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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

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

Δ'. ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

((Πόσαι θυσίαι καί πόσον αίμα έχύθη από τά τέκνα  
τής 'Ελλάδος εις τον ’Α γώ να της υπέρ τής ’Ελευθερίας 
καί τοΰ Π ολιτισμού! Εις διακοσίους τεσσαράκοντα επτά  
άνέρχονται οί αστυνομικοί μόνον, οί όποιοι έμαρτυρησαν 
καί έπεσαν εν τή έκτελέσει τοϋ καθήκοντος τω ν, ένσαρ- 
κώνοντες καί αύτοί περισσότερον παντός άλλου τήν 
έννοιαν τής κοινωνικής ελευθερίας, τής τάξεω ς καί τής 
’Α σφαλείας.

Τελειώνοντες σήμερον τήν δημοσίευσιν τω ν φ ω το
γραφ ιώ ν τώ ν μαρτύρων καί ήρώων τούτω ν άς κλίνω μεν  
εύλαβώ ς τό γόνυ προ τής Μνήμης τω ν».
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΡΑΜ ΠΑΣΑΣ 

Άστυν. Δ/ντής Α'

Έ κ  τών πρώτων στελεχών της 
Αστυνομίας Πόλεων, ήνάλωσε τήν 
ζωήν του έν τή έκτελέσει τοΰ κα
θήκοντος, άποβιώσας ώς Γεν. 
Δ/ντής τοϋ ’Αρχηγείου τής ’Α
στυνομίας Πόλεων τήν 30-8-51.
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I ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΑ.
Ι ’Α ατυφύλαξ 

‘ESoλοφανήθη ύπό χομ- 
μ ουνισ τ. τόν Δ, βριον 44.

Μ ΑΡΗΣ ΙΩ Σ . 
Πρόσδ. Ά σ τυ φ ύ λ β ξ  

‘Εδολοιρονήδη ύπό  κομ
μ ούνια -, τόν Δ /βρισν 4·'».

(ΧΕΡΟΥΒΙΜ ΙΔΗΣ ΑΛΚ. 
‘Α ατυφ ύλαξ

Έ&ολοφονήΟη ύπό κομ- 1 
| μουνιβτων τήν 5-10-44.

j ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΑΠ. 
Ά σ τυ ψ ύ λ α ξ

; Έ δσλοψονήθη ύπό κομ
μού ν ια τ . ιό ν  Δ /βριον 44.

ΒΕΟΣ ΒΑΣΙΛ. 
Ά στυψ ύλαξ  

Έφουεύθτ) ύπό κομμού 
νιατών τήν 24- 12-44 .

—< *>

ΛΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓ. 
‘Αστυνόμος Α’ 

*Εδολο<ρονή6η άγρίως ύπό 
κομμουνιστών τόν Δ)βρι'ον 

1944 .

ΤΣΕΡΛ ΕΝ ΤΑ Κ Η Σ Γ. 
Ά σ τυ ιρ ύλσ ξ

Έδολο,ψονήβη ύπό  κομ- ' 
μουνιστώ ν τή ν 24-12-44 .:

&

ΜΤΙΑΡΛΑΣ Κ Ω Ν . 
Ά σ τ υ ν . Δ )ντή ς Α' 

Ή να λ ώ θη  τή  ύπηρεσίμ 
τή ν  3ην ‘Ιουλίου 1953.

Υ ΔΡΑ ΙΟ Σ Φ Ω Τ. 
Άστυφύλαξ

ΈΒολοφονήθη  ύπό κομ
μ ουνισ τώ ν τή ν 24-8-44.

jb,

, ΣΤΑΜΠΟΥΖΟΣ ΚΩΝ. 
Ά σ τυ φ ύ λ α ξ

|  “Εσψ&γιάσβη ύπό  κσμ- 
κ μ βυνιστώ ν τή ν  7-12-44.

ΚΟΥΦΟΣ ΑΘΑΝ, 
Ύ πα σ τυ  νόμος 

‘Ε φ ονίύ δη  ίν  Π βιραιτί 
τήν 11-1-44.



ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΑΠ.
Ά σ τυφ ύλαξ

’£φον«ύ$η Οπό κομμουνιστών 
Τήν 8-12-44.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝ. 
Ά στυφ ύλαξ

’Βόολσφονήβη ύπό κομμουνι
στώ ν τόν Δ)βρισν 1844.

ΠΑΧΙΑ-ΤΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓ. 
Ά σ τυφ ύλαξ

'Ε&ολοφονήβη υπό κομμουνιστών 
τήν 4-12-44.

ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. 
Άστυφύλαξ

Εφον€ΰθη υπό κομμουνιστών 
τήν 11-12-44.

ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ IΩ . 
’Αστυνόμος Β'

Έδολοφονήθη υπό κομμουνι
στών τόν Δ)βριον 1944.

Μ ΩΡΑ'I ΤΗΣ ΓΕίλΡΓ. 
Ά σ τυφ ύλαξ

Έ&»>.οψονή$η Οπό κομμουνι
στώ ν τόν Δ)βρΐον 1944,

ΜΠΟΓΔΗΣ ΝΙΚ. 
Άστνκσύλαξ

Έ&σλοψονή&η Οπό κομμουνι
στώ ν τόν Δ )βριον 1944.

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΕΥΤ. 
Ά στυφ ύλαξ

ΒασονισβΐΙ^ άγρίω ς 4δολοφονή8η 
Οπό κομμουνιστών τόν Δίκέμβριον

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. 
‘Υπαστυνόμος - „

Εφον*ύ8η Οπό κακοποιών τήν 
. 18-6-43.

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓ.
Ά στυν. Δ)ντής Α' 

Έδολοφονήθη υπό κομμουνιστών 
τον Δεκέμβριον 1944 μ«τά προηγού- ' 

μβνον βασανισμόν.
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ΕΚΜΥΣΤΗΡΕΥΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΤΗ Σ ΓΑΛΛΙΑΣ
'Υπό του ΑΛΑΙΝ Α ΠΟΥΩ ΡΝΤ
Μετάφρ. ύ~6 Σ .Α .Χ .-Θ Ε Ο Δ Ο Τ Ο Τ

Ε'. Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΤ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΒΤΣΜΑΡΚ KAf ΤΗΣ 
ΑΚΑΤΟΝΟΜΑΣΤΟΥ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Ή  Αύτοΰ Έξοχότης 6 Πρεσβευτής, εις την Γαλλικήν Κωμωδίαν, μετά τήν 
πρώτην πράξιν τοϋ «Ζητήσατε τήν γυναίκα» τοΰ Σαρδοΰ, παρετήρησε : «Καλούν 
» τοΰτο κατάστασιν άδύνατον. Κατά τί είναι αυτή πλέον έκτακτος παρά τινες έκ 
» των σκηνών εις ας παρέστην εγώ 6 ίδιος κατά τήν διπλωματικήν καρριέραν μου ; 
» Παραδείγματος χάριν, έν τή υποθέσει ήτις έπέφερε τήν ανατροπήν τοΰ Οίκου 
» Βίσμαρκ, δ τύπος, πάντοτε κακώς πληροφορημένος, διέδωκεν ειδήσεις άνοήτους. 
» Μερικαί άπδ αύτάς ένεπνεύσθησαν άναμφιβόλως άπδ τούς έ'χοντας λόγους σοβα- 
» ρους διά νά μή γνωσθή ή άλήθεια. ’Αλλά δεν κατώρθωσαν νά άπατήσουν τούς 
» φρονίμους».

— Είναι γνιοστόν δτι μόλις ό Πρίγκηψ Βίσμαρκ άντελήφθη δτι ή Γαλλία 
εΐχεν επανορθώσει έν μεγάλω βαθμώ τάς συμφοράς τοϋ 1870, εζη έν διαρκεΐ 
άγωνία φοβούμενος άντεκδίκησιν έκ μέρους μας. Τοΰτο ύπήρξεν αφορμή τής νέας 
έπιθέσεως πού έπέφερε τον διαμελισμόν τής Γαλλίας καί τήν περιώρισεν εις τον 
'δεύτερον βαθμόν τών Δυνάμεων.

—Ό  κ. Μπλόουϊτς, άνταποκριτής τοΰ ΤΑΊ'Μ Σ, άνθρωπος πού δεν πρέπει 
νά περιφρονηθή, έκοινοποίησεν είς τον κόσμον ολόκληρον τό υπό τοΰ Πρώσσου τού
του συνδυασθέν σχέδιον όπως μάς προσβάλη πάλιν τω 1875, όπόταν μόλις είχαμεν 
άναρρώσει άπό τήν προηγουμένην ήττάν μας, άλλ’ ή συμφορά αδτη άπέτυχε μό
νον χάρις είς τήν υπέρ ημών προσωπικήν μεσολάβησιν τοΰ Τσάρου ’Αλεξάνδρου Β' 
τής Ρωσίας.

— Αί σχέσεις μεταξύ τών δύο χωρών ήσαν όθεν είσέτι πολύ τεταμέναι, 
όταν, ολίγον μετά τήν άνάρρησιν τοΰ παρόντος Γερμανοΰ Αύτοκράτορος τό 'Υπουρ
γείου μας τών ’Εξωτερικών έξεπλάγη εύαρέστως λαβόν είδησιν δτι ή έχθρότης 
ή μέχρι τοΰδε άρξασα θά έπαυε και δτι ή Αύτοκρατορική Κυβέρνησις έπεθύμει νά 
βαδίση είς τά πλευρά μας προς τό μέγιστον αγαθόν τής Ευρωπαϊκής πολιτικής. 
'Υπουργός μας τών ’Εξωτερικών ήτο τότε ό κ. Φλ.. άνθρωπος άξιος καί φιλόπατρις, 
πλήν επιρρεπής προς διάπραξιν ανοησιών. Δέν είχε συμμετάσχει είς προηγούμενα 
'Υπουργεία. Έγοητεύθη λαβών προσφοράς παρουσιασθείσας άπό τον Γερμανόν 
Πρεσβευτήν, έπικυρωθείσας δέ άπό τον ίδιον Βίσμαρκ, είς έμπιστευτικήν συνέντευ
ξήν του μετά τοΰ έν Βερολίνω αντιπροσώπου μας. 'Ο Γερμανός Καγκελλάριος 
έδήλωσε, μέ τήν χαρακτηριστικήν του τραχύτητα, δτι ή μεταστροφή αύτή ήτο 
πρωτοβουλία τοΰ Γουλιέλμου Β'. Αί παραχωρήσεις τοΰ Καγκελλαρίου έπεισαν 
τον κ. Φλ., δτι ή έπίδρασις τοΰ Βίσμαρκ επί τής έξωτερικής πολιτικής τής Γερμα
νίας εύρίσκετο έν παρακμή. Καί τοΰτο τον παρεκίνησε νά δεχθή έν πάση έμπιστο- 
σύνη τάς προσφοράς φιλίας καί συμμαχίας πού τοΰ έκαμεν ό αύτοκρατορικός καγ
κελλάριος. Έπροχώρησε μάλιστα μέχρι τοΰ νά δηλώση είς τον πρεσβευτήν μας 
δτι ό Βίσμαρκ δέν θά έτηρεΐτο πλέον έν γνώσει πασών τών λεπτομερειών τών συμ
φωνιών πού θά διεπραγματεύοντο μεταξύ τών δύο Κυβερνήσεων.

— Αί υποθέσεις ήσαν είς αυτό τό σημεΐον, όταν ό Γερμανός Πρεσβευτής
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έπεισεν ότι ή φιλική συνεννόησις θά έπεκυροΰτο συντόμως δι* έργων. Καί έζήτησεν 
άπό τον κ. Φλ., νά ύποδείξη τί ήμποροΰσε νά πράξη ή Γερμανία διά νά προ- 
στατεύση τήν άσφάλειαν της Γαλλίας και όρίση τήν τιμήν τής οριστικής παρα- 
χωρήσεως τής ’Αλσατίας—Λωρραίνης. 'Ο κ. Φλ., έσκέφθη τήν Αίγυπτον, τό θύμα 
τοϋτο πού ό Βρεταννικός λέων ήρπασε τόσον προδοτικώς.

Καί εις τό σημεϊον τούτο είπεν ό Γάλλος Βαρώνος εις τον κ. ’Άλαιν Άπου- 
ωρντ : «Σείς, φίλε μου, γνωρίζετε καλώς ότι δεν συμμερίζομαι καθ’ ολοκληρίαν 
» τά αισθήματα των συμπατριωτών μου έναντι τής Μεγάλης Βρεταννίας. Άπεναν- 
» τίας, οίκτείρω τό μίσος μεθ’ ού τό έθνος σας μάς καταδιώκει άπό τής στιγμής 
» τής έν Βατερλώ ήττης του».

—'Ήττης, Κύριε Πρεσβευτά ; παρετήρησεν ό ’Άλαιν Άπουωρντ.
—"Ηττης, άναμφιβόλως, άπήντησεν ή Έξοχότης του μέ θάρρος. «Τολμάτε 

» νά ίσχυρισθήτε ότι έάν δεν έπενέβαιναν οί Πρώσσοι, όλοι οί ίδικοί σας δεν θά 
» έπιπτον νεκροί ; Ή  άνάμνησις αυτή, τόσον προσβάλλουσα διά λαόν γενναϊον, ύπη- 
» γόρευσε τάς αδιάλειπτους ραδιουργίας τής ’Αγγλικής Κυβερνήσεως κατά τού 
«•μεγαλείου τής Γαλλίας. Εύτυχώς ένας Γάλλος ξεύρει πώς νά φερθή έναντι προ- 
» κλήσεως. Άπόδοτέ μας τήν Αίγυπτον καί δεχόμεθα νά λησμονήσωμεν τάς λοιπάς 
» επιθέσεις τής Άλβιόνος».

'Ο έν ΙΙαρισίοις Άγγλος Πρεσβευτής ήτο στενός φίλος μου. Μένων. άνευ 
αποστολής, έζοΰσα εδώ, καί έσυνείθιζα νά γευματίζω τήν Κυριακήν εις τήν ’Αγγλι
κήν Πρεσβείαν. Εις τήν περίπτωσιν ταύτην οφείλεται τό ότι ή Εύρώπη έσώθη άπό 
πόλεμον, τον αίματηρότατον τής ιστορίας.

Μίαν Κυριακήν, έγευμάτιζα εις τήν Πρεσβείαν ώς συνήθως. Κατά τό γεύμα, 
παρετήρησα ότι ό φιλοξενών με ήτο λίαν άφηρημένος, καί μόλις έτελειώσαμεν, έση- 
κώθη, μέ ελαβεν άπό τον βραχίονα καί μέ ώδήγησεν εις τό γραφεΐον του. Έμάντευσα 
τί θά συνέβαινε, καί λαβών εν σιγάρον, ήμην αποφασισμένος νά μή εκστομίσω τίποτα 
άπό όσα ό κ. Φλ.. μοί ένεπιστεύθη έν μέρει.

'Ο Λόρδος Σώμς έθιξε τό ζήτημα άνευ περιστροφών. «Φίλτατε Βαρώνε μου», 
ήρχισε, «σείς καί έγώ είμεθα παλαιοί φίλοι. Θά ήμεθα άμφότεροι καταλυπημένοι 
άν ένας πόλεμος έξερρηγνύετο μεταξύ τών δύο χωρών μας».

— «Άναμφιβόλως», άπήντησα, προσποιούμενος ότι έθεώρουν τήν παρατήρησίν 
του ώς τυχαίαν. «Εύτυχώς τέτοιο, συμβάν δέν πρόκειται νάπαραχθή». Καί είπα έσω- 
τερικώς κατ’ έμέ : «’Εκτός αν άρνηθήτε νά μάς άποδώσετε τήν Αίγυπτον».

Μέ ήτένισε μέ καχυποψίαν. «Δέν ξεύρω, ούτε ζητώ νά μάθω μέχρι ποιου ση
μείου εισθε έν γνώσει τών υποθέσεων τού Υπουργείου σας τών Εξωτερικών. Ε π ι
θυμώ νά σάς δώσω, καί οχι νά λάβω πληροφορίας.

— Είσθε πολύ καλός », τώ είπα, μάλλον δύσπιστος.
—’Ελπίζω έπίσης, έξηκολούθησεν, ότι αύτό πού θά σάς εϊπω θά σάς προτρέψη 

νά συμμερισθήτε τάς βλέψεις μου δι’ ό,τι νομίζω οτι είναι διά τό συμφέρον τών 
δύο χωρών. Είμαι βέβαιος οτι έάν ποτέ κάμετε χρήσιν τής είδήσεως ταύτης, δέν θά 
άποκαλύψετε τήν πηγήν της.

— Είμαι συμφωνότατος » άπήντησα, τελείως ένδιαφερθείς.
— Σάς εύχαριστώ. Θά σάς είπω ότι έχω λόγους νά πιστεύω ότι ή Κυβέρνησίς 

σας έπρότεινε προσφάτως είς τήν Αύλήν Βερολίνου συμμαχίαν επιθετικήν κατά τής 
’Αγγλίας, έπί σκοπώ νά μάς έκβιάση όπως έκκενώσωμεν τήν Αίγυπτον ύπέρ ύμών.

Παρεζαλίσθην άπό τήν άκρίβειαν τής πληροφορίας του.
—’Αλλά, φίλτατε Λόρδε μου, είναι χίμαιρα, είναι άπάτη ! άνέκραξα. έπιδει- 

κνύων τήν μεγίστην απιστίαν. «Τοιαύτη ιδέα είναι μωρά άκόμη καί δι’ έπιφυλλίδα» !
'Ο Λόρδος Σώμς έγέλασε ψυχρώς.—«Σάς είπα ήδη, φίλτατε Βαρώνε μου», 

άπήντησεν. «ότι δέν έζήτουν άπό σάς νά σάς έκθέσω. Έάν τό προτιμάτε, υποθέτω ότι 
όλα αύτά είναι νέα διά σάς. Ά λλ’ αγνοείτε άκόμη αύτό πού θά σάς είπω. Γνωρί-
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ζετε ότι ή ’Αγγλία ήρνήθη έως -τώρα νά συμμετάσχη εις την Τριπλήν Συμμαχίαν, 
μέ φόβον νά μή παρασυρθή από τήν Γερμανίαν εις πόλεμον κατά τής Γαλλίας. 
’Ελπίζω δτι άνομολογεΐτε δτι έν τω συμφέροντί σας κρατούμεθα έν άποστάσει».

Έκίνησα τούς ώμους χωρίς νά έκφέρω τήν παραμικράν περί τούτου γνώμην.
—’Ήδη, έξηκολούθησεν 6 Λόρδος Σώμς, «εύρισκόμεθά αίφνης προ τοιούτου 

γεγονότος. 'Ο Πρίγκηψ Βίσμαρκ ειδοποίησε τον έν Βερολίνω Πρεσβευτήν μας δτι 
θά δεχθή τήν πρότασίν σας, έκτος άν έντός μιας έβδομάδος ή ’Αγγλία συμμετάσχη 
εις τήν Τριπλήν Συμμαχίαν καί άναλάβη νά χρησιμοποιήση τήν ναυτικήν της δύνα- 
μιν προς αποκλεισμόν των Γαλλικών παραλίων, μόλις κηρυχθή ό πόλεμος».

Έταράχθην. Ή  άποκάλυψις τής δολιότητος του Βίσμαρκ μέ έξέπληξε τερα- 
στίως. Γνωρίζων άριστα τον χαρακτήρα του Λόρδου Σώμς, δεν άμφέβαλλα διά τούς 
λόγους του. ΤΗτο σαφές δτι δλαι αί διαπραγματεύσεις μέ τό 'Υπουργεϊον μας 
’Εξωτερικών άπετέλουν απλώς πανουργίαν διά νά πέσωμεν εις ανυποληψίαν παρά 
τή ’Αγγλία. Νέα έ'κδοσις του δόλου του 1870. Μοΰ ήλθε νά κλαύσω. Δυσκόλως κα- 
τώρΟωσα νά κρύψω από τά μάτια τού συνομιλητοΰ μου τον τρόμον πού μέ κατέ
λαβε.

— Σας ήπάτησαν, φίλε μου», άπήντησα μέ τόνον έμπιστευτικόν. «"Οτι ό Βίσμαρκ 
έκαμε τοιαύτας δηλώσεις, δέν μέ έκπλήττει. ’Αλλ’ είναι καθαρά έφεύρεσις έκ μέ
ρους *του. Έάν τοιούτο ζήτημα είχεν άνακινηθή, βεβαιότατα ό κ. Φλ., θά μέ έπλη- 
ροφόρει».

Ό  Λόρδος Σώμς μέ ήκουεν έπιεικώς, ώς νά είχεν άπέναντί του ένα παιδί. 
—«Μάθετε, είπεν, «δτι σας προειδοποιώ απλώς προς τό συμφέρον σας. Καί θά προσ
θέσω μόνον δτι ό Πρίγκηψ ύπεσχέθη νά δείξη τό προσεχές Σάββατον εις τον Πρε
σβευτήν μας τήν πρότασιν πού του έκαμεν ό κ. Φλ., έν όνόματι τής Γαλλίας. Έάν 
δέν κατορθώσετε νά γυρίση όπίσω τό έγγραφον τούτο, ή ’Αγγλία θά δεχθή τήν Συμ
μαχίαν καί ό πόλεμος θά κηρυχθή έντός δεκαπέντε ήμερων».

Ή το μάταιον νά διαμαρτυρηθώ περισσότερον. Θά ήτο ανωφελές.
— Σας εύχαριστώ διά τήν καλωσύνην σας», είπαέγειρόμενος. «Ή  ιστορία αυτή 

είναι άναμφιβόλως άτυχής έφεύρεσις τού Πρίγκηπος Βίσμαρκ, καί είμαι πεπεισμέ
νος δτι δέν θά είναι δύσκολον νά έκμηδενισθή. Έάν είχα τήν καλήν τύχην νά συναν
τήσω τον κ. Φλ., θά τον έπληροφόρουν περί των διάβολων τούτων.

Έπεστρέψαμεν εις τό σαλόνι, ώμίλησα έπί είκοσι λεπτά μέ τήν Καν Σώμς, 
απλώς διά νά άποδείξω δτι τό πνεϋμά μου ήτο ήσυχον. Τότε είπα δτι είχα κεφαλό
πονον καί άνεχώρησα. Δέν άφήκα τούς υπαλλήλους τού Πρεσβευτοϋ νά μου ευρουν 
άμαξαν, διά νά μή μάθουν πού θά έπήγαινα. Έπεριπάτησα ολίγον, έμβήκα λαθραίως 
είς τό πρώτον κενόν άμάξι καί έζήτησα νά μέ όδηγήση εις τό 'Υπουργεϊον Εξωτερικών. 
Εύτυχώς ηύρα έκεϊ τήν στιγμήν έκείνην τον 'Υπουργόν καί τώ άνεκοίνωσα τήν τρο
μακτικήν είδησιν. 'Ο κ. Φλ., έμεινεν απολύτως κατάπληκτος.

—'Ο Λόρδος Σώμς σας τήν άνεκοίνωσεν ;» Ήρώτησεν.
—'Ο Λόρδος Σώμς ; ’Ό χι, έχω πολύν καιρόν πού δέν τον είδα», άπήντησα, ένθυ- 

μηθείς τί μέ έπεβλήθη. ’Έλαβα τήν είδησιν αύτήν τήν στιγμήν άπ’ εύθείας άπό τό 
Βερολΐνον, μέσον όδοΰ πού δέν ήμπορώ νά διαδώσω. ’Αλλά δύνασθε νά τήν θεωρή
σετε ώς άπολύτως άκριβή.

'Ο κ. Φλ., άπέσπασε τά μαλλιά του.—Κτήνος πού είμαι!» άνέκραξεν άπηλπι- 
σμένος. «’Ήφειλα νά υποθέσω δτι ή δήθεν αυτή συμμαχία ήτο μία άπό τάς ολέθριας 
παγίδας τού Βίσμαρκ. Καί έδειξα έμπιστοσύνην εις τήν πίστιν αύτοϋ τού Πρώσσου !».

—'Υπάρχει λοιπόν πραγματικώς έν έγγραφον :» άνέκραξα, όλιγώτερον συγκεκι- 
νημένος άπό αύτόν.

— Φευ, ναί! 'Ο Πρεσβευτής των έπέμεινεν δπως ή πρώτη πρότασις άπορρεύση 
άπό ή ας. Τώ τήν έδωκα πρό τεσσάρων ήμερών, καί άναμφιβόλως έπεδόθη εις τον 
Βίσμαρκ. Παρέδωκα τήν πατρίδα μου εις αύτόν τό άθλιον!»
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Προσεπάθησα νά τον καθησυχάσω. Έν τέλει τώ είπα : «Δότε μ οι μίαν επι
στολήν διά τον έν Βερολίνω Πρεσβευτήν μας καί θά υπάγω εγώ ό ίδιος νά άποσύρω 
αύτό τό χαρτί άπό τούς όνυχας τοΰ Βίσμαρκ». >

— Θέλετε ; Βαρώνε, εισθε άγγελος. Κάμετέ το καί σάς υπόσχομαι τον Μεγα
λόσταυρον τής Λεγεώνος τής Τιμής. Ό  Φλ. σας θά σάς θεωρή σωτήρα. Τά παι
διά του θά προσεύχωνται διά σάς! »

Μέ ήσπάσθη κλαίων. Τότε έγραψε τήν έπιστολήν πού τώ ύπηγόρευσα, καθώς 
καί έν άλλο έγγραφον έφεδρικό'ν. Κάτοχος αυτών των χαρτιών, τον άφήκα. Τήν έπαύ- 
ρ,ιον έφθασα εις Βερολϊνον. Ή  πρώτη μου κίνησις ήτο νά άναζητήσω τον Πρε
σβευτήν μας, διπλωμάτην έπιδέξιον, άλλ’ άνθρωπόν ούδόλως καμωμένον διά νά άντι- 
στή κατά τής σατανικής έπιδεξιότητος τοΰ Βίσμαρκ. ’Ώφειλα νά λάβω άπο αύτον 
πληροφορίας τινάς προτού θέσω εις ένέργειαν το σχέδιον πού προετοίμασα.

