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Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» εύχονται, όπως κατά τό νέον 

έτος 1954 ή ’Αστυνομία Πόλεων σημείωση σταθμόν έν τη εξελίξει 
αυτής, υπό την σθεναράν καί σταθερόν διακυβέρνησιν τής Χώρας, 
άλλα καί την έξοχον ηγεσίαν αυτής, συμβάλλουσα ουτω εις την παρα
δειγματικήν τήρησιν τής τάξεως καί τής ασφαλείας, ήτοι των δύο 
κατ’ εξοχήν πολυτιμοτάτων αγαθών τής κοινωνίας μας.

Πιστεύομεν δτι αί σκληραί σωματικοί καί ψυχικαί δοκιμασίαι 
εις τάς όποιας υπεβλήθησαν οΐ αστυνομικοί κατά τήν τελευταίαν 
ΙΟετίαν, έληξαν όριστικώς. Έλπίζομεν δ’ ότι ό σήμερον άνατέλλων 
ήλιος τού 1954, θά φωτίση τήν ψυχήν παντός πολίτου πλανηθέντος 
καί άποσκιρτήσαντος από τά Εθνικά καί Χριστιανικά Ιδεώδη, όπως 
ένταχθή καί πάλιν εις τήν νέαν πνευματικήν στρατιάν, ή οποία υπό 
τό Ε λληνικόν Φως καί με επικεφαλής τους Βασιλείς μας απεργά
ζεται τήν έν Χριστώ Ειρήνην.

Ή  ’Αστυνομία Πόλεων ώς νέος Κρατικός θεσμός έπί μίαν 30ετίαν 
έδημιούργησε μίαν παράδοσιν : ότι πρέπει νά βαδίζη πάντοτε 
προς τό συγκεκριμένον καθήκον της, τής ’Ασφαλείας 
δηλονότι τοΰ τόπου καί των πολιτών από τήν μάστιγα τοΰ 
εγκλήματος. Προς τούτο έχρειάσθη πολύς κόπος, έχύθη άφθονος 
ίδρώς, κατεβλήθη πολλάκις δραματική έντασις προσπάθειας με σωρείαν 
αγώνων, μέχρις ότου μέσα άπό τήν άθλιότητα καί τον θανάσιμον κίν
δυνον τών άνδρών αυτής πεισθή τό κοινόν, ότι άγρυπνος οφθαλμός 
καί ίσχυροτάτη προστατευτική χειρ σκέπει τήν άσφάλειαν τής ζωής, 
τής τιμής καί τής περιουσίας αυτού. Καί σήμερον, οί άστυνομικοί
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μας γνωρίζουν καλώς τάς υποχρεώσεις των ττρός τον Λαόν, διά την 
έξασφάλισιν ζωής ειρηνικής και άδιαταράκτου άπό τον κίνδυνον παν
τός εγκληματικού στοιχείου.

Γνωρίζουν επίσης, ότι αί σημεριναί περιστάσεις επιβάλλουν 
ώς νέον καθήκον, έντασιν τής προσοχής, άρτίωσιν τής έκπαιδεύσεως, 
τελειοποίηση; των μέσων διώξεως του εγκλήματος καί θεμελίωσιν 
ΐσχυράς βουλήσεως καί αποφασισμένης Συνειδήσεως.

Ή ’Αστυνομία σήμερον, όπως καί άλλοτε, είναι πάντοτε έτοιμη 
ν’ άκολουθήση τήν διά του στόματος τοΰ ’Αρχιστρατήγου καί Προ
έδρου τής Κυβερνήσεως δηλωθεΐσαν επιταγήν τής Ιστορίας της, 
ότι : «Θά πολεμήση πάντα επιδρομέα».

Μέσα είς αυτήν τήν επιτακτικήν πιθανότητα στελεχοΰται καί 
ή βούλησις των αστυνομικών μας· ιεραρχείται ό λόγος τ ω ν  εντάσσε
ται ή άπόφασίς των.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» εύχονται τήν εύφορον δράσιν 
τών ’Εθνών, τον δίκαιον καί ήσυχον ύπνον τών πολιτών μας μετά 
τάς είρηνικάς φροντίδας τής ήμέρας καί κάτω άπό τάς άστεροέσσας 
νύκτας τοΰ Ουρανού τής Ελλάδος.
- Ά λλ’ εάν κρωγμοι ξένων ταράξουν τήν αιθρίαν τών Ελληνικών 
Ουρανών καί αί ήρεμοι νύκτες τοΰ Ελληνικού Λαού διακοποΰν άπό 
τάς άγριας λάμψεις τών εμπρηστών τής Ειρήνης, τότε οί αστυνομι
κοί μας θά ευρεθοΰν έτοιμοι, αί δε ψυχαί των καί αί χειρες των ώπλι- 
σμέναι καλώς, θά βαδίσουν τον δρόμον των προς τό γνώριμον κα
θήκον των.

Τούτο αποτελεί ίεράν παράδοσιν διά τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων.

Ν. Α.
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921-1954)

Δ '. Η Ρ Ω Ε Σ  ΚΑΙ Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ε Σ  Α Σ ΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Ι

« 'Ο  λαός πού προχωρεί προς τό θάνατο τραγουδώντας, 
προχωρεί καί προς τήν ζωήν, τήν τιμήν καί τήν δόξαν. 
Αύτό είναι τό γνώρισμα τής Ε λλη νικ ή ς φυλής τής 
οποίας ή ζωή ολόκληρος δεν ύπήρξεν παρά ένας αγώνας 
για τον πολιτισμό, για τά πανανθρώπινα ιδανικά καί γιά 
τήν ελευθερίαν τήν ίδικήν της καί ολοκλήρου τοΰ κόσμου.

Γιά δλα αύτά μυριάδες Ε λλ ή ν ω ν  έπεσαν ή έμαρτύρη- 
σαν μέ τήν φανατικήν πίστιν τής νίκης· καί μέσα σ’ αυ
τούς τιμητική θέσι παίρνουν οί αστυνομικοί πού έκοιμή- 
θησαν μέ τήν άγάπη καί τό απροσπέλαστο μεγαλείο τής 
Ε λ λ ά δ ο ς» .

Μ Ε Α Ε Τ ΙΑ Δ ΙΙΣ  Χ Α Ρ.
-Υπαστυνόμος Β '

Έδολοφονήθη ύπΰ κομμουνιστών 
άνάνδοως τήν 5 ην Δεκεμβρίου 

1 9 4  4.

ΦΑΡΑΚΑΣ Σ Τ Ε Φ . 
’Αστυνόμος Β '

Νοσηλευόμενος εις Σωτηρίαν, έδο
λοφονήθη ύπό κομμουνιστών τήν 

3-12-1944.
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ΑΙ ΠΕΡΙ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
'Υπό Ι Ω . Β Ε Ρ ΓΟ Π Ο  Υ Λ Ο Υ
Δ/ντοϋ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης

(Σννέχεια^&ΐϊΙ.τέλος )

I I I . — Ειδική! δ ια τ ά ξ ε ι;  δ ιά  έγκληματονντας ανηλίκους.—Τ ά ίσχύοντα εν Γαλλία.
I V —Ποινική μεταχείρισις των άνη/.ίκων έν Βελγίιο.

III. Είδικαί διατάξΰΐς δΓ έγκληματοϋντας ανηλίκους.— Τά ίσχύοντα έν 
Γαλλία.

Αί περί ανηλίκων διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας όλοκληροϋνται : 
α) διά τοϋ θεσμσϋ της ύφ’ δρον άπολύσεως μετά την συμπλήρωσιν έκ του κατω- 
τάτου ορού τοΰ σωφρονιστικού περιορισμού εξ μηνών ή ένδς έτους (άρθρον 129), 
β) διά των ειδικών διατάξεων (άρθρα 130 καί 131), τών άφορωσών τάς περι
πτώσεις ανηλίκων δικαζόμενων μετά την συμπλήρωσιν τοϋ 17ου έτους ή εκεί
νων, ών ή εναρςις τής έκτελέσεως τής άποφάσεως πραγματοποιείται μετά την 
συμπλήρωσιν τοϋ 17ου έτους, γ ) - 8 ιά τών ειδικών περί συρροής διατάξεων (άρ
θρον 132) καί δ) διά το)ν περί τής μετεφηβικής ήλικίας, ήτοι τών έχόντων συμ
πληρώσει το 17ον έτος τής ήλικίας άλλ’ ούχί καί 2ΐον (άρθρον 133). Περί τού
των ό ποινικός κώδιξ, ακολουθών την αρχήν δτι τδ άτομον μέχρι τής ένηλικιώσεώς 
του δέν έχει την προσήκουσαν σκέψιν, κρίσιν καί πείραν τής ζουής, ΐνα εκτιμά 
προσηκόντως το επακολούθημα τής πράξεώς του.* διαγορεύει : α) δυνητικήν μεί- 
ωσιν τής ποινής, β ) υποχρεωτικήν μή καταψήφισιν τοΰ άσφαλιστικοϋ μέτρου παρα
πομπής εις κατάστημα εργασίας, μηδέ τής παρεπομένης ποινής τής στερήσεως 
τών πολιτικών δικαιωμάτων (1) καί γ ) έκτισιν τής ποινής κεχωρισμένως άπδ 
τών ενηλίκων.

Ποδς συμπλήρωσιν τής βραχείας έπισκοπήσεως τών περί άνηλίκων διατά
ξεων προσθέτομεν δτι αί περί παραγραφής τοϋ άδικήματος ώς καί τής άποφά
σεως επί ενηλίκων διατάξεις, ίσχύουσιν ομοιομόρφους καί έπί τών άνηλίκων. 
Τοΰτ’ αύτο λεκτέον καί περί τών περί Ποινικού Μητρώου διατάξεων, είς ο ήδη 
καταχωρίζονται καί τά λαμβανόμενα αναμορφωτικά καί θεραπευτικά μέτρα. 
Προφανές είναι δτι ή ομοιόμορφος αυτή έφαρμογή τών ώς άνου διατάξεων καί 
επί τών άνηλίκων δέν άνταποκρίνεται προς τό δλον πνεϋμα, δπερ διέπει τάς περί 
άνηλίκων διατάξεις τοϋ κώδικος, ιδιαιτέραν δέ σημασίαν ενέχει τοϋτο προκει- 
μένου περί τοΰ Ποινικού Μητρώου (2).

Έ ν  τή Γαλλική Νομοθεσία αί περί ποινικής μεταχειρίσεως τών άνηλίκων 
διατάξεις διέπονται ύπό τής Ordonnanee τής 2ας Φεβρουάριου 1945 ώς  έτρο- 
ποποιήθη ύπό τοϋ Νόμου τής 24ης Μαιου 1951 (3).

Ανήλικοι μέχρις ήλικίας 18 ετών ένοχοι κακουργήματος ή πλημμελήματος 
δέν παραπέμπονται ένώπιον τών κοινών ποινικών δικαστηρίων άλλ’ ενώπιον τών 
δικαστηρίων παίδων ή τών κακουργιοδικείων δι’ άνηλίκους. Τό δικαστήριον τών 
παίδων ή τό κακουργιοδικεΐον δΓ άνηλίκους άπαγγέλλουν άναλόγως τών περιπτώ-

(1) Πρβλ. τήν ΰπ’ άρι!). 36 1952 γνωμοδότησιν τοϋ παρ”  Αρείω Πάγιρ Άντεισαγγελέως 
Κομνηνοϋ προς τον Εισαγγελέα Έφ ετώ ν Δωδεκανήσου, άποψαινομένου δτι μόνον είς ήν περί- 
πτωσιν έπιβληθή μ.ιωμένη ποινή αποκλείεται ή παραπομπή είς κ,ατάστημα έργασίας καί ή παρε
πομένη ποινή τής άποστερήσεως τών πολιτικών δικαιωμάτων (Θέμις Ξ Ε ' σελ. 768).

(2) ’Εν τή γαλλική Νομοθεσία (άρθρον 36 τής Ordonnanee 1945) ορίζεται δτι έφ’ δσον 
μετά τήν λήψιν μέτρων έκ τών έν τοϊς οίκείοις άοθροις έπιτρεπομένων ό άνήλικος εδωσεν βεβαίας 
αποδείξεις βελτιώσεως, τό δικαστήριον άνηλίκων. δύναται τή αιτήσει τοϋ άνηλίκου, τοϋ Είσαγ- 
γελέως άνηλίκων ή καί αύτεπαγγέλτως μετά πάροδον πενταετίας άπό της λ.ήψεως τοϋ έπιβλη- 
θέντος μέτρου νά διατάξη τήν διαγραφήν έκ τοϋ ΓΙοινικοΰ Μητρώου.

(3) "Ορα Dalloz Code penal σελ. 77 έπ. K elative a l’enfance delinquante.
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σεων, μέτρα προστασίας, βοήθειας, έπιβλέψεως καί αγωγής. Δύνανται έν τούτοις, 
έφ’ δσον αί περιστάσεις καί ή προσωπικότης τοΰ ανηλίκου, ηλικίας πάντως μεί- 
ζονος των 13 ετών τό έπιτάσσουν, ν’ άπαγγείλωσι ποινικήν καταδίκην, κατά τάς 
διατάξεις των άρθρων 67 καί 69 τοΰ γαλλικού Π .Κ . (άρθρα 1—8 τής Ordon- 
n an ce). Κατ’ ακολουθίαν τδ δριον τοΰ άπολύτως ποινικού άνευθύνου προσδιορίζεται 
άμα τή συμπληρώσει τοΰ 12ου έτους τής ηλικίας, συμφώνως καί προς τα παρ’ 
ήμΐν ίσχύοντα ήδη. Έ ν  τώ  άρθρω 67 τοΰ γαλλικού κώδικος, ώς έχ ει τοΰτο άντι- 
καΐασταθή διά τής Ordonnance τοΰ 1945, καθορίζεται 6τι έάν ή προβλεπομένη 
ποινή είναι ποινή θανάτου ή ισοβίων καταναγκαστικών έργων επιβάλλεται κατά 
τοΰ ανηλίκου φυλάκισις 10 έ'ως 20 ετών. Έ άν ή προβλεπομένη ποινή είναι ποσ- 
καίρων καταναγκαστικών έργων ή ειρκτής, ή έπιβαλλομένη κατά τοΰ άνηλίκου 
ποινή μειοΰται κατά τδ ήμισυ. Ούχ ήττον έάν ό ανήλικος άγη ηλικίαν μεταξύ 
τών 16— 18 ετών, τδ δικαστήριον δύναται νά μή λάβη ύπ’ δψιν του τήν άνηλικό- 
τητα τοΰ κατηγορουμένου καί νά έπιβάλη τάς δι’ ενηλίκους ποινάς. 'Η  άπό- 
φασις δμως αυτή έν τη περιπτώσει ταύτη δεν δύναται νά ληφθή παρά τοΰ δικα
στηρίου εΐμή μόνον κατόπιν ειδικής αιτιολογίας. Ε π ίσ η ς δύναται νά άπαγορευθή 
εις ανηλίκους, καταδικαζομένους, διά χρονικήν περίοδον 5— 10 έτώ ν.ή διαμονή εις 
ώρισμένους τόπους. Προκειμένου περί άπλών πλημμελημάτων καθορίζεται δτι 
έάν τδ ύπδ άνηλίκου μείζονος τών 13 έτών διαπραχθέν είναι πλημμέλημα ή βάσει 
τών διατάξεων τοΰ άρθρου 67 ΙΤοιν.· Κώδικος έπιβληθησομένη ποινή δέν είναι 
δυνατδν νά είναι άνο:>τέρα τοΰ ήμίσειος έκείνης, εις ήν θά κατεδικάζετο ό ανή
λικος. Προκειμένου περί πταισμάτων διαπραττομένων παρά άνηλίκων μέχρις ήλι- 
κίας 18 έτών ταΰτα έκδικάζονται παρά τών κοινών πταισματοδικείων, έπιφυλασσο- 
μένων τών περί δημοσιότητος διατάξεων τών άφορωσών τά δικαστήρια παίδων. Τδ 
πταισματοδικεΐον δύναται νά έκτιμήση τδν άνήλικον ή νά έπιβάλη τήν ύπδ τοΰ 
νόμου προβλεπομένην χρηματικήν ποινήν. Πάντως προκειμένου περί άνηλίκου 
μέχρι 13 έτών χωρεΐ μόνον έπιτίμησις. Ούχ ήττον τδ πταισματοδικεΐον έφ’ δσον 
ήθελε κρίνει, δτι πρδς τδ συμφέρον τοΰ άνηλίκου έπιβάλλεται ή λήψις τοΰ μέτρου 
τής έπιβλέψεως, δύναται μετά τήν άπαγγελίαν τής άποφάσεως νά παραπέμψη τήν 
δικογραφίαν εις τον δικαστήν άνηλίκων. εις δν παρέχεται ή ευχέρεια νά διατάξη 
τήν Θέσιν τοΰ άνηλίκου ύπδ τδ σύστημα τής έπιβλεπομένης έλευθερίας ί1).

Διά τήν όλοκλήρωσιν τής περιλήψεως περί τών σωφρονιστικών δι’ άνηλίκους 
μέτρων τής Γαλλικής Νομοθεσίας, ένδιαφέρον είναι νά λεχθή δτι κατά τάς συν- 
δυασμένας διατάξεις τών άρθρων 10 καί 11 τοΰ Νόμου τής 24ης Μαΐου 1951 ό 
δικαστής καί ό άνακριτής άνηλίκων έν τή προδικασία δύνανται νά λάβωσι μέτρα 
προσωρινής φυλάξεως τοΰ άνηλίκου, άναθέτοντος αυτόν ύπευθύνως εΐτε εις τούς 
γονείς, τδν κηδεμόνα κ.λ.π., είτε εις κέντρον υποδοχής ή εις τμήμα ύποδοχής
δημοσίου ή ιδιωτικού ιδρύματος, εΐτε εις υπηρεσίαν κοινωνικής βοήθειας.
είτε  εις καταστημα αγωγής η επαγγελματικής καταρτισεως, είτε, εφ οσον η Ου- 
χική ή σωματική κατάστασις τοΰ άνηλίκου άπαιτεΐ έπισταμένην έξέτασιν, νά τοπο
θετήησωσι τούτον προσωρινως κεντρον παρατηρήσεως, εγκεκριμενον παρα
'Τπουργείου Δικαιοσύνης, εΐτε νά θέσωσι τδν άνήλικον ύπδ τό σύστημα της έπι
βλεπομένης έλευθερίας. Πάντως άνήλικος ηλικίας άνω τών 13 έτών δέν δύναται 
νά τοποθετηθή προσωρινώς εις κρατητήριον εΐμή μόνον έφ’ δσον τδ μέτρον τοΰτο 
ήθελε κριθή άπαραίτητον καί έφ’ δσον είναι άδύνατος ή λήψις ετέρου μέτρου (2 ).

(1 ) Περί τοΰ συστήματος τής έπιβλεπομένης έλευθερίας ορα P inatel Traite  elem en- 
taire de 1’ education surveillee, σελ. 444 e. περί τοΰ ρόλου τών έπιμελητών εις αυτό, έν Βελ- 
γίω, ορα W etz : Le guide du delegue a la protection de Γ enfance.

(2 ) Έ ν  Γαλλία οί ανήλικοι ύπό ποινικήν καταδίκην κρατούνται οί μέν άρρενες εις τήν φυ
λακήν—σχολήν τής Oermiguen, αί δέ θήλεις εις τήν φυλακήν—σχολ.ήν τής Dovlaine. ’Εν αύ- 
ταϊς τηρείται όρθοδόξως τό προοδευτικόν σωφρονιστικόν σύστημα, μειουμένου τοΰ πρώτου οτα-
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Αί έκτεθεΐσαι διατάξεις περιέχουσι τά σωφρονιστικά μέτρα διά τούς άνη- 
λίκους παραπλήσια προς τά έν τω Έλληνικω Ποινικω Κώδικι καθοριζόμενα, 
εξαιρέσει τής ειδικής περιπτώσεως καθ’ ήν είναι δυνατόν κατά τήν Γαλλικήν Νομο
θεσίαν έάν πρόκειται περί άνηλίκου μείζονος των 16 ετών, έφ’ όσον αί περιστά
σεις καί ή προσωπικότης του το έπιβάλλωσι, νά μή έπισύρη μείωσιν τής ποινής 
του, ώς καί τής ειδικής περιπτώσεως περί των πταισμάτων άτινα έκδικάζονται 
παρ’ ήμΐν παρά του Δικαστηρίου άνηλίκων, έφ’ όσον τελούνται έν τή έδρα τού 
Δικαστηρίου (*) καί το όποιον δύναται νά έπιβάλη μέτρα άναμορφωτικά εξαιρέσει 
τής εισαγωγής εις ίδρυμα άγωγής καί τού τής επιβολής χρηματικής ποινής. Παρα
τηρούμε'./ προς τούτοις ότι μετά τήν ΐσχύν τής O rdonnance τής 2ας Φεβρουά
ριου 1945 έγκατελείφθη καί έν τή Γαλλική νομοθεσία ή άρχή τής διακρίσεως ήν 
διετήρει ό προηγουμένως ισχύων Νόμος τού έτους 1912. Τέλος ώς προς τήν 
προφυλάκισιν άνηλίκου, παρατηρητέον, ότι αυτή κατά τάς διατάξεις τής Ελληνικής 
νομοθεσίας δεν είναι επιτρεπτή. Τό ζήτημα στασιασθέν έν τή νομολογία των Δικα
στηρίων έλύθη διά τής ύπ’ αριθμόν 211/1951 άποφάσεοος τού Άρείου Πάγου 
έν Όλομελεία, άποφανθέντος άποφατικώς (2). Διέξοδον εις τήν περίπτωσιν 
καθ’ ήν έπιβάλλεται ή προληπτική κράτησις τού κατηγορουμένου άνηλίκου προς 
διασφάλισιν έκ τής κινδυνότητος τούτου δίδει ή διάταξις τού άρθρου 5 περίπτ. α 
τού Νόμου 2724/1940 «περί όργανώσεως καί λέιτουργίας άναμορφωτικών 
καταστημάτων δΓ άνηλίκους», διατηρηθείσης έν ίσχύϊ καί μετά τήν έφαρμογήν 
τού Κωδικός καί καθ’ ήν έπιτρέπεται οί συλλαμβανόμενοι άνήλικοι διά λόγους δημο
σίας ά®φαλείας νά είσάγωνται προσωρινώς εις Τμήμα Παρατηρήσεως ’Αναμορ
φωτικού Καταστήματος (3).

Τά κατά τήν Γαλλικήν Νομοθεσίαν άναμορφωτικά καί θεραπευτικά μέτρα 
τά εις τήν διάθεσιν τού Δικαστηρίου τιθέμενα κατά τάς συνδυασμένας διατάξεις 
των άρθρων 15 καί 16 τής Ordonnance είναι : α) ή παράδοσις τού άνηλίκου 
εις τούς γονείς, κηδεμόνας, ή τούς έχοντας τήν υπεύθυνον έπιμέλειαν ή εις έτερα 
άξια τής έμπιστοσύνης πρόσωπα, β ) ή τοποθέτησις εις δημόσιον ή ιδιωτικόν 
ίδρυμα άγωγής ή έπαγγελματικής καταρτίσεως, γ ) ή τοποθέτησις εις θερα
πευτικόν κατάστημα, δ) ή παράδοσις εις τήν κοινωνικήν πρόνοιαν καί ε )  ή τοπο- 
θέτησις εις ειδικόν ίδρυμα δι’ έγκληματίας άνηλίκους σχολικής ηλικίας. Τά μέτρα 
ταΰτα λαμβάνονται προκειμένου περί άνηλίκων μέχρι 13 έτών, άνω δέ τής -ηλι
κίας ταύτης άντί τής παραδόσεως εις κοινωνικήν πρόνοιαν καί τής τοποθετήσεως 
εις ίδρυμα σχολικής ήλικίας, διατάσσεται ή τοποθέτησις τού άνηλίκου εις δημό
σιον ίδρυμα έπιβλεπομένης ή διορθωτικής άγωγής, έκτος έάν ό άνήλικος έχη 
άνάγκην ειδικής ιατρικής νοσηλείας ή είναι έρφανός ή οί γονείς του έχουσιν 
έκπέσει τής πατρικής έξουσίας, οπότε καί έάν έτι είναι ήλικίας μείζονος των 13 
έτών έπιτρέπεται ή παράδοσις εις τήν κοινωνικήν πρόνοιαν. Έ ν  τή άποφάσει 
προσδιορίζεται ό χρόνος τής διάρκειας , τών ώς άνω μέτρων όστις όμως δέν δύ-

δίου τής άπομονώσεως εις 45 ήμέρας, διακοπτόμενης διά τών εξόδων περιπάτου, τής έπισκέ- 
ψεως τών εκπαιδευτών, ώς καί διά τών ώρών τών διατιθεμένων εις τήν γυμναστικήν άσκησιν 
καί ε ις ’ψυχαγωγίαν. Εύρεΐαν έφαρμογήν έν τή σωφρονιστική μεταχειρήσει τών άνηλίκων έν ταΐς 
ώς άνω φυλακαΐς—σχολαΐς έχει ή τοποθέτησις τοϋ άνηλίκου εις τό έξωτερικήν έργασίαν προ τοΰ 
τελευταίου σταδίου τής ύο' όρον άπολύσεως.

(1) Ό ρα ΰπ’ άριθ. 63/7-8-52 γνωμοδότησιν ’Αντεισαγγελέως ’Αρείου Πάγου Κόλλια 
«περί πταισμάτων άνηλίκων» περί τοΰ άρθρου 47 τοϋ Ν. 1010/1937 «περί Κώδικος ’Αγροτικής 
’Ασφαλείας» εις Θέμιδα Ξ Γ ' σελ. 767.

(2) "Ορα Α. Μπουροπούλου : Ερμηνεία Κ .Π .Δ . Ι Γ ' 1951 σελ. 284 Ζαγκαρόλα. Αί περι
πτώσεις τής προφυλακίσεως εις τον νέον Ποινικόν Κώδικα εις Ποινικά Χρονικά σελ. 341..De Lege 
ferenda ή προφυλάκισις τοϋ άνηλίκου συμπληρώσαντος τό 15ον τής ήλικίας του δέον νά καθο- 
ρισθή ώς δυνητική καί προκειμένου περί άδικημάτων στρεφομένων κατά τής ζωής.

(3) Τήν λύσιν ταύτην συνέστησε καί ή ύπ’ άριθ. 7/1951 γνωμοδότησις τοΰ παρ’ Ά ρείω  
Πάγω Είσαγγελέως Κιουσοπούλου, Ποινικά Χρονικά, 1939 σελ. 100.
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ναται νά παραταθή, πέραν τής συμπληρώσεως του 21ου έτους τής ηλικίας.
Χαρακτηριστικαί είναι αί διά τοϋ νόμου τής 24ης Μαΐου 1951 έπιφερόμεναι 

τροποποιήσεις: α )ε ίς  τό άρθρον 28 τής O rdonnance καθ’ ήν έν ή περιπτώσει ό 
άνήλικος ηλικίας άνω των 16 ετών διά τής επιμόνου κακής διαγωγής του καί 
τής συνεχιζομένης άπειθαρχίας του ή τής επικινδύνου διαγωγής του καθιστά άλυ- 
σιτελή τά ήδη ληφθέντα δι’ αυτόν προστατευτικά ή έπιβλέψεως μέτρα, τό Δικα
στή ριον δύναται δι’ ήτιολογημένης άποφάσεώς του νά τοποθετήση τον άνήλικον 
εις ειδικόν τμήμα καταστήματος ένθα έκτίονται αΐ ποινικαί καταδίκαι άνηλίκων 
μέχρι συμπληρώσεως τοϋ 21ου έτους τής ηλικίας του, δηλονότι αποφασίζει μετα
βολήν τοϋ αναμορφωτικού μέτρου εις τοιοΰτον σωφρονιστικοΰ χαρακτήρος καί 
β ) εις τό άρθρον 19, προβλεπομένης τής δυνατότητος τής τοποθετήσεως τοϋ ανη
λίκου μέχρι συμπληρώσεως τοϋ 21ου έτους τής ήλικίας του ύπό τό σύστημα τής 
έπιβλεπομένης έλευθερίας έφ’ όσον ήθελε ληφθή εν έκ των προαναφερθέντων 
αναμορφωτικών ή θεραπευτικών μέτρων ή ήθελεν άποφασισθή ή ποινική καταδίκη 
τοϋ άνηλίκου. Περαιτέρω ορίζεται διά τής αύτής διατάξεως ότι προ τής λήψεως 
οίασδήποτε άποφάσεώς ποινικής καταδίκης ή άναμορφωτικών μέτρων, τό Δικαστή- 
ριον έχει τήν εύχέρειαν νά διατάξη τήν θέσιν τοϋ άνηλίκου προσωρινώς ύπό τό 
σύστημα τής έπιβλεπομένης έλευθερίας έπιφυλασσόμενον νά άποφανθή τελικώς 
μετά μίαν ή περισσοτέρας περιόδους δοκιμασίας, ών καθορίζει τήν διάρκειαν. 
'Η  διάταξις αύτη τυγχάνουσα ήδη εύρείας εφαρμογής έν Γαλλία συνιστα μίαν 
καινοτόμον γραμμήν εις τήν ποινικήν μεταχείρισιν τών άνηλίκων Γ ).

