστάς ήταν ή άκρίβεια μέ τήν οποία
ό δολοφόνος είχε τεμαχίσει τά σώματα τών θυμάτων του. Ά π ’ αύτό τό γεγονός ή
’Αστυνομία ώδηγήθηκε νά ρίξη ύλες τις προσπάθειές της γιά νά έπισημάνη καί νά
παρακολουθήση άνάμεσα στο πλήθος πού θεωρούσε ύποπτους, εκείνους μόνον πού
είχαν κάποια σχέση μέ τήν ιατρική ή τούς εργαζομένους σέ σφαγεία ή κρεοπωλεία.
Καί δέν άργησε νά συλλάβη τον πραγματικό ένοχο. Έπρόκειτο γιά τήν Elisabeth
K usiau, νοσοκόμον, βοηθόν χειρουργείου.
Μία άλλη κατηγορία εγκληματιών ύπολογίζουν στή φωτιά. Στή φωτιά πού κα
ταστρέφει τά πάντα.
"Ολοι μας γνωρίζουμε τήν ιστορία τοϋ περιβόητου Landru, πού συνετάραξε τήν
παγκόσμιο κοινή γνώμη μέ τά έγκλήματά του. Ή τυχαία ανακάλυψις τοϋ σημειω
ματάριου του, μέ τούς λογαριασμούς καί τις διευθύνσεις τών θυμάτων του στάθηκε
ή άφορμή γιά νά κατηγορηθή. Έ ν τώ μεταξύ ή έρευνα τών άστυνομικών
στο υπόστεγο τοϋ σπιτιού του άπεκάλυψε άρκετή ποσότητα στάχτης καθώς καί τε
μάχια άποτεφρωμένων οστών. Δέν χρειάστηκε μεγάλη δυσκολία στο νά διαπιστώ
σουν πώς τά κόκκαλα ήσαν άνθρώπινα. Μιά πιο προσεκτική έρευνα έφερε σέ φώς
δόντια πού δέν είχαν φυσικά καεί, άποκόμματα γυναικεία, καλτσοδέτες καί τούφες
μαλλιών. "Ύστερα άπ’ όλα αύτά τά στοιχεία πού διέθετε ή υπηρεσία Έγκληματολογικών ερευνών, ή διαπίστωσις τής ταυτότητος τών θυμάτων δέν άργησε γιά νά γίνη.
Στήν άρχή ό Eandru άρνήθηκε τήν ένοχή του, ΐσχυριζόμενος πώς ό μικρός φοΰρ,νο ς τής κουζίνας του, ήταν άδύνατο νά χωρέση ένα ολόκληρο ανθρώπινο σώμα.
’Αλλά ό ιατροδικαστής Paul, γνωστός στήν εποχή του γιά τήν παρατηρητικότητά
του καί τή μεθοδική του έργασία, απέδειξε διά πειραμάτων ότι ένας μικρός, συνη
θισμένος φούρνος τής κουζίνας μπορεί στο χρονικό διάστημα είκοσι μόνον ωρών νά
μεταβάλη σέ στάχτη ένα σώμα πού θά ζύγιζε καί 70 κιλά, έξαιρέσει βεβαίως τών
-δοντιών καί ώρισμένων άλλων οστών τοϋ άνθρώπου.
τ Γιά μιά άκόμη φορά λοιπόν τό τυχαίο γεγονός ύπεβοήθησε στο νά προδοθή
•ό ένοχος.
Καί φθάνομεν στήν περίπτιυση τοϋ δόκτωρο; Periot. Ό Petiot είχε ειδικά
■διασκευάση τό ιδιόκτητο σπίτι του, σέ τρόπο πού νά μπορή μέ τή μεγαλύτερη
άνεση νά έκτελή τά έγκλήματά του. Κτίζει ύψηλότερο τό μεσότοιχο ώστε νά άποκλείση τή θέα τής αύλής του άπό τούς γείτονες, σκάβει μιά μεγάλη τάφρο στήν αύλή,
όπου θά τοποθετούσε τά πτώματα τών θυμάτων του καί όπου θά τά άφινε ώσπου νά
αποσυντεθούν τελείως μέσα στον ασβέστη. Τοποθετεί άκόμα κι’ ένα πρόχειρο βίντσι
κοντά στήν τάφρο πού θά τον διευκόλυνε νά κατεβάζη τά πτώματα πού θά ήταν πολύ
βαρειά. Καί στο γραφείο του έγκαθιστά ένα τηλεοπτικό σύστημα μέ τό όποιο θά
παρηκολούθη όλες τις σκηνές άγωνίας πού θά περνούν τά θύματά του πού πεθαίνουν
άπό ασφυξία σ’ ένα διπλανό θάλαμο. ’Έχει στο νοΰ του νά θανατώση κατ’ αύτόν τον
τρόπον είκοσι επτά πρόσωπα. Τό τυχαίο όμως περιστατικό μεσολαβεί καί έδώ. Φο
βούμενος μιά μέρα πώς ό ασβέστης δέν θά μπορέση νά έξαφανίση ολωσδιόλου τά
Ι'χνη τών πτωμάτων, άποφασίζει νά χρησιμοποιήση γ ι’ αυτή τή δουλειά τή θερμά
στρα τοϋ καλοριφέρ. Ό πολύς καί παχύς καπνός όμως πού βγαίνει άπό τήν καπνό-
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δόχο, επισύρει τήν προσοχή ένός περαστικού πυροσβέστη. ’Ακολουθεί ερευνά καί.
μετά άπό λίγους μήνες..........ή λαιμητόμος.
Δύο έγκληματικοί τύποι πού έμειναν στην ιστορία γνωστοί για τήν άκόμα έπι—
στημονικώτερη προπαρασκευή των εγκλημάτων τους είναι ό Sarret καί ό H aigh Κι’ οί δυό τους προσέφυγαν στήν χρήσι βιτριολιού.
'Ο πρώτος, διάσημος δικηγόρος της Μασσαλίας, έσκότωνε (ορισμένους πελάτες
του, άφοΰ προηγουμένως είχε φροντίσει να μεταβιβάζονται σ’ αυτόν τά μεγάλα,
ποσά άσφαλείας τής ζωής των. Μετέφερε κατόπιν τά πτούματα σ’ έ'να λουτρό, γέ
μιζε το λουτρό μέ βιτριόλι καί έπανήρχετο γιά νά δή τ ’ αποτελέσματα μετά άπό τέσσαρες μέρες. Σάν έβλεπε πώς τό οξύ είχε κάνει τό έργο του, έχυνε μέ κάδους τό παχύρευστό ύγρό τού λουτρού στον κήπο. Κ’’ όλα πήγαιναν καλά μέχρις οτου, οί περί
οικοι άπελπισμένοι άπό τήν άπαισίαν δυσοσμίαν, άπετάνθησαν στήν ’Αστυνομία
πού άμέσως άντελήφθη περί τίνος έπρόκειτο.
Ό δεύτερος, ό Jogn H aigh, πού άπεκλήθη καί «Βαμπίρ τού Λονδίνου» μετεχειρίζετο τον ίδιο τρόπο διά τήν έξαφάνισιν των πτωμάτων. ’Αντί τού λουτρού όμως,
έκανε χρήσι μιας τσίγκινης σκάφης. Στήν περίπτωσί του έχρειάστηκαν επανειλημ
μένες καί προσεκτικές έρευνες γιά νά άνακαλυφθοΰν τά ίχνη. Ά λ λ ’ όσο κι’ αν ό δρά
στης ήταν προσεκτικός καί προνοητικός, στο εργαστήριό του βρέθηκε ένα μικρό
ντεπόζιτο πού όσο καλά κι’ αν είχε πλυθή, ή χημική άνάλυση απέδειξε πώς είχε.
χρησιμοποιηθή γιά τήν αποθήκευση βιτριολιού. Τό στοιχείο αυτό μαζί μ.έ μερικά,
ξέφτια γυναικείου φορέματος, μπόρεσαν κάλλιστα νά στηρίξουν τήν κατηγορία.
Καί ή ομολογία ακολούθησε.
Χαρακτηριστική τέλος είναι καί ή περίπτωσις τής ’Ιταλίδας Leonarda Cianculli
πού αφού έσκότωσε τό θύμα της μέ κτυπήματα μπαλτά. τεμαχίζει μέ πριόνι τό.
πτώμα σέ μικρότατα κομματάκια πού τά κρύβει μέσα σέ πλάκες σαπούνι πού ή
ίδια παρασκευάζει. Έρχεται όμως ή μέρα πού θέλει νά ξεφορτωθή ένα υπόλοιπο·
τού «στοκ» των σαπουνιών. Καί τό ρίχνει στο γειτονικό της ποτάμι.’Εκεί τό σα
πούνι λυώνει, καί τά μικρά κομματάκια τής ανθρώπινης σάρκας έρχονται σέ φώς.
Κατόπιν όλων αύτών καί σωρείας άλλων περιπτώσεων καί χωρίς νά θέλουμε*
νά συναγάγωμεν αφελή συμπεράσματα, φαίνεται πώς τό θύμα πάντοτε αναζητεί.'
τήν τιμωρία τού ένοχου.
’Απόδειξις ότι καί τό κατά τον πλέον επιστημονικόν τρόπον προπαοασκευασμένον έγκλημα, .άποκαλύπτεται τελικώς. Καί άποκαλύπτεται διότι ολόκληρη ή μηχα
νορραφία καί ή σατανική προμελέτη τού έγκληματίου έξαρτάται τις περισσότερες
φορές άπό έναν κόκκον άμμου.
»
Συμπέρασμα λοιπόν, ότι'"όποιος σκοτώνει, όση εξυπνάδα κι’ αν διαθέτει εΐναυ
τύπος μή φυσιολογικός, Γιατί αυτός ό ίδιος πάντοτε θ’ άφίση πίσω του ίχνη, πού>
θά τον ποοδώσουν. ,Κι’ αύτό τό γνωρίζει πολύ καλά κάθε ’Αστυνομία

Τά ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι τό μοναδικό μορφωτικό περιο
δικό της Α στυνομίας Πόλεων καί γ ι’ αύτό πρέπει νά τό έχουν
δλοι άνεξαιρέτως οί άστυνομικοί.

W J O M I K I (ΙΪΧ ΙΚ ΡΣ M U M ) m il Kill ΕΓΚΙΙΙΙΙΙΙΚΟΤΒί
Ύ πό K. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ
εκτάκτου καθηγητοϋ της νευρολογίας και ψυχιατρικής,
Διευθυντοϋ τοΰ Δημοσίου
Ψυχιατρείου 'Αθηνών.

•

1. Στενή σχέσις άνθρώπου καί περιβάλλοντος άπό σωματικής καί ψυχικής
άπόψεως.
2. Έπίδρασις τοΰ φυσικοϋ καί κοινωνικού περιβάλλοντος επί τοΰ άνθρώπου,
καί άντιστοιχως έπίδρασις του ^ανθρώπου έπί τό περιβάλλον καί κατάκτησις τοΰ
τελευταίου τούτου.
8. Έξέτασις τής έγκληματικότητος άπό άπόψεως σχέσεως άνθρώπου καί
περιβάλλοντος.
4. Τό έγκλημα ώς προϊόν σχέσεως καί συνεργασίας άτόμου (εγώ) καί περι
βάλλοντος.

1. Πριν ή εΐσέλθω εις τό κύριον θέμα, δπερείναιή έγκληματικότης έν σχέσει προς
•τό ψυχοπαθητικόν (ψυχικώς άνώμαλον) άτομον, θά προβώ εις εΐσαγωγικάς τινας
παρατηρήσεις.
'Ο άνθρωπος είναι έμβιον δν και ώς τοιοϋτον εύρίσκεται εις λίαν στενήν σχέσιν
προς τό περιβάλλον. 'Η σχέσις είναι τόσον στενή, ώστε δυνάμεθα νά είπωμεν, δτι
δεν υπάρχουν σαφή όρια μεταξύ του άνθρώπου ώς φυσικού άντικειμένου καί τοΰ
πέριξ κόσμου. Τοΰτο καθίσταται προφανές, όταν ληφθή ύπ’ δψιν, δτι στοιχεία τά
■όποια άνήκουν εις τό περιβάλλον καθίστανται άπό τής μιας στιγμής εις τήν άλλην
στοιχεία τοΰ άνθρώπου π. χ. ό είσπνεόμενος άήρ, αί τροφαί. Επομένως ό διαχωρι
σμός των ορίων αύτοΰ ώς προς τό φυσικόν περιβάλλον, δεν είναι σαφώς καθορι
σμένος.
Ά λλα καί ώς προς τήν ψυχικήν ύπόστασιν τοΰ άνθρώπου συμβαίνει τό αύτό;
Δεν δυνάμεθα δηλαδή μετά σαφήνειας νά καθορίσωμεν τά δρια αυτής έ'ναντι τοΰ
περιβάλλοντος. Οί συναισθηματικοί π. χ. σύνδεσμοι ένώνουν ημάς μετά των άλλων
ανθρώπων κατά τόσον στενόν τρόπον, ώστε καταργούν τά δρια τοΰ εγώ ήμών έναντι
τοΰ περιβάλλοντος. Οΰτω τό τέκνον ήμών άπό ψυχικής άπόψεως άνήκει εις τό έγώ
ημών, μολονότι είναι άντικείμενον τοΰ έξω κόσμου.
'Υπό τάς άνωτέοω προϋποθέσεις λέγομεν, δτι ό άνθρωπος εύρίσκεται εις στενωτάτην επαφήν προς τό φυσικόν περιβάλλον καί διά τοΰ ψυχικοΰ του κόσμου μετά
τών λοιπών άνθρώπων, δηλαδή τοΰ κοινωνικού περιβάλλοντος, εις βαθμόν ώστε ή
διάκρισις αύτοΰ άπό τοΰ περιβάλλοντος καθόλου νά είναι μάλλον φαινομενική παρά
πραγματική.
2. Εις τήν στενήν ταύτην συνύπαρξιν τοΰ άνθρώπου μετά τοΰ περιβάλλοντος διαπιστοΰμεν δύο βασικής σημασίας γεγονότα.
Πρώτον δτι ό άνθρωπος, ύπό τήν ιδιότητα τοΰ έμβιου δντος, δεν νοείται άνευ τής
έπιδράσεως έπ’ αύτοΰ τοΰ φυσικοΰ περιβάλλοντος. Οΰτω άπό τής φυσιολογικής άπό
ψεως ό οργανισμός άναπτύσσει τάς λειτουργίας του διά τής έπιδράσεως τών έρεθισμών τοΰ περιβάλλοντος. Ό οφθαλμός π. χ. λειτουργεί, άφοΰ έρεθισθή διά τών
άκτίνων τοΰ φωτός, τό άκουστικόν δργανον διά τών ήχητικών κυμάτων των, έπίσης ό στόμαχος, άφοΰ λάβη τροφάς. Καί είναι μέν άξιον λόγου, δτι τό δργανον κα
θορίζει τό άποτέλεσμα, άλλ’ έξ έτέρου άνευ τοΰ έξωτερικοΰ έρεθισμοΰ π.χ. τοΰ φω-τός διά τον όφθαλμόν, δεν υπάρχει λειτουργία τοΰ οργάνου. Τόσον στενή είναι ή έξάρτησις παντός βιολογικού οργανισμού έκ τοΰ φυσικού περιβάλλοντος.
Τό αύτό δύναται νά λεχθή διά τήν κοινωνικήν ύπόστασιν τοΰ άνθρώπου. 'Ο άν
θρωπος ώς κοινωνικόν όν δέν δύναται νά νοηθή έξω τής συνυπάρξεως μετά τών λοι
πών άνθρώπων. Τάς κοινωνικάς του ιδιότητας άποκτα διά τής συναναστροφής μετά
τών λοιπών άνθρώπων καί τής έπιδράσεως, τήν οποίαν ύφίσταται έξ αύτών. 'Ο άν
θρωπος γίγνεται άνθρωπος διά τών συνανθρώπων του.
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Τό έτερον βασικόν γεγονός είναι ότι παν έμβιον ον, κατ’ ακολουθίαν καί τό αν
θρώπινον άτομον, λόγφ της έξαρτήσεως αύτοϋ έκ τοϋ περιβάλλοντος στρέφεται κατ*
άναπόδραστον άνάγκην προς αυτό, ΐνα έξ αύτοϋ λάβη παν δ,τι είναι άναγκαϊον ί'νχ
διατηρήται έν τη ζωή καί ευδοκιμεί. Επομένως παν έ'μβιον δν καί κατ’ ακολουθίαν
ό άνθρωπος άφαιρεϊ στοιχεία έκ τοϋ περιβάλλοντος καί δρα είς βάρος αύτοϋ. Έ ν
άλλοις λόγοις καθίσταται έπιβλαβές διά τό περιβάλλον.
Την προσπόρισιν έκ τοϋ περιβάλλοντος των διά την ζωήν άναγκαί.ων κατωρθοΐ
τό άνθρώπινον δν διά της κατακτήσεως τούτου. Ή κατάκτησις έπιτυγχάνεται δι’
ώρισμένων έμφύτων ιδιοτήτων καί ίκανοτήΐων. ’Ήδη ό άρτιγέννητος άνθρωπος,
έκδηλώνει τήν ικανότητα της κατακτήσεως τοϋ περιβάλλοντος καί λήψεως έξ αύτοϋ
έν τώ προκειμένω έκ τής μητρός του, ο,τι χρειάζεται ΐνα ζήση. ’Ολίγον κατ’ ολίγον
προχωρεί διά των αισθήσεων καί τοϋ νοΰ είς τήν κατάκτησιν τοϋ εύρυτέρου περι
βάλλοντος δηλαδή των άντικειμένων καί προσώπων καί τής σημασίας αύτών. Ώ ς
λέγομεν «καταλαμβάνει» τό περιβάλλον καί χρησιμοποιεί αύτό διά τάς άνάγκας
του. Ή λέξις καταλαμβάνω δηλοϊ τοΰτο έμφανώς διότι ή βασική σημασία αύτής
είναι κυριεύω, κατακτώ.
Πάντα τ ’ άνωτέρω διά βραχέων ένταΰθα διατυπωθέντα, καθιστούν πρόδηλον
τήν σημασίαν τής συνεργασίας τοϋ άτόμου μετά τοϋ περιβάλλοντος. ’Ά νευ τοϋ περι
βάλλοντος δεν νοείται ή υπαρξις τοϋ άτόμου άπό φυσιολογικής καί βιολογικής, ούδέ
καί κοινωνικής άπόψεως. Ή συνεργασία αυτή συνίσταται άφ’ ενός είς τήν έπίδρασιν
τοϋ περιβάλλοντος έπί τον άνθρωπον καί άφ’ έτέρου τήν δράσιν αύτοϋ έπί τοϋ περι
βάλλοντος.
3.
Διά τήν έξέτασιν τής έγκληματικότητος ένδιαφέρει τόσον ή έπίδρασις τοϋ πε
ριβάλλοντος έπί τοϋ άνθρώπου δσον καί ή έπίδρασις τοϋ άνθρώπου έπί τοϋ περιβάλ
λοντος. Οΰτω ή στροφή τοϋ άτόμου προς το περιβάλλον, ή κατάκτησις καί ή άφαίρεσις έξ αύτοϋ πλείστων στοιχείων, είναι ώς έλέχθη είς βάρος τοϋ περιβάλλοντος
καί συνεπώς έπιβλαβής δι’ αύτό. Καί συνήθως μέν δεν όμιλοΰμεν περί βλαβεράς
δράσεως τοϋ άτόμου είς βάρος τοϋ φυσικού περιβάλλοντος δταν τοΰτο άφαρπάζη
π. χ. τούς καρπούς δένδρου τίνος ή θανατώνη τά ζώα ΐνα τραφή. ’Αλλά προκειμένου
περί τοϋ κοινωνικού περιβάλλοντος ή δράσις τοϋ άτόμου πέραν ώρισμένων ορίων
θεωρείται έπιβλαβής καί περιλαμβάνεται είς τον δρον έγκληματικότης.
Ώ ς γνωστόν ή ύπό τοϋ άνθρώπου άπόκτησις τών άναγκαίων έκ τοϋ περιβάλλον
τος καί γενικώτερον ή δρασις αύτοϋ έν τώ περιβάλλοντι έ'χει κανονισθή συμφώνως
προς καθωρισμένους τύπους καί κανόνας. Ό παραβαίνων τούτους λογίζεται έγκληματίας. Καί ό έγκληματίας ένεργεϊ συμφώνως προς τήν βασικήν ιδιότητα τοϋ άν
θρώπου νά δρα είς βάρος τοϋ περιβάλλοντος. Πλήν οδτος δρα πέραν τών καθιερω
μένων ορίων.
Ή ΐδιότης τοϋ άνθρώπου νά δρα είς βάρος τοϋ περιβάλλοντος, έμπεριέχεται είς
τό ένστικτον τής αύτοσυντηρήσεως. Τοΰτο είναι έκεΐνο, δπερ άναγκάζει τό άτομον
νά ένεργή κατά τον έν λόγω τρόπον, ΐνα δυνηθή, νά συντηρήται έν τή ζωή. Ώ ς γνωρίζομεν τό ένστικτον τής αύτοσυντηρήσεως γέμει έγωιστικών τάσεων καί κατα
στρεπτικών διά τό περιβάλλον έκδηλώσεων, έξυπηοετικών δμως διά τό άτομον. Ύπό
τήν προϋπόθεσιν ταύτην, τό ένστικτον τής αύτοσυντηρήσεως δύναται νά χαρακτηρισθή ώς έγκληματικόν. Τάς συνέπειας τοϋ ένστικτου τής αύτοσυντηρήσεως άπό τής
πλέον άσημάντου μέχρι τής πλέον σοβαράς βλέπομεν άνά πάσαν στιγμήν έν τή
άναστροφή τών άνθρώπων μετ’ άλλήλων.
Ώ ς άντίθεσις τοϋ ένστικτου τής αύτοσυντηρήσεως υπάρχει έν τώ άνθρώπω
τό ένστικτον τής κοινωνικότητος. Τοΰτο ένέχει τάς άλτρουϊστικάς έκδηλώσεις (τήν
φιλαλληλίαν, τήν άλληλεγγύην, τήν αύτοθυσίαν).
’Έχει λεχθή δτι πας άνθρωπος έχει έν έαυτώ κάτι τό μεγαλοφυές, κάτι τό "Αγιο'/*
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καί κάτι τό έγκληματικόν. Τό μεγαλοφυές άπορρέει έκ τοΰ νοΰ, τό 'Άγιον άναφέρεται εις τό ένστικτον της κοινωνικότητος, τό εγκληματικόν πηγάζει έκ τοΰ ένστι
κτου της αύτοσυντηρήσεως.
Προσπάθεια τής κοινωνίας είναι ή διαπαιδαγώγησις των έγωϊστικών τάσεων
τοΰ ένστικτου της αύτοσυντηρήσεως καί ή καταστολή των έναντίον των άλλων στρε
φόμενων ροπών. 'Η διαπαιδαγώγησις, όταν έπιφέρη άγαθά άποτελέσματα, καθιστά
τον άνθρωπον ικανόν νά προσαρμόζηται εις τό πλαίσιον των κειμένων νόμων, των
θεσμών καί τών έθίμων. Έ ν έναντία περιπτώσει έχομεν αποτέλεσμα την έγκλημα
τικότητα.
4.
Έλέχθη άνωτέρω, δτι πάσα έκδήλωσις τοΰ άτόμου, είτε άνήκει εις την φυσιο
λογίαν, είτε είναι ψυχική, είτε κοινωνική, είναι προϊόν συνεργασίας τούτου ως ψυχοβιολογικής όντότητος καί τοΰ περιβάλλοντος. Επομένως καί διά τό φαινόμενον της
έγκληματικότητος ισχύει τό αύτό. Τό έγκλημα δηλαδή είναι προϊόν τής συνεργα
σίας άφ’ ενός τής λεγομένης προσωπικότητας τοΰ άτόμου, ήτις εις τήν ρίζαν της είναι
κάτι τό βιολογικώς δεδομένον καί περιλαμβάνει τά έμφυτα ψυχοβιολογικά στοιχεία,
ήτοι τήν ποιότητα καί τήν δύναμιν τών ένστικτων τής διανοίας, τής συναισθηματικότητος, τής βουλήσεως κλπ. καί άφ’ έτέρου τοΰ περιβάλλοντος, εΐδικώτερον τοΰ
κοινωνικοΰ. Μόνον ή έξέτασις άμφοτέρων τών βασικών τούτων παραγόντων, δημι
ουργεί την κατανόησιν τοΰ έγκλήματΟς. Ή μονομερής είναι έλλιπής. 'Η «κοινωνιο
λογική» σχολή, τονίζει ώς γνωστόν τον κοινωνικόν παράγοντα. 'Η ψυχοβιολογική,
τον παράγοντα τής προσωπικότητος.
"Οτι ό κοινωνικός παράγων καθορίζει τήν έγκληματικότητα καί συντελεί εις
τήν αύξησιν αύτής βλέπομεν κατά τάς περιόδους τής κοινωνικής έξαθλιώσεως, τής
άνεχείας καί τών στερήσεων, ώς έξ έτέρου παρατηροΰμεν τον περιορισμόν αύτής
κατά τάς άντιθέτους περιστάσεις. Πολλοί έξαίρουν τον κοινωνικόν παράγοντα μέχρι
τοΰ άπολύτου. Τοΰτο δέν είναι ορθόν, διότι, ώς είναι γνωστόν, ή προσωπικότης κα
θορίζει τήν έπεξεργασίαν τών έξωτερικών έρεθισμών καί έπιδράσεων καί παράγει
εις έκαστον άτομον διάφορον άντίδρασιν καί έξωτερίκευσιν. Εις τήν περίπτωσιν π. χ.
στερήσεων ώς συνέβη κατά τήν έποχήν τής πείνης παρ’ ήμϊν, άλλοι άντέδρασαν διά
τής άξιοπρεποΰς έγκαρτερήσεως, άλλοι μετέβαλλον έπάγγελμα, άλλοι έπώλησαν τά
υπάρχοντά των, άλλοι ένέπεσαν εις τήν έγκληματικότητα. Εις τό αύτό δηλαδή έρέθισμα δέν άντιδροΰν όλοι κατά τον αύτόν τρόπον, άλλ’ έκαστος άναλόγως τοΰ ποιου
τής προσωπικότητος του. Εις δυσμενές περιβάλλον δέν άντιδροΰν όλοι έγκληματικώς, άλλ’ ώρισμένοι τινές. Ούτοι είναι έκεϊνοι οί όποιοι έχουν τάς άναγκαίας (ψυχικάς) προς τοΰτο προϋποθέσεις. "Εχομεν παραδείγματα παιδιών, τά όποια έξήλθον
έκ τοΰ έγκληματικοΰ περιβάλλοντος άμόλυντα, ώς έάν ήσαν άνοσα. Ά λλα εις περι
βάλλον λίαν εύνοικόν έγένοντο έγκληματικά.
Τά γεγονότα ταΰτα στρέφονται έναντίον τής άπόψεως δτι μόνον τό περιβάλλον
καθορίζει τήν έγκληματικότητα. ’Εξ αντιθέτου ένισχύουν τήν άποψιν περί τής ση
μασίας τοΰ παράγοντος τής προσωπικότητος. Τί θά υπερίσχυση εις έκάστην περίπτωσιν, έξαρταται έκ τής ποιότητος καί τής έντάσεως τών δύο παραγόντων. Τήν
ούσιώδη καί κατά τό πλείστον βασικήν σημασίαν τοΰ παράγοντος τής προσωπικό
τητος παρατηροΰμεν είς τά άνώμαλα (ψυχοπαθητικά) άτομα τά όποια, ώς κατω
τέρω θά ίδωμεν, συγκροτούν τό μέγιστον ποσοστόν τών έγκληματιών.
'Η σχέσις τοΰ έμφυτου παράγοντος τής προσωπικότητος προς τήν έξωτερικήν,
είναι κατά τον Gruhle 8 προς 5, κατ’ άλλους 3]4 προς 1]4. Γενικώς παρατηροΰμεν
δτι είς άλλας περιπτώσεις έχει μείζονα συμβολήν ό κοινωνικός παράγων, εις άλλας
ό παράγων τής προσωπικότητος. Δυνάμεθα δ’ έν συνεχεία νά είπωμεν δτι άτομον
«καλής», ψυχικής υφής δέν καθίσταται έγκληματικόν καί είς τό δυσμενέστερον περι
βάλλον. Ά τομα άνωμάλου ψυχικής υφής γίγνονται έγκληματικά καί ύπό τάς πλέον
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εύνοϊκάς προϋποθέσεις. 'Υπάρχουν όμως άτομα (ταϋτα δέ συγκροτούν τό πλεϊστον
των άτόμων) τά όποια έχουν έπαμφοτερίζουσαν ψυχικήν συγκρότησιν. Ταϋτα, έάν
διαβιώσουν εις ευνοϊκόν περιβάλλον, γίγνονται καλά, έάν εις κακόν, κακά. Διά τά
τοιαϋτα άτομα ή έπίδρασις του περιβάλλοντος είναι σημαντική και διά τοΰτο εύλόγως τονίζεται ή άξια τής καλής διαπαιδαγωγήσεως καί τοΰ καλοϋ κοινωνικού περι
βάλλοντος. Δέν είναι ανάγκη ν’ αναφέρω λεπτομέρειας έπί του σημείου τούτου, διότι
τά πράγματα είναι γνωστά. Ή επιταγή τής δημιουργίας καλοΰ κοινωνικού περι
βάλλοντος, κύρια στοιχεία τοΰ όποιου δέον νά είναι ή άνάπτυξις τής προσωπικότητος
τοΰ ατόμου καί ή εύημερία αύτοϋ, είναι λογική συνέπεια τής άναγνωρίσεως τής ση
μασίας τοΰ περιβάλλοντος διά τήν έγκληματικότητα.
Ά λ λ ’ ώς έκ των άνωτέρω προκύπτει διά τά κακά τής έγκληματικότητος δέν
πρέπει νά κατηγορώμεν τήν κοινωνίαν καθ’ όλην τήν γραμμήν καί δι’ ολας τάς
περιπτώσεις, διότι ώς είδομεν ή προσωπικότης ώς κάτι βασικόν είναι εκείνη, ή
οποία έπεξεργάζεται τούς έξωτερικούς παράγοντας είτε έγκληματικώς, είτε μή καί
διότι μεταξύ των έγκληματούντων εύρίσκεται ή κατηγορία εκείνη, ή όποια συγκρο
τείται έκ των ψυχοπαθητικών (άνωμάλων) άτόμων τά όποια εις τον άγώνα τής ζωής
ναυαγοΰν καί παραστρατούν κατ’ άναπόφευκτον ούτως ε’.πεΐν τρόπον, έπειδή ένέχουν τήν προϋπόθεσιν τής αποτυχίας έν τή κοινωνική ζωή καί τής έγκληματικότητος.
Ή τάξις των τοιούτων έγκληματικών άτόμων θά ύπάρχη πάντοτε ώς κοινωνικόν
φαινόμενον, όσονδήποτε ευνοϊκοί καί άν είναι οί οροί τοΰ κοινωνικού περιβάλλοντος,
όσονδήποτε ιδανική καί άν είναι ή κοινωνία.
Ώ ς γνωστόν ή φύσις παράγει άφθόνως άντίτυπα παντός είδους τοΰ ζωϊκοΰ
βασιλείου άδιαφοροΰσα διά τήν ποιότητα αυτών. Γνωρίζομεν ότι έκ των πολλών
άντιτύπων, ολίγα είναι τά δι’ αρίστων ιδιοτήτων πεπροικισμένα. Τά πλεΐστα είναι
μέτριας άξίας- πολλά δέν έχουν έπαρκή συγκρότησιν, διά τοΰτο εύχερώς καταστρέφονται εις τον άγώνα τής φυσικής ζωής. Λέγομεν ότι ή φύσις είναι στοργική. Ά ς
προστεθή όμως ότι είναι καί λίαν άστοργος. Δέν ένδιαφέρεται διά τήν ποιότητα
όσων παράγει. Δι’ δ πολλά έκ των δημιουργημάτων της δέν ευδοκιμούν καί δέν αν
τέχουν πέραν ώρισμένης ηλικίας.
Τό αύτό ισχύει καί διά τούς άνθρώπους. 'Η φύσις παράγει έν σωρεία άνθρώπους,
χωρίς όμως όλοι νά είναι άπό σωματικής καί ψυχικής άπόψεως έπαρκώς πεπροικισμένοι διά τήν ζωήν. Διά .τοΰτο βλέπομεν, ώς προς τήν σωματικήν πλευράν, ότι
ασθενικής κράσεως άτομα, άποθνήσκουν καί δέν έπιζοΰν πέραν ώρισμένης ήλικίας,
.διότι δέν ήσαν κατασκευασμένα έκ καλής ποιότητος βιολογικής όλης. Άνάλογόν τι
συμβαίνει άπό ψυχικής άπόψεως ώς προς τήν κοινωνικήν ζωήν. ’Άνθρωποι ανεπαρ
κούς καί άνωμάλου ψυχικής συγκροτήσεως άποτυγχάνουν εις τον άγώνα τής κοινω
νικής ζωής, παρεκτρέπονται καί έγκληματοΰν. 'Ο φυσικός καί ό κοινωνικός άγων,
είναι τό κριτήριον τής σωματικής καί ψυχικής άξίας έκάστου άτόμου. 'Η κοινωνική ζωή είναι έξ ίσου άδυσώπητος, όπως ή φυσική μέ τούς νόμους της καί τάς έπιδράσεις της. Εις αυτήν άποτυγχάνουν πολλά τών ψυχοπαθητικών (άνωμάλων)
άτόμων καί γίγνονται έγκληματικά.
Εις τό έπόμενον:
—Καθορισμός τοΰ ψυχοπαθητικοϋ άτόμου.
—Σχέσις τών ψυχικών ανωμαλιών πρός τήν εγκληματικότητα.
—Δίδυμοι έγκληματίαι.
—'Ομαδικόν έγκλημα'
—Ύπόδειξις περί μέτρων προλήψεως τής έγκληματικότητος.
Τά
τοϋ
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1. ΟΙ κο’ΐαουνισταί εκμεταλλεύονται τήν δόξαν της Ελλάδος τοΰ 1941, άλλά και
τό Εθνικόν πνεύμα άντιστάσεως εις τούς κατακτητάς καί δημιουργούν τα άπαίσια
εγκλήματα τού Δεκεμβρίου τού 1944.
2. Τί είναι ή κοινωνιολογία καί μέ τί άσχολεϊται. Θέσις των κοινωνικών συστη
μάτων έν αυτή.
3. Έννοια της πολιτείας. ’Όργανα αυτής. Σχέσις προς την έννοιαν τής κοινωνίας.
4. Έμφάνισις κατά τον 19ον αιώνα τού σοσιαλισμού καί τού κοαμουνιονιοΰ καί
έξάπλωσις αύτοϋ.
5. Ή μελέτη καί ή.βαθεΐα γνώσις των Θεωριών τού κομμουνισμού καί των με
θόδων αύτού άποτελεϊ τον κυριώτερον γνώμονα διά τήν καταπολέμησίν του.