. ' Η άπρόοπτος άφιξίς μου τον έξέπληξε κατ’ άρχάς, άλλ’ ή έκπληξις αυτή μετε-
βλήθη είς λύπην, όταν τώ έξέθηκα πώς ήπατήθησαν άμφότεροι, καί αύτος καί ό κ. 
Φλ., άπο τον δόλιον αύτον Καγκελλάριον.

—Άλλ’ αυτό πού μέ λέγετε είναι άδύνατον», άνέκραςε, «γνωρίζω άριστα τον 
χαρακτήρα τοΰ Γουλιέλμου Β'. Παραδέχομαι ότι σκοπεύει νά μεταβάλη τήν έξω- 
τερικήν πολιτικήν τής Γερμανίας, άλλα δέν ήμπορώ νά πιστεύσω ότι είναι διατεθει
μένος νά έξυφάνη συνωμοσίαν τού είδους τούτου. Είναι μέν άλλος Κάρολος ΙΒ', (λ) 
άλλ’ όχι Μακιαβέλης ».

Δι’ αύτό ήθελα νά βολιδοσκοπήσω τον Πρεσβευτήν. Καί μειδιών εΐρωνικώς, 
τον ήτένισα.—«Καί ποιον μέρος έλαβε λοιπόν ό Αύτοκράτωρ είς αύτήν τήν ύπόθεσιν;ι > /τον η ρώτησα.

Μέ παρετήρησε τεταραγμένος.
«Λοιπόν, ό Πρίγκηψ Βίσμαρκ μέ 
έπληροφόρησεν», ήρχισε νά λέγη, 
κκί έστάματησεν άποτόμως, παγω
μένος άπο τό σαρκαστικόν βλέμμα 
μου.

—Ό  Βίσμαρκ σάς έπληροφό
ρησεν ότι ένήργει κατά τάς διατα- 
γάς τοΰ Αύτοκράτορος. ’Αλλά τί σάς 
λέγει ότι είναι άλήθεια ;«άπήντησα.
«'Ο Αύτοκράτωρ σάς ώμίλησεν ό ίδιος 
περί τούτου ; ’Έχετε τούλάχιστον 
άπόδειξιν ότι ήκουσεν έστω καί μίαν 
λέξιν άπο όλην αύτήν τήν ύπόθεσιν»;

Αύτήν τήν φοράν μέ ήννόη- 
σεν. Έπέρασε τό χέρι άπο τά φρύ
δια του, ώς νά ήθελε νά άναμνησθή 
των γεγονότων τών τελευταίων 
εβδομάδων.

—’Έχετε δίκαιον», είπεν έν τέ- 
λεΐ.«Ό Αύτοκράτωρ ούδέποτε έκαμεν 
υπαινιγμόν τοΰ ζητήματος, καίτοι τώ 
ώμίλησα δίς άφ’ οτου έδημοσιεύθη».

’Ήμην ικανοποιημένος. Μοί έμενε μόνον νά θέσω είς ένέργειαν τό σχέδιον πού 
συνελαβα. Άφήκα τον συνάδελφόν μου, παρακαλέσας αυτόν νά μή άμφίση νά δια
φανή τό έλάχιστόν άπο όσα τώ είπα.

ΟΘΩΝ ΒΙΣΜ ΑΡΚ 
ΙΊρώσσος άρχικαγκελλάριος τής Γερμανίας τό 1871

(1) 'Ο  θρυλικός τής Σουηδίας, 1682—1718.
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Την επαύριον πρω'ι, ήμην εις το Άνάκτορον. Δεν είχα ίδει τον νεαρόν Αύτο- 
κράτορα τής Γερμανίας άφ’ οτου ήτο άπλοϋς ΓΙρίγκηψ. Τότε, μέ είχε τιμήσει μέ τινα 
βαθμόν έγκαρδιότητος. Μόλις έδωκα το όνομά μου, ώδηγήθην άπό την κυρίαν.κλί
μακα του ’Ανακτόρου, είς τον πρώτον όροφον, ένθα εύρίσκεται τό ιδιαίτερον γραφεΐον 
της Αύτοΰ Μεγαλειότητος. Μόλις είσήλθα, ό Αύτοκράτωρ άφήκε τό τραπέζι έπί 
τοΰ όποιου έξετείνετο τό σχέδιον πλοίου πολεμικού, καί μέ έσφιγξε τό χέρι μέ διά-
χυσιν.

— Χαίρω πού σάς βλέπω, άνέκραξεν. «Είμαι ακριβώς καθ’ ήν στιγμήν έπιφέρω 
μεταλλαγάς τινας είς τό σχέδιον καταδρομικού πού μερικαί λεπτομέρειαίτου δέν μοϋ 
άρέσουν. Καί μετά 15 λεπτά θά ύπάγω νά έπιβλέψω είς τήν παράστασιν τού Φάουστ, 
πού τω έκαμα μεταβολάς τινας. 'Έως τότε άς συνομιλήσωμεν. Θέλετε νά καθήσετε. 
ή προτιμάτε νά περιπατήσετε είς το πάρκον καί νά ίδετε τήν νέαν μοτοσυκλέτταν πού 
έφεύρον μαζύ μέ τον κ. Μαξίμ ;»

— Φρονώ, Μεγαλειότατε, ότι προτιμώ νά μείνω εδώ», είπα μόλις μοί εδωκεν 
εύκαιρίαν νά ομιλήσω. «Ήλθα μάλλον δΓ αποστολήν λεπτήν, οχι κυρίως επίσημον, 
άλλ’ ένδιαφέρουσαν πολύ τήν κυβέρνησίν μου».

'Ο Αύτοκράτωρ ήλλαξε στάσιν. Μοί έρριψε βλέμμα καχύποπτον καί ήτοιμάσθη 
νά άκούση μέ έπιφύλαξιν. ’Έκρινα καλόν νά αρχίσω μέ μίαν φιλοφρόνησιν.

—Ή  Κυβέρνησίς μου», παρετήρησα, «τρέφει αισθήματα λίαν εύλαβή διά τήν 
Μεγαλειότητά Σας, καί πιστεύει ότι δέν έχετε καμμίαν εχθρικήν πρόθεσιν απέναντι 
της Γαλλίας».

—Ή  Κυβέρνησίς σας έχει δίκαιον», είπεν. «Εφόσον ή Γαλλία διάγει.καλώς καί 
δέν μελετά σχέδιον κακόβουλον έναντι μου, δύναται νά είναι βέβαια περί τής κα
λοσύνης μου».

Προσεποιήθην ότι δέχομαι τήν συγκατάβασιν ταύτην μέ ίκανοποίησιν.
—«"Λ, Μεγαλειότατε !» ανέκραξα. «’Εάν οί συμπολΐταί μου ήμποροΰσαν νά 

άκούσουν τούς φιλόφρονας αυτούς λόγους! Τοιαύτη καλοσύνη καθιστά τήν άποστολήν 
μου ευκολον. Είναι βεβαίως άτακτον διά τήν Κυβέρνησίν μου νά έπικοινωνή μέ τήν 
Μεγαλειότητά Σας χωρίς νά περνά άπό τήν διπλωματικήν οδόν. Ή  δικαιολογία μα: 
είναι ή μεγάλη έκτίμησις πού έχομεν προσωπικώς διά τήν Μεγαλειότητά Σας. 
καί ή έλπίς ότι δέν θά διατηρή πλέον έπί πολύν καιρόν ό Καγκελλάριος Πρίγκηψ 
Βίσμαρκ τον έλεγχον τής εξωτερικής πολιτικής».

'Ο Αύτοκράτωρ άνωρθώθη.—«Είμαι μόνος έξασκών τον έλεγχον έν τω Κράτει 
μου», παρετήρησε με υπερηφάνειαν. «Ό  Καγκελλάριος δρά κατάτάς διαταγάς μου».

—Ή  Κυβέρνησίς μου ήτο βεβαία περί τούτου, Μεγαλειότατε- ουτω δέχεται τήν 
διαπραγμάτευσιν, πού άν προήρχετο άπό τον Καγκελλάριον θά τήν άπερρίπταμεν 
άνευ δισταγμού.

— Ποιαν διαπραγμάτευσιν ύπαινίττεσθε ;»ήρώτησεν ό Αύτοκράτωρ έκπλαγείς.
’Έκαμα τον άπλοϊκόν.—«Τήν πρότασιν πού τή ύπέβαλεν ή Μεγαλειότης Σας

όπως κηρυχθή πόλεμος κατά τής ’Αγγλίας προς άπόδοσιν τής Αίγύπτου είς τήν 
Γ αλλίαν».

Ό  Αύτοκράτωρ άνεπήδησεν έπί τού καθίσματος του.
—Έ γώ  έπρότεινα πόλεμον κατά τής ’Αγγλίας! Διά νά σάς άποδοθή ή Αί

γυπτος! Ποτέ δέν ήκουσα τέτοιαν τρέλλαν! Ποιος έτόλμησε...».
Καί έσιώπησε. βλέπων ότι έξετίθετο. Προσεποιήθην ότι έξεπληττόμην επίσης. 

—«Άλλ’ είναιάπίστευτον ! άνέκραξα. «Έτόλμησενό Πρίγκηψ νάέκθέση τήν Γερμα
νίαν χωρίς νά σάς συμβουλευθή ; Τούτο είναι χειρότερον άπό τήν εποχήν τοΰ τέως 
Αύτοκράτορος. Καί ή Κυβέρνησίς μου ήτο πεπεισμένη ότι τό μέτρον τούτο ώφείλετο 
είς τήν πρωτοβουλίαν τής 'Τμετέρας Μεγαλειότητος».

Ό  Αύτοκράτωρ ήτο κατάπληκτος. Εύκόλως έβλεπε κανείς ότι έμάχετο μεταξύ 
τής λύσσης κατά τοΰ Βίσμαρκ καί τού φόβου μή ίδη διαθρυλούμενου ότι ό Καγκελλά-
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ριος είχε περιφρονήσει το κύρος του. " Η μην βέβαιος τώρα ό Βίσμαρκ έπραξε χωρίς 
την συγκατάθεσιν του κυρίου του. Τό μόνον πού μοί έμενεν ήτο να περισώσω την 
εμπιστοσύνην τοϋ Αύτοκράτορος καινά εμποδίσω τον Πρίγκηπαάπό τήν έπικύρωσιν 
της θρασείας σκευωρίας του. Άπετάθην εις τον Γουλιέλμον Β' μέ έ'κφρασιν βαθείας 
λύπης.

—- Μεγαλειότατε, είμαι κατάπληκτος διαπιστών οτι υμείς τε καί ή Κυβέρ
νησές μου ήπατήθητε άπό τον Υπουργόν τούτον, συνειθίσαντα να ύπερβαίνη τά δι
καιώματα του. ’Αλλά γνωρίζω άριστα τήν Κυβέρνησίν μου ότι δεν θά έπωφεληθή 
τούτου. Άπεστάλην έδώ άπλώς όπως λάβω τήν έπικύρωσιν τής 'Υμετέρας Μεγαλειό- 
τητος περί τής συνθήκης. Μανθάνω ότι ή διαπραγμάτευσις συνετάχθη άνευ τής συγκα- 
ταθέσεώς σας καί δύναμαι νά σάς είπω, έν όνόματι τής Γαλλίας, ότι ή Κυβέρνη
σές μου θά θεωρήση τήν συνθήκην ταύτην ώς μή γενομένην.

— Είσθε πολύ καλός, Κύριε Βαρώνε», έψιθύρισεν ό Αύτοκράτωρ, καταφανώς 
ανακουφισμένος άπό αύτήν τήν διακοίνωσιν, άλλ’ άκόμη στενοχωρημένος διότι είχα 
διεισδύσει εις τάς μετά τοϋ Καγκελλαρίου σχέσεις του.

—- Μοί μένει νά καθορίσω τήν άλήθειαν αυτών πού σάς είπα», συνώψισα «καί νά 
σάς δώσω τήν εύκαιρίαν νά παύση μία κριτική κατάστασις. Έπιτρέψατέ μοι, Μεγα
λειότατε, νά σάς προτείνω μικράν συνωμοσίαν κατά τοϋ κυρίου τούτου, πού τόσον 
καλά μάς ένέπαιξεν».

'Ο Αύτοκράτωρ έμειδίασε καί έπεκύρωσε τό σχέδιον πού είχα συνδυάσει 
καί πού ήτο εύφυές. ’Εννοείται ότι ήτο τής πρώτιστης σπουδαιότητος νά μή προ- 
κληθή έπεξήγησις μεταξύ Αύτοκράτορος καί Καγκελλαρίου προτοΰ γίνω κάτοχος 
τοϋ εγγράφου πού τόσον έξέθετε τήν Γαλλίαν. 'Όταν ήμην εις τήν Γαλλικήν Πρε
σβείαν Βερολίνου, είχα μάθει τάς συνήθειας τοϋ Βίσμαρκ. Μεταξύ άλλων, ήξευρα 
ότι όταν ειχεν έγγραφα εις ά άπέδιδε μεγάλην σπουδαιότητα, δεν τά άφινεν εις 
τό Γραφεΐον του, άλλά τά μετέφερε μέσα εις μικράν κιτρίνην θήκην, πού δεν τήν 
άφινε ποτέ. Γνωρίζων τήν λεπτομέρειαν ταύτην, είχα συνδυάσει τό σχέδιον πού 
υπέβαλα εις τήν συγκατάθεσιν τοϋ Αύτοκράτορος. Μόλις ήννόησε τι τώ προέτεινα, 
μοί άνέθεσε νά ειδοποιήσω διαγγελέα καί νά τον στείλω νά καλέση τον Καγκελλά- 
ριον. ’Έμεινα παρά τώ Αύτοκράτορι μέχρις ού είδοποιήθη ό Βίσμαρκ, καί άπε- 
σύρθην τότε εις μικρόν δωμάτιον, όπου ήμποροΰσα νά βλέπω καί νά άκούω πάν 
ο,τι συνέβαινεν.

Ό  γέρων Καγκελλάριος είσήλθεν άσθμαίνων, φέρων δέ τήν αϊωνίαν κιτρίνην 
θήκην του ύπό τον βραχίονα. Δεν έφαίνετο μεταβληθείς άφ’ ότου τον είχα ΐδει- 
τά χαρακτηριστικά του είχαν μείνει τά ίδια. Κατέθεσε μετά προσοχής τήν θήκην 
του επί τραπέζης προτοΰ χαιρετήση τήν Μεγαλειότητά του.

—’Έ , Πρίψκηψ, πώς πηγαίνουν οί ρευματισμοί σήμερον»; ήρώτησεν ό Αύτο
κράτωρ.

—’Άσχημα, πολύ άσχημα, Μεγαλειότατε,» έμουρμούρισεν ό γέρων υπουργός. 
«Άλλ’ εις τήν ήλικίαν μου, τί έ'χω άκόμη νά περιμένω ; 'Υπηρέτησα πιστώς τον 
Οίκόν σας έπί 40 έτη, είναι καιρός νά προσλάβητε ένα νέον.»

—Ά ς  μή όμιλώμεν διά τέτοια πράγματα, άγαπητέ μου Βίσμαρκ,» άπήντησεν 
ό Αύτοκράτωρ, οχι πολύ έγκαρδίως, νομίζω.

Τότε, χωρίς νά καλέση τον Πρίγκηπα νά καθίση, τώ έθηκεν εν έρώτημα άφο- 
ρών συνθήκην εκκρεμή μέ τήν Ρωσίαν, πού ύπεχρέωσε τον Πρίγκηπα νά άδειάση 
τό περιεχόμενον τής θήκης του. Ό  Πρίγκηψ έπήρε τά κλειδιά του, ήνοιξε τήν θή
κην καί έπέδωκεν εις τον κύριόν του τό έν λόγω έγγραφον. 'Ο Αύτοκράτωρ άφοϋ 
έρριψεν έν βλέμμα εις αύτό, έπήρε τον Καγκελλάριον άπό τον βραχίονα καί τον 
ώθησεν έξω τοϋ δωματίου.

—Άναβήτε διάτιναςστιγμάς», τώ είπε, «νά άκούσητε τήν Αύτοκράτειραν παί- 
ζουσαν τήν τελευταίαν σύνθεσίν μου. 'Η  Αύλή είναι γοητευμένη καί ό βασιλικός
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όργανοπαίκτης έδήλωσεν ότι θά 
Ό  Πρίγκηψ έδίστασε καί

άντικαταστήση έπιτυχώς τον ’Εθνικόν "Υμνον)), 
πάρετήρει τήν θήκην του πού ήτο άκόμη ανοικτή

επί τής τραπέζης.
— Μή φοβεϊσθε», τω ειπεν ό Αύτοκράτωρ, ανυπόμονων. «Θά κλείσω δλας τάς 

θύρας».
Πολύ συνειθισμένος, πάντως, εις τάς· ιδιοτροπίας τοΰ Γουλιέλμου Β , χωρίς 

νά ύποπτευθή το παραμικρόν, ό γέρων έξήλθε.
Μόλις έκλεισεν ή θύρα, έξήλθα άπό τον κρυψώνά μου καί έρρίφθην επί τής 

θήκης. Έκεΐ, είδα φάκελλον φέροντα τον θυρεόν τής Γαλλίας, ανοικτόν πλαγίως- 
τον άπέσυρα καί το μοιραί’ον έγγραφον ήτο εις τήν κατοχήν μου. ’Ενώ τό άπέσυρα 
άπό τον φάκελλον, ό Αύτοκράτωρ είσήλθε. Κατά τήν συμφωνίαν, άφήκε τον Καγκελ- 
λάριον εις τήν κλίμακα, βέβαιος δτι αί κινήσεις τοΰ γέροντος δεν θά τω έπέτρεπον 
νά μάς διακόψη τόσον γρήγορα. 'Ο Αύτοκράτωρ έπροφασίσθη δτι έλησμόνησε 
τήν συναρμογήν τοΰ μέλους του. Έσχον ακριβώς τον καιρόν νά έκδιπλώσω τό χαρτί 
καί νά δείξω τήν επικεφαλίδα «Πρότασις συνθήκης επιθετικής μεταξύ Γαλλίας καί 
Γερμανίας» καί τήν υπογραφήν «’Ιούλιος Φλ.», όταν ήκούσαμεν τά βαρέα βήματα 
τοΰ Πρίγκηπος Βίσμαρκ. Ή το στιγμή άποφασιστική. Προτού ό Αύτοκράτωρ 
άπορων εύκαιρήση να ΐδη .τί έκαμνα, έθεσα ταχέως τό σπουδαΐον έγγραφον εις τήν 
τσέπην μου, καί έξήγαγα άπό άλλην χαρτί όμοιον κατά τά φαινόμενα, πού παρει- 
σήγαγα εις τον φάκελλον, τον όποιον έβαλα εις τήν θήκην ύπό τά δμματά του. 
’Έσχον άκριβώς τον χρόνον νά επιστρέφω εις τον κρυψώνά μου. Ή  θύρα ήνοιξε 
καί ό Καγκελλάριος έμβήκεν. Ή το κουρασμένος άπό τάς προσπάθειας πού είχε 
καταβάλει καί έρριψε βλέμμα άνήσυχον καί άηδές πέριξ του. Κατά τό διάστημα 
τοΰτο, ό Γουλιέλμος Β' ήτο άπησχολημένος άναζητών χαρτιά τινα εις τό βάθος 
τοΰ δωματίου. Μέ ύφος άγανακτισμένον, ό Βίσμαρκ έρρίφθη προς τήν θήκην του, 
τήν εκλεισεν, έθεσε τά κλειδιά εις τήν τζέπην καί τήν έλαβεν ύπό τόν βραχίονα. 
Τότε είπεν εις τόν Αύτοκράτορα :

—’Εάν ή Μεγαλειότης Σας δεν ευρίσκει τό τεμάχιον, θά έπανέλθω νά τό 
άκούσω άλλοτε.

Ό  Αύτοκράτωρ έστράφη. «Μή τό κάμετε, Πρίγκηψ. Πηγαίνετε εις τήν Αύ- 
τοκράτειραν, δεν σάς είδεν άπό πολλοΰ, εις δύο λεπτά θά ήμαι κοντά σας».

'Ο Καγκελλάριος δεν ήμποροΰσε νά άρνηθή καί έξήλθε παραπονούμενος 
διά τούς ρευματικούς πόνους του. Τώρα ήτο στιγμή διά νά δώσω έξήγησιν εις τόν 
Αύτοκράτορα διά τήν ύφαίρεσιν τοΰ εγγράφου, λεπτομέρειαν πού ήγνόει. Μέ ήτέ- 
νισεν αύστηρώς όταν έπανευρέθην εμπρός του.'

— Κύριε», είπε μέ οργήν, πώς έπήρατε αύτό τό )όαρτί ;»
. Τόν παρετήρησα προσποιούμενος δτι ήμην λυπηρώς έκπληκτος.
—’Αλλά, Μεγαλειότατε», τω είπα, «προ στιγμής άπερρίψατε τήν συνθήκην 

πού ό Πρίγκηψ Βίσμαρκ είχε προτείνει έπ’ όνόματί σας καί σάς έδήλωσα δτι ή 
Κυβέρνησίς μου θά άπεδέχετο τήν άπόφασίν σας. Είναι φυσικώτατον, όθεν, νά 
γίνω πάλιν κάτοχος εγγράφου πού ύφήρεσαν δολίως άπό τήν Κυβέρνησίν μου, 
καί επί τοΰ οποίου ό Καγκελλάριος δέν είχε κανέν δικαίωμα.

—"Ολα αύτά είναι πολύ καλά, Κύριε Βαρώνε, άλλά αύτό δέν είναι τρόπος 
συμπεριφοράς», άπήντησεν ο Αύτοκράτωρ, εΐσέτι θυμωμένος.

—’Ίσως Μεγαλειότατε. Άλλ’ ας μή μάς έμποδίζη τοΰτο- κανένας άπό ήμάς 
δέν χρειάζεται νά διαθρυλήση αύτό πού συνέβη έδώ σήμερον τό πρωί», άπήντησα 
θαραλλέως. Καί βλέπων δτι έθιξα τόν Αύτοκράτορα εις τό καλόν σημεΐον, έξηκολού- 
θησα. «Τό άνθυποβληθέν έγγραφον φέρει τήν αύτήν επικεφαλίδα καί τό γράψιμον 
είναι τό αύτό, ώστε ή άλλαγή δέν θά άποκαλυφθή γρήγορα. Έάν έπιθυμήτε καί έάν 
θέλετε, έκ παντός τρόπου αύτό τό χαρτί, θά σπεύσω νά σάς πληροφορήσω οτι ύπάρ-
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/£', άκόμη καί άλλη διαπραγμάτευσή περί της οποίας ό πιστός Βίσμαρκ δωρισμέ
νους δεν σάς συνεβουλεύθη».

Ό  Αύτοκράτωρ έκοκκίνισε.
— Καλά. Δεν θά ομιλήσω πλέον δι* αύτδ το χαρτί. Τί έχετε όμως άκόμη 

νά μέ πληροφορήσετε ;»
—'Απλώς τοϋτο, Μεγαλειότατε, ότι ό Πρίγκηψ περιμένει διά τό προσεχές 

Σάββατον την συναίνεσιν τής ’Αγγλίας εις την Τριπλήν Συμμαχίαν. Πιστεύω ότι 
θά μείνη άπατημένος».

Καί προτού ό Γουλιέλμος Β' εύρη καιρόν νά λάβη γνώσιν τοΰ εγγράφου 
τούτου, έχαιρέτησα καί άνεχώρησα άπό τό Άνάκτορον. Μετέβην κατ’ ευθείαν 
εις τό τηλεγραφείου καί έτηλεγράφησα ώς εξής εις τον Λόρδον Σώμς : «Κακώς σάς 
έπληροφόρησαν. Τοιαύτη επιστολή δεν ύφίσταται». .

Ή το αληθές, διότι έξελθών του ’Ανακτόρου την είχα σχίσει εις άπειρα κομ
μάτια καί τά διεσκόρπισα εις όλον τον δρόμον.