Διά τών περιληπτικώς έκτεθέντων άνεφέρθην εις τάς κυριωτέρας δ^ιτάξεις 
τής Γαλλικής νομοθεσίας περί τών άναμορφωτικών καί θεραπευτικών διά τους άνη- 
λίκους μέτρων.

Έ ν  συγκρίσει προς τά ύπό τής Ελληνικής νομοθεσίας καθοριζόμενα, τά 
μέτρα ταΰτα είναι ταυτόσημα, έξαιρέσει τοϋ θεσμού τής έπιβλεπομένης έλευθερίας. 
Καί είναι μέν .άληθές ότι προβλέπεται έν τώ  Ποινικώ Κώδικι ή θέσις τοϋ άνηλίκου 
ύπό τήν έπιμέλειαν ειδικών έπιμελητών, πλήν ή διάταξις αύτη είναι άνευ πρακτι
κής έφαρμογής, έφ’ όσον δεν έχει όργανωθή παρ’ ήμΐν τό σύστημα τής έπιβλεπο
μένης έλευθερίας. Προς τούτοις έν Γαλλία ουσιώδη διαφοράν άποτελεΐ ή άναβολή 
τής λήψεως άποφάσεώς ύπό τοϋ Διαστηρίου έπί μακράς χρονικάς περιόδους έφ’ 
όσον ό άνήλικος έχει τεθή ύπό τό σύστημα τής έπιβλεπομένης έλευθερίας καί τέλος 
ή ευχέρεια ήτις παρεσχέθη εις τον δικαστήν άνηλίκων νά μετατρέπη τό άναμορ- 
φωτικόν μέτρον εις τοιοΰτον σωφρονιστικού χαρακτήρος.

ΙΥ. Ποινική μετοίχείρισκ: τών άνηλίκων έν Βελγίω .
Έ ν  Βελγίω ή νομοθεσία τής ποινικής μεταχειρίσεως τών άνηλίκων καθο

ρίζεται διά τών διατάξεων τοϋ βασικού Νόμου τής 15ης Μαΐου 1912 (Κεφ. Β ' ) 
ώς έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη διά νεωτέρων Νόμων (2 ). ’Ή δη δέ διά ψηφι- 
σθέντος νεωτέρου Νόμου, μήπω τεθέντος είσέτι εις ενέργειαν, έπεκτείνεται ή άρ- 
μοδιότης τοϋ Δικαστηρίου άνηλίκων μέχρι τοϋ 18ου έτους συμπεπληρωμένου. Ύ φ ί- 
σταται έν τούτοις ή περίπτωσις καθ’ ήν τό Δικαστήριον δύναται δι’ ήτιολογημένης

(1) Κατά τήν εις τό Rapp ort Annuel τοϋ έτους 1951 τής D irection de Γ education 
surveillee δημοσιευθεϊσαν ύπό τοϋ Διευθυντοΰ αύτής J .  Simeon στατιστικήν άπό τοϋ έτους 1939 
μέχρι τοϋ έτους 1950 έν Γαλλία κατεδικάσθησαν ύπό τών δικαστηρίων άνηλίκων : 1939—12.165, 
1940—16.937, 1941—32.327, 1942—34.781, 1943—34,12, 1944—23.384, 1945—17.5787. 
1946—28.568, 1947—26.841 1948—27.638, 1949—22.761, 1950—19.239. Τό έτος 1912. τό 
πρώτον τής έφαρμογής τοϋ Νόμου «περί άνηλίκων», κατεδικάσθησαν έν Γαλλία 13.670.

(2) Οί κυριώτεροι Νόμοι οί τροποποιοϋντες τάς βασικάς διατάξεις είναι: α) ό άπό 13 Α 
πριλίου 1928, β) ό άπό 2 ’Ιουνίου 1930, γ ) ό άπό 13 Μαρτίου 1936, δ) 6 άπό 14 Μαΐου 1937, ε) 
ό άπό 14 Αύγούστου 1947, στ) ό άπό 24 Δεκεμβρίου 1948, ζ ) ό άπό 20 Μαΐου 1949, η) 6 άπό 22 
Μαρτίου 1950 καί 0) ό άπό 5 Δεκεμβρίου 1951 ("Ορα σχετικώς τήν έκδοσιν τοϋ Ο .Ρ .Ε . Min- 
ist6re de la ju stice (1952) Apergu du traitem ent de la delinquante juvenile en Belgique.
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άποφάσεώς του νά μή έπιληφθη ύποθέσεως άνηλίκου ηλικίας 16—18 έτών, κατηγο
ρουμένου επί κακουργήματι, έφ’ δσον έκ τής προηγηθείσης έρεύνης καί έξετάσεως 
τής προσωπικότητος τοϋ άνηλίκου διαπιστωθή δτι αυτή δεν είναι πρόσφορος εις 
την επιβολήν μέτρων άναμορφωτικών ή προλήψεως.

Πάντα τα ύπό τοϋ Δικαστηρίου ανηλίκων μέτρα έπιβάλλονται μετά συγκέν- 
τρωσιν πάντων των στοιχείων των δυναμένων νά πληροφορήσωσι τοϋτο περί τοϋ 
οικογενειακού περιβάλλοντος, τής διαγωγής καί τής ανατροφής τοϋ άνηλίκου. Τά 
μέτρα έμ.πνέονται κυρίως έκ των άναγκών τοϋ άνηλίκου καί ούχί έκ τη ς σοβαρό- 
τητος τής διαπραχθείσης πράξεως, δύνανται δέ άνά πάντα χρόνον νά άναθεωρών- 
ται, νά τροποποιώνται καί νά αϊρωνται.

Έ ν  τω  Νόμω (Κεφ. Β ' άρθρα 13—2 6 ) άπαριθμ-οΰνται έν λεπτομέρεια αί 
περιπτώσεις έφ’ ών έπιλαμβάνονται τά Δικαστήρια άνηλίκων. Αί περιπτώσεις 
αύται είναι παρόμοιαι προς τάς ύπό τοϋ Νόμου 5098/1931 (άρθρον 2 ) τής Ε λ λ η 
νικής Νομοθεσίας, προστιθεμένης τής ίδιαζούσης περιπτώσεως καθ’ ήν ό δικαστής 
άνηλίκων έπιλαμβάνεται καί των έπί άτάκτω φοιτήσει εις τό σχολείου, μηνυθέντων 
άνηλίκων. Ουτω ή εκτασις τής άρμοδιότητος τοϋ παιδοδικαστοΰ έν Βελγίω ευρύ
νεται έπί μάλλον καί μάλλον, τείνουσα νά συμπεριλάβη παν δ,τι άφορα τον άνήλικον 
άμέσως ή έμμέσως. 'Ομοίως ίδιαζούσης μορφής είναι τό λαμβανόμενον μέτρου 
διά τοϋ οποίου ό δικαστής άνηλίκων θέτει τον κατηγορηθέντα εις τήν διάθεσιν τής 
Κυβερνήσεως μέχρι τής ένηλικότητος αύτοΰ, ΐνα έγκλεισθή εις κρατικόν κατά
στημα άγωγής. Εις τά πεθαρχικά ταϋτα καταστήματα δύνανται έπίσης νά κρατη- 
θώσιν άνήλικοι άνω των 15 έτών διαπράξαντες πράξιν εις βαθμόν κακουργήματος 
ή πλημμελήματος, ήθικώς διεστραμμένοι, δι’ ους δεν ένδείκνυται ή κράτησις εις 
τά συνήθη καταστήματα έπιβλεπομένης άγωγής καί προλήψεως. Σημειωτέου δτι ή 
παράτασις τής θέσεως τοϋ άνηλίκου εις τήν διάθεσιν τής Κυβερνήσεως, πέραν τοϋ 
25ου έτους, λίαν σπανίως έφαρμόζεται, προ δέ ταύτης ό δικαστής δύναται νά 
άναστείλη τήν έκτέλεσιν ύφ’ δρον.

Έ ν  σχέσει προς τήν προληπτικήν κράτησιν τοϋ άνηλίκου προ τής προσαγω
γής του ένώπιον τοϋ δικαστηρίου, προβλέπεται δτι έν περιπτώσει άπολύτου άνάγ- 
κης, είτε λόγω τοϋ διεστραμμένου τής φύσεως τοϋ άνηλίκου, είτε λόγω άδυναμίας 
έξευρέσεοος ιδρύματος ή ιδιώτου νά δεχθώσι τον άνήλικον, ούτος δύναται νά κρα- 
τηθή προληπτικώς εις κρατητήριον διά χρονικόν διάστημα μή δυνάμενον νά ύπερβή 
τούς δύο μήνας. Τό μέτρον, δθεν, τής πολιτικής κρατήσεως τοϋ άνηλίκου, έν 
περιωρισμένη πάντως έκτάσει, ισχύει καί έν Βελγίω ώς καί έν Γαλλία κατά 
τά πρόσθεν λεχθέντα (Χ).

Έ ν  κατακλεΐδι παρατηροΰμεν δτι αί περί άνηλίκων διατάξεις τοϋ συγχρο
νισμένου Έλλην. ποιν. κώδικος δυσχερώς έφαρμόζονται ώς έκ τής έλλείψεως μέ
σων. Προς τοϋτο ή άνάγκη τοϋ συντονισμοϋ εις τά θέματα τά άναγόμενα εις 
τήν καθ’ δλου κοινωνικήν καί δικαστικήν άντίληψιν περί των άνηλίκων είναι προφανής.

(1) 01 άνήλικοι έν Βελγίω ύπό ποινικήν καταδίκην τελοΰυτες, κρατούνται εις τήν αγρο
τικήν φυλακήν-σχολήν τής H ogstraten, ώς καί εις τήν άνοικτήν φυλακήν-σχολήν τής Marneff. 
Έ ν  αύταις, έν σημαντικόν τμήμα τής καθημερινής ζωής τοϋ κρατουμένου, άποτελούν στοιχείου 
σωφρονιστικής μεταχειρίσεως, καταλαμβάνει ό προσκοπισμός δστις έχει είσαχθή δι’ επισήμου πρά
ξεως τοϋ 'Υπουργείου. Παρατηρητέον πρός τούτοις, δτι έν ταϊς ώς εϊρηται Φυλακαΐς—Σχολαϊς, 
οί ανήλικοι δέν τίθενται ύπό έν ώρισμένον έκ των γνωστών σωφρονιστικών συστημάτων ώς έν Γαλ
λία άλλ’ ή μεταχείριοις έκάοτόυ άνηλίκου καθορίζεται έπί τή βάσει τοΰ πορίσματος δπερ έχει έξα- 
γάγει καί πέμψει εις τήν φυλακήν—σχολήν ή άνθρωπολογική υπηρεσία, έξ ής διέρχονται πρός 
παρατήρησιν πάντες άνήλικοι καί ενήλικοι, προκειμένου νά ύποβληθώσιν εις ποινήν άνω τοϋ 6/ 
μήνου. Ή  κεντρική άνθρωπολογική υπηρεσία τοΰΓΒελγίου, έδ, εύουσα έν Βρυξέλλαις διευθύνεται 
ύπό τοϋ Καθηγητοϋ Άλεξάντερ. IΙροοδευτικήν έξόχως γραμμήν έν τή μεταχειρίσει τών εφήβων 
καί τής μετεφηβικής ήλικίας, έν ταΐς ώς άνω φυλακαΐς-σχολαΐς, συνιστά ή διά διοικητικής πρά
ξεως τοΰ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης, προσωρινή χορήγησις άδειας έξόδου έκ τής φυλακής-σχολής 
καί διαμονής τοΰ έφήβου παρά τή οικογένεια του. Συνήθως έάν ή άδεια αΰτη δέν άνακληθή έξι- 
κνεϊται μέχρι τοΰ χρόνου καθ’ δν ό άνήλικος θά τύχη τοϋ εύεργετήματος τής ύφ’ δρον άπολύσεως.
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16. 'Η  δημοσία έμφάνισις καί ή έξάσκησις τοϋ επαγγέλματος της Εταίρας 
δικαίως θεωρείται τό σπουδαιότερον ζήτημα ηθών, δωτι άνέκαθεν αί γυναίκες αύταί 
αποτελούν τον στόχον, προς τον όποιον στρέφονται τα βέλη των ήθικολόγων καί 
υπομένουν εις τό περιθώριον τής κοινωνίας την γενικήν καταφρόνησιν.

Καί όμως αί γυναίκες αόταί αί άνερχόμεναι καθ’ έκάστην τον γολγοθαν τοϋ 
μαρτυρίου των, διά να κερδίσουν τον άρτον τής ήμέρας, είναι άξιαι συμπάθειας καί 
ούχί καταφρονήσεως, άφοΰ αποτελούν τό αντιστάθμισμα,τής κυριωτέρας έστίας 
άνηθικότητος, τοϋ κρυφίου δηλαδή εταιρισμού, καί δημοσία ύφιστάμεναι μυρίους 
έξευτελισμούς κύπτουν τον αύχένα καί ενίοτε άποκτηνοϋνται προς βλάβην πλέον καί 
αύτής τής κοινωνικής εύπρεπείας.

Ά λ λ ’ έφ’ όσον ή πολιτεία δεν έμπνέεται άπό τήν αρχήν τής καταστολής 
τής πορνείας, άναγνωρίζεται δ’ αυτή ώς δικαίωμα τής γυναικός καί ασκείται τή 
έλευθέρα αύτής βουλήσει, είναι ύποχρέωσις καί συμφέρον τοϋ κράτους νά επιδίωξη 
τήν βελτίωσιν τής τάξεως των γυναικών τούτων ούχί διά τής διώξεως, άλλά 
διά τής λήψεως προστατευτικών μέτρων καί τής παροχής ένισχύσεως προς βαθμι- 
αίαν άνόρθωσίν των ήθικήν καί υλικήν μέ άντικειμενικόν σκοπόν τήν άποκατά- 
στασίν των.

Τονίζομεν τοΰτο, διότι είναι άληθές δυστυχώς ότι ή συμπεριφορά τών αρχών 
προς αύτάς καί ιδιαίτατα τών άστυνομικών, άρεσκομένων νά έπιδεικνύουν έναντι 
τών δυστυχών αύτών γυναικών άναιτιολόγητον αύστηρότητα καί σπουδαιοφάνειαν, 
συντελεί εις τό νά δημιουργή εις αύτάς τήν έτύπωσιν ότι πανταχόθεν διώκονται, 
ν’ άναπτύσση μίσος προς τάς άρχάς καί τήν κοινωνίαν καί νά τάς έξωθή εις τήν 
άναζήτησιν προστατών, οίτινες είναι τά γνωστά παράσιτα, οί έρασταί (άγαπη- 
τικοί).

17. Τό πρώτιστον καί τό κυριώτερον τών σχετικών μέ τήν δημοσία έμφάνισιν 
τών έταιρών ζήτημα είναι τό τής κατοικίας καί τό τοϋ τόπου άσκήσεο^ς τοϋ έπαγ-^ 
γέλματος αυτών.

Έ ν  Έλλάδι μέχρι τοϋ Αύγούστου 1922 αί κοιναί γυναίκες έξήσκουν ύποχρε- 
τικώ ς τό επάγγελμά των εις τούς οίκους ανοχής. Τοιοϋτοι οίκοι έλειτούργουν εις 
τάς ’Αθήνας μόνον καί εις κεντρικώτατα σημεία τής πόλεως έν συνόλω 62, ένδι- 
ητώντο δ’ έν αύτοΐς ύπέρ τάς 1000 γυναίκας.

'Ο  τρόπος τής λειτουργίας τών οίκιυν τούτων, ή ρυπαρότης των, ή άσκουμένη 
κατά ποικίλους τρόπους έκμετάλλευσις τών ίεροδούλων, ή συνεχής συγκέντρωσις 
τών θαμώνων έξωθεν τών οίκων καί ή συντελουμένη τέλος άποκτήνωσις τών έν 
αύτοΐς γυναικών, άπετέλουν οχι μόνον στίγμα διά τον πολιτισμόν, άλλά καί κατά- 
φωρον προσβολήν τών ήθών, προεκάλουν δέ τήν άηδίαν εις πάντα έχοντα τό άτύ- 
χημα νά κατοική εις τάς πορνοπλήκτους αύτάς συνοικίας ή νά διέρχηται έκείθεν.

Τοιαΰται συνοικίαι ήσαν ή περί τήν πλατείαν Κάνιγγος, ή περί τό Δημαρ- 
χεΐον, ή περί τον ναόν τοϋ 'Αγίου Κωνσταντίνου, ή περί τήν πλατείαν Βάθης κ.λ.π.

Παραλλήλως αί γυνακίες, αί όποΐαι είχον τό ατύχημα νά έγκλεισθοΰν εις τούς 
οίκους αύτούς, ύφίσταντο τόσους έξευτελισμούς, ώστε ταχέως έχανον τήν άτομικό- 
τητά των, καί έγκάθειρκτοι (διότι δεν έπετρέπετο ούδέ καν έξοδος αύτών άνευ άδειας
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της ’Αστυνομίας) παρέμενον εις τήν κόλασίν των, ήναγκασμέναι νά υπομένουν τάς 
πιέσεις των διευθυντρίων (τύπων άπανθρώπων μεγαίρων), νά ικανοποιούν τάς άπαι- 
τήσεις διαφόρων κτηνανθρώπων, άξιούντων άπό αύτάς τά αίσχιστα, νά τυγχάνουν 
κάκιστης μεταχειρίσεως έκ μέρους των άστυνομικών και τής υγειονομικής υπηρε
σίας (ούχί σπανίως μάλιστα έκτραπείσης εις έκβιασμούς), νά άντικούζουν τέλος τήν 
βίαν των κακοποιών καί κατ’ άνάγκην εραστών των, οίτινες άπεμύζων δ,τι άπέ- 
μενεν έκ τών είσπραχθέντων άπό τήν διάθεσιν τής άναισθήτου πλέον σαρκός των.

Τό έτος 1922 έγένετο θετικόν βήμα προόδου διά τής δημοσιεύσεως του νό
μου 3032 «περί άσέμνων γυναικών». »Τό κράτος μή δυνάμενον ν’ άνέχηται τήν 
ανωτέρω κατάστασιν, έμφορούμενον δέ άπό άνθρωπιστικάς άρχάς καί ύπό τήν άδή- 
ριτον άνάγκην τής πραγματικότητος, άπεφάσισε νά κατακρημνίσ/j τήν Βαστίλλην 
τών οΐκων άνοχής καί νά χειραφετήση τάς γυναίκας, αΐτινες ειχον άποξενωθή του 
κόσμου δουλεύουσαι κατά τον τυραννικώτερον τρόπον τήν θεάν Άφροδίτην.

’Ή ρξατο λοιπόν ή βηθμιαία κατάργησις τών οίκων άνοχής ώ στε σήμερον νά 
λειτουργούν έκ τούτων έν Άθήναις μόνον 13 καί ύπό συνθήκας σχετικώς άνθρωπίνας 
καί ύγιεινάς. Κατετάχθησαν αί ίερόδουλοι εις δύο κατηγορίας, τάς κοινάς καί τάς 
ελευθερίας, καί αί μέν κοιναί ύποχρεοΰνται νά έκδίδωνται εις οίκους άνοχής, αί δέ 
έλευθέριαι δύνανται νά έκδίδωνται καί εις τάς οικίας των. Έρρύθμισε τά τού χαρα
κτηρισμού τών άσέμνων ώς καί τό ζήτημα τών σχέσεων τών διευθυντρίων τών οίκων 
άνοχής προς αύτάς, εδωσε τέλος νέαν κατεύθυνσιν εις τήν έν γένει μεταχείρισιν αυ
τών μέ βάσιν τήν βαθμιαίαν άνόρθωσίν των καί τήν άνάπτυξιν παρ’ αύταΐς τής 
έλπίδος ταχείας άναπροσαρμογής των προς κοινωνικόν βίον.

Πολλοί βλέποντες τάς άτυχεϊς αύτάς ύπάρξεις ν’ άπολαμβάνουν πλέον έλευ- 
θέρως τον άέρα, ετιλλον τάς τρίχας τής κεφαλής των, προοιωνιζόμενοι ότι τούτο θά 
συντελέση εις τήν χειροτέρευσιν τών ήθών, διότι αί έταίραι διασπειρόμεναι εις τήν 
πόλιν θά μετέδιδον τό μίασμα τής άνηθικότητος. ’Αντί τούτου τί συνέβη ; Τό όλως 
άντίθετον διότι αί συνοικίαι τών οίκων άνοχής αίτινες έθεωροΰντο άδιάβατοι άπό τούς 
ψιλησύχους πολίτας, έκκαθαρίσθησαν τελείως, αί γυναίκες βαθμιαίως άπέκτησαν 
άτομικότητα, συνεμορφώθησαΫ άπό άπόψεως έμφανίσεως καί συμπεριφοράς καί 
πλεΐσται άποκατεστάθησαν οίκονομικώς, άποτινάξασαι τον ζυγόν τών σωματεμπό- 
ριν καί τών διευθυντριών τών οίκων άνοχής.

Ή  εις τάς οικίας, συμπεριφορά των ύπήρξεν έν τοΐς πλείστοις τοιαύτη, 
ώστε νά μή προκαλή παράπονα τών συνοίκων.

'Η  τοιαύτη χειραφέτησις τών γυναικών υπήρξε καίριον πλήγμα διά τάς προ
αγωγούς, τού κρυφίου εταιρισμού, αίτινες, βλέπουσαι ότι κινδυνεύουν νά έξου- 
δετερωθοΰν ύπό τών άναγεννηθεισών τέω ς έγκαθείρκτων τών οίκων άνοχής, έμηχανεύ- 
θησαν τήν έκ νέου συγκέντρωσιν τών μή χειραφετεθεισών είσέτι έκ τούτων καί ίδρυ
σαν ύπό τό πρόσχημα οικιών μέ έπιπλωμένα δωμάτια νέους οίκους άνοχής, όπου 
διά νά προσελκύωνται πελάται έφηρμόζετο καί τό σύστημα τής περιφοράς τών γυ
ναικών (τροτουάρ), εις τάς πλησίον τών οικιών τούτων εύρισκομένας οδούς καί πα
ρόδους. Τούτο άπετέλεσε νέαν άφορμήν έπιθέσεως κατά τής δοθείσης έλευθερίας εις 
τάς κόινάς γυναίκας, ήρξατο δέ καί πάλιν συζητούμενον τό ζήτημα άν είναι συμφέ
ρον νά έπανιδρυθοΰν οίκοι άνοχής, όπου καί πάλιν νά έγκλεισθοΰν αί ίερόδουλοι.

18) Ούτως εύρισκόμεθα εις τήν άνάγκην νά ύποστηρίξωμεν ότι ή πολινδρό- 
μησις εις τό σύστημα τής έξασκήσεως τής πορνίας εις οίκους άνοχής, άντί νά περι- 
στείλη, θά ένισχύση τήν πορνείαν, ή δέ διά τών οίκων τούτων παρεχομένη έπίσημος 
άναγνώρισις τής πορνίας ύΛό τού κράτους θ’ άποτελέση όλεθριώτατον δίδαγμα διά 
τήν κοινωνίαν.

'Ο  έταιρισμός, οσάκις δέν έξετράπη εις έκφυλισμόν, άνέκαθεν καί εις πάν- 
τας τούς λαούς συνετέλεσεν ώστε αύτομάτως νά τηρήται το ίσοζύγιον τών άνίσως
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κατανενομένων πλειστάκις φυσιολογικών άναγκών των φύλων, ένεκα δέ τούτου 
ουδόλως είναι έπιτετραμμένον νά γίνη επίσημος άναγνώρισις αύτοϋ.

Θά έρωτηθώμεν ήδη πώς πρέπει νά ρυθμισθή τό ζήτημα τού τόπου άσκήσεως 
του έπαγγέλμοίτός των έκ μέρους τών εταιρών κατά τρόπον διασφαλίζοντα τά ήθη ;

Παρακολουθήσαντες την Ελληνικήν πραγματικότητα καί μή ύποτιμώντες 
την ευφυΐαν τών Έλληνίδων εταιρών εύρίσκομεν ότι κατ’ άρχήν αί έταίραι 
δέον ν’ άφεθοΰν έλεύθεραι, όπως ασκούν τό επάγγελμά των εις ιδίας έκάστη οικίας, 
όπου καί θά διαμένουν μονίμως· όρος όμως άπαράβατος τής τοιαύτης έλευθερίας θά 
είναι ή πλήρης τήρησις τών υγειονομικών .οδηγιών, ή άξιοπρεπής έμφάνισις, ή λεπτή 
συμπεριφορά καί ή μετά συνειδήσεως άποφυγή πάσης πράξεως δυναμένης νά προ- 
καλέση παράπονον, σκάνδαλον ή καί πρόκλησιν ετέρων γυναικών εις πορνείαν.

Δέν θά ήτο μάλιστα άσκοπον νά καθορισθή όπως προ πάσης ένοικιάσεως έκ 
μέρους ίεροδούλων οικίας γνωματεύει ή άρμοδία υπηρεσία επί τών ήθών.

Θά υπάρξουν όμως καί άσεμνοι, αί όποΐαι είτε διότι δέν άπέκτησαν είσέτι 
ατομικότητα, είτε διότι ή μόρφωσίς των είναι κατωτέρα, είτε τέλος διότι ή σωμα
τική αύτών διάπλασις δέν τάς εύνοεΐ, θά εύρίσκωνται εις τήν ανάγκην ν’ άναζητοϋν 
πελάτας κατωτέρας τάξεως, προς τούτο δέ θά περιφέρωνται εις τάς οδούς πρόκα-' 
λούσαι διά τής συμπεριφοράς των παράπονα. Διά τάς γυναίκας αύτάς δέον νά έπι- 
τραπή ή ένοίκισις εις ειδικά οικοτροφεία μέ πλήρη ελευθερίαν διαθέσεως τού εαυ
τού των καί μέ μόνην ύποχρέωσιν έναντι τών ιδιοκτητών τού οικοτροφείου τήν πλη
ρωμήν τού ενοικίου, όριζομένου μάλιστα ύπό τού κράτους προς άποφυγήν έκμεταλ-
λεύσεο*ς.

Τέλος διά τάς άπομάχους ίεροδούλους, τάς κακομόρφους ή τάς έρειπωμένας 
έκ τών ασθενειών καί τών βασάνων, αΐτινες περιφερόμεναι έπιζητοΰν νά διαθέσουν 
αντί οβολού τήν σάρκα αύτών καί αί όποΐαι προκαλοΰν τον οίκτον, είναι άπαραί- 
τητον νά ίδρυθή άσυλον, όπου θά είσάγωνται ύποχρεωτικώς καί θά έργάζωνται.

Ούτως άποσυρόμεναι άπό τάς οδούς καί έπιδιδόμεναι εις τήν έργασίαν, θά 
αποφεύγουν τήν άφόρητον κατάστασιν τής γενικής περιφρονήσεως καί ένδειας, 
θά έλπίζουν δέ διά τής βαθμιαίας διαπαιδαγωγήσεις των καί εις μελλοντικήν το- 
ποθέτησίν των ώς υπηρετριών ή εις άλλας διαφόρους έργασίας, όπου θά κερδίζουν 
τά προς τό ζήν ούχί πλέον έκ τής πορνείας, αλλά διά τής έργασίας των.

Αύτή καθ’ ήμας είναι ή έκ τών πραγμάτων, ένδεικνυομένη ρύθμισις τού ζητή
ματος τής κατοικίας καί τόπου άσκήσεως έπαγγέλματος τών ασέμνων, ήτις όμως 
προϋποθέτει ότι τά κρατικά όργανα τά έντεταλμένα τήν έπιτήρησιν τών ήθών πρέ
πει να έμφοροΰνται άπό άρχάς άνθρωπιστικάς καί ν’ άκολουθήσουν σταθερώς τήν 
άνωτέρω κατεύθυνσιν, ήτις θά έπιφέρη τήν άνόρθωσιν τών γυναικών τούτων καί 
διά ταύτης τον περιορισμόν τής πορνείας εις τό έλάχιστον.

Ταΰτα έν περιλήψει είχομεν νά έκθέσωμεν διά τό ζήτημα τής προστασίας 
τών ήθών, πιστεύομεν δέ ότι παρά τάς μεμψιμοιρίας τών άπό τρίποδος υπόπτων 
ήθικολογούντων ή κατάστασις τών ήθών βαίνει βελτιουμένη, ■ έάν δ’ έφαρμοσθοΰν 
καί τά ώς άνω προτεινόμενα μέτρα, θά έπιτευχθή βαθμιαίως, άλλά σταθερώς, ή 
κατά τον πλέον ένδεδειγμένον τρόπον άντιμετώπισις τού σπουδαιοτάτου ζητήμα
τος τής προστασίας τών ήθών.

Τ Ε Λ Ο Σ
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Η ΕΞΑΘΛΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
'Υπό κ. Κ . Δ . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
Καθηγ. τής Ψυχιατρικής καί Νευρολογίας

(Συνέχεια έκ τον προηγουμένου)

4. —Ή  άνώμαλος ψυχική κατάσταοις ( ενδογενής παράγων) και το δυσμενές περιβάλλον
( εξωγενής παράγων) ώς αΐτίαι έξαθλιώσεως.