"Ολοι έζήσαμεν τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, ό όποιος ήρχισε τον Σεπτέμ
βριον τοΰ 1939 καί έτελείωσε τό 1945. Παρηκολουθήσαμεν τάς τραγικάς, δραματικάς καί φοβέρας φάσεις του. Είδομεν, ότι έκτος άπό τήν σύρραξιν των στρατιών κατά
ξηράν, κατά θάλασσαν, ύπό τήν θάλασσαν καί εις τον άέρα, κόσμοι ολόκληροι ιδεών,
συστημάτων, δογμάτων καί σκέψεων, συνεπλάκησαν εις ένα αγώνα άσύλληπτον μέ
τήν φαντασίαν.
Ά πό τον τιτάνιον αυτόν αγώνα ούδείς άπέσχε, οόδείς ήμπορεΐ νά ίσχυρισθή
ότι άπέσχε, είτε άτομον είναι, είτε όμάς άτόμων, είτε Κράτος. Εις.τον αγώνα αύτόν,
όλοι έλάβομέν μέρος, ψυχικώς, πνευματικούς καί ύλικώς ακόμη.
Καί όλοι έπιστεύομεν καί ήλπίζομεν.
Έπιστεύομεν ότι οί στρατοί τής ελευθερίας καί τής κοινωνικής δικαιοσύνης θά
κατενίκον τάς όρδάς - τής βίας καί τής τυραννίας.
Καί ήλπίζαμεν ότι ή Ελλάς, ή όποια έστάθη πρόμαχος εις τον αγώνα αύτόν
τής ελευθερίας τοΰ κόσμου ολοκλήρου, θ’ άπετέλη τό μεταπολεμικόν σύμβολου διά
κάθε έλεύθερον λαόν, διά, κάθε έλεύθερον άνθρωπον.
Ή πίστις μας όμως καί αί ελπίδες μας αύταί, έγιναν πραγματικότης δι’ όλίγας
μόνον στιγμάς.
’ Ησαν αί ήμέραι έκεΐναι, οπότε οί κωμικοί καί ύπερφίαλοι φασίσται τοΰ Μουσολίνι κατέθετον τά όπλα καί έφευγον άπό τά ιερά χώματά μας, παρελαύνοντες κατησχυμένοι καί περίγελοι εις τούς ελληνικούς δρόμους. ’ Ησαν άργότερον άκόμη,αί
ήμέραι έκεΐναι τοΰ Σεπτεμβρίου τοΰ 1944, οπότε ένώ άπό κάθε Ελληνικήν καλύβην,
ήπλώνετο ή γαλανόλευκος καί έδέχετο τήν πνοήν τής αύρας τής έλευθερίας μας, οί
θύννοι έφευγον άπό τήν Ελλάδα, όπου έπί τέσσαρα έτη ώργίασαν.
~Ησαν τέλος αί ήμέραι έκεΐναι, όπου όλοι οί ελεύθεροι λαοί καί οί ήγέται τών
μεγάλων Κρατών δεν εΰρισκον λόγους διά νά υμνήσουν τήν Ελλάδα, τήν σύγχρο
νον Ελλάδα τοΰ 1940—1941, τήν Ελλάδα ή όποια άδάμαστος ύπέφερεν τά μαρτύ
ρια τής κατοχής, πιστεύουσα εις τον νέον κόσμον, δστις θ’ άνέτελε, εις τον κόσμον
εις τον όποιον ό Παρθένων καί ή Πίνδος θά έσυμβόλιζον, έσαεί, τά ιδεώδη μιας πο
λιτείας μέ έλευθέρους, πραγματικώς έλευθέρους άνθρώπους.
Ά λ λ’ αί ήμέραι αύταί δέν διήρκεσαν έπί πολύ.
Διότι ένώ οί Μ ε γά λο ι δέν εΐχον άκόμη συντάξει τον καταστατικόν χάρτην τής
Ειρήνης, ένώ ό πατήρ τής Νίκης ό Ά γγλος Πρωθυπουργός κ. Τσώρτσιλ διελάλει
παντοΰ ότι «'Η δόξα τής Ελλάδος κατά τάς τραγικάς ώρας έλαμπεν μέ φέγγος
» ζωηρότερου άπό έκεΐνο τής άρχαιότητος, χάρις εις τήν άκλόνητον σταθερότητα
» τοΰ Ελληνικού λαοΰ, τον όποιον ό κατακτητής ήθέλησε νά ύποβάλη εις άπάν» θρωπον δουλείαν»· ένώ ένας άλλος Ά γγλος, ό υπουργός Μόρισον, έλεγεν ότι «'Η
» Ελλάς εχαρισε τήν πρωτην κατα σειράν νίκην εις τους συμμάχους»· ενω με εςαρσιν τό Μάντσεστερ Γκάρντιαν έδογμάτιζεν ότι «τοΰ λοιποΰ δέν θά λέγεται ότι οί
1) Εναρκτήριου μάθημα κοινωνιολογίας εις Σχολήν Ύπαστυνόμων
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» 'Έλληνες έπολέμησαν ώς ήρωες, άλλ’ ότι οί ήρωες έπολέμησαν ώς "Ελληνες»,
ένώ ό αείμνηστος Πρόεδρος των 'Ηνωμένων Πολιτειών Φραγκλΐνος Ροϋσβελτ
ύψωσε την φωνήν του διά νά ύμνηση τον «άθάνατον βωμόν τής Ελευθερίας», το
νίζουν δτι «τό δνομα τής Ελλάδος άποτελεΐ είς ολόκληρον τον κόσμον τό σύμβολον
» τοϋ άνεκτιμήτου τούτου ιδανικού».
Έ νώ μέ ευγνωμοσύνην καί θαυμασμόν ό Κρατικός Ραδιοσταθμός τής Μό
σχας, έχαιρέτιζε τούς 'Έλληνας λέγων προς αυτούς «Πολεμήσατε άοπλοι εναντίον
» πάνοπλων καί νικήσατε. Πολεμήσατε μικροί εναντίον μεγάλων καί έπικρατή» σατε. Δεν ήτο δυνατόν νά γίνη άλλως, διότι εϊσθε "Ελληνες. Ώ ς Ρώσοι, ώς άν» θρωποι έκερδίσαμεν χρόνον, χάρις είς την θυσίαν σας διά νά άμυνθώμεν. Σάς
» εύγνωμονοϋμεν. Πλησιάζει ό καιρός, οπότε έν συνεργασία μετά τών ’Ά γγλων θά
» σάς πληρώσωμεν τήν θυσίαν, μέ μίαν Ελλάδα κυρίαρχον είς τήν Μεσόγειον, μίαν
» Ελλάδα μεγάλην οχι μόνον πνευματικώς, άλλά καί τοπικώς».
Έ νώ τέλος κατά τό 1942 όταν πλέον ή Ελλάς ύπέφερεν άλλά δεν έκάμπτετο
ψυχικώς, ό Πιέρ Μπουρτόν έ'γραφεν σοβαράν ύποθήκην, καθ’ ήν : « Ή Ελλάς έσω»σε την Μόσχαν καί τον Καύκασον, όταν έ'λθη ή ώρα, άγνωμοσύνη άπέναντι τού
» Ελληνικού λαού θά ίσοδυνάμη μέ προδοσίαν άπέναντι ολοκλήρου τής Εύρώπης».
Έ νώ λοιπόν, επαναλαμβάνω, δέν ειχον άκόμη διαλυθή οί ύμνοι, αί εξάρσεις, αί όμολογίαι καί τά εύσημα, τά όποια επί τέσσαρα έτη μάς άπενέμοντο ύπό τών ισχυρών
φίλων μας, ήρχισε ένας νέος πόλεμος, μέ έπίκεντρον καί πάλιν τήν Ελλάδα.
Καί ήκουσεν αίφνιδίως ό κόσμος κατά τον Δεκέμβριον τού 1944, δτι ή Ελλάς
ή έλευθέρα πλέον άπό τον φασισμόν καί χιτλερισμόν Ελλάς, πνίγεται είς τό αίμα.
Καί διηρωτώντο οί πάντες, τί συμβαίνει ;
' Υπήρξεν τόσον έξαφνική ή έπίθεσις αυτή διά τούς Ξένους, ώστε δέν ήμποροΰσαν
ή δέν ήθέλησαν νά έννοήσουν τί άκριβώς συνέβαινε.
'Ημείς όμως οί "Ελληνες, έγνωρίζαμεν καλώς τί συνέβαινε. Έγνωρίζαμεν δτι.
έκτος άπό τον ’Ιταλικόν καί τον Γερμανικόν Φασισμόν, οί όποιοι εφερον εθνικιστι
κούς (σωβινιστικούς) μανδύας καί οί όποιοι έ'κειντο πλέον είς έρείπια, έκαλλιεργεΐτο,
ό πλέον επικίνδυνος φασισμός, μέ διεθνιστικόν δμως μανδύαν, ό Μαρ ξιστικό ς.
Κ ομμ ουν ισ μός , μέ τήν νεωτέραν μορφήν του, τον Λ ε ν ι ν ι σ μ ό ν καί Σ τ α λ ι ν ιν ι σ μ ό ν .
Αυτός, ό ερυθρός φ α σ ισ μ ό ς , ό όποιος τό 1939 είχε γίνη σύμμαχος τού Χι
τλερισμού, έπεχείρησε μέ δπλα τά όποια έ'λαβε άπό τούς συμμάχους διά νά πολεμήση τούς Γερμανούς, νά δολοφονήση τήν Ελλάδα καί νά στήση επάνω είς τό
πτώμα της, τό άψυχον είδωλον μιάς λεγομένης Λ α ϊ κ ι ά ς Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς , δποο
κάθε ίχνος καί έλευθέρας σκέψεοκ άκόμη, δέν θά ήμποροΰσε νά ύπάρξη.
Ά λλά καί πάλιν, ό κόσμος ολόκληρος, έκπληκτος εϊδεν τούς Έλληνας, τούς,
πραγματικούς "Ελληνας, μέ τήν βοήθειαν τών ολίγων ’Ά γγλων συμμάχων μας, νά
έξωρμοΰν καί νά άναγκάζουν τούς δολοφόνους τής Ελληνικής δόξης, τούς προδότας τής ’Εθνικής ιδέας, τούς εγκληματίας τής άπαισιωτέρας μορφής νά καταθέ
τουν τά δπλα.
Άδελφοκτονία έφώναζον μερικοί, οί όποιοι δέν έγνώρισαν ποτέ τί έστί κομ
μουνισμός.
Πλάνη έφώναζον άλλοι, πού δέν ήθελον νά πιστεύσουν είς τά όσα έγκλήματα
πραγματικώς διεπράχθησαν
Λήθη είς τό παρελθόν, συμφιλίωσις, άγάπη ! έψαλον, όσοι ίεροφάνται έπίστευσαν δτι είναι δυνατόν οί κοινοί έγκληματίαι ν’ άναβαπτισθούνν είς τά νάματα τής
Ελληνικής ιδέας. Ήπατήθησαν δλοι. Έλληνες καί ξένοι, όσοι έπίστευσαν, δτι ό
χρόνος θά έθεράπευε τό κακόν.
Διότι ή Διεθνής κομμουνιστική όργάνωσις, ή όποια δέν έπαυσε ποτέ νά ύπά.ρχη.
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καί νά όργανώνη τήν άνατροπήν των πάντων, παρεσκεύαζεν τον τρίτον γύρον, δστις
δέν έβράδυνε νά έκσπάση. Νά έκσπάσν] μέ έπίκεντρον καί πάλιν τήν Ελλάδα. Βούλ
γαροι, ’Αλβανοί καί Σλαϋοι, μέ βοηθούς έγκληματίας κοινούς, έκείνους, πού ή άνεξικακία των γνησίων Ελλήνων άφήκε νά κυκλοφορούν έλεύθεροι έδημιούργησαν
τάς συμμορίας, των οποίων τά εγκλήματα ξεπέρασαν εκείνα των θύννων.
Είναι άλήθεια, δτι δσα συνέβαινον τήν έποχήν έκείνην γύρω μας, έπίεζον δυ
νατά τά στήθη δλων των Ελλήνων.
'Η παγερά πνοή τού πολέμου ήρχισε νά πνέη, καί το φάσμα τό όποιον έγνωρίσαμεν τόσον πολύ, έπλανάτο εις τό βάθος τού Εθνικού μας όρίζοντος, δπου ένεφανίζοντο καί έξηφανίζοντο άπειλητικά σχήματα. ’Αλλά τήν άπάντησιν τήν έδωσαν
οΐ μαχηταί της Ελλάδος εις τόνον άφθάστου ήρωΐσμοΰ καί αύτοθυσίας.
Α ύτοί! ζωηρώς, μέ τό άπλετον φως της Ελληνικής ελευθερίας' αυτοί! μία δράξ
άνδρών, ύπεδέχθησαν πολυάριθμον έχθρόν μέ τό Λακ.ωνικόν έκείνο «ΟΧΙ» καί
μας ύπενθύμισαν τάς άρετάς της φυλής μας, τήν άφοβίαν προς τούς κινδύνους
καί τό άπειρον τής φιλοπατρίας μας μέ τήν φανατικήν Εθνικήν πίστιν, δτι, «άπό
μίαν ά τ ι μ α σ μ έ ν η ν ζ ω ή ν , κ α λ υ τ έ ρ α ε ί ν α ι ή λήθη τού θ α ν ά τ ο υ » .
Αύτήν τήν δροσεράν πνοήν έσκόρπισεν ή Ελλάς τό 1949 εις δλην τήν άτμόσφαιραν, τήν όποιαν άνέπνεον ελεύθεροι λαοί καί μέ αύτήν τήν άστραπήν έφωτίσθη καί πάλιν ή νύξ τού κόσμου. 'Η θέλησίς μας καί ή πίστις μας εις τήν νίκην
υπήρξε πάντοτε αδάμαστη καί δι’ αύτό ύπερίσχυσε, μέ ’Εθνικόν "Ηρώα τον σημε
ρινόν Προ^θυπουργόν τής Ελλάδος.
"Ας μή άπατώμεθα λοιπόν, ό τρίτος παγκόσμιος πόλεμος ήρχισε πριν άκόμη
τελειώσει ό δεύτερος, καί έλαβε τήν περίεργον ονομασίαν «Ψυχρός Πόλεμος».
Αύτήν τήν στιγμήν διεξάγεται μία τιτανομαχία μεταξύ των ισχυρών δυνάμεων
τού κόσμου εις τό πολιτικόν πεδίον.
Ή Ελλάς έγινε καί πάλιν τό σύμβολον τής τιτανομαχίας αύτής, ποτίζουσα
πρώτη αύτή μέ αίμα τό δένδρον τής κοινωνικής ελευθερίας.
'Ο καθείς έχει καί τώρα τήν πίστιν καί τάς ελπίδας του. Χωρίς νά θέλη,γίνεται
σύμμαχος εις δ,τι πιστεύει καί εχθρός εις εκείνο τό όποιον μισεί, μέ τήν πεποίθησιν
δτι θά έπιζήση τελικώς διά νά άπολαύση τον νέον κόσμον, δστις θά προκύψη άπό
τήν τελικήν αύτήν τιτανομαχίαν, ή όποια διεξάγεται εις τό πολιτοκοκοινωνικόν πε
δίον, διότι κατά άδιάψευστον φιλοσοφικόν δόγμα, μετά άπό κάθε θέσιν καί ά ν τ ί θεσιν, δημιουργεΐται σ ύ ν θ ε σ ις .
Μέσα εις τοιαύτην διεθνή άτμοσφαίραν θά έξετάσωμεν τά διάφορα κ ο ι ν ω 
ν ι κ ά σ υ σ τ ή μ α τ α καί άπό τής θεωρητικής καί άπό τής πρακτικής αυτών πλευράς.
2. Πριν δμως άρ/ίσωμεν τήν έξέτασιν τών καθέκαστον κοινωνικών συστημάτων,
θ’ άναφέρωμεν ολίγα π ε ρί τή ς θ έ σ ε ω ς τ ο ύ τ ω ν εις τήν κ α θ ’ δλου ε π ι 
σ τ ή μ η ν , κ α θ ώ ς κ α ί περί τή ς α ξ ία ς τή ς μ ελ έτ η ς κ α ί τή ς κ ρ ι τ ι κ ή ς
αυτών.
Τά κοινωνικά συστήματα υπάγονται εις τήν ανεξάρτητον πλέον επιστήμην
τής ΚΟΙΝΩΝΙΟΑ.ΟΓΙΑΣ καί μάλιστα εις τον κλάδον τ ώ ν κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν ε π ι 
στημών καί τής πολιτειολογίας.
’Αλλά ποία είναι ή επιστήμη αυτή τής κ ο ι ν ω ν ι ο λ ο γ ί α ς καί μέ τί άσχολεΐται;
Κ ο ιν ω ν ι ο λ ο γ ί α ε ί ν α ι ή ε π ι σ τ ή μ η , ή όποια ε ξ ε τ ά ζ ε ι τον κ ο ι ν ω ν ι κ ό ν
βίον τ ώ ν ά ν θ ρ ώ π ω ν κ α ί τά διάφορα φα ιν ό μ ε να τά όπ οι α π α ρ ο υ σ ι ά 
ζ ο ν τ α ι κ α τ ’ αυτόν.
Έθεωρήθη απαραίτητον νά χωρισθή ή επιστήμη αύτή άπό τάς άλλας έπιστήμας, διότι ό κοινωνικός βίος τών άνθρώπων παρουσιάζει συχνά φαινόμενα, τών
οποίων ή μελέτη άπό τάς γνωστάς επιστήμας κεχωρισμένως, δέν ήμπορεί νά είναι
πλήρης. Τήν ιδέαν, επί παραδείγματι, τού σο σια λι σμ ού, ή επιστήμη τής θρη -