Τά συμβάντα τό Σάββατον τά έμαθα άργότερον άπό τον Λόρδον Σώμς, όστις 
τά είχε μάθει άπό τον έν Βερολίνου συνάδελφόν του. Φαίνεται ότι προτού μεταβή 
μετά τοΰ ’Άγγλου Πρεσβευτοΰ παρά τώ Αύτοκράτορι, ό Βίσμαρκ δεν είχε παρα
τηρήσει τό έγγραφον. Ό  γέρων Καγκελλάριος δεν είχε πληροφορήσει τον κύριόν του 
περί τής άκριβοΰς φύσεως τής συμβάσεως. Έξεδικεΐτο διά τάς προσπάθειας πού 
είχε κάμει ό νεαρός μονάρχης διά νά είναι έν γνώσει τών ζητημάτων τοΰ Υπουρ
γείου, τοΰθ’ όπερ ό μακαρίτης πατήρ του, ό δυστυχής γέρων Φρειδερίκος Γουλιέλ
μος ούδέποτε έσκέφθη νά κάμη. ’Ήθελεν οότω νά συντρίψη τον Γουλιέλμον Β' 
εν άγνοια του, μέ εν κτύπημα διπλωματικόν. Έβασίσθη άλλως τε επί τής συναι- 
νέσεως τής ’Αγγλίας εις τήν Τριπλήν Συμμαχίαν ώς επί θριάμβου ό όποιος θά 
έξηγόραζεν όλα. ’Ήρχισε λοιπόν ό Πρίγκηψ Βίσμαρκ τήν συνέντευξιν έξηγών εις τον 
Αύτοκράτορα τήν άφορμήν ταύτης. Τότε, στρεφόμενος προς τον ’Άγγλον πρεσβευ
τήν προσέθεσε μετ’ έμπιστοσύνης :

— Λοιπόν, Κύριε, ποία είναι ή άπάντησίς σας ; Ή  ’Αγγλία θά συμμετάσχη ;
'Ο Άγγλος έμεινε ψυχρός. Πράγματι, ό Λόρδος Σώμς τον είχε προειδο-

— Προτού άπαιτήσητε άπάντησιν, είπε», «οφείλετε νά άποδείξητε κατ’ άρχάς 
•ότι ή Γαλλία έτοιμάζει έπίθεσιν έναντίον μας».

Τότε ό Καγκελλάριος ήνοιξε τήν πολύτιμον θήκην του.
—’Έχω έδώ», προσέθεσε, «πρότασιν ύπογεγραμμένην άπό τήν Γαλλικήν Κυ- 

βέρνησιν, τείνουσαν εις επιθετικήν συμμαχίαν έναντίον σας».
Ή το τό πρώτον τεκμήριου διά τον Αύτοκράτορα τής σημάσίας τού μυστηριώ

δους εγγράφου πού μέ έπέτρεψε νά ξαναπάρω. Άνεστράφη έπί τού καθίσματος 
του καί ήρχισε νά περιτρώγη τά μουστάκια του.

Άλλ’ ό Άγγλος έχαμογέλασεν άπλώς.—«Συγγνώμην, Πρίγκηψ, άλλα νομίζω 
ότι σάς έχουν φενακίσει», άπήντησεν ήσύχως. «Δέν ήμπορώνά παραδεχθώ ότι ή Κυ- 
βέρνησις τής Δημοκρατίας ήθέλησε νά καταστή ένοχος τοιαύτης μωρίας.

Ό  Βίσμαρκ έχαμογέλασεν έπίσης καί μέ ύφος θριαμβευτικόν άπέσυρε τό έγ
γραφον άπό τον φάκελλον καί τό έπέδωκεν εις τον συνομιλητήν του. Ό  Αύτοκράτωρ 
έμεινεν άπαθής κυμαινόμενος μεταξύ τής οργής διότι ήπατήθη καί τής χοίράς πού 
έβλεπε τήν ταπείνωσιν τού άλαζόνος υπουργού του. 'Ο Άγγλος έξεδίπλωσε τό 
έγγραφον καί ήρχισεν άναγινώσκων :

«Πρότασις προς έπιθετικήν συμμαχίαν μεταξύ Γαλλίας καί Γερμανίας...»
—«Χά! τί έλεγα!» διέκοψεν ό Καγκελλάριος.
«Ή  Γαλλική Κυβέρνησις λαβοΰσα γνώσιν τής προτάσεως γενομένης εις αύτήν 

υπο τής Γερμανικής Κυβερνήσεως, άπεφάσισε νά μή συμμετάσχη εις συμμαχίαν 
τείνουσαν νά...........).
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Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ (ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ)
ΩΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ

Ύ π ο  Ν . ΑΡΧΙΜ ΑΝΔΡΙΤΟ Υ, Ά σ τ υ ν . Δ )ντο ϋ  Α'

ν ')  Γ ' Διεθνής όργάνωσις εργατών.— (Κ όμιντερν).— "Ιόρνσις.— Μπολσεβιχισμός.— Έ ξέλ ι- 
ξις -νηιιιιηννιηηην εν ΈλλάΆι.— Διάλνσις τής Γ ' Δ ιεθνούς.

ό')  Δ ' Λιεθνής όργάνωσις εργατών ( Τροτσκισμός).

γ ') .—Γ' Διεθνής .—' Η Γ' Διεθνής Όργάνωσις εργατών είναι καθαρώς κομμου
νιστική όργάνωσις. Συνηθέστατα άναφέρεται μέ τον τίτλον Κομίντερν πού προέρχε
ται άπό συγκοπήν των Ρωσσικών λέξεων Κομμουνιστίτσεστκη ίντερνασιονάλ.

"Οπως άναφέραμε στο προηγούμενο άρθρο μας, κατά τήν Ιναρξι του Ευρωπα
ϊκού πολέμου ή δευτέρα Διεθνής έσημείωσε, κατά τούς κομμουνιστάς, πραγματική 
άποτυχία, καθόσον δεν άκολούθησε τούς άκρως άριστερούς καί επαναστατικούς 
κομμουνιστάς των διαφόρων κομμάτων.

Όλοι αυτοί, άφοϋ διελύθη ούσιαστικώς ή Β' Διεθνής, άπεφάσισαν νά έλθουν 
σέ κοινή σύσκεψι γιά τή συνέχισι τού διεθνιστικοΰ σοσιαλιστικοί) άγώνος.

Εΐχε φθάσει εκεί, οπότε ό Καγκελλάριος κατάπληκτος, ρίψας κραυγήν λύσσης, 
ήρπασε τό έγγραφον άπό τάς χεΐράς του, καί τό παρετήρησε μέ ύφος άπόπληκτον. 
Τότε έπενέβη ό Γουλιέλμος Β'.

— Κύριε Πρίγκηψ», ειπεν αύστηρώς, τί σημαίνει αυτή ή κωμωδία ; Ποίαςπρο- 
τάσεις έκάμετε άνευ τής συγκαταθέσεώς μου μέ σκοπόν συμμαχίας έναντίον Κυβερ- 
νήσεως χώρας φιλικής ;

Ό  Πρίγκηψ έρριψε τό χαρτί γρυλλίζων ωσάν σκύλλος λυσσασμένος.
— Διά πρώτην φοράν τής ζωής μου, Μεγαλειότατε, ή θήκη μου παρεβιάσθη», 

είπε μανιώδης. ’ Ημπορώ νά σάς βεβαιώσω, καθώς καί τον Πρεσβευτήν, δτι ή πρό- 
τασις δέν προέρχεται άπό έμέ, άλλ’ άπό τήν Γαλλικήν Κυβέρνησιν».

Ό  Αύτοκράτωρ άπήλθεν. Ό  "Αγγλος ύψωσε τούς ώμους μέ ύφος άπιστον, 
καί ήτοιμάσθη νά ψναχωρήση. 'Η άκρόασις είχε λήξει. 'Η ’Αγγλία δέν συμμετέσχε 
τής Τριπλής Συμμαχίας καί προτού παρέλθη μήν, ή Εύρώπη έξεπλάγη μαθοΰσα 
ότι ό Πρίγκηψ Βίσμαρκ δέν ήτο πλέον Καγκελλάριος τής Γερμανικής Αύτοκρα- 
τορίας.

— Πάντα ταΰτα είμαι εις θέσιν νά διηγηθώ μόνον ένεκα τού προσφάτου θα
νάτου τού δυστυχούς Σώμς».

Ό  κ .’Άλλαιν "Απουωρντ, παρατηρών τήν ταινίαν παρασήμου εις τήν μπουτο
νιέραν τού Πρεσβευτοΰ, τον ήρώτησεν :

—Έτήρησεν ό κ. Φλ., τήν ύπόσχεσίν του διά τον Μεγαλόσταυρον τής Λεγεώνος
Τιμής ;

—’Ό χι, δυστυχώς, καί δέν ήμποροΰσεν. Ενόσω ήμην εις τό Βερολΐνον, ή Κυ- 
βέρνησις άνετράπη. Ό  κ. Φλ. έχασε τό 'Υπουργεΐόν του, καί αί ύπηρεσίαι μου 
έλησμονήθησαν». Καί άνεστέναξε μέ ύφος εύγενοΰς καρτερίας.

Βαρώνος.........................
πρωην Πρεσβευτής τής Γαλλίας 

Μεταφραστής: Σοφοκλής Άβρ. Χουδαβερδόγλους-Θεόδοτος
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'Η  προσπάθεια αύτή κατέληξε στη συγκρότησι εις τό Τσίμμερβαλδ της Ε λ 
βετίας μιας διασκέψεως άπό 9—12 Σεπτεμβρίου 1915 κατόπιν προσκλήσεως τοϋ 
’Ιταλικού σοσιαλιστικού κόμματος.

Σ ’ αύτή άντιπροσωπεύθησαν όλες οί χώρες, πού πολεμούσαν καί οί σπουδαιό
τερες άπό τις ούδέτερες.

Οί ’Άγγλοι άντιπρόσωποι δεν παρευρέθησαν στη διάσκεψι αύτή γιατί δεν 
τούς έπεκυρώθησαν τά διαβατήρια άπό τις ’Αγγλικές άρχές.

Κατά τις συνεδριάσεις αύτές ύπερίσχυσαν οί συντηρητικοί καί ή διάσκεψις 
ήρκέσθη να έκδοση μια προκήρυξι, ή οποία καλούσε τούς έργάτας να ζητήσουν, 
άμεσο καί δικαία ειρήνη.

Ή  άριστερά παράταξις τής διασκέψεως περί τόν Λένιν έζήτησε μέ μια προ
κήρυξι, επαναστατική δράσι, γράφοντας ότι, ό ιμπεριαλιστικός πόλεμος πρέπει νά 
μετατραπή σέ εμφύλιο καί ταυτοχρόνους συνέστησε νά ίδρυθή ή Γ' Διεθνής όργά- 
νωσις των έργατών.

Κατά τή δευτέρα διάσκεψι εις Κίνταλ τής Ελβετίας, πού εγινε τόν ’Απρίλιο 
τοϋ 1916 έπεκράτησαν τελείως οί άριστεροί ύπό τήν άρχηγίαν των Ρώσσων Μπολ
σεβίκων.

"Ωστε ούσιαστικώς ή διάσκεψις αύτή τοϋ Τσίμμερβαλδ μπορεί νά θεωρηθή 
ώς άρχή τής Γ' Διεθνούς, άν καί αυτή έπισήμως ίδρύθη μετά τριάμιση ετη.

Τό ιδρυτικό συνέδριο συνήλθε στή Μόσχα τό Μάρτιο τού 1919, υστέρα δηλαδή 
άπό τήν κομμουνιστική έπανάστασι, κατόπιν προσκλήσεως τού Ρωσσικοΰ μπολσε
βίκικου κόμματος.

Στο συνέδριο αύτό τής Μόσχας άντιπροσωπεύθησαν τό Ρωσσικό κομμουνι
στικό κόμμα, τό Νορβηγικό έργατικό κόμμα, ό Γερμανικός όμιλος τοϋ Σπαρτάκου 
καί άλλα μικρότερα κόμματα καί ομάδες.

ρωσι των πράξεων τής επιτροπής τού Τσίμμερβαλδ, έξέδωκε δέ προκήρυξι, πού 
καθώριζε τις γενικές γραμμές, τού προγράμματος τής νέας όργανώσεως.

Κατά τό δωδεκάμηνο διάστημα, πού έμεσολάβησε μεταξύ τού πρώτου συν
εδρίου τού Μαρτίου 1919 καί τού δευτέρου συνεδρίου τοϋ Μαρτίου 1920 έγένετο 
ζωηροτάτη ζύμωσις στά διάφορα σοσιαλιστικά κόμματα, άπό τά όποια πολλά, 
ύπό τήν έπίδρασι τοϋ σφοδρού έπαναστατικοΰ ρεύματος τής έποχής εκείνης έγκα- 
τέλειψαν τήν Β' Διεθνή ύπέρ τής Γ' Διεθνούς.

’Αλλά ή άθρόα αύτή προσχώρησις κομμάτων,, τά όποια δέν είχαν καθορι
σμένη κομμουνιστική κατεύθυνσι καί τά όποια περιελάμβανον ισχυρές μεταρρυθ- 
μιστικές μειονοψηφίες έδημιούργει γιά τή νέα διεθνή τόν κίνδυνο νά έξελιχθή 
σέ κάτι άνάλογο πρός τήν προπολεμική Β' Διεθνή, σέ γραμματοκιβώτιο δηλαδή 
παραπόνων, όπως χαρακτηριστικός τήν ονόμασαν.

Γιαυτό άριβώς κατά τό 2ο συνέδριο τοϋ 1920 έψηφίσθησαν οί 21 όροι, οί 
όποιοι προεκάλεσαν τό χωρισμό των κομμουνιστών κατά χώρας.

Κατά τούς όρους αύτούς, οί σκοποί τής Γ' Διεθνούς καθωρίσθησαν ώς εξής :
«'Η νέα Διεθνής ενωσις τών έργατών, ιδρύεται μέ τήν πρόθεσι νά όργανώση 

» τήν κοινή δρασι τών έργατών τών διαφόρων χωρών, οί όποιοι τείνουν προς 
» τόν κοινό σκοπό τής άνατροπής τοϋ καπιταλισμού, τής άστικής δηλαδή τάξεως, 
)) τής έγκαθιδρύσεως τής δικτατορίας τοϋ προλεταριάτου καί τής Διεθνούς Σοβιε- 
» τικής Δημοκρατίας, τής πλήρους καταργήσεως τών κοινωνικών τάξεων καί τής 
» πραγματοποιήσεως τοϋ σοσιαλισμού ώς πρώτου βήματος προς τήν κομ- 
» μουνιστική κοινωνία».
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Έ π ί τή βάσει των όρων αυτών έγένετο καί ή προσχώρησις εις την Γ' 
- Διεθνή του Ελληνικού κομμουνιστικού κόμματος (του Κ.Κ .Ε.).

Κατ’ άντίθεσιν προς την Β' Διεθνή, την Γ' Διεθνή χαρακτηρίζει αυστηρά πει
θαρχία καί συγκεντρωτισμός.

Κατά τά πρώτα έτη τής ίδρύσεώς της, ή νέα αυτή όργάνωσις διεδραμά- 
τιζε πρωτεύοντα ρόλο στο παγκόσμιο σοσιαλιστικό κίνημα, καί άπέκτα διαρκώς 
μεγαλυτέρα επιρροή, άλλα ή άποτυχία τών κομμουνιστικών κινημάτων τής Γερμα
νίας, τής Ουγγαρίας καί τής Βουλγαρίας καί ή κατάπτωσις τοΰ επαναστατικού πνεύ
ματος, πού προεκλήθη άπό αυτό, έξησθένησαν τήν Γ' Διεθνή προς όφελος τής 
Β' Διεθνούς, πού έπανιδρύθη.

Κατά τήν ΙΒετία όμως 1926—1941 καί πάλιν ή Γ' Διεθνής άνέπτυξε μια 
εξαιρετική δραστηριότητα, λόγω τής άντιδράσεως, ή οποία παρουσιάσθη εις όλα 
σχεδόν τά άστικά έθνικά Κράτη κατά τοΰ κομμουνισμού.

Εις τό σημεΐον αύτό κρίνουμε σκόπιμο νά δώσουμε μιά περίληψι τής συγκρο- 
τήσεως τοΰ μπολσεβίκικου κόμματος τής Ρωσσίας, τό όποιο κατώρθωσενάκαταλύση 
τό αστικό Ρωσσικό Κράτος καί νά δημιουργήση τήν δικτατορία δχι τού προλετα
ριάτου, άλλά τού Λένιν, έν συνεχεία τού Στάλιν καί σήμερα τών διαδόχων του Μα- 
λένκωφ καί λοιπών.

Τήν πολιτική καί κοινωνική κίνήσι, ή οποία άπό ενός αίώνος καί πλέον 
είχε άναπτυχθ^) στή Ρωσσία, πρέπει νά τήν χωρίσουμε σέ τρεις κατηγορίες.

Στή φιλελεύθερη, στή σοσιαλιστική καί στήν προλεταριακή (τών χωρι
κών κυρίως).

Οί φιλελεύθεροι εμφανίζονται άπό τό 18ον αιώνα μέ τήν Αικατερίνη τή Β' 
καί τις φιλοσοφικές της φιλίες.

Σχηματίζουν μυστικές ενώσεις, πού άπετελοΰντο άπό άνωτάτους υπαλλήλους 
καί άξιωματικούς καί καταλήγουν, έπί ’Αλεξάνδρου τοΰ Α' στήν άτυχή έπανά- 
στασι τοΰ 1825.

Στή δευτέρα κατηγορία άνήκουν οί οπαδοί τοΰ σοσιαλισμού, οί όποιοι 
άπεσχίσθησαν περί τό 1880 άπό τούς φιλελευθέρους καί έστρατολογήθησαν άπο- 
κλειστικώς σχεδόν άπό τις τάξεις τών Ρώσσων διανοουμένων, πού έμεναν μακρυά 
άπό τό λαό, τον .όποιον έννοοΰσαν νά διδάξουν μόνον καί όχι νά τον παρασύρουν 
εις άγώνας καί έπί τοΰ όποιου λαοΰ ήσκησαν ήθική μόνον έπίδρασι.

Εις τούς οπαδούς τοΰ σοσιαλισμού αότοΰ δύναται νά καταταχθή καί ό 
Τολστόϊ.

Ό  Μπακοΰνιν κατόπιν έδωσε νέα κατεύθυνσι εις τον άγώνα τοΰ σοσιαλισμού 
αύτοΰ, τον όποιο παρουσίασε έπαναστατικό.

Τον έστρεψε προς τις κατώτερες τάξεις, προς τον άμόρφωτο Ρωσσικό λαό. 
’Αλλά ό λαός δυσπιστοΰσε καί συχνά μόνος του συνελάμβανε, τούς επικινδύνους 
αυτούς προπαγανδιστάς.

’Έτσι σιγά-σιγά καί μέ τήν έπίδρασι τών έπαναστατικών ιδεών ή τρομο
κρατία, καταντά τό κυρίαρχο δόγμα τοΰ επαναστατικού πλέον σοσιαλι
σμού. Ό  Μπακοΰνιν γίνεται έτσι ό ιδρυτής τοΰ αναρχικού σοσιαλισμού.

Τά τέλη τοΰ 1886 άνεφάνη ό ’Αλέξανδρος Ούλιανώφ, μεγαλύτερος άδελφος 
τοΰ Λενίν, ό όποιος άπεκεφαλίσθη τό έπόμενο έτος, γιατί· μετέσχε σέ μιά άπόπειρα 
δολοφονίας τοΰ Τσάρου.

'Ο Ούλιανώφ εϊχεν έκδόσει τότε μιά προκήρυξι καθ’ όλα άνταξία τών μεθό
δων τις όποιες μετεχειρίσθη, κατόπιν ό άδελφός του.

«Τό μόνον μέσον άγώνος, έγραφε, είναι ή συστηματική τρομοκρατία. . .
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» 'Η τρομοκρατία αυτή δεν 0’ άποτελή έκδίκησι, αυθαίρετο δικαιοκρισία ή άσυνεί- 
» δητη διαμαρτυρία τής άπελπισίας, οΰτε άκόμη τό ευθύ μέσον τής έκριζώσεως 
» του ύπάρχοντος οικονομικού συστήματος.

» Θά είναι άγων προσωρινός, εύσυνείδητος και μελετημένος των έπαναστα- 
»γτών κατά των οπαδών τού δεσποτισμοΰ, οί όποιοι χάνουν όλονέν τό έδαφος κάτω 
» άπό τα πόδια των».

Τό 1895 προβάλλει έπί τής σκηνής τής σοσιαλεπαναστατικής δράσεως ό 
Βλαδίμηρος Ούλιανώφ, ό Λένιν δηλαδή, ό όποιος μέ τήν συνεργασία τού φίλου 
του Μαρτώφ 'ίδρυσε τήν «ενωσι τοΰ άγώνος για τήν άπελευθέρωσι της ερ
γατικής τάξεως».

'Ένα άλλο παρακλάδι τοΰ έπαναστατικοΰ σοσιαλισμού υπήρξε τότε τό 
σοσιαλδημοκρατικό εργατικό κόμμα, τό όποιον είχε συντηρητικές οικονομικές 
αρχές και στο όποιο μέτεΐχον ό Λένιν καί ό Μαρτώφ, πού τότε είχον έξορισθή στή 
Σιβηρία.

Τό 1903 έγινε στάς Βρυξέλλας καί κατόπιν στο Λονδίνο συνέδριο τού κόμ
ματος αυτού για νά λυθούν διαφωνίες ώρισμένες, πού άνεπτύχθησαν κυρίως μεταξύ 
τοΰ Λένιν καί τοΰ Μαρτώφ.

'Η διαφωνίες αύτές συνεκεντρώθησαν περί τά έξής σημεία :
1 ) Ά π ό  οργανωτικής άπόψεως ό Λένιν ύπεστήριζε ότι στο κόμμα 

πρέπει ν’ ανήκουν, μόνον όσοι ακολουθούν αυστηρώς τις αρχές του καί ενεργούν 
τυφλώς κατά τις διαταγές των ιθυνόντων, ενώ ό Μαρτώφ έδέχετο συμμετοχή 
στο κόμμα καί τών άπλώς συμπαθούντων.

’Επίσης ό Λένιν έζήτει αύστηρώς συγκεντρωτικήν όργάνωσι τοΰ κόμματος, 
ενώ ό Μαρτώφ έδέχετο ομοσπονδιακή όργάνωσι.

'Ο Λένιν ήθελε αυστηρό καί υπεύθυνο έλεγχο τοΰ δημοσιογραφικού οργάνου 
τού κόμματος (τής σπίθας=ίσκρα), ενώ ό Μαρτώφ έδέχετο νά δημοσιεύωνται στο 
όργανο αύτό οί άντιλήψεις όλων τών άποχρώσεων τοΰ κόμματος.

2) Ά π ό  άπόψεως τής τακτικής καί τών άρχών τοΰ κόμματος 
οί μέν περί τον Μαρτώφ ύπεστήριζον τήν σκοπιμότητα τής συνεργασίας μέ τούς 
δημοκρατικούς καί φιλελευθέρους άστούς, ένω οί περί τον Λένιν άπέκρουον κατη
γορηματικούς κάθε συνεργασία μέ τούς άστούς, φρονοΰντες ότι ή έργατική τάξις 
ώφειλε ν’ άγωνισθή άποκλειστικώς μόνη της καί γιά τον εαυτόν της προς κατά- 
κτησιν τής έξουσίας, ένδιεφέρετο δέ προ παντός γιά τήν έπιτυχία τής προλεταρια
κής έπαναστάσεως.

3) Τέλος οί μέν ήθελον τήν κατάργησι τής θανατικής ποινής, οί δέ περί 
τον Λένιν τήν διατήρησιν αυτής.

Ή  πλειονοψηφία τότε έτάχθη μέ τό μέρος τού Λένιν καί έτσι έπήλθε ή διά- 
σπασις τοΰ κόμματος σέ δυο κόμματα, στούς μπολσεβίκους πού σημαίνει Ρωσ- 
σικά πλειοψηφούντες, καί στούς μενσεβίκους πού σημαίνει μειοψηφοΰντες.

Οί υπό τον Λένιν μπολσεβίκοι παρέμειναν άκλόνητοι στις θεωρίες τοΰ Μαρ
ξισμού, τις όποιες μάλιστα ό Λένιν, προσήρμοζε προς τά δεδομένα τής Ρωσσικής 
ψυχοσυνθέσεως καί κατώρθωσαν νά καταλάβουν τήν έξουσία τό 1917 καί νά έξε- 
λιχθοΰν στο σημερινό κομμουνιστικό κόμμα.

Προηγουμένως άνέφερα σχετικώς καί περί τής Γερμανικής όμάδος τοΰ 
Σπαρτάκου.

'Η όμάς αύτή ήτο μία κομμουνιστική ένωσις Γερμανών άριστεράς κατευ- 
θύνσεως, τήν όποια ίδρυσε ό Κ. Λίβκνεχτ μέ τό ψευδώνυμο Σπάρτακος.

'Η όμάς αύτή αργότερα τό 1918 συνεχωνεύθη μέ τό κομμουνιστικό Γέρμα-
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νικό κόμμα, αλλά άπό τό 1928 παρουσιάσθη καί πάλι, ή όμάς Νέα Σπάρτα
κος ώς κομμουνιστική όργάνωσις δεξιών κατευθύνσεων.

Παρομοία όμάς υπάρχει καί στην Ελλάδα καί εκδίδει μάλιστα παράνομο 
έντυπο μέ τον τίτλο «Σπάρτακος».

Μέχρις τής διαλύσεώς της ή Γ' Διεθνής τής Μόσχας είχε άπλώσει ισχυρό
τατο δίκτυο σέ όλα τά Κράτη καί προσπαθούσε νά προκαλέση επαναστάσεις, τις 
όποιες οργάνωνε καί παρακολουθούσε μέ σατανικές πραγματικά μεθόδους.