5. — Εσωτερικοί (ενδογενείς) αιτίαι έξαθλιώσεως των νέων.
6. —'Εξωτερικοί ( εξωγενείς)  αιτίαι έξαθλιώσεως τών νέων.
7—.’Επίδρασις τών δυσμενών παραγόντων ( έντνπώσεων)  επί τής έξαθλιώσεως τών νέων.

4 . Ή  άνώμαλος ψυχική κατάστασις (ενδογενής παράγων) και τό δυσμε-
νές^περιβάλλον (εξωγενής παράγων)][ώς^αιτίαι έξαθλιώσεως.

'Η έξαθλίωσις προκύπτει κατά κύριον λόγον έκ προϋπαρχούσης ανωμάλου 
ψυχικής καταστάσεως, δύναται όμως ν’ άναφανή εις προηγουμένως ομαλόν άτομον. 
Εύνόητον, ότι όταν τό ομαλόν άτομον καταστή έξηθλιωμένον θ’ άπολέση την 
προηγούμενην ομαλήν ψυχικήν του κατάστασιν. Τούτο δέ συμβαίνει, ώς ή πείρα 
διδάσκει, διά τής έπιδράσεως δυσμενών εξωτερικών όρων. Ώ ς εύλογον, πολύ έντα- 
τικωτέρα θέλει είναι ή επίδρασις τών δυσμενών όρων όταν προϋπάρχουν ψυχικαί 
άνωμαλίαι. Είς τήν πρώτην περίπτωσιν’ πρόκειται περί έξαθλιώσεως έξ άνωμάλου 
ψυχικής καταστάσεως, είς τήν δευτέραν περί κοινωνικής έξαθλιώσεως είς ομαλόν 
άρχικώς άτομον. Πάντως οί δύο παράγοντες, ή ιδιοσυστασία καί τό περιβάλλον συν
εργάζονται ϊνα δημιουργήσουν τό φαινόμενον τής έξαθλιώσεως. Ό  διαχωρισμός 
δέον νά νοήται ώς τονισμός τοΰ ενός ή του άλλου παράγοντος.

Σχετικώς πρός τούς δύο τούτους παράγοντας τό αίτιον τής έξαθλιώσεως 
δύναται νά εύρεθή :

1) Μόνον έν τη καταβολή.
2) ’Εν τή καταβολή κυρίως καί έν τώ  περιβάλλοντι.
3 ) Έν τή καταβολή καί περιβάλλοντι έξ ίσου.
4) Κυρίως έν τώ  περιβάλλοντι καί έν τή καταβολή.
5) Μόνον έν τώ  περιβάλλοντι.
Τούτο είναι σχηματικόν, διότι ούδέποτε εϊμεθα είς θέσιν νά γνωρίσωμεν σαφώς 

πού έγκειται ή αιτία, δηλαδή ή βλάβη καί πότε ήρξατο. Υπάρχουν ένδογενεΐς 
βλάβαι άμα τή γενέσει ή μετέπειτα έπισυμβάσαι. Επίσης βλάβαι τοΰ περιβάλ
λοντος π .χ. κακή διαπαιδαγώγησή, ώσαύτως άμα τή γενέσει έπιδράσασαι καί άργό- 
τερον έκδηλωθεΐσαι. Τόσον δύσκολος είναι ό καθορισμός.

Ώ ς πρός τήν άνώμαλον ψυχοσύνθεσιν στατιστική τις άνάγει τήν έξαθλίωσιν:
Κατά 41 °/0 είς τήν άνώμαλον ψυχοσύνθεσιν.
Κατά 41 °/0 εις τήν άνώμαλον ψυχοσύνθεσιν καί τό δυσμενές περιβάλλον.
Κατά 18 °/0 είς τό δυσμενές περιβάλλον.
Έν τώ  προκειμένω ενδιαφέρουν ώς αιτία έξαθλιώσεως ή άνώμαλος ψχική 

κατάστασις, δηλαδή ό ένδογενής παράγων καί τό δυσμενές περιβάλλον, ήτοι ό εξω
γενής παρόιγων.

Οί δύο ούτοι αΐτιολογικοί παράγοντες λεπτομερέστερον καθοριζόμενοι έχουν 
ώς άκολούθως.
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5. Α ) ’Εσωτερικοί (ενδογενείς) αίτίαι έξαθλιώσεως των νέων.

Αύται είναι : α) Ή  ψυχοπαθητική ιδιοσυστασία(1). Είναι διηκριβωμένον, ότι 
τό μέγιστον των έξηθλιωμένων συγκροτείται έκ ψυχοπαθητικών ατόμων. Έκ τούτων 
είναι κυρίως οί άβουλοι, οΐ ασταθείς, οί διεστραμμένοι, οΐ παρανοειδείς, οΐ υστερικοί, 
οϊ παρορμητικοί, οί ψευδολόγοι, οί μυθομανείς, οί συναισθηματικούς αναίσθητοι, οί 
όποιοι εμπίπτουν είς τήν έξαθλίωσιν.

’Ιδιαιτέρως δέον νά μνημονευθή ώς αίτια έξαθλιώσεως ή ηθική αναισθησία 
(m oral in san ity ), κατά τήν οποίαν δεν συμβαίνει άπήχησις των κοινωνικών καί 
ηθικών αξιών επί τής ψυχής, τό δ’ άτομον δεν άποκτα τό  συναίσθημα περί τής ηθι
κής αξίας ώρισμένων κοινωνικών πραγμάτων καί καταστάσεων, έστω καί άν είναι 
είς θέσιν νά νοή ταύτας. Οϋτω, ή ηθική μείωσις γίγνεται αιτία έξαθλιώσεως. ’Εκτός 
τούτου, ή άνάπτυξις συναισθηματικότητος άντικοινωνικώς κατευθυνομένης (τό μί
σος, ή έχθρότης) άγει επίσης είς τήν έξαθλίωσιν.

Είς τούς λόγω ανωμάλου ψυχικής ιδιοσυστασίας έξαθλιωθέντας διαπιστοΰ- 
ται καί ή κληρονομική έπιβάρυνσις, δέον δε ένταϋθα νά περιληφθοΰν καί αί σωματικαί 
ίδιοσυστασίαι καί άνωμαλίαι (ή ΰποπλασική κλ.) καί αί ένδοκρινικής προελεύσεως 
ψυχικαί άνωμαλίαι.

β ') Αί ψυχικαί νόσοι π .χ. ή χρονία σχιζοφρένεια, ή χρονία ύπομανική κατάστα- 
σις, αί τοξικαί ψυχώσεις, ό άλκοολισμός κ.ο.κ. Οί οϋτω νοσήσαντες στερούνται τής 
ομαλής ψυχικής ζωής καί τού ομαλού τρόπου ζωής καί εύχερώς έμπίπτουν είς τήν 
έξαθλίωσιν έάν δεν τύχουν φροντίδος.

γ ')  Ή  μικρόνοια, ή μή έπαρκής διανοητική άνάπτυξις, ή έλλειψις κρίσεως.καί 
σαφούς άντιλήψεως περί τού τί δέον νά πράττηται, κυρίως παρ’ άτόμοις μέ άνε- 
πτυγμένην τήν δραστηριότητα παρεμποδίζει λόγω έλλείψεως κατανοήσεως τήν προσ
αρμογήν καί οδηγεί είς έξαθλίωσιν.

δ ') 'Η νευροπάθεια συνεπαγόμενη έλλειψιν άντοχής προς έργασίαν καί φόβον 
τών ευθυνών, δύναται νά όδηγήση είς νωχέλειαν, είς άσκοπον καί πλάνητα βίον, 
δηλαδή τήν έξαθλίωσιν.

ε ') Ή έπιληψία κυρίως όταν άλλοιώση τον χαρακτήρα (δύστροπος, έγωκεντρι- 
κός, άνευ συγκρατήσεως χαρακτήρ) δύναται νά έπιφέρη έξαθλίωσιν.

σ τ ')  Αί λόγω ληθαργικής έγκεφαλίτιδος ψυχικαί άνωμαλίαι οδηγούν είς βαρείας 
έκδηλώσεις έξαθλιώσεως.

ζ ') Ενίοτε χρόνιαι σωματικαί νόσοι συντελούν είς δημιουργίαν έξαθλιώσεως 
λόγω τής άλλαγής τού όλου ρυθμού τής ζωής.

η ')  Ή ήβη αυτή καθζ έαυτήν άποτελεί συχνάκις παράγοντα έξαθλιώσεως. Οί 
έφηβοι έκδηλώνουν άδιαφορίαν, περιφρόνησιν καί άρνησιν πρός τάς άπαγορευτι- 
κάς διατάξεις τών γονέων καί τής κοινωνίας καί άρέσκονται είς καταπάτησιν τώ ν  
κοινωνικών νόμων. Πολλοί δέ ποιούν τό άντίθετον έκείνου, όπερ άπαγορεύεται(2) . 
Ό  έφηβος ένέχων τήν άρνησιν πρός τό περιβάλλον καθίσταται μή κοινωνικός καί έν- 
δεχομένως έμπίπτει είς τήν έξαθλίωσιν. Ή  έξαθλίωσις τής έφηβικής ήλικίας αποτελεί 
παροδικόν φαινόμενον. Ενίοτε διατηρείται ώς μόνιμος κατάστασις, ό δ’ έφηβος δεν 
έπανακτα τήν ομαλήν ψυχικήν καί κοινωνικήν ζωήν.

(1 )  Ό  ψυχοπαθητικός τύπος ζή συνήθως συμφώνως πρός τούς κανόνας τής κοινω
νίας καί έν επαφή καί συναλλαγή μετ’ αυτής. Δέν είναι δηλαδή αντικοινωνικός εκτός τώ ν 
απατεώνων καί τώ ν ψευστών. Ό  έξηθλιωμένος ψυχοπαθητικάς τύπος προσθέτει είς τήν  
ψυχοπαθητικήν του ιδιοσυστασίαν τήν μή κοινωνικότητα ή αντικοινωνικότητα, δηλαδή 
τήν έξαθλίωσιν.

(2 ) ΓΤαραλλήλως παραμελούν τήν σωματικήν έμφάνισιν καί τήν συμπεριφοράν αύτών.
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6. Β ) ’Εξωτερικοί (εξωγενείς αίτίαι) έξαθλιώσεως των νέων.
Τό περιβάλλον διά των έξ αύτοϋ ερεθισμάτων συνεργεί εις την διαμόρφωσιν 

των εκδηλώσεων του ενδογενούς (βιολογικού) παράγοντος. Ή έπίδρασις δ’ άρχεται 
άφ’ ής στιγμής ό άνθρωπος ύπάρχει ώς έμβρυον.

Λέγοντες ττεριβάλλον έννοοΰμεν πολλούς παράγοντας, π .χ . τήν φύσιν, τό κλίμα, 
τον τόπον, τάς τροφάς, τήν οικογένειαν, τό σχολεΐον, τούς φίλους, τά  τυχαία γεγο
νότα καλά ή κακά, τήν πτωχείαν ή τον πλούτον, τόν χαρακτήρα των ανθρώπων, ούς 
συναναστρέφεται τις, τάς νόσους ας διέρχεται, τήν διαβίωσιν έν πόλει καί χωρίω 
καί άλλα πολλά.

Ό  παράγων τού περιβάλλοντος είναι σημαντικός, κυρίως όταν δρα έπί Ιδιοσυστα
σίας οπωσδήποτε ελαττωματικής, διότι συνύπαρξις κακού περιβάλλοντος καί ανω
μάλου ιδιοσυστασίας είναι ό εύνοϊκώτερος συνδυασμός προς γένεσιν τής έξαθλιώ
σεως. ’Αλλά καί μόνον τό δυσμενές περιβάλλον είναι ικανόν νά δημιουργήση έξα- 
θλίωσιν εις άτομα άτινα ϋπ’ άλλας προϋποθέσεις δέν θά κατέληγον εις ταύτην. "Αν 
καί είναι δυνατόν παιδίον τι νά έξέλθη έκ δυσμενών όρων ψυχικώς άλώβητον, παρου- 
σιαζόμενον οΰτω ψυχικώς άνοσον, άντιθέτως δέ παρά τούς πλέον εύνοϊκούς όρους 
περιβάλλοντος νά καταντήση εις τήν έξαθλίωσιν, είναι έν τούτοις κανών ότι ή διαβίωσις 
ύπό όρους δυσμενείς έχει κακήν άπήχησιν έπί τής ψυχικής έξελίξεως καί δημιουργεί 
έξαθλίωσιν, ένώ άντιστρόφως άποσοβεΐται αΰτη έν άγαθώ περιβάλλοντι.

Τού συμπλέγματος τούτου τού περιβάλλοντος παράγοντες παθογόνοι είναι 
ή κακή οικογενειακή κατάστασις, ή μή άρμονική συμβίωσις τών γονέων, έγκληματι- 
κότης καί άνηθικότης, ή άπορφάνισις, ή έξώγαμος προέλευσις τού παιδιού, ή μή άνετος 
καί στενόχωρος κατοικία, ή κατοίκησις εις κακόφημον μέρος τής πόλεως, ή πρόω
ρος έργασία τού ανηλίκου έξω τής οικίας, ή έντονος έργασία έν τη οικία έκτος τού σχο
λείου, ή πολύ νεαρά ή προχωρημένη ηλικία τών γονέων, ή ανεργία τών γονέων, ή 
πτωχεία ή ό πλούτος τά πολλά τέκνα ή τό μόνον τέκνον. Διά τήν κάπως προκεχω- 
ρημένην νεαράν ήλικίαν άλλοι δυσμενείς παράγοντες είναι ό αλκοολισμός, ή πορνεία 
(γυναικεία καί ανδρική), τό ήθικώς έπικίνδυνον έπάγγελμα (χορεύτρια, μανεκέν, εις 
C abarets), ή ανεργία ό κινηματογράφος (Film s, έγκληματικότητος καί περιπε
τειών), έλαφρά φιλολ,ογία, ώρισμένη κοινωνική ιδεολογία, ή μή κατανόησις ύπό τού 
περιβάλλοντος, ή κακή συναναστροφή, ή μονήρης ζωή, ό γενετήσιος έρεθισμός δι’ ασέ
μνων θεαμάτων.

Έ ξ όλων τούτων βασικήν σημασίαν έχουν :

α) 'Η  οικογένεια. ‘Ως πρός τήν οικογένειαν δέον νά τονισθοΰν ό δύστροπος καί 
σκληρός χαρακτήρ τών γονέων, ή δυσαρμονική συμβίωσις αύτών, ή ήθική απρέπεια, 
ή ανεργία τού πατρός, ή έγκληματικότης αύτοΰ, ή κακή στάσις τών μεγαλυτέρων 
αδελφών. Πάντα τούτα είναι δυσμενείς οικογενειακοί έπιδράσεις καί παρεμποδίζουν τήν 
διαπαιδαγώγησιν, τήν ήρεμον καί άπρόσκοπτον ψυχικήν έξέλιξιν τού παιδιού καί 
τελικώς οδηγούν εις τήν έξαθλίωσιν.

Είδικώς ή μή άρμονική συμβίωσις τών γονέων μέ τούς διαπληκτισμούς, τήν 
παραμέλησιν τής αγωγής έπιδροΰν έπί τής τρυφεράς καί ανικάνου νά κατανοήση 
τά συμβαίνοντα παιδικής ψυχής.

Ή συμπεριφορά τών γονέων πρός άλλήλους καθορίζει κατά πόσον τό παιδί, 
θ’ άγαπήση ή ού τον οίκον καί τήν οΐκογένειάν του, θά ύποταχθή -εις τούς γονείς καί 
θά θελήση νά διδαχθή παρ’ αύτών ή θά μισήση τήν οΐκογένειάν του καί θά στραφή 
πρός τά έξω ΐν’ άναζητήση έκεΐνο, όπερ έλλείπει αύτώ. Αί έντυπώσεις αύται διατη
ρούνται καί έπιδροΰν καί είς τήν μετέπειτα ήλικίαν καί συντελούν εις τόν σχημα
τισμόν τοιαύτης ή τοιαύτης ιδέας περί τής οικογενειακής καί συζυγικής ζωής. Είναι 
συχνή ή αποστροφή ανθρώπων πρός τό έτερον φΰλον καί πρός τόν συζυγικόν βίον, 
σχηματισθεΐσα έκ τών οδυνηρών αναμνήσεων τάς ζωής τών γονέων του. Παιδιά
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γονέων δυσαρμονικών ζώντων καί τελικών διαζευχθέντων ούχί δύσκολων γίγνονται 
δυστυχή καί ευχερών κατολισθοΰν ττρόν τήν έξαθλίωσιν καί τό έγκλημα.

Οΰχί δέ μόνον όπου εμφανών έν τώ  περιβάλλοντι κυριαρχεί ή κοινωνική καί ηθική 
ακαταστασία, άλ λ α  καί όταν κατ’ έττίφασιν μόνον ΰπάρχη όμαλότην, κατά βάθον δέ 
ή ατασθαλία, έκκολάπτεται ή έξαθλίωσιν C1).

β) 'Η  στέρησις τής σχολικής διαπαιδαγωγήσεως καί τής διαπαιδαγω- 
γήσεως έν τή οικογένεια ή ή κακή διαπαιδαγώγησή. ’Ιδιαιτέρων δέον νά τονισθή ό 
συντελεστήν τήν διαπαιδαγωγήσεων διά τήν καλήν ή κακήν έπίδρασιν έπί τήν ψυχι
κήν διαμορφώσεων. ‘Η καλή διαπαιδαγώγησή δύναται πολλάκιν νά έξουδετερώση 
ώρισμέναν άλλαν δυσμενειν έπιδράσειν του περιβάλλοντον. Υπάρχουν παιδιά, άτινα 
ζοΰν έν πτωχεία καί στερήσεσιν* έπειδή δμων τυγχάνουν καλήν αγωγήν δέν έξα- 
θλιούνται. ’Αντιθέτων παιδιά ζώντα έν πάση εύμαρεία καί δυνάμενα νά άποφύ- 
γουν τουν πειρασμούν, καταλήγουν έν τούτοιν είν τήν έξαθλίωσιν, έπειδή έλειψεν 
αύτοϊν ή καλή αγωγή. ’Εκείνο δέ τό όποιον έπιδρα περισσότερον παιδαγωγικών έπί 
τήν ψυχήν του παιδιού ϋπό θετικήν ή αρνητικήν έννοιαν είναι κυρίων τό παρά
δειγμα τών προσώπων του περιβάλλοντον. «Οϋ γάρ ό λόγον τοσοΰτον, όσον ό βίον 
είν τήν αρετήν άγει». Τό παράδειγμα κυρίων δημιουργεί αναλογούν σκέψειν καί συναισ- 
σθηματικάν καταστάσειν (προ παντόν όταν άπηχή έπ’ άναλόγουν προδιαθέσεων τήν 
ψυχήν), αϊτινεν έπαναλαμβανόμεναι καθίστανται μόνιμοι ψυχικαί έξεργασίαι. Οΰτω, 
τό  παράδειγμα σκηνών διαπληκτισμοΰ καί άνηθικότητον έν τή οικογένεια δημι
ουργεί είν τό παιδί άνάλσγον ψυχικήν κατεύθυνσιν, ή συνεχήν καί άκριτον κακοποίησιν 
αυτού δημιουργεί μισόν έναντίον του οικογενειακού περιβάλλονταν. Τοϋ τελευταίου 
τούτου έπακόλουθον είναι ή άρνησιν τών οικογενειακών καί κοινωνικών θεσμών καί 
ή έξαθλίωσιν. ΓΓολλαί περιπτώσειν ήθικήν αναισθησίαν καί έξαθλιώσεων έδημιουργή- 
θησαν διά τών αναλογών παραδειγμάτων τοϋ περιβάλλοντον. Τό παράδειγμα δέ 
τήν μητρόν έχει ϊσχυροτέραν άπήχησιν έπί τήν ψυχήν τοΰ παιδιού καί δημιουργεί 
ευχερέστερου τήν παραστράτησιν.

γ )  Άπορφάνισις έφ’ όσον τό παιδί δέν τύχη προστασίαν Οπό συγγενών ή 
έν όρφανοτροφοείοιν είναι σημαντικόν παράγων έξαθλιώσεων. Κυρίων τά  μητρόν 
στερηθέντα παιδιά ϋφίστανται δυσμενέστερου τον αντίκτυπον τού απορφανισμού.

δ) 'Η  εξώγαμος γεννησις μετά τών έπακολούθων, δηλαδή τήν έλλείψεων τήν 
στοργήν, αγάπην, τήν μονίμου μερίμνην, τών αισθημάτων τήν μειονεκτικότητον, τήν κοι
νωνικήν περιφρονήσεων, αποτελεί ισχυρόν, σχεδόν μοιαΐον, παράγρντα έξαθλιώσεων 
τού έξωγάμου, δοθέντον έπί τούτοιν, ότι έξώγαμα τέκνα προέρχονται συνήθων έξ 
ατόμων πτωχών, νεαρών, ανικάνων νά μεριμνήσουν διά τά τέκνα των καί άδιαφο- 
ρούντων δι’ αύτά.

ε) Ή  πενία μετά τών συναφών στερήσεων είν πολλάν περιπτώσειν θρυμματίζει 
τήν ψυχικήν αντοχήν καί αναγκάζει τό άτομον νά ϊκανοποιή καθ’ οΐονδήποτε τρόπον 
τάν στοιχειώδειν ζωϊκάν άνάγκαν, π . χ. διά τήν έπαιτείαν, τήν κλοπήν, τήν πορνείαν. 
Έκ παραλλήλου δ’ αναπτύσσει εχθρότητα πρόν τούν άλλουν, μισόν, άπομάκρυνσιν 
άπό τήν κοινωνίαν. Οΰτω τελικών, γεννάται ή έξαθλίωσιν καί ή έγκληματικότην.

"Αξιόν δμων παρατηρήσεων είναι, ότι ή έξαθλίωσιν ιδίων ήθική προκύπτει 
πολλάκιν ούχί έκ στερήσεων, άλλά καί έκ χλιδήν καί πλούτου. Ή  έπακόλουθον τού 
πλούτου άκριτον ϊκανοποίησιν πάσην έπιθυμίαν δημιουργεί έγωκεντρικά, μαλθακά, 
νωχελή παιδιά καί νέουν άνευ ιδανικών. Διατηρεί αύτά κατ’ ένστικτώδη κλίμακα

ζ1) Είς οικογένειαν τινάν παρατηρεϊται, ότι όλα τά  τέκνα διαπλόττονται καλών, πλήν 
ένόν όπερ διά τήν μίαν ή άλλην αιτίαν έδημιούργησεν άντίθεσιν πρόν τήν οικογένειαν καί 
διακοπήν τών ψυχικών σχέσεων πρόν αυτήν. Ύ π ό  τοιαύταν προϋποθέσειν ανοίγεται ή όδόν 
πρόν έξαθλίωσιν άφοΰ προηγηθή ή έγκατάλειψιν τήν οικογένειαν καί τήν ομαλήν κοινωνι
κήν ζωήν.
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τής ζωής. Ή έξαθλίωσις των οΰτω διαβιούντων ατόμων, ιδίως ή ηθική είναι ευχερές 
έπακόλουθον. Τούτο βλέπομεν εις τάς ττλουσίας τάξεις. Τοιουτοτρόπως έξαθλίωσιν 
έχομεν είς τάς άνωτέρας τάξεις λόγω ττερισσείας καί πλούτου καί εις τάς κατωτέρας 
λόγω ένδειας. 'Ως βλέπει τις, έκ διαμέτρου άντίθετοι κοινωνικοί όροι δημιουργούν τό 
αυτό κοινωνικόν φαινόμενον. Τούτο ας τονισθή διά τούς κοινωνιολογικώς μόνον 
σκεπτομένους καί κοινωνιολογικώς θέλοντας νά ερμηνεύουν τά κοινωνικά φαινόμενα.

σ τ) Έ λλειψ ις  επαρκούς χώρου έν τη κατοικία ένθα πολλά άτομα διαφόρου 
γένους, ηλικίας καί χαρακτήρος συναγελάζονται καί όπου δέν ύπάρχει άνεσις καί 
ηρεμία (ό άνθρωπος είναι καί μονήρες ζώον). Έκ των όρων τούτων διαβιώσεως 
δημιουργεϊται συνεχής ένόχλησις, κακή άπομίμησις, γενετήσιος ΰποκίνησις, ήθική 
κατάπτωσις, άπέχθεια πρός τό περιβάλλον, τελικώς δέ έγκατάλειψις αύτοΰ καί έξα- 
θλίωσις. Τό γεγονός τούτο συνοδεύεται συνήθως καί ύπό οικονομικής ένδειας καί 
πτωχείας.

ζ) ’Αλκοολισμοί των γονέων. Ό  άλκοολισμός των γονέων με τούς διαπληκτι- 
σμούς, τάς βιαιότητας, τάς σκληράς πράξεις τού μεθύσου πατρός είς βάρος των παι
διών, πολλάκις τάς γενετησίους άσχημίας, άποτελεΐ άληθή τραγωγίαν δι’ αύτά. 
Τά έξηθλιωμένα παιδιά μεθύσων γονέων συγκροτούν μέγα ποσοστόν. Τά αύτά ισχύ
ουν καί διά τάς άλλας τοξικομανίας έκ μορφίνης, ήρωΐνης, κοκκαΐνης, οπίου (χασίς). 
Δέν παραλείπω νά τονίσω, ότι πολλά τών άτόμων, άτινα έγένοντο τοξικομανή ήσαν 
προηγουμένως ψυχοπαθητικά.

η ) 'Η  έγκληματικότης τού περιβάλλοντος διά τού παραδείγματος οδηγεί 
είς έξαθλίωσιν καί έγκληματικότητα τών νέων.

θ ) 'Η  άνηθικότης τού περιβάλλοντος οδηγεί έπίσηςεϊςτήν έξαθλίωσιν, KupicoS 
είπεϊν τήν ήθικήν τών νέων άτόμων, διότι είναι υποχρεωμένα νά γίνωνται θεαταί τών 
άνηθίκων γεγονότων καί νά συμμετέχουν είς αύτά. Ή ήθική έξαθλίωσις συντηρείται 
διά τής οκνηρίας, τής ροπής πρός άπολαύσεις, τής άδιαφορίας, τής γενετησίου περι
έργειας. Κυρίως ή πορνεία τών άρρένων δέν δικαιολογείται πολλάκις Οπό τού ένστι
κτου, άλλ’ έχει ώς αφετηρίαν αιτίας ώς αί άνωτέρω. Τό αυτό ισχύει διά πολλάς περιπτώ
σεις τής πορνείας τών νεανίδων.

ι) Γονείς ψυχικώς άνώμαλοι άποτελοΰν δυσμενές περιβάλλον καί δύνανται 
ν’ άποτελέσουν έξωτερικόν παράγοντα έξαθλιώσεως.

ια) Ή  διάθρυψις (θωπεία), κοινώς τό χάϊδεμα κυρίως εύπορων γονέων, ίκα- 
νοποιούντων έκ κακώς έννοουμένης άγάπης πάσαν επιθυμίαν τού παιδιού, μή καθοδη- 
γούντων αύτό είς έργασίαν, μή διδασκόντων τούτο νά καταστέλλη τάς εγωιστικός 
του τάσεις, δύναται νά όδηγήοη είς μεταγενεστέραν έξαθλίωσιν. Είναι αΐ περιπτώσεις 
έξαθλιώσεως νέων τών εύπορων τάξεων, είς τάς όποιας ή διάθρυψις όμού μέ τήν 
εύμάρειαν καί πολυτέλειαν απεργάζονται τό κακόν.

ιβ) Παιδιά πάσχοντα χρονίως εκ σωματικής τίνος νόσου άφιέμενα άφ’ ενός 
άνευ σχολικής φοιτήσεως καί αύστηράς διαπαιδαγωγήσεως, ικανοποιούμενα άφ’ ετέ
ρου ώς πρός άπάσας τάς έπιθυμίας αύτών, άναπτύσσουν αυταρχικόν καί απαιτητικόν 
χαρακτήρα, καθίστανται άπειθάρχητα, οκνηρά, δέν εθίζονται είς έργασίαν, ώ στε τελι
κώς εμπίπτουν είς τήν έξαθλίωσιν.

ιγ)'Ως έξωτερικός παθογόνος παράγων δέν θά έπρεπε νά παραλειφθοΰν ή λεγο- 
μένη κακή συναναστροφή, ώρισμένα κινηματογραφικά έργα, τά άσεμνα 
Θεάματα, ή ελαφρά φιλολογία κ.τ.τ.

ιδ) 'Ωρισμέναι πολιτικοκοινωνικά! ίδεολογίαι καί συστήματα άποτελοΰν 
παράγοντα έξαθλιώσεως. Γνώρισμα τού έξηθλιωμένου είναι, ώς έλέχθη, ή άντίθεσις πρός 
τήν κοινωνίαν, καί ή καταστρεπτικότης αύτοΰ έναντι αύτής. Ίδεολογίαι καί συστή
ματα ένέχοντα ώς άρχήν τά  δύο ταΰτα, ελκύουν έκλεκτικώς τά έξηθλιωμένα άτομα.
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Ή  ζωή εϊτα έν τώ  περιβάλλοντι τώυ ομοϊδεατών των επιτείνει τήν έξαθλίωσιν. "Αλλωφ 
τε καί ομαλά άτομα έμπεσόντα εις κύκλον οπαδών τοιούτων συστημάτων μετ’ ού 
πολύ καθίστανται ωσαύτως έξηθλιωμένα καί εγκληματικά.