28

Ν. Ο. 'Αρχιμανδρίτου

σ κ ε ί α ς θά τήν έξετάση από την θρησκευτικήν μόνον άποψιν, ή έπιστήμη του δ ι
κ α ίο υ θά τήν έξετάση από τήν ΐδικήν της άποψιν, ή π ο λ ι τ ε ι ο λ ο γ ί α θά τήν
έξετάση από τήν πολιτικήν μόνον άποψιν, ή φ ιλ ο σ ο φ ι κ ή έ π ι σ τ ή μ η θά τήν
έξετάση φιλοσοφικώς μόνον, ή οικο νο μ ο λο γι κ ή τέλος έπιστήμη θά τήν έρευνήση
άπό τήν οικονομικήν πλευράν. 'Η Κοινωνιολογία δμως, θά τήν έξετάση ώς κ ο ι ν ω 
νι κ ό ν φα ιν όμ ε νο εις τό σύνολόν του, διά νά άνευρη τούς ειδικούς αύτοΰ γενικούς
όρους, έμφανίσεως, αιτιολογίας, δράσεως καί κατευθύνσεως.
Βεβαίως τά φαινόμενα τά όποια έξετάζει ή κοινωνιολογία δεν είναι νέα.
-Νέα είναι μόνον ή άποψις, άπό τήν οποίαν έξετάζει αυτή τά φαινόμενα ταΰτα.
'Η δέ νέα καί άνεξάρτητος άπό τάς άλλας έπιστήμας άποψις αυτή της κοινωνιολογίας, είναι ή ερ μ ην ε ία τ ω ν κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν φ α ι ν ο μ έ ν ω ν , τ ή ς σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ς
δηλαδή του ά ν θ ρ ώ π ο υ εις τήν κ ο ι ν ω ν ί α ν όπου ζεΐ, των πράξεών του, των
θεσμών τούς οποίους ιδρύει καί τών προσταγμάτων εις τά όποια υπακούει έκ τών
όρων της κοινωνικής του συμβιώσεως. Μέ άλλους λόγους κ ο ι ν ω ν ι ο λ ο γ ί α ε ί ν α ι ,
ή σ υ σ τ η μ α τ ι κ ή μ ελ έτη τή ς α ι τ ι ο λ ο γ ί α ς τ ώ ν π ρ ά ξ ε ω ν τοϋ ά ν θ ρ ώ π ο υ ,
ό όποιος ζεΐ εις μίαν κ ο ι ν ω ν ί α ν κ α ί τ ώ ν φ α ι ν ο μ έ ν ω ν , τ ά όπ οι α ό
κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς αυ τός βίος π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι έ κ ά σ τ ο τ ε .
’Αντικείμενου λοιπόν τής κοινωνιολογίας εΐδικώς είναι : 1) Ή κ ο ι ν ω ν ι κ ή
σ υ μ β ί ω σ ι ς , ή όποια μάλιστα έμφανίζεται ώς τό σπουδαιότερου κοινωνικόν φαι
νόμενου, 2) Ή κ ο ι ν ω ν ι κ ό τ η ς του άνθρώπου, τό αίσθημα δηλαδή καί ή άνάγκη
τής κοινωνικής συμβιώσεως, 3) Α ί κ ο ι ν ω ν ι κ α ί σ χ έ σ ε ι ς , αί όποΐαι προκύ
πτουν άπό τήν κοινιονικήν -συμβίωσιν, 4) Α ί κ ο ι ν ω ν ι κ α ί ομάδες, αί όποΐαι
στηρίζονται, είτε εις συγγένειαν (οικογένεια, γένος κ λπ .), είτε εις τήν κατοικίαν
(συνοικισμός, πόλις, χωρίου κ λπ .), είτε εις κοινόν τινα σκοπόν ή εις κοινά συμφέ
ροντα (σωματεία) καί εις ιδεολογίαν, πίστιν κλπ. (κοινωνικαί τάξεις, πολιτικά
κόμματα, θρησκεία κλπ.), 5) τά κ ο ι ν ω ν ι κ ά γ ε γ ο ν ό τ α , δηλαδή τό σύνολον
τών διαφόρων κοινωνικών σχέσεων, καί τά κ ο ι ν ω ν ι κ ά φ α ιν ό μ ε ν α , δηλαδή,
αί έκδηλώσεις τών κοινωνικών γεγονότων, άπό τά όποια τά κυριώτερα είναι τό οι
κονομικόν, τό έρωτικόν, τό θρησκευτικόν, τό καλλιτεχνικόν, το νομικόν καί τό πο
λιτικόν, 6) ό κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς δυ ν αμ ισ μ ός δηλαδή ή δύναμις, τήν όποιαν άποκτά
άπό τήν κοινωνικήν συμβίωσιν καί τό άτομον κατ’ ιδίαν καί ή κοινωνική όμάς. 7) Ή
κ ο ι ν ω ν ί α , δηλαδή τό σύνολον τών ανθρώπων, οί όποιοι ζοΰν μαζί καί έχουν ανα
πτύξει κοινιονικήν συνείδησιν καί 8) οί κ ο ι ν ω ν ι κ ο ί νόμοι.
Αυτά είναι τά θέματα τά όποια άποτελοϋν τό άντικείμενον τής κοινωνιολογίας.
’ Η έπιστήμη δέ τής κοινωνιολογίας λόγω τής εύρύτητος τήν όποιαν έχει, χωρίζεται
εις διαφόρους κλάδους, όπως είναι : α) ή κοινωνιολογία τών φυσικών φαινομένων,
β) ή κοινωνιολογία τών βιολογικών φαινομένων γ ) ή κοινωνιολογία τών ψυχολογι
κών φαινομένων, δ) ή προκοινωνιολογία ή προανθρωπική ή ζωολογική κοινωνιολογία, ε) ή Γενική κοινωνιολογία, στ) ή ειδική κοινωνιολογία, ζ ) ή γενετική κοινωνιολογία, η) ή κοινωνική μορφολογία, θ) ή ιστορική κοινωνιολογία καί ι) ή κοινωνιολογία τών κοινωνικών καί πολιτικών έπιστημών.
Ό τελευταίος αυτός κλάδος τής κοινωνιολογίας είναι έκεΐνος, ό όποιος
μάς ένδιαφέρει διότι εις τόν κλάδου αύτόν υπάγονται τά κ ο ι ν ω ν ι κ ά συ σ τή μ α τα .
3. Εις τό σημείου αύτό θεωρώ απαραίτητον νά εΐπω μερικά καί διά τήν έννοιαν
τής Π ο λ ιτ ε ία ς , τοϋ Κ ρ άτο υς δηλαδή, τό όποιον καί αύτό παρουσιάζεται ώς
ένα κοινωνικόν φαινόμενου εις τόν κόσμον, καθόσον διάφοραι θεωρίαι προσεπάθησαν
νά τό παρουσιάσουν ώς κάτι τι τό τελείως άυτίθετον προς τήν κοινωνίαν καί τά ά
τομα, τά όποια τήν άποτελοϋν, καί μάλιστα ώς κάτι έχθρικόν προς αύτήν. ’Εάν λοι
πόν άναζητήσωμεν τήν άρχήν τής γενέσεως τής πολιτείας εις τήν ιστορίαν, θά ίδω
μεν ότι αΰτη στηρίζεται εις τήν οικογένειαν, γίνεται άργότερον φυλετική πολιτεία,

Τά κοινωνικά συστήματα

29

καί καταλήγει εις τάς σημερινάς πολιτείας, αί όποίαι στηρίζονται εις ολόκληρον τήν
κοινωνίαν.
Θά ήδύνατο λοιπόν νά ταύτιση τις, τήν έννοιαν τής Π ο λ ι τ ε ί α ς προς τήν έν
νοιαν τής κοινωνίας καί νά είπη, ότι ή κοινωνία, ό λαός δηλαδή, είναι ή πολιτεία.
Αύτό ύπεστηρίχθη πολύ παλαιότερον. Σήμερον όμως υποστηρίζεται ότι ή π ο 
λ ι τ ε ί α ε ί ν α ι νο μ ικ ό ν π ρ ό σ ω π ο ν , τό όποιον γ ε ν ν ά τ α ι μετά τ ή ς κ ο ι 
ν ω ν ί α ς τ ω ν ά ν θ ρ ώ π ω ν κ α ί άπό αύ τή ν ά ν τ λ ε ΐ τήν α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ν δό
να μιν τ ή ς ε ξ ο υ σ ία ς διά τήν π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ ι ν τ ω ν δι α ρ κ ώ ν σ κ ο π ώ ν
του Δ ι κ α ί ο υ κ α ί τ ή ς προόδου.
Κατά τήν έννοιαν αυτήν τήν οποίαν θεωρουμεν καί όρθωτέραν, ή Π ο λ ι τ ε ί α ,
τό Κράτος δηλαδή, έχει αύτοτελή ΰπαρξιν καί υπάρχει ύπεράνω τών άτόμων άλλά
καί παρά τό πλευρόν αύτών.
'Ομολογουμένως δέ ή πολιτεία δεν εχει άλλον σκοπόν παρά νά ΰπάρχη δι’
όλους εκείνους, οί όποιοι τήν άποτελοϋν καί δι’ αύτό δεν ενεργεί δι’ έκαστον άτομον
κεχωρ'-σμένως, άλλά διά τό σύνολον τών άτόμοίν.
Τό έργον της αύτό, τό όποιον τίθεται ύπεράνω τών άτόμων, δημιουργεί τήν ύπόστασίν της, δημιουργεί εκείνο, τό όποιον άποκαλοΰμεν νο μ ικ ή ν π ρ ο σ ω 
πικότητα.
'Ως νομικόν λοιπόν πρόσωπον ή πολιτεία έχει άνάγκην φυσικών προσώπων
διά νά έκδηλώση τήν έξουσίαν καί τήν θέλησίν της. Τ ά φ υ σ ι κ ά αύ τά π ρ ό σ ω 
πα είναι τά λεγάμενα όργανα τής πολιτείας, τά όποια έν τή άρμοδιότητί των
τήν άντιπροσωπεύουν καί άσκοΰν τήν πολιτικήν έξουσίαν. Ά πό τον άριθμόν τών
προσώπων αύτών καί άπό τον τρόπον κατά τον όποιον άσκεΐται ή πολιτική έξουσία
γεννώνται τά διάφορα είδη πολιτευμάτων καί πολιτικών διακυβερνήσεων.
. Τό ζήτημα τούτο δεν πρόκειται νά τό έξετάσωμεν, θά μνημονεύσωμεν μόνον
εδώ μίαν άλήθειαν, τήν όποιαν ή ιστορική έρευνα όλων τών περασμένων χιλιετηρίδων
βεβαιώνει, ότι δηλαδή αί μεγάλαι μάζαι προοδεύουν μόνον χάρις εις τάς μεγάλας
καί επιφανείς προσωπικότητας, τά έργα τών οποίων τούς άνυψώνουν τόσον πολύ
ύπεράνω τών συγχρόνων των, ώστε πολλάκις ή έθεοποιήθησαν ή άνεκηρύχθησαν
’Εθνικοί ήρωες. Ά λ λ’ ή άνάδειξις μεγάλων άνδρών, είναι δυνατή μόνον εις μίαν
κοινωνίαν, εις μίαν άνεπτυγμένην .οικογένειαν, φυλήν ή λαόν, όπου δημιουργοΰνται
άπαιτήσεις καί άνάγκαι, αί όποίαι άναδεικνύουν τούς Κυβερνήτας καί προκαλοϋν
εις αύτούς τήν συναίσθησιν τής δυνάμεως, τού καθήκοντος καί τής άποστολής αύτών.
Ό λοι γενικώς οί αιώνες παρουσίασαν διάφορα κοινωνικά φαινόμενα, τά όποια έξη—
τάσθησαν καί έξετάζονται άκόμη.
3. Κατά τον περασμένον αιώνα, δηλαδή κατά τον 19ον αιώνα, άνεστάτωσε τον
κόσμον ολόκληρον καί έξακολουθεί καί σήμερον νά τόν κράτη εις άνησυχίαν, τό φαινόμενον τού σοσιαλισμού καί τού κομμουνισμού.
Τό φαινόμενου αύτό εις τήν άρχήν παρουσιάσθη εις τόν άνήσυχον πάντοτε κοι
νωνικόν Εύρωπαΐκόν ορίζοντα ώς μία ομίχλη, ή όποια σιγά-σιγά έσχηματίζετο
εις σκοτεινόν νέφος, έως δτου τό 1848 έξέσπασε εις θύελλαν, έγινε τυφών, ό όποιος
έπέρασε μέ ορμήν άπό τά μεγάλα Κεντρικά Κράτη τής Εύρώπης.
’ Ητο ή έποχή κατά τήν οποίαν έκυκλοφόρησε τό κομμουνιστικόν μανιφέστου
μέ τόν πρόλογον, όπου έγράφοντο τά εξής : «'Ένα φάντασμα τριγυρίζει στήν Εύρώπη,
»τό φάντασμα τού κομμουνισμού.Όλες οί δυνάμεις τής γέρικης Εύρώπης, ό Πάπας
»καί ό Τσάρος, ό Μέτερνιχ κι’ ό Γκιζώ, ριζοσπάσται τής Γαλλίας καί Γερμανοί
»άστυνόμοι ενώθηκαν σέ μία ιερή συμμαχία γιά νά τό ξορκίσουν».
"Ολοι αίφνιδιάσθησαν έλαβον άνά χείρας τό διάγγελμα αύτό, τό όποιον είχαν
γράψει ό Μάρξ καί ό Έ γκελς, δύο νεαροί δηλαδή δημιουργοί καί άρχηγοί τού ένσαρκωθέντος φαντάσματος τού κομμουνισμού καί τό άνέγνωσαν μέ φόβον. Είδον ότι
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άπό τήν στιγμήν εκείνην έκηρύσσετο ένας πόλεμος' πόλεμος κοινωνικός, πόλεμος
ατέλειωτος, πόλεμος ό όποιος έκάλει εις έπιστράτευσιν κάθε άνθρωπον.
Ο ί έ ρ γ ά τ α ι ε υ ρ ϊ σ κ ο ν είςτό διάγγελμα αύτό Εύαγγελικά κηρύγματα,
διά μίαν κοινωνικήν άποκατάστασιν' καί κάτι παραπάνω άκόμη, τήν ύπόσχεσιν
δηλαδή διά τήν έξασφάλισιν της κυριαρχίας των έπί του Κράτους.
Ο ί δ ι α ν ο ο ύ μ ε ν ο ι κ α ί ΐ δ ε ο λ ό γ ο ι έπίστευσαν, ότι νέαι ΐδέαι άνέτειλαν, νέα πρόοδος του πνεύματος ήρχισε να σημειώνεται. Καί μόνον οί άστοί
καί οί Κυβερνήται των Εύρωπαικών χωρών έγέλασαν καί ήδιαφόρησαν. ’Αλλά τόσον
ταχέως έξηπλώθησαν αί νέαι θεωρίαι του κομμουνισμού, τόσον πολλαί οργανώσεις
έγιναν, συμφώνως προς τάς οδηγίας των αρχηγών τών κομμουνιστών, ώστε δεν
παρήλθον πολλά έτη, οπότε ό κομμουνιστικός αύτός τύφων έξέσπασεν έκ νέου όρμητικώτερος άπό πρότερον καίέσώριασε ό,τι εύρήκε έμπροσθέν του, πρώτον δ’ έξ όλων
το άπέραντον κράτος τών Τσάρων, τήν ίεράν Ρωσίαν.
Δεν ήδυνήθη νά κρατηθή τίποτε ορθιον είς τό πανίσχυρον αύτό Κράτος, δεν
ήμπόρεσε κανείς νά τό σώση. Οί στρατοί διελύθησαν, ή ιδέα τής Πατρίδος έσβυσε,
ή θρησκεία άπέμεινεν σκιά. Ή κομμουνιστική έπανάστασις έπεκράτησεν, τό μεγάλο
τέλος πείραμα ήρχισε τό έτος αύτό, δηλαδή τό 1917.
Τότε πλέον, μόνον τότε, άφυπνίσθησαν τά Εύρωπαϊκά Κράτη' τότε άντελήφθησαν
ότι δεν έχουν νά πολεμήσουν ένα φάντασμα, όπως ένόμιζον, τό φάντασμα δηλαδή του
κομμουνισμού, αλλά ένα όργανωμένον πολιτικοκοινωνικόν κόμμα, μέ ΐδικάς του
θεωρίας καί άρχάς, μέ ίδικά του συστήματα κυβερνητικά, μέ ίδικήν του τέλος πολε
μικήν τακτικήν. Καί ό έχθρος αύτός δέν ήτο τοπικός, δεν ήτο περιορισμένος, ήτο
παγκόσμιος, ήτο γενικός.
Καί πάλιν όμως δέν έδόθη μεγάλη προσοχή είς τό ζήτημα τής όργανώσεως τού
άγώνος κατά τών επαναστατικών κομμουνιστικών οργανώσεων καί έλήφθησαν
ελάχιστα, άστοχα πολλάκις καί γενικώς χλιαρά μέτρα, τά όποια άντί νά εμποδίσουν
τήν έξάπλωσίν των, τήν ένίσχυσαν. Ό άστικός κόσμος καί αί άστικαί Κυβερνήσεις
έκαμαν τό τρομερόν λάθος, κατά τήν έποχήν εκείνην, νά μή μελετήσουν τον κοι
νωνικόν εχθρόν, ό όποιος παρουσιάσθη, νά μή ερευνήσουν τον τρόπον μέ τον όποιον
ήργάζετο καί, γενικώς, νά μή τον γνωρίσουν, ώστε νά δυνηθούν κατόπιν νά.οργα
νώσουν μίαν θετικήν καί άποτελεσματικήν άμυναν.
Τοιουτοτρόπως ό επαναστατικός κομμουνισμός έπροχώρει καί έκέρδιζεν έδαφος
εις τά μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά Κράτη.
Καί μόνον όταν διάφορα σημεία άποσυνθέσεως τών άστικών Κρατών έφάνησαν
καθαρά, ήρχισεν ή παρακολούθησις τών επαναστατικών κομμουνιστικών οργανώσεων,
είς τήν θεωρίαν καί είς τήν πράξιν. Τότε άντελήφθησαν πώς εργάζεται ό κομμου
νισμός, πώς κινείται, πού τέλος υπάρχει τό μυστικόν τής έξαπλώσεώς του καί τού
φανατισμού τον όποιον δημιουργεί. Ή γνώσις αύτή τών κομμουνιστικών θεωριών
καί οργανώσεων έδημιούργησε τήν ανάγκην πλέον είς τά Ε θνικά Κράτη, τής όργα
νώσεως ειδικών υπηρεσιών, έπί τή βάσει σταθερού καί επιστημονικού προγράμ
ματος, αί όποΐαι κατωρθώνουν όχι μόνον ν’ άναχαιτίζουν τον κοινωνικόν αυτόν έχθρόν,
άλλά καί νά τον άπομονώνουν άποτελεσματικώς, έξασφαλίζουσαι οΰτω τήν κοινω
νικήν εύημερίαν κα'^ ήσυχίαν, πολλάκις δέ καί τήν άνεξαρτησίαν καί ακεραιότητά
των άκόμη.
Είς τό σημεΐον αύτό έγκειται ή σπουδαιότης καί ή άξια τού μαθήματος, περί
τών κομμουνιστικών καί αναρχικών θεωριών καί οργανώσεων.
5. Έ γκειται δηλαδή είς τό ότι, μόνον ή γ ν ώ σ ι ς α ύ τ ώ ν θ ά μ ά ς δ ώ σ η
τ ά ό π λ α μ έ τ ά ό π ο ι α θ ά π ο λ ε μ ή σ ω μ ε ν . Ή γνώσις όμως αύτή
δέν ήμπορεϊ νά άποκτηθή χωρίς τήν μ ε λ έ τ η ν . « Μ ε λ έ τ η τ ό π α ν » . Μέσα
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είς τάς δύο αύτάς λέξεις οί σοφοί της Ελλάδος συνεκέντρωσαν δλα τά μυστικά της
επιτυχίας δι’ οίονδήποτε έπιχείρησιν.
Πρέπει νά μελετήσωμεν διά νά δυνηθώμεν νά κατανοήσωμεν τό κοινωνικόν μας
σύστημα της άτομικής ιδιοκτησίας μέ την σημερινήν έξέλιξίν του.
Πρέπει νά μελετήσωμεν διά νά κατανοήσωμεν τήν άξίαν, την οποίαν έχει τό
σύστημα αύτό διά τήν πρόοδον καί τον πολιτισμόν.
Πρέπει νά μελετήσωμεν τέλος, διά νά κατορθώσωμεν νά τό προφυλάξωμεν άπό
τό μίσος του έπαναστατικοϋ κομμουνισμού.
Καί δεν είναι μόνον αυτά.
'Η μελέτη καί μόνον θά μάς κάμη νά γνωρίσωμεν καλά, πόσον επικίνδυνος
εχθρός είναι ό ε π α ν α σ τ α τ ι κ ό ς κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ό ς .
Μέ τήν μελέτην θά διαπιστώσωμεν τό μέγεθος τής δολιότητός του.
Μέ τήν μελέτην θά έξακριβώσωμεν τον έξοπλισμόν του τον ήθικόν καί τον υλικόν
άκόμη. Ή μελέτη θά μάς πείση δτι ή δελεαστική κοσμοθεωρία κάτω άπό τήν ο
ποίαν μάχεται ό σημερινός κομμουνισμός δέν είναι τίποτε άλλο παρά ενα δόλω
μα τής Γ' Κομμουνιστικής Διεθνούς, ή οποία καίτοι τυπικώς κατηργήθη, εξακο
λουθεί νά ύπάρχη εις τήν πραγματικότητα, μέ άλλην συγκεντρωτικωτέραν μορφήν.
Μέ τήν μελέτην θά κατανοήσωμεν, πόσον φανατισμένος καί σκληρός είναι ό
εχθρός αύτός.
Μέ τήν μελέτην θ’ άποκαλύψωμεν, δτι ό κομμουνισμός είναι ύπουλος καί διά νά
έπιτύχη τον σκοπόν του δέν παρουσιάζεται πάντοτε έπαναστατικός, άλλά πολλάκις
έρχεται ώς σύμμαχος καί ώς φίλος.
Μελετώντες καί έρευνώντες συνεχώς, θ’ άποκαλύψωμεν δτι ό τρομερός αύτός
σάραξ τής κοινωνίας μας προσπαθεί νά εΐσχωρήση παντού. Θά τον ευρωμεν εις τό
σχολεΐον, δπου θά προσπαθή νά μολύνη τήν άγνήν καί καθαράν παιδικήν ψυχήν. Θά
τον συναντήσωμεν νά κρύπτεται όπίσω άπό κάθε έπαγγελματίαν, έ'τοιμον νά εύρη
κάποιο άδύνατον σημεϊον, διά νά άρχίση τό καταστρεπτικόν του έ'ργον.
Θά τον άνακαλύψωμεν νά παραμονεύη είς τήν οικογένειαν διά νά έκμεταλευθή
κάθε μικροδυσκολίαν, κάθε κακήν στιγμήν.
Θά τον ίδωμεν τέλος νά προσπαθή νά μεταβάλη είς τέφραν καί αυτήν άκόμη τήν
Θρησκείαν, τό ίσχυρότερον δηλαδή φρούριον τού σημερινού κοινωνικού καθεστώτος.
Στοιχειώδης λοιπόν άρχή, διά νά γίνη επιτυχής καταπολέμησις τών επαναστα
τικών κομμουνιστικών θεωριών καί οργανώσεων, είναι ή γνώσις αύτών καθ’ δλας
των τάς πλευράς, -δηλαδή καί κατά τήν θεωρητικήν πλευράν καί κατά τήν φιλοσο
φικήν καί κατά τήν κοινωνικήν καί κατά τήν πρακτικήν έφαρμογήν τέλος.
'Η γνώσις δμως αυτή, επιτυγχάνεται μόνον διά της μελέτης. 'Ώστε, ή μ ε λ έ τ η
άπομένει ώς ή πρώτη ενέργεια,τήν οποίαν όφείλωμεν νά κάμωμεν διά νά όπλισθώμεν,
όχι έπιπολαίως, άλλά μέ δλα τά αναγκαία εφόδια, δι’ ενα πόλεμον διάρκειας, δπως
είναι ό πόλεμος κατά τού κομμουνισμού.
"Ας άπότυπωθή λοιπόν ώς συμπέρασμα τού εισαγωγικού αυτού μαθήματος, τό
άρχαϊον 'Ελληνικόν ρητόν, «Μ ε λ έ τ η τ ό π ά ν » καί ας άποτελέση πεποίθησιν
όλων σας, δτι ή μελέτη, ή οποία θά γίνη είς τήν Σχολήν αυτήν,πρόκειται νάένισχύση
τήν πάλην τού ’Εθνικού Ελληνικού Κράτους κατά τού επαναστατικού κομμουνισμού,
ή οποία θά προχωρή σταθερώς, μέ πρόγραμμα μελετημένον καί προπαντός μέ επι
κεφαλής ανθρώπους, οι όποιοι θά γνωρίζουν, πού βαδίζουν, ποιον εχθρόν θά πολε
μήσουν καί πώς θά τον καταβάλουν.
Τήν πάλην αύτήν, θά τήν κατευθύνετε μελλοντικώς σεις, διότι, οί παλαιότεροι
κλώνοι τού αστυνομικού δένδρου ήρχισαν νά ξηραίνονται, μέ τήν εύχαρίστησιν δμως
ότι θά τούς διαδεχθούν νέοι βλαστοί, μέ πλούσιους χυμούς, εις γνώσεις, είς μόρφωσιν,
είς πείραν, είς θάρρος, είς πατριωτισμόν καί είς πίστιν διά τον ύπέρλαμπρον καί
πανάρχαιον Ελληνικόν Πολιτισμόν, τον πολιτισμόν της ’Αρετής καί τής Σοφίας.