Θά παραθέσω μερικάς παραγράφους άπό τό επίσημο καταστατικό τής Γ' 
Διεθνούς, τό όποιο έψηφίσθη τήν 28ην Αύγουστου 1928 στή Μόσχα διά νά άντι- 
ληφθοΰμε τό μέγεθος καί τήν οργανωτική δύναμι τού εχθρού αύτοϋ.

Παραγρ. 1η. 'Η  κομμουνιστική Διεθνής είναι ενωσις των κομμουνιστι
κών κομμάτων τών διαφόρων χωρών, είναι τό ενιαίο παγκόσμιο κομμουνιστικό 
κόμμα.

'Ως αρχηγός καί οργανωτής τού παγκοσμίου έπαναστατικοΰ κινήματος τού 
προλεταριάτου, φορεύς τών άρχών καί τών σκοπών τού κομμουνισμού, ή Γ' κομ
μουνιστική Διεθνής, άγωνίζεται γιά τήν κατάκτησι τής πλειοψηφίας τής εργατικής 
τάξεως καί τών στρωμάτων τής φτωχολογιάς, γιά τήν έγκαθίδρυσι τής παγκό
σμιας δικτατορίας τού προλεταριάτου, γιά τήν δημιουργία τής παγκόσμιας ένού- 
σεως τών σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών, γιά τήν τελεία έξαφάνισι τών 
κοινωνικών τάξεων καί γιά τήν πραγματοποίησι τού σοσιαλισμού, τής πρώτης 
αύτης βαθμίδος τής κομμουνιστικής κοινωνίας.

Παράγρ. 2α. Τά διάφορα κόμματα, τά όποια άνήκουν στήν κομμουνι
στική Διεθνή ονομάζονται : «Κομμουνιστικόν Κόμμα τής Α' χώρας, τμήμα 
τής κομμουνιστικής Διεθνούς».

Σέ κάθε χώρα μπορεί νά ύπάρχη μόνον ένα κομμουνιστικό κόμμα, πού 
είναι τμήμα τής κομμουνιστικής Διεθνούς καί άνήκει σ’ αυτήν.

Παράγρ. 3η. Μέλος τού κομμουνιστικού κόμματος καί τής κομμουνιστι
κής Διεθνούς μπορεί νά είναι ό καθένας, πού αναγνωρίζει τό πρόγραμμα καί τό 
καταστατικό τού άντιστοίχου κομμουνιστικού κόμματος καί τής κομμουνιστικής 
Διεθνούς.

Παράγρ. 13η. Οί άποφάσεις τής Ε.Ε. τής Κομμουνιστικής Διεθνούς είναι 
■υποχρεωτικές γιά όλα τά τμήματα τής κομμουνιστικής Διεθνούς καί πρέπει νά 
έφαρμόζωνται αμέσως.

’Από αύτές τις διατάξεις τού καταστατικού τής Διεθνούς άντιλαμβάνεσθε 
περί τίνος πρόκειται.

Έν συνεχεία παραθέτω τήν πρώτη παράγραφο τού καταστατικού τού κομμου
νιστικού κόμματος τής Ελλάδος όπως είχε προ τής άναδιοργανώσεως τής Γ' 
Διεθνούς. Λέγει τά εξής :

«Τό Κομμουνιστικό κόμμα τής Ελλάδας, τμήμα τής κομμουνιστικής Διε- 
» θνοΰς είναι τό οργανωμένο πρωτοπόρο τμήμα τής έργατικής τάξης τής Έλ- 
» λάδας. „

« Βασικό του πρόγραμμα έχει νά συσπειρώση τήν εργατική τάξι στο παλλαϊκό 
» μέτωπο πάλης. . . γιά τή νίκη τής λαϊκής έπανάστασης καί γιά τήν έγκαθίδρυσι 
» στήν Ελλάδα τής έργατοαγροτικής Σοβιετικής εξουσίας.

«Τελικός σκοπός τού Κ.Κ.Ε. τού κόμματος δηλαδή τής δικτατορίας τού προ- 
» λεταριάτου, είναι ό μετασχηματισμός τής χώρας κάτω άπό τήν καθοδήγησι τής 
» έργατικής τάξεως μαζί μέ τήν έργαζομένη άγροτιά, σέ χώρα τού σοσιαλισμού, 
» ή έκμηδένισι όλων τών έκμεταλλευτικών τάξεων, καί ή δημιουργία άταξικής 
» κομμουνιστικής κοινωνίας.
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« Το Κ.Κ.Ε. διεξάγει τον άγώνα σέ στενωτάτη συμμαχία μέ τούς εργάτες 
» καί εργαζομένους όλου τοϋ κόσμου, ώς τμήμα τοϋ ενιαίου Παγκοσμίου κόμματος 
» τοϋ επαναστατικού προλεταριάτου τής κομμουνιστικής Διεθνούς».

Ά λλ’ ας δούμε, πώς κατώρθωσε ό κομμουνισμός νά είσχωρήση καί στην 
Ελλάδα, στη χώρα δηλαδή, όπου άπό χαρακτήρος οί κάτοικοι είναι συντηρητικοί 
καί μέ μεγάλη δυσπιστία άκοΰν τά κηρύγματα των ξένων ;

’Ά ς εξετάσουμε δηλαδή έν περιλήψει την ιστορία τοϋ κομμουνιστικού κόμ
ματος τής 'Ελλάδος.

Κατά τό έτος 1908 άρχισε νά γίνεται μιά προπαγάνδα τής νεωτεριστικής 
τότε ιδέας τοϋ σοσιαλισμού.

'Ένας νεοφώτιστος σοσιαλιστής τής έποχής εκείνης ό Πλάτων Δρακούλης, 
ό όποιος μόλις είχε γυρίσει άπό τά διάφορα σοσιαλιστικά κέντρα τής Ευρώπης καί 
τής ’Αμερικής ίδρυσε στο Βόλο τον «Σοσιαλιστικό "Ομιλο Βόλου», στον όποιον είχαν 
γραφή περί τούς 20 επιστήμονες, εργάτες, τυπογράφοι καί καπνεργάτες.

’Αμέσως κατόπιν άρχισε νά κάμη προπαγάνδα εντατική περιοδεύων στις διά
φορες πόλεις τής Ελλάδος.

’Έτσι κατώρθωσε νά ίδρύση σοσιαλιστικούς 'Ομίλους στάς Πάτρας, Καλά- 
μας, Πειραιά, ’Αθήνας, Σΰρον καί Κέρκυραν, τούς οποίους κατόπιν συνέδεσε μέ την 
Σοσιαλιστική φεντερασιόν ('Ομοσπονδίαν) τής Θεσσαλονίκης.

'Η «σοσιαλιστική φ εντερασιόν» τής Θεσσαλονίκης, ή οποία ήταν Παράρ
τημα τής περίφημου τότε Β' Σοσιαλιστικής Διεθνούς κατά τά πρώτα έτη κατηύ- 
θυνε πνευματικά μόνον τούς Ελληνικούς σοσιαλιστικούς ομίλους δεδομένου ότι ορ
γανωτικά δέν ειχον κανένα άπολύτως σύνδεσμο.

’Ενδιαφέρει όμως ή σοσιαλιστική φεντερασιόν τής Θεσσαλονίκης άπό μιας 
άλλης πλευράς έθνικής καί πολιτικής.

Καί αύτή είναι ότι τότε, έξέδωκε ένα μανιφέστο καί άπηύθυνε μιά διαμαρ
τυρία εναντίον τού Βαλκανικού πολέμου καί τής εξόδου τής Ελλάδος στον πόλεμο 
εναντίον τής Τουρκίας.

Έστράφησαν δηλαδή οί σοσιαλισταί εναντίον τών εθνικών καί άπελευθερω- 
τικών διεκδικήσεων, τού Ελληνισμού, εύθύς άπό τά πρώτα βήματα τής έμφανί- 
σεώς των, ίσως γιά νά διακηρύξουν άμέσως επίσημα καί μέ πράξεις οτι,. άρθρον 

. πίστεως τής νέας κοσμοθεωρίας είναι καί θά είναι πάντοτε ή άντεθνική δράσις.
Τότε έξέδιδον στή Θεσσαλονίκη καί μιά έφημερίδα σέ Εβραϊκή γλώσσα μέ 

τον τίτλο «ό έπαναστατημένος νέος» καί στάς ’Αθήνας τον « ’Εργατικόν 
Ά γώ να » , όργανο κατόπιν τού σοσιαλιστικού έργατικοΰ κόμματος.

Γενικώς όμως, κρίνοντες τή δράσι τών σοσιαλιστικών 'Ομίλων καί τών σοσια
λιστικών νεολαιών τής Ελλάδος μέχρι τού 1917 όπόταν έξερράγη ή Μπολσεβι- 
κική έπανάστασις μπορούμε νά τήν χαρακτηρίσουμε φιλολογική καί θεωρητική.

'Η κίνησίς των δέν παρουσίασε ούτε οργανωτική συγκρότησι, οΰτε καί προ- 
γραμμα μέ πολιτικά ή κοινωνικά αιτήματα σαφή καί μελετημένα.

Μετά τήν κομμουνιστική έπανάστασι τής Ρωσσίας τού 1917, έγινε ή 
πρώτη οργανωτική προσπάθεια στήν Ελλάδα έκ μέρους τών σοσιαλιστικών οργανώ
σεων, μέ τή σύγκλησι στον Πειραιά τήν 17 Νοεμβρίου 1918 τού Α' ιδρυτικού συν
εδρίου των.

’Εκεί ίδρύθη καί έπίσημα πλέον τό Σοσιαλιστικό ’Εργατικό Κόμμα, πού 
βραδύτερα έβαπτίσθη σέ. κομμουνιστικό μέ αρχηγούς τον Γεωργιάδη, τό Σί- 
δερη κ.λ.π.

Στις 5 Μαίου 1919 μιά συνδιάσκεψις τοϋ κόμματος αύτοΰ έλαβε τήν άπόφασι
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νά συνδεθή μέ τά επαναστατικά σοσιαλιστικά κόμματα τής Βαλκανικής, ενώ μέ
χρι τότε οί περισσότεροι ήγέται τοϋ κόμματος ερωτοτροπούσαν μέ τήν Β' Διεθνή.

Στις 5 Φεβρουάριου 1920 έγινε στάς ’Αθήνας τό Β' Συνέδριο τοΰ Κόμ
ματος κατά τό όποιο άποφασίζεται ή μετονομασία του σέ Σοσιαλιστικό ’Εργα
τικό κόμμα της Ελλάδος (κομμουνιστικό).

Τό κόμμα προσχωρεί στήν Γ' Διεθνή τής Μόσχας έκτοτε δέ ώς επίσημο Πα
ράρτημα αυτής έκτελεΐ τις έντολές, οδηγίες καί αποφάσεις της τυφλά.

Πρέπει γιά τήν Ιστορία νά σημειωθή ότι, από τήν έποχή έκείνη ή έφημερίς 
«Ριζοσπάστης» πού άνήκε στον σοσιαλιστή Πετσόπουλο έγινε τό έπίσημο όρ
γανο τοϋ κόμματος.

Ώ ς πρώτος άντιπρόσωπος στήν κομμουνιστική Διεθνή, τής Μόσχας, άπε- 
στάλη ό Δημοσθένης Λιγδόπουλος, ίδεολόγος αγωνιστής, ό όποιος όταν έπέ- 
στρεφε, έδολοφονήθή από τούς~Τνεργοΰντας τήν μεταφοράν του Καυκάσιους ναυτικούς.

’Αργότερα, διάφοροι συντηρητικοί θέλησαν νά μή προσχωρήση τό Ελληνικό 
Κομμουνιστιό Κόμμα τελείως στή Μόσχα, άλλά άπέτυχαν καί έξεδιώχθησαν από 
τό Κόμμα ώς λικβινταρισταί (διαλυτικοί), οπότε κατά τό έκτακτο συνέδριο τοϋ 
κόμματος τον Νοέμβριο τοΰ 1924 μετωνομάσθη τό κόμμα αυτό σέ «κομμου
νιστικό κόμμα Ελλάδος, τμήμα της κομμουνιστικής διεθνούς», σύμφωνα 
μέ τό καταστατικό τής Κομμουνιστικής Διεθνούς, τό όποιο άπεδέχθησαν.

Αύτή είναι έν περιλήψει ή 'Ιστορία τοΰ κομ. κόμματος τής Ελλάδος, τό 
όποιο έκμεταλλευόμενον τις πολιτικές διαιρέσεις, κατώρθωσε νά δημιουργήση μιά 
κατάστασι επαναστατική, ή όποια προεκάλεσε τήν άντίδρασι τοΰ 1936. Μετά όμως 
τον πόλεμο τής Ελλάδος καί τήν κατοχή τοΰ 1941 καί πάλι τό κομ. κόμμα πήρε 
τήν πρωτοβουλία μέ τήν όργάνωσι τής εξωκομματικής όργανώσεως Ε.Α.Μ. τύπου 
Λαϊκοΰ μετώπου.

'Η  Γ' Διεθνής όργάνωσις των κομμουνιστών αύτοδιελύθη κατά τήν 22-5-1943 
μέ τήν αιτιολογία ότι τά κομ. κόμματα των διαφόρων χωρών έχειραφετήθησαν 
καί δέν παρίσταται άνάγκη νά καθοδηγούνται πλέον.

δ').—Δ' Διεθνής όργάνωσις εργατών (Τροτσκισμός).
Ή  Δ' Διεθνής ίδρύθη άπό τον Τρότσκυ τό 1934 στο Παρίσι δέν έχει όμως 

άκόμη οριστική έδρα μέ μόνιμο συμβούλιο.
Ή  Διεθνής αύτή συνεκέντρωσε τούς πολιτικούς εχθρούς τοΰ Στάλιν, τον όποιον 

κατηγορούν ούτοι ότι έπρόδωσε τις αρχές τοΰ Μάρξ, ύποστηρίζουν δέ ότι αύτοί 
μόνον είναι οί ορθόδοξοι Μαρξισταί, οί γνήσιοι Διεθνισταί καί επαναστάτες, οί όποιοι 
δέν δέχονται κανένα συμβιβασμό στούς άγώνες των γιά τήν έφαρμογή τοΰ κομ
μουνιστικού προγράμματος.

Ή  έχθρα, μεταξύ των οπαδών τής Γ' Διεθνοΰς καί τής Δ' Διεθνούς είναι 
άφάνταστος, γιά τό κομμουνιστικό δέ κόμμα τής Ρωσσίας οί φοβερώτεροι εχθροί 
είναι οί Τροτσκισταί (οπαδοί τής Δ' Διεθνοΰς).

’Εδώ στήν Ελλάδα έχουμε καί μιά ξεχωριστή κομμουνιστική όργάνωσι πού 
λέγεται Άρχειομαρξιστική όμάς καί ή όποια είναι γνωστή γιά τήν έπαναστα- 
τικότητά της, έχει δέ τις ίδιες σχεδόν αρχές μέ τήν Δ' Διεθνή.

'Όλες αυτές οί οργανώσεις, δηλαδή ή A', Β', Γ', καί Δ' Διεθνής είνα  ̂
οργανωμένα πολιτικά κόμματα καί ώς πολιτικά κόμματα διεξάγουν άγώνες.

’Εκτός όμως άπό αύτές, ύπάρχουν καί άλλες έργατικές οργανώσεις πού 
λέγονται Διεθνείς γιά τις οποίες όμως θά άσχοληθοΰμε στο επόμενο άρθρο.
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'Υπό κ . ΓΡΗΓ. ΚΑΤΣΑ Καθηγητοΰ ’Ιατροδικαστικής

1. —Γενικά περί τής θανατικής ποινής.
2. —Τά μέσα έκτελέσεως τής θανατικής ποινής. Ιστορική άνασκόπησις.
3. —Σύγχρονα μίδα έκτελέσεως θανατικής ποινής :

A . Θάνατος δ ί  Ασφυξίας.—̂ ΕΆ&άνατος διά μηχανικών μέσων.— Γ ' . Θάνατος 
δ ί  ηλεκτροπληξίας.— Δ '. Θάνατος διά δη λ ητηρ ιά σεως.

4. —Τό προσφορότεροι’ προς ευθανασίαν μέσον έκτελέσεως τής ποινής.

1. 'Ο Ποινικός Νόμος των διαφόρων λαών, κατά τούς διαφόρους αιώνας 
επέβαλλε ποινάς κατά τών άμαρτανόντων έναντι της Κοινωνίας. Αΐ ποιναί αδται 
ήσαν διάφοροι, δι* εγκλήματα δέ θεωρούμενα βαρέα έπεβάλλετο ή θανατική ποινή. 
Ό  Νόμος του βασιλέως τών Βαβυλωνίων Χαμουραμπί (2.000 π .Χ .), ό Νόμος τοϋ 
Μωϋσέοτς, ό Νόμος τοϋ Δράκοντος έν Άθήναις καί άλλων χωρών έπέβαλλον την 
θανατικήν ποινήν δι’ εγκλήματα, τά όποια νυν δεν θά έτιμωροΰντο διά τοιαύτης 
ποινής.

Παρερχομένων τών αιώνων ή θανατική ποινή έπεβάλλετο διά πράγματι 
ειδεχθή εγκλήματα, πολιτικής όμως φύσεως, διότι διά στρατιωτικά εγκλήματα 
εύχερέστερον, καί νϋν είσέτι, επιβάλλεται ή θανατική ποινή.

Παρ’ όλην όμως, τήν νϋν σπανιωτέραν έπιβολήν τής θανατικής ποινής, πολ- 
λαί άντιρρήσεις εκφράζονται έναντίον ταύτης. Φιλόσοφοι, λογοτέχναι, κοινωνιολό
γοι , έγκληματολόγοι, θεολόγοι καί άλλοι διαγωνίζονται εις έπιχειρηματολογίαν 
καταπολεμήσεως τής διατηρήσεως τής θανατικής ποινής. 'Ημείς, έν τώ παρόντι 
άρθρω δεν θέλομεν άσχοληθή μέ τάς ύπέρ ή κατά τής διατηρήσεως τής θανατι
κής ποινής έκφραζομένας γνώμας, άλλά μόνον διά τά μέσα έκτελέσεως ταύτης.

2. Ταΰτα ήλλαξαν κατά τούς δαφόρους αιώνας, άλλοτε μέν όντα σκληρότατα, 
άλλοτε δέ οπωσδήποτε ήπιώτερα, παρέχοντα βαθμόν τινα εύθανασίας. Περιοριζό- 
μεθα εις τήν αναφοράν ολίγων έκ τών έν τή άρχαιότητι έν χρήσει μέσων θανατώ- 
σεως.

Οΰ τω παρά τοΐς άρχαίοις Άθηναίοις έφηρμόζοντο ώς μέσα θανατικής ποι
νής ό άποτυμπανισμός -καί ή διά κώνειου δηλητηρίασις. Εις παλαιοτάτην 
έποχήν, ότε ίσως οΐ κάτοικοι εμενον εις τήν Άκρόπολιν έφηρμόζετο ή άπό τοϋ 
ύψους ταύτης κατάρριψις τοϋ καταδικασθέντος εις θάνατον, εις τούς υστέρους 
όμως χρόνους ή ποινή έξετελεΐτο διά τοϋ τυμπάνου (ήτυπάνου) ή διά δηλητηριά- 
σεως διά κώνειου.

Όποιον τι ήτο τό τύμπανον ή τύπανον δεν καθορίζεται" κατά πολλούς ήτο 
ρόπαλον, δηλ. θλών οργανον καί έπομένως ό άποτυμπανισμός ήτο έν τή πραγμα- 
τικότητι δαρμός. Έν τή Πολιτεία ’Αθηναίων τή Άριστοτέλους άναφέρεται ή κατά 
τήν τελευταίαν στιγμήν άπό τοϋ άποτυμπανισμοΰ διάσωσις τοϋ Λυσιμάχου, διό 
ουτος προσέλαβε τήν έπωνυμίαν : ό άπό τυμπάνου, ό διασωθείς δηλαδή, ώς μή 
ΰποστάς τήν έπιφοράν τοϋ τυμπάνου.

Κατ’ άλλους ό άποτυμπανισμός συνίστατο εις εΐδός τι σταυρώσεως.
'Η διά κώνειου όμως δηλητηρίασις είναι ή πλέον γνωστή, λόγω τοϋ ότι γνω- 

ρίζομεν ότι διά κώνειου έθανατώθησαν ό Σωκράτης, ό Φωκίων καί άλλοι ένδοξοι
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άνδρες. Τά μέσα τής θανατικής ποινής θά σχολιάσωμεν κατωτέρω, δέον 
δμως άπό του νϋν να ύπομνήσωμεν δτι ή χρησιμοποίοησις τοΰ κώνειου προς θανά- 
τωσιν έδείκνυεν ήμέρωσιν των ηθών καθ’ δσον τδ κώνειον έπέφερε τον μετ’ 
ευθανασίας θάνατον, εάν κρίνωμεν έκ τής περιγραφής τής δηλητηριάσεως τοΰ Σω- 
κράτους, την οποίαν δίδει ό Πλάτων εις τον Φαίδωνα.

Δεν γνωρίζω, έγώ τούλάχιστον άν συμφώνως προς διατάξεις του Νόμου 
έφηρμόζετο ότέ μέν ό άποτυμπανισμός, ότέ δέ τό κώνειον ή ή - εκλογή έναπέ- 
κειτο εις την δρεξιν τοΰ δημίου ή εις άπόφασιν των 11. Εις τήν Ρώμην καί εις 
διάφορα Κράτη κατά τον Μεσαίωνα έφηρμόζοντο προς έκτέλεσιν τής θανατικής 
ποινής μέσα πράγματι βασανιστικά, φέροντα καί ήδη ρίγος εις τούς άναγινώσκοντας 
τά των τοιούτων μέσων θανατώσεως. Άναφέρομεν τήν σταύρωσιν, τήν εγκλεισιν 
έν στενώ χώρω, τήν κατάχωσιν, τήν εγκλεισιν του καταδικασθέντος εντός σάκκου 
περιέχοντος ζώα δυνάμενα νά δαγκάσουν διά τών όδόντων ή νά ξεσχίσουν τάς 
σάρκας διά τών ονύχων, ώς γαλήν, ποντικούς κ.λ.π., τοΰτο δέ ΐνα ό θάνατος έπέλθη 
μαρτυρικώς. ’Άλλοτε ό έγκλεισθείς εντός σάκκου έρρίπτετο εις τήν θάλασσαν ή εις 
ποταμόν. Φοβερός ήτο ό διά τροχού θάνατος, συχνός δέ—κατά τον Μεσαίωνα— 
ό επί τής πυράς θάνατος, τό προσφιλές μέσον τής Τέρας Έξετάσεως. Έφηρμόζοντο 
καί άλλα μέσα, κατά κανόνα βασανιστικά. 'Η Γαλλική Έπανάστασις, έκ λόγων 
φιλοσοφικών (Ρουσσώ, κ.λ.π.) κατεδίκασε τούς βασανιστικούς τρόπους θανατώσεως 
καί άναζητοΰσα νέον μέσον φιλανθρωπικώτερον έψήφισε τήν εισαγωγήν τής λαιμη
τόμου, είσέτι έφαρμοζομένης έν Γαλλία διά τά πολιτικά έγκλήματα.

3. Άφίνοντες τούς έν τή ιστορία άναφερομένους τρόπους τής θανατικής ποι
νής θά άσχοληθώμεν μέ τά κατά τά τελευταία έτη έφαρμοζόμενα μέσα. Θά άνα- 
φέρωμεν αύτά κατά τήν σειράν τών βιαίων θανάτων, ώς ούτοι έκτίθενται έν τή 
’Ιατροδικαστική μου, κατόπιν δέ θέλομεν σχολιάσει όποϊρν μέσον είναι τό προτιμό- 
τερον προς άντικατάστασιν του παρ’ ήμΐν ΐσχύοντος, τοΰ διά πυροβολισμού.

Α'. Θάνατοι δι’ ασφυξίας

α) ’Απαγχονισμός. Άρχαιόθεν έφηρμόζετο ούτος ώς ποινή. Ό  "Ομηρος 
έν τή Όδυσσεία αναφέρει δτι ό Όδυσσεύς άπηγχόνισε τάς απίστους θεραπαινίδας, 
αίτινες καί τον οίκον του ήτίμασαν καί διά τής άπρεπούς διαγωγής των έβασάνισαν 
τήν Πηνελόπην καί τον Τηλέμαχον.

Ώ ς νόμιμος ποινή ό απαγχονισμός έφαρμόζεται νΰν έν ’Αγγλία, Αίγύπτω, 
Τουρκία.

Δι’ άπαγχονισμοΰ δέ έθανατώθησαν οί κριθέντες ώς έγκληματίαι πολέμου 
Γερμανοί ήγέται ώς οί Ρίμπεντροπ, Κάΐτελ, κ.λ.π. Τον άπαγχονισμόν δέ έφήρμοσαν 
ευρέως οί Γερμανοί εις τάς ύπ’ αυτών καταληφθείσας χώρας ώς καί έν Έλλάδι.