ιε) Γενετήσια γεγονότα άναφερόμενα εϊτε εις πρόσωπα τού περιβάλλοντος, είτε 
εϊς αύτό τούτο τό νεαρόν άτομον έχοψν επίσης σημασίαν δΤ ένδεχομένην έξαθλίωσιν. 
Τούτα άναλόγως τού είδους, π .χ . όραμα γενετησίου πράξεως των γονέων, γυμνότης 
τής μητρός, παραπλάνησις είς αύνανισμόν καί γενετησίους πράξεις υπό προσώπων 
τοΰ περιβάλλοντος, εξάπτουν τήν γενετήσιον ορμήν καί επιφέρουν τάσιν έπαναλή- 
ψεως ή δημιουργίαν ερωτικής επιθυμίας πρός τά γυναικεία πρόσωπα τοΰ περιβάλ
λοντος ή αισθήματα άντιθέσεως πρός τά πρόσωπα των γονέων. Αί ψυχικαί αύται 
συγκινήσεις διαταράσσουν τήν ψυχικήν γαλήνην τοΰ νεαρού ατόμου καί επιφέρουν 
διαταραχήν των ομαλών ψυχικών σχέσεων πρός τήν οικογένειαν, οπότε τά λοιπά 
εύκόλως επακολουθούν. Μή ήθικά αναγνώσματα, άσεμνοι εικόνες καί- κινηματογρα
φικά έργα συντελούν ώς εξωτερικοί παράγοντες είς τήν έξαθλίωσιν.

ισ τ )Έ ν  τέλει, οί μή τυχόντες κοινωνικής τίνος φροντίδος, ώς συμβαίνει 
άναφορικώς πρός τούς άθιγάγνους, τούς τυφλούς, κωφούς, αναπήρους, καταντούν 
είς τήν έξαθλίωσιν ώς έπαϊται, άλήται κ.λ.π.

Ούτως έχουν τά  τών εξωτερικών παραγόντων τών δημιουργούντων τήν δευ- 
τέραν κατηγορίαν τών έξηθλιωμένων. Έν τούτοις αί δυσμενείς έντυπώσεις δημιουργούν 
ψυχικάς έξεργασίας παρεκλινούσας τών ομαλών καί είς συνέχειαν έπιφέρουν ψυχικήν 
διαστρέβλωσιν καί τελικώς έξαθλίωσιν.

7. Έπίδρασις τών δυσμενών παραγόντων (εντυπώ σεω ν) επί τής 
έξαθλιώσεως τών νέων.

Ώ ς πρός τήν έπίδρασιν τών δυσμενών παραγόντων έπί τής ψυχής πρός τήν 
κατεύθυνσιν τής έξαθλιώσεως δέον νά παρατηρηθή ότι αψτη (ή έπίδρασι5) ρυθμίζεται 
ού μόνον άναλόγως τού είδους καί τής έντάσεως αύτής, αλλά καί τού είδους καί τού 
ποιού τής ψυχικής ιδιοσυστασίας. Οΰτω, δυσμενείς έξωτερικοί όροι, ώς καί άλλαχοΰ, 
ούδεν κακόν απεργάζονται όταν ή ιδιοσυστασία δεν παρουσιάζη τήν άνάλογον 
προδιάθεσιν. Άντιστρόφως παρά τούς εύνοϊκούς όρους, δυνατόν νά δημιουργηθη 
έξαθλίωσις όταν ύπάρχη ίδιοσυστασική προδιάθεσις. Ύπαρχούσης τής προδιαθέ- 
σεως, έλαφρώς δυσμενείς όροι άρκοΰν νά έπιφέρουν τήν παρέκκλισιν. 'Όπου ή ιδιοσυ
στασία είναι ομαλή ούδέ είς έπακρον δυσμενείς όροι δύνανται νά διαστρέφουν τήν ψυ
χήν. Ή έν άγαθώ περιβάλλοντι λανθανόντως διακειμένη ψυχική πρός έξαθλίωσιν 
προδιάθεσις αναφαίνεται έν τώ  κακώ. "Εντονος ψυχική ανωμαλία δύναται καί έν 
άγαθώ περιβάλλοντι νά όδηγήση είς έξαθλίωσιν. Λίαν δυσμενείς όροι δύνανται επί
σης άνευ ανωμάλου ιδιοσυστασίας νά έπιφέρουν τό αύτό.

Έν ποια τινι άντιθέσει πρός τά ανωτέρω εύρηνται περιπτώσεις τινές, είς τάς 
οποίας ύπάρχουν όλαι αί προϋποθέσεις ψυχικαί καί κοινωνικαί, ϊνα τό άτομον γίνη 
ομαλόν κοινωνικόν μέλος καί έν τούτοις χάνει τούτο τήν κοινωνικότητα καί καταντά 
είς τήν έξαθλίωσιν. Είς τάς περιπτώσεις ταύτας ώρισμένα ψυχικά στοιχεία, χωρίς νά 
είναι αύτά καθ’ έαυτά ανώμαλα, αποτελούν ισχυρά ψυχικά κίνητρα καί παρασύρουν 
τό άτομον έξω τής ομαλής ψυχικής καί κοινωνικής ζωής. Οΰτω, προκειμένου περί μα- 
θητοΰ, άποτυχία τις, διάψευσις έλπίδων καί μή ίκανοποίησις φιλοδοξίας έν τώ  σχο- 
λείω, δύνανται νά δημιουργήσουν αποστροφήν πρός τό σχολεΐον καί τούς διδασκά
λους, άπογοήτευσιν, έν τέλει έγκατάλειψιν τής μαθήσεως καί έπίδοσιν εϊς άσκοπον 
καί πλάνητα βίον. Τό αύτό δύναται νά συμβή είς νέον έχοντα έπάγγελμα, όπερ απα
ρέσκει αύτώ ή ύποστάντα ίσχυράν άπογοήτευσιν έκ γεγονότος τινός. Είς ένίας περι
πτώσεις τό γενετήσιον ένστικτον άποτελεΐ παράγοντα παρομοίως ένεργούντα, διότι 
έκδηλοΰται κατά τρόπον άγοντα είς έξαθλίωσιν, χωρίς νά συνεργούν ώρισμέναι έκδη- 
λοι ψυχικαί άνωμαλίαι ή κοινωνικοί παράγοντες. Νεαρά άτομα, ιδίως δέ κοράσια
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ό Μάρξ, όταν πολεμάει μέ ορμή και μέ σαρκαστική ειρωνεία τά συμβιβαστικά αύτά 
κοινωνικά συστήματα, δπως είναι ό Χριστιανικός σοσιαλισμός, ό σοσιαλισμός 
μικροαστών, ό Γερμανικός ή αληθινός σοσιαλισμός, ό αστικός σοσιαλισμός 
και ό ούτοπιστικός σοσιαλισμός.

Είναι καί άπομένει άλήθεια καί σ ’ αυτό συμφωνούμε άπόλυτα μέ τό Μάρξ, 
οτι τό κομμουνιστικό κοινωνικό σύστημα δέ μπορεί νά ύπάρξη χωρίς τό δόγμα τής 
έπαναστάσεως, πού άποτελεΐ τον σπουδαιότερο θεσμό του. Καταλαβαίνει βέβαια 
εύκολα κανείς δτι, σέ μιά τέτοια κοινωνία, ή οποία πιστεύει δτι τό επαναστατικό 
πνεύμα ρυθμίζει τή ζωή τοΰ ανθρώπου, δεν είναι δυνατό νά ύπάρξη ησυχία καί 
τάξις, πράγματα δηλαδή, πού αποτελούν τά κυριώτερα καί άπαραίτητα αγαθά τοΰ 
άνθρώπου.

Καί τώρα θά έρωτήση κανείς. Επιτρέπεται τά Κράτη, τά όποια θεωρούν βάσι 
τής ύπάρξεώς τους τήν έννομο τάξι καί ήσυχία, νά επιτρέπουν στούς έπαναστάτας 
αυτούς, οί όποιοι κρατούν διαρκώς αναμμένο τό φυτίλι τής πυρκαϊας, νά κυκλοφορούν 
έλεύθερα;

Είναι δίκαιο νά ταράζουν τήν κοινωνική ήσυχία οί φοβερές έκρήξεις καί τά 
εγκλήματα μερικών επαναστάτημένων ανθρώπων ;

Δέν θά ήταν μοιρολατρεία νά μένουν μέ σταυρωμένα τά χέρια οί φιλόνομοι 
πολίτες, καί νά έ'χουν διαρκώς επαναστατικές άναστατώσεις άπό τούς κομμουνιστάς; 
Καί δέν άποτελεΐ κοινωνική άνάγκη τό κτύπημα τών έπαναστατών αυτών ή τό κλεί
σιμό τους στις εγκληματικές φυλακές, άφού τά ψυχιατρεία είναι βέβαιο δτι δέν 
θά κατορθώσουν νά τούς θεραπεύσουν άπό τήν ψύχωσί τους;

Πάλι καλά, δτι τις άλήθειες αυτές τις κατενόησαν δλα σχεδόν τά κράτη, 
ώ στε σήμερα παντού ν’ άκούγεται μιά φωνή, πού βγαίνει άπό τά στόματα εκα
τομμυρίων άνθρώπων καί πού υψώνεται σαν μιά χαρούμενη καί σοβαρή διαταγή, ή 
οποία λέγει : «Χτυπήσατε τούς έπαναστάτας κομμουνιστάς καί διαφυ
λάξατε έτσι τήν ήσυχία σας».

2.—Ό  Μάρξ, παρ’ δλο πού τό είπε καθαρά δτι, οί κομμουνισταί μονάχα μέ 
τή βιαία άνατροπή' τής κοινωνίας μας θά πετύχουν νά εφαρμόσουν τό δικό τους 
σύστημα, θεώρησε καί πάλι καλό νά κάνη ειδικές διδασκαλίες καί νά τονίση δτι, 
ή βιαία αύτή άνατροπή πρέπει νά έπιδιωχθή μέ διαφόρους τρόπους άνάλογα μέ 
τήν κα,τάστασι ή οποία υπάρχει στήν διοικητική, πολιτική καί κοινωνική συγκρό- 
τησι κάθε κράτους καί*άνάλογα μέ τον χαρακτήρα καί τή ψυχοσύνθεσι τών κα
τοίκων.

’Έ τσ ι, δίνοντας συμβουλές στούς κομμουνιστάς γιά τον τρόπο κατά τον 
-όποιο επρεΓπε νά κινηθούν κατά τήν εποχή του (1848) γράφει στο μανιφέστο τά 
εξής : «Στή Γαλλία οί κομμουνισταί θά ένωθοΰν μέ τό δημοκρατικό σοσιαλιστικό 
» κόμμα γιά νά πολεμήσουν τή συντηρητική καί τή ριζοσπαστική άστική τάξι. 
» Στήν Ε λβ ετία  θά υποστηρίξουν τούς ριζοσπάστες. Στήν Πολωνία θά βοηθήσουν 
» τό κόμμα, τό όποιο θέτει ως δρο τής εθνικής άπελευθερώσεως μιά άγροτική έπα- 
» νάστασι. Στή Γερμανία τό κομμουνιστικό κόμμα θά άγωνισθή στο πλάγι τής 
» άστικής τάξεως γιά νά πολεμήση μαζί της τήν άπόλυτη μοναρχία, τή κτηματική 
» ιδιοκτησία καί τή μικροαστική τάξι. Δέν πρέπει όμως τό κόμμα αύτό ούτε 
» μιά στιγμή νά λησμονήση, νά καλλιεργήση στούς εργάτες μιά συνείδησι δσο 
» τό δυνατό έντονούτερη, τής άντιθέσεως, ή όποια υπάρχει μεταξύ τής άστικής 
« τά ξεω ς καί τής εργατικής (τοΰ προλεταριάτου), ώστε οί κοινωνικές καί πολιτι- 
» κές συνθήκες, πού θ’ άκολουθήσουν τή νίκη τής άστικής τάξεως νά στραφούν 
» εναντίον αύτής τής ίδιας άστικής τάξεως, χρησιμοποιούμενες ώς δπλα άπό τούς 
» Γερμανούς εργάτες καί όταν θά πέσουν οί άντιδραστικές τάξεις στή Γερμανία 
» ν’ άρχίση άμέσως ό άγώνας κατά τής ’ίδιας άστικής τάξεως (Μανιφέστο, παράγρ. 
» 75, 7 6 ). «Θά εΐσαστε, λέει στούς κομμουνιστάς, άνεξάρτητο κόμμα, άλλά θά
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'Υπό κ. ΗΛΙΑ ΣΑΓΙΑ

1 .  —  Διεθνές Συνέδρων Ψυχοτεχνικών εν Παρισίοις διά μελέτην τον τροχαίου δυστυχήματος
2 . —  Δ ιδασ καλ ία  κ ανόνων κυκλοφορ ίαr rlr -rjaiAin
3. —Ή  έκδοσις  άδειας  οδηγού κα ι προϋποθέσεις.
4. —  Τό δευτερόλεπτου τοϋ τρόμον.
5. —'Η  λειτουργία τοϋ ραδιοφώνου κατά την όδήγησιν.
6. —'Η  μανία της ταχύτητας.
7. —  Προτεινόμενα μέτρα υπό τον Συνεδρίου.

1) 'Η πραγματικούς ανησυχητική αΰξησις των αΰτοκινητιστικών ατυχημάτων 
εις ολόκληρον τόν κόσμον, ΰττήρξεν ό λόχος τής συχκλήσεως τόν μήνα Ιούνιον τοϋ 
1953 διεθνούς Συνεδρίου εις τήν Γαλλικήν πρωτεύουσαν εκ διακεκριμένοι ψυχοτε
χνικών, προκειμένου νά λάβουν ώρισμένας άποφάσεις διά τήν κατά τά δυνατόν 
περιστολήν τούτων.

Τά κυριώτερα συμπεράσματα εις τά  όποια ήχθησαν οΐ διάφοροι ειδικοί, δύ- 
νανται νά συνοψισθοΰν εις τά εξής:

2) Τά παιδιά οφείλουν νά διδάσκωνται τούς κανόνας τής κυκλοφο
ρίας καθ’ δν χρόνον διδάσκονται τήν γραφήν.

"Οπως κατέστη άναγκαΐον σύν τή εξελίξει τής κοινωνίας νά μάθουν τά παιδιά

» συνεργάζεσθε μέ κάθε κόμμα, τό όποιο θέλει νά χτυπήση τήν αστική τάξι».
Αύτές είναι συμβουλές τοϋ ίδιου τοϋ Μάρξ, μέ τις όποιες διδάσκει τήν πλέον 

επικίνδυνη καί φθονερή μέθοδο για νά προκαλέση τήν τελειωτική κομμοΰνιστική 
έπανάστασι σέ κάθε κράτος. «Θά ζήτε, τούς λέγει, μέ τούς νόμους τοϋ κράτους σας, 
» άλλά ταυτόχρονα θά τούς πολεμάτε. Θά πηγαίνετε στο στρατό οχι για νά ύπη- 
» ρετήσετε άλλά γιά νά τόν διαλύσετε. Θά βοηθάτε κάθε κόμμα, τό όποιο είναι 
» άνήθικο προς τήν αστική τάξι καί στήν ανάγκη θά βοηθάτε καί τήν ίδια τήν 
» αστική τάξι, γιά νά παραμερίσετε κάθε δυνατό εμπόδιο, πού παρουσιάζεται μπρο- 
» στά σας καί υστέρα θά χτυπάτε τήν αστική τάξι μέ τήν οποία συμμαχήσατε προ 
» ολίγου. Θά κάνετε άπεργίες, όχι γιατί έ'χετε νά ζητήστε κάτι, άλλά γιά νά κατα- 
» στρέψετε τήν αστική οικονομία. Θά σπάσετε στήν άνάγκη τις μηχανές, θά νοθέ- 
» ψετε τά τρόφιμα, θά σκορπίσετε παντοΰ μικρόβια άσθενειών, άν είστε γιατροί, 
» γιά νά φέρετε δυστυχία στήν κοινωνία. Ή  προδοσία είναι ιερή όταν άνοίγη 
» τό δρόμο στήν έπανάστασι, τήν όποια τότε μόνον θά κηρύξετε, όταν ή κοινωνία 
» θά βρίσκεται σέ άθλιότητα, πού μέ κατάλληλο τρόπο θά τήν άποδίδετε στο 
» άστικό κοινωνικό σύστημα, άφοΰ, όπως ξέρετε, ή δυστυχία δίνει τις καλλίτερες 
» ευκαιρίες γιά κάθε έπανάστασι καί ιδιαίτερα γιά τήν κομμουνιστική».

Πρέπει νά προσέχουν πολύ αύτή τή μέθοδο τοϋ Μάρξ, πρώτα πρώτα όσοι 
διαχειρίζονται υπεύθυνη εξουσία, άλλά καί κάθε άνθρωπος, πού πιστεύει στή δύ~ 
ναμι τοϋ έαυτοϋ του καί ν’ άναπτύσσουν μόνοι τους δχι μόνον παθητική άμυνα, 
άλλά καί ενεργητική δράσι εναντίον κάθε ύποπτης ενέργειας, ή όποια θά μποροΰσε 
μέ ποικίλες μορφές νά παρουσιαστή. Ν. Α ΡΧ ΙΜ Α Ν Δ ΡΙΤΗ Σ
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άνάγυωσιυ καί γραφήν, οΰτω σήμερον καθίσταται απαραίτητον νά τούς διδά- 
σκωνται οί κανόνες κυκλοφορίας συγχρόνως μέ την αριθμητικήν, την γραμματικήν ή 
τήν ιστορίαν.

Τοΰτο υπήρξε τό οΰσιαστικώτερον συμπέρασμα των συνελθόντων εις Παρι- 
σίους εμπειρογνωμόνων έκ τών τεσσάρων σημείων τής οικουμένης διά νά λάβουν 
μέρος εις τό ενδέκατον Διεθνές Συνέδριον Ψυχοτεχνικής.

Τό έν λόγω Συνέδριου έτέλει Οπό την Προεδρίαν τοΰ κορυφαίου καθηγητοΰ 
R eger P iret, τοΰ Πανεπιστημίου τής Λιέγης, δστις έπί μακράν σειράν ετών ήσχολήθη 
μέ τα  προβλήματα τής κυκλοφορίας καί τοΰ οποίου τό  σύγγραμμα υπό τόν τίτλον : 
«Ψυχολογία του αύτοκινητιστοϋ καί άσφάλεια των οδών», έσημείωσε καταπληκτικήν 
έπιτυχίαν.

3) 'Η  χορήγησις της άδειας όδηγοΰ δεν αποτελεί είμή τυπικήν δια
δικασίαν.

Εις τό ώς άνω συμπέρασμα κατέληξεν ιδίως ή Βελγική ’Αντιπροσωπεία κατόπιν 
άντικειμενικής καί έπιοπημονικής έξετάσεως των δεδομένων τής πράξεως καί των άνά 
χεϊρας της στατιστικών.

Εις τό Βέλγιον ένθα οϋδεμία άδεια έκδίδεται όδηγοΰ αυτοκινήτου, μοτοσυκλέττας 
καί γενικώς παντός τύπου τροχοφόρου, δέν παρετηρήθη συγκριτικώς οΰτε τώρα ούτε 
εις τό παρελθόν διαφορά άριθμοΰ τροχαίων άτυχημάτων, ώς πρός τάς άλλας χώρας 
όπου ή άδεια όδηγοΰ είναι υποχρεωτική. Συνεπώς ή χορήγησις τής άδειας όδηγοΰ 
δέν άποτελεΐ εΐ μή διοικητικόν μέτρου μέ σκοπόν φορολογικόν.

Έ ξ άλλου άπεδείχθη έκ τής πείρας εις τάς διαφόρους χώρας ότι οί πλεΐστοι τών 
υποψηφίων οδηγών οΐτινες κατά τάς εξετάσεις πρός άπόκτησιν διπλώματος έπέδειξαν 
άρίστας ικανότητας δέν τάς διετήρησαν καί κατά τήν ένάσκησιν τοΰ επαγγέλματος των.

Τά στοιχεία τά όποια δέον νά λαμβάνωνται ΰπ’ όψει καί μόνον, κατά τήν άπο- 
ψιν τών Ψυχοτεχνικών, διά τον χαρακτηρισμόν ενός όδηγοΰ ώς ίκανοΰ καί τά όποια 
άπαραιτήτως θά έδει νά συγκεντρώνη πας όστις οδηγεί τροχοφόρου είναι τά  εξής : 

α) ή ταχύτης άντιδράσεως 
β) ή ίκανότης αϋτοσυγκεντρώσεως 
ζ) ή ίκανότης κατατμήσεως τής προσοχής 
δ) ή φυσική κλίσις καί ευστροφία εις τό όδηγεΐν 
ε) ή διατήρησις τής ψυχραιμίας.
Πάντα τά οτοιχεΐα ταΰτα, ώς διαπιοτοΰται άνάγονται εις ψυχο-φυσιολογικάς 

άντιδράσεις. Δι’ ειδικών συσκευών δύνανται νά προσμετρηθώσιν αί ικανότητες αυται.
’Επί παραδείγματι ό χρόνος άντιδράσεως δΤ έναν ενήλικον οδηγόν, κυμαίνεται 

μετακϋ 10 καί 40 εκατοστών τοΰ δευτερολέπτου. Τοΰτο σημαίνει ότι ό καλός οδηγός 
ό όποιος αίφνιδίως εϋρίσκεται προ ενός οίουδήποτε έμποδίου ή ενός έρυθροΰ σήματος 
οφείλει νά «φρενάρη», σέ χρόνον μικρότερου τοΰ ήμίσεος τοΰ δευτερολέπτου.

4) Τό «δευτερόλεπτου τοΰ τρόμου» άποτελεΐ και τόν χρόνον τής άν- 
τιδράσεως τοΰ ίκανοΰ αύτοκινητιστοϋ.

«Δευτερόλεπτου τρόμου» άποκαλοΰν οί ψυχοτεχνικοί τόν απαραίτητον ελάχι
στου χρόνου διά τήν ψυχικήν αναπροσαρμογήν τοΰ άτόμου πρό πάσης άντιδρά- 
σεως.

Ό  κανών αυτός δέν είναι άπόλυτος. Διότι ώρισμένα αίφνης εμπόδια εις τόν δρό
μου τοΰ όδηγοΰ, τοΰ επιτρέπουν νά λάβη άποφάσεις καί εις μεγαλύτερου χρόνου.

Δέον έπίσης νά ληφθή ύπ ’ όψει καί μία λεπτομέρεια ούχί άυευ σημασίας. Ούδε- 
μία διάταξις άπαγορεύει τήν χορήγησιυ άδειας όδηγοΰ είς τους πάσχοντας έκ Δαλτω- 
νισμοΰ (=άχρωματοψία ώς πρός τό έρυθρόν χρώμα). Έν τούτοις ένα ποσοστού 7 
έως 8 ο)ο τών Εύρωπαίωυ πάσχουν έκ τής άσθενείας τούτης, καθόλου ενοχλητικής 
φυσικά διά τήν καθημερινήν ζωήν των, πλήν όμως ή οποία τους εμποδίζει ν’ άνα-
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γνωρίζουν τό ερυθρόν χρώμα. Έ φ ’ όσον δέ ό καιρός είναι ομιχλώδης δέν διακρίνουν 
καί τό πράσινον καί τό πορτοκαλλί.

Προτείνεται λοιπόν όπως πρός άντιμετώπισιν τοΰ κινδύνου τούτου τά  χρώματα 
άντικατασταθοΰν μέ σχήματα. (Κύκλος διά τό ερυθρόν, τετράγωνον διά τό πράσινον, 
ελλειψοειδές διά τό πορτοκαλλί).

Ή  κατάτμησις τής προσοχής πού άντιτίθεται εις τήν ψυχολογίαν πρός την αύτο- 
συγκέντρωσιν, είναι άναγκαία εις τό έπακρον, διά τήν όδήγησιν ενός αυτοκινήτου, 
ιδίως εις τάς κεντρικός άρτηρίας μιας πόλεως, ένθα ό οδηγός οφείλει νά έχη τό βλέμμα 
του προσηλωμένον καί έμπροσθεν του, καί άριστερά καί δεξιά, άλλά καί νά μή του 
διαφεύγουν τά  φωτεινά σήματα πού συναντά εις τάς γωνίας. Διά τόν λόγον τούτον 
πρέπει νά άποφεύγη τάς ομιλίας μέ τούς συνεπιβάτας.

'Η συγκεντρωμένη δθεν προσοχή τοΰ οδηγού άποτελεϊ κίνδυνον δι’ αύτόν. 
Έάν όλη του ή προσοχή κατευθύνεται πρός έναν άπερίσκεπτον διαβάτην ή Ινα 
αύτοκίνητον πού τόν προσπερνά, διατρέχει μέγαν κίνδυνον διότι δέν είναι έτοιμος 
νά άντιμετωπίση σωρείαν άλλων εμποδίων πού δύνανται άπό στιγμής εις στιγμήν 
νά εμφανισθοΰν. Όφείλει συγχρόνως νά έχη τήν προσοχήν του τεταμένην πρός 
δλας τάς κατευθύνσεις.

Στατιστικώς άπεδείχθη διά πειραμάτων δτι οί ώριμοι άνδρες διαθέτουν εις πολύ 
μεγαλύτερον ποσοστόν τήν ικανότητα κατατμήσεως τής προσοχής, άπό τούς εφή
βους καί τούς ήλικιωμένους. Αΐ γυναίκες παρουσιάζουν τήν αυτήν ικανότητα μέ τούς 
άνδρας ώς πρός τήν κατάτμησιν τής προσοχής.

5) Ή  λειτουργία τοΰ ραδιόφωνου κατά τήν όδήγησιν συνιστά κίνδυνον.
"Ενας ’Αμερικανός Ψυχοτεχνικός είχε τήν υπομονήν νά συντάξη πίνακα, βάσει 

στατιστικών, έμφαίνοντα τούς συνηθεστέρους λόγους άπροσεξίας οΐ όποιοι δύνανται 
νά έχουν μοιραία άπστελέσματα διά τούς οδηγούς. Καί ιδού ούτοι :

α) Νά διώχνης ένα έντομον πού σέ ενοχλεί ένώ οδηγείς β) νά τρώγης ή νά πίνης 
καθ’ δσον οδηγείς γ )  ν’ άνάβης σιγαρέττον δ) νά τρίβης τά  μάτια σου δ) νά πα- 
ρακολουθής ραδιόφωνον σ τ) νά όνειροπολής ζ) νά παίζης μέ τό παιδί σου ή μέ 
τόν σκύλλο σου η)νά όδ ηγής μέ τά  άκρα τών δακτύλων θ) νά κάμνης νεύματα εις τούς 
πεζούς ι) νά στρέφης τήν κεφαλήν σου δεξιά—άριστερά, γιά νά Θαυμάσης τό τοπεϊον 
ια) νά προσπαθής νά διαβάσης άπό τήν εφημερίδα πού κρατεί ό διπλανός σου ιβ) νά 
στρέφης τήν κεφαλήν σου διά ν’ άπαντήσης εις έρώτησιν συνεπιβάτου καί ιγ ) νά 
φλερτάρης μέ συνεπιβάτιδά σου.

"Οσον άφορα τόν 13ον λόγον, ό Ελβετός Ψυχίατρος δρ Repond άναφέρει ότι 
ό έρως συνιστά μίαν κατάστασιν ψυχοφυσιολογικώς επικίνδυνον κατά κανόνα διά 
τούς οδηγούς. Διά τούτο καί τόσα γαμήλια ταξίδια δι’ αύτοκινήτου κατέληξαν εις 
νεκροτομεία ή Νοσοκομεία.

'Ως πρός τήν διατήρησιν τής ψυχραιμίας, ή όποια παίζει τόσον μεγάλον ρόλον 
διά τήν άντιμετώπισιν τοΰ κινδύνου έκ μέρους τών οδηγών ένας ’Αμερικανός ψυχο
λόγος προσεπάθησε νά καταμετρήση τό ποσοστόν ψυχραιμίας τήν οποίαν δυνατόν 
νά διαθέτουν τά  διάφορα άτομα, έμφανίζων ενώπιον των, έξαφνα, έναν κροταλίαν. 
Εις τήν Γαλλίαν πάλιν τό «τέστ» γίνεται μέ ένα ισχυρόν καί αΐφνίδιον «κλ,αξονάρισμα». 
Τήν στιγμήν δπουό εξεταζόμενος έχει αλλού συγκεντρωμένην τήν προσοχήν του. ’Εάν 
ό υποψήφιος «χάση τά  πεντάλια» αύτό σημαίνει πώς δέν διαθέτει ψυχραιμίαν.