ΔΙΚΑΙΟΝ

ΔΩ ΣΙΔΙΚΙΑ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ
ΕΜΜ.

ΑΡΧΟΝΤΟΤΛΑΚΗ, Αστυνόμου Α\

I. Έννοια τοΰ δρου «Στρατιωτικοί»
II. Ποιοι είναι οί ’Αξιωματικοί καί ποιοι οί όπλΐται των οπλών καί σωμάτων.
III. ’Από πότε άποκταται ή ίδιότης τοϋ στρατιωτικού.
IT. Ποιοι στρατιωτικοί θεωρούνται ώς έν ένεργεία.
Τ. Ποιοι στρατιωτικοί θεωρούνται ώς άπόντες, δηλαδή ώς μή έν ένεργεία.
ΤΙ. Ποια είναι τά Στρατιωτικά Δικαστήρια καί ποιους στρατιωτικούς δικάζει
έκαστον τούτων.
ΥΙΙ. Ποια είναι στρατιωτικά έγκλήματα.
ΥΙΙΙ. ΙΙοϊα θεωρούνται ώς κοινά έγκλήματα.
IX. Πότε οί έν ένεργεία στρατιωτικοί δωσιδικοΰν εις τά Στρατιωτικά Δικαστήρια.
X. Πότε οί έν ένεργεία στρατιωτικοί δωσιδικοΰν εις τά κοινά Ποινικά ΔικαστήPi*· :
,
XI. Πότε οί άπόντες στρατιωτικοί δωσιδικοΰν εις τά Στρατιωτικά Δικαστήρια.
XII. Πότε οί άπόντες στρατιωτικοί δωσιδικοΰν εις τά κοινά Ποινικά Δικαστήρια.
XIII. Πότε οί στρατιωτικοί της Χωροφυλακής δωσιδικοΰν εις τά Στρατοδικεία.
XIX. Πότε οί στρατιωτικοί τής Χωροφυλακής δωσιδικοΰν εις τά κοινά Ποινικά
Δικαστήρια.
XX. Συναιτιότης στρατιωτικών καί ιδιωτών.
ΧΤΙ. Συναιτιότης στρατιωτικών έν ένεργεία μετ’ άπόντων.
XXII. Συναιτιότης στρατιωτικών πρός άλλήλους.
XXIII. Συναιτιότης στρατιωτικών καί Χωροφυλακής.
XIX. Συναφή έγκλήματα στρατιωτικών.
XX. Κατά ποιον χρόνον πρέπει νά ύπάρχη ή ίδιότης τοΰ στρατιωτικοΰ διά νά δύναται νά ύπαχθή οδτος εις τά Στρατιωτικά Δικαστήρια.
XXI. Σύλληψις στρατιωτικών γενικώς υπό τών άστυνομικών υπαλλήλων.
XXII. Σωματική έρευνα, άφοπλισμός, κλείσιμον εις κρατητήριον στρατιωτικών,
παράδοσις συλληφθέντος στρατιωτικού.
XXIII. Ένέργειαι τών άστυνομικών επί τών πταισμάτων τών στρατιωτικών.
ΧΧΙΤ. Ένέργειαι τών άστυνομικών έπί τών αυτοφώρων πλημμελημάτων καί
κακουργημάτων τών όπλιτών.
ΧΧΤ. Ένέργειαι έπί τών αυτοφώρων πλημμελημάτων τών ’Αξιωματικών.
ΧΧΥΙ. Ένέργειαι έπί τών αυτοφώρων κακουργημάτων τών ’Αξιωματικών.
XXXII. Ένέργειαι έπί τών μή αυτοφώρων πλημμελημάτων καί κακουργημάτων
τών στρατιωτικών γενικώς.
XXXIII. Ένέργειαι έπί τών εγκλημάτων τών άπόντων στρατιωτικών.