β) Στραγγαλισμός. Διά τούτου έξετελεΐτο ή θανατική ποινή έν Ισπανία. 
Δέν γνωρίζομεν έάν είσέτι έφαρμόζεται έκεΐ ό στραγγαλισμός. Προς έύέργειαν 
τούτου ό λαιμός^ τοΰ καταδίκου περιεβάλλετο διά κρίκου μετάλλινου, συσφιγγομέ- 
νου υπό τοΰ δημίου μέχρις άποπνίξεως τού καταδίκου.

Τό μέσον τοΰτο ήτο κατ’ έξοχήν βασανιστικόν καί εύθύς έξ αρχής δέον νά 
κριθή ώς άπορριπτέον.

γ) Πνιγμός—Πνιγμονή—Έγκλεισις έν στενώ χώρω. Δέν έφαρμό- 
ζονται κατά τούς νεωτέρους χρόνους ώς νομίμως ύπό πολιτισμένου Κράτους άνε- 
γνωρισμένα μέσα θανατώσεως. Εις έξω νόμου δμως έφαρμογήν έχομεν παραδείγ
ματα. Οΰτω ό πνιγμός έφηρμόσθη εύρέως κατά τήν Γαλλικήν Έπανάστασιν, ούχί 
δμως ώς νομίμως έγκεκριμένον μέσον, άλλα τοιοΰτον τής σαδιστικής έπινοήσεως 
τών κατά τόπους διοικητών. Διαβόητος τοιοΰτος ύπήρξεν ό έν Νάντη δράσας Καρ-
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ριέ. Ούτος διέτασσε τήν πλήρωσιν λέμβων διά των ύπ’ αύτοϋ αύθαιρέτως καταδικα- 
σθέντων εις θάνατον. Εις τό μέσον δέ τοϋ Λείγηρος ποταμού αί λέμβοι άνετρέ- 
ποντο, οί κατάδικοι έ'πιπτον εις τδ ΰδωρ καί χιλιάδες άνθρώπων δι’ αύτοϋ του τρό
που έθανατώθησαν. Κατά τήν άκμήν τής δράσεώς του ό Καρριέ διά των καταπον- 
τιστικών πλοιαρίων έθανάτωσεν εντός 20 ήμερων πλείονας των 4.000 άνθρώπων.

Σχετικώς πρός τήν έγκλεισιν έν στενώ χώρω άναφέρομεν τήν διά τούτου τοϋ 
μέσου θανάτωσιν ύπό των Γερμανών χιλιάδων Εβραίων καί άλλων ομήρων μετα- 
φερομένων διά σιδηροδρομικών οχημάτων ύπερπληρωθέντων.

Β'. Θάνατος διά μηχανικών μέσων
α) Θλώντα όργανα. Ειδομεν ότι οί ’Αρχαίοι ’Αθηναίοι έχρησιμοποίουν 

τον άποτυμπανισμόν, όστις, ώς εϊπομεν, κατά τούς πλείστους ήτο δαρμός διά ρο
πάλου. Τον έκ πραγματικού δαρμού θάνατον έδοκίμασαν πολλοί "Ελληνες κατά τήν 
Γερμανικήν κατοχήν.

β) ’Όργανα τέμνοντα καί συγχρόνως θλώντα. Τοιαΰτα έφηρμόσθησαν 
ώς νόμιμος έκτέλεσις, άφ’ ένός μέν ό πέλεκυς, άφ’ έτέρου δέ ή περίφημος καί δι’ 
ημάς λαιμητόμος.

Ό  πέλεκυς. Γνωρίζομεν ότι ήτο έν χρήσει άλλοτε έν ’Αγγλία καί διά 
τοιούτου μέσου έθανατώθη άποκεφαλισθεΐσα ή Μαρία Στούαρτ. ’Ισχύει εΐσέτι έν 
Γερμανία. Προ μηνός μάλιστα έδημοσιεύθη ότι άπέθανεν ό έπί έτη Γερμανός έκτε- 
λεστής διά πελέκεως. Ούτος ήτο τόσον ήσκημένος—καί έκαυχάτο δι’αύτό—ώστε καί 
όρθιου όντος τοϋ καταδίκου καί άμερίμνως περιπατοϋντος άπέκοπτε τον λαιμόν του 
διά μικρού πελέκεως.

Ή  Λαιμητόμος. Αύτη έχει συγκλονιστικήν ιστορίαν. Είσήχθη έν Γαλλία 
κατά τήν μεγάλην έπανάστασιν. ’Έδρασε δέ ήρωικώς κατά τήν έποχήν τής τρομο
κρατίας. Μόνον έν Παρισίοις, κατά τήν άκμήν τής τρομοκρατίας, άπεστέλλοντο εις 
τήν λαιμητόμον περί τά 200 άτομα καθ’ έκάστην. Χιλιάδες δέ ατόμων έλαιμητομή- 
θησαν καθ’ όλην τήν Γαλλίαν. Ή  λαιμητόμος ώνομάσθη καί γκιλλοτίνα (guillo
tine) έκ τοϋ ονόματος τοϋ ΐατροΰ Guillotin θεωρουμένου ώς έφευρέτου τοϋ μηχανή
ματος. Ή  αλήθεια όμως είναι οτι ό Guillotin, βουλευτής ών, συνέστησεν άντικατά- 
στασιν τών μέχρι τότε έν χρήσει βασανιστικών μέσων πρός θανάτωσιν δΓ άλλου 
όλιγώτερον βαναστικοΰ καί προκαλοϋντος οίονεί εύθανασίαν. Κατεσκευάσθη δέ ή 
λαιμητόμος έπί σχεδίου τοϋ χειρουργοΰ Luis (ονομάζεται έπίσης καρμανιόλα).

Δέν είναι δυνατόν ένταΰθα νά έκθέσωμεν τήν κατασκευήν τοϋ μηχανήματος, 
ούτε καί τον τρόπον ένεργείας. Ή  αποκοπή όμως τοϋ λαιμού τοϋ καταδίκου είναι 
άμεσος. 'Υπήρξαν όμως—παρ’ ήμΐν τούλάχιστον—περιπτώσεις καθ’ ας μιά καταφορά 
τής μαχαίρας δέν ύπήρξεν ικανή νά άποκόψη τον λαιμόν καί έπανελήφθη ή κατα
φορά δίς ή καί τρις κατόπιν.

'Η λαιμητόμος είσήχθη καί έν Έλλάδι άπό τών πρώτων έτών τής βασιλείας 
τοϋ Όθωνος. Ήγοράσθη έν Γαλλία καί Γάλλος δήμιος προσήλθεν όπως διδάξη τήν 
χρήσιν τοϋ μηχανήματος εις τούς ήμετέρους. Τό πρότυπον τής Ελληνικής λαιμη
τόμου διαφυλάσσεται έν τώ Έργαστηρίω τής ’Ιατροδικαστικής τοϋ Πανεπιστημίου. 
Έλειτούργησε παρ’ ήμΐν έπί 60 έτη καί πλέον. Δέν ήδυνήθημεν νά πληροφορηθώμεν 
όπόσοι έλαιμητομήθησαν έν Έλλάδι. Πάντως άνέρχονται εις άρκετάς εκατοντάδας. 
Ή  λαιμητόμος μετά τών κιβωτίων εις ά ένεκλείετο μετεφέρετο εις τήν πόλιν, ένθα· 
έπετελέσθη τό έγκλημα, διά τό όποιον κατεδικάσθη εις θάνατον ό ένοχος. ’Επειδή 
όμως ή μεταφορά ήτο δαπανηρά, κυριώτερον όμως διότι ή έκτέλεσις κατήντα 
θέαμα έλάχιστα έποικοδομητικόν ήθικής, κατηργήθη ή άνά τάς ’Επαρχίας περιφορά 
καί αί έκτελέσεις έγίνοντο εις τό Παλαμήδι τοϋ Ναυπλίου. 'Η τελευταία λειτουργία 
τής λαιμητόμου έγένετο κατά τό 1911, έκτελεσθέντων 22 καταδίκων. 'Η  έν άχρη-



820 Γρηγορίου Κάτσα

στία τεθείσα λαιμητόμος έδωρήθη ύπό τοϋ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά τό 
1934, ένεργεία του Καθηγητοϋ I. Γεωργιάδου, εις τό ’Ιατροδικαστικόν Έργαστή- 
ριον, ένθα καί διαφυλάσσεται.

Παρατηρήσεις, κλινικαί ούτως εΐπεΐν, επί των λαιμητομηθέντων έχουν δημο- 
σιευθή πολλαί ύπό Γάλλων ιατρών των φυλακών, κατά νόμον παρισταμένων κατά 
τάς εκτελέσεις.

γ) Πυροβόλα όπλα. Παρ’ ήμίν νΰν άπασαι αί θανατικαί εκτελέσεις ένερ- 
γοΰνται διά τυφεκισμού. ΓΙρότερον οί μέν πολιτικοί κατάδικοι έξετελοΰντο διά τής 
λαιμητόμου, διά τυφεκισμού δέ μόνον οί στρατιωτικοί. 'Ο προς έκτέλεσιν τοποθε
τείται προ τού εκτελεστικού αποσπάσματος άποτελουμένου έκ χωροφυλάκων ή 
στρατιωτών.

Μετά την πτώσιν τού καταδίκου έκ τών τραυμάτων δίδεται ή χαριστική κα- 
λουμένη βολή διά πυροβολισμού κατά τής κεφαλής τού φονευθέντος, προς άπόλυτον 
βεβαίωσιν τού θανάτου.

Έν Ρωσία φαίνεται ότι ό καταδικασθείς δέχεται παρ’ ένός βολήν κατά τού 
ίνίου. Τον τρόπον τούτον έφήρμοσαν καί παρ’ήμΐν οί έλασίται κατά τό 1945—46. 
Τά πλείστα όντως πτώματα άτινα έξητάσαμεν εις τό Περιστέρι καί άλλαχοΰ διά 
τοιούτου—κατά τό ίνίον—πυροβολισμού είχον θανατωθή.

Γ'. Θάνατος δι’ ηλεκτροπληξίας
’Εφαρμόζεται εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Αμερικής. Ό  κατάδικος 

προσδένεται επί τής ηλεκτρικής καρέκλας καί διαβιβάζεται δι’ αυτού ρεύμα ήλε- 
κτρικόν μεγάλης έντάσεως. Είναι περίεργον ότι ενώ τελευταίως γίνεται λόγος έν 
’Αγγλία όπως άντικατασταθή ό απαγχονισμός διά τής ήλεκτροπληξίας, έν ταΐς 
'Ηνωμέναις Πολιτείαις ήρχισαν άποστρεφόμενοι τήν ήλεκτροπληξίαν καί εις τινα 
Κράτη (State) έφαρμόζουν νΰν τήν διά δηλητηρίου έκτέλεσιν, όπο}ς άνεγράφη 
εις τάς έφημερίδας.

Δ'. Θάνατος διά δηλητηριάσεως

Εύρεΐα υπάρχει ή χρησιμοποίησις δηλητηρίων προς έγκληματικούς σκοπούς, 
Προς έκτέλεσιν όμως θανατικής ποινής νομίμως διαταχθείσης λαμπρόν παράδειγμα 
έχομεν τήν διά κώνειου δηλητηρίασιν παρά τοΐς άρχαίοις Άθηναίοις. Είπομεν δέ 
άνωτέρω ότι ή διά κώνειου δηλητηρίασις παρείχε δόσιν τινά εύθανασίας.

Κατά τούς νεωτέρους χρόνους συνεζητήθη όπως ή θανατική ποινή έκτελήται 
διά δηλητηριάσεως, συμφώνως προς ύπό τού Νόμου τεθησομένας διατάξεις. Είπομεν 
δέ άνωτέρω ότι εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας ήρχισε κίνησις προς άντικατάστασιν 
τής ήλεκτροπληξίας διά δηλητηριάσεως. Τήν προς δηλητήριον προτίμησιν προ- 
έλαβον οί Γερμανοί, λέγεται δέ ότι χιλιάδες άνθρώπων έθανατώθησαν διά δηλητη
ρίου. Ένεκλείετο άριθμός τούτων έντός ειδικών θαλάμων, εις ούς διά καταλλήλου 
έγκαταστάσεως διωχετεύετο δηλητηριώδές τι αέριον, ικανόν νά έπιφέρη αύθωοεί τον 
θάνατον. 'Οποίον υπήρξε τό χρησιμοποιηθέν άέριον δεν είναι έπακριβώς γνωστόν. 
Τινές δέχονται ότι ήτο τό φωταέριον διά τού έν αύτώ ένεχομένου μονοξειδίου τού 
άνθρακος (CO). ’Άλλοι νομίζουν, ότι διωχετεύετο ύδροκυάνιον (HCN). Άμφότερα 
τά άέρια ταΰτα είναι μεγίστης δηλητηριώδους δυνάμεως καί όλίγισται είσπνοαί 
τούτων ύπό μικροτάτην εΐσέτι ποσότητα ευρισκομένων έν τώ άτμοσφαιρικώ άέρι 
έξαρκοΰν προς πρόκλησιν ταχυτάτου θανάτου, οίονεί αιφνίδιου. Καί άλλα όμως δηλη
τήρια είναι ικανά νά έπιφέρουν ταχύν θάνατον, άλλ’ έν νομίμω έκτελέσει θανατικής 
ποινής ή προτίμησις διά στραφή κυρίως προς τά άναφερθέντα, δηλαδή τό μονοξεί- 
διον τού άνθρακος ή τό ύδροκυάνιον.
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4. Σχολιάσαντες τά νυν έν νομίμω εφαρμογή μέσα προς έκτέλεσιν θανατικής 
ποινής ας έξετάσωμεν ποιον είναι το μάλλον πρόσφορον προς ευθανασίαν, ίνα έν τώ 
μέλλοντι τοϋτο άντικαταστήση καί παρ’ ήμΐν τήν διά πυροβολισμού έκτέλεσιν.

Έ π ι τούτου δέον νά δηλώσωμεν δτι ή εκλογή προσφορωτέρου μέσου προς 
έκτέλεσιν ένδιαφέρει ολιγώτερον ίσως τον κατάδικον καί περισσότερον τούς κατά 
νόμον υποχρεωμένους νά παρίστανται κατά τήν έκτέλεσιν (δικαστικοί, ιατροί, 
κ.λ.π.). Εις τό πολύ κοινόν έ'χει άπαγορευθή ή κατά τάς έκτελέσεις παρουσία συμφώ- 
νως προς τό άρθρον 50 τού Ποινικού Κώδικος. Τούτο έχει ούτω : «'Η θανατική 
ποινή έκτελεϊται έπί παρουσία μόνον των έπιτετραμμένων τήν έκτέλεσιν ’Αρχών».

Καί ώς προς μέν τον κατάδικον φρονοΰμεν ότι τό μαρτύριόν του έγκειται ούχί 
.εις αύτό τούτο τό μέσον δι’ ού θά έκτελεσθή, άλλ’ εις αύτό τούτο τό γεγονός τής 
έκτελέσεως. ’Αρχίζει τό μαρτύριόν του άφ’ ής είδοποιηθή ότι ήγγικεν ή ώρα τής 
έκτελέσεώς του. Διά τούτο δέ πολλοί έν λιποθυμία ή ψυχική αναισθησία τοποθε
τούνται ύπό των δημίων όπως τό έκάστοτε μέσον έκτελέσεως άπαιτεΐ. Υπάρχουν 
όμως καί σκληραί ψυχαί ούδένα τάραχον ψυχής αισθανόμενοι καί δι’ αυτούς—άλλά 
καί τούς παρευρισκομένους—τό σχετικώς παρέχον ευθανασίαν μέσον θά ήτο τό 
προτιμότερον.

’Εν τή σκέψει δέ μεταβολής τού τρόπου έκτελέσεως δέον νά ληφθή ύπ’ όψιν 
καί ή έντύπωσις τήν οποίαν έκ τής έκτελέσεως άποκομίζουν καί οί κατά νόμον 
ύποχρεωμένοι νά παρακολουθήσουν τήν έκτέλεσιν εις οδς ίσως θά έπρεπε νά προσ- 
θέσωμεν τούς πανταχοΰ παρόντος δημοσιογράφους. Έξετάσωμεν ήδη τά προς 
έκλογήν μέσα :

'Ο διά στραγγαλισμού θάνατος είναι φρικώδης, δικαίως δέ δέν έφηρμόσθη 
πλήν τής 'Ισπανίας αλλαχού' ίσως δέ καί έκεΐ νΰν νά έχη καταργηθή.

'Ο δι’ άπαγχονισμοΰ θάνατος έάν έκτελεϊται, ώς έν ’Αγγλία, έπί ειδικού 
ικριώματος, ούτινος τό έδαφος διανοίγεται αΐφνιδίως καί τό σώμα τού φέροντος 
τον βρόχον καταδίκου πίπτει εις βάθος 2—3 μέτρων, προκαλεΐ άμέσως τον θά
νατον. Έάν όμως ό άπαγχονισμός έκτελήται διά προχείρου άναρτήσεως τού σώ
ματος ώς ένήργησε παρ’ ήμΐν ό Πάγκαλος κατά τό 1926 καί οί Γερμανοί κατά τήν 
κατοχήν, τότε δέν άποκλείεται ό θάνατος νά έπήλθε βασανιστικός διά τον κατάδι
κον. Γνωρίζομεν ότι ό άπαγχονισθείς κατά τήν πρώτην περίοδον, διάρκειας ένός λε
πτού περίπου, διατηρεί πάσας τάς αισθήσεις καί δύναται νά έννοήση τις τό ψυχικόν 
μαρτύριόν τού καταδίκου. ’Αλλά καί οί κατά τήν δευτέραν περίοδον έπερχόμενοι 
σπασμοί δέν θά παρεΐχον θέαμα εύχάριστον εις τούς κατά νόμον ύποχρεουμένους 
νά παρακολουθήσουν τήν έκτέλεσιν.

Δέν συζητοΰμεν ούδαμώς περί τής διά πελέκεως ή λαιμητόου έκτελέσεως. 
'Η λαιμητόμος κατηργήθη παρ’ ήμΐν καί δέν είναι δυνατόν νά έπανέλθη εις χρή- 
σιν. Δέν θά ήτο δέ μέσον έκλεκτόν ούχί διά τον κατάδικον, άλλά διά τούς κατά 
νόμον ύποχρεουμένους νά παρακολουθήσουν τήν έκτέλεσιν. Ή  έκχυσις τόσου αίμα
τος θά συνεκλόνιζε τούς περισσοτέρους, έμέ τουλάχιστον, καίτοι συνειθισμένον εις 
τήν θέαν αίματος, έκ τών χιλιάδων νεκροτομών τάς οποίας ένήργησα ή παρη- 
κολούθησα.

Ό  διά τυφεκισμού θάνατος έχει πολύ τό θεατρικόν. 'Η εις άναπεπταμένον 
οπωσδήποτε πεδίον έκτέλεσις, ό έκ τών ομοβροντιών κλονισμός, ή έκτέλεσις ύπό 
στρατιωτών ή χωροφυλάκων, δι’ ους τό έργον δημίου δέν είναι εύχάριστον καί 
άλλα τινά, αποτελούν στοιχεία άπορρίπτοντα τήν προτίμησιν τού τουφεκισμού.

'Η ήλεκτροπληξία είναι καθ’ ήμάς καλός τρόπος έκτελέσεως τής θανατικής 
ποινής. Τό γεγονός ότι έσχάτως παρουσιάσθησαν, ώς είπομεν, άντιδράσεις καί είς 
τινας Πολιτείας άντικατεστάθη ή ήλεκτροπληξία διά τής δι’ άερίων θανατώσεως
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δεν σημαίνει δτι δεν είναι προσφυής τρόπος θανατώσεως. 'Ο κόρος έξ ένεργείας τίνος 
είναι γνωστός, συνηθέστερος ίσως παρά τοΐς Άμερικανοΐς, οίτινες διαρκώς έπιζη- 
τοΰσί τι τό νεώτερον τοϋ μέχρι τοϋδε έφαρμοζομένου.

Παραμένει δθεν ή συζήτησις περί προτιμήσεως ή μή τής διά δηλητηριά- 
σεως έκτελέσεως. Τό τυχόν προτιμηθησόμενον δηλητήριου θά δύναται νά δοθή 
από τοϋ στόματος, ή διά τής εισπνοής ή δι’ ένέσεώς τίνος.

'Η άπό τοϋ στόματος χορήγησις δεν θά ήτο δυνατή πάντοτε, λόγω άντιστά- 
σεως τοϋ καταδίκου. 'Ο Σωκράτης καί ό Φωκίων έλαβον τό κώνειον άνευ ούδεμιας 
άντιστάσεως, διερωτώμεθα δμως τί θά συμβή άν ό κατάδικος άρνηθή νά λάβη 
έκουσίως τό δηλητήριου. Θά ύπεχρεοΰτο προς τοΰτο διά τής βίας καί πάλη δρα
ματική θά συνήπτετο μεταξύ αύτοΰ καί των δημίων του. Βεβαίως θά είναι δυνατόν 
νά τεθή τό δηλητήριου έντός τροφών, καινά άποκρυβή, άλλά τοΰτο δεν θάήτο δυνατόν, 
έφ’ δσον κατά νόμον ή έκτέλεσις άπαιτεΐ τήν δημοσία, ούτως είπεΐν, ένέργειαυ καί 
δέν θά ήτο δυνατόν νά κληθή ό κατάδικος εις γεΰμα, εις δ κρυφίως θά είχεν έντεθή 
έντός τής τροφής δηλητήριου. 'Η  παρουσία τών Δικαστών καί τής λοιπής κατά 
Νόμον κουστωδίας θά ειδοποιεί τον κατάδικον περί τοϋ σκοποϋ τοϋ γεύματος καί θά 
ήτο ένδεχομένη ή άντίστασις καί... τό πέταγμα τών πινακίων κατά τοϋ προσώπου 
τών Δικαστών.

Ή  διά δηλητηριωδών άερίων έκτέλεσις είναι ευκταία, άπαιτεΐ δμως έγκατα- 
στάσεις είδικάς έυ θαλάμω τής φυλακής, ούτως άστε εΰχερώς νά διαχέεται έν αύτώ 
τό άέριον καί ούδαμώς νά κινδυνεύουν οί ύποχρεωμένοι νά παρίστανται κατά τήν 
έκτέλεσιν. ^

Παραμένει ό τρόπος τής εισαγωγής τοϋ δηλητηρίου δι’ ένέσεώς τίνος, ένδο- 
φλεβίου, κατά προτίμησιν. Φάρμακα πολλά θά ήσαν πρόσφορα προς θανάτωσιν 
■(Μορφίνη—Κοκαΐνη—Σκοπολαμίνη κ.λ.π.) εις μεγάλας δόσεις.

Δέον νά προσθέσωμεν δτι έάν ή προτίμησις τής Πολιτείας έστρέφετο πρός 
τήν δι’ ένέσεων εισαγωγήν δηλητηρίου, ή πράξις έπ’ ούδενί λόγω θά έπρεπε νά 
άνατεθή εις ιατρόν, τον τής φυλακής ή άλλον. "Ας έκλεγή οίονδήποτε άλλο προσώπου 
πλήν τοϋ ίατροΰ. ’Αποστολή τοϋ ίατροΰ είναι ή ένέργεια ένέσεων πρός διάσωσιν 
ή άνακούφισιν άρρώστου, ούχί δέ ή ένέργεια ένέσεων πρός θανάτωσίν τίνος, έστω 
καί τοϋ είδεχθεστέρου κακούργου. Τοιαύτη ένέργεια θά έστιγμάτιζε τήν ιερότητα 
τής ’Ιατρικής καί είμεθα βέβαιοι δτι οί ιατροί τής Ελλάδος θά έξανίσταντο κατά 
τοιαύτης ύποχρεώσεως.

Θεσπιζομένης τής δι’ ένέσεώς δηλητηριωδών φαρμάκων έκτελέσεως ή Πολι
τεία θά ήδύνατο νά όρίση, ώς διά τήν λαιμητόμον, τον δήμιον, έτερον προσώπου, 
πάντως ούχί ιατρόν.

Συμπέρασμα. Έν περιπτώσει τυχόν μεταβολής τοϋ τρόπου τής κατά νό
μον θανατώσεως καί παρ’ ήμΐν ή προτίμησις ημών φέρεται είτε πρός τήν ηλεκ
τροπληξίαν, είτε πρός τήν χρησιμοποίησιν φαρμάκου τίνος δι’ οίασδήποτε όδοΰ 
είσαγομένου, έν περιπτώσει δέ εισαγωγής τοϋ φαρμάκου δι’ ένέσεώς, αΰτη δέν 
πρέπει νά ένεργήται ύπό ίατροΰ.

Γ Ρ . Κ Α Τ Σ Α Σ
Καθηγητής ’Ιατροδικαστικής
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Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

' Τπο του κ. N IK . ΚΙΝΝΑ
τ. Άρχηγοϋ Άστυν. Πόλεων

1. — Παραδείγματα κακής συμπεριφοράς αστυνομικού.
2. —Ή  εύγενής συμπεριφορά των άστυνομικών ως θεμελιώδης ύποχρέωσίς των.
3. —Ή  νόμιμος βία προς επιβολήν τού νόμον.
4. — Πώς δέον νά επιβάλλεται δ αστυνομικός. Περίπτωαις ’Ά γγλου αστυνομικού.