Εις τήν ελλειψιν ψυχραιμίας δέον νά τονισθή ότι συντείνουν πολύ καί άλλοι δύο 
λ ό γ ο ι: Ή  κόπωσις καί ή χρήσις οινοπνευματωδών.

'Υπελογίσθη ότι τόσον ή κόπωσις όσον καί ό άλκοολισμός επιφέρουν μίαν μείω- 
σιν κατά 12—15 ο)ο τών ικανοτήτων τοΰ οδηγού.

6) Ή  μανία τής ταχύτητος ανάγεται είς τον Θυροειδή αδένα.
Κατόπιν έπισταμένων μελετών ό καθηγητής P ire t ήχθη είς τό συμπέρασμα
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ότι ή μανία τής άναπτύξεως μεγάλης ταχύτητας οφείλεται εις ερεθισμόν τού θυρεο
ειδούς άδένος.

Έ ξ  άλλου άν εις τόσον μεγάλον αριθμόν -προσώπων άρέση ή όδήγησις αυτοκινή
του τούτο οφείλεται εις την ίκανοποίησιν τού ενστίκτου των όπως γνωρίσουν καί 
υποτάξουν την «μηχανήν». Μέ άλλα λόγια διαπιστούται μία ελαφρά επί τΟΰ προ- 
κειμένου διαταραχή τής ισορροπίας, μέ τό νά ξυπνήσουν πρωτόγονα ένστικτα. Ή 
«μηχανή» ό οποία διεγείρει την δύναμιν εντός τής ανωνυμίας βοηθεϊ εις τό νά λησμονη
θούν άλλα ενδιαφέροντα καί μετριάζει τήν ((κοινωνικήν άγω γήν». ΔΓ αυτό καί 
πρόσωπα μέ άρίστην άγωγήν συμπεριφέρονται σκαιότατα εν όσω οδηγούν. “Ωστε 
«μπροστά στό τιμόνι» τό άτομον εΰρίσκεται ψυχολογικώς σέ κατάστασιν όπισθο- 
δρομικην.

7) Προτεινόμενα μέτρα.
Καί ιδού τώρα ποια μέτρα προτείνουν οί ψυχοτεχνικοί προς πρόληψιν των 

ατυχημάτων, κατόπιν των συμπερασμάτων εις τά όποια ήχθησαν.
Παραδέχονται όμοφώνως ότι οί μόνοι τρόποι μέ τούς οποίους υπάρχει πιθανό- 

της νά περισταλοΰν τά  αϋτοκινητιστικά ατυχήματα, είναι οί : ψυχολογικοί, παιδα
γωγικοί, κοινωνικοί καί τεχνικοί. Κατ’ άρχήν όμως επιβάλλεται όπως :

α) "Απαντα τά ποδήλατα έφοδιασθοΰν μέ «κόκκινο φ ω ς» εις τό οπίσθιον.
Παρ’ όλας τάς διατάξεις τής τροχαίας μέγας αριθμός ποδηλάτων κυκλοφορεί άνευ 

ερυθρού φωτός εις τό οπίσθιον. Οΰτω γίνονται αντιληπτά εις πολύ μικράν μόνον άπό- 
στασιν, ώστε νά ύπάρξη χρόνος αποφυγής ατυχήματος, όταν αίφνης τό όχημα πού 
ακολουθεί αναπτύσσει ταχύτητα 70 χμ. ’Άν όλα τά  ποδήλατα ήσαν έφωδιασμένα 
μέ «κόκκινο φως»,500 ανθρώπινες ζωές θά έσώζοντο έτησίως. Διότι αύτός είναι ό άριθ- 
μός, σύμφωνα μέ στατιστικός πάντοτε των ποδηλατιστών οί όποιοι φονεύονται διότι 
δέν έχουν τό «κόκκινο φως».

β) Νά μη υπάρχουν δένδρα εις άπόστασιν μικροτέραν των 3-4 μέτρων άπό 
τά ρείθρα των οδών.

Άπεδείχθη ότι 600 θάνατοι έτησίως οφείλονται εις τά  δένδρα τά όποια φύον
ται εις τάς πλευράς τών οδών. Οΰτω δέν υπάρχουν περιθώρια διά τούς αύτοκινητιστάς 
εις ένα απότομο φρενάρισμα ή μίαν άπότομον στροφήν νά σωθούν.

γ )  Άπλοποιηθή καί ένοποιηθή τό σύστημα σημάτων, τό όποιον σήμερον παρου
σιάζεται αρκετά πολύπλοκου.

Οί διάφορες πινακίδες δέον νά είναι καταληπτοί ύφ’ όλων.
δ) Νά ίδρυθοΰν σχολεία διά τούς πεζούς κάί τούς ποδηλατιστάς.
Ά φ’ ότου εις τήν πολιτείαν τής Μασαχουσέτης τών Η. Π. είσήχθη ή υποχρεω

τική διδασκαλία εις τά  σχολεία μαθήματος Τροχαίας, ό αριθμός τών παιδιών πού 
ευρον τον θάνατον υπό τούς τροχούς, έντός ενός έτους έμειώθη άπό 227 εις 74. Καί 
νά ληφθή ύπ ’ όψει ότι βατά τό χρονικόν τούτο διάστημα ό αριθμός τών οχημάτων 
έδιπλασιάσθη.

Διότι δέν άρκεΐ ή προειδοποίησις πού συνήθως απευθύνεται πρός τούς οδηγούς υπό 
τών διαφόρων όργανώσεων:«’Εστέ προσεκτικοί». Χρειάζονται καί συγκεκριμένοι όδηγίαι.

Πόσοι αίφνης οδηγοί γνωρίζουν ότι τούς χρειάζονται άπαραιτήτως 200 μ., έάν 
τρέχουν μέ ταχύτητα 90 χμ. τήν ώρα, διά νά προσπεράσουν ένα άλλο όχημα πού τρέ
χει μέ 50 χμ., ώστε νά άποφύγουν τό μσιραΐον ;

Καί τό Διεθνές Συνέδριου πού έλαβε χώραν εις Παρισίους τόν προπαρελθόντα μήνα, 
ΰπό Ψυχοτεχνικών, πρός πρόληψιν τών όλοέν αύξανομένων αύτοκινητιστικών ατυχη
μάτων κατέληξε εις τό εξής :

«Τό 1953, είναι άπαράδεκτον δι’ ένα πολιτισμένου άνθρωπον νά άγνοή τούς 
κινδύνους έκ τής κυκλοφορίας καί τούς στοιχειώδεις κανόνας αύτής. Κάθε Κράτος 
οφείλει νά προσθέση ύποχρεωτικώς εις τήν διδακτέαν ύλην τών Γυμνασίων, Λυκείων, 
Κολλεγίων, τό μάθημα τής τροχαίας κινήσεως.
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ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΙΛΜΠΡΙΤΖ
*Τπό του ΠΩΛ ΜΑΚ Γ Κ Ο Υ Α ΙΡ
Μετάφρασις άπό τ ’ ’Αγγλικά Η. Σ Α ΓΙΑ

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

'Η  Μις Πρισίλλα Μόρροουμπυ έδειχνε πώς ήτανε ένα πρόσωπο εξαιρετικά 
ευαίσθητο καί λεπτό. Τό έξοχικό της σπίτι ήτανε επιπλωμένο μέ εξαιρετικό γούστο. 
'Η  ηλικία της θά έκυμαίνετο μεταξύ των σαράντα καί έξήντα έτών. Εις τάς ερω
τήσεις πού τής ύπεβλήθησαν απαντούσε μέ απόλυτη ειλικρίνεια.

— Είχα πάει νά έπισκεφθώ μιά φίλη μου. Την κυρία Χάουζυ πού τελευταίως 
ή υγεία της δεν ήτανε διόλου καλή. Βγαίνοντας άπ’ τό σπίτι της άντελήφθηκα 
πώς ή θύελλα θά ξεσποΰσε πολύ γρήγορα. Κάθησα λοιπόν κάτω άπό ένα φανάρι 
κι’ άρχισα νά κινώ την όμπρέλλα μου κάνοντας σήματα στο λεωφορείο πού ερχό
τανε. ’Αλλά, πιστέψτε με άν θέλετε, τό λεωφορείο πέρασε άπό μπροστά μου μέ 
δαιμονιώδη ταχύτητα,, χωρίς νά την άνακόψη καθόλου, πετώντας τις λάσπες 
πάνω στά ρούχα μου. Γυρίζοντας λοιπόν σπίτι μου σ’ έλεεινή κατάστασι πήρα 
χαρτί καί πέννα θέλοντας νά διαμαρτυρηθώ γιά την κατάστασι αυτή. Πολύ θά ευχα
ριστηθώ άν έμάθαινα τώρα πώς ό ελεεινός αυτός οδηγός άπελύθη έξ αιτίας τής δια
γωγής του αύτής.

— Μις Μόρροουμπυ, μήπως παρατηρήσατε έάν υπήρχε ένας ή πολλοί έπι- 
βάται μέσα στο λεωφορείο ; ρώτησε ό Κάμμινγκς.

— Ναί, υπήρχε ένας άντρας. *
— Τό λεωφορείο ήταν άπό τά συνηθισμένα πού άνήκουν στην Εταιρία  

«Μπρούν» ;
—’Ό χι. Μοΰ έκανε άμέσως έντύπωσι ότι ήταν πολύ μικρότερο.
■—’Έ φερε καμμιά πινακίδα ;
—  Ναί, άλλα μέ την ταχύτητα πού έτρεχε δέν μπόρεσα νά διαβάσου τί έγραφε.
— Τον άριθμό του, μήπως τον κρατήσατε ;
—’Ή ταν άδύνατον. Τό πίσω φώς ήταν άμυδρότατο. Τό μόνο πού συνεκράτησα 

ήταν ο άριθμός πού έφερε στο πλάι. 'Όταν όμως τον άνέφερα στην Εταιρία  μού 
άπήντησαν πώς δέν ήτανε δυνατόν νά φέρη τέτοιον άριθμό, γιατί τό λεωφορείο μέ 
αυτόν τον άριθμό εργαζότανε εκείνη την μέρα καί ώρα σέ μιά άλλη γραμμή, στο 
Νόρουϊτς. ’Ε γώ  όμως επιμένω πώς δέν έκανα λάθος. Ό  άριθμός ήτανε 367, τον 
θυμάμαι πολύ καλά καί δέν διστάζω νά πάρω όρκο καί στο δικαστήριο. Καί τώρα, 
πήτε μου σάς παρακαλώ γιατί μέ υποβάλατε σ’ ολόκληρο αύτό τό ερωτηματο
λόγιο ;

Καί ο Κάμμινγκς τής εξήγησε άπό τήν άρχή τήν ιστορία.

ΚΕΦΑ Λ Α ΙΟ Ν  X II

Σέ οικογενειακό περιβάλλον.
Ό  Κάμμινγκς καί ό Φίλλιγκερ καθόντουσαν στο σαλόνι τής Κυρίας Φίλλιν- 

γκερ, ένα δωμάτιο έπιπλωμένο κατά τρόπον πολύ έτερόκλιτον, σέ κράμμα ρυθμού 
μοντέρνου, καί Βικτωριανής εποχής. ΟΙ πέντε κόρες τού άστυνόμου καθόντουσαν 
γύρω άπό τήν μητέρα τους.

Μόλις τελείωσε άπό τό ραδιόφωνο ένα κομμάτι κλασσικής μουσικής, προς με- 
γάλην άνακούφισιν τού Φίλλινγκερ, άκούστηκε ή φωνή τού έκφωνητοΰ νά λέγη :

—1 «,Παρεκλήθημεν παρά τής ’Αστυνομίας νά σάς μεταδόσωμεν τήν έξής άνα- 
κοίνωσιν ώς προς τον θάνατον τού Ρόμπερτ Τόμσον άπό τό Σάουθγονώρκ, κατοί-
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κου όδοΰ Ούΐλλιτον 98. Ό  Τόμσον παρεσύρθη ύπό αυτοκινήτου και έφονεύθη, 
ούχί μακράν τοϋ ’Ί λ  Πράϊορς» τήν νύκτα της Κυριακής. Κατόπιν των γενομένων 
εξακριβώσεων αί ανακρίσεις δέον νά συνεχισθοΰν. 'Όθεν ή ’Αστυνομία παρακαλεϊ 
κάθε πρόσωπον το όποιον δύναται νά τήν διευκολύνει εις τό έργον της, νά έλθη εις 
έπαφήν μαζί της. Συγκεκριμμένως δέ όσους άντελήφθησαν ένα όχημα καμουφλα- 
ρισμένον εις λεωφορεΐον τής Εταιρίας «Μπρούν» νά διασχίζη τήν πόλιν τοϋ ’Ίλμπριτζ 
περί τάς 9 .30  νυκτερινήν τής Κυριακής. Τό έν λόγω όχημα ήτο αίσθητώς μικρό- 
τερον άπό τά λεωφορεία τά όποια έχει εις τήν κυκλοφορίαν ή Εταιρία  «Μπρούν» 
τοϋ ίδιου όμως χρώματος καί έφερε εις τά πλευρά του τό όνομα τής περί ής πρό
κειται Εταιρίας μέ χρυσά στοιχεία. 'Η  ’Αστυνομία πιστεύει πώς τό περί ου 
πρόκειται όχημα, έκυκλοφόρησε καί εις άλλας άρτηρίας κατά διαφορετικάς ώρας. 
Ή  ’Αστυνομία επίσης άναζητεΐ τά ϊχνη ένός μεγάλου φορτηγού μεταφορών τό-όποΐον 
έκυκλοφόρησε καί αύτό τήν Κυριακή βράδυ. Εικάζεται ότι καί τά δύο αυτά οχήματα 
βρίσκονται τώρα σέ κάποιο γκαράζ τής περιοχής τοϋ Λονδίνου. Τέλος, ή ’Αστυ
νομία αναζητεί τον οδηγό ένός αυτοκινήτου, σπόρ τύπου, πιθανώς μάρκας Μπέν- 
τλεϋ τό όποιον έθεάθη επί τής όδοΰ μεταξύ ’Ί λ  Πράϊσρς καί Ούάϊτλεϋς περί τάς 
2 καί 30 μετά μεσονύκτιον τής Κυριακής. Καί τώρα συνεχίζομε μέ το δελτίον 
τής Μετεωρολογικής 'Υπηρεσίας.

'Ο Φίλ?ανγκερ έκλεισε τό κουμπί.
’Αρκεί τό ραδιόφωνο γιά άπόψε,’ εϊπε. Τί θά λέγατε γιά μιά παρτίδα 

μπριτζ ;

Μετά άπό μισή ώρα τό κουδούνι τοϋ τηλεφώνου άρχισε νά κτυπα. 'Ο Φίλ- 
λινγκερ σηκώθηκε άκεφος.

•—'Ο  διάβολος νά πάρη αύτή τήν διβαλοεφεύρεσι, είπε. ’Ό χ ι, οχι κορίτσι 
μου μή σηκώνεσθε σείς, θά απαντήσω έγώ.

"Οταν μετά λίγα λεπτά έπέστρεψε άπό τό τηλέφωνο τούς ανήγγειλε πώς είχε 
καλέσει ή ’Αστυνομία τοϋ ’Ή σ τ  Πλάμστηντ γιά νά τον πληροφορήση ότι κάποιος 
είχε παρουσιαστεί γιά νά καταθέση σχετικά μέ τό φορυηγό μεταφορών.

— Καλή άρχή, είπε ό Κάμμινγκς.
— Φαίνεται πώς πρόκειται γιά αξιόλογη κατάθεση. Ό  αξιωματικός τής 

υπηρεσίας μοΰ άνέφερε ότι ό νέος είναι καθ’ όλα αξιόπιστος. Τό επάγγελμά του 
είναι έκφορτωτής. ’Αλλά μάλλον είναι καί ό ιδιοκτήτης τοϋ φορτηγού εκείνου.

— Π ως λέγεται ;
— Βάτσετ. Ε ίχε νοικιάσει τό φορτηγό του τήν περασμένη εβδομάδα. Είπα 

βεβαίως στον αξιωματικό νά τοϋ πή νά μής περιμένη.
— Τ ί νά κάνουμε, ας πάμε, είπε ό Κάμμινγκς ρίχνοντας μιά μελαγχολική 

ματιά στά σάντουιτς τής κ. Φίλλινγκερ, πού δέν πρόφτασε άκόμη νά δοκιμάση.
'Η  κ. Φίλλινγκερ όμως πού άντελήφθη τή στενοχώρια του, έπέμενε νά πάρουν 

μαζί τους τά σάντουιτς.
Στο Ή σ τ  Πλάμστηντ, ό Βάτσετ, ένας μικρόσωμος καί αρκετά νευρικός 

άνθρωπακος τούς περίμενε μέ άδημονία.
— Νά, πώς έχουν τά πράγματα κ. Έπιθεωρητά, άρχισε ό Βάτσετ. Καθόμαστε 

μέ τή γιναΐκα μου κι’ άκούγαμε ραδιόφωνο, όπως συνήθως, όταν ακούσαμε νά 
μεταδίδεται ή άνακοίνωσίς σας. ’Αμέσως λοιπόν μουρθε στο νοΰ ότι τό φορτηγό 
γιά τό όποιο γινότανε λόγος, ήταν τό δικό μου. Κι άναρωτήθηκα : «λές αύτός ό 
Κάπερ νά σκάρωσε τίποτα ;» Τό καλλίτερο λοιπόν πού είχα νά κάνω ήταν νά πάω 
νά τό πώ' στήν ’Αστυνομία. Καλά δέν έκανα κ. Έπιθεωρητά ;

— Π ήτε μου, τί γνωρίζετε, τον διέκοψε ό Κάμμινγκς. Ποιος είναι αύτός ό 
Κάπερ καί τί έχει νά κάνη μέ τό καμιόνι. ’Αλλά καλλίτερα, ας άρχίσουμε άπό σάς. 
Είσθε έκφορτωτής δέν είναι έτσι κ. Βάτσετ ;
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— Μάλιστα, κ. Έπιθεωρητά, Δουλεύω δμως γιά λογαριασμό μου άπό χρό
νια. ’Ιδιοκτήτης φορτηγού καί εκφορτωτής. 'Η  δουλίτσα μου πάει δόξα στο Θεό 
καλά, αλλά βλέπετε τώρα μέ την κρίσι, ό κόσμος έπαψε νά κάνη μεταφορές. Πέντε
μήνες δεν είχα κάνει άγώγι δταν αυτός ό Κάπερ, ήρθε καί μου ζήτησε νά τοϋ νοι- 
κιάσω τό άμάξι. Βέβαια άν οί δουλειές πήγαιναν καλά δεν θά τοϋ τό νοίκιαζα,
αλλά τώρα, τί νάκανα. ’Έ τ σ ι  τοϋ τό έδωσα.

—'Ωραία. Κ ι’ ύστερα ;
— Τήν πρώτη φορά, πάνε τρεις βδομάδες τώρα, μούπε ό Κάπερ πώς τό χρεια

ζότανε γιά μετακόμισι. Μέ καλοπλήρωσε, δέν μπορώ νά πώ ...
— Πέσα σου έδωσε ;
— Πέντε λίρες τήν ημέρα, χώρια ένα ποσό γιά ένδεχομένη ζημιά τοϋ άμαξιοϋ.
—’Αρκετά μεγάλο ποσό ;
— Ναί. ’Εγώ δμως τοϋ γύρισα πίσω τά λεφτά 'τής έγγυήσεως, σαν μοϋφερε 

ύστερα άπό τρεις μέρες, έν τάξει τό άμάξι.
— Καί τοϋ τό ξανανοίκιασες ;
Ναί στά τέλη τής περασμένης έβδομάδος. Τό παρέλαβε Παρασκευή άπόγευμα 

καί μοΰ τοφερε Δευτέρα πολύ πρωί.
— Καί ύπό τούς ίδιους δρους ;
— Αυτή τή φορά πήρα πέντε λίρες , καί 3 5  σελλίνια.
—Έ ν  τώ  μεταξύ πήρες πληροφορίες γιά τον Κάπερ ; Τ ί έγγύησι σοϋδωσε ;
— Μούπε πώς διατηρούσε γραφείο άπό τήν άλλη μεριά τοϋ Γρήνουϊτς.

Πήγαμε μαζί εκεί. Μοΰ έδειξε κι’ ένα βιβλιάριο λογαριασμών στήν Τράπεζα. Κατέ
θετε τά λεφτά του στήν «Λόντον καί Ούέστερν», Είδα επίσης καί τό βιβλίο των 
λογαριασμών του. ·

— Τί είδους γραφείο ήταν ; Ε ίχε υπαλλήλους ; Θά πρέπει νά μάς δώσης τή 
διεύθυνσι. ·

—’Ό χι, υπαλλήλους δέν είδα. ’Ήταν στήν πραγματικότητα μιά αίθουσα υπο
δοχής^

Ό  Κάπερ κοιμότανε δίπλα. Ή  διεύθυνσις είναι οδός Πάρριτ στο Γρήνουϊτς.
— Πολύ ωραία, . Βάτσετ, είπε ό Κάμμινγκς, άλλά. δέν καταλαβαίνω τί 

σχέσι μπορεί νά έχη ό Κάπερ μέ τήν ύπόθεσι.
— Μέ δέν ζητήσατε πληροφορίες γιά ένα φορτηγό μεταφορών ; έκανε ό Βά

τσετ. Γιά ένα φορτηγό πού κυκλοφορούσε τή Κυριακή τό βράδυ ; Έ  λοιπόν, τό κα
μιόνι πού νοίκιασα εγώ στον Κάπερ κυκλοφόρησε εκείνη τή νύχτα. Μούπε πώς 
τώθελε γιά μιά δουλειά πού θά γινότανε τό Σαββατοκύριακο. Δέν μπορώ δμως νά 
πώ δτι καί ό Κάπερ είναι ό. . .

— Τουλάχιστον μπορείτε νά μάς πήτε γιά ποιά δουλειά ήθελε τό φορτηγο σας 
ό Κάπερ ;

— Τήν πρώτη φορά τό ζήτησε γιά μεταφορά έπίπλων άπό ένα σπίτι... Κοντά 
στο Χάμστηντ. Τήν δεύτερη γιά νά μεταφέρη ένα πλοιάριο άπό τήν μιά προκυμαία 
στήν άλλη τοϋ Σάσσεξ.

—Έ ν α  πλοιάριο ; Καί τί χρειαζότανε γι αυτή τήν δουλειά ένα φορτηγό αυτο
κίνητο ; "Ενα απλό μέτριου μεγέθους αυτοκίνητο θά μπορούσε νά τό ρυμουλκήση.

— Μ πά! ό Κάπερ, ήξερε πώς είχα διαθέσιμο τό καμιόνι μου καί πώς θά 
μπορούσα νά τοϋ τό νοικιάσω. Βέβαια είναι άρκετά μεγάλο. ’Αλλά μιά καί τό πλοι
άριο χωρούσε...

(Ή  συνέχεια εις τό επόμενον)
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ΠΟΙΝΙΚΗ Δ ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑ
(Διά τον αστυφύλακα)

'Υπό Έ μ μ . Άρχοντουλάκη, ’Αστυνόμου Α '.

ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

§ 7. 'Ορισμός καί διάκρισις Ποινικών Δικαστηρίων.

I. Ποινικά Δικαστήρια καλούνται τα Δικαστήρια, τα όποια απονέμουν τήν 
ποινικήν δικαιοσύνην, έκεΐνα δηλαδή, τά όποια τιμωρούν τούς παραβαίνοντας τον 
Ποινικόν Κώδικα καί τούς ειδικούς ποινικούς Νόμους, οί όποιοι έχουν έκδοθή προς 
συμπλήρωσιν αύτοϋ. *

II . Τά Ποινικά Δικαστήρια διακρίνονται εις Κοινά καί Ειδικά.
Κοινά καλούνται εκείνα, τά όποια έκδικάζουν όλα έν γένει τά εγκλήματα 

(πταίσματα, πλημμελήματα καί κακουργήματα) όλων των προσώπων, πλήν ώρι- 
σμένων, τά όποια έκδικάζουν τά ειδικά ποινικά Δικαστήρια.

Ειδικά δέ καλούνται τά έκδικάζοντα τά εγκλήματα ώρισμένων προσώ
πων (π.χ. 'Υπουργών) ή ώρισμένων κατηγοριών προσώπων (π.χ. άνηλίκων, στρα
τιωτικών) ή έγκλήματα τελεσθέντα ύπό οίουδήποτε ύπό ώρισμένας έξαιρετικάς 
συνθήκας, ώς έν περιπτώσει έμπολέμου καταστάσεο>ς ή έπιστρατεύσεως, ενεκεν 
έξωτερικών κινδύνων ή σοβαρας διαταραχής ή έκδήλου απειλής τής δημοσίας τά- 
ξεως καί ασφαλείας τής χώρας εξ  έσωτερικών κινδύνων.

§ 8. Κοινά Ποινικά Δικαστήρια.—Συγκρότησις καί 'Αρμο- 
διότης αύτών.

Ταΰτα είναι :

Α) Τά Πταισματοδικεία. Έκαστον Πταισματοδικείων άποτελείται έκ τού 
Εΐρηνοδίκου, τού Δημοσίου Κατηγόρου καί τού Δικαστικού Γραμματέως.

Εις τάς μεγάλας πόλεις (Άθήναι, Πειραιεύς, Πάτραι, Θεσσαλονίκη κ .λ .π .), 
υπάρχουν ειδικά Πταισματοδικεία, τά όποια άποτελοΰνται έκ τού ειδικού Πται- 
σματοδίκου, τού Δημοσίου Κατηγόρου καί τού Δικαστικού Γραμματέως (-1).

Τά Πταισματοδικεία έκδικάζουν τά πταίσματα γενικώς,, πλήν ώρισμένων 
πταισμάτων, τά -όποια δικάζονται ύπό άλλων Δικαστηρίων ή ’Αρχών. Τάς έξαιρέ- 
σεις ταύτας βλέπε κατωτέρω έν § 24.

Β ) Τά Μονομελή Πλημμελειοδικεία. 'Έκαστον τούτων άποτελείται 
άπό ενα Πλημμελειοδίκην (Πρωτοδίκην), ό όποιος είναι καί ό Πρόεδρος τού Δικα
στηρίου, άπό τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών καί τον Δικαστικόν Γραμματέα.

Ταύτα έκδικάζουν :

(ι ) Ε ις ολόκληρον τήν 'Ελλάδα υπάρχουν 430 Πταισματοδικεία.
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oe) Τά πλημμελήματα, καθ’ ών ό νόμος απειλεί ποινήν φυλακίσεως μέχρις 
ενός έτους ή χρηματικήν ποινήν οίουδήποτε ποσοϋ, ή άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. 
Δηλαδή τά έλαφρά πλημμελήματα καί

β) Τάς εφέσεις κατά των άποφάσεων των Πταισματοδικείων (1).

Γ ) Τά Τριμελή Πλημμελειοδικεία. 'Έκαστον τούτων άποτελεϊται από 
τρεις Πλημμελειοδίκας (Πρωτοδίκας) τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών καί τον 
Δικαστικόν Γραμματέα (2).

Ταϋτα έκδικάζουν :
α) Τά σοβαρά πλημμελήματα, ήτοι έκεΐνα καθ’ ών ό νόμος άπειλεΐ ποινήν 

φυλακίσεως άνουτέραν τοϋ έτους.
β) Τάς έφέσεις κατά των άποφάσεων των Μονομελών Πλημμελειοδικείων (3 ). 
γ )  Τά πταίσματα τά διαπραττόμενα ύπό των :
1 )  ’Αρχιερέων (’Επίσκοποι, Μητροπολΐται, ’Αρχιεπίσκοποι, Πατριάρχαι).
2 )  Εισαγγελέων.
3 )  Δικαστών άπό τοϋ βαθμού τοϋ Παρέδρου Πρωτοδικών καί άνω. Ε π ο μ έ

νως τά πταίσματα των Είρηνοδικών καί Πταισματοδικών δικάζονται ύπό τοϋ Πται
σματοδικείου.

4 )  Δικηγόρων, καί
5 ) Συναιτίων (συνενόχων) τών άνωτέρω (1—4 ) προσώπων.
Τά άνωτέρω πρόσωπα καλούνται πρόσωπα «ίδιαζούσης δικαιοδοσίας», τά 

δέ πταίσματά των δικάζονται ύπό τοϋ Πλημμελειοδικείου καί ούχί ύπό τοϋ Πταισμα
τοδικείου, λόγω τοϋ βαθμοΰ καί τής κοινωνικής θέσεώς των καί διότι ό Πταισμα- 
τοδίκης δεν θά είχε τό σθένος νά δικάση άνεπηρεάστως τά πρόσωπα ταϋτα καί 
ιδίως τούς άνωτέρους του.

Δ ) Τά Τριμελή Έ φ ετεΐα , τά όποια άποτελοϋνται έκ τριών Έ φ ετώ ν, 
τοϋ Είσαγγελέως Έ φ ετώ ν καί τοϋ Δικαστικού Γραμματέως (4).

Ταϋτα έκδικάζουν κυρίως τάς έφέσεις κατά τών άποφάσεων τών Τριμελών 
Πλημμελειοδικείων (5).