"Εν έκ τών δυσκολωτέρων Δικονομικών θεμάτων είναι τό τής δωσιδικίας τών
στρατιωτικών, τοΰ καθορισμού δηλονότι τών περιπτώσεων, καθ’ άς ουτοι δωσιδικοΰν
εις τά Στρατιωτικά Δικαστήρια καί εκείνων, καθ’ άς υπάγονται εις τά κοινά ποινικά
Δικαστήρια και τό τών ενεργειών τών άνακριτικών υπαλλήλων τής ’Αστυνομίας έπί
τών εγκλημάτων αυτών.
Δεδικαιολογημένως έπομένως πλειστάκις κατώτεροι βαθμοφόροι τής ’Αστυνο
μίας αίτοϋνται πληροφορίας σχετικάς πρός τό άνωτέρω θέμα.
Διά της παρούσης πραγματείας μου θά παρουσιάσω τό ολον θέμα κατά τρόπον
άπλοΰν καί συνοπτικόν, είς τρόπον ώστε αΰτη ν’ άποτελή πρόχειρον οδηγόν τοΰ άστυνομικοΰ άνακριτικοϋ υπαλλήλου.
Πριν ή όμως άρχίσω την άνάπτυξιν τοΰ κυρίου θέματος, θεωρώ σκόπιμον νά
παρουσιάσω την έννοιαν ώρισμένων όρων τοϋ Στρατιωτικού Ποινικοΰ Κώδικος,
οίτινες είναι απαραίτητοι διά την κατανόησιν τών κατ’ ιδίαν περιπτώσεων.
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I. ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΤ ΟΡΟΥ «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ».
Στρατιωτικοί θεωρούνται οί ’Αξιωματικοί καί όπλΐται τοΰ στρατού ξηρας, του
Βασ. Ναυτικοϋ, της Βασ. ’Αεροπορίας, της Βασ. Χωροφυλακής, τοΰ Λιμενικού Σώ
ματος καί τοΰ Σώματος Φαροφυλάκων (άρθρ. 22 £ 2 Σ.Π .Κ .). Στρατιωτικοί θεωροΰνται καί οί ύπηρετοΰντες εις τα Τάγματα ’Εθνικής Άμύνης (Τ.Ε.Α.) ΐδιώται
(άρθρον 3 ν. 1707J1951).
Δέν θεωροΰνται έπομένως στρατιωτικοί οί ύπηρετοΰντες εις τήν ’Αστυνομίαν
Πόλεων, Πυροσβεστικόν Σώμα, ’Αγροτικήν ’Ασφάλειαν, Τελωνοφυλακήν, 'Υπη
ρεσίαν φρουρήσεως Φυλακών κ.λ.π.
Δέν θεωροΰνται επίσης στρατιωτικοί οί άνήκοντες εις τό ιδιωτικόν προσωπικόν
τών στρατιωτικών υπηρεσιών ώς λ.χ. γραφείς, δακτυλογράφοι, τυπογράφοι, κλη
τήρες, καθαρίστριες κ.λ.π.
II. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ OJ ΟΠΛΙΤΑΙ ΤΩΝ
ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ.-----------------Α ) Σ τρ α το ΰ ξη ρ α ς.
α) ’Αξιωματικοί : Άνθυπασπισταί, Άνθυπολοχαγοί, 'Υπολοχαγοί, Λοχαγοί,
Ταγματάρχαι, Άντισυνταγματάρχαι, Συνταγματάρχαι, Ταξίαρχοι, 'Υποστράτηγοι
καί ’Αντιστράτηγοι.
β) Ό πλΐται : Στρατιώται, Δεκανείς, Λοχίαι, Έπιλοχίαι καί μαθηταϊ Στρα
τιωτικών Σχολών.
Β) Β α σ ιλ ικ ο ΰ Ν α υ τικ ο ϋ .
α) ’Αξιωματικοί : ’Αρχικελευσταί (Άνθυπασπισταί), Σημαιοφόροι, ’Ανθυ
ποπλοίαρχοι, 'Υποπλοίαρχοι, Πλωτάρχαι, Άντιπλοίαρχοι, Πλοίαρχοι, 'Υποναύαρχοι
καί ’Αντιναύαρχοι.
β) Ό πλΐται : Ναΰται, Δίοποι, 'Υποκελευσταί, Κελευσταί καί μαθηταϊ Ναυτικών
Σχολών.
Γ) Β α σ ιλ ικ ή ς ’ Α ερ ο π ο ρ ία ς.
α) ’Αξιωματικοί : Άρχισμηνίαι (Άνθυπασπισταί), Άνθυποσμηναγοί, 'Υποσμηναγοί, Σμηναγοί, Έπισμηναγοί, ’Αντισμήναρχοι, Σμήναρχοι, 'Υποπτέραρχοι
καί Άντιπτέραρχοι.
β) Ό πλΐται : Σμηνΐται, 'Υποσμηνίαι, Σμηνίαι, Έπισμηνίαι καί μαθηταϊ Σχο
λών ’Αεροπορίας.
Δ) Λ ιμ ε ν ικ ο ύ Σ ώ μ α το ς.
α) ’Αξιωματικοί : Αρχικελευσταί (Άνθυπασπισταί), Σημαιοφόροι, ’Ανθυπο
πλοίαρχοι, 'Υποπλοίαρχοι, Πλωτάρχαι, Άντιπλοίαρχοι, Πλοίαρχοι καί 'Ίποναύαρχοι. Βαθμός ’Αντιναυάρχου δέν υπάρχει εις τό Λιμενικόν Σώμα.
β) Ό πλΐται : Ναΰται-Λιμενοφύλακες, 'Υποκελευσταί, Κελευσταί καί οί μαθηταί τών Σχολών Λιμενικού Σώματος.
Ε) Σ ώ μ α τ ο ς Φ α ρ ο φ υ λ ά κ ω ν .
α) Α ξιωματικοί: Αρχικελευσταί (Άνθυπασπισταί). Ετέρους Αξιωματικούς
δέν έχει τό Σώμα Φαροφυλάκων, διά δέ τήν διοίκησίν του χρησιμοποιούνται Α ξ ιω 
ματικοί τοΰ Βασιλικοΰ Ναυτικού.
β) Ό πλΐται Γ Δίοποι, 'Υποκελευσταί καί Κελευσταί.
ΣΤ) Β α σ ι λ ι κ ή ς Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς .
α) Α ξιωματικοί: Άνθυπασπισταί, Ανθυπομοίραρχοι, 'Υπομοίραρχοι, Μοί
ραρχοι, Ταγματάρχαι, Άντισυνταγματάρχαι, Συνταγματάρχαι, Ταξίαρχοι, 'Υπο
στράτηγοι καί Αντιστράτηγοι.
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β) 'Ο πλΐται: Χωροφύλακες,' 'Υπενωμοτάρχαι Ένωμοτάρχαι, καί οί μαθηταί
των σχολών Χωροφυλακής.
III. ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ Η ΙΔΙΟΤΗΣ ΤΟΤ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ.
Οί κληρωτοί, οί έθελονταί καί οί έφεδροι θεωρούνται στρατιωτικοί άπό της κατατάξεώς των, δηλαδή άπό της παρουσιάσεώς των καί της έγγραφης των εις την
δύναμιν τής μονάδος των, χωρίς νά είναι άναγκαία ή προηγούμενη ορκωμοσία τού
των.
Οί μόνιμοι ’Αξιωματικοί καί Ύπαξιωματικοί καί οί έφεδροι ’Αξιωματικοί θεω
ρούνται στρατιωτικοί άπό τής ορκωμοσίας των, έκτος έάν καί ούτοι προάγωνται έξ
οπλιτών, οίτινες ειχον όρκισθή ή προϋπηρέτουν τής ονομασίας των ώς οπλΐται (κλη
ρωτοί, έθελονταί, έ'φεδροι) καί έχουν άποκτήσει έκ τής τοιαύτης ύττηρεσίας των τήν
στρατιωτικήν ιδιότητα (άρθρον 22 ή 5 Σ.Π .Κ.).
ΙΥ. ΠΟΙΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΕΝ ΕΝΈΡΓΕΙΑ.
α) Οί έκτελοΰντες υπηρεσίαν εις τάς μονάδας των.
β) Οί άπεσπασμένοι εις ειδικήν τινα στρατιωτικήν ή πολιτικήν υπηρεσίαν,
γ ) Οί κρατούμενοι εις φύλακας στρατιωτικάς ή κοινάς.
δ ) Οί νοσηλευόμενοι εις οίονδήποτε Νοσοκομεϊον (στρατιωτικόν, πολιτικόν,
δημοτικόν κ λπ .).
ε) Οί εις άδειαν (κανονικήν ή άναρρωτικήν) έλαττον τών δύο μηνών,
στ) Οί τυχόντες μέν άδειας πέραν τών δύο μηνών, έξακολουθοϋντες όμως νά
παραμένουν εις τούς στρατώναςτοΰ σώματός των προς λήψιν τού φύλλου άδειας,
ζ) Οί έν πορεία προς μετάβασιν εις τό Σώμα των.
η ) Οί έν άργία διά πρόσκαιρου παύσεως καί άργία δι’ άπολύσεως ’Αξιωματικοί
καί προσωρινή άπολύσει Άνθυπασπισταί.
θ) Οί άγνοούμενοι, ήτοι έκεΐνοι, δι’ ούς δεν παρήλθεν ή νόμιμος προθεσμία,
ίνα κηρυχθούν λιποτάκται. Ά φ ’ ής κηρυχθούν λιποτάκται δεν θεωρούνται ώς έν
ένεργεία, άλλ’ ώς άπόντες (άρθρον 241 Σ.Π .Κ .).
Υ. ΠΟΙΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΟΝΤΕΣ, ΔΗΛΑΔΗ
ΏΣ ΜΗ ΕΝ ΕΝΈΡΓΕΙΑ.
α) Οί λιποτάκται: 'Ως λιποτάκτης θεωρείται: Πας στρατιωτικός άπών άνευ
άδειας τής υπηρεσίας του μετά παρέλευσιν έξ ήμερών άπό τής άπουσίας του, έάν δέ
δεν συνεπλήρωσε τριών μηνών υπηρεσίαν, μετά παρέλευσιν 15 ήμερών.
Πας στρατιωτικός, δστις, λαβών άδειαν άπουσίας ή όδοιπορών μεμονωμένως άπό
ενός σώματος εις άλλο, δεν έμφανίζεται εις τό Σώμα του έντός 15 ήμερών άπό τής
προσδιορισθείσης ημέρας τής έπιστροφής του ή τής εις τον προς δν δρον μεταβάσεώς του.
Πας στρατιωτικός , δστις άνήκων εις σώμα ευρισκόμενον έν μετακινήσει, εύρεθή, άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας, άπών εις μίαν αυτού πρόσκλησιν.
Πας στρατιωτικός, δστις, έντός τού αυτού έξαμήνου τιμωρηθείς πειθαρχικώς
τρις έπί αύθαιρέτω άπουσία διαρκεσάση πλέον τών 24 ώρών, έγκαταλείπει αύθις
τάς τάξεις του καί άπουσιάζει πλέον τών δύο ήμερών (άρθρα 44-48 Σ.Π.Κ)
β) Οί έν μακρα άδεια, δηλαδή οί τυχόντες άδειας άνω τών δύο μηνών, άπό τής
ένάρξεως τής άδειας.
γ ) Οί τελοΰντες έν διαθεσιμότητι, εΐτε τή αιτήσει των είτε αύτεπαγγέλτως.
δ) Οί έν πολεμική διαθεσιμότητι, λόγω τραύματος ή κακουχιών, έκτος έάν τούς
έχγ] άνατεθή υπηρεσία, δτε θεωρούνται ώς έν ένεργεία. (άρθρ. 242 Σ.Π.Κ.).
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ΤΙ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ ΕΚΑΣΤΟΝ ΤΟΥΤΩΝ.
Ταΰτα είναι:
α) Τά Στρατοδικεία ξηράς.-Είς ταϋτα υπάγονται οί στρατιωτικοί τοΰ στρατού
της ξηρας καί οί της Χωροφυλακής.
β) Τά Στρατοδικεία ’Αεροπορίας (’Αεροδικεία), εις ά υπάγονται οί στρατιω
τικοί τής Βασ. ’Αεροπορίας.
γ ) Τό Διαρκές Ναυτοδικεΐον, εις 0 υπάγονται οί στρατιωτικοί του Βασ. Ναυτι
κού, τοΰ Λιμενικού Σώματος καί τοΰ Σώματος Φαροφυλάκων.
δ) Τά έκτακτα Στρατοδικεία, τά όποια συνιστώνται έν περιπτώσει εμπολέμου
καταστάσεως ή έπιστρατεύσεως ενεκεν εξωτερικών κινδύνων ή σοβαράς διαταραχής
ή έκδήλου άπειλής τής δημοσίας τάξεως καί άσφαλείας τής χώρας έξ εσωτερικών
κινδύνων.
Ταϋτα δικάζουν τά κατά τής άσφαλείας τοϋ Κράτους, τοΰ Πολιτεύματος καί τής
δημοσίας τάξεως καί ειρήνης εγκλήματα ε’ίτε στρατιωτικοί εΐτε πολΐται είναι οί
•δράσται.
'Η λειτουργία πάντως τών εκτάκτων Στρατοδικείων προϋποθέτει την εφαρμογήν
τοΰ Νόμου ΔΞΘ τοϋ 1912 «περί καταστάσεως πολιορκίας».
Σήμερον δεν λειτουργοΰν έκτακτα Στρατοδικεία.
ε) Τό ’Αναθεωρητικόν,, όπερ δικάζει τάς εφέσεις καί τάς αιτήσεις άναθεωρήσεως
κατά τών άποφάσεων όλων τών άνωτέρώ στρατιωτικών δικαστηρίων.
ΥΙΙ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ.
Στρατιωτικά έγκλήματα είναι τά προβλεπόμενα ύπό τοΰ Στρατιωτικού Ποινι
κού Κώδικος, δηλαδή αί πράξεις καί παραλείψεις αί προβλεπόμεναι καί τιμωρούμεναι
ύπ’ αύτοΰ (όρα άρθρα 26-174 Σ.Π .Κ.).
Στρατιωτικά έγκλήματα δυνάμενα νά συναντηθώσιν έν τή καθημερινή άστυνο,μική ζωή είναι λ.χ. τά κάτωθι:
1) Βιαιοπραγίαι, έξύβρισις, δυσφήμησις ή συκοφαντική δυσφήμησις στρατιωτι
κού κατά τοΰ Βασιλέως ή τοΰ Διαδόχου.
2) Βιαιοπραγίαι ή έξύβρισις στρατιωτικού κατά άνωτέρου του έν υπηρεσία ή
έκτος ταύτης.
3) Δυσφήμησις ή συκοφαντική δυσφήμησις στρατιωτικού κατά άνωτέρου του.
4) Βιαιοπραγίαι ή έξύβρισις στρατιωτικού κατά κατωτέρου του έν υπηρεσία
ή έκτος ταύτης.
5) Έξύβρισις στρατιωτικού σκοποΰ ύπό στρατιωτικού.
6) Βιαιοπραγίαι στρατιωτικού κατά σκοποΰ στρατιωτικού.
1 7) Έγκατάλειψις θέσεως ύπό στρατιωτικού σκοποΰ.
8) Στρατιωτικός σκοπός κοιμώμενος.
9) Μή προσέλευσις στρατιωτικού εις συναγερμόν.
10) "Ασκοποι πυροβολισμοί παρά στρατιωτικού.
11) Μέθη στρατιωτικού έν ύπηρεσία διατελοΰντος άποκλειούση ή μειούση τήν
ττρός έκτέλεσιν τής ύπηρεσίας ικανότητα αύτοΰ.
12) Προσβολή τής Σημαίας ή τοΰ στρατού ύπό στρατιωτικού.
13) Λιποταξία στρατιωτικού (όρα άνωτέρω Υ.στοιχ.α).
14) Έλευθέρωσις κρατουμένου ύπό στρατιωτικού.
15) Άπόδρασις κρατουμένου στρατιωτικού.
16) Άνακοίνωσις στρατιωτικών πληροφοριών.
17) Μετάδοσις στρατιωτικών μυστικών ύπό στρατιωτικού.
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18) Κλοπή πραγμάτων άνηκόντων εις το Κράτος ή εις στρατιωτικόν ή προοριζομένων διά τον στρατόν όπό στρατιωτικού.
19) Ύπεξαίρεσις πραγμάτων άνηκόντων εις τό Κράτος τελεσθεΐσα ύπό στρατιω
τικών υπολόγων διαπεπιστευμένων την φύλαξιν, διαχείρισιν, διανομήν ή παράδοσιν*
αυτών.
20) Πλαστογραφία τελεσθεΐσα ύπό στρατιωτικών ύπολόγ&ίν κατά την στρα
τιωτικήν διαχείρισιν.
21) Κατακράτησις ύπό στρατιωτικού ολοκλήρου ή μέρους τοϋ οπλισμού του,
τών πολεμοφοδίων του, τοϋ ιματισμού του, της αποσκευής του, τής έξαρτήσεώς,
του ή τής κλινοστρωμνής του.
22) Ένεχυρίασις ύπό στρατιωτικού τοϋ ιματισμού του ή άλλων πραγμάτων
έμπιστευθέντων είς αύτόν διά τήν ύπηρεσίαν.
23) Έκμετάλλευσις ύπό στρατιωτικού χρημάτων ή πραγμάτων διαπεπιστευμένων είς αύτόν λόγω τής ύπηρεσίας του.
24) Νοθεία τροφίμων, ειδών βιοτικής, άνάγκης ή οίωνδήποτε στρατιωτικών*
πραγμάτων ύπό στρατιωτικού εντεταλμένου τήν διαχείρισιν, πώλησιν, διανομήν ή
παράδοσιν αύτών.
T ill. ΠΟΙΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΚΟΙΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ.
Κοινόν έγκλημα θεωρείται πάσα πράξις ή παράλειψις άποτελοΰσα έγκλημα κατά
τον κοινόν Ποινικόν Κώδικα ή κατά τούς ειδικούς Ποινικούς Νόμους καί ή οποία
δεν δύναται νά χαρακτηρισθή ώς στρατιωτικόν έγκλημα, ή οποία δηλαδή δέν προβλέπεται ύπό τοϋ Στρατιωτικού Ποινικού Κωδικός;
Ούτως ή έξύβρισις πολίτου ύπό στρατιωτικού είναι κοινόν έγκλημα, διότι ή
πράξις αΰτη προβλέπεται καί τιμωρείται ύπό τού κοινού Ποινικού Κώδικος, χωρίς
νά προβλέπεται καί ύπό τού Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος ώς στρατιωτικόν
έγκλημα.
Ά ντιθέτως αί βιαιοπραγίαι στρατιώτου κατ’ άνωτέρου του δέν είναι κοινόν
έγκλημα, διότι ή συμπεριφορά αύτη προβλέπεται είδικώς καί τιμωρείται ύπό τού
Στρατ. Ποιν. Κώδικος.
IX.
ΠΟΤΕ ΟΙ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΔΩΣΙΔΙΚΟΥΝ ΕΙΣ ΤΑ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.
Οί έν ένεργεία στρατιωτικοί (άνωτ. ΙΥ ), κατά κανόνα, δωσιδικοϋν (ύπάγονται)σήμερον είς τά Στρατιωτικά Δικαστήρια δι’ ά,παντα αύτών τά εγκλήματα, στρατιω
τικά τε (άνωτ. Υ ΐΙ ) καί κοινά (άνωτ. ΥΙΙΙ).
Συνεπώς ό έν ένεργεία στρατιωτικός (’Αξιωματικός ή οπλίτης), οστις εξυβρί
ζει άνώτερόν του ή εγκαταλείπει τήν θέσιν του ή λιποτακτει ή πυροβολεί άσκόπως
ή πωλεϊ στρατιωτικά είδη κλπ. (στρατιωτικά έγκλήματα ) ή έξυβρίζει, τραυματίζει,,
δυσφημεί, συκοφαντεί, κλέπτει, έξαπατά κλπ. ιδιώτην (κοινά έγκλήματα) θά δικασθή ύπό τού άρμοδίου Στρατιωτικού Δικαστηρίου (ΥΙ, άρθρ. 241 Σ.Π .Κ.).
X.
ΠΟΤΕ ΟΙ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΔΩΣΙΔΙΚΟΥΝ ΕΙΣ ΤΑ
ΚΟΙΝΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.
Κατ’ έξαίρεσιν τοϋ άνωτέρω (IX) κανόνος, οί έν ένεργεία στρατιω·τικοί (Ά ξιω ματικοί καί όπλΐται) ύπάγονται είς τά κοινά Ποινικά Δικαστήρια είς τάς εξής περιπτώ σεις:
1) Διά τάς παραβάσεις τοϋ τελωνειακού κώδικος.
2) Διά τάς παραβάσεις τού άγορανομικοϋ Κώδικος , εξαιρέσει τής νοθείας τρο
φίμων, ειδών βιοτικής άναγκης ή οίωνδήποτε στρατιωτικών πραγμάτων, δι’ ήν>
ύπάγονται είς τά Στρατιωτικά Δικαστήρια.
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3) Διά τάς παραβάσεις των νόμων περί μονοπωλίων του Κράτους (πετρελαίου,
-πυρείων, οινοπνεύματος κ λπ .), εξαιρέσει των παραβάσεων τοϋ νόμου περί μονοπω
λίου των ναρκωτικών, δι’ ας υπάγονται εις τά Στρατιωτικά Δικαστήρια.
4) Διά τάς παραβάσεις των φορολογικών έν γένει νόμων.
5) Διά τάς παραβάσεις τοϋ δασικού Κώδικος, ώς λ.χ. φθορά ή βλάβη δάσους,
βόσκησις εντός άπηγορευμένης δασικής έκτάσεως, συλλογή δασικών προϊόντων άνευ άδειας, παράνομος έκχέρσωσις κλπ. "Εστω καί άν αί παραβάσεις αύται είναι
εις βαθμόν πταίσματος (Α.Π. 159 τοϋ 1952).
6) Διά τάς παραβάσεις τοϋ νόμου περί Θήρας.
7) Διά τά κατά τοϋ Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου πραττόμενα εγκλήματα α) κλοπής, ύπεξαιρέσεως καί άπάτης β) πλαστογραφίας, νοθεύσεως δημοσίων σφραγίδων καί σημάντρων καί παραχαράξεως χαρτοσήμων ή άλλων
παντός είδους ενσήμων καί γ ) άπιστίας περί την ενέργειαν δημοσίας υπηρεσίας,
έφ’ όσον τό δι’ αύτών έπιτευχθέν ή έπιδιωχθέν όφελος τοϋ πράξαντος ή ή προσγενομένη ή οπωσδήποτε άπειληθεϊσα. ζημία τοϋ Δημοσίου ή Νομικοΰ Προσώπου Δημο
σίου Δικαίου υπερβαίνει τό ποσόν τών εκατόν χιλ. μεταλλικών δραχμών, ήτοι τό
ποσόν τών 20 εκατομμυρίων χάρτινων δραχμών, άλλως υπάγονται είς τά Στρατιω
τικά Δικαστήρια.
8) Διά παν πλημμέλημα ή κακούργημα υπό τοϋ Κοινοΰ Ποιν. Κώδικος ή τών
ειδικών ποινικών νόμων προβλεπόμενον καί διαπραττόμενον κατά τών οργάνων τής
’ Αστυνομίας Πόλεων κατά την έκτέλεσιν ή ενεκα τής έκτελέσεως τών καθηκόντων
των. Έάν τό πλημμέλημα ή κακούργημα δεν διαπραχθή κατά την έκτέλεσιν ή ένεκα
τής έκτελέσεως τών καθηκόντων τοϋ άστυνομικοΰ υπάγεται είς τήν αρμοδιότητα τών
Στρατιωτικών Δικαστηρίων.
9) Διά παν πλημμέλημα ή κακούργημα ύπό τοϋ Κοινοΰ Ποινικοΰ Κώδικος ή
τών ειδικών ποινικών νόμων προβλεπόμενον καί διαπραττόμενον κατ’ Άξιωματικοΰ
ή οπλίτου τής Χωροφυλακής κατά τήν έκτέλεσιν ή ενεκα τής έκτελέσεως τών άστυνομικών αύτών καθηκόντων (έ'στω καί άν ό δράστης είναι στρατιωτικός τής χωρο
φυλακής). Έάν τό πλημμέλημα ή κακούργημα δεν διεπράχθη κατά τήν έκτέλεσιν
ή ένεκα τής έκτελέσεως τών καθηκόντων τοϋ Άξιωματικοΰ ή οπλίτου τής χωροφυ
λακής ή έάν τό διαπραχθέν πλημμέλημα ή κακούργημα προβλέπεται καί τιμωρείται
διά βαρυτέρας ποινής ύπό τοϋ Στρατιωτικού ποινικοΰ Κώδικος ύφίσταται άρμοδιότης τών Στρατιωτικών Δικαστηρίων.
10) Διά τάς παραβάσεις τοϋ Α.Ν. 265]1945 «περί μέτρων προστασίας τών
νομίμως κυκλοφορούντων περιοδικών καί ήμερησίων δημοσιευμάτων».
11) Διά τάς παραβάσεις τοϋ Α.Ν. 710J1945 «περί διώξεως καί τιμωρίας τών
παραβάσεων τής περί προστασίας τοϋ ’Εθνικού Νομίσματος Νομοθεσίας».
12) Διά τάς παραβάσεις τών νόμων περί δημοσίων έκλογών (Βουλευτικών, Δη
μοτικών). Δεν θεωρούνται δημόσιαι αί έκλογαί διοικήσεως Σωματείου, Συλλόγου,
’Ανωνύμου Εταιρείας κλπ.
13) Διά τό άδίκημα τής μονομαχίας καί τά κατ’ αυτήν πραττόμενα έγκλήματα.
14) Διά τά έγκλήματα πειρατείας καί Ναυταπάτης.
15) Διά τά έν τώ άκροατηρίω, οίουδήποτε Ποινικοΰ ή Πολιτικοΰ Δικαστηρίου
•διαρκούσης τής συνεδριάσεως πραττόμενα καί έπ’ αύτοφώρω καταλαμβανόμενα
πλημμελήματα καί πταίσματα (ούχί κακουργήματα), έφ’ όσον θά δικασθώσιν
άμέσως.
16) Διά τήν έξύβρισιν ή δυσφήμησιν Ποινικοΰ ή Πολιτικού Δικαστηρίου διαπραχθεΐσαν έν τώ άκροατηρίω αύτοΰ διαρκούσης τής συνεδριάσεως.
17) Έάν διαπράξωσι πλημμέλημά ή κακούργημα τοΰ κοινού δικαίου, ήτοι μή
"προβλεπόμενον ύπό τοΰ Στρατιωτικού Ποινικοΰ Κώδικος, έν σ υ ν α ι τ ι ό τ η τ ι
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μετά ιδιωτών, π.χ. στρατιώτης και ιδιώτης εξύβρισαν, ήπάτησαν, έτραυμάτισαν,.
έκλεψαν κλπ. ιδιώτην. Άμφότεροι θά δικασθοΰν εις τά κοινά Δικαστήρια. "Ορα
λεπτομέρειας κατωτέρω XT. α.
18)
’Εάν διαπράξωσι πλημμέλημα ή κακούργημα του κοινού δικαίου, έν συναιτιότητι μετά στρατιωτικού της Χωροφυλακής, διά το όποιον πλημμέλημα ή κακούρ
γημα ό της Χωροφυλακής δωσιδικεΐ εις τά κοινά'ποινικά δικαστήρια, τοϋθ’ όπερ
συμβαίνει, οσάκις τό πλημμέλημα ή κακούργημα δέν στρέφεται κατά στρατιωτικού.
Π.χ. στρατιώτης καί χωροφύλαξ εξυβρίζουν ή εξαπατούν ή κλέπτουν ή ληστεύουν»
ή τραυματίζουν ή φονεύουν πολίτην. Αρμόδια τά κοινά Δικαστήρια. "Ορα λεπτομέ
ρειας κατωτέρω Χ ίΥ καί ΧΥΙΙΙ.
XI. ΠΟΤΕ ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΔΩΣΙΔΙΚΟΤΝ ΕΙΣ ΤΑ ΣΤΡΑ
ΤΙΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.
Οί άπόντες στρατιωτικοί (Τ) δωσιδικοϋν εις τά στρατιωτικά Δικαστήρια μόνονδιά τά ύπό τοϋ Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος προβλεπόμενα εγκλήματα (Υ ΙΙ),
ούχί δέ καί διά τά κοινά (ΥΙΙΙ) (άρθρον 242 Σ.Π .Κ .).
Π.χ. λιποτάκτης στρατιώτης εξυβρίζει ή βιαιοπραγεϊ κατ’ άνωτέρου του. Στρα
τιωτικός έν μακρα άδεια πυροβολεί άσκόπως. ’Αξιωματικός πολεμικής διαθεσιμότητος έξυβρίζει τον Βασιλέα κ.λ.π.
'Αρμόδια τά Στρατιωτικά Δικαστήρια.
XII. ΙΙΟΤΕ ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΔΩΣΙΔΙΚΟΤΝ ΕΙΣ ΤΑ
ΚΟΙΝΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.
Ούτοιδωσιδικοΰν εις τά Κοινά Ποινικά Δικαστήρια διά τά κοινά αυτών έγκλήματα, ήτοι διά τά πταίσματα, πλημμελήματα καί κακουργήματα τά προβλεπόμενα
ύπό τοϋ Ποινικού Κώδικος καί τών ειδικών Ποινικών Νόμων, οίτινες έχουν έκδοθή προς συμπλήρωσιν αΰτοϋ. Π.χ. λιποτάκτης στρατιώτης εξυβρίζει, κλέπτες,
τραυματίζει, φονεύει κλπ. ιδιώτην.
Στρατιωτικός έν μακρα άδεια ληστεύει ή έκβιάζει κλπ. ιδιώτην.
’Αξιωματικός έν διαθεσιμότητι βιάζει ή άπάγει κλπ. θήλυ.
XIII. ΠΟΤΕ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΩΣΙΔΙΚΟΤΝ
ΕΙΣ ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΑ.
Τοϋτο συμβαίνει :
α) Διά τά έγκλήματα αύτών τά προβλεπόμενα ύπό τοϋ Στρατιωτικοΰ ΠοινικούΚώδικος (ΥΙΙ). Π.χ. σκοπός χωροφύλαξ έγκαταλείπει την θέσιν του ή κοιμάται
ή διατελεΐ έν μέθη ή λιποτακτεΐ ή έξυβρίζει ή βιαιοπραγεϊ κατ’ άνωτέρου του κλπ.
β) Διά τά κοινά αύτών έγκλήματα (T ill), έφ’ όσον διαπράττωνται κατά στρα
τιωτικών έν γένει, επομένως καί κατά στρατιωτικών τής Χωροφυλακής. Π.χ. χωρο
φύλαξ έξυβρίζει συνάδελφόν του ή στρατιώτην ή κλέπτει Λοχαγόν ή έξαπατα.
άνώτερόν του κλπ. (άρθρον 245 Σ.Ι1.Κ.).
ΧΙΥ. ΠΟΤΕ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΩΣΙΔΙΚΟΫΝ
ΕΙΣ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.
Τοϋτο συμβαίνει, οσάκις διαπράττουν πταίσμα, πλημμέλημα ή κακούργημα τοϋ
κοινοΰ δικαίου μη στρεφόμενου κατά στρατιωτικού. Π.χ. χωροφύλαξ έξυβρίζει ή
ραπίζει πολίτην ή διαταράσσει την νυκτερινήν ησυχίαν. ’Ενωμοτάρχης φονεύει ή
έξαπατα ιδιώτην. Μοίραρχος οΐκοδομεΐ άνευ άδειας (άρθρ. 245 Σ.Π .Κ .).
ΧΥ. ΣΥΝΑΙΤΙΟΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ.
α) Έ ν περιπτώσει συναιτιότητος στρατιωτικών (έν ένεργεία ή άπόντων) καί.
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ιδιωτών εις πλημμέλημα ή κακούργημα τοϋ κοινού δικαίου ( T i l l ) υπάγονται άπαντες
εις τά κοινά Ποινικά Δικαστήρια. Π.χ. στρατιώτης και ιδιώτης έξύβρισαν ή έτραυμάτισαν ή έξηπάτησαν ή έλήστευσαν ή έφόνευσαν ιδιώτην. Άνθυπολοχαγός καί
ιδιώτης άπήγαγον νεάνιδα.
'Οσάκις δμως τό επιβλαβές άποτέλεσμα προήλθεν έκ της συμπτώσεως τής άμελείας στρατιωτικών καί ιδιωτών, χωρίζονται καί ό μέν ιδιώτης θά ύπαχθή εις τά
κοινά Δικαστήρια, ό δέ στρατιωτικός εις τά Στρατιωτικά, καθ’ 8σον δεν νοείται
συναιτιότης έξ άμελείας.
Χωρίζονται επίσης οσάκις ό συναίτιος ιδιώτης, μή άνακαλυφθείς ύπό τής άνακρίσεως, τυγχάνει άγνωστος.
β) ’Εάν πρόκειται περί εγκλήματος προβλεπομένου ύπό τοϋ Στρατιωτικού
Ποινικού Κώδικος (ΤΙΙ), οί συμμέτοχοι χωρίζονται πάντοτε καί οί μέν στρατιω
τικοί υπάγονται εις τά Στρατιωτικά Δικαστήρια, οί δέ ΐδιώται εις τά κοινά Ποινικά
Δικαστήρια. Π.χ. ναύτης καί φίλος του ιδιώτης έπροξένησαν σωματικάς βλάβας
κατά Λοχαγού πεζικού. 'Η δίκη θά χωρισθή (άρθρον 248 Σ.ΓΙ.Κ.).
ΧΥΙ. ΣΥΝΑΙΤΙΟΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΝ ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΜΕΤ’ ΑΠΟΝΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
α) Στρατιωτικοί έν ένεργεία διαπράξαντες στρατιωτικόν έγκλημα έν συναιτιότητι μετ’ άπόντος στρατιωτικού υπάγονται άπαντες εις τά Στρατιωτικά Δικαστή
ρια. Π.χ. 'Υπαξιωματικός έν ένεργεία μετά λιποτάκτου στρατιώτου έπετέθησαν
καφ’ άνωτέρου των.
β) Στρατιωτικοί έν ένεργεία διαπράξαντες πλημμέλημα ή κακούργημα τοΰ
κοινού δικαίου έν συναιτιότητι μετ’ άπόντος στρατιωτικού υπάγονται άπαντες εις
τά κοινά Ποινικά Δικαστήρια. Π.χ. ναύτης παρών μετά λιποτάκτου στρατιώτου
έκλεψαν ή έλήστευσαν ιδιώτην. Ένταΰθα ό άπών στρατιωτικός συνέλκει τον έν
ένεργεία εις τά κοινά Ποινικά Δικαστήρια (άρθρ. 248 Σ.Π .Κ .).
ΧΥΪΙ. ΣΥΝΑΙΤΙΟΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ.
α) Συμμέτοχοι στρατού ξηράς, Ναυτικού καί ’Αεροπορίας. 'Αρμόδια δι’ άπαντας
τά Στρατοδικεία ξηράς.
’Εάν δμως τό έγκλημα διεπράχθη εις τόπους τοΰ ναυτικοϋ (ναυτικόν κατάστημα,
Βασιλ. Ναύσταθμος, κλπ.), άρμόδιον δι’ άπαντας τό Ναυτοδικεΐον.
β) Συμμέτοχοι στρατού ξηράς καί ’Αεροπορίας. 'Αρμόδια τά Στρατοδικεία
ξηράς πάντοτε.
γ ) Συμμέτοχοι Ναυτικού καί ’Αεροπορίας. 'Αρμόδιον τό Ναυτοδικεΐον πάντοτε
(άρθρ. 249 Σ.Π.Κ.).
ΧΥΙΙΙ. ΣΥΝΑΙΤΙΟΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ.
α) Έ ν περιπτώσει συναιτιότητος στρατιωτικών τής Χωροφυλακής μετά τοιούτων τοΰ στρατού ξηράς, θαλάσσης, άέρος, Λιμενικού Σώματος ή Σώματος Φαρο
φυλάκων ε ι ς σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ό ν έ γ κ λ η μ α ή ε ι ς κ ο ι ν ό ν σ τ ρ ε φ όμ ε ν ο ν κ α τ ά σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ γ ε ν ι κ ώ ς υπάγονται άπαντες εις τό
άρμόδιον διά τον συναίτιον στρατιωτικόν Στρατιωτικόν Δικαστήριον (άρθρ. 106 δίς
£ 6 Α.Ν. 7]8 ’Ιουνίου 1935 «περί οργανισμού Χωροφυλακής»). Π.χ. χωροφύλαξ
μετά στρατιώτου φονεύουν Λοχαγόν. 'Αρμόδιον τό Στρατοδικεΐον ξηράς. ’Ενωμο
τάρχης καί Άρχικελευστής έπιτίθενται καθ’ 'Υποπλοιάρχου. 'Αρμόδιον τό Ναυτοδικεΐον.
Χωροφύλαξ καί Σ μηνίτης διαπράττουν κλοπήν εις βάρος 'Υποσμηναγοϋ. 'Αρμόδιον τό Άεροδικεΐον.
β) ’Εάν δμως ό ττής Χωροφυλακής διά τό έγκλημά του υπάγεται εις τά Κοινά
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Ποινικά Δικαστήρια, οπερ συμβαίνει επί των αδικημάτων τού κοινού δικαίου,
έφ’ δσον δεν στρέφονται κατά στρατιωτικών, συνέλκει εις ταϋτα καί τον συυαίτιον
του στρατιωτικόν. Π.χ. χωροφύλαξ καί στρατιώτης ή ναύτης ή σμηνίτης έξύβρισαν
ή έκλεψαν ή έξηπάτησαν ιδιώτην. 'Αρμόδια δι’ άπαντας τά κοινά Ποινικά Δικαστήρια.
XIX. ΣΤΝΑΦΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ.
α) ’Επί συρροής πράξεων τοϋ στρατιωτικού, έξ’ ών άλλαι μέν υπάγονται εις
τά Στρατιωτικά Δικαστήρια, άλλαι δέ εις τά κοινά Ποινικά Δικαστήρια, δικάζει
περί δλων τό Στρατιωτικόν Δικαστήριον, έ ά ν ή β α ρ υ τ έ ρ α έ ξ α υ τ ώ ν
π ρ ο β λ έ π η τ α ι κ α ί τ ι μ ω ρ ή τ α ι ύ π ό τ ο ϋ Σ τ ρ α τ . Π ο ι ν . Κώ δ ι κ ό ς . Π.χ. ό έν μακρα άδεια Άνθυπολοχαγός βιαιοπραγεΐ κατ’ άνωτέρου του
(άρμόδιον τό Στρατοδικείου), έν ώ συγχρόνως εξυβρίζει ιδιώτην, δστις ήθέλησε νά
έπέμβη ύπέρ τοϋ άνωτέρου (άρμόδιον τό κοινόν δικαστήριον, καθ’ δ άπών στρατιω
τικός).
Διά τάς άνωτέρω συναφείς πράξεις τοϋ στρατιωτικοΰ είναι άρμόδιον τό Στρα
τοδικείου, καθ’ δσον ή βιαιοπραγία κατ’ άνωτέρου προβλέπεται καί τιμωρείται ύπό
τοϋ Στρατιωτικού Ποινικοΰ Κώδικος αύστηρότερον τής ύπό τοϋ κοινοΰ Ποινικού
Κώδικος προβλεπομένης έξυβρίσεως τοϋ ιδιώτου.
’Ενταύθα έχομευ έπέκτασιν τής άρμοδιότητος τού Στρατιωτικού Δικαστηρίου,
λόγω συνάφειας τών πράξεων.
β) ’Εάν ή βαρυτέρα τών συναφών πράξεων προβλήπηται ύπό τοϋ κοινού Ποιν.
Κώδικος, αί πράξεις χωρίζονται καί έκαστον τών δικαστηρίων δικάζει τάς πράξεις
τής άρμοδιότητος του. Π.χ. λιποτάκτης στρατιώτης (άπών) κλέπτει τά άρβυλα
συναδέλφου του. 'Ο παθών τον άντιλαμβάνεται καί τον καταδιώκει. Κινδυνεύων ό
δράστης νά συλληφθή φονεύει τον παθόντα.
’Ενταύθα εχομεν κλοπήν στρατιωτικού είδους, δι’ ήν είναι άρμόδιον τό Στρα
τοδικείου καί φόνον στρατιώτου διαπραχθέντα παρ’ άπόντος στρατιωτικού, δι’ δν αρ
μόδια τά κοινά Δικαστήρια.
Αί πράξεις θά χωρισθοΰν.
γ ) Έάν ούδεμία τών συναφών πράξεων προβλέπεται ύπό τού Στρατιωτικού
Ποινικού Κώδικος, μία δμως έξ αυτών ύπάγεται οπωσδήποτε εις τά κοινά Ποινικά
Δικαστήρια (άνωτ. X ), καθίστανται αρμόδια ταϋτα δι’ άπάσας τάς πράξεις. Π.χ.
Έπιλοχίας έν ένεργεία θηρεύει άνευ άδειας (άρμόδια τά κοινά Δικαστήρια) καί διά
νά άποφύγη την σύλληψίν του πυροβολεί καί τραυματίζει τον δασοφύλακα (άρμόδιον
τό Στρατοδικείου). ’Επειδή δμως ούδέν τών άνωτέρω συναφών έγκλημάτων προβλέπεται ύπό τού Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος, καθίστανται άρμόδια προς έκδίκασιν άμφοτέρωυ τών έγκλημάτων τά κοινά Δικαστήρια, λόγω συνάφειας.
δ) Έάν μία τών συναφών πράξεων ύπάγεται οπωσδήποτε εις τά κοινά Ποινικά
Δικαστήρια (άνωτ. X) καί έτέρα προβλέπεται ύπό τού Στρατιωτικού Ποινικού
Κώδικος, ή δίκη χωρίζεται.
Π.χ. Στρατιώτης έπιτίθεται κατ’ άνωτέρου του καί κατά τού έπιχείρήσαντος
την σύλληψίν του άστυνομικοΰ.
Διά τήν έπίθεσιν κατά τού άνωτέρου θά δικασθή εις τό Στρατοδικείου, διά δέ
τήν κατ’ άστυνομικοΰ εις τά κοινά Δικαστήρια (άρθρ. 250 Σ.Π.Κ.).
XX. ΚΑΤΑ ΠΟΙΟΝ ΧΡΟΝΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΗ Η ΙΔΙΟΤΗΣ
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΑ ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΧΘΗ ΟΥΤΟΣ ΕΙΣ ΤΑ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.
'Η ί δ ι ό τ η ς τ ο ύ σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ π ρ έ π ε ι ν ά ύ π ά ρ χ η κ α τ ά
τον χρόνον τής δ ι α π ρ ά ξ ε ω ς τού έ γ κ λ ή μ α τ ο ς καί ούχί
κ α τ ά τ ο ν χ ρ ό ν ο ν τ ή ς δ ι ώ ξ ε ω ς ή έ κ δ ι κ ά σ ε ω ς α ύ τ ο ΰ . Συνε-
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πώ ς τά μετά τήν κτήσιν της στρατιωτικής ίδ'ότητος εγκλήματα υπάγονται εις τά
Στρατιωτικά Δικαστήρια, έστω και άν ή δίωξις αύτών γίνεται μετά τήν έξοδόν των
έκ των τάξεων τοϋ στρατού. Π.χ. στρατιώτης κλέπτει ιδιώτην, τό δέ έγκλημά του
ανακαλύπτεται μετά τήν άπόλυσίν του.έκ των τάξεων τοϋ στρατού. 'Αρμόδιον τό
Στρατοδικεΐον.
Εις τά κοινά δέ Δικαστήρια υπάγονται οί στρατιωτικοί διά τά άδικήματα, τά
όποια διέπραξαν ώς ίδιώται, έστω καί άν ή δίωξις των εγκλημάτων αύτών γίνεται
μετά τήν είς τό στράτευμα κατάταξίν των (Α.Π. 514J1936, -494] 1947, 1022J1948
καί 253J1950). Π.χ. ιδιώτης κλέπτει ιδιώτην, τό δέ έγκλημά του άνακαλύπτεται
μετά τήν κατάταξίν του είς τό στράτευμα. 'Αρμόδια τά κοινά Ποινικά Δικαστήρια.
XXI.
ΣΤΛΛΗΨΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΣ ΤΠΟ. ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Α) Έ π ί α υ τ ο φ ώ ρ ω ν έ γ κ λ η μ ά τ ω ν .
α) ’Α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν . 'Οσάκις ’Αξιωματικός (ξηρας, θαλάσσης, άέρος, Λι
μενικού Σώματος, Σώματος Φαροφυλάκων, Χωροφυλακής) ήθελε καταληφθή έπ’ αύ
τοφώρω διαπράττων πταίσμα ή πλημμέλημα (κοινόν ή στρατιωτικόν), δέν συλλαμβάνεται (1), έφ’ όσον ούτος είτε έν στολή, είτε έν πολιτική περιβολή ών, ήθελε έπιδείξει τώ άστυνομικώ όργάνω προς λήψιν τών στοιχείων του τό δελτίον ταυτότητάς'