1. Πλειστάκις ό τύπος ήσχολήθη μέ τήν συμπεριφοράν αστυνομικών οργάνων 
καί τελευταίως έγκριτος δημοσιογράφος δίς άπησχολήθη εις τάς στήλας έφημερί- 
δος μέ τό Θέμα τούτο. Τήν πρώτην φοράν έγραψε : «Δέν νομίζω δτι ματαιοπονώ 
» άσχολούμενος κάθε τόσον μέ θέματα κοινωνικής συμπεριφοράς. Τό «κύριος!» 
» λοιπόν, εις τήν κλητικήν πού μεταχειρίζονται πολλοί, οχι άγράμματοι μόνον, είναι 
» άπρεπέστατον, άκόμη 0έ άπρεπέστερον, χυδαιότατον, έκεΐνο τό «ψίτ». Τό χειρό- 
» τερον δέ είναι ότι ήκουσα νά τά χρησιμοποιή καί ένας άστυφύλαξ έξ έκείνων 
» πού ρυθμίζουν τήν κυκλοφορίαν». Τήν δευτέραν φοράν έγραψε : «Τό νά θέλη
» κανείς νά γυαλίζη παπούτσια εις τούς δρόμους χωρίς νά έχη τό σχετικόν........
» δίπλωμα, είναι βεβαίως μία άστυνομική παράβασις, όφειλομένη οχι τόσον εις 
» τήν φιλοδοξίαν ένός άνθρώπου νά γίνη λοΰστρος, δσον εις τήν φιλοδοξίαν νά 
» έξοικονομήση τό ψωμάκι του. Πάντως ή άστυνομική παράβασις δέν είναι άπό 
» έκείνας πού συνεπάγονται ξυλοδαρμόν. Καί πολύς κόσμος προχθές έλυπήθη ένα 
» άτυχή λοΰστρον, εις τήν άρχήν τής οδού 'Αγίου Κωνσταντίνου τής 'Ομονοίας, 
» δταν είδεν ένα άστυφύλακα νά τον κατακεφαλίζη καί νά τού σπάζη τά μπουκάλια 
» μέ τά βερνίκια εις τον δρόμον. Ό  άτυχής λουστράκος έβλεπε σάν νά ήτο αίμα 
» του τό βερνίκι, τό χυμένον είς τον δρόμον».

Ά πό τ’ άνωτέρω κατάδηλον γίνεται ποία σημασία άποδίδεται είς τήν καλήν 
συμπεριφοράν τού άστυνομικοΰ. Δέν νομίζω δέ δτι Θά ήτο άσκοπον ν’ απασχολήσω 
τάς στήλας τών «’Αστυνομικών Χρονικών» έπί τού Θέματος τής συμπεριφοράς τών 
άστυνομικών.

Τό δτι ή συμπεριφορά τών Κρατικών οργάνων καί ιδία τών άστυνομικών ορ
γάνων προς τούς πολίτας πρέπει νά είναι εύγενής, άποτελεΐ μίαν άπό τάς κυριωτέ- 
ρας υποχρεώσεις των.

2. Τι είναι ή συμπεριφορά ; 'Ο τρόπος κατά τον όποιον διάγει πας τις έν τή 
Κοινωνία, ούτως ώστε νά εμφανίζεται ευάρεστος έργω ή λόγω προς τούς άλλους.

Παν άτομον σεβόμενον εαυτό συμπεριφέρεται καλώς.
'Η προς τούς πολίτας εύγενής συμπεριφορά τών άστυνομικών πρέπει νά θεω- 

ρηθή ώς κληρονομική ύποχρέωσίς τών νεωτέρων άστυνομικών κληροδοτηθεϊσα 
αύτοΐς. άπό τούς παλαιοτέρους, οΐτινες υπήρξαν τά υποδείγματα καί δή εις τοιοΰτον 
βαθμόν ώστε νά προκαλέσουν τήν έκτίμησιν τού Ελληνικού Κοινού προς τον άπό 
30ετίας καί πλέον δημιουργηθέντα νέον άστυνομικόν θεσμόν.

Παρουσιάζονται περιπτώσεις, συχνά άτυχώς, καθ’ άς αστυνομικά όργανα 
συμπεριφέρονται κακώς κατά τήν υπηρεσιακήν επαφήν αύτών προς τούς πολίτας. 
Έ κ  τούτου σχηματίζονται εντυπώσεις δυσμενείς δχι μόνον διά τον άγενώς συμπερι- 
φερθέντα άστυνομικόν, άλλ’ άκόμη καί δι’ ολόκληρον τό ’Αστυνομικόν Σώμα.
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'Η  Κοινωνία παρακολουθεί μετά προσοχής την συμπεριφοράν των άστυνο- 
μικών και κρίνει τήν άνατροφήν των. 'Η  Κοινωνία δεν περιορίζει συνήθως τάς κρί
σεις της εις ώρισμένα υπεύθυνα όργανα, άλλα γενικώτερον επεκτείνει ταύτας. 
Ούτω ή μη προσήκουσα συμπεριφορά ηθικώς ζημιοΐ όχι μόνον τό ’Αστυνομικόν

νομικός.
Έ ν ούδεμια περιπτώσει δύναται νά ΰπάρξη δικαιολογία κακής συμπερι

φοράς αστυνομικού, όταν μάλιστα φθάνει καί μέχρι βιαιοπραγίας κατά του πο
λίτου. 'Η χειροδικία, ή ΰβρις καί αύτή άκόμη ή ειρωνεία δεν είναι έπιτετραμμέναι 
καί αν άκόμη ό άστυνομικός εύρεθή προ προκλητικότητος τοϋ πολίτου κατά, τήν 
εκτέλεσιν των καθηκόντων του.

3. Πιθανόν ενίοτε νά μή δύναται ν’ άποφύγη τήν νόμιμον βίαν ό άστυνομι
κός άλλ’ εις τήν περίπτωσιν αύτήν ας τήν χρησιμοποιήση όχι πέραν τού έπιτρεπομέ- 
νου καί άναγκαίου ορίου.

Ό  πολίτης συχνά χάνει τήν ψυχραιμίαν του, ή ψυχραιμία όμως τοϋ άστυνο- 
μικοϋ είναι άναγκαία, άπαγορευομένης πάσης οργίλης διαθέσεώς του. Δεν θεωρεί
ται έλλειψις δυνάμεως διά τον άστυνομικόν ή χρησιμοποίησις τής πειθοϋς, ήτις ωφε
λεί, ένώ ή έρις προκαλεΐ τήν εριν. Έ ξ άλλου ή άβρότης έναντι άκόμη καί τοϋ κακού 
πολίτου φέρει καλά άποτελέσματα. Ή  δύναμις τού άστυνομικοΰ δεν πρέπει νά 
έκδηλοΰται διά βιαίου τρόπου, άλλά διά τής επιβολής των νομίμων κυρώσεων, 
διά παράβασιν των διατάξεων τάς όποιας καλείται έκάστοτε ό άστυνομικός νά 
έφαρμόση.

'Η  έξυπηρέτησις τής δημοσίας τάξεως έχει τήν σημασίαν τής έξυπηρετήσεως 
των πολιτών καί ή υπηρεσία τού άστυνομικοΰ πρέπει νά εκδηλώνεται έμπράκτως 
ώς προσφερομένη μέ καλωσύνην. Καί αύτός ό συλλαμβανόμενος ώς ένοχος άδική- 
ματος έχει τό δικαίωμα νά ζητή τήν άπεριόριστον προστασίαν τού συλλαβόντος 
άστυνομικοΰ. 'Ο συλλαμβανόμενος ώς παραβάτης τού Νόμου περιελθών διά τής 
συλλήψεώς του εις τήν εξουσίαν τού άστυνομικοΰ εναποθέτει εις αυτόν τήν προ
σωπικήν του ελευθερίαν μέχρις ότου άποφανθή ή Δικαιοσύνη συμφώνως προς τούς 
Νόμους. Επομένως πάσα κατ’ αύτοΰ βιαιοπραγία άποτελεΐ έλλειψιν σεβασμοΰ προς 
τήν υποκειμενικότητα τοΰ άτόμου καί έκφυγήν τοΰ άστυνομικοΰ άπό τοΰ περιτειχί
σματος τών Νόμων, τών οποίων φρουρός έτάχθη ό άστυνομικός καί δεν πρέπει νά 
άποβαίνη παραβάτης αύτών.

4. Ποιον είναι εκείνο τό όποιον θά έπιβάλη τον άστυνομικόν ; Μήπως είναι 
τό άνάστημά του ; ’Ό χ ι ! Είναι ή συναίσθησις ότι είναι έκπρόσωπος τοΰ Νόμου, 
είναι ή εύγενική έν γέσει στάσις τοΰ άστυνομικοΰ. Τό άτομόν του ό άστυνομικός 
τό παραμερίζει καί προβάλλει τήν έννοιαν τοΰ Κράτους. Τότε παρουσιάζεται μέν 
αύστηρός άλλ’ οχι τραχύς, σέβεται δέ τον πολίτην.

Έδιάβασα ένα χρονογράφημα "Ελληνος δημοσιογράφου σχετικώς μέ τον 
σεβασμόν τοΰ ’Άγγλου άστυνομικοΰ προς τον πολίτην καί εις περίπτωσιν μά
λιστα καθ’ ήν ό πολίτης έχει ταλαιπωρήσει τον άστυνομικόν. Είναι ή περίπτωσις 
καθ’ ήν ένας μεθυσμένος εύρίσκεται έναντι τοΰ ’Άγγλου άστυνομικοΰ. ’Αξίζει νά 
μεταφέρω έδώ άπόσπασμα τοΰ χρονογραφήματος. Γράφει : «Ά ς δούμε πώς φέρ- 
» νεται ένας έγγλέζος άστυφύλακας στον μεθυσμένο. Βγήκε έξαφνα ό ’Εγγλέζος 
» άπ’ τό μπάρ ή άπό τό «μπάμπ»—τήν εγγλέζικη ταβέρνα—όπου κατά πατροπαρά- 
» δοτή συνήθεια τά κοπανούσε μονάχος του, ξεροσφύρι. Τρικλίζει. Τον βλέπει ό 
» πόλισμαν. Ά ν  τρικλίζει λίγο, τον άφίνει νά πάη στήν δουλειά του. Ά ν  τρικλίζει 
» πολύ, τον παίρνει άπό πίσω. Μπροστά ό μεθυσμένος, πίσω ό άστυφύλακας. Καί 
» προχωροΰν. Κανονικά ό ένας, τρικλίζοντας ό άλλος. Νά τον πιάση ό άστυφύλακας 
» δέν μπορεί παρά μονάχα όταν πέση. Καί τον περιμένει. Λάου-λάου. Λάου-λάου. 
» Ά , έπεσε, ά, θά πέση ! ’Έπεσε ; Τον βούτηξε. Δέν έπεσε ; Υπομονή.
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» Τό ξέρουν αύτό τόσο καλά οί μπεκρήδες ώστε οί ψυχραιμότεροι γλεντούν 
» τον άστυφύλακα. Είδα έ'να βράδυ στήν γέφυρα τοϋ Βατερλό) μια νόστιμη σκηνή. 
» Τύφλα ήταν ό μεθυσμένος. ’Ήθελε όμως καί να παίξη. Βλέποντας άπό πίσω του 
» τον άστυφύλακα έκανε κάθε τόσο πώς γκρεμίζεται. Μόλις όμως έτοιμαζόταν 
» νά τον βουτήξη ό συνοδός του, άνασηκωνόταχε απότομα.

»Ό  άστυφύλακας άποτραβιώταν ήρεμος. Σέ λίγο πάλι γκρεμιζόταν. Καί πάλι 
» άπλωνε τό χέρι ό πόλισμαν.

» Καί άνασηκωνόταν. Σέ λίγο δόστου τό ίδιο καί πάλι καί ξανά—μαζεύτηκαν 
» περαστικοί καί παρακολουθούσαν την σκηνή ξεσπώντας σέ γέλια κάθε φορά πού 
» ό μεθυσμένος έκανε πώς πέφτει. ’Ατάραχος, ώς τόσο, ό άστυφύλακας έκανε τήν 
» δουλειά του, δίχως νά θίγεται, δίχως νά γελά ώσπου ό μεθυσμένος έχασε τήν ίσορ- 
» ροπία . του καί έπεσε.

» Τότε έσκυψε ήσυχα, τον έπιασε καί γύρισε στον κόσμο, γιά νά πάρη τήν 
» ρεβάνς.

» Κι’ ό κόσμος χειροκτότησε μέ κέφι, όπως θά χειροκροτούσε τό τέλος ένός 
» ωραίου μάτς. Τό χειροκρότημα μάλιστα, ήταν ζωηρότερο γιατί ή νίκη έστεψε τον 
» άστυφύλακα πού είναι τό πιο δημοφιλές πρόσωπο στο Λονδΐνον. ’Ίχνος κακίας 
» γιά τόν άνθρωπο πού τον ταλαιπώρησε ούδέν».

Εις οίανδήποτε υπηρεσίαν καί αν εύρίσκεται ό άστυνομικός, ή έκτέλεσίς της 
πρέπει νά συντελήται μέ πάσαν ηρεμίαν. ’Εάν έκλειψη ή ήρεμος σκέψις, ήτις είναι 
άπαραίτητον στοιχεΐον διά τήν καλήν έκτέλεσιν τής άστυνομικής υπηρεσίας, θά 
ύπάρξη κατά πάσαν πιθανότητα κακή έκβασις των άστυνομικών ένεργειών.

Ό  εύγενής τρόπος τής έκτελέσεως τής υπηρεσίας ύπό τοϋ άστυνομικοϋ κατά 
τόν έλεγχον άστυνομικών παραβάσεων θά εύχεράνη τό έργον τούτου. Ή  στάσις τοϋ 
πολίτου θ’ άποβή ένίοτε έχθρική καί πιθανόν Iν άπλοΰν ζήτημα νά έξελιχθή λόγω 
κακής συμπεριφοράς τοϋ άστυνομικοϋ εις σοβαρόν άδίκημα μέ τά επακόλουθά του.

Ποσάκις μία άπλή άστυνομική παράβασις, εν άπλοΰν πταίσμα δέν θά ήδύνατο 
νά περιορισθή εις τούτο διά τοϋ εύγενοΰς ελέγχου τοϋ άστυνομικοϋ, ενώ λόγω τρα
χέος τρόπου εξελίσσεται εις άδίκημα μέ βαρύτερον ποινικόν χαρακτηρισμόν.

'Ο "Ελλην δύναται νά λεχθή οτι έχει δυσήνιον χαρακτήρα, πλήν όμως δύναται 
νά ύποστηριχθή ότι έχει καί ένα μεγάλο προτέρημα ότι είναι φιλότιμος. ’Άν θιγή 
ή εύθικτος χορδή τής φιλοτιμίας του δύναται ό άστυνομικός νά σημειώση επιτυχίαν 
άπόλυτον, χρησιμοποιών τήν αβρότητα άντί τής βίας, ήτις εις πολλάς περιστάσεις 
θά δημιουργήση τήν άποτυχίαν.

Είναι γνωστός ό μΰθος τοϋ Ήλιου καί τοϋ ’Ανέμου, οΐτινες έθεσαν στοίχημα 
είς άγώνισμα τής άβρότητος καί τής βίας :

«Κάποιος βάδιζε είς εξοχικόν μέρος, ό άνεμος ήθέλησε νά τοϋ άρπάξη τήν 
» μπέρτα. Φυσούσε μέ θόρυβον καί βιαίως προσπαθών νά χαλαρώση τήν μπέρτα άπό 
» τό σώμα του περιπατητοΰ. ’Αντί όμως ή μπέρτα νά χαλαρωθή, μέ τήν ορμητικό- 
·» τητα τοϋ φυσήματος προσεκολλάτο στερεώτερον στο σώμα τοϋ βαδίζοντος καί 
» τόσο περισσότερον όιϊον δυνατώτερα ήσαν τά φυσήματα. Είς τό σημεΐον αύτό 
)> εμφανίζεται ό 'Ήλιος. Διά τών άκτίνων έθώπευσε τόν περιπατητήν κατ’ άρχάς, 
» ύστερα τόν έθέρμανε είς τέτοιον βαθμόν ώστε νά άναγκασθή ό βαδίζων νά άφαιρέση 
» τήν μπέρτα διά νά μετριάση τήν θερμότητα»· έτσι αί θωπείαι τοϋ Ήλιου έφερον 
τό άποτέλεσμα.

’Αλλά καί χάριν άστεϊσμοΰ άκόμη ή κακή συμπεριφορά έκδηλουμένη ύπό τοϋ 
άστυνομικοϋ, γίνεται πλειστάκις πρόξενος δυσμενών σχολίων καί δημιουργίας 
άκόμη μίσους κατ’ αύτοΰ.

Άναφέρομεν καί ένα παράδειγμα άπό τήν ’Αστυνομικήν παράδοσιν : Κάποτε
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πολίτης διά πταισματικήν παράβασιν έτιμωρήθη μέ 24ωρον κράτησιν καί ένεκλείσθη 
εις τό αστυνομικόν κρατητήριον. ’Απολυθείς έπήγεν εις τό καφενείου τής συνοικίας 
του. Έ κεϊ κατά σύμπτωσιν ήτο καί ό αστυνόμος τής περιφέρειας. Ό  πολίτης διη
γείται εις τούς γνωστούς του τό πάθημά του σπουδαιολογών, μέχρι τοιούτου σημείου 
ώστε νά προκληθή ή περιέργεια τοϋ άστυνόμου.

Ό  άστυνόμος μή άναγνωρισθείς ύπό τοϋ πολίτου τον ήρώτησε, μήπως έκα- 
κοποιήθη εις τό τμήμα.

’Ό χι, είναι ένας άστυνόμος πού έχει άπαγορεύσει τό ξύλο. ’Έστειλε μάλιστα 
ένα άρχιφύλακα τό πρω'ί νά μ’ έρωτήση πώς τά πέρασα καί αν ήθελα τίποτε. 
Είσαι,'λοιπόν ικανοποιημένος; τώ λέγει ό άστυνόμος.

Ό  πολίτης έδίστασε προς στιγμήν, άλλά συνέχισε. Μάλιστα ικανοποιημένος 
αλλά μοΰ συνέβη κάτι καί άναστέναξε.

Είναι τόσο σπουδαίο : Τον έρωτα ό άστυνόμος.
Καί ό πολίτης. "Οταν άνεχώρουν άπό τό τμήμα απολυθείς, ένας άστυφύλαξ 

μοϋ είπε : «πήγαινε καί πρόσεχε, κακομοίρη, νά μή ξανακάνης παράβασι γιατί θά 
» σοϋ κόψω τη μύτη».

’Αντιληπτόν γίνεται έκ τούτου ποιαν έντύπωσιν έκαμε εις τον πολίτην ή άπειλή 
τοϋ άστυφύλακος, ή οποία χάριν άστεϊσμ.οΰ είχε λεχθή.

Καί εις τάς ξένας άστυνομίας τό ζήτημα τής συμπεριφοράς των άστυνομικών 
έχει τύχει ίδιαζούσης προσοχής. Ούτω είς Νέαν Ύόρκην τής ’Αμερικής ή ’Αστυνο
μική Διεύθυνσις έχει καθιερώσει μίαν σειράν μαθημάτων διά τούς άστυνομικούς. 
οΐτινες διδάσκονται πώς πρέπει νά συμπεριφέρωνται προς τό Κοινόν γενικώς καί 
είδικώτερον προς τά μέλη τών διαφόρων ομάδων πού άντιπροσωπεύουν μειονό
τητας «μέ συμπάθειαν καί κατανόησιν».

Τ’ ανωτέρω έλέχθησαν καί έπ’ εύκαιρία διορισμού νέων άστυφυλάκων άπό τον 
άστυνομικόν διευθυντήν κ. Ούίλλιαμ Ο’Μπράϊαν. ’Έχει έκτυπωθή μάλιστα καί 
«Έ γχειρίδιον αστυνομικής συμπεριφοράς». ,Νά!, έν εγχειρίδιου πού θά ήτο 
χρήσιμον καί διά τούς "Ελληνας αστυνομικούς.

Γενικώς είναι παρατηρημένου ότι ή κακή συμπεριφορά μας δέν γίνεται άντι- 
ληπτή παρ’ ημών τών ιδίων.

Ό  σπουδαίος θεολόγος άμερικανός ’Έμερσον έλεγε περί τής συμπεριφοράς 
τά έξής :

«Οί νουνεχείς μελετούν δλον τον ιδιαίτερόν σας βίον είς τό βλέμμα σας, τό 
» βήμα καί τήν συμπεριφοράν σας».

Καί ό Γκαΐτε έλεγε : «'Η συμπεριφορά έκάστου είναι ό καθρέπτης του, όπου 
» φαίνεται ή είκών του».

"Ας φροντίση λοιπόν έκαστος άστυνομικός, ό καθρέπτης του αύτός νά είναι 
τέτοιος, ώστε νά φαίνεται ή καλλιτέρα είκών του.

Ν. Κ Ι ΝΝ Α Σ
τ. ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων



ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙΝΑΙ ΧΙΜΑΙΡΑ Ή  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ;

f Τπά χ . ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

Α '.—Ειδική πρόληψις τοϋ εγκλήματος.—Γενική π,ρόληψις τον εγκλήματος.—’Έννοια τού
των και αξία.

Β '.—Έξέτασις ομοιογενών έγκληματολογικών ομάδων προς συναγωγήν συμπερασμάτων 
επί τοϋ ζητήματος τής γενικής προλήψεως.—1)—’Αστυνομικοί παραβάσεις. 2) — 
Οικονομικά Αδικήματα. 3)—Αδικήματα κατά τής περιουσίας. 4)—’Εγκλήματα κατά 
των ήθών. 5)—’Ανθρωποκτονία.—6) Πολιτικά αδικήματα (προδοσία, στάσις κ/.π.).

Γ ' .—Σχέσις μεταξύ γενικής καί ειδικής προλήψεως.—Συμπέρασμα.

Α'.—Εις το ’Αμερικανικόν περιοδικόν «The Journal of Criminal Law and Cri
minology» έκδιδόμενον ύπό της Νομικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Chicago, 
καί εις το τεύχος τοϋ ’Ιουλίου—Αύγούστου 1952, ό καθηγητής τοϋ Ποινικοϋ Δι
καίου και τής Ποινικής Δικονομίας τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Oslo, Johs Andenaes, 
δημοσιεύει ενδιαφέρον άρθρον ύπό τον τίτλον «Γενική πρόληψις : χίμαιρα ή πραγ- 
ματικότης» ;

Έν άρχή ο συγγραφεύς άναφέρεται εις τήν άπό τοϋ τέλους τοϋ παρελθόντος 
αΐώνος, τάσιν τής ποινικής έπιστήμης προς εύρυτέραν έπίτευξιν τής ειδικής προλή
ψεως διά τής θέσεως ένώπιον τοϋ δικαστοΰ όλονέν καί μεγαλυτέρας ποικιλίας ποι
νών και μέτρων, δυναμένων νά προσαρμοσθώσιν εις πάσαν ειδικήν περίπτωσιν 
έγκληματίου. ’Αποτέλεσμα τής τάσεως ταύτης ύπήρξεν ή εφαρμογή ιδίων μεθόδων 
μεταχειρίσεως ειδικών κατηγοριών έγκληματιών, ώς τών άνηλίκων, ανωμάλων, 
καθ’ εξιν, αλητών καί άλκοολικών έγκληματιών. Ή  σπουδαιότης τής ειδικής προ
λήψεως έξαίρεται ύπό τών σωφρονιστών καί τών ιατρών, οΐτινες, ενδιαφερόμενοι 
κυρίως διά τον έγκληματίαν ώς άτομον, άποβλέπουν εις τήν ειδικήν πρόληψιν, θεω- 
ροΰντες τήν γενικήν τοιαύτην ώς λίαν άφηρημένην έννοιαν. Άντιθέτως, έτεροι επι
στήμονες καί δή οί ποινικολόγοι άποβλέπουν κυρίως εις τήν έπίτευξιν τής γενικής 
προλήψεως.

«Γενική πρόληψις» κατά τον συγγραφέα, είναι ή δύναμις τοϋ ποινικού 
νόμου νά έπιβληοή έπί τών πολιτών και νά καταστήση τούτους νομοτα
γείς. ’Εάν ή γενική πρόληψις ήδύνατο νά είναι 100% άποτελεσματική ούδέν 
αδίκημα θά έλάμβανε χώραν. Ή  γενική πρόληψις δύναται νά βασίζεται κυρίως έπί 
τής απειλής τής ποινής καί τής ανασταλτικής ταύτης δυνάμεως, δι’ ής ό πειρα
σμός τής διαπράξεως τοϋ έγκλήματος αναχαιτίζεται προ τοϋ κινδύνου τής άποκαλύ- 
ψεως καί τής τιμωρίας. Τοΰτο είχε κατά νοϋν ό Feuerbach όταν ύπεστήριζε 
τήν θεωρίαν του περί τής έννοιας τής ποινής ώς ψυχολογικής πιέσεως, στρεφομέ- 
νης κατά τοϋ πολίτου. Σήμερον άποδίδεται μεγάλη έμφασις καί εις τήν ήθικοπλα- 
στικήν δύναμιν τοϋ ποινικοϋ νόμου καί ούχί μόνον εις τήν ψυχολογικήν πίεσιν 
τούτου.