Ε ) Τά Πενταμελή Έ φ ετεΐα , τά όποια άποτελοϋνται άπό πέντε Έ φ έτας, 
τον Εισαγγελέα Έ φετώ ν καί τον Δικαστικόν Γραμματέα.

Ταϋτα έκδικάζουν :
α) 'Ωρισμένα έγκλήματα, τά όποια, λόγω τοϋ Επικινδύνου άύτών χαρακτή- 

ρος, έχουν άνάγκην συντόμου καί αύστηρας τιμωρίας.
Τοιαΰτα έγκλήματα είναι π.χ. ή κλοπή, ύπεξαίρεσις, άπάτη, πλαστογραφία,

(!) Έ φ εσ ις  καλείται ή'προσφυγή τοΰ καταδικαοθέντος ενώπιον άνωτέρόύ Δικαστη
ρίου, διά τής όποιας ζητεί την έξαφάνισιν ή τροποποίησιν τής έκδοΟείσης κατ’ αύτοϋ άποφά
σεως τοΰ κατωτέρου Δικαστηρίου καί την έκ νέου έξέτασιν τής ύποθέσεως ύπό τοϋ άνωτέρου 
Δικαστηρίου.

Ή  έφεσις δέον νά άσκηθή εντός 5 ήμερων άπό τής δημοσιεύσεως τής άποφάσεως τοϋ 
κατωτέρου δικαστηρίου. ’Εάν ό καταδικασθείς δεν είναι παρών κατά την απαγγελίαν τής άπο
φάσεως, ή προθεσμία τής έφέσεως άρχεται άπό τής έπιδόσεως τής άποφάσεως εις αύτόν.

Κατά τής άποφάσεως τοΰ Πταισματοδικείου επιτρέπεται έφεσις εις τον κατηγορούμενον, 
εάν δι’ αύτής κατεδικάσθη ούτος εις κράτησιν ύπέρ τάς 8 ήμέρας ή εις πρόστιμου ύπερβαϊνον 
τάς 1000 μεταλλικάς δραχμάς, δηλ. τάς 200 χιλιάδας χάρτινων δραχμών.

(®) Είς ολόκληρον τήν 'Ελλάδα ύπάρχουν 58 Πλημμελειοδικεία.
(3) Κατά τής άποφάσεως τοΰ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου επιτρέπεται έφεσις είς τον 

κατηγορούμενον, έάν δι’ αύτής κατεδικάσθη ούτος είς φυλάκισιν ύπερβαίνουσαν τάς 30 ήμέρας 
ή είς χρηματικήν ποινήν ύπερβαίνουσαν τάς 5 χιλ. μεταλλικάς δραχμάς, δηλ. τό έν εκατομμύ
ριου χάρτινων δραχμών.

(4) Ε ίς ολόκληρον τήν 'Ελλάδα ύπάρχουν 11 Έ φ ετεΐα .
(5) Κατά τής άποφάσεως τοΰ Τριμελοΰς Πλημμελειοδικείου έπιτρέπεται έφεσις είς τον 

κατηγορούμενον, έάν δι’ αύτής κατεδικάσθη ούτος είς ποινήν φυλακίσεως τριών μηνών καί άνω.
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έφ’ δσον στρέφονται κατά του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπο>ν Δημοσίου Δικαίου 
(Δήμοι, Κοινότητες, Έκκλησίαι, Πανεπιστήμιον, Νοσοκομεία κ .λ .π .) καί έφ’ 
όσον ή προξενηθεΐσα ή άπειληθεΐσα ζημία υπερβαίνει τό ποσόν των εκατόν χιλ. 
μεταλλικών δραχμών, δηλ. τό ποσόν τών 20 έκατομμυρίων χάρτινων δραχμών.

β) Τα κακουργήματα τής πειρατείας, ναυταπάτης, άνθρωποκτονίας έν μονο
μαχία κ.λ.π.

γ ) Τά πλημμελήματα τών Αρχιερέων, Δικηγόρων, Δικαστών καί Εισαγγε
λέων, άπό τοϋ βαθμοϋ τοϋ παρά Πρωτοδικείο) ή Εισαγγελία Παρέδρου καί άνω, 
καί τών συναιτίων αύτών, δι’ ους λόγους άνεφέραμεν ανωτέρω (Γ ',  στοιχεΐον β).

Σ Τ ) Τά Κακουργιοδικεια. Ταϋτα λειτουργούν έν τη έδρα έκάστου Πλημ
μελειοδικείου (Πρωτοδικείου).

"Εκαστον Κακουργιοδικεΐον άποτελεΐται :
α) Ά π ό  τό Τριμελές Πλημμελειοδικείων (δηλ. άπό τρεις Πλημμελειοδίκας, 

τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών καί τον Δικαστικόν Γραμματέα) καί
β) Ά π ό  10 ένορκους. Οΐ ένορκοι κληροϋνται έκ καταλόγου, τον όποιον καταρ

τίζει τό Πρωτοδικεΐον. Οί ένορκοι πρέπει νά είναι Έλληνες πολι'ται, νά έχουν 
συμπληρώσει τό 25ον έτος τής ήλικίας των, νά άπολαύουν τών πολιτικών των δι- 
καιο)μάτων (1) καί νά είναι ασπίλου χαρακτήρος.

Τά Κακουργιοδικεΐα έκδικάζουν τά κακουργήματα γενικώς, πλήν έκείνων τά 
όποια έκδικάζουν τά Πενταμελή Έ φ ετεΐα  (άνωτ. Ε ).

Οί ένορκοι παρακολουθούν τήν δίκην, μετά δέ τό πέρας τής έξετάσεως τής 
ΰποθέσεως άποφασίζουν άν ό κατηγορούμενος είναι ή οχι ένοχος, οί δέ δικασταί, 
έάν μέν οί ένορκοι άποφανθοϋν ότι ό κατηγορούμενος είναι ένοχος, καθορίζουν τό 
είδος καί τό μέγεθος τής ποινής, ή οποία θά έπιβληθή εις τον κατηγορούμενον, 
έάν δέ άποφανθοϋν ότι δεν είναι ένοχος, άπαλλάσσουν αυτόν.

Ζ) Ό  Ά ρειος Πάγος, οστις άποτελεΐται άπό 7 Άρεοπαγίτας, οσάκις 
δέ συνεδριάζει έν όλομελεία άπό 9, τον Εισαγγελέα τοϋ Άρείου Πάγου καί τόν Δ ι
καστικόν Γραμματέα.

Ούτος προΐσταται δλων τών Δικαστηρίων καί έξετάζει άν ταϋτα τηροΰν τούς 
τύπους τής διαδικασίας καί άν όρθώς έρμηνεύουν καί έφαρμόζουν τούς νόμους, χωρίς 
νά έξετάζη τήν ούσίαν τής ύποθέσεως.

'Ο Ά ρειος Πάγος έπιλαμβάνεται μιας ύποθέσεως, κατόπιν αίτήσεως τών 
ένδιαφερομένων προσώπων ή τοϋ Είσαγγελέως.

'Η  αΐτησις αύτή καλείται αΐτησις άναιρέσεως.
Άναίρεσις λοιπόν είναι ή προσφυγή τοϋ ένδιαφερομένου ένώπιον τοϋ Άρείου 

Πάγου, διά τής όποιας ζητεί τήν άκύρωσιν (άναίρεσιν) τής άποφάσεως ένός Δικα
στηρίου, λόγω κακής ερμηνείας καί έφαρμογής τοϋ Νόμου ή λόγω μη τηρήσεως 
τυπικής τίνος διατάξεως.

§ 9. Ειδικά Ποινικά Δικαστήρια.—Συγκρότησις και Ά ρ μ ο -  
διότης αύτών.

Ταϋτα είναι :

Α ) Τά Μονομελή Δικαστήρια’Ανηλίκων. "Εκαστον τούτων άποτελεΐται

(ι ) Πολιτικά δικαιώματα είναι :
Τό δικαίωμα τοϋ έκλέγειν (ψηφίζειν), τό δικαίωμα τοϋ έκλέγεσθαι (φοΰ θέτειν υποψη

φιότητα), τό δικαίωμα τοϋ είναι ένορκον καί τό δικαίωμα τοϋ άναλαμβάνειν δημοσίαν υπηρεσίαν.
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άπό ένα ειδικόν Πλημμελειοδίκην, τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών καί τον Δικα
στικόν Γραμματέα.

Ταϋτα έκδικάζουν :
α) Τά πταίσματα των ανηλίκων (ηλικίας 13— 17 ετών), τα όποια διαπράτ- 

τουν εντός της έδρας τού Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ανηλίκων, δηλ. έντός τής 
πόλεως έν ή έδρεύει τό Δικαστήριον τοϋτο. Τά έκτος τής έδρας (πόλεως) διαπραττό- 
μενα πταίσματα δικάζονται ύπό των κοινών Πταισματοδικείων.

β) Τά ελαφρά πλημμελήματα καί κακουργήματα τών άνηλίκων (ήλικίας 
13— 17 ετών).

γ ) ’Επιβάλλουν επίσης εις τούς παΐδας (άνήλικοι ήλικίας 7—12 ετών), τά 
ύπό του κοινού Ποινικού Κώδικος προβλεπόμενα άναμορφωτικά καί θεραπευτικά 
μέτρα διά τά όπ’ αύτών διαπραττόμενα πταίσματα έν τή έδρα τοϋ Πρωτοδικείου, 
καθώς καί διά τά πλημμελήματα καί κακουργήματα αύτών (1).

Β ) Τά Τριμελή Δικαστήρια Ά νηλίκω ν. "Εκαστον τούτων άποτελεΐται 
άπό τρεις ειδικούς Πλημμελειοδίκας, τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών καί τον 
Δικαστικόν Γραμματέα.

Ταϋτα έκδικάζουν τά σοβαρά πλημμελήματα καί κακουργήματα τών άνηλί
κων (ήλικίας 13—17 έτών).

Γ )  Τά Έιρετεΐα Ά νηλίκω ν. Έκαστον τούτων άποτελεΐται άπό τρεις 
ειδικούς Έ φ έτα ς, τον Εισαγγελέα Έ φ ετώ ν καί τον Δικαστικόν Γραμματέα.

Ταϋτα έκδικάζουν τάς έφέσεις κατά τών άποφάσεων τών Μονομελών καί 
Τριμελών Δικαστηρίου Άνηλίκων.

Δ) Τό Ειδικόν διά τούς 'Υπουργούς Δικαστήριον, τό όποιον άποτελεΐ- 
ται άπό τον Πρόεδρον τοϋ Άρείου Πάγου καί άπό 12 άνωτάτους Δικαστάς, (Έ φ έ
τας, Προέδρους Έ φετώ ν καί Ά ρεοπαγίτας).

Τοϋτο δικάζει τά ύπό τών 'Υπουργών διαπραττόμενα έγκλήματα, τά έχοντα 
σχέσιν μέ τά καθήκοντά των, ώς λ.χ. δωροληψίαν, κατάχρησιν κ.λ.π.

Τά μή σχετιζόμενα μέ τά καθήκοντά το>ν έγκλήματα, ώς λ.χ. ή άνθρωποκτο- 
νία, τραύματα, έξύβρισις κ.λ.π.. δικάζονται ύπό τών κοινών ποινικών Δικαστη
ρίου ν.

Ε ) Τά Στρατιωτικά Δικαστήρια. Περί τούτων γίνεται λόγος κατωτέρω.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ —ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

§ 10. Ποιοι θεωρούνται ώς στρατιωτικοί.

Στραιωτικοί θεωρούνται οί ’Αξιωματικοί καί όπλΐται τοϋ στρατού ξηράς, τοϋ 
Βασ. Ναυτικού, τής Βασ. ’Αεροπορίας, τοϋ Λιμενικού Σώματος, τοϋ Σώματος 
Φαροφυλάκων καί τής Βασ. Χωροφυλακής. Στρατιωτικοί θεωρούνται καί οί ύπη- 
ρητοϋντες εις τά Τάγματα ’Εθνικής Άμύνης (Τ .Ε .Α .) ίδιώται, κατά τάς ώρας τής 
ύπηρεσίας των.

Δεν θεωρούνται επομένως στρατιωτικοί οί ύπηρετοΰντες εις τήν ’Αστυνομίαν 
Πόλεων, Πυροσβεστικόν Σώμα, ’Αγροτικήν ’Ασφάλειαν, Τελωνοφυλακήν, Οικο
νομικήν κατά θάλασσαν ’Αστυνομίαν, Δασοφυλακήν, 'Υπηρεσίαν φρουρήσεως Φυ
λακών κ.λ.π.

(1) Οί μή συμπληρώσαντες τό 6ον έτος τής ήλικίας των δεν δικάζονται, άλλ’ άφίενται. 
εις τήν πατρικήν έξουσίαν.
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Δέν θεωρούνται επίσης στρατιωτικοί ο'ι άνήκοντες εις τό ιδιωτικόν προσω
πικόν των στρατιωτικών υπηρεσιών ώς λ.χ. γραφείς, δακτυλογράφοι, τυπογράφοι, 
κλητήρες, καθαρίστριες κ.λ.π.

§ 11. Ποιοι είναι οί ’Αξιωματικοί καί ποιοι οί όπλΐται 
των οπλών καί Σωμάτων.

Α ) Στρατού ξηράς :
α) ’Αξιωματικοί : ’Ανθυπασπισταί, Άνθυπολοχαγοί, 'Υπολοχαγοί, Λοχαγοί, 

Ταγματάρχαι, Άντισυνταγματάρχαι, Συνταγματάρχαι, Ταξίαρχοι, 'Υποστράτηγοι, 
καί Αντιστράτηγοι.

β ) 'Οπλΐται : Στρατιώται, Δεκανείς, Λοχιαι, Έπιλοχίαι καί μαθηταί Στρα
τιωτικών Σχολών.

Β ) Βασιλικού Ναυτικού :
α) ’Αξιωματικοί : Άρχικελευσταί (’Ανθυπασπισταί), Σημαιοφόροι, ’Ανθυ

ποπλοίαρχοι, 'Υποπλοίαρχοι. Πλωτάρχαι, Άντιπλοίαρχοι, Πλοίαρχοι, 'Υποναύ
αρχοι καί ’Αντιναύαρχοι.

β ) 'Ο π λΐτα ι: Ναϋται, Δίοποι, 'Υποκελευσταί, Κελευσταί καί μαθηταί Ναυ
τικών Σχολών.

Γ )  Βασιλικής ’Αεροπορίας :
α) ’Αξιωματικοί : Άρχισμηνίαι ( ’Ανθυπασπισταί), Άνθυποσμηναγοί, 'Υπο- 

σμηναγοί, Σμηναγοί, Έπισμηναγοί, ’Αντισμήναρχοι, Σμήναρχοι, Ταξίαρχοι, 'Υ πο
πτέραρχοι καί Άντιπτέραρχοι.

β ) 'Ο π λΐτα ι: Σμηνΐται, 'Υποσμηνίαι, Σμηνία!, Έπισμηνίαι καί μαθηταί
Σχολών ’Αεροπορίας.

Δ ) Λιμενικού Σώματος :
α) ’Αξιωματικοί : Άρχικελευσταί (’Ανθυπασπισταί), Σημαιοφόροι, ’Ανθυπο

πλοίαρχοι, 'Υποπλοίαρχοι, Πλωτάρχαι, Άντιπλοίαρχοι, Πλοίαρχοι καί 'Υποναύ
αρχοι. Βαθμός Αντιναυάρχου δέν υπάρχει εις τό Λιμενικόν Σώμα.

β ) 'Ο π λ ΐτ α ι: ΝαϋταιΆιμενοφύλακες, 'Υποκελευσταί, Κελευσταί καί οί μα
θηταί τών Σχολών Λιμενικού Σώματος.

Ε ) Σώματος Φαροφυλάκων.
α) Α ξιω ματικοί : Άρχικελευσταί (Ανθυπασπισταί). Ε τέρους Αξιωματικούς 

δέν έχει τό,Σώμα Φαροφυλάκων, διά δέ την διοίκησίν του χρησιμοποιούνται Α ξ ιω 
ματικοί του Βασιλικού Ναυτικού.

β ) 'Οπλΐται : Δίοποι, 'Υποκελευσταί καί κελευσταί.

Σ Τ ) Βασιλικής Χωροφυλακής.
α) Α ξιω ματικοί : Ανθυπασπισταί, Ανθυπομοίραρχοι, 'Υπομοίραρχοι, Μοί

ραρχοι, Ταγματάρχαι, Άντισυνταγματάρχαι, Συνταγματάρχαι, Ταξίαρχοι, 'Υ πο
στράτηγοι καί Αντιστράτηγοι.

β) Ό π λ ΐτα ι: Χωροφύλακες, Ύπενωμοτάρχαι, Ένωμοτάρχαι καί μαθηταί 
Σχολών Χωροφυλακής.
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§ 12. Ποια είναι τά Στρατιωτικά Δικαστήρια, πώς συγ
κροτούνται καί ποιους δικάζει έκαστον τούτων.

Ταΰτα είναι :
Α) Τά διαρκή Στρατοδικεία Ξηράς, τά όποια συντίθενται έκ 5 δικα

στών (στρατοδικών) τοϋ Βασιλικού Επιτρόπου (Είσαγγελέως) καί του Γραμ- 
ματέως.

Ταΰτα έκδικάζουν όλα κατά κανόνα τά εγκλήματα (στρατιωτικά (Χ) καί 
κοινά (2)) τών Στρατιωτικών τοϋ στρατού ξηράς καί τής Χωροφυλακής.

Β ) Τά διαρκή Στρατοδικεία Αεροπορίας ( ’Αεροδικεία), τά όποια 
συντίθενται έκ 5 δικαστών (Άεροδικών), τοϋ Βασιλικού Επιτρόπου (Είσαγγε
λέως ) καί τοϋ Γραμματέως.

Ταΰτα έκδικάζουν, όλα κατά κανόνα τά έγκλήματα (στρατιωτικά καί κοινά) 
τών στρατιωτικών τής ’Αεροπορίας.

( 1) Στρατιωτικά έγκλήματα, καλούνται τά έγκλήματα, τά όποια προβλέπει ό Στρα
τιωτικός Ποινικός Κώδιξ.

Τοιαϋτα έγκλήματα είναι λ. χ. :
1 ) Βιαιοπραγίαι, έξύβρισις, δυσφήμησις ή συκοφαντική δυσφήμησις στρατιωτικού κατά 

τοϋ Βασιλέως ή τοϋ 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 ύπηρεσίφ ή εκτός 

ταύτης.
5 ) Έξύβρισις στρατιωτικού σκοπού ύπό στρατιωτικού.
6) Βιαιοπραγίαι στρατιωτικού κατά σκοπού στρατιωτικού.
7 ) Έγκατάλειψις θέσεως ύπό στρατιωτικού σκοπού.
8) Στρατιωτικός σκοπός κοιμώμενος.
9) Μή προσέλευσις στρατιωτικού εις συναγερμόν.

1 0 )  ’Άσκοποι πυροβολισμοί παρά στρατιωτικού.
11) Μέθη στρατιωτικού έν υπηρεσία διατελοΰντος άποκλειούση ή μειούση τήν πρός 

έκτέλεσιν τής υπηρεσίας ικανότητα αύτοΰ.
12) Προσβολή τής Σημαίας ή τού στρατού ύπό στρατιωτικού.
13) Λιποταξία στρατιωτικού.
14 j Έλευθέρωσις κρατουμένου^ ύπό στρατιωτικού.
1 5 ) Άπόδρασις κρατουμένου στρατιωτικού.
I 6) Άνακοίνωσις στρατιωτικών πληροφοριών.
17 j Μετάδοσις στρατιωτικών μυστικών ύπό στρατιωτικού.
18) Κλοπή πραγμάτων άνηκόντων εις τό Κράτος ή εις στρατιωτικόν ή προοριζομένων 

διά τόν στρατόν ύπό στρατιωτικού.
1 9 ) 'Υπεξαίρεσις πραγμάτων άνηκόντων εις τό Κράτος τελεσθεϊσα ύπό στρατιωτικών 

υπολόγων διαπεπιστευμένων τήν φύλαξιν, διαχείρισιν, διανομήν ή παράδοσιν αυτών.
20) Πλαστογραφία τελεσθεϊσα ύπό στρατιωτικών ύπολόγων κατά τήν στρατιωτικήν 

διαχείρισιν.
2 1 ) Κατακράτησις ύπό στρατιωτικού ολοκλήρου ή μέρους τού οπλισμού του, τών πολεμε- 

φοδίων του, τού ιματισμού του, τής αποσκευής του, τής έξαρτήσεώς του ή τής κλινοστρω
μνής του.

2 2 ) Ένεχυρίασις ύπό στρατιωτικού τού ιματισμού του ή άλλων πραγμάτων έμπιστευ- 
θέντων εις αυτόν διά τήν ύπηρεσίαν.

23) Έκμετάλλευσις ύπό στρατιωτικού χρημάτων ή πραγμάτων διαπεπιστευμένων εις 
αυτόν λόγιο τής ύπηρεσίας του.

24) Νοθεία τροφίμων, ειδών βιοτικής άνάγκης ή οίωνδήποτε στρατιωτικών πραγμάτων 
ύπό στρατιωτικού έντεταλμένου τήν διαχείρισιν, πώλησιν, διανομήν ή παράδοσιν αύτών.

(*) Κοινά έγκλ.ήματα καλούνται τά έγκλήματα, τά όποια προβλέπουν ό κοινός Ποι
νικός Κώδιξ καί οί ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, έφ’ όσον όμως ταΰτα δέν προβλέπονται ύπό τού 
Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος ώς στρατιωτικά έγκλήματα, διότι τότε είναι στρατιωτικά καί 
8χι κοινά έγκλήματα.
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Γ ) Τό διαρκές Ναυτοδικεΐον. Τούτο συντίθεται έκ 5 δικαστών (Ναυτο
δικών), τοϋ Βασιλικού ’Επιτρόπου (Είσαγγελέως) καί του Γραμματέως, δικάζει 
δέ δλα κατά κανόνα τά εγκλήματα (στρατιωτικά καί κοινά) τών στρατιωτικών τοϋ 
Βασιλικού Ναυτικοϋ, τοϋ Λιμενικοΰ Σώματος καί τοϋ Σώματος τών Φαροφυ
λάκων.

Δ ) Τά Έ κ τα κ τα  Στρατοδικεία. Ταϋτα ιδρύονται έν περιπτώσει πολέμου 
ή έπιστρατεύσεως ενεκεν εξωτερικών κινδύνων ή σοβαράς διαταραχής ή έκδήλου 
απειλής τής δημοσίας τάξεως καί άσφαλείας τής χώρας έξ εσωτερικών κινδύνοιν.

Ταϋτα έκδικάζουν τά εγκλήματα τά όποια στρέφονται κατά τοϋ πολιτεύμα
τος καί τής Δημοσίας τάξεως καί ειρήνης, άδιαφόρως άν οι δράσται είναι πολίται 
ή στρατιωτικοί.

Ε ) Τό ’Αναθεωρητικόν Δικαστήριον. Τοΰτο εδρεύει έν ΆΟήναις, συντίθε
ται δέ έκ τοϋ Προέδρου, τεσσάρων μονίμων μελών, τοϋ Βασιλικοϋ ’Επιτρόπου 
(Είσαγγελέως) καί τοϋ Γραμματέως.

Τοΰτο δικάζει τάς αιτήσεις άναθεωρήσεως τών άποφάσεων τών Στρατοδι
κείων, ’Αεροδικείων καί τοϋ Ναυτοδικείου καί τάς έφέσεις κατά τών άποφάσεων 
αυτών.

§ 13. Πότε οί Στρατιωτικοί δικάζονται εις τά Κοινά Ποι
νικά Δικαστήρια.

Κατ’ έξαίρεσιν τοϋ ανωτέρω (§ 12) κανόνος, οί στρατιωτικοί (’Αξιωματικοί 
καί όπλΐται) δικάζονται είς τά κοινά Ποινικά Δικαστήρια εις τάς εξής περιπτώσεις :

1) Διά τάς παραβάσεις τοϋ τελωνειακοΰ κώδικος.
2 )  Διά τάς παραβάσεις τοϋ άγορανομικοΰ Κώδικος, έξαιρέσει τής νοθείας 

τροφίμων, ειδών βιοτικής άνάγκης ή οίωνδήποτε στρατιωτικών πραγμάτων, δι’ ήν 
υπάγονται εις τά Στρατιωτικά Δικαστήρια.

3 )  Διά τάς παραβάσεις τών νόμων περί μονοπωλίων τοϋ Κράτους (πετρελαίου, 
πυρείων, οινοπνεύματος κ .λ .π .), έξαιρέσει τών παραβάσεων τοϋ νόμου περί μονο
πωλίου τών ναρκωτικών, δι’ ας υπάγονται είς τά Στρατιωτικά Δικαστήρια.

4 )  Διά τάς παραβάσεις τών φορολογικών έν γένει νόμων.
5 ) Διά τάς παραβάσεις τοϋ δασικού Κώδικος, ώς λ.χ. φθορά ή βλάβη δάσους, 

βόσκησις έντός άπηγορευμένης δασικής έκτάσεως, συλλογή δασικών προϊόντων 
άνευ άδειας, παράνομος έκχέρσωσις κ.λ.π. ’Έ σ τω  καί άν αί παραβάσεις αύται είναι 
είς βαθμόν πταίσματος.

6 )  Διά τάς παραβάσεις τοϋ νόμου περί Θήρας. .
7 ) Διά τάς παραβάσεις τοϋ Νόμου «περί μέτρων προστασίας τών νομίμως 

κυκλοφορούντων περιοδικών καί ημερησίων δημοσιευμάτων».
8 )  Διά τάς παραβάσεις τής περί προστασίας τοϋ Έθνικοΰ Νομίσματος Νο

μοθεσίας.
9 )  Διά τάς παραβάσεις τών νόμων περί δημοσίων έκλογών (Βουλευτικών, 

Δημοτικών). Δεν θεωρούνται δημόσιαι αί έκλογαί διοικήσεως Σωματείου, Συλλό
γου, ’Ανωνύμου Εταιρείας κ.λ.π.

10) Διά τό αδίκημα τής μονομαχίας καί τά κατ’ αυτήν πραττόμενα έγκλήματα.
11) Διά τά έγκλήματα πειρατείας καί Ναυταπάτης.
12) Διά τά έν τώ  άκροατηρίω οίουδήποτε Ποινικού ή Πολιτικού Δικαστη

ρίου διαρκούσης τής συνεδριάσεως πραττόμενα καί έπ’ αύτοφώρω καταλαμβανό
μενα πλημμελήματα καί πταίσματα (ούχί κακουργήματα), έφ’ όσον θά δικασθώσιν 
αμέσως.
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13) Διά την έξύβρισιν ή δυσφήμησιν Ποινικού ή Πολίτικου Δικαστηρίου δια- 
πραχθεΐσαν έν τώ άκροατηρίω αύτοϋ διαρκούσης τής συνεδριάσεως.

14) Διά παν πλημμέλημα ή κακούργημα υπό τοϋ Κοινού Ποιν. Κωδικός ή 
των ειδικών ποινικών νόμων προβλεπόμενον καί διαπραττόμενόν κατά τών οργάνων 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων κατά την έκτέλεσιν ή ενεκα τής έκτελέσεως τών καθηκόν
των των. Έ άν τό πλημμέλημα ή κακούργημα δεν διαπραχθή κατά την έκτέλεσιν ή 
ενεκα τής έκτελέσεως τών καθηκόντων του άστυνομικοϋ ό στρατιωτικός υπάγεται 
εις την αρμοδιότητα τών Στρατιωτικών Δικαστηρίων.

15) Διά παν πλημμέλημα ή κακούργημα ύπό τοϋ Κοινού Ποινικού Κώδικος 
ή τών ειδικών ποινικών νόμων προβλεπόμενον καί διαπραττόμενόν κατ’ ’Αξιωματι
κού ή οπλίτου τής Χωροφυλακής κατά την έκτέλεσιν ή ενεκα τής έκτελέσεως τών 
αστυνομικών αυτών καθηκόντων (έστω καί αν ό δράστης είναι στρατιωτικός τής 
χωροφυλακής). Έ άν τό πλημμέλημα ή κακούργημα δέν διεπράχθη κατά την έκτέ- 
λ.εσιν ή ενεκα τής έκτελέσεως τών καθηκόντων τοϋ ’Αξιωματικού ή οπλίτου τής 
χωροφυλακής ή έάν τό διαπραχθέν πλημμέλημα ή κακούργημα προβλέπεται καί 
τιμωρείται διά βαρυτέρας ποινής ύπό τοϋ Στρατιωτικού ποινικού Κώδικος ύφίσταται 
άρμοδιότης τών Στρατιωτικών Δικαστηρίων.

16) Διά τά κατά τοϋ Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
πραττόμενα έγκλήματα: α ) κλοπής, ύπεξαιρέσεως καί άπάτης, β) πλαστογραφίας, 
νοθεύσεως δημοσίων σφραγίδων καί σημάντρων καί παραχαράξεως χαρτοσήμων ή 
άλλων παντός είδους ένσήμων καί γ ) απιστίας περί την ένέογειαν δημοσίας ύπηρε-

έπιδιωχθέν όφελος τόΰ πράξαντος ή ή 
ζημία τού Δημοσίου ή Νομικού Προσώ

που Δημοσίου Δικαίου υπερβαίνει τό ποσόν τών έκατόν χιλ. μεταλλικών δραχμών, 
ήτοι τό ποσόν τών 20  έκατομμυρίων χάρτινων δραχμών, άλλως υπάγονται εις τά 
Στρατιωτικά Δικαστήρια.