τ0υ',’Εν
^ ή όμως περιπτώσει ό ’Αξιωματικός δέν είναι έφωδιασμένος διά δελτίου
~

ταυτότητος ή άρνεΐται τήν έπίδειξιν τούτου καί έφ’ όσον δέν είναι άλλως εφικτή ή
έπί τόπου ή έξακρίβωσις τής ταυτότητάς του, συλλαμβάνεται καί οδηγείται είς τό
οίκεΐον άστυνομικόν κατάστημα προς έξακρίβωσιν τής ταυτότητάς του, μεθ’ ήν άπολύεται.
Τάς-περαιτέρω ένεργείας, έπί μέν τών πταισμάτων όρα κατωτέρω XXIII, έπί
δέ τών πλημμελημάτων κατωτέρω ΧΧΥ.
Τά άνωτέρω δέν ίσχύουσι καί ό ’Αξιωματικός συλλαμβάνεται καί οδηγείται είς
τό οίκεΐον άστυνομικόν κατάστημα, άν ήθελε φωραθή διαπράττων κακούργημα, ώς
λ.χ. ανθρωποκτονίαν έκ προθέσεως, βιασμόν, βαρείας σωματικάς βλάβας κλπ.
Τάς περαιτέρω ένεργείας έπί κακουργημάτων δρα κατωτέρω ΧΧΥΙ.
β) ' Ο π λ ι τ ώ ν . 'Οσάκις οπλίτης τις ήθελε καταληφθή όποπίπτων είς πταισματικήν τινα παράβασιν, οί αστυνομικοί περιορίζονται είς τήν έξακρίβωσιν τής ταυ
τότητάς των.
Έ ν ή δμως περιπτώσει ό οπλίτης δέν είναι έφωδιασμένος διά δελτίου ταυτότητος
ή άρνεΐται τήν έπίδειξιν τούτου καί έφ’ δσον δέν είναι άλλως εφικτή ή έπί τόπου έξακρίβωσις τής ταυτότητάς του, συλλαμβάνεται καί οδηγείται είς τό οίκεΐον άστυνο
μικόν κατάστημα προς έξακρίβωσιν τής ταυτότητάς του, μεθ’ ήν απολύεται.
(1 ) Κατά τό άρθρον 281 τοϋ Σ.Π.Κ. καί 70 Σ.Π.Ν. «έν περιπτώσει έπ’ αύτοφώρω πλημ
μελήματος ή κακουργήματος, πας άνακριτικός υπάλληλος (στρατιωτικός ή μή) ΰποχρεοϋται νά
ενεργήση τήν σύλληψιν πάντων τών είς τήν αρμοδιότητα τοϋ Στρατοδικείου ή τοϋ Ναυτοδικείου
ύπαγομένων, ...................». ’Επίσης κατά τό άρθρον 275 ? 1 τοϋ Κώδικ. Ποιν. Δικονομίας, έπί
τών έπ’ αύτοφώρω πλημμελημάτων καί κακουργημάτων οί έπί της άνακρίσεως υπάλληλοι, ώς καί
παν άστυνομικόν βργανον έχουσι τήν ΰποχρέωσιν νά συλλαμβάνουσι τον πράξαντα.........................
Παρά τάς ρητάς ταύτας διατάξεις τοϋ Νόμου, τό άρθρον 4 τοϋ ΰπ’ άριθ. 47 τοϋ 1934 Κανονισμού
τοϋ Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων άπαγορεύει είς τούς αστυνομικούς τήν σύλληψιν τών ’Α ξιω
ματικών έπί τών έπ’ αύτοφώρω πλημμελημάτων καί συγχωρεΐ ταύτην μόνον έπί τών έπ’ αύτοφώρω
κακουργημάτων.
(2) Περί της συλλήψεως τών άστυνομικών καί τών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής
'Υπηρεσίας καί περί- τών ένεργειών έπί τών έγκλημάτων αύτών θά άσχοληθώμεν είς ειδικόν
άρθρον.
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Τάς περαιτέρω ένεργείας επί πταισμάτων δρα κατωτέρω XXIII.
’Απαγορεύεται πάντως ή έξ ύπερβάλλοντος ζήλου ή έξ επιπόλαιας σκέψεως σύλληψις οπλίτου ή ή δημιουργία καταστάσεως δικαιολογούσης σύλληψιν.
'Οσάκις οπλίτης τις ήθελε φωραθή διαπράττων πλημμέλημα ή κακούργημα
(κοινόν ή στρατιωτικόν) συλλαμβάνεται πάντοτε καί οδηγείται εις τό οΐκεΐον ’Αστυ
νομικόν Κατάστημα διά τα περαιτέρω. Τάς περαιτέρω ταύτας ένεργείας δρα κατω
τέρω ΧΧΙΤ.
Β) Δ υ ν ά μ ε ι τ ί τ λ ο υ σ υ λ λ ή ψ ε ω ς .
'Οσάκις κατά στρατιωτικού έν ένεργεία υπάρχει ένταλμα συλλήψεως ή φυλακίσεως ή βούλευμα είτε της κοινής είτε τής Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, δεν δύναται
νά συλληφθή οδτος άνευ ρητής διαταγής τής προϊσταμάνης αύτοΰ ’Αρχής, εις ήν
διαβιβάζεται τό ένταλμα κλπ. προς έκτέλεσιν (1).
'Η ’Αρχή αΰτη ,έν ούδεμια περιπτώσει δύναται νά άναβάλη την έκτέλεσιν.
Κατ’ έξαίρεσιν τά έντάλματα συλλήψεως καί φυλακίσεως, τά έκδιδόμενα υπό των
’Ανακριτών διά τά έγκλήματα τά υπαγόμενα εις τήν αρμοδιότητα των Πενταμελών
Έφετείων (δρα & 146 εγχειριδίου Ποιν. Δικονομίας) καί άφορώντα στρατιωτικούς
έν γένει, έκτελοϋνται άπ’ ευθείας υπό τοϋ άρμοδίου Είσαγγελέως, άνευ μεσολαβήσεως
τής προϊσταμένης στρατιωτικής ’Αρχής.
XXII.
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΚΑΕΙΣΙΜΟΝ ΕΙΣ ΚΡΑ
ΤΗΤΗΡΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΟΣ ΣΤΡΑ
ΤΙΩΤΙΚΟΥ.
α) Σωματική έρευνα. ’Αξιωματικοί καί όπλΐται έν στολή ουδέποτε έρευνώνται.
Τό αύτό ισχύει καί διά τούς έν πολιτική περιβολή ’Αξιωματικούς, έφ’ δσον ήθελον
έπιδείξει τό δελτίον ταυτότητάς των. ’Άρα οί έν πολιτική περιβολή όπλΐται έρευνώνται.
β) ’Αφοπλισμός. ’Αξιωματικοί καί όπλΐται άφοπλίζονται μόνον εις περίπτωσιν
τελέσεως ή άποπείρας τελέσεως έγκλημάτων δι’ δπλων.
γ ) Κλείσιμον εις κρατητήριον. Πας συλλαμβανόμενος καί προσαγόμενος εις τό
άστυνομικόν κατάστημα ’Αξιωματικός ή οπλίτης ουδέποτε κλείεται εις τό κρατη
τήριον, έκτος άν πρόκειται περί έξαιρετικώς σοβαρού έγκλήματος ή έπίκειται κίν
δυνος άποδράσεως.
δ) Παράδοσις συλληφθέντος στρατιωτικού. 'Ο συλληφθείς καί προσαχθείς εις
τό ’Αστυνομικόν Κατάστημα οπλίτης (διά πλημμέλημα ή κακούργημα) ή ’Αξιω
ματικός (διά κακούργημα) δέον, έφ’ δσον τό έγκλημά του ύπάγεται εις τήν άρμοδιότητα τών Στρατιωτικών Δικαστηρίων (άνωτ. IX έν συνδυασμώ προς X) νά παραδίδεται τό ταχύτερον εις τό προσερχόμενον, κατόπιν είδοποιήσεώς μας, δργανον τής
αρμόδιας Στρατιωτικής ’Αρχής (Ε.Σ.Α., Ε.Ν.Α., Ε.Α.Α., Χωροφυλακής) προς ήν
άποστέλλονται καί αί σχετικαί άνακριτικαί έκθέσεις (δρα προσεκτικώς κατωτ. ΧΧΙΥ,
ΧΧΥ καί ΧΧΥΙ).
’Εάν τό έγκλημα τού συλληφθέντος στρατιωτικού ύπάγεται εις τά Κοινά Ποινικά
Δικαστήρια (άνωτ. X), ό στρατιωτικός παραδίδεται καί πάλιν εις τό προσερχόμενον
δργανον τής αρμόδιας στρατιωτικής ’Αρχής, έγχειρίζεται δμως εις αύτό έπί άποδείξει, έγγραφον προς τήν άρμοδίαν Στρατιωτικήν ’Αρχήν, έν φ άναφέρεται ή αιτία
τής συλλήψεως καί ή ήμερομηνία καί ώρα, καθ’ ήν ό δράστης δέον νά προσαχθή,
μερίμνη τής Στρατιωτικής ’Αρχής εις τον Εισαγγελέα ή τό Δικαστήριον, οπότε καί
(1) 'Ορίζεται τοϋτο, άφ’ ενός μέν, ΐνα μή ή Στρατιωτική ’Αρχή στερείται έν άγνοια της
τών άποτελούντων τήν δύναμιν αύτης προσώπων, άφ’ έτέρου δέ προς άποφυγήν συγκρούσεων μεταξύ
τών πολιτικών καί στρατιωτικών ’Αρχών.
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υπό τής ’Αστυνομικής ’Αρχής τήν όρισθεΐσαν ώραν θά προσκομίζωνται ενώπιον του
Είσαγγελέ,ως ή Δικαστηρίου τά σχετικά έγγραφα.
XXIII.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (1).
Α ) Τ ω ν έ ν έ ν ε ρ γ ε ί α Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν (1Υ).
Οδτοι διά τά πταίσματά των τιμωρούνται πειθαρχικώς ύπό των προϊσταμένων
των Στρατιωτικών ’Αρχών, αίτινες δύνανται, εάν τό πταίσμα είναι σοβαρόν, νά.
παραπέμψωσι τον υπαίτιον εις τό αρμόδιον Στρατιωτικόν Δικαστήριον (άρθρα 241
g 2 καί 243 g 2 Σ.Π.Κ.).
Κατόπιν τούτου, τά άστυνομικά όργανα ευρισκόμενα προς αυτοφώρου ή μή
πταίσματος έν ένεργεία στρατιωτικού (’Αξιωματικού ή οπλίτου) λαμβάνουν ή έξακριβώνουν τά στοιχεία ταυτότητάς τούτου καί υποβάλλουν εναντίον του άπλήν άναφοράν, ήτις διαβιβάζεται ύπό του οικείου ’Αστυνομικού Τμήματος εις τήν προϊσταμένην τού πταίστου ’Αρχήν διά τά περαιτέρω. ’Εάν τό πταίσμα στρέφεται κατά πο
λίτου, ,δύναται ούτος νά ύποβάλη μήνυσιν εις τό οΐκεϊον ’Αστυνομικόν Τμήμα, προφορικώς ή έγγράφως, ήτις διαβιβάζεται ομοίως.
Δέν έπιτρέπεται συνεπώς οί έν ένεργεία στρατιωτικοί νά όδηγώνται είς τό αυτό
φωρον Πταισματοδικεΐον διά τά πταίσματά των ή νά υποβάλλεται έναντίον των μήνυσις διαβιβαζομένη είς τόν Δημόσιον Κατήγορον.
’Εάν ό πταίστης στρατιωτικός δέν είναι έφωδιασμένος διά δελτίου ταυτότητος ή,
άρνεΐται τήν έπίδειξίν του καί έφ’ όσον δέν είναι άλλως δυνατή ή έπί τόπου έξακρίβωσις τής ταυτότητάς του, συλλαμβάνεται καί οδηγείται εις τό οΐκεϊον ’Αστυνομικόν
Κατάστημα προς έξακρίβωσιν τής ταυτότητάς του,- μεθ’ δ άπολύεται καί υποβάλλεται
κατ ’αυτού άναφορά κατά τά άνωτέρω.
Β) Τ ώ ν ά π ό ν τ ω ν σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν (Υ).
Ούτοι διά τά πταίσματά των δωσιδικοΰν είς τά κοινά Πταισματοδικεία. Συνεπώς
ό λιποτάκτης στρατιώτης, όστις διαταράσσει τήν κοινήν ήσυχίαν ή ό έν μακρα άδεια
ή διαθεσιμότητι ’Αξιωματικός, όστις παραβαίνει τά ς . περί κυκλοφορίας πεζών δια
τάξεις θά δικασθή είς τό Πταισματοδικεΐον.
Σκόπιμον όμως είναι, προκειμένου περί ’Αξιωματικών τουλάχιστον, νά μή όδηγώνται είς τό αύτόφωρον Πταισματοδικεΐον, άλλά νά έξακριβοΰται ή ταυτότης των
καί νά υποβάλλεται κατ ’αύτών μήνυσις διαβιβαζομένη είς τόν Δημόσιον Κατήγορον.
Γ) Τ ώ ν τ ή ς Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς .
α) ’Εάν τά πταίσματα τούτων στρέφονται κατά στρατιωτικού γενικώς, τιμω
ρούνται πειθαρχικώς υπό τών προϊσταμένων των, οΐτινες δύνανται διά τήν βαρύτητα
τών περιστάσεων νά παραπέμψωσι τόν υπαίτιον είς τό Στρατοδικεΐον (άρθρα 241
καί 245 Σ.Π .Κ .). Π.χ. χωροφύλαξ προσβάλλει τήν τιμήν συναδέλφου του είς βαθμόν
πταίσματος, κατά τό άρθρον 361 g 2 Ποιν. Κώδικος ή ρίπτει έντός οικίας άνωτέρου
του ή συναδέλφου του λίθους, κατά παράβασιν τού άρθρου 437 Ποιν. Κώδικος.
’Εν τή περιπτώσει ταύτη, αί ένέργειαι τών άστυνομικών είναι οΐαι έπί τών
πταισμάτων τών έν ένεργεία στρατιωτικών (άνωτ. στοιχ. Α ).
β) ’Εάν τό πταίσμα τού στρατιωτικού τής χωροφυλακής δέν στρέφεται κατά
στρατιωτικού, τότε ούτος υπάγεται είς τήν αρμοδιότητα τών κοινών Πταισματο
δικείων καί δή άνεξαρτήτως βαθμού, λόγω τής καταργήσεως τών περί ίδιαζούσης
Ό Στρατιωτικός Ποινικός Κώδιξ δέν διαλαμβάνει στρατιωτικά έγκλήματα είς βαθμόν
πταίσματος. Συνεπώς λέγοντες πταίσματα τών στρατιωτικών έννοοϋμεν τά ύπό τοϋ κοινού ποι
νικού κώδικος καί τών ειδικών ποινικών νόμων προβλεπόμενα.
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δικαιοδοσίας τών άνωτέρων ’Αξιωματικών της Χωροφυλακής διατάξεων.
Έ ν τή περιπτώσει δμως ταύτη οί τής Χωροφυλακής (’Αξιωματικοί και όπλϊται)
δέν οδηγούνται εις τό αυτόφωρον Πταισματοδικείων, άλλ’ έξακριβοΰται ή ταυτότης
των καί υποβάλλεται εναντίον των μήνυσις, ήτις διαβιβάζεται εις τον Δημόσιον Κατή
γορον διά τά περαιτέρω. Π.χ. χωροφύλαξ διαταράσσει την κοινήν ήσυχίαν. ’Ενω
μοτάρχης άνεγείρει αύθαίρετον οικοδομήν. ’Ανθυπομοίραρχος παραβαίνει τάς περί
κυκλοφορίας πεζών διατάξεις. 'Αρμόδιον τό Πταισματοδικεΐον. Έάν ■ό τής Χωρο
φυλακής στερήται δελτίου ταυτότητος ή άρνήται την έπίδειξίν του καί έφ’ δσον δέν
είναι άλλως έφικτή ή έπί τόπου έξακρίβωσις τής ταυτότητάς του, συλλαμβάνεται
καί οδηγείται εις τό οίκεϊον ’Αστυνομικόν Κατάστημα προς έξακρίβωσιν τής ταυτό
τητάς του, μεθ’ ό άπολύεται καί υποβάλλεται κατ ’αότοϋ μήνυσις διαβιβαζομένη εις
τον Δημόσιον Κατήγορον.
Δ) Σ υ ν α ι τ ι ό τ η ς σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν κ α ί ι δ ι ω τ ώ ν έ ν π τ α ί 
σ μ α τ ι.
α) ’Εν ένεργεία στρατιωτικοί διαπράττοντες πταισματικήν παράβασιν έν συναιτιότητι μετά ιδιωτών ή άπόντων στρατιωτικών χωρίζονται καί οί μέν έν ένεργεία
στρατιωτικοί θά τιμωρηθούν πειθαρχικώς ύπό τών προϊσταμένων των κατά τά άνωτέρω (στοιχ. Α ), οί δέ άπόντες ή οί ίδιώται θά τιμωρηθούν ύπό του Πταισματοδι
κείου δι’ αμέσου προσαγωγής ή διά μηνύσεως.
β) ’Απόντες στρατιωτικοί διαπράττοντες πταίσμα έν συναιτιότητι μετάίδιωτών
υπάγονται άπαντες εις τό Πταισματοδικείων.
γ ) Στρατιωτικοί τής Χωροφυλακής διαπράττοντες πταίσμα έν συναιτιότητι
μετά ιδιωτών ή άπόντων στρατιωτικών στρεφόμενον κατά στρατιωτικού (άνωτέρω
Γ. α), χωρίζονται κατά τά άνωτέρω (στοιχ. Δ. α).
δ) Στρατιωτικοί τής Χωροφυλακής διαπράττοντες πταίσμα έν συναιτιότητι
μετά ιδιωτών ή άπόντων στρατιωτικών, μη στρεφόμενον κατά στρατιωτικού (άνωτ.
Γ. β), υπάγονται άμφότεροι εις Πταισματοδικείων, εις δ θά εΐσαχθοϋν κατόπιν
μηνύσεως.
ε) Στρατιωτικοί τής Χωροφυλακής διαπράττοντες πταίσμα έν συναιτιότητι
μετά στρατιωτικών έν ένεργεία, στρεφόμενον κατά στρατιωτικού (άνωτ. Γ. α), τι
μωρούνται πάντες πειθαρχικώς ύπό τών οικείων προϊσταμένων των, έάν δετό πταίσμα
δέν στρέφεται κατά στρατιωτικού (άνωτ. Γ. β ), οί μέν στρατιωτικοί τιμωρούνται
πειθαρχικώς, οί δέ τής Χωροφυλακής ύπό τού Πταισματοδικείου.
ΧΧΙΥ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ
ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ.
α) Έ π ί α ύ τ ο φ ώ ρ ω ν π λ η μ μ ε λ η μ ά τ ω ν ή κ α κ ο υ ρ γ η μ ά 
τ ω ν ε ί δ ι κ ώ ς π ρ ο β λ ε π ο μ έ ν ω ν ύ π ό τ ο ύ Σ τ ρ α τ . Π ο ι ν . Κ ω
δ ι κ ό ς (ορα Υαΰτα άνωτ. Υ ΙΙ), ώς λ.χ. έπί έξυβρίσεως άνωτέρου, βιαιοπραγιών
κατ’ άνωτέρου, άσκοπων πυροβολισμών, άνακοινώσεως στρατιωτικών πληροφοριών,
μεταδόσεως στρατιωτικών μυστικών, κλοπής ή ύπεξαιρέσεως στρατιωτικών πραγ
μάτων κλπ., ό οπλίτης (έν απουσία στρατιωτικού οργάνου) συλλαμβάνεται καί οδη
γείται είςτό οίκεϊον ’Αστυνομικόν Κατάστημα, ένθα συντάσσετα! εκθεσις συλλήψεως,
περιεχούσης ,σημείωσιν τού ’Ονοματεπωνύμου, πατρωνύμου, ηλικίας, βαθμού καί
τών χαρακτηριστικών τού συλληφθέντος, καθώς καί περιγραφήν τού διαπραχθέντος
έγκλήματος (άρθρον 281 Σ.Π.Κ. καί 70 Σ.Π.Ν.).
Εύθύς άμέσως ειδοποιείται ή έν τώ τόπω τής συλλήψεως Ελληνική Στρατιωτική
’Αστυνομία (Ε.Σ.Α.) ή Ελληνική Ναυτική ’Αστυνομία (Ε.Ν.Α.) ή Ελληνική ’Αερο
πορική ’Αστυνομία (Ε.Α.Α.) ή τό Φρουραρχεΐον ή άλλη ύπηρεσία τής Χωροφυλακής
προς παραλαβήν τού συλληφθέντος μετά τής έκθέσεως συλλήψεως.
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Έ ν ελλείψει μονάδος ή όμάδος Στρατιωτικής, Ναυτικής κλπ. ’Αστυνομίας έν
τώ τόπω της συλλήψεως ό συλληφθείς παραδίδεται εις τήν πλησιεστέραν άρμοδίαν
Στρατιωτικήν Αρχήν (άρθρον 10 ν. 1746 του 1951).
Εις τήν άρμοδίαν Στρατιωτικήν ’Αρχήν παραδίδονται έπίσης καί τα τυχόν κατασχθέντα πειστήρια καί είς ταύτην παραπέμπονται οί μάρτυρες προς έξέτασιν,
άπαγορευομένης τής ένεργείας προανακρίσεως παρά τής ’Αστυνομίας (άρθρον 71
έδαφ. πρώτον κωδ. ν. 4971J1931. Δεν άποκλείεται έν τούτοις, έν περιπτώσεί αύτοφώρου στρατιωτικού έγκλήματος, ή ένέργεια. άνακριτικών πράξεων παρά των άνακριτικών υπαλλήλων τής ’Αστυνομίας καί ιδίως ή έξέτασις των αύτοπτών μαρτύρων
προς άποφυγήν ταλαιπωρήσεώς των διά τής μεταβάσεώς των είς τό μακράν κείμενον
άνακριτικόν Στρατιωτικόν γραφεΐον (άρθρ. 127 Κ.Π.Δ).
’Εάν κατά τήν διάπραξιν του Στρατιωτικού έγκλήματος παρίσταται ή άμέσως
καταφθάση οργανον τής άρμοδίας Στρατιωτικής, Ναυτικής κλπ. ’Αστυνομίας, τοΰτο
είναι άρμόδιον καθ’ ύλην νά έπιληφθή, τά δέ όργανα τής ’Αστυνομίας περιορίζονται
είς τό νά του παράσχουν πάσαν σχετικήν πληροφορίαν καί συνδρομήν.
β) Έ π ί αυτοφώρων πλημμελημάτων ή κακουργημάτων τοϋ κοινού δικαίου,
ύπαγομένων όμως είς τήν άρμοδιότητα των Στρατιωτικών Δικαστηρίων (άνωτ. IX),
ώς λ.χ. έπί έξυβρίσεως, δυσφημήσεως, έξαπατήσεως, ληστείας, έκβιάσεως, κλοπής,
σωματικών βλαβών κλπ. κατά πολίτου, ό οπλίτης συλλαμβάνεται καί οδηγείται είς
τό οίκεΐον ’Αστυνομικόν Κατάστημα, ένθα ένεργεΐται προανάκρισις.
Ή προανάκρισις αΰτη ένεργεΐται κατά τάς διατάξεις τοϋ Κώδικος τής Ποινικής
Δικονομίας, πλήν τοϋ ότι ό κατηγορούμενος στρατιωτικός δεν δικαιούται νά ζητήση
προθεσμίαν προς άπολογίαν, ούτε νά παρίσταται μετά συνηγόρου, ούτε νά λάβη
γνώσιν τών έγγράφων τής προανακρίσεως προ τής απολογίας του, άλλά περατωθείσης τής άπολογίας του αναγιγνώσκονται προς αύτόν αί τής άνακρίσεως έκθέσεις,
έφ’ ών δικαιούται νά ύποβάλη παρατηρήσεις συμπληρών τήν άπολογίαν του (άρθρ.
294 Σ.Π.Κ., 84 Σ.Π.Ν. καί Γνωμ. Είσαγγ. Άρ. Πάγου 42] 1947).
Μετά τό πέρας τής προανακρίσεως, ό συλληφθείς οπλίτης άποστέλλεται μετά
τής δικογραφίας είς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, όστις παραπέμπει τούτον
είς τήν άομοδίαν νά διατάξη τήν ποινικήν δίωξίν του Στρατιωτικήν Δικαστικήν
’Αρχήν ( ί) (άρθρα 80 Σ.Π.Ν., 287 Σ.Π.Κ. καί 71 Κώδ. Νόμου 4971)1931).
’Εάν τό έγκλημα διεπράχθη έν Άθήναις ή Πειραιεΐ, ό κατηγορούμενος οπλίτης
άποστέλλεται μετά τής δικογραφίας απ’ εύθείας είς τήν άρμοδίαν νά διατάξη τήν
ποινικήν δίωξίν του Στρατιωτικήν Δικαστικήν ’Αρχήν (1) άνευ τής μεσολαβήσεως
τοϋ Είσαγγελέως.
'Η Άνωτέρα Στρατιωτική Διοίκησις ’Αττικής—Νήσων (Α.Σ.Δ.Α.Ν.) διά τής
ύπ’ άριθ. 404649JB 7]1950 Διαταγής της ήξίωσε τήν άπ’ εύθείας άποστολήν είς
αυτήν παρά τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών-Πειραιώς τών ύπαγομένων είς τά Στρατοδι
κεία στρατιωτικών ξηράς καί ούχί μέσω τής Εισαγγελίας.
’Εάν τοϋ -επ’ αύτοφώρου πλημμελήματος ή κακουργήματος τοϋ κοινού δικαίου,
1) Τήν ποινικήν δίωξίν κατά τών στρατιωτικών ξηρας διατάσσει ό Διοικητής τής μονά
παρ’ ή ΐδρυται τό Στρατοδικειον, κατά τών τοϋ Πολεμικού Ναυτικοϋ καί τοϋ Σώματος
Φαροφυλάκων ό 'Υπουργός έπί τών Ναυτικών, κατά τών τής ’Αεροπορίας ό 'Υπουργός
τής ’Αεροπορίας, κατά τών τοϋ Αιμενικοϋ Σώματος ό 'Υπουργός ’Εμπορικής Ναυτιλίας
κατά τών τής Χωροφυλακής, ό ’Αρχηγός τής Χωροφυλακής.
Έν Άθήναις καί Πειραιεΐ τήν ποινικήν Δίωξίν τών στρατιωτικών τής ξηρας διατάσσει
ή διεύθυνσις Δικαστικού τής Α.Σ.Δ.Α.Ν.
Έν περιπτώσεί συναιτιότητος διαφόρων στρατιωτικών, τήν ποινικήν δίωξίν διατάσσει
ό διά τούς συναιτίους αρμόδιος (άρθρ. 269 Σ.Π.Κ.) (όρα άνωτ. ΧΥΙΤ).
1) "Ορα σημείωσιν 1 σελίδος 45.'
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τοϋ ύπαγομένου είς τήν άρμοδιότητα τών Στρατιωτικών Δικαστηρίων έπελήφθη από
της πρώτης στιγμής ή άρμοδία Στρατιωτική, Ναυτική κλπ. ’Αστυνομία, δεν δι
καιούται ή ’Αστυνομία Πόλεων να άξιώση άρμοδιότητα, καθ’ όσον είς τάς περι
πτώσεις δωσιδικίας των στρατιωτικών είς τα Στρατιωτικά Δικαστήρια άρμόδιοι
κατά πρώτον λόγον είναι οί Στρατιωτικοί Άνακριτικοί υπάλληλοι, οί δέ της ’Αστυ
νομίας επιλαμβάνονται έν ελλείψει παντός επί της άνακρίσεως στρατιωτικού (άρθρον
276 Σ.Π.Κ. καί 76 Σ.Π.Ν.). '
γ ) ’Επί αύτοφώρων πλημμελημάτων καί κακουργημάτων του κοινού δικαίου, διά
τά όποια οί στρατιωτικοί υπάγονται οπωσδήποτε είς τά κοινά Ποινικά Δικαστήρια
{δρα προσεκτικώς άνωτέρω X ), ώς λ.χ. έπί παραβάσεων τοϋ τελωνειακού, τοϋ άγορανομικοϋ ή τοϋ δασικού Κώδικος, έπί πλημμελημάτων καί καρουγημάτων διαπραττομένων κατ’ οργάνων τής ’Αστυνομίας Πόλεων ή τής Χωροφυλακής κατά τήν έκτέλεσιν ή ένεκα τής έκτελέσεως τών καθηκόντων των κλπ., οί όπλϊται συλλαμβάνονται
καί οδηγούνται είς τό οίκεΐον ’Αστυνομικόν Κατάστημα ένθα ένεργεϊται προανάκρισις
κατά τάς διατάξεις τοϋ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας, τοϋ κατηγορουμένου στρα
τιωτικού έξομοιουμένου έν τή περιπτώσει ταύτη άπολύτως προς ιδιώτην καί έπομένως οδτος έχει καί τά δικαιώματα τοϋ ιδιώτου κατηγορουμένου.
Ό κατηγορούμενος μετά τής δικογραφίας άποστέλλεται πάντοτε είς τον Εισαγ
γελέα Πλημμελειοδικών διά τά περαιτέρω. 'Ως προς τήν κράτησιν τοϋ συλληφθέντος
δρα άνωτ. XXII. δ).
ΧΧΥ. ΕΝΈΡΓΕΙΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ.
α) ’Επί αυτοφώρου πλημμελήματος, είδικώς προβλεπομένου ύπό τοϋ Στρατ.
Ποιν. Κώδικος (άνωτ. ΥΙΙ), ώς λ.χ. έπί έξυβρίσεως άνωτέρου, άσκοπων πυροβο
λισμών, προσβολής τής Σημαίας ή τοϋ στρατοΰ, άνακοινώσεως στρατιωτικών πλη
ροφοριών, πωλήσεως στρατιωτικών πραγμάτων κλπ., ό ’Αξιωματικός δεν συλλαμβάνεται, ούδέ ένεργεϊται προανάκρισις, άλλά λαμβάνονται τά στοιχεία ταυτότητος
τοϋ δράστου, τών μαρτύρων καί παθόντων καί γνωρίζομεν ταΰτα έγγράφως τό ταχύτερον μετά περιγραφής τοϋ διαπραχθέντος πλημμελήματος είς τήν άρμοδίαν νά διατάξη τήν ποινικήν* δίωξιν τοϋ ’Αξιωματικού Στρατιωτικήν Δικαστικήν ’Αρχήν (1)
(άρθρον 71 έδάφιον πρώτον κωδ. ν. 4971J1931).
β) Έ π ί αυτοφώρου πλημμελήματος τοϋ κοινοΰ δικαίου (ΥΙΙΙ), ύπαγομένου είς
τήν άρμοδιότητα τών Στρατιωτικών Δικαστηρίων (άνωτ. IX), ώς λ.χ. έπί έξυβρίσεως,
έξαπατήσεως, έκβιάσεως, σωματικών βλαβών κλπ. κατά πολίτου, ό ’Αξιωματικός
δεν συλλαμβάνεταί,' άλλά λαμβάνονται τά στοιχεία ταυτότητάς του καί άφήνεται
ελεύθερος, Έ ν συνεχεία ένεργεϊται είς τό οίκειον ’Αστυνομικόν Κατάστημα προανάκοισις, κατά τάς διατάξεις τοϋ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας, ήτις καί υποβάλλεται
είς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ήέάν τό πλημμέλημα διεπραχθη έν Άθήναις
ή Πειραιεΐ άπ’ ευθείας είς τήν άρμοδίαν νά διατάξη τήν ποινικήν δίωξιν τοϋ δράστου
άρμοδίαν Στρατιωτικήν Δικαστικήν ’Αρχήν (1) άνευ άπολογίας τοϋ κατηγορουμένου,
έκτος έάν οδτος οίκειοθελώς προσέλθη είς τό ’Αστυνομικόν Κατάστημα εύθύς μετά
τήν διάπραξιν τοϋ έγκλήματος, προς λήψιν τής άπολογίας του, δτε δμως ύποχρεοϋται
νά άπολογηθή άμέσως, χωρίς νά δικαιούται προθεσμίας προς άπολογίαν, ή νά παραστή μετά συνηγόρου ή νά λάβη γνώσιν τών έγγράφων τής άνακρίσεως προ τής
άπολογίας του, άλλά περατωθείσης τής άπολογίας άναγιγνώσκονται προς αυτόν αί
τής άνακρίσεως έκθέσεις, έφ’ ών δικαιούται νά ύποβάλη παρατηρήσεις συμπληρών
τήν άπολογίαν του (άρθρα 294 Σ.Π.Κ. καί 84 Σ.Π.Ν.).
γ ) Έ π ί αύτοφώρου πλημμελήματος τοϋ κοινοΰ δικαίου, διά τό όποιον ό ’Αξιω
ματικός υπάγεται οπωσδήποτε είς τήν άρμοδιότητα τών κοινών Ποινικών Δικαστή-
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ρίων (άνωτ. X ), ώς λ.χ. επί έξυβρίσεως ή έπιθέσεως κατ ’άστυφύλακος έν τη έκτελέσει των καθηκόντων του ή επί λαθρεμπορίας ή άγορανομικοΰ αδικήματος ή παραβάσεως τής περί συναλλάγματος νομοθεσίας, ό ’Αξιωματικός δεν συλλαμβάνεται,
ένεργεΐται δέ δτι καί εις τήν προηγουμένην περίπτωσιν, μέ τήν διαφοράν δτι ό κατη
γορούμενος ’Αξιωματικός, έάν προσέλθη οΐκειοθελώς προς απολογίαν, έξομοιοΰται
προς ιδιώτην ώς προς τά δικαιώματα τοΰ κατηγορουμένου, ή δέ δικογραφία υπο
βάλλεται πάντοτε εις τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.
ΧΧΥΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ.
Έ πί αύτοφώρων κακουργημάτων κοινών ή στρατιωτικών ό ’Αξιωματικός συλλαμβάνεται καί οδηγείται εις τό οίκεΐον ’Αστυνομικόν Κατάστημα, ένθα ένεργεΐται
ακριβώς δ,τι έπί τών αύτοφώρων κακουργημάτων τών οπλιτών (άνωτ. ΧΧΙΥ).
ΧΧΥΙΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΗ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΣ.
α) ’Επί μη αυτοφώρου στρατιωτικού έγκλήματος (ΥΠ )" γνωρίζομεν τήν τέλεσιν του δι’ έγγράφου εις τήν άρμοδίαν διά τήν ποινικήν δίωξιν τοΰ δράστου Στρα
τιωτικήν Δικαστικήν ’Αρχήν (1).
β) Έ π ί μή αυτοφώρου πλημμελήματος ή κακουργήματος τοΰ κοινού δικαίου
(ΥΙΙΙ) ύπαγομένου εις τά Στρατιωτικά Δικαστήρια (IX) δεχόμεθα εγκλησιν ή
ύποβάλλομεν μήνυσιν, ήν δ(αβιβάζομεν εις τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ή εις
τήν άρμοδίαν διά τήν ποινικήν δίωξιν τού δράστου Στρατιωτικήν Δικαστικήν ’Αρ
χήν (1) άνευ προανακρίσεως.
γ ) Έ πί μή αύτοφώρου πλημμελήματος ή κακουργήματος τοΰ κοινού δικαίου
(ΥΙΙΙ) ύπαγομένου οπωσδήποτε εις τά κοινά Ποινικά Δικαστήρια (X) δεχόμεθα
εγκλησιν ή ύποβάλλομεν μήνυσιν, ήν διαβιβάζομεν, άνευ προανακρίσεως ,πάντοτε
εις τον Εισαγγελέα Πλημελειοδικών.
ΧΧΥΙΙΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΝΤΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (άνωτ. Υ ).
α) Έ πί τών στρατιωτικών έγκλημάτων αύτών (ΥΙΙ) ένεργοΰμεν δ,τι καί έπί
τών στρατιωτικών έγκλημάτων τών έν ένεργεία (ΙΥ) συναδέλφων των (δρα άνωτ.
ΧΧΙΥ στοιχ. α, ΧΧΥ στοιχ. α καί ΧΧΥΙ).
β) Έ π ί τών κοινών (ΥΙΙΙ) πταισμάτων, πλημμελημάτων καί κακουργημάτων
τά κοινά Ποινικά Δικαστήρια (άνωτ. XII).
Έ πί άπόντων ’Αξιωματικών σκόπιμον είναι νά άποφεύγεται, έπί μέν τών
πταισμάτων ή αυτόφωρος διαδικασία, έπί δέ τών έλαφρών πλημμελημάτων ή σύλληψις.
1 ( Ό ρα σημείωσιν 1 σελίδος 45.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΙΑΜΠΡΙΤΖ
Τοΰ Π ώ λ