Δύναται νά λεχθή όθεν, συνεχίζει ό συγγραφεύς, δτι ή ποινή ένέχει τρία στοι
χεία έπιτεύξεως τής γενικής προλήψεως : τον έκφοβισμόν, ήτοι τήν ανασταλτικήν 
δύναμιν τής απειλής τής ποινής, τήν δημιουργίαν καί ένίσχυσιν τών ήθικών κατά 
τοϋ έγκλήματος φραγμών, καί τον έθισμόν τών πολιτών εις νομοταγή διαβίωσιν.

Ό  συγγραφεύς δίδει έν συνεχεία, τον ορισμόν της ειδικής προλήψεως, 
ήτις, κατ’ αυτόν, είναι ή ευεργετική έπίδρασις τής ποινής έπί τοϋ 
καταδικαζόμενου. ’Αποτέλεσμα ταύτης θά είναι ή ήθική τούτου άναμόρφωσις
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καί ή δημιουργία κοινωνικής προσωπικότητος, αίτινες θά άποτρέψουν τούτον άπό 
την διάπραξιν νέου άδικήματος. Εις τάς πλείστας των περιπτώσεων ή ειδική πρό- 
ληψις ενέχει καί το στοιχειών του εκφοβισμού, στρεφομένου κατά του έγκληματίου, 
προς άναχαίτισιν τούτου άπο ένδεχομένην διάπραξιν νέου άδικήματος. Ό  εκφο
βισμός οΰτος δεν άποτελεϊ στοιχειών τής ειδικής προλήψεως εις τάς βαρείας μόνον 
περιπτώσεις έγκληματιών, οΐτινες διά τής ποινής (θανατικής ή ισοβίου καθείρ- 
ξεως), καθίστανται παντελώς άκίνδυνοι νά διαπράξουν νέον άδίκημα.

'Η  διστακτικότης τινών έναντι τής σπουδαιότητος τής γενικής προλήψεως, 
οφείλεται κυρίως εις τήν άδυναμίαν τής διαπιστώσεως των άποτελεσμάτων ταύτης. 
Λεν γνωρίζομεν τήν πραγματικήν έκτασιν τής εγκληματικότητας. Δεν γνωρίζομεν 
κυρίως πόσα άδικήματα θά διεπράττοντο εάν δέν ύπήρχεν ή άπειλή τής ποινής. 
Τά άποτελέσματα έξ άλλου τής ειδικής προλήψεως δέν δύνανται νά θεωρηθώσιν 
άπολύτως άκριβή. Οί άριθμοί των υποτροπών μας δεικνύουν πόσοι τέως κατάδικοι 
συνελήφθησαν διά τέλεσιν νέου άδικήματος, δέν άποδεικνύουν όμως πόσοι έξ αύ- 
τών θά διέπραττον τοιαΰτα εάν εϊχον έξη σφαλισμένη ν τήν άτιμωρησίαν. Δέν δυνά- 
μεθα οθεν, συμπεραίνει ό συγγραφεύς, νά θεωρήσωμεν χρησίμους τάς στατιστικάς 
τών υποτροπών διά τον καθορισμόν τών άποτελεσμάτων τής ειδικής προλήψεως, 
ώς έπίσης δέν δυνάμεθα νά στηριχθώμεν έπί τών περί γενικής έγκληματικότητος 
στατιστικών διά τον καθορισμόν τών άποτελεσμάτων τής γενικής προλήψεως. Εις 
άνφοτέρας τάς περιπτώσεις ή έξαγωγή συμπερασμάτων βασίζεται κυρίως έπί τής 
ψυχολογίας, τής πρακτικής πείρας καί τής λογικής.

Σοβαρός λόγος ένεκα τοϋ οποίου αί περί γενικής προλήψεως συζητήσεις άπέ- 
βησαν πολλάκις άκαρποι καί ύφίσταται τόσον οξεία έπίκρισις είναι, κατά τήν γνώ
μην του συγγραφέως, ή γενίκευσις τών συζητήσεων τούτων. Ένώ λέγει έξετά- 
ζουν τό θέμα τής γενικής προλήψεως έν τή εύρεία τούτου έννοια, άντλοϋσι στοι
χεία έκ τής προσωπικής των πείρας καί έξ ώρισμένων μόνον πλευρών τοϋ προβλή
ματος. Έ κ  περιωρισμένου ήτοι ύλικοϋ, καταβάλλουν προσπάθειαν νά έρευνήσουν 
θεωρίαν, καλύπτουσαν μεγαλύτερον πεδίον άπο τοϋ διά τοϋ διατιθεμένου ύλικοϋ 
καλυπτομένου. Είναι σφαλερά ή τοιαύτη άντιμετώπισις τοϋ προβλήματος.

Β'.—Καθίσταται άδύνατος ή ένέργεια τής έγκληματολογικής μελέτης διά 
τής συγχρόνου έξετάσεως τών κλεπτών μετά τών φονέων, τών ληστών μετά τών 
τοκογλύφων. Καταλήγει έπομένως ό κ. Andenaes είς τήν άποψιν, ότι δέον όπως 
κατά τήν άνάπτυξιν τοϋ θέματος τούτου, έξετασθώσι κεχωρισμένως ομοιογε
νείς έγκληματολογικαί ομάδες, προς συναγωγήν καλυτέρων συμπερασμάτων, ήτοι :

1) Ώ ς πρώτην ομάδα ό συγγραφεύς άναφέρει τάς άστυνομικάς παραβά
σεις, αΐτινες παρά τον άσήμαντον ρόλον τον όποιον παίζουν είς τό όλον πρόβλημα 
τής έγκληματικότητος, ένέχουσι πρακτικήν σημασίαν καί παρέχουσι ένδιαφέροντα 
παραδείγματα προς ένίσχυσιν τοϋ ζητήματος τής γενικής προλήψεως. Ή  άστυ- 
νομική παράβασις δέν άντίκειται, κατά κανόνα, είς τήν ήθικήν ή τό κοινόν αί
σθημα, άποτελεϊ όμως έκδήλωσιν άντιβαίνουσαν προς ταχθείσας ύπό τής Πο
λιτείας υποχρεώσεις. Ή  τήρησις όθεν τούτων παρά τών πολιτών, οφείλεται εις 
τήν άπειλήν τής προβλεπομένης ποινής καί ούχί είς ένδογενή τινα ήθικόν παρά
γοντα. Είναι όθεν καταφανές ότι ή άπειλή τής ποινής άσκεϊ είς τάς περιπτώ
σεις ταύτας γενικήν πρόληψιν. Ό  συγγραφεύς άναφέρει ένδεικτικώς δύο χαρα
κτηριστικά παραδείγματα : α) ή άστυνομική διάταξις «περί συσκοτίσεως» κατά 
τήν πολεμικήν περίοδον. Είναι γεγονός ότι καί είς τάς κατεχομένας χώρας, οπού 
ό έκδώσας τάς περί συσκοτίσεως διατάξεις ήτο έχθρός τών πολιτών, οΐτινες διά 
λόγους άντιστάσεως θά εΐχον τήν διάθεσιν νά παραβώσι τάς διατάξεις ταύτας, 
ή άπειλή τής ποινής άπετέλεσε μοναδικόν στοιχεΐον τής γενικής προλήψεως. β ') 
Άντιθέτως προς τήν προηγουμένην περίπτωσιν, άναφέρεται τό εξής παράδειγμα 
ληφθέν άπο τό άρθρον τοϋ Δανοΰ Είσαγγελέως Jorgen Trolle, δημοσιευθέν είς



Η γενική πρόληψις του εγκλήματος 829

την έβδομαδιαίαν νομικήν έπιθεώρησιν Ugeskrift for Retsvaesen, έτους 1947, 
«’Αμέσως μετά την λήξιν τοϋ πολέμου, ή Σουηδία, έν άντιθέσει προς την Δανίαν, 
εΰρίσκετο εις άρίστην, άπό άπόψεως έπαρκείας αγαθών κατάστασιν. Ούδείς περί' 
ορισμός ΰφίστατο μεταβάσεως Δανών εις Σουηδίαν. Ύπήρχον μόνον άπαγορευ- 
τικαί διατάξεις, άνευ όμως απειλής ποινής τίνος, ώς προς την εξαγωγήν συναλλάγ
ματος έκ Δανίας. Θά ήτο οθεν φυσικόν να ειχον τό δικαίωμα να ταξιδεύουν εις 
Σουηδίαν καί νά προμηθεύωνται έκείθεν άγαθά, μόνον όσοι έπετύγχανον την άγο- 
ράν μικράς ποσότητος Σουηδικού νομίσματος άπό τήν Εθνικήν Τράπεζαν τής 
Δανίας, ή όσοι ειχον στενούς συγγενείς εις Σουηδίαν. Παρετηρήθη όμως έν τού- 
τοις ά,θρόα, κατά χιλιάδας πολλάκις, μετακίνησις Δανών προς Σουηδίαν καί επι
στροφή τούτων αυθημερόν μετά τών προμηθειών των. Οί ταξιδιώται ήσαν τόσον 
πολυάριθμοι, ώστε αί άστυνομικαί καί τελωνειακαί άρχαί εύρέθησαν έν αδυναμία 
νά άσκήσουν έλεγχον τοϋ πόθεν οί άνωτέρω εύρον σουηδικόν νόμισμα, περιορι- 
σθέντες τελικώς μόνον εις τήν ένέργειαν έλέγχου διά καπνόν ή άλλα είδη αύστηρώς 
δασμολογούμενα». Εις τό άνωτέρω άρθρον του ό κ. Trolle παρατηρεί χαρακτη- 
ριστικώς ότι «παρ’ όλον ότι οί πλεΐστοι τών ταξειδιωτών προς τήν Σουηδίαν 
κατείχον διαβατήριον έκδοθέν παρά τοϋ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης, καί έταξί- 
δευον έπί πλοίου άνήκοντος εις τό 'Υπουργείου Μεταφορών, ήτο δέ καταφανές 
ότι ήσαν παραβάται διατάξεων έκδοθεισών παρά τοϋ 'Υπουργείου Εμπορίου, έν 
τούτοις αί τελωνειακαί άρχαί άνήκουσαι εις τό 'Υπουργεΐον Οικονομικών καί αί 
άστυνομικαί τοιαΰται .άνήκουσαι εις τό 'Υπουργείου Δικαιοσύνης, ούδέν ήδύναντο 
νά πράξουν έναντίον των». Άμφότερα τά παραδείγματα, έστω καί άντίθετα μετα
ξύ των, άποδεικνύουν πλήρως δυνατότητα έπιτεύξεως γενικής προλήψεως
οσάκις ό νομοθέτης προβλέπη τοιαΰτα μέτρα έπιβολής τών νόμων, ώστε να εξα
σφαλίζεται ή υπό τών πολιτών τήρησίς των.

2) 'Ως δευτέραν ομάδα έγκλημάτων, ό συγγραφεύς άναφέρει τά ύπ’ αύτρυ 
χαρακτηριζόμενα «οικονομικά αδικήματα», εις τά όποια δέν συμπεριλαμβάνει 
τά στρεφόμενα κατά τής περιουσίας (κλοπή, ύπεξαίρεσις άπάτη, κατοχή κλοπι
μαίων), άλλά τά καθαρώς οικονομικά τοιαΰτα, ήτοι παραβάσεις, κατά τών περί 
διατιμήσεων, περί δελτίου διανομών, συναλλάγματος διατάξεων, φοροδιαφυγών κλπ,

Αί υποχρεώσεις καί οί περιορισμοί οικονομικής φύσεως έπιβαλλόμενοι κατά 
τών πολιτών, παραβιάζονται ύπ’ αύτών, χάριν τών άτομικών ή έπαγγελματικών 
των συμφερόντων, οσάκις κυρίως αί συνέπειαι τών παραβάσεων δέν είναι άξιαι 
λόγου. Πρός τον σκοπόν όπως έπιτευχθή 6 μεγαλύτερος δυνατός σεβασμός τών 
πολιτών πρός τάς οίκονομικάς των έναντι τοϋ Κράτους υποχρεώσεις, άπαιτεΐται 
όπως, κατά τήν ψήφισιν οικονομικής φύσεως νομοθετικών μέτρων, έξετάζηται 
πρωτίστως ή υπαρξις τής δυνατότητος τής αναγκαστικής έπιβολής τούτων, ίνα 
μή ή Πολιτεία εύρίσκηται προ άδυναμίας νά παρεμποδίση τήν ύπό τών πολιτών 
παραβίασιν τών νόμων της. Δέον δηλ. ό νομοθέτης νά άποβλέψη εις τήν γενικήν πρό- 
ληψιν, ίνα έξαφανίση, ή τουλάχιστον περιορίση, τάς τοιαύτας παραβάσεις.

3 )  'Η  έξέτασις'τών αδικημάτων κατά τής περιουσίας είναι πολυπλο- 
κωτέρα. Η υπαρξις ήθικών καί κοινωνικών φραγμών κατά τής διαπράξεως τοιού- 
των άδικημάτων, έξασφαλίζει, ώς γνωστόν, τον σεβασμόν τοϋ ποινικού νόμου 
ύπό τών πολιτών. Τίθενται διάφορα έρωτήματα έπί τοϋ σημείου τούτου έχοντα 
άνάγκην μελέτης καί λύσεως : οί ήθικοί καί κοινωνικοί ούτοι φραγμοί είναι οί μόνοι 
ικανοί νά παρεμποδίσωσι τήν διάπραξιν κλοπών, άπατών κ.λ.π.; οί φραγμοί ούτοι θά 
έχωσι τήν αυτήν δύναμιν έάν έκλειψη ή άπειλή τής ποινής ; ή μεθοδική χρησιμο
ποίησή τής ποινής ή ετέρων μέτρων άντιδράσεως κατά τών έγκλημάτων τούτων 
δέν άποτελεΐ τον κυριώτερον παράγοντα έξεγέρσεως τοϋ δημοσίου ταμπού έναντι 
τών έγκλημάτων ; Πρός λύσιν τών ζητημάτων τούτων θά ληφθή κυρίως ύπ’ 
οψιν ή μερίς έκείνη τών πολιτών τών ευρισκομένων εις τό μεταιχμίου μεταξύ ήθι-
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κής καί άνηθικότητος. Τοΰτο *δέ είναι περισσότερον άντιληπτόν εις τάς μεγάλας 
πόλεις όπου ή κοινωνική άντίδρασις κατά τοϋ έγκλήματος δεν είναι ισχυρά, καθ’ 
όσον τό ηθικόν επίπεδον των μαζών είναι μάλλον χαμηλόν, οί δέ ήθικοί φραγμοί 
δέν είναι μόνοι εις θέσιν νά άσκήσουν γενικήν πρόληψιν. 'Ο συγγραφεύς έκθέτει 
ένταϋθα τήν κάτωθι χαρακτηριστικήν περίπτιυσιν, εΐλημμένην έκ του βιβλίου τοϋ 
Εΐσαγγελέως Jorgen Trolle Syv Maaneder uden Politi (Επτά μήνες άνευ αστυ
νομίας). To 1944 έν Δανία, οί Γερμανοί κατέλυσαν τάς άστυνομικάς άρχάς άντι- 
καταστήσαντες ταύτας υπό σώματος άποτελουμένου έξ άοπλων εθνοφρουρών, 
δυναμένωννά έπεμβαίνουν μόνον εις τά έπ’αύτοφώρω τελούμενα αδικήματα. Άναφέ- 
ρεται δέ συγκεκριμένως, ότι ένώ εις τήν Κοπεγχάγην καθ’ όλην τήν διάρκειαν 
τοϋ έτους 1939, δέκα μόνον περιπτώσεις ληστειών άνεφέρθησαν, κατά δέ τό 1943, 
λόγω τών πολεμικών συνθηκών, δέκα κατά μήνα, μετά τό κατά τής άστυνομίας πρα
ξικόπημα τών Γερμανών ό αριθμός τών ληστειών άνήλθεν εις εκατόν κατά μήνα, 
μέ όλονέν αύξανομένην κλίμακα, αί δέ κλοπαί ηΰξήθησαν εις τό δεκαπλάσιον. Είναι 
εύνόητον παρατηρεί ό Andenaes, ποία κατάστασις δύναται νά δημιουργηθή εις μίαν 
κοινωνίαν έάν έκλειψη παντελώς ή άπειλή τής ποινής, όταν λάβη τις ύπ’ οψιν 
τά έν Δανία αποτελέσματα κατά τήν έπί βραχεί μόνον χρονικόν διάστημα κατάλυσιν 
τής άστυνομίας. Καταλήγει δέ, ότι κατά τήν γνώμην του, ή σύγχρονος πολύπλοκος 
βιομηχανοποιημένη κοινωνία, θά ήδύνατο δυσχερώς νά έξακολουθήση ύφισταμένη, 
άνευ άστυνομίας καί ποινικών δικαστηρίων. "Οταν δημιουργηθή εις μίαν κοινω
νίαν ή έντύπωσις ότι ή κλοπή είναι άσφαλές καί εϋκολον προσοδοφόρον μέσον, θά 
ύπάρξουν πλεΐστοι άφελεϊς οΐτινες θά ύποπέσουν εις τον πειρασμόν. "Οταν άντιθέ- 
τως, ύφίσταται ζωηρά ή συναίσθησις τοϋ κινδύνου τής άποκαλύψεως καί τής τιμω
ρίας, θά είναι έλάχίστοι, οί τολμηροί, οί άνώμαλοί κ.λ.π, οίτινες θά άφεθοΰν νά περι- 
πλακοΰν εις μίαν τοιαύτην περιπέτειαν. Είναι όθεν καταφανής ή σπουδαιότης τής 
γενικής προλήψεως τοϋ έγκλήματος διά τήν έδραίωσιν χρηστής κοινωνίας.

4) Ή  όμάς τών εγκλημάτων κατά τών ηθών είναι τελείως διάφορος. 
Τά έγκλήματα ταΰτα (ομοφυλοφιλία, έπίδειξις γεννητικών μορίων, αιμομιξία, 
βιασμός κ.λ.π.) προϋποθέτουσι, κατά τό πλειστον, άνώμαλον προσωπικότητα τοϋ 
δράστου. Αί πράξεις έξ άλλου αύται καταδικάζονται άνεπιφυλάκτως όπό τής κοι
νωνίας. Τά έγκλήματα όθεν ταΰτα άνήκουσιν εις τον τομέα έκεΐνον τής έγκληματικό- 
τητος, δι’ δν δυνάμεθα νά εϊμεθα έπιφυλακτικοί ώς προς τά άποτελέσματα τής γε
νικής προλήψεως. Σημειοΰται ένδεικτικώς ένταϋθα ότι εις Κοπεγχάγην κατά τό 
διάστημα τής καταλύσεως τών άστυνομικών άρχών δέν έσημειώθη αΰξησις άξια 
λόγου τών κατά τών ήθών έγκλημάτων.

5) Κατά τούς έγκληματολόγους καί τούς συγγραφείς μυστηριωδών διηγημάτων, 
ή ανθρωποκτονία θεωρείται ώς τό κατ’ έξοχήν έγκλημα. Εις τάς Σκανδιναυϊκάς 
έν τούτοις χώρας, ή άνθρωποκτονία παίζει άσήμαντον ρόλον εις τό όλον πρόβλημα 
τής έγκληματικότητος. Εις τήν Νορβηγίαν, συγκεκριμένως άπό τοϋ 1931 μέχρι τοϋ 
1940, μόνον 43 άτομα κατεδικάσθησαν διά βαρεΐαν άνθρωποκτονίαν, ήτοι 4—5 
κατ’ έτος, περίπου τό ενδέκατον τοΐς εκατόν τών καταδικών. 'Ο συγγραφεύς δέν εξε
τάζει λεπτομερώς τό θέμα τοΰτο, λόγω τής ευρύτητάς του καί τοϋ περιορισμένου 
χώρου ενός άρθρου. Παραθέτει μόνον ένταϋθα τά ύπό τοϋ Stephen ληφθέντα τό 
1863 : «’Άτομά τινα προφανώς άπέχουν τής διαπράξεως τοϋ έγκλήματος τής άνθρω- 
ποκτονίας, φοβούμενα τήν άγχόνην. Εκατοντάδες χιλιάδες άπέχουν τούτου, αισθανό
μενα φρίκην προς αύτό. Αισθάνονται δέ φρίκην κυρίως διότι γνωρίζουν ότι οί φονεΐς 
έκτελοΰνται δι’ άγχόνης ύπό τάς έπιδοκιμασίας τών λογικών άνθρώπων».

6) Δυσχέρειαι άνακύπτουν κατά τήν έξέτασιν τέλος τής όμάδος τών χαρα- 
κτηριζομένων ώς πολιτικών αδικημάτων, ήτοι της άνταρσίας, προδοσίας 
καί λοιπών παρεμφερών. Ταΰτα συνήθως προϋποθέτουν καί βασίζεται εις
την πιστιν του άτόμου περί τοϋ δικαίου ιδεολογίας δ~. »ι ην αγωνίζονται τ εις
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την πεποίθησιν περί τής νίκης τής όμάδος ή ; τής χώρας είς τήν υπηρεσίαν των οποίων 
ανήκει. Δεν είναι έπομένως δυατή ή λήψις μέτρων γενικής προλήψεως, δταν μάλιστα 
παρατηρήται δτι, άλλοτε μέν γενική ή μερική άμνηστία άποδίδει τούς τοιού- 
τους εγκληματίας είς τήν κοινωνίαν, άλλοτε άντιθέτως ύφίστανται ούτοι τάς ύπδ 
τού Π. Νόμου προβλεπομένας συνεπείας.

Συνεχίζων ό συγγραφεύς τήν άνάπτυξιν τοϋ θέματός του, έξετάζει περαιτέρω 
τον ρόλον δν παίζει ή φύσις καί το μέγεθος τής ποινής είς τήν γενικήν πρόληψιν. 
Το μέγεθος τής ποινής δύναται νά αύξομειοϋται έν άρχή παρά τοϋ νομοθέτου 
έν τή θέσει τής ποινής, άκολούθως δέ παρά τοϋ δικαστοΰ έν τή έπιμετρήσει ταύτης. 
"Οταν έξετάσωμεν τήν άποτελεσματικότητα τής απειλής τής ποινής, θά δια- 
πίστώσωμεν δτι ή άνασταλτική ταύτης δύναμις δεν έξαρτάται μόνον άπο τον κίν
δυνον άπλώς τής καταδίκης,-άλλά καί άπο τήν φύσιν καί το μέγεθος τής έπιβληθη- 
σομένης ποινής, Είς τινας περιπτώσεις έξ άλλου, ή ΰπαρξις τοϋ ήθικοΰ παράγοντος 
υπερισχύει τής φύσεως ή τοϋ μεγέθους τής ποινής. 'Η τιμωρία αυτή καθ’ έαυτήν 
προκαλεΐ τήν άποδοκιμασίαν τής κοινωνίας. 'Η μείωσις τής κοινωνικής θέσεως, ό 
φόβος του σκανδάλου, τής οικονομικής καταστροφής κ.λ.π., παίζουν είς ώρισμένα 
άτομα σπουδαιότερον ρόλον άπο αύτήν καθ’ έαυτήν τήν άπειλήν τής επιβολής αύστη- 
ράς ποινής. Είς τήν κατηγορίαν ταύτην των άτόμων, ή γενική πρόληψις έπιτυγχά- 
νεται κυρίως διά τής απειλής τής ήθικής καί κοινωνικής καταρρεύσεως, προερχομέ- 
νης έκ τής άποδοκιμασίας τής πράξεως έκ μέρους τής κοινωνίας.

'Ο βαθμός συνήθως τής άποδοκιμασίας τοϋ έγκλήματος ύπο τής κοινωνίας 
εκφράζεται διά τής φύσεως καί τοϋ μεγέθους τής ποινής. 'Η αύστηρότης τής ποι
νής είναι σχετική καθ’ όσον ή έναντι τοϋ έγκλήματος θέσις τής κοινωνίας μεταβάλ
λεται μέ τήν παρέλευσιν τοϋ χρόνου. 'Η ποινή ήτις προεβλέπετο κατά τον παρελθόντα 
αιώνα δι’ εν πλημμέλημα, σήμερον άναφέρεται είς κακούργημα, διότι ή κοινωνία 
αντιμετωπίζει νΰν μέ μεγαλυτέραν άνοχήν τά διαπραττόμενα έγκλήματα.

Γ'.—Περαιτέρω ό συγγραφεύς έξετάζει τήν σχέσιν μεταξύ γενικής καί 
ειδικής προλήψεως, ύποστηρίζει δέ δτι ή ποινική νομοθεσία δύναται νά κατευθύ- 
νεται προς άμφοτέρας, όπερ καί κατά το πλεΐστον συμβαίνει. Τά έπιβαλλόμενα π.χ. 
κατάλληλα διά τήν έπίτευξιν τής ειδικής προλήψεως μέτρα, έπεκτείνονται καί πέραν 
τής ένδεδειγμένης διά το άδίκημα_ποινής προς κάλυψιν καί τοϋ πεδίου τής γενικής 
προλήψεως. Τοΰτο παρατηρεϊται είς τάς περιπτώσεις τής άναγκαστικής έργασίας 
των άλητών καί άλκοολικών ή τής άορίστου ποινής των υποτροπών.