17 ) Έ άν διαπράξουν πλημμέλημα ή κακούργημα τού κοινού δικαίου, ήτοι μη 
προβλεπόμενον ύπό τοϋ Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος, έν συναιτιότητι μετά 
ιδιωτών, π.χ. στρατιώτης καί ιδιώτης έξύβρισαν, ήπάτησαν, έτραυμάτισαν, έκλεψαν 
κλπ. ιδιώτην. Άμφότεροι θά δικασθοΰν εις τά κοινά Δικαστήρια (1).

Έάν πρόκειται περί έγκλήματος προβλεπομένου ύπό τοϋ Στρατιωτικού 
Ποινικού Κώδικος (άνωτ. § 12 σημ. 1 ) οί συμμέτοχοι χωρίζονται πάντοτε καί οί 
μέν στρατιωτικοί ύπάγονται εις τά Στρατιωτικά Δικαστήρια, οί δέ ίδιώται εις τά 
κοινά Ποινικά Δικαστήρια. Π .χ. ναύτης καί φίλος του ιδιώτης έπροξένησαν σωματι- 
κάς βλάβας κατά Λοχαγού. 'Η  δίκη θά χωρισθή.

σίας, έφ’ όσον τό δι’ αυτών έπιτευχθέν ή 
προσνενομ,ένη ή οπωσδήποτε άπειληθεΐσα

§ 14. Πότε οί τής Χωροφυλακής δικάζονται εις τά Στρα
τοδικεία καί πότε εις τά κοινά Ποινικά Δικαστήρια.

I. Εις τά Στρατοδικεία δικάζονται:

α) Διά τά έγκλήματα αυτών τά προβλεπόμενα ύπό τοϋ Στρατιωτικού Ποινι
κού Κώδικος, (άνωτ. § 12 σημ. 1). Π .χ. σκοπός χωροφύλαξ έγκαταλέίπει την θέσιν 
του ή κοιμάται ή διατελεΐ έν μέθη ή λιποτακτεΐ ή έξυβρίζει ή βιαιοπραγεϊ κατ’ 
άνωτέρου του κ.λ.π.

(1) Οί στρατιωτικοί διά τά πταίσματα των τιμωρούνται πάντοτε πειθαρχικώς ύπό τών 
προϊσταμένων των καί διά τούτο, έάν διαπράξουν πταίσμα μετά ιδιωτών, ώς λ.χ. διατάραξιν 
κοινής ησυχίας, χωρίζονται καί οί μέν στρατιωτικοί θά τιμωρηθούν πειθαρχικώς, οί δέ ίδιώται 
ύπό τοϋ Πταισματοδικείου.
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«Περί δελτίων ταυτότητος καί διορισμού των αστυνομικών υπαλλήλων»

’Άρθρον μόνον.

I . Τά κατά τό άρθρον 31 τοϋ Νόμου 4971 δελτία ταυτότητος ύπογράφονται:
α ') των μέν Αστυνομικών Διευθυντών, ’Αστυνόμων καί "Υπαστυνόμων ύπό τοϋ ’ Αρχη

γού τής ’Αστυνομίας.
β ') τών δέ άρχιφυλάκων καί άστυφυλάκων ύπό των προϊσταμένων αυτών’Αστυνομικών 

Διευθυντών (*).
I I .  Οΐ προϊστάμενοι τών ’Αστυνομικών τμημάτων καί ειδικών υπηρεσιών έξακριβώσι κατά 

μήνα έάν οΐ ύπ’ αύτούς άστυνομικοί ύπάλληλοι είναι έφωδιασμένοι διά δελτίων ταυτότητος, μερι- 
μνώσι διά τον έφοδιασμόν τών μή κεκτημένων τοιούτων, έν περιπτώσει δ’ άπωλείας δελτίου τίνος 
έλέγχουσι τ ’ άναφερόμενα εις την άπώλειαν περιστατικά.

I I I .  ’Επ ί τής εγγράφου άνακοινώσεως διορισμού ή προαγωγής άστυνομικοϋ υπαλλήλου δέον 
νά έπικολλαται φωτογραφία τούτου ήτις σφραγίζεται καί μονογραφείται ύπό τοϋ προϊσταμένου 
τής ύπηρεσίας εις ήν ύπηρετεΐ ό ύπάλληλος.

•Ο ’Αρχηγός Κ. ΓΑ Ρ ΕΖ Ο Σ

Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Ι  Δ Ι Α Τ Α Γ Α Ι

I. Τηλεγραφική διαταγή "Υφυπουργείου Δημοσίας ’Ασφαλείας ΰπ’ άριθ. 6114 
άπό 7-11-40 κοινοποιηθεΐσα διά τής ύπ’ άριθ. 14733 Φ46/1 από 9-11-1940 διαταγής 
’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων εχουσα οΰτω :

"Απάσας Άστυνομικάς Ά ρχάς
"Απαντες ’Αξιωματικοί, όπλΐται καί ’Αστυνομικοί υπάλληλοι δυνάμεώς σας ύποχρεοϋνται 

φέρωσι μεθ’ εαυτών, πάντοτε, είτε έν στολή είτε  έν πολιτική περιβολή, δελτίον ταυτότητος, 
δπερ δέον έπιδεικνύωσιν εις πάσαν σχετικήν περίπτωσιν.

Μεριμνήσατε τηρηθή τοΰτο καί ύπό εφέδρων οπλιτών Σωμάτων ’Ασφαλείας 
Υφυπουργός Δημοσίας ’Ασφαλείας 

ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ

1. Κατόπιν τής ύπ’ άριθ. Ε .6043 Φ78/74 άπό 3Θ-9-1947 Διαταγής ’Αρχηγείου Ά στυν. Πό
λεων «περί δελτίων ταυτότητος άστυνομικών νέου τύπου», τά δελτία ταυτότητος δι’ όλους τούς 
βαθμούς Θά ύπογ'ράφωνται ύπό τοϋ ’Αρχηγού τοϋ Ά στυν. Σώματος.

β) Διά τά κοινά αύτών έγκλήματα (άνωτ. § 12 σημ. 2 ) ,  έφ’ όσον διαπράτ- 
τωνται κατά στρατιωτικών έν γένει, έπομένως καί κατά στρατιωτικών τής Χωροφυ
λακής. Π .χ. χωροφύλαξ εξυβρίζει συνάδελφόν του ή στρατιώτην ή κλέπτει Λοχαγόν 
ή έξαπατα άνώτερόν του κ.λ.π.

II. Εις τά κοινά Ποινικά Δικαστήρια δικάζονται, οσάκις διαπράττουν 
πταίσμα (1), πλημμέλημα, ή κακούργημα τοϋ κοινού δικαίου μή στρεφόμενου 
κατά στρατιωτικού. ΙΙ.χ . χωροφύλαξ έξυβρίζει ή ραπίζει πολίτην ή διαταράσσει 
την νυκτερινήν ήσυχίαν. Ενωμοτάρχης φονεύει ή έξαπατα ιδιώτην. Μοίραρχος οίκο- 
δομεΐ άνευ άδειας κ.λ.π.

Κατά τάς περιπτώσεις αύτάς οί τής Χωροφυλοκής παρασύρουν εις τά κοινά 
Δικαστήρια καί τούς τυχόν συναιτίους των άλλους στρατιωτικούς. Π .χ. χωροφύλαξ 
καί στρατιώτης ή ναύτης ή σμηνίτης έκλεψαν ή έξηπάτησαν ιδιώτην. 'Αρμόδια δι’ 
άπαντας τά κοινά Ποινικά Δικαστήρια.

(1) Οί τής Χωροφυλακής διά τά πταίσματά των τιμωρούνται, κατ’ έξαίρεσιν τών άλλων 
στρατιωτικών, ύπό τών Πταισματοδικείων.
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II. Διαταγή ’Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων ύπ’ άριθ. EG043 Φ78/74 από 30-9-47.

Προς άπάσας τάς 'Υπηρεσίας 

«Περί δελτίων ταύτότητος ’Αστυνομικών νέου τύπου»

I . Περατωθείσης τής εργασίας διά τήν έκδοσιν των νέου τύπου δελτίων ταύτότητος των 
άστυνομικών υπαλλήλων, άπεστάλησαν ταϋτα διά τήν χορήγησιν εις αυτούς.

I I .  Τα δελτία ταύτότητος έχουν έκδοθή παρά τοϋ ’Αρχηγείου Ά στυν. Πόλεων δι’ όλους 
τούς βαθμούς, θά έκδίδωνται δέ καί εφεξής ύπό τούτου.

I I I .  Τά δελτία ταύτότητος έχουν έκτυπωθή έπί ειδικού λεπτού χάρτου μέ αποχρώσεις 
κυανού χρώματος καί είναι διαστάσεων 0,104 X 0,067 τού μέτρου. Έ π ί  τής μιας πλευράς, ήτις 
έχει διακόσμησιν έν πλαισίω καθώς καί τό σήμα τής ’Αστυνομίας εις άνω δεξιόν άκρον, φέ
ρουν ώς έπικεφαλίδα τον τίτλον «Α Ι’Χ Η ΓΒ ΙΟ Ν  ΑΣΤΥΝ ΟΜ ΙΑΣ ΠΟΑΕΩΝ», έπί τής πρώτης 
σειράς καί έπί τής δευτέρας σειράς τήν ένδειξιν «ΔΕΛ ΤΙΟ Ν  ΤΑ Υ ΤΟ ΤΗ ΤΟ Σ».

'Ο  ύπόλοιπος χώρος έχει διαιρεθή εις δύο μέρη καί έπί μέν τού αριστερού έπικολλάται ή 
φωτογραφία έπί τού δεξιού δέ αναγράφεται τό έπώνυμον, όνομα, πατρώνυμον, βαθμός καί τί
θεται ή υπογραφή τοϋ κ. ’Αρχηγού καί ή σφραγίς τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας, εις τό τμήμα 
αύτό έχει άποτυπωθή καί ώς σκιά τό σήμα τής ’Αστυνομίας έντός κλάδων δάφνης.

Έ π ί  τής έτέρας πλευράς, ήτις φέρει άπλοϋν πλαίσιον καί ήτις επίσης είναι διηρημένη εις 
δύο μέρη υπάρχει εις τό άριστερόν μέν μέρος άπεικόνισις τοϋ σήματος τής ’Αστυνομίας εντός 
στεφάνου έκ κλάδων δάφνης καί κάτωθεν ή ένδειξις «Νόμος 4971 άρθρ.· 31» εις τό δεξιόν δέ 
μέρος άναγράφονται διά σφραγιστήρος κατά σειράν ό άριθμός μητρφου (Α. Μ .), ό αΰξων άριθ- 
μός ταύτότητος (Α .Α .Τ .), ό άριθμός βιβλίου ταυτοτήτων (Α .Β .Τ .) ,ή  ημερομηνία έκδόσεως καί ή 
υπογραφή τού αρμοδίου τμηματάρχου τού ’Αρχηγείου.

IV . Έκάστη ταυτότης έχει τοποθετηθή μεταξύ δύο φύλλων ζελατίνης, άτινα κατά τά 
άκρα έχουν έπικολληθή κατά τρόπον άδιάσπαστον. Οΰτω πασα άπόπειρα νά έξαχθή ή ταυτότης 
θά προκαλέση καταστροφήν ταύτης λίαν αισθητήν, έπίσης άπόπειρα νά έξαχθή διά κοπής εις τά 
άκρα τής προφυλακτικής ζελατίνης θά προκαλέση σμίκρυνσιν τής ταύτότητος λίαν αισθητήν 
καί διά γυμνοΰ οφθαλμού.

Ή  άσφαλιστική ζελατίνη είναι άδιάλυτος έν τω  ΰδατι, άλλα άναφλέγεται ευκόλως διά 
τούτο δέον νά προφυλάσσηται άπό τήν πυράν.

V . At ταυτότητες είναι διάρκειας, θά άντικαθίστανται δέ μόνον έν περιπτώσει προαγωγής 
τοϋ κατόχου ή φθοράς τούτων δεδικαιολογημένης. ’Απώλεια ταύτότητος άδικαιολόγητος άποτελεϊ 
σοβαρόν παράπτωμα καί θά έλέγχηται αύστηρώς.

Πάντως διά πάσαν άπώλειαν ταύτότητος δέον νά ένεργήται διοικητική έξέτασις.
V I .’Εάν τυχόν είς τινα τών διανεμηθέντων δελτίων ταύτότητος ύπάρχη λάθος είτε εις τό 

όνομα είτε είς τον άριθμόν μητρφου δέον νά έπιστραφοΰν ίνα έκδοθοΰν νέα.
V II. "Οσοι τών άστυνομικών ύπαλλήλων δι’ οΐονδήποτε λόγον δεν έχουν έφοδιασθή διά 

δελτίων ταύτότητος δέον νά υποβάλουν άμέσως φωτογραφίαν πρός έκδοσιν ταύτότητος διότι 
άπό τής κοινοποιήσεως τής παρούσης ούδεμία άλλη ταυτότης πλήν τών άνωτέρω νέου τύπου 
θά ισχύ η.

V III . Τά παλαιά δελτία ταύτότητος θά συγκεντρωθούν είς τάς Άστυνομικάς Διευθύνσεις 
ή 'Υπηρεσίας καί θά καταστραφούν διά πυρός συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου καταστρο
φής τούτων είς δ νά άναγράφωνται τά καταστραφέντα δελτία όνομαστικώς.

'Ο  ’Αρχηγός ΙΩΑΝ. Σ Π Υ ΡΟ Υ

III. Διαταγή ’Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων ύ π ’ άριθ. Ε.7286 Φ 87/74 άπό 27-11-47.
Πρός άπάσας τάς Υπηρεσίας

Έ ν  συνεχεία τής ύπ’ άριθ. Ε , Π. 6043 Φ78/74 άπό 30-9-47 διαταγής ήμών καθορίζομεν 
τά κάτωθι :

I . Τά δελτία ταύτότητος νέου τύπου τών παραιτουμένων, άπολυομένων ή οπωσδήποτε 
διαγραφομένων τού Σώματος άστυν. ύπαλλήλων θά ύποβάλλωνται είς τό παρ’ ήμϊν Έ μπιστευ-
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τικόν Τμήμα (Γραφεϊον Ταυτοτήτων) δι’ ειδικής έμπιστευτικής άναφοράς, έπί άποδείξει, άμέσως 
άμα τή άπολύσει τοϋ υπαλλήλου.

I I .  Υπεύθυνοι διά τήν παραλαβήν καί υποβολήν ίεραρχικώς ήμΐν των δελτίων ταυτότητος 
των ανωτέρω Οά ώσιν οί έκάστοτε κ.κ. Προϊστάμενοι αυτών.

I I I .  Διά πάσαν καταστροφήν ή απώλειαν κ.λ.π. Οά ισχύουν τά έν τή παραγράφω V 
τής ανωτέρω διαταγής μας άναγραφόμενα.

IV . Τά δελτία ταυτότητος των τιθεμένων είς διαθεσιμότητα ή έκτιόντων ποινάς αργίας- 
διά πρόσκαιρου παύσεως ή άπολύσεως άστυν. ΰπαλλήλ.ων, θά παραλαμβ.άνωνται, μερίμνη τω ν 
έκάστοτε κ.κ. προϊσταμένων των καί θά φυλάσσονται ύπ’ εύθύνη αύτών καθ’ δλην τήν διάρκειαν 
τής διαθεσιμότητος ή έκτίσεως τής ποινής, μετά τήν λήξιν των όποιων θά έπιστρέφωνται εις 
τούς ενδιαφερομένους. Ουτοι κατά τόν χρόνον τούτον θά εφοδιάζονται διά προσωρινής βεβαιώσεως 
τής ταυτότητάς των συντασσομένης κατά το κατωτέρω υπόδειγμα :
Α ΣΤΤΝ . Δ ΙΕ Τ Θ Τ Ν Σ ΙΣ .

..........Ά στυν. Τμήμα ή 'Υπηρεσία.............  Φωτογραφία

ΒΕΒΑ ΙΩ ΣΤΣ

Βεβαιοΰται, δτι ό άνωθεν είκονιζόμενος (βαθμός) Α.Μ ......... (όνοματεπώνυμον) υπηρετεί
ύπό τάς διαταγάς ήμών καί τελεί είς κατάστασιν................................ (διαθεσιμότητος ή άργίας)..

Τό παρόν ισχύει μέχρι τ ή ς .....................................

’Εν Άθήναις τή 194

Ό  Διοικητής 
(Τ .Σ .) Υπογραφή

Οί ένεργούντες έπιθεωρήσεις των Τμημάτων καί υπηρεσιών δέον νά ελέγχουν τήν έφαρμο- 
γήν τής παρούσης παραγράφου ποιοϋντες σχετικήν μνείαν είς τάς εκθέσεις έπιθεωρήσεων.

V . Έφ ισταται ή προσοχή τοϋ Τμήματος τών προσθέτων αστυφυλάκων, όπως παραλαμ- 
βάνη τά δελτία ταυτότητος τών δι’ οίονδήποτε λόγον διαγραφομένων ή έστω καί προσωρινώς άπε- 
χόντων τών καθηκόντων των προσθέτων αστυφυλάκων, άτινα καί θά ύποβάλη ήμΐν άμέσως δι’ 
ειδικής αναφοράς.

V I. Έφοδιασθέντων ήδη απάντων τών άστυν. υπαλλήλων, καθώς καί τών προσθέτων διά 
ταυτότητος νέου τύπου ούδέν πλέον δελτίον παλαιού τύπου θά ίσχύη, πάνδέ κυκλοφορούν τοιοϋτον 
δέον νά θεωρήται ύποπτον καί κατάσχηται.

'Ο  ’Αρχηγός ΙΩΑΝΝΗΣ Σ ΙΙΥ Ρ Ο Υ

ΙΥ. Διαταγή ’Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων ύπ’ άριθ. Ε. 7818Φ696 3 άπό 17-6-1949

Προς Ά πάσας τάς Ά στυν. Δ/νσεις καί 'Υπηρεσίας

Διεπιστώσαμεν έσχάτως, δτι ύπό τινων άπολυομένων τού Σώματος κατωτέρων αστυνομι
κών υπαλλήλων έξεδηλώθη πρόθεσις κατακρατήσεως τού είς χεϊρας των ύπηρεσιακοΰ δελτίου, 
ταυτότητος νέου τύπου καί προς τόν σκοπόν τούτον ύπέβαλον καί υπευθύνους δηλώσεις, αΐτινες 
έξ ένεργηθεισών ενόρκων διοικητικών έξετάσεων, άπεδείχθησαν άναληθεΐς.

Ποιαν σημασίαν έχει ή έκ μέρους τών άπολυομένων υπαλλήλων μή παράδοσις τού υπηρε
σιακού δελτίου ταυτότητος είναι περιττόν νά τονισθή, δι’ δ παρακαλοΰμεν, όπως διατάξητε τήν 
αύστηράν έφαρμογήν τών ΰπ’ άριθ. 6043 άπό 30-9-1947 καί 7285 άπό 27-11-1947 διαταγών 
ήμών, επί τώ  τέλει δπως είς πάσαν έν τώ  μέλλοντι παρουσιασθησομένην περίπτωσιν έξαντλήτε- 
πάσαν δυνατήν προσπάθειαν, ΐνα έπιτυγχάνεται οπωσδήποτε ή παραλαβή τοϋ υπηρεσιακού δελ
τίου ταυτότητος, δπερ δι’ ειδικής άναφορας νά ύποβάλητε άμέσως ήμΐν.

'Ο  Αρχηγός ΙΩΑΝΝΗΣ Σ Π Υ ΡΟ Υ
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Υ. Διαταγή ’Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων ύπ’ άριθ. 11357Φ46 15 άπό 28-5-1953

Προς τήν ’Αστυν. Σχολήν ’Αστυφυλάκων

«Περί έγκαιρου έφοδιασμοϋ διά ταυτοτήτων των έκ τής Άστυν. Σχολής έξερχομένων μαθη- 
τευομένων άστυφυλάκων».
Κοινοποιοϋντες κατωτέρω τήν ύπ’ άριθ. 115905/40/1 άπό 21-5-53 άναφοράν τής Ά στυν. 

Δ/σεως Αθηνών, περί τοϋ έν περιλήψει παρακαλοϋμεν όπως οί έν λόγω έφοδιάζωνται, κατά τήν 
έξοδόν των έκ τής Σχολής, διά πρρχείρου βεβαιώσεως τής ταυτότητάς των, ήτις θά παραλαμβά- 
νηται παρά των Ά στυν. Διευθύνσεων εις άς θά τοποθετώ.νται καί Οά ύποβάληται ύμϊν ευθύς ώς 
ούτοι έφοδιάζωνται παρ’ ήμών διά τοϋ κανονικού δελτίου ταυτότητάς των.

Ό  Αρχηγός Α Γ Γ . Μ. Ε Β Ε Ρ Τ

Κοινοποίησις :
Άστυν. Διευθύνσεις
Α θηνών—Πειραιώς-— Πατρών—Κερκύρας

’Αριθ. πρωτ. 115905Φ40/1 Άθήναι 21 Μαίου 1953

Προς τό Άρχηγεϊον Ά στυν. Πόλεων

«Περί τοϋ δελτίου ταυτότητας τών έκ τή , Σχολής έξερχομένων νέων άστυφυλάκων»

Λαμβάνομεν τήν τιμήν ν’ άναφέρωμεν ότι άπό τής έξόδου έκ τής Ά στυν. Σχολής νέων άστυ
φυλάκων μέχρι τοϋ έφοδιασμοϋ των δι’ υπηρεσιακού δελτίου ταυτότητος μεσολαβεί χρονικόν διά
στημα είκοσι περίπου ημερών κατά τήν διάρκειαν τών όποιων ούτοι στερούνται παντός άποδει- 
κτικοΰ στοιχείου τής ταυτότητάς των.

Διά ταΰτα παρακαλοϋμεν, όπως, εύαρεστούμενοι, έγκρίνητε ί'να οί μαθητευόμενοι άστυφύ- 
λακες άμα τή έξόδω των έκ τής Ά στυν. Σχολής έφοδιάζωνται παρά τοϋ Διοικητοΰ των διά προ
σωρινής βεβαιώσεως τής ταυτότητάς των, ήτις παραλαμβανομένη κατά τήν έπίδοσιν τοϋ οριστι
κού δελτίου θά ύποβάλληται άπαραιτήτως ήμΐν.

*0  Διευθυντής τής Αστυνομίας 

Ν ΙΚ. ΤΣΑ Ο ΥΣΗ Σ 

Ά στυν. Δ/ντής Λ .

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 30 

«Περί επιφυλακής καί συναθροίσεων»

’Ε π ιφ υλα κή·.

Άρθρον 1. I. Τό δικαίωμα τοϋ θέτειν έν επιφυλακή έν τοις Άστυνομικοΐς Καταστή- 
μασι μέρος ή τό όλον τής άοτυνομικής δυνάμεως άνήκει εις τόν ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας 
καί τούς Προϊσταμένους τών Αστυνομικών Δ/νσεων ’Αστυνομίας τών Πόλεων, καί τούς Προ
ϊσταμένους αύτοτελών άστυνομικών υπηρεσιών (ύπαηομένων άμέσως. ή μή υπαγόμενων εις τό 
’ Α ρχηγεϊον).

I I . 'Ο  Αρχηγός τής Αστυνομίας δικαιούται έν περιπτώσει γενικής έπιφυλακής νά θέτη 
εις τοιαύτην τούς άστυνομικούς υπαλλήλους πάσης υπηρεσίας εΐτε αυτή υπάγεται υπό τάς 
διαταγάς του είτε μή.

I I I .  Οί κατά τήν I παράγραφον προϊστάμενοι τών Άστυνομικών 'Υπηρεσιών διατάσσοντες 
έπιφυλακήν ύποχρεοϋνται ν’ άναφέρωσιν άνευ άναβολής έγγράφως τούτο ώς καί τόν λόγον τής 
έπιφυλακής εις τόν Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας.

Ι Υ . Έ ν  κατεπειγούσαις καί λίαν σοβάραΐς περιστάσεσίν οι Ύποδιευθυνταί, οί Διαμερι- 
σματάρχαι, οί Διοικηταί ή Ύποδιοικηταί Τμημάτων ή Ύπηρεσιιον δικαιούνται νά διατάσσωσιν
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επιφυλακήν, όφείλουσιν δμως ν’ άγαφέρωσι παραχρήμα τοϋτο ώς καί τούς λόγους τούς προ- 
καλέσαντας το μέτρον τοϋτο εις τόν αμέσως προϊστάμενον αυτών και τον οικείου ’Αστυνομικόν 
Διευθυντήν.

V . Καθ’ όμοιον τρόπον διατάσσεται καί άναφέρεται ή λύσις της επιφυλακής.

"Αρθρου 2. I. Διατασσομένης έπιφυλακής άπαντες οί αστυνομικοί υπάλληλοι τής υπη
ρεσίας, ήτις τίθεται εις τοιαύτην ΰποχρεοϋνται να παρουσιασθώσιν αμέσως εις τήν υπηρεσίαν 
εις ής τήν δύναμιν άνήκουσιν.

I I .  Οί άξϊωματικοί τοϋ τμήματος (υπηρεσίας) καί έπιθεωρήσεως, πάντοτε μέν, ιδιαίτατα 
δέ έν περιπτώσει έπιφυλακής δεν έπιτρέπουσι ποτέ να σχηματίζονται όμιλοι ή συναθροίσεις 
εξωθι καί περί τα ’Αστυνομικά Καταστήματα.

"Αρθρον 3. Ό  ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων δύναται διά διαταγής του να διατάσση 
τήν ίδρυσιν ύπηρεσίας ή μονίμου τμήματος έπιφυλακής,-ή δύναμις τοΰ όποιου θά άποτελήται 
έκ τής προβλεπομένης οργανικής δυνάμεως έκάστης Διευθύνσεως.

"Αρθρον 4. Διατασσομένης γενικής έπιφυλακής, ό λαμβάνων τήν διαταγήν ταύτην Ά ξ ιω "  
ματικός οφείλει α) νά έπαληθεύη τήν διαταγήν καί β) νά είδοποιήση περί τούτου τόν Διοι
κητήν τοϋ Τμήματος, τούς ’Αστυνομικούς υπαλλήλους τοΰ Τμήματός του, ώς καί τούς εις τήν 
περιφέρειαν αύτοΰ κατοικοΰντας ύπαλλήλους άλλων Τμημάτων καί ’Αστυνομικών υπηρεσιών.

Έ π ί 'τ ή ς  έπαληθεύσεως τών τε διαταγών καί αναφορών άποδίδει ίδιάζουσαν σημασίαν ή 
έπαλήθευσις έκ μέρους τοϋ δίδοντος καί τοϋ λαμβάνοντος νά άποτελή πρωταρχικόν όρον προς 
άποφυγήν παρανοήσεων ή κακοβούλων παρεμβαλλομένων κωλυμάτων. Πρός έπίτευξιν τής άμέ- 
σου είδοποιήσεως πάντες οί ’Αστυνομικοί υπάλληλοι όφείλωσι νά άναφέρωσι τή υπηρεσία 
των τήν διεύθυνσιν τής κατοικίας αυτών. Οί προϊστάμενοι δέ τών υπηρεσιών νά γνωστοποιή
σουν εις τό άρμόδιον Τμήμα τήν διεύθυνσιν τής κατοικίας τών ύπαλλήλων των, οΐτινες κατοι- 
κοϋσιν εις τήν περιφέρειαν τοΰ Τμήματος τούτου.

Οί ’Αστυνομικοί υπάλληλοι όφείλωσι νά ·κατοικώσιν έντός τής περιφέρειας τής ’Αστυνο
μικής Διευθύνσεως εις ήν υπάγονται οί δέ τών ειδικών υπηρεσιών έντός τής περιφερείας τής 
’Αστυνομικής Διευθύνσεως έν ή εδρεύει ή ειδική υπηρεσία. Παρ’ έκάστω Τμήματι τηρείται 
βιβλίον διευθύνσεων τών έν τή περιφερεία τ<ον κατοικούντιον καί οίκοι διαμενόντων ’Αστυνομι
κών ύπαλλήλων. "Εκαστος υπάλληλος μετοικών οφείλει ν’ άναφέρη αμέσως λεπτομερώς τήν διεύ- 
θυνσιν τής νέας του κατοικίας. Τό ’Αστυνομικόν Τμήμα ή Σταθμός ύπ’ ευθύνη τής Διοικήσεώς 
του οφείλει νά καταχωρή μετά πάσης άναγκαίας λεπτομέρειας εις τά βιβλία τάς άνωτέρο) πληρο- 
φορίας, πρός δέ διά βαθμοφόρων γίνεται συχνάκις ό έλεγχος καί ή δοκιμαστική έξεύρεσις τών 
οικιών, εις τρόπον ώστε νά καθίσταται ευχερής ή άνεύρεσις τής οικίας κατανέμων πρός τοϋτο 
τήν περιφέρειαν εις τομείς, καί καθορίζων τά δρομολόγια τών αστυφυλάκων, οί’τινες θ’ άναλά- 
βωσι τήν εΐδοποίησιν τών οίκοι διανυκτερευόντων.