Μάν

Γκουάϊρ

Μετάφρασές από τ ’ ’Αγγλικά : Η. ΣΑΓΙΑ
'Ο κ. Ρόμπερτ Τόμσον είχε άποφασίσει ν’ άφιερώση τήν ευχάριστη αύτή Κυριακή
του Αύγούστου στους συγγενείς του.
'Ο κ. Τόμσον άγαποΰσε πολύ νά επισκέπτεται τούς δικούς του καί λυπότανε
ιδιαίτερα πού λόγω των άσχολιών του δέ μπορούσε νά τούς επισκέπτεται συχνότερα.
Γι’ αυτό μέ μεγάλη του λύπη έβγαλε άπό τό γιλέκο του — ένα παλαιού τύπου γιλέκο —
τό ρολόι του — κι’ αύτό πολύ παληό μοντέλο, άλλα χρονόμετρο άκριβείας — καί είπε :
— Δυστυχώς είναι ώρα νά πηγαίνω.
—’Όχι άκόμα Μπόμπ, έχεις καιρό. Τοΰ άπάντησε ό γυναικάδελφός του, κ. Μπάρνς.
Ό κ. Τόμσον σήκωσε αποφασιστικά τό κεφάλι του.
— ’Όχι, οχι Πάτ- αύριο είναι Δευτέρα καί ξέρεις πώς κάθε Δευτέρα έχω πολύ
δουλειά. Πρέπει νά φύγω.
Καί γυρίζοντας προς τήν άδελφήν του πρόσθεσε εύθυμα :
— Είσαι μία σπουδαία μαγείρισσα Μάγκυ- τό φαγητό σου ήταν έξοχο καί σή
μερα όπως πάντα. Δεν έχω συχνά τήν ευκαιρία ν’ απολαμβάνω ένα καλό σπιτικό
φαγητό αλλά δυστυχώς πρέπει νά πηγαίνω, παρ’ όλο πού είναι τόσο ευχάριστη ή
συντροφιά σας.
Μιλώντας έτσι σηκώθηκε άπό τή θέση του πλησίασε στήν άνοιχτή πόρτα τής
βεράντας κι’ άνέπνευσε μ’ εύχαρίστηση τό μυρωμένο άπό τά λουλούδια τοΰ κήπου, άέρα.
— Τί νά σοΰ πώ Μάγκυ, έχω όλη τή διάθεση νάρθω νά έγκατασταθώ έδώ μαζί
σας, βαρέθηκα πιά τή ζωή τού γεροντοπαλήκαρου καί τήν πανσιόν.
— Θαυμάσια ιδέα Μπόμπ. Καί θάχει σύντομα άρκετή δουλειά καί γιά τούς
δυό μας στο γκαράζ. Μόνον πού έσύ είσαι πάρα πολύ σπουδαίος μηχανικός γιά.
νάρθης νά θαφτής έδώ στο ’Ίλμπριτζ, άπάντησε πρόθυμα ό γυναικάδελφός του.
— Δέ μένεις τούλάχιστον τή νύχτα έδώ ; ρώτησε ή άδελφή του. Θά σκάσης,
άπό τή ζέστη στήν πόλη άπόψε.
'Η Μαρία Μάγκυ Μπάρνς ήτανε μία πολύ χαριτωμένη γυναίκα μέ έξυπνη φυσιο
γνωμία. Πριν άπό τό γάμο της έργαζότανε στο Λονδίνο ώς υπάλληλος τυπογρα
φείου. Τώρα βοηθούσε τον άνδρα της, κρατώντας τούς λογαριασμούς τοΰ γκαράζ,.
πού είχε καταφέρει μέ τήν έργατικότητά του νά γίνη ιδιοκτήτης, ένώ πρώτα έργαζόταν εκεί ώς υπάλληλος. ’Επί πλέον ήταν σπουδαία νοικοκυρά, καλή μαγείρισσα
καί βρισκότανε σέ άριστες κοινωνικές σχέσεις μέ τις καλλίτερες οικογένειες τής
μικρής πόλεως τού ’Ίλμπριτζ.
— ’Ό χι Μάγκυ, δέ μπορώ νά μείνω τήν νύχτα έδώ γιατί πρέπει νά είμαι πολύ
πρωΐ στή δουλειά μου.
Αύριο όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε έχω περισσότερη δουλειά. Πρέπει νάμαι στή
θέση μου στις 7 άκριβώς τό άργότερο. 'Όλα τ ’ άμάξια γυρίζουν βλέπεις άπό τις
έκδρομές τοΰ Σαββατοκύριακου πολύ νωρίς τή Δευτέρα. Ή ώρα περνάει όμως,
πρέπει νά βιασθώ γιατί θά χάσω τό λεωφορείο.
Καί λέγοντας αύτά τά λόγια, άγκάλιασε τρυφερά τήν άδελφή του γιά νά τήν άποχαιρετήση.
— Μή ξεχνάς Μάγκυ πώς θά ευχαριστηθώ πολύ νά μάθω γρήγορα τό εύχάριστο
νέο γιά κανένα άνεψιό, ας είναι καί άνεψιά !
— ’Ό χι άκόμα Μπόμπ, ψιθύρισε ή άδελφή του κοκκινίζοντας έλαφρά.
— Θά σέ συνοδεύσω ώς τό λεωφορείο Μπόμπ. ’Ελπίζω νά βρής καλή θέση,
είπε ό κ. Μπάρνς.
— Καληνύχτα, στο καλό, φώναξε ή άδελφή του καθώς άπομακρυνόνταν καί
οί δύο.
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— Προσπάθησε νά μας έρθης. 'Ως την άλλη Κυριακή θά είναι έδώ καί ή άδελφή
τοϋ Πάτ.
— Θά προσπαθήσω.
Ή Μάγκυ τούς παρακολούθησε μέ το βλέμμα, ώς πού χάθηκαν καί οΐ δύο στή
γωνιά τοϋ δρόμου
Τό ’Ίλμπριτζ είναι μιά μικρή επαρχιακή πόλις, πού τά τελευταία 15 χρόνια
πήρε ξαφνικά μεγάλη έ'κταση καί άπλώθηκε στήν γύρω έξοχή. ’Εκεί, πού ήταν
άλλοτε καταπράσινες πεδιάδες, υψώνονται σήμερα επιβλητικά έργοστάσια μέ τις
μεγάλες καμινάδες τους, γιατί πολλοί έργοστασιάρχαι τοϋ Λονδίνου διάλεξαν άκριβώς
τις ύγρές πεδιάδες μέ τά πολλά νερά γιά νά έγκαταστήσουν τά εργοστάσιά τους καί
νά είναι καί κοντά στό Λονδΐνον.
’Έ τσι ή κίνησις τοϋ κεντρικοΰ δρόμου, πού διασχίζει τό ’Ίλμπριτζ καί περνάει
άκριβώς μπροστά στήν εκκλησία έχει γίνει προβληματική, ιδίως, τά Σαββατοκύριακα.
Γιατί άκριβώς μπροστά στήν εκκλησία στενεύει πολύ ό δρόμος καί 6 άστυφύλαξ
τής τροχαίας κινήσεως άγωνίζεται γιά νά τά βγάλη πέρα.
Οί κάτοικοι όμως τοϋ ’Ίλμπριτζ ούτε θέλουν ν’ ακούσουν τίποτα γιά τό γκρέ
μισμα τής εκκλησίας τους, πού τόσα χρόνια τώρα είναι τό καμάρι τής μικρής πόλεως.
Κι’ όμως αν γινότανε κάτι τέτοιο ή κυκλοφορία τών αυτοκινήτων θά ήτανε πολύ
πιό άνετη.
’Ακριβώς τή στιγμή πού ό κ. Μπάρνς καί ό κ. Τόμσον έφθασαν στήν πλατεία,
μιά ατέλειωτη σειρά άπό αύτοκίνητα παντός είδους είχαν μαζευτεί καί περίμεναν
τή σειρά τους, άλλα υπομονετικά καί άλλα χτυπώντας δυνατά τό κλάξον.
— Είναι καιρός πιά νά μεταφέρουν άλλοΰ τήν εκκλησία, μουρμούρισε ό κ. ^Τόμσον.
ΙΙνίγει όλη τήν κίνηση έδώ πέρα.
— Τά ίδια έχουμε κάθε Κυριακή. ’Ασφαλώς θάπρεπε νά τό είχαν σκεφθή αύτό.
— Οί λόγοι βλέπεις είναι καθαρά συναισθηματικοί. ’Εγώ όμως νομίζω, προσέ
θεσε ό κ. Τόμσον, ότι τό συναίσθημα δέν πρέπει ν’ ανακατεύεται καθόλου στά ζη
τήματα πολιτισμού καί προόδου.
— Νά, ένα λεωφορείο τής Εταιρείας «Μπρύν» πού έρχεται κατά έδώ, περίεργο
0μώς· δέν είναι ακόμα ή ώρα τού, δέν έπρεπε νά ξεκινήση -πριν άπό τις 10 καί 5’.
’Ασφαλώς θά πρόκειται γιά έκτακτο δρομολόγιο.
— Μάλλον νομίζω πώς θά είναι τών 9 καί θά καθυστέρησε άπό τή μεγάλη κίνηση.
— Βλέπεις φίλε μου, τυχερός είσαι. Τρέξε νά τό προφτάσης. Καί ό κ. Μπάρνς
έσφιξε μέ θέρμη τό χέρι τοϋ γυναικαδέλφου του.
— Καληνύχτα Πάτ, τρέχω νά τό προλάβω.
— Στό καλό καί νά μας ξανάρθης τήν Κυριακή.
Ό κ. Τόμσον άνοιξε τό βήμα του καί άπομακρύνθηκε. Ό γυναικάδελφός του
άφοΰ τον είδε ν’ άνεβαίνη στό λεωφορείο έκανε στροφή καί γύρισε σπίτι του.
Ό άστυφύλακας Φρειδερίκος Ράϊτ πήγαινε μέ τό ποδήλατο άργά-άργά στό
μεγάλο δρόμο άνάμεσα στό Ούαίτλεΐ καί στό Ίλμπράΐορ. Ή νύχτα ήταν ήσυχη γιατί
είχαν κτυπήσει μεσάνυχτα πριν λίγη ώρα καί τ ’ αύτοκίνητα είχαν άραιώσει. Ή με
γάλη κίνηση είχε περάσει.
'Ο Ράϊτ δέν ήταν καθόλου βιαστικός. Έπρεπε νά συναντήσ/) τον λοχία του στό
Ούϊνολεϋ-Κρός σέ 20 λεπτά περίπου. Καί μέ τό ποδήλατο ή άπόσταση πού είχε
άκόμα νά διανύση δέν ήταν περισσότερη άπό 10 λεπτά. 'Η άλήθεια είναι πώς οί
έντολές τών άνωτέρων του δέν τοϋ έπέτρεπαν νά μεταχειρίζεται τό ποδήλατο γιά τή
νυχτερινή του βάρδια. Δέν ήσαν όμως καί τόσο αυστηρές καί κατηγορηματικές πάνω
σ’ αύτό τό θέμα καί έτσι είχε τή συνείδηση του ήσυχη. Πάντως είχε σκοπό νά κρύψη

ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

Ν. A. Τ. Ο.
1. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Ν.Α.Τ.Ο. ;
Τά τέσσαρα αύτά γράμματα είναι τα αρχικά των ’Αγγλικών λέξεων North
A tlantic Treath Organization (Νόρθ ’Άτλαντικ Τρίτο Όργανιζέσιον), πού
μεταφράζονται κατά λέξιν, Β ο ρ ε ί ο υ ’Α τ λ α ν τ ι κ ή ς Σ υ μ φ ω ν ί α ς
Ό ρ γ ά ν ω σ ι ς. Στήν Ελληνική γλώσσα φέρει τον τίτλον, Ό ρ γ ά ν ω σ ι ς
τ ή ς σ υ ν θ ή κ η ς τ ο ϋ Β ο ρ ε ί ο υ ’Α τ λ α ν τ ι κ ο ύ ή καλύτερον Ό ρ γ ά
νω σ ι ς το υ Β ο ρ ε ι ο α τ λ α ν τ ι κ ο ύ Σ υ μ φ ώ ν ο υ .
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ΤΟΤ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ.
Το Βορειοατλαντικόν σύμφωνον έγένετο από ομάδα Εθνών τής Ευρώπης καί
είναι αμυντικό.
Τό πιο σημαντικό άρθρο τού Συμφώνου είναι εκείνο πού προβλέπει ότι ή έπίθεσις έναντίον ένός μέλους τού Συμφώνου θά θεωρηθή σάν έπίθεσις εναντίον όλων
καί ότι κάθε ’Έθνος θά βοηθήση τό κράτος πού ύφίσταται την έπίθεσι «μ έ κάθε
έ ν έ ρ γ ε ι α πού θά χρ ει α σθ ή, άκόμα κ α ί μέ τή χρήσι τ ώ ν ό π λ ω ν , γ ι ά
την ά π ο κ α τ ά σ τ α σ ι κα ί δι α τ ή ρ η σ ι τ ή ς ά σ φ α λ ε ί α ς τή ς π ε ρ ιο χ ή ς τού
Β. ’ Α τ λ α ν τ ι κ ο ύ » .
Ά λ λ’ άφ’ ότου στήν όργάνωσι περιελήφθησαν ή Ελλάς καί ή Τουρκία, μέ τήν
φράσι «Περιοχή τού Β. ’Ατλαντικού», έννοεΐται καί ή περιοχή τής ’Ανατολικής
Μεσογείου.
Τό περί ου πρόκειται σύμφωνο δέν καταργεί κατ’ ούδένα τρόπο τον Καταστατικό
Χάρτη τών 'Ην. ’Εθνών, γιατί καθορίζεται ρητώς ότι ή Όργάνωσις τού Βορειο
ατλαντικού Συμφώνου ενεργεί βάσει τού άρθρου 51 τού Καταστατικού Χάρτου τού
Ο.Η.Εή τό όποιον άναγνωρίζει τό δικαίωμα τής ατομικής ή ομαδικής αύτοαμύνης.
Οί χώρες πού είναι μέλη τής Όργανώσεως τής Συνθήκης τού Β. ’Ατλαντικού
είναι :
Τό Βέλγιο, ή Γαλλία, ή Δανία, ή Ελλάς, ή Μ. Βρεττανία, αί 'Ην. Πολιτεΐαι,
ή ’Ιταλία, ή ’Ισλανδία, ό Καναδάς, τό Λουξεμβούργο, ή Νορβηγία, ή ’Ολλανδία, ή
Πορτογαλία καί ή Τουρκία.
3. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν.Α.Τ.Ο.
Τον Μά ρ τ ι ο
τού
1 9 4 8 : Μιά συνθήκη υπογράφεται στις
Βρυξέλλες πού προβλέπει πενταετή συμμαχία κοινής άμύνης μεταξύ Μ. Βρεττανίας
(καί Β. ’Ιρλανδίας), Γαλλίας, Βελγίου, ’Ολλανδίας καί Λουξεμβούργου. Σύμφωνα
τό ποδήλατό του σέ τίποτα θάμνους καί να παρουσιασθή πεζή στον άνώτερό του.
’Έχοντας λοιπόν ήσυχη τή συνείδησή του, προχωρούσε αργά άπολαμβάνοντας
τή νυχτερινή ήρεμία καί τό θαυμάσιο Αύγουστιάτικο φεγγάρι.
Ξαφνικά πάνω στήν άσφαλτο άρχισε νά διαφαίνεται μιά μαύρη σκιά. «Πετρέ
λαιο θάχουν χύσει φαίνεται», σκέφτηκε ό Ράιτ. "Οσο όμως πλησίαζε ή σκιά άρχιζε
νά πέρνη τό σχήμα ένός σώματός πε'σμένου στή μέση τού δρόμου.
’Αναστατωμένος κυριολεκτικά πήδηξε απ’ τό ποδήλατο καί πλησίασε πολύ
κοντά. Ναι βέβαια δέν είχε γελαστεί. 'Ένα άνθρώπινο σώμα βρίσκονταν πεσμένο
εκεί χάμω μπροστά του. Μέ χέρια πού έτρεμαν λίγο, άρπαξε τό ήλεκτρικό φανάρι
του γιά νά φωτίση καλύτερα. Καί τότε τό θέαμα πού αντίκρισε, τον έ'κανε να μείνη
εκεί καρφωμένος μέ άνοιχτό στόμα καί όλάνοιχτα μάτια χωρίς νά μπορή νά άρθρώση
λέξη.—Θεέ μου.’Ω θεέ μου, κατόρθωσε νά ψιθυρίση μέ κόπο — καί ξαφνικά αΐσθάνθηκε τον εαυτό του πολύ μικρό, πολύ άπομονωμένο άπ’ όλο τον άλλο κόσμο.
(έπεται συνέχεια)
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μέ τήν συνθήκη αύτή, οί στρατιωτικές δυνάμεις των χωρών πού την είχαν υπογράψει
ώφειλαν νά υπαχθούν ύπό ένιαίαν διοίκησιν.
Τ ο ν Ί α ν ο υ ά.ρ ι ο τ ο ύ 1 9 4 9 : Ό Πρόεδρος Τρούμαν σέ βαρυσήμαντον
λόγον του ζητεί τήν παροχήν βοήθειας καί στρατιωτικών συμβουλών στα ελεύθερα
κράτη πού συνεργάζονται μέ τις 'Ην. Πολιτείες για τήν διατήρησιν τής Ειρήνης
καί τής άσφαλείας.
Τ ο ν Μ ά ρ τ ι ο τ ο ύ 1 9 4 9 : "Υστερα άπό διαπραγματεύσεις καί συνο
μιλίες μεταξύ 'Ην. Πολιτειών καί τών κρατών τής Συνθήκης τών Βρυξελλών, δη
μοσιεύεται ή Συνθήκη τού Βορείου ’Ατλαντικού.
Τ ο ν ’Α π ρ ί λ ι ο τ ο ύ 1 9 4 9 : Ή συνθήκη τού Β. ’Ατλαντικού γίνεται
άποδεκτή καί υπογράφεται άπό τα κράτη τής Συνθήκης τών Βρυξελλών καί άπό τάς
'Ην. Πολιτείας, τον Καναδά, τή Δανία, τή Νορβηγία, τήν Ιταλία καί τήν Πορτογαλία.
Τ ο ν Δ ε κ έ μ β ρ ι ο τ ο ύ 1-9 5 0 : ’Ανώτατος ’Αρχηγός τής ενοποιημένης
άμυντικής δυνάμεως τού Ν.Α.Τ.Ο., διορίζεται ό Στρατηγός Ντνάϊτ Άιζενχάουερ.
Τ ο ν Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο τ ο ύ 1 9 5 1 : Το Συμβούλιο τού Ν.Α.Τ.Ο. συνήλθεν
εις Όττάβα τού Καναδά καί συνέστησε νά περιληφθοΰν εις τήν Όργάνωσιν τής
Συνθήκης τού Β. ’Ατλαντικού, ή Ελλάς καί ή Τουρκία.
Τ ο ν Ό κ τ ώ β ρ ι ο τ ο ύ 1 9 5 1 : Στρατιωτικοί εκπρόσωποι τού Ν.Α.Τ.Ο.
έπεσκέφθησαν τήν Ελλάδα καί συνωμίλησαν μέ τήν Ελληνικήν στρατιωτικήν ήγεσίαν τάς λεπρομερείας τής έντάξεως τής Ελλάδος εις τήν Συνθήκην. Μεταξύ τών
στρατιωτικών έκπροσώπων τού Ν.Α.Τ.Ο. πού διά πρώτην φοράν έπεσκέπτοντο τήν
Ελλάδα ήσαν ό ’Αμερικανός Στρατηγός Όμάρ Μπράντλεϋ, ό Βρεττανός Στρατάρχης
Σέρ Ούΐλιαμ Σλήμ καί ό Γάλλος Στρατηγός τής ’Αεροπορίας Φρανσουά Λεσέρ.
Τ ο ν Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο τ ο ύ 1 9 5 2 : 'Υπεγράφη τό πρωτόκολλου διά τού
οποίου Ελλάς καί Τουρκία γίνονται ισότιμα μέλη τής Όργανώσεως τής Συνθήκης
τού Β. ’Ατλαντικού.
Τ ο ν ’Α π ρ ί λ ι ο τ ο ύ 1 9 5 2 : 'Ο Στρατηγός ’Αϊζενχάουερ έπεσκέφθη τήν
Ελλάδα διά νά έπιθεωρήση τάς δυνάμεις της καί νά έλθη εις άμεσον επαφήν μέ τούς
στρατιωτικούς άρμοδίους.
Τ ο ν ’Ι ο ύ λ ι ο τ ο ύ 1 9 5 2 : Έπεσκέφθη τήν Ελλάδα ό Στρατηγός
Ριτζγουαίη, διάδοχος τού Στρατηγού Άιζενχάουερ στήν Άνωτάτη ήγεσία τών στρα
τιωτικών δυνάμεων τού Ν.Α.Τ.Ο. Έπεθεώρησε τά έ'ργα στά σύνορα καί τις στρα
τιωτικές βάσεις, καί συνεζήτησε μέ τούς ήγέτας τών Ελληνικών ’Ενόπλων Δυνά
μεων.
4.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ (ΜΕΑΩΝ) ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝ
ΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ.
Τό Συμβούλιου τού Βορειοατλαντικού Συμφώνου άπεφάσισε τον Μάϊον τού
1950 όπως έφαρμοσθή ή αρχή τής «ορθολογιστικής συστάσεως τών συλλογικών
δυνάμεων». Τούτο σημαίνει δτι θά έξητάζετο τί χρειάζεται ολόκληρος ή Κοινότης
τών ’Εθνών καί τί θά συνεισέφερε κάθε κράτος-μέλος.
. Φυσικά στις 'Ην. Πολιτείες έπεσε τό μεγαλύτερο μέρος τής οικονομικής καί
στρατιωτικής βοήθειας, λόγω τής μεγαλυτέρας οικονομικής της άντοχής.
Οΰτω ή Αμερική μέρος τής στρατιωτικής βοήθειας, έδωσε ύπό μορφήν έτοιμων
όπλων καί μέρος ύπό μορφήν πρώτων υλών, διά τήν κατασκευήν στρατιωτικών
υλικών.
Ή Ελλάς, ώς μέλος καί αύτή τού Ν.Α.Τ.Ο. μετέχει στάς εύθύνας, όπως μετέχει
καί στά πλεονεκτήματα πού έχουν αί χώραι τού Συμφώνου.
Έκτος δέ άπό τήν συμβολή της σέ μαχητάς, είναι εις θέσιν νά συνεισφέρη
καί διάφορα είδη στρατιωτικών εφοδίων, τά όποια αί Βιομηχανίαι της μέ τήν βοή
θειαν τών 'Ην. Πολιτειών παρήγαγον.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ

ΠΕΡΙ KOI ΝΟΠΟIΗ ΣΕ ΩΣ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Το περιοδικόν μας θά δημοσίευση όλους τούς κανονισμούς τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας
Πόλεων κατά σειράν, με πλήρη ένημέρωσιν. Έκρίναμεν όμως σκόπιμον νά δώσωμεν έν αρχή σχετικάς πληροφορίας, περί τόΰ τρόπου κοινοποιήσεως των Κανονισμών τούτων, ΐνα μή δημιουργηθώσιν άμφιβολίαι περί της ισχύος κανονισμού τίνος, λόγω μή δημοσιεύσεως αύτοϋ είς τήν ’Εφη
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Διά της ΰπ’ άριθμ. 329525J26-9-52 έγκυκλίου τοϋ 'Υπουργείου Οικονομικών καθωρίσθη ότι,
συμφώνως πρός τον Λογιστικόν Νόμον, διά πάσας τάς αποφάσεις τών Κρατικών 'Υπηρεσιών,
δι’ ών δημιουργοϋνται δαπάναι αμέσως ή εμμέσως διά τό Δημόσιον ή προκαλοΰνται μειώσεις εσόδων
τοϋ Δημοσίου, δέον όπως,πρό της δημοσιεύσεως των είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως (τεΰχος
Β',) ύποβάλωνται πρός επεξεργασίαν-καί έγκρισιν είς τήν Δ)σινΔ. Λογιστικού.
Κατόπιν τούτου έδημιουργήθη ζήτημα άν ή κοινοποίησις τών έκδιδομένων Κανονισμών τού
’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, θά γίνηται διά τής δημοσιεύσεως των πάντοτε είς τήν ’Εφημερίδα
τής Κυβερνήσεως ή καί άνευ ταύτης άπ’ εύθείας είς τάς 'Υπηρεσίας, μετά προηγουμένην όμως
έγκρισιν αυτών παρά τού κ. επί τών ’Εσωτερικών 'Υπουργού.
’Επί τού θέματος τούτου, κατόπιν τής ύπ’ άριθμ. 1688]30-12-1952 γνωματεύσεως τοϋ
άντιπροέδρου τοϋ Νομικού Συμβουλίου κ. X. Βασιλακοπούλου, τό 'Υπουργείου ’Εσωτερικών
(Γενική Διεύθυνσις ’Αστυνομίας Πόλεων) καθώρισε δι’ ύπ’ άριθμ. 121]36]4 άπό 29]1]1953
διαταγής του ότι : «οί κανονισμοί περί ών ή παράγραφος 7 τοϋ άρθρου 7 τού Ν. 4971, οΐτινες άνάγονται είς αντικείμενα μή δημιουργοΰντα ιός έκ τής φύσεώς των δαπάνην τινά, θά τίθενται είς
έφαρμογήν άμα τή κατά Νόμον έγκρίσει των ΰπό τοϋ επί τών Έσωρετικών 'Υπουργού καί τήν
δέουσαν κοινοποίησίν των, κατ’ άντίθεσιν πρός τάς έκδιδομένας ύπό τοϋ ’Αρχηγού ’Αστυνομίας
Πόλεων, έγκρίσει τού 'Υπουργού τών ’Εσωτερικών, αποφάσεις περί διαρρυθμίσεως ή κατανομής
.τής ’Αστυνομικής Δυνάμεως, περί ών τό άρθρον 11 τοϋ αυτού ώς άνω Νόμου, αΐτινες ώς δημιουρ
γούσα'. δαπάνας, προ πάσης κοινοποιήσεως τιον, θά τίθενται ύπ’ δψει τής παρά τω Ύπουργείιρ
’Εσωτερικών 'Υπηρεσίας Έντελλομένων ’Εξόδων πρός έγκρισιν καί δημοσίευσιν».
ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
Δ ο κ ίμ ω ν ύ π α σ τ υ νόιιων τ ή ς Θ' ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς περιόδου κ α τ ά τήν
έ να ρ ξιν τ ώ ν μ α θ η μ ά τ ω ν τήν 1 ] 3 ] 1 9 5 3 , ύπό κ. Ν. Α ρ χι μ αν δρ ίτ ου .
Δόκιμοι ύπαστυνόμοι,
Προέρχεσθε όλοι άπό τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων, όπου υπηρετήσατε μέχρι σή
μερον ώς αστυφύλακες καί άρχκρύλακες. Διηγωνίσθητε μέ πολλούς συναδέλφους σας
καί έκρίθητε.ώς οί ικανότεροι, διά νά εΐσέλθητε είς τήν σχολήν αυτήν.
Γνωρίζετε ήδη καί θεωρητικώς καί πρακτικώς τό γενικόν πνεύμα καί τάς άρχάς
τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Ή πείρα τήν όποιαν άπεκτήσατε, θά σάς βοηθήση πολύ
είς τήν κατανόησιν τού προορισμού σας, ώς άξιωματικών πλέον τής ’Αστυνομίας.
Έπιτελεΐον εκλεκτών μελών τού επιστημονικού κόσμου,καί τ ή ς ’Αστυνομίας θά
σάς δώσουν άνωτέραν πνευματικήν τροφήν,τόσον διά τά ειδικά σας καθήκοντα ώς αστυ
νομικών, όσον καί διά τά γενικά σας τοιαϋτα, ώς καθοδηγητικών μελών τής κοινωνίας.
Έπωφεληθήτε, κύριοι, τής φοιτήσεώς σας καί τάξατε ώς σκοπόν αυτής τήν εύρυτάτην άνάπτυξιν τού πνεύματος καί τήν συνειδητήν άφομοίωσιν τών εθνικών καί τών
ήθικοκοινωνικών άρχών, αί όποϊαι θ’ άποτελέσουν τ ’ αντικείμενα διδασκαλίας σας.
Είναι αλήθεια, ότι οί σκοποί καθορίζουν τούς δρόμους πού οδηγούν σ’ αυτούς
καί τούς τρόπους μέ τούς οποίους πλησιάζονται. Καί έν προκειμένω, ό δρόμος είναι
εύρύς, αποτελεί λεωφόρον, πλαισιουμένην μέ ώραιότατα καί πλούσια είς. εύχύμους
καρπούς δένδρα, ύπό τήν σκιάν τών όποιων θά έ'χετε τήν ευτυχίαν νά βαδίσετε πρός
τον σκοπόν σας καί νά τραφήτε, εάν τό θελήσητε, άνδρούμενοι είς μάθησιν καί σοφίαν.
Ά λ λ’ ό τρόπος μέ τόν όποιον θά πλησιάσετε πρός τον σκοπόν σας μέσω τής
λεωφόρου τής μαθήσεως, άνήκει είς ένα νόμον άμείλικτον, τόν νόμον τής άσκήσεως.
Δίχως άσκησι κανένα έ'ργο δέν δημιουργεΐται, τίποτε δέν έπιτυγχάνεται, καί ή άσκησις
αποτελεί Θυσίαν πολλών πραγμάτων χάριν ενός, πού ένσωματούται είς τόν σκοπόν,
ή δέ δύναμις τού ατόμου κρίνεται ασφαλώς, άπό τό βαθμό τής θυσίας είς τήν άσκησιν.
Ή θυσία όμως, αυτή αποδίδει πάντοτε τούς πλέον μονίμους καί θετικούς καρπούς.
Αύτούς τούς καρπούς πιστεύομεν ότι θά είσθε είς θέσιν ν’ άποδώσητε καί σείς,
όταν θά έξέλθητε τής Σχολής αυτής ώς αξιωματικοί τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 1949. . . Κάτι σάν Μνημόσυνο στο χαμό ένός στρατιώτη, ευλα
βικά φέρνει τή σκέψι μου στον κατάλευκο δρόμο του.
Περάσανε κι’ όλας τέσσαρα ολόκληρα χρόνια απ’ τό θάνατο του ’Αστυνομικού
Διευθυντοϋ Πανταζοπούλ.ου πού γεννήθηκε στο Δερβένι τής Κορινθίας καί τον
γνώρισα δόκιμο 'Υπαστυνόμο στη Σχολή της Κερκύρας τό 1923.
"Ενας κι’ αυτός άπ’ τούς εκλεκτούς πού μας φύγανε καί πρωτοπόροι στο θεσμό
της ’Αστυνομίας μάς δέχτηκαν μέ τη στοργή τοΰ πατέρα στή νέα μας οικογένεια.
Γι’ αύτόν πού έ'τυχε νά μή είμαι κοντά τή βροχερή μέρα πού οί συνάδελφοι,
οί φίλοι καί συνεργάτες τον συνώδευσαν μέ σφιγμένη ψυχή στήν αιώνια κλίνη, άναλογίζομαι στο πέρασμά του άπ’ τή ζωή, τό ξεχωριστό κι’ άθόρυβο έργο του.
Προσήλωσι στή θεία εντολή «άγάπα τον πλησίον σου» κλίνει τήν επίμονη καί
σ’ άπροσμέτρητα όρια δράσι του. Τήν ωραία κι’ άθώα πνοή αύτοϋ τοΰ μεγάλου ιδα
νικού τής ζωής του, θέρμαινε ή βαθειά του πίστι γιά τό καλό. Τήν κάθε του πράξι
καθοδηγούσε ή γιομάτη άπ’ τον παλμό τής άγάπης, απλή, άνυστερόβουλη καί ξάστερη
σκέψι. Φανατικός οπαδός τής άλήθειας καί μ’ οδηγό τό μεγάλο σκοπό του νά προστατεύση, νά διδάξη, νά σώση τό φτωχόπαιδο στή ζωή καί πού μέσα στο κύμα πού
ύψωναν οί πολύμορφες άντιθέσεις καί πλάνες, έκανε πραγματικότητα τον ειρηνευτικό
προορισμό τής δουλειάς του.
Πλούσια καί καθάρια ψυχή έννοιωθε τή χαρά, δίνοντας στον τίμιο πονεμένο
κι’ άνύμπορο κάποια-όποια-βοήθεια. ’Αθόρυβα, κρυφά κι’ άξιόπρεπα έφτανε πραχτικά
τή συμπόνια του στοΰ φτωχού τό καλύβι γιά ν’ άφίση ένα κομμάτι χαράς.
Στή Κατοχή — τις ώρες πού ή στέρησι αύλάκωνε τά κορμιά κι’ ή Έλληνίδα
Μάνα, έσφιγγε στο σκελετωμένο κορμί της τό πεινασμένο παιδί μέ τον πόνο της —
ό Γιάννης όπως τον λέγανε — άγροικοΰσε τή λαχτάρα τής άμοιρης καί τον άνασασμό
τοΰ ορφανού. Μέ δ,τι είχε, μέ ό,τι μπορούσε, μέ κάθε κίνδυνο πού ή έποχή είχε παντού
άπλωμένο, βιαζόταν νά δώση ένεργότή βοήθεια, νά σκορπίση αγάπη, στοργή δίπλα
του, πέρα, παντού όπου τό βογγητό τής πείνας καλοΰσε, όπου ό τρόμος δίπλωνε
σύγκορμα τό Ελληνικό σπίτι. Καί γιά τό νηό πού διψούσε στή πατρίδα κάτι νά
δώση, «ό Γιάννης» ήταν πάλι μπροστά, οδηγός καί προστάτης καί φίλος, οπαδός
μέ τή θέρμη τοΰ αγνού πατριώτη γιά τήν 'Ιερή ’Αντίσταση, αυτή, πού δέν ζητούσε
αντάλλαγμα.
Τότε, στή δίνη πού ή βία, ό δόλος καί τό πάθος έντεχνα ξεχύθηκαν απάνω στή
γή των Πατέρων γιά νά μολύνουν τά "Αγια των 'Αγίων, μέσ’ τό χώρο αυτό πού
λέγεται Ελλάς καί πού τ ’ άκατάλυτο καμίνι τού χρόνου μέ Μαρτύρων κ’ 'Ηρώων
τό αίμα διδάσκει, τότε πού ή έποχή ξεδιάλεξε τον άνθρωπο άπ’ τον άνθρωπο, αυτός
πού μάς έφυγε μπήκε στή μεγάλη οικογένεια των πρόθυμα ’Αφανών πού έπετέλεσαν
τό μεγάλο καθήκον.
Στο κίνημα Διοικητής στο Δ'Τμήμα, κι’ εκεί στον καπνό καί στήν άντάρα τής
μάχης, οί συμπολεμισταί του άστυφύλακες έχουν οδηγό, τον στρατιώτη Διοικητή
καί. Πατέρα.
»
Κι’ όταν μιά μέρα τού Μάρτη, τό θέλημα τού Θεού έκρινε αρκετό τον επίγειο
δρόμο του, ή Γαλανόλευκη. Μανάδων συχώρια. Παιδιών προσευχές καί γερόντων
. ευχές, δίπλωσαν τό γεμάτο τιμή καλωσύνη κι’ αλήθεια, γοργό πέρασμά του.
Χριστιανική ή ζωή του. Αιώνια ή Μνήμη του.
Άθήναι Μάιος 1953

Κ. Π. Τ.
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