Δυνατόν νά ύπάρξη άντίρρησίς τις, άπο τής πλευράς τής γενικής προλήψεως,
■ διά τάς περιπτώσεις έκείνας, καθ’ ας δι’ ειδικούς, έξατομικευμένους λόγους, έπι- 
βάλλεται έπιεικής μεταχείρισις τοϋ έγκληματίου. Δεν ύφίσταται όμως καί είς τήν περί- 
πτωσιν ταύτην κίνδυνός τις διά τήν έπίτευξιν τής γενικής προλήψεως, καθ’ δσον 
μία τοιαύτη έπιεικής μεταχείρισις, δεν τυγχάνει έκ των προτέρων έξησφαλισμένη, 
ώστε νά δημιουργήται ή πιθανότης δτι δ έγκληματίας, βασιζόμενος έπ’ αύτής, θά 
δράση άναλόγως.

Ή  διά τής άπειλής τής ποινής ή τής ήθικής μειώσεως τοϋ άτόμου έπιτυγ- 
χανομένη γενική πρόληψις, βασίζεται κυρίως έπί τής μέσης άντιδράσεως τής κοινής 
γνώμης έναντίον ώρισμένων έγκλημάτων.

Ή  πλέον σοβαρά άντίθεσις μεταξύ γενικής καί ειδικής προλήψεως, παρατη- 
ρεΐται είς τάς περιπτώσεις καθ’ ας, ποινή άπαραίτητος προς έπίτευξιν τής γενικής 
προλήψεως είναι άσκοπος ή περιττή άπο άπόψεως ειδικής προλήψεως. Π.χ. είς 
τάς περιπτώσεις ψευδορκίας ή διγαμίας, δεν είναι άναγκαία ή ποινή προς άπο- 
τροπήν τοϋ άτόμου άπο τής διαπράξεως νέου άδικήματος τοϋ αύτοΰ είδους καθ’ 
δσον δεν θά συντρέξωσιν εύχερώς, έν Νορβηγία τουλάχιστον, αΐ είδικαί συνθήκαι, 
αϊτινες θά άπαιτηθοΰν προς διάπραξιν τοιούτων άδικημάτων. Είς άλλας πάλιν περι
πτώσεις, αί συνθήκαι ύφ’ άς το άτομον διέπραξε το άδίκημα, άποδεικνύουν δτι ή
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ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΙΛΜΠΡΙΤΖ
'Υπό τοϋ ΠΩΛ ΜΑΚ Γ Κ Ο Υ Α ΙΡ
Μετάφρασις άπο τ ' ’Αγγλικά Η . ΣΑ ΓΙΑ

(Σννέχεια άπο τό προηγούμενοι1)

—Ναί άλλά τί δουλειά έχει τότε τό φορτηγό;
—"Αν οί λαθρέμποροι έφταναν στο Λονδίνο μέ λεωφορείο καί τό έβαζαν 

σ’ ένα γκαράζ, ό καθ’ ένας θά μπορούσε νά τό ΐδή καί τότε τό καμουφλάρισμα θά 
πήγαινε χαμένο. Διότι οποιοσδήποτε αστυνομικός έπαιρνε χαμπάρι ένα λεωφορείο 
τής εταιρίας «Μπρούν» νά μπαίνη σέ ιδιωτικό γκαράζ, αμέσως θά ύπονοιαζότανε.

—-Καλά, άλλά γιατί νά μή χρησιμοποιήσουν ένα αμάξι ταχύτερο γι’ αυτή τή 
δουλειά από λεωφορείο;

—Σύμφωνοι. Μή ξεχνάτε όμως κ. Έπιθεωρητά ότι σέ περίπτωσι πού ή ’Α
στυνομία έκλεινε δλας τάς διόδους κι’ έκανε γενικό μπλόκο, τό λεωφορείο θάχε 
περισσότερες πιθανότητες νά περάση ελεύθερα.

■—’Ίσως ύπό τήν προϋπόθεσι όμως ότι τό λεωφορείο θά ήταν πραγματικό.
—Ή  υπόνοια τοϋ λαθρεμπορίου, δέν πρέπει ν’ άποκλεισθή κ. Έπιθεωρητά. 

'Όπως είπαμε καί πρίν, τώρα τελευταία πολλά εμπορεύματα περνούν λαθραία.
—Εκείνο πού προέχει κατ’ αρχήν είναι νά συλλάβωμε αύτόν τον Κόλγκαν. 

’Έχε λοιπόν τον νοΰ σου. Έ γώ  θά φάω μέ τον έπιθεωρητή Ουΐττλερ καί θά τά ξανα- 
ποϋμε.

Ό  Ουΐττλερ ζήτησε τον λογαριασμό, πλήρωσε καί μετά οί δυο φίλοι σηκώθη
καν άπό τό εστιατόριο καί βγήκαν στο δρόμο.

^Περπατάμε λιγάκι; είπε ό Κάμμινγκς.
Ό  Ουΐττλερ ένευσε συγκαταβατικά.
—Ή  ώρα είναι δυόμισυ, συνέχισε ό Κάμμινγκς. Καιρός νά μιλήσουμε ύπη-

ποινή δέν είναι αναγκαία προς σωφρονισμόν του. Εις τοιαύτας περιπτώσεις 
ένδείκνυται ή επιβολή τοϋ μέτρου τής δοκιμασίας (probation) άνευ κινδύνου τής 
γενικής προλήψεως, κατ’ έφαρμογήν τής § 52 τοϋ Ποινικού Κώδικος : « . . .  οσάκις 
ή έκτέλεσις τής ποινής δέν είναι άναγκαία διά τήν παρεμπόδισιν τοϋ έγκληματιού 
προς διάπραξιν νέων άδικημάτων».

Ό  συγγραφεύς, καταλήγων, τονίζει τήν σπουδαιότητα τής μελέτης τοϋ προ
βλήματος τής γενικής προλήψεως. "Οταν ό Lombroso, προ 70 ετών έγραψε τόπερί- 
φημον βιβλίον του «L’Uomo delinquente», έβασίσθη έπί στοιχείων τά όποια 
συνελέγησαν καί έταξινομήθησαν είς τάς φυλακάς τοϋ Κράτους. Έξήτασε τότε 
τάς φυσικάς καί πνευματικάς ιδιότητας, των εγκληματιών, τήν οικονομικήν καί οικο
γενειακήν των κατάστασιν κ.λ.π., καί έξήγαγε τά συμπεράσματά του. Ούδεμία 
όμως συστηματική μελέτη έγένετο σχετικώς προς τήν ψυχολογίαν τοΰ σεβα
σμού των νόμων. Ώ ς προς τό θέμα τοΰτο εύρισκόμεθα είς τήν προλομπρο- 
ζιανήν εποχήν. Τό έργον δέ τοΰτο είναι έτι δυσχερέστερον τοΰ ύπό τοΰ Lombroso 
άναληφθέντος. ’Απαιτείται ή μελέτη ούχί τής προσωπικότητος συγκεκρι
μένων ατόμων, των εγκληματιών, άλλα ολοκλήρου τοΰ λαοϋ, τής κοι
νωνίας. Είς τοΰτο θά συμβάλουν οί κοινωνιολόγοι καί ψυχολόγοι. Είναι 
έργον ίδικόν των. Ό  συγγραφεύς ήθέλησε απλώς διά τοΰ άρθρου του νά έξάρη 
τήν σπουδαιότητα τοΰ προβλήματος. Μ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ
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ρεσιακά. Μήπως γνωρίζετε, κατά τύχη, κάποιον τύπο όνόματι Ουΐλλιαμ Κόλγκαν;
> —Βεβαιότατα. Eivat ένας άντρακλας μέ πολύ γερές γροθιές, άλλα μέ πολύ

λίγο μυαλό.
—Τον είδατε μήπως τώρα τελευταία;
—Ναί. Τον συναντώ πολύ συχνά. Κάθεται κάθε βράδυ μπροστά άπό την είσοδο 

του Καμπαρέ τής Μπελγκράβια. Ξέρετε αύτό πού άνοιξε τελευταία. Ό  ιδιοκτήτης 
του τον χρησιμοποιεί γιά κάθε είδους δουλειά. ’Ιδιαίτερα δμως γιά νταή τοϋ μα
γαζιού του. Γιά κάμποσο διάστημα τον είχα άφήσει ήσυχο, άλλά βλέπω πώς δεν θά 
διαρκέση αύτό γιά πολύ. (

—Πραγματικά, θά πρέπει νά τού πώ δυο λόγια. Καί τώρα πάμε;
'Ο Κάμμινγκς φώναξε ένα ταξί.
—Πού μέ πάτε λοιπόν; ρώτησε ό Ουΐττλερ. <
—Στό καμπαρέ πού λέγαμε.
—Μά θάναι άκόμα στά κρεββάτια τους.
—Γι’ αύτό στενοχωριέσαι; Θά τούς ξυπνήσουμε.
—Τό καμπαρέ «Μπελγκράβια» βρίσκεται στην όδό Μιμόζα. Μιά καθα

ρίστρια ξεσκόνιζε την πράσινη φανταχτερή πόρτα του, όταν παρουσιάστηκαν οί 
δυο άστυνομικοί.

—Ποιόν ζητάτε; ρώτησε.
—'Ο κ. Σάουθ-Πέθερτον είναι μέσα; είπε ό Ουΐττλερ. Δόστε του την κάρτα 

μου καί πήτε του πώς τον θέλω.
—Πολύ καλά κύριε. ’Αλλά περάστε στήν αίθουσα άναμονής νά περιμένετε.
Λέγοντας αύτά έπροχώρησε μέ τό έπισκεπτήριο στά χέρια.
—’Ώ χ ! έκανε ό Κάμμινγκς καθώς έμπαινε στό σαλόνι. Τί πολυτέλεια!
'Ο Σάουθ-Πέθερτον είναι ό ιδιοκτήτης κι’ αυτός διευθύνει; Έν πάση περι- 

πτώσει δέν τού λείπει φαντασία. Κυττάξτε αύτές τις κουρτίνες καί τά καθί
σματα. Κι’ αύτό τό γυμνό, έκεΐ πέρα........ καί ή άρωματισμένη άτμόσφαιρα. . . καί
τά χαλιά. Σίγουρα ό Φίλλινγκερ βλέποντάς τα όλα αύτά θά ξεσποΰσε σέ καμμιά νευρι
κή κρίσι. Θά πρέπει νά τον φέρουμε εδώ κανένα βράδυ.

—Τότε θά πρέπει νά βιαστούμε. Δέν βλέπω νάναι πολλά τά ψωμιά τους.
Ό  Κάμμινγκς τον κύτταξε μ’ ένα έρωτηματικό βλέμμα.
—Κρίμα γι’ αύτούς μιά κι’ έμφανίζουν τόσο ώραΐο θέαμα! "Οταν πρωτοά- 

νοιξε ό Σάουθ-Πέθερτον τό καμπαρέ τούτο, τάπαμε ένα χεράκι. Τού είπα πώς κανέ
νας δέν έχει άντίρρησι γιά τό κέντρο του, έφ’ όσον προσφέρει στον κόσμο τη δυνα
τότητα νά χορέψη ευχάριστα, νά φάη καλά καί νά ιδή ώραΐα νούμερα. Δέν μπορεί 
ν’ άπαιτή κανείς άπ’ δλον τον κόσμο νά πέφτη στό κρεββάτι του άπό τις δέκα τό 
βράδυ. ’Αλλά τού συνέστησα νάναι πολύ προσεκτικός. Φαίνεται δμως πώς δέν πήρε 
τοίς μετρητοίς τά λόγια μου.

—Σέ τί λοιπόν δέν έλαβε τις συστάσεις σου ύπ’ δψει;
—Γιά τά ναρκωτικά! Τό καμπαρέ άνοιξε διάπλατα τις πόρτες του σ’ δσους 

ήθελαν νά τά προμηθευτούν. ’Αλλά βεβαιωθήτε πώς δέν θ’ αργήσουμε νά τον βά
λουμε στό,χέρι.

Ή  πόρτα άνοιξε κι’ ένας ψηλός άντρας μέ πολύ σοβαροφάνεια έκανε τήν 
έμφάνισί του.

—Μπά, ό Ουΐττλερ ! Τί γίνεστε; Βδομάδες είναι πού δέν σάς είδα. Θέλω νά 
έλπίζω δτι γιά νά μή θελήσετε τόσο καιρό νά μέ έπισκεφθήτε, θάστε ικανοποιημένος 
άπό μένα. Ά λλ’ αύτό δέν είναι αιτία, νομίζω, γιά νά μάς ξεχάσετε. Ό  κύριος πού 
είναι μαζύ σας, είναι συνάδελφός σας ;

—Ναί. Ό  κεντρικός ’Επιθεωρητής τής Σκώτλαντ Γυάρντ, Κάμμινγκς. . . 
Κάμμινγκς σάς παρουσιάζω τον κ. Σάουθ-Πέθερτον.β Πολύ μέ κολακεύει δτι μα
θαίνω δτι σάς έλειψα, Πέθυ.
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—Μα σας διαβεβαιώ, άγαπητέ μου Έπιθεωρητά. 'Όσο γιά σας κ. Κάμμινγκς 
πρέπει νά σας πώ δτι πάρα πολλές φορές ακόυσα τό όνομά σας. Άλλα πές τε μου 
καί ποιος δέν γνωρίζει τήν μεγάλη σας φήμη; ΤΙ λέτε θά πιούμε κάτι .μαζί;

—"Οχι τώρα, είπε ό Ουΐττλερ. Ό  κεντρικός —Επιθεωρητής επιθυμεί νά 
σας ύποβάλη μερικές ερωτήσεις κι’ είμαστε κάπως βιαστικοί.

—Νά μοϋ ύποβάλη ερωτήσεις! Ά ς  ελπίζω δτι δέν παραβήκαμε καμμία άστυ- 
νομική διάταξι. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια νά τηρούμε κατά γράμμα τούς νό
μους. ’Αλλά βλέπετε είναι τόσοι πολλοί. Λοιπόν κ. Κάμμινγκς;

— Έ χετε στο μαγαζί σας έναν θυρωρό, όνόματι Κόλγκαν ;
— Κόλγκαν ; Κόλγκαν ; Ά ! μάλιστα, μάλιστα, είχαμε κάποιον μέ τέτοιο 

όνομα. Μά εδώ κι’ άρκετές έβδομάδες δέν έ
—-Τον άπολύσατε ;
— Γιά ν’ άκριβολογώ. Θά πρέπει νά σας πώ, πώς εκείνος έγκατέλειψε τη 

δουλειά. -Άν καί κάποτε άργά ή γρήγορα θά τον έδιωχνα.
Ό  Κάμμινγκς δέν έδειξε διόλου τήν άπογοήτευσί του, σαν άστυνομικός πού

ή ™ ·
—Έγκατέλειψε τή δουλειά; ’Ασφαλώς θά βρήκε κάποια άλλη. Ξέρετε πού έρ- 

γάζεται τώρα; \
— Δέν έχω ιδέα. Φεύγοντας δέν μοΰ είπε άπολύτως τίποτε.
— Τον ξαναείδατε άπό τότε πού έφυγε ;
Ή  έκφρασις τού κ. Σάουθ-Πέθερτον άλλαξε. Ξαφνικά τά χαρακτηριστικά 

έγιναν σκληρώτερα καί άπήντησε μέ φωνή ξερή κι’ άπότομη.
— Τι τον θέλετε, Ούΐττλερ ;
— Τούχουμε βγάλει ενα εισιτήριο γιά τις φυλακές.
— Νομίζουμε πώς ό Κόλγκαν θά μπορούσε νά μας δώση μερικές πληροφο

ρίες, είπε ό Κάμμινγκς.
— Τά χαρακτηριστικά τού Σάουνθ-Πέθερτον έγιναν πιο σκληρά άκόμη.
— Σχετικώς μέ τί ;
Ό  Ούΐττλερ τού γέλασε στο πρόσωπο.
— Μην ένοχλείσθε, ΙΊέθυ, δέν έχει σχέσι ή ύπόθεσις μέ τό καμπαρέ σας. 

Τούλάχιστον γιά τήν ώρα. Λοιπόν άπαντήστε παρακαλώ, στήν έρώτησί μου. Είδατε 
τον Κόλγκαν ξανά άπό τότε πού άφησε τή θέση τού θυρωρού ;

Ό  Σάουνθ-Πέθερτον έξυσε τή μύτη του καί είπε:
~ —Ήρθε μιά νύχτα έδώ μέ κάτι φίλους του.

— Μέ ποιούς ;
— Μά ήσαν άρκετοί.
—’Ελάτε λοιπόν, πές τε μας γρήγορα, μέ ποιούς ;
—Ά ν σάς τούς πώ, δέν νομίζω πώς θά μοΰ βγή σέ καλό.
— Δέν ξέρει κανένας. Μή λησμονείς δτι γιά νά πετύχη κάτι κανένας στήν 

σημερινή ζωή, χρειάζονται άνταλλάγματα.
— Δέν λησμονώ δμως πώς δσα λιγώτερα ή γλώσσα λέει, τόσο τό καλλίτερο

είναι.
—'Ώστε έτσι ; Λοιπόν Κάμμινγκς ή ύπόθεσις άρχίζει καί γίνεται άκόμη πιό 

ενδιαφέρουσα.
Ό  Σάουνθ-Πέθερτον τούς κύτταξε τον ενα μετά τον άλλον.
— Καλά λοιπόν. Ήταν μέ τήν συμμορία τού Τζίμμυ Καρμπίν.
—’Εκεί πήγε κι’ εμένα ό νοΰς μου, είπε ό Ουΐττλερ, πού δέν τό είχε διόλου 

σκεφθεΐ. Βλέπετε τακτικά τον Τζίμμυ -; φαντάζομαι οτι θά πρόκειται γιά ένδια- 
φέροντα πελάτη. Καί μέ τί άσχολεΐται τώρα ; ('Η συνέχεια εις τό επόμενον)

ργάζεται πιά σ’ εμάς.



ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

(Διά τον αστυφύλακα)
'Υπό Έμμ. Άρχοντουλάκη, ’Αστυνόμου Α'.

ΠΕΡΙ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ

§ 23. Γενικά περί συλλήψ εω ς.

I. Σκοπός τής συλλήψεως. Ή  σύλληψις τοϋ δράστου σκοπόν έχει νά 
θέση αύτόν υποχείριον εις τήν δικαιοσύνην, νά ίκανοποιήση τήν έκ του εγκλήματος 
ταραχθεΐσαν κοινήν συνείδησιν, νά προλάβη τάς κατά του δράστου άντεκδικήσεις 
καί νά έμποδίση αύτόν άπό τής διαπράξεως καί άλλων πράξεων, λόγω τής παρα
φοράς του.

Διά τής συλλήψεως έξασφαλίζεται είσέτι ή άμεσος έξέτασις τοϋ δράστου καί 
εμποδίζεται ούτος άπό τοϋ νά δυσχεράνη τό έργον τής άνακρίσεως δι’ έπηρεασμοΰ 
των μαρτύρων, δι’ άποκρύψεως των ιχνών τής κολασίμου πράξεως ή άλλων σχε
τικών ενεργειών.

Διά τής συλλήψεως τέλος εξασφαλίζεται ή έκτέλεσις τής πιθανώς έπιβληθη- 
σομένης ποινής.

II. Επειδή όμως ή σύλληψις άποτελεΐ βαρύ πλήγμα κατά τής προσωπικής 
ελευθερίας τοϋ άτόμου μέ ολέθριας συνέπειας διά τήν ήθικήν καί κοινωνικήν ύπό- 
στασίν του, διά τοϋτο τό Σύνταγμα προστατεύει τήν προσωπικήν ελευθερίαν διά 
τών άρθρων του 4 καί 5, έκαστον τών οποίων έχει ώς άκολούθως :

’Άρθρον 4. «'Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστος' ούδείς κατα
διώκεται, συλλαμβάνεται, φυλακίζεται ή άλλως πως περιορίζεται, είμή όπόταν καί 
όπως ό νόμος ορίζει».

’Άρθρον 5. «Έξαιρουμένου τοϋ έπ’ αύτοφώρω έγκλήματος, ούδείς συλλαμ- 
βάνεται, ούδέ φυλακίζεται άνευ ήτιολογημένου δικαστικού εντάλματος, τό όποιον 
πρέπει νά κοινοποιηθή κατά τήν στιγμήν τής συλλήψεως ή προφυλακίσεως».

III. Σύλληψις ένεκα εγκλήματος. Ή  σύλληψις έπομένως ένεκα εγκλή
ματος έπιτρέπεται, κατά τό άρθρον 5 τοϋ Συντάγματος, εις δύο περιπτώσεις : 

α) "Οταν τό έγκλημα είναι αύτόφωρον καί $
β ) "Οταν τό έγκλημα δέν είναι μέν αύτόφωρον, έχει όμως έκδοθή κατά τοϋ 

δράστου ήτιολογημένον δικαστικόν ένταλμα.
’Εάν δέν έχη έκδοθή ένταλμα, δέν επιτρέπεται ή σύλληψις επί μή αυτοφώρου 

έγκλήματος.
ΙΥ. Σύλληψις ούχί ένεκα έγκλήματος, άλλα δι’ άλλον τινά λόγον.

Σύλληψις ούχί ένεκα έγκλήματος, άλλά δι’ άλλον τινά λόγον, ώς λ.χ. διά χρέη 
προς τό δημόσιον ή προς έκτόπισιν ή ένεκα μέθης ή παραφροσύνης κ.λ.π., έπιτρέ- 
πεται, κατά τό άρθρον 4 τοϋ Συντάγματος, μόνον όταν καί όπως ό νόμος ορίζει.

Περί όλων τών ανωτέρω (III καί IV) περιπτώσεων γίνεται λόγος κατωτέρω:
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§ 24. Σύλληψ ις καί ένέργειαι έπί αύτοφώρου πταίσματος.

I. "Οταν τό πταίσμα είναι αυτόφωρον, επιτρέπεται ή σύλληψις τοϋ πταί
στου ύπό παντός παρευρεΟέντος κατά τήν τέλεσιν ή καταφΟάσαντος άμέσως μετά 
την διάπραξιν του πταίσματος αστυνομικού οργάνου ή άνακριτικοϋ υπαλλήλου. 
Εις τούς πολίτας δεν επιτρέπεται ή σύλληψις τοϋ διαπράξαντος πταίσμα.

'Ο άστυνομικός, άφ’ ού σημειώση έπί τόπου τά στοιχεία τοίυτότητος τοϋ πταί
στου εις τό σημειωματάριου του ή άφ’ ού τοϋ άφαιρέση αυτό τοΰτο τέ δελτίου ταυ
τότητάς του, διά τό ενδεχόμενον τής. καθ’ οδόν άποδράσεώς του, οδηγεί τοϋτον 
άμέσως καί κατ’ ευθείαν είς τό αύτόφωρον Πταισματοδικείου, έφ’ όσον υπάρχει 
Πταισματοδικείου είς τον τόπον (πόλιν ή χωρίου) όπου διεπράχθη τό πταίσμα καί 
έφ’ όσον τό Πταισματοδικείου λειτουργεί έκείνην τήν ώραν ή πρόκειται νά λει- 
τουργήση συντόμως.

Είς τό Πταισματοδικείου προσκαλούνται προφορικώς ύπό τοϋ άστυνομικοΰ 
καί οί τυχόν παρόντες μάρτυρες, οί όποιοι ύποχρεοΰνται άπροφασίστως νά μετα- 
βοΰν είς αύτό. "Αν τυχόν δεν προσέλθουν είς τό Πταισματοδικείου τιμωρούνται παρ’ 
αύτοΰ έπί λιπομαρτυρία. Διά τοΰτο ό άστυνομικός πρέπει νά λαμβάνη έπί τόπου 
τά στοιχεία των μαρτύρων καί νά μή άρκήται μόνον είς τήν προφορικήν πρόσκλη- 
σίν των.

Σημειωτέου ότι δέν είναι άναγκαία ή πρόσκλησις μεγάλου άριθμοΰ μαρτύρων. 
’Ολίγοι, οί μάλλον ουσιώδεις, είναι άρκετοί προς άπόδειξιν τοϋ πταίσματος. Έν 
έλλείψει μαρτύρων καί μόνον τοϋ συλλαβόντος άστυνομικοΰ οργάνου ή μαρτυρία 
δύναται νά θεωρηθή κατά τάς περιστάσεις έπαρκής.

Οί μάρτυρες δέν είναι άπαραίτητοι, όταν ό δράστης δέν δύναται νά άμφισβη- 
τήση είς τό δικαστήριον ότι διέπραξε τό πταίσμα, ώς λ.χ. όταν στερήται άδειας 
στάσιμου ή πλανοδίου πωλητοϋ κ.λ.π.

Ό  συλληφθείς παρουσιάζεται ύπό τοϋ άστυνομικρΰ είς τον Δημόσιον Κατή
γορον τοϋ Πταισματοδικείου, ό όποιος καί φροντίζει διά τήν έκδίκασιν τοϋ πταί
σματος.

Ό  άστυνομικός προ τής δίκης λαμβάνει παρά τοϋ Δημοσίου Κατηγόρου 
τό κατωτέρω έντυπον κατηγορητήριου, τό όποιον συμπληρώνει προσεκτικώς καί 
άκολούθως έπιστρέφει τοΰτο είς τον Δημ. Κατήγορον, ΐνα τό ύπογράψη καί τό είσα- 
γάγη είς τό Δικαστήριον.

II. Κ α τ η γ ο ρ η τ