’Αστυνομικοί υπάλληλοι διανυκτερεύοντες οίκοι όφείλουσιν, έάν πρόκειται νά μείνωσιν 
έκτος τώ ς οικίας των πέραν τής 24ης ώρας νά είδοποιώσι πρός τοϋτο τούς οικείους των γνωρί- 
ζοντες εις αύτούς καί τόν τόπον τής μεταβάσεώς των, ΐνα είναι δυνατή ή άνεύρεσις των. 'Η  πα
ρούσα διαταγή δέν αίρει τήν ύποχρέωσιν τών κατηγοριών έκείνων τών άστυνομικών ύπαλλή
λων, οίτινες καί έξ άλλων διατάξεων ΰποχρεοϋνται νά είδοποιώσι περί τοϋ τόπου τής μεταβά
σεώς των ή τής άπασχολήσεώς των εις άλλας ύπηρεσίας.

"Αμα τή ειδοποιήσει καί γνωστοποιήσει εις τόν ’Αστυνομικόν υπάλληλόν, ότι ή δύναμις 
έτέθη έν έπιφυλακή, οφείλει ώς τάχιστα νά παρουσιασθή εις τό ’Αστυνομικόν Τμήμα ή Σταθ
μόν εις δ ύπηρετεϊ. ’Αστυνομικοί υπάλληλοι ύπηρετοϋντες εις είδικάς ύπηρεσίας, ήτοι τάς ρη- 
τώς ώς κατωτέρω άναφερομένας, όφείλουσι νά παρουσιασθώσιν εις τά -/ραφεία τής Διευθύν- 
σεως ’Αθηνών. Διεύθυνσις Έγκληματολογικών υπηρεσιών. 'Υπηρεσία ’Αλλοδαπών, Γεν. Έ π . 
’Αγορανομίας, Διεύθυνσις Τουριστικής ’Αστυνομίας, 'Υπηρεσία Προστασίας Έθνικοΰ Νομί
σματος.
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’Αστυνομικοί υπάλληλοι ΰπηρετοϋντες εις τάς κάτωθι είδικάς υπηρεσίας Πειραιώς, όφεί
λουσι νά παρουσιασθώσιν εις τά Γραφεία τής Διευθύνσεως Πειραιώς. 'Υπηρεσίας ’Αλλοδαπών, 
Τουριστικής ’Αστυνομίας, ’Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, Υπηρεσίας Προστασίας’Εθνικού Νομί
σματος. Εις τάς αύτάς υποχρεώσεις υπάγονται καί οι υπάλληλοι Τουριστικής ’Αστυνομίας Πά
τριον καί Κέρκυρας.

Οί ’Αστυνομικοί Διευβυνταί ’Αθηνών—Πειραιώς θά κρίνωσι κατά πόσον συντρέχει λόγος 
ν’ άποστείλωσιν αριθμόν τινα υπαλλήλων είς τά γραφεία τών ώς άνω υπηρεσιών, προς έκτέλεσιν 
υπηρεσίας, ή θά τούς διαθέσιυσιν είς υπηρεσίαν, ότι όφείλουσι νά λάβωσι μέριμναν διά διάθεσιν 
τής άπαιτουμένης δυνάμεως διά την φύλαξιν τών οικημάτων τούτων.

Οί παρά τω  Ά ρχηγείω ’Αστυνομίας ΰπηρετοϋντες, δύνανται νά τεθώσι προς ένίσχυσιν 
τής ’Αστυνομικής Δ/νσεως ’Αθηνών, υπό τοϋ ’Αρχηγού, έφ’ όσον ήθελε ζητήσει ένίσχυοιν ή 
άνω ’Αστυνομική Διεύθυνσις.

Περί τής πορείας τής συγκεντρώσεως, όφείλουσι ν’ άναφέρωσιν οί Διοικηταί τών Τμη
μάτων, άνά χρονικά διαστήματα 15' είς τε τήν προϊσταμένην το>ν αρχήν καί τό Υφυπουργείου 
’Ασφαλείας (Γραφείου Ύφυπουργοϋ).

Ή  αναφορά αΰτη, ής τον τύπον καθορίζομεν κατωτέρω δέον νά γίνεται μέχρι τής τελικής 
συγκεντρώσεως τής δυνάμεως τοϋ Τμήματος.

.............................................. .....................Ά στυν. Τμήμα............. ώρα.............

παρόντες............ άπόντες άδικαιολογήτως.............
άπόντες δικαιολογημένοι (ασθενείς, άδειαν κ .λ .π .) ............

Ό  Δ ιο ικ η τ ή ς

Μετά τό πέρας τής έπιφυλακής οί Διοικηταί τών ύπηρεσιών όφείλουσι νά συντάξωσι καί 
νά ύποβάλωσιν είς τήν Προϊσταμένην των αρχήν κατάστασιν τών άπουσιασάντων μετά τών 
κάτωθι ενδείξεων: 1) ’Εάν είδοποιήθησαν καί δεν προσήλθον, 2) έάν έβράδυνον, 3) έάν δεν 
εύρέθη ή ύποδειχθεΐσα κατοικία, 4 ) έάν εϊχον μετοικήσει καί δεν είχον αναφέρει περί τούτου καί 
πάσαν άλλην χρήσιμον πληροφορίαν περί τοϋ άριθμοϋ τών παρόντων ή άπόντων.

Οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί ’Αθηνών καί Πειραιώς ν’ άναφέρωσι διά ταχυτέρου μέσου τά 
στάδια έκτελέσεως καί όλοκληρώσεως τής γενικής έπιφυλακής καί πάσαν χρήσιμον πληροφο
ρίαν ή διαταχθέν μέτρου άναλόγως τοϋ γεγονότος, είς τό Υφυπουργείου Δημοσίας ’Ασφαλείας.

Σ υ ν α θ ρ ο ίσ εις .

’’Αρθρου 5. "Οταν διά διαταγής τοϋ’Αρχηγοΰ τής ’Αστυνομίας ή προϊσταμένου ’Αστυνο
μικής Υπηρεσίας ή δύναμις τοιαύτης τίνος όφείλη νά είναι έτοιμος όπως συνταχθή αίφνιδίως, ό 
προϊστάμενος ταύτης διατάσσει τήν λήψιν τών άναγκαίων μέτρων έκ τών προτέρων καθωρισμέ- 
νων όπως είδοποιηθώσι καί συναθροισθώσιν οί είς τήν υπηρεσίαν του άνήκοντες αστυνομικοί 
υπάλληλοι.

Τής δυνάμεως ταύτης συμμετέχουσι βαθμοφόροι κατ’ έλάχιστου όριον άναλογίας, 1 Ύ π α - 
στυνόμου καί 2 άρχιφυλάκων δι’ 20 αστυφύλακας, ή 1 Ύπαστυνόμου καί 1 άρχιφύλακος διά 
10 άστυφύλακας.

’Άρθρου 6. I . Δικαίωμα συναθροίσεως έν μέρει ή έν όλω τής άστυνομικής δυνάμεως 
τοϋ τμήματος ή υπηρεσίας έχει πας άξιωματικός τμήματος, έπιθεωρήσεως, ή έπόπτης άρχι- 
φύλαξ προκειμένης άμέσου δράσεως προς καταστολήν ή πρόληψιν άδικημάτων.

Κατά τήν πεοίπτωσιν ταύτην άπαγορεύεται ή έκ τοϋ ’Αστυνομικού Καταστήματος άπομά- 
κρυνσις έν ταύτφ τοΰτε ’Αξιωματικού τοϋ τμήματος (υπηρεσίας) καί τοϋ άστυφύλακος τής 
έσωτερικής υπηρεσίας. Ε ίς  τών δύο τούτων δέον νά παραμένη είς τό ’Αστυνομικόν Κατάστημα.

I I . 'Οσάκις κατά τάς περιπτώσεις τής προηγουμένης παραγράφου παρίσταται ανάγκη συνα
θροίσεως δυνάμεως καί ετέρας υπηρεσίας ή τμήματος πρός ένίσχυσιν άλλου, αί σχετικά! αίτή-
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σεις γίνονται τηλεφωνικώς, ή διά προχείρων σημειωμάτων, ή καί προφορικώς ϊτι. ΙΊαρελθούσης 
δέ της εκτάκτου καί έπειγούσης άνάγκης επακολουθεί έγγραφος αϊτησις. Περί τούτων γίνεται 
πάντοτε έγγραφή εις τό βιβλίον Συμβάντων.

ΙΙΤ. Οί άστυνομικοί υπάλληλοι δικαιούνται κατά τον κανονισμόν τής έν ταΐς πόλεσι καί 
φρουρίοις ύττηρεσίας των Στρατευμάτων (παράγραφος 6 1 ) ν’ άπευθύνωνται πρός τούς ήγήτορας 
των φυλακών, έπιφυλακών καί περιπόλων προκειμένης άμέσου άνάγκης ένισχύσεως κατά τήν 
έκτέλεσιν των καθηκόντων των.

Αί αιτήσεις αύται πρέπει νά άπευθύνωνται έγγράφως συντεταγμέναι οϋτως ώστε νά σαφηνί- 
ζωσι τό αίτιον καί τό άντικείμενον τοΰτο καί νά ώσιν ύπογεγραμμέναι παρά τής ποιούσης τήν αίτ 
τησιν ’Αρχής. Έ ν  έπειγούσαις περιστάσεσιν ή αϊτησις δύναται νά συνταχθή καί βραδύτερον.

'Τπείκοντες όμως οί άρχιφύλακες εις τάς αιτήσεις των επιτετραμμένοι τήν έκτέλεσιν 
των Νόμων καί ’Αστυνομικών Διατάξεων, εΐσίν έλεύθεροι νά παραδεχθώσι μέτρα τοιαϋτα, τά 
όποια κρίνουσι πρόσφορα πρός έπίτευξιν του σκοπού, περί οδ ή αϊτησις.

Σημ.—Ή  περίπτωσις αυτή είναι άσχετος πρός τήν προβλεπομένην ύπό τοϋ Διατάγματος 
τής 2 Μαρτίου 1929 «περί ένισχύσεως τής ’Αστυνομίας ύπό τής Χωροφι λακής ή τοϋ Στρα
τεύματος έν περατώ σει άπειλής διασαλεύεως τής δημοσίας τάξεως».

Γενικαί Διατάξεις.

’Άρθρον 7. 1. Οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί καί 'Ύποδιευθυνταί δέον νά τηρώσιν ένήμερον 
τον Υπασπιστήν των ή τόν παρά τή Διευθύνσει βαθμοφόρον τής υπηρεσίας, περί τοϋ μέρους 
εις δ κατά τάς έκτος υπηρεσίας ώρας εύρίσκονται, οί δέ Διαμερισματάρχαι, Διοικηταί καί 'Υπο- 
διοικηταί Τμημάτων καί 'Υπηρεσιών καί οί Σταθμάρχαι τόν παρ’ αύτοϊς άξιωματικόν τοϋ τμή
ματος (υπηρεσίας).

Εις τάς αύτάς ώς άνω υποχρεώσεις τών Διοικητών καί 'Υποδιοικητών Τμημάτων καί 
'Υπηρεσιών καί Σταθμαρχών υπάγονται καί άπαντες οί ’Αστυνόμοι οί ύπηρετοΰντες εις είδικάς 
ύπηρεσίας. Ουτοι όφείλουσιν έφ’ όσον είς τάς υπηρεσίας εις ας ύπηρετώσι δέν υπάρχει ’Αξιω
ματικός υπηρεσίας νά άφίνωσι τήν περί τούτου είδοποίησιν τοϋ μέρους είς δ θά εύρίσκωνται 
εις τόν ’Αξιωματικόν υπηρεσίας τοϋ πλησιεστέρου ’Αστυνομικού Τμήματος είς τήν περιφέρειαν 
τοϋ οποίου άνήκει ή 'Υπηρεσία είς ήν ύπηρετώσιν (Η·

Έ ά ν έπιβάλληται νά μή είναι γνωστόν είς τούς βαθμοφόρους τούτους δι’ οίονδήποτε λό
γον τό μέρος είς δ οί άνωτέρω θά εύρίσκωνται, δύνανται οδτοι νά τοΐς άφήνωσι σχετικόν ση
μείωμα έντός έσφραγισμένου φακέλλου, όστις άποσφραγίζεται μόνον έν περιπτώσει άνάγκης 
έπειγούσης είδοποιήσεως.

I I .  Περιπτώσεις καθ’ άς δέον νά ειδοποιώνται έπειγόντως οί Προϊστάμενοι τών 'Υ πη
ρεσιών θεωρούνται :

» ' ) Αί ύπ’ αύτών χαρακτηρισθεΐσαι ώς τοιαΰται. Διά ταύτας δέον νά δίδωνται προηγου
μένως κατηγορηματικαί καί σαφείς έντολαί είς τούς άνωτέρω βαθμοφόρους (τοιαΰται έπείγου- 
σαι περιπτώσεις είναι λ.χ. σοβαραί πλημμύραι καί πυρκαιαί, σοβαρά ομαδικά δυστυχήματα, σο
βαρά δυστυχήματα, σοβαρά διατάραξις, ή άπειλή διαταράξεως τής τάξεως κ .λ .π .).

β ')"Ο ταν άποστέλληται αύτοϊς διαταγή φέρουσα τήν χαρακτηρισμόν «άκρως έπείγουσα» 
καί έπί πλέον φέρουσα κάτωθι τής φράσεως ταύτης δύο σταυρούς διά μελάνης ή τόν χαρα
κτηρισμόν «άμέσου έπιδόσεως».

γ ' ) "Οταν ό ’Αστυνομικός Διευθυντής ζητή τήν άμεσον ένώπιόν του παρουσίασιν τοϋ * Γπο- 
διευθυντοΰ, Διαμερισματάρχου, Διοικητοΰ ή Ύποδιοικητοΰ τοϋ Τμήματος ή 'Υπηρεσίας.

I I I .  Κατά τάς περιπτώσεις τής προηγουμένης παραγράφου ή είδοποίησις δέον νά γίνηται 
διά τοϋ ταχυτέρου δυνατού μέσου, έν άνάγκη δε νά χρησιμοποιήται αύτοκίνητον τόοον διά τήν

1. Ή  παράγραφος αύτη προσετέθη διά τής ύπ’ άριθ. 4877Φ182/3 άπό 24-4-1936 Κανονι
στικής διαταγής ’Αρχηγείου Ά στυν. Πόλεων.
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είδοποίησιν δσον καί διά τήν μετάβασιν εις τον τόπον δν ορίζει ή διαταγή ή εις την υπηρε
σίαν ής προ'ίσταται.

IV . Εις περίπτωσιν εκκρήξεως οίασδήποτε φύσεως ταραχών ή γενονότος δυναμένου 
να γίνη αφορμή τοιούτων ταραχών (ώς λ.χ. άπεργιάκαί ταραχαί, συγκεντρώσεις ή άλλαι ταοα- 
χαί σοβαραί κ .λ .π .) πας αστυνομικός υπάλληλος ύποχρεοϋται μόλις λάβη γνώσιν αυτών, νά 
σπεύαη εις τό εις δ άνήκει τμήμα, υπηρεσίαν ή σταθμόν και νά παρουσιάζηται εις τον αξιωμα
τικόν του τμήματος (υπηρεσίας).

Οί φέροντες πολιτικήν άμφίεσιν θά περιβάλλωνται τήν στολήν των άν τοϋτο κρίνη άναγ- 
καΐον 6 Διοικητής των ή εν άπουσία αύτοΰ ό αξιωματικός τόϋ τμήματος.

Αστυνομικοί ύπάλληλοι άνήκοντες είς ύπηρέσιας παρ’ αίς δέν διανυκτερεύει άξιωματικός 
υπηρεσίας παρουσιάζονται είς τό πλησιέστεοον ’Αστυνομικόν τμήμα ή υπηρεσίαν.

"Αρθρου 8. Πασα λεπτομέρεια ή παν έτερον συναφές προς τον παρόντα Κανονισμόν 
άντικείμενον καθορίζεται έκάστοτε διά διαταγής τοϋ Άρχηγοϋ τής ’Αστυνομίας ή διαταγών των 
προϊσταμένων τών Ά στυν. 'Υπηρεσιών υποκειμένων είς τήν προηγουμένην έγκρισιν τοϋ ’Αρχηγού.

Έ ν  Άθήναις τή 1 Μαρτίου 1934.

Ό  Αρχηγός Κ. ΓΑ Ρ ΕΖ Ο Σ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 31

«Περί ειδικών υποχρεώσεων υπαλλήλων τοΰ Τμήματος ’Ηθών».

"Αρθρου 1. I . ’Απαγορεύεται ή όδήγησις γυναικός ύποπτου είς τό Τμήμα ’Ηθών προς 
έξέτασιν, έφ’ όσον δέν έγένετο παρακολούθησις αυτής συνεχώς καί δέν ένεργήθη άνάκρισις προς 
βεβαίωσιν τής άληθείας τών συλλεγέντων στοιχείων. Ή  άνάκρισις έπί τοϋ προκειμένου δέον 
νά είναι ένορκος καί νά βασίζηται είς τάς καταθέσεις εύϋπολήτων άτόμων. Τούτ’ αύτό δέον νά 
γίγνηται καί κατά τήν συλλογήν τών άπαιτουμένων στοιχείων προς χαρακτηρισμόν γυναικός 
τίνος ώς κοινής υπό τής αρμόδιας ’Επιτροπής.

I I .  Οί άστυνομικοί υπάλληλοι είς οϋς ανατίθεται ή συλλογή τών τοιαύτης φύσεως στοι
χείων δέον όπως ένεργώσι μετά μεγάλης περισκέψεως διότι είς αυτούς στηρίζεται ή ήθική ύπό- 
στασις έκάστου πολίτου, τής οποίας ό κλονισμός καί εύχερέστετα επέρχεται καί συνεπάγεται 
άνεπανόρθωτον ηθικήν ζημίαν.

Κατά τήν έκτέλεσιν τοΰ καθήκοντος τούτου δέον νά έπιδεικνύηται σεβασμός πρός τήν 
οικογενειακήν τιμήν καί τήν ύπόληψιν παντός άτόμου άνεξαρτήτως τής κοινωνικής τάξεως είς 
ήν τοϋτο άνήκει.

I I I .  Πασα σχετική πρός τά άνωτέρω άναφορά δέον όπως συντάσσηται μετ’ ίδιαζούσης 
προσοχής καί περισκέψεως ώστε ν’ άποφεύγηται ή κηλίδωσις τής ύπολήψεως καί τής ηθικής 
ύποστάσεως προσώπων διά τής άποδόσεως αύτοϊς οίασδήποτε άστηρίκτου μομφής.

"Αρθρου 2. ’Απαγορεύεται ή ενέργεια έπιθεωρήσεως είς οίκους άνοχής ύφ’ ένός μόνον 
άστυφύλακος. Αί επιθεωρήσεις αύται δέον νά γίνωνται ύπό Ύπαστυνόμου ή ’ Αρχιφύλακος συνοδευο- 
μένου ύφ’ ένός τούλάχιστον άστυφύλακος.

Άθήναι τή 1 Μαρτίου 1934 

Ό  ’Αρχηγός Κ. ΓΑ Ρ Ε Ζ Ο Σ



Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  & Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α  I
Μ ΕΤΑ ΒΟ Λ Α Ι ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΩΝ

— Διά Β .Δ . έκδοθέντων βάσει των διατάξεων του Ν. Δ. 2458/1953 άπελύθη- 
σαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί ’Αστυνόμοι Α ' καί Β ' τάξεως, οί κριθέντες ύπό 
του ’Αστυνομικού Συμβουλίου άπολυτέοι ελλείψει θέσεων.

— Παρητήθησαν τοϋ Ά στυν. Σώματος, ο Άρχιφύλαξ Παπαδόπουλος Αάζ. 
καί οί άστυφύλακες Σαββουλίδης Γ .,  Λιάκος Β ., Άντωνάκης Ν., Κουτσοϋκος I., 
Καραμήτρος I., Μπρίλης Άνδρ. καί Σπανουδάκης Ν.

—Άπελύθησαν διά λόγους πειθαρχίας, ό ύπαρχ. Παπαγιάννης Ά ν. καί οί. 
άστυφύλακες,Κομνηνός Μ., Μπεβερατος Εύάγ., Τσούρας Ξεν., Παπαλεξανδρατος ’Αν. 
καί Μακράκης Γ . Ε π ίσ η ς διά λόγους υγείας ό άστυφύλαξ Αύλογήτου Γ.

Α Σ ΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Α ! ΣΧΟ Λ Α Ι

Τήν 20 -12 -1953  έξήλθον της Ά στυν. Σχολής Αστυφυλάκων, κατόπιν (ίμήνου 
ευδόκιμου φοιτήσεώς 41 νέοι μαθ. άστυφύλακες, τοποθετηθέντες εις Ά στυν. Δ/νσιν 
Αθηνών, ήτοι : Άθανασόπουλος Δ ,. Ά λεβιζάκης Π ., Ά λέρτας Κ ., Άλεφραγκής 
Γ .,  Άλτάνης Ν., Αύγέρης Δ ., Βούλης X .,.  Γιαννόπουλος I., Γκολέμης Α ., Γκόν- 
τας Γ ., Καλαφατάκης Μ., Κανέλλος Κ ., Κατσίκας Π ., Κατσόγιαννος Σ ., Κλει
σούρας Κ ., Κουκόπουλος Δ ., Κουμεντάκος Ε ., Κουτρουλάκης Γ ., Λάρδας Β .,  
Λοΰκος Α ., Μπαραμπούτης Ε ., Μαρουντάς Λ ., Μιχαλαρέας Η., Μπούτζης Π ., 
Παναγιωτόπουλος Ν., Παππάς I, Παταργιας Δ ., Παυλάκης Ν., Πυλαρινός Μ., 
Ρεντζής Α ., Σκούρας Π ., Σταθόπουλος X ., Στάϊκος Ν., Τηλιγάδας Γ ., Τ ζέ- 
κος Σ ., Τουρνάς I., Τσατσας I ., Τσέκος Κ ., Φειδας Β ., Φλέγκας Α. καί Χ α- 
τζόπουλος Π.

Οί ΐςελθόντες τής Σχολής τήν 20-12-53, 41 νέοι άστυφύλακες, φώτογραφούμενοι κατά τήν
τελετήν τής ορκωμοσίας των.



ν50 Ειδήσεις καί ΙΙληροφορίαι

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

— Ύττό της Τ.Ε .Α .—Α.Σ.Α.Ε. ’Ενόπλων Δυνάμεων, έπροκηρύχθη, τό  Α' 
ττοδοσφαιρικόν πρωτάθλημα Ελληνικών Ε νόπ λω ν Δυνάμεων καί Σωμάτων 
‘Ασφαλείας έτους 1954, μέ ημερομηνίαν ένάρξεως τήν 13-1-54. Ή  πανηγυρική 
έναρξις τοΰ  έν λόγ ω  πρωταθλήματος, θά λάβη χώραν τήν 10-1-53, ήμέραν Κυ
ριακήν καί ώραν ΙΟην εις τό  ενταύθα Γήπεδον Παναθηναϊκού μέ παρέλασιν 
όλων τω ν μετεχουσών ομάδων τω ν διαφόρων όπλω ν καί έν συνεχεία Θά έπακο- 
λουθήση φιλικός ποδοσφαιρικός άγω ν, μεταξύ μικτών ομάδων Στρατού, Β. 
Ναυτικού καί Β. Αεροπορίας, άφ’ ενός, καί Β. Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας Πό
λεων καί Λιμενικού Σώματος, άφ’ ετέρου. Τό καθ’ αυτό πρωτάθλημα Θά διεξά
γεται έκόστην Τετάρτην, εις ένα έκ τώ ν τεσσάρων Κεντρικών Γηπέδων τής 
Πρωτευούσης ή Στρατ. Γηπέδων, θά μετέχωσι δέ δύο ομάδες εξ έκάστου όπλου, 
ή το ι όμάς άρχαρίων καί αντιπροσωπευτική 'Ομάς. Η κλήρωσις τώ ν 15 έν 
συνόλω ποδοσφαιρικών αγώνων, τοΰ  έν λ ό γ ω  πρωταθλήματος, έπραγματο- 
ποιήθη ένώπιον τώ ν διαφόρων αντιπροσώ πω ν τώ ν μετεχόντων 6 Σωμάτων, 
καί έκοινοποιήθη εις τά  διάφορα ’Επιτελεία τω ν.

— Τήν Πέμπτην 10-12-53, αί Α καί Β ποδοσφαιρικοί ομάδες τοΰ  ’Α στυ
νομικού Σώματος, συνηντήθησαν εις φιλικούς ποδοσφαιρικούς άγώνας, έν τ ώ  
Γηπέδω  τού  Ά τρομήτου—Περιστεριού, μετά τώ ν A—Β 'Ομάδων τοΰ Ά τρ ο - 
μήτου ’Αθηνών. Τούς αγώνας παρηκολούθησαν 2 .000 φίλαθλοι.

’Α ποτελέσματα: Α’ Ό μάς ’Αστυνομίας —Α' Ά τρομήτου  2—2. ’Αγών 
ισόπαλος.

Β' Ό μάς ’Αστυνομίας—Β' Ά τρομήτου. Νικήτρια ή Β' Αστυνομίας 1—0. 
Τήν Β' Ό μάδα Αστυνομίας συνεκρότησαν αστυφύλακες έντεταγμένοι είς τήν 
Ποδοσφαιρικήν όμάδα τού  Σώματος καί μή έντεταγμένοι είς αύτήν, τώ ν  Α σ τ υ 
νομικών Δ)νσεων Α θηνών—Πειραιώς.

— Τήν 16-12-53 καί άπό 15ης μέχρι 17ης ώρας, έραγματοποιήθη έν- 
ταΰθα, είς Γήπεδον Παναθηναϊκού, Ποδοσφαιρικός αγώ ν, μεταξύ τώ ν ομάδων 
’Εθνικής ’Ενόπλων Δυνάμεων—Μικτής Α θηνών. Αί εισπράξεις τοΰ  έν λ ό γ ω  ά γώ - 
νος, διετέθησαν ύπέρ τώ ν σκοπών τού  Συνδέσμου Κυριών Φίλων Στρατού, δια- 
τελούντος ύπό τήν Προεδρίαν τής Κυρίας Παπάγου. Τήν όλην όργάνωσιν άνέ- 
λαβεν ό Α ρ χη γ ός τοΰ  Αστυνομικού Σώματος κ. ’Έβερτ, όστις ήθλοθέτησεν 
Καί βαρύτιμον κύπελλον διά τήν νικήτριαν όμάδα. Νικήτρια άνεδείχθη ή Μικτή 
Ό μάς Α θηνών, διά τερμάτων 2—1. Παρέστησαν τό  Συμβούλιον τού Συνδέσμου 
Κυριών Φίλων Στρατού, μετά τής κυρίας Α. Παπάγόυ, ό Α ρ χη γ ός κ. "Εβερτ καί 
ό  Ά σ τυ ν . Δ )ντής Α θηνών κ. Τσαούσης. Μετά τήν λήξιν τού  άγώνος ό κ. Α ρ 
χη γός προσέφερε τό  ύ π ’ αύτού άθλοθετηθέν κύπελλον είς τήν νικήτριαν όμάδα, 
παρισταμένων καί τώ ν Κυριών Φίλων Στρατού. Είς τήν ’Εθνικήν Ό μάδα ’Ενό
π λ ω ν  Δυνάμεων συμπεριελήφθησαν καί τρεις αστυφύλακες—ποδοσφαιρισταί, 
έξ ών ό άστυφύλαξ Πολύζος Εύθύμιος, έλαβε μέρος ώς τακτικόν μέλος. Καθ’ 
όλην τήν διάρκειαν τού άγώνος έπαιάνιζε ή Φιλαρμονική τής Αστυνομίας.

— Τήν 17-12-53 άνεχώρησαν διά Βελιγράδιον—Γιουγκοσλαβίας ώς μέλη 
τή ς πρωταθλητρίας Ελληνικής Όμάδος Πετοσφαίρας τοΰ Α.Ο. «ΤΡΙΤΩΝ» καί 
πέντε αστυφύλακες πετοσφαιρισταί, ί'να μετάσχωσι τώ ν έκεϊ διεξαχθησομένων 
διεθνών αγώνων πετοσφαίρας, μεταξύ τώ ν πρωταθλητριών ομάδων τοΰ  έν 
λ ό γ ω  αθλήματος, Γαλλίας, Γιουγκοσλαβίας, Ελλάδος, Τουρκίας, Α ίγύπτου, 
Συρίας κ .λ .π .

Οί περί ών πρόκειται άστυφύλακες είναι οί : 1) Σταυρόπουλος Σπυρίδων, 
2 )  Λαζαρίδης ’Ιωάννης, 3 )  Κουμιανός Βασίλειος, 4 )  Γιαννδικος Σταύρος καί 5) 
Μπαντούνας Άνδρέας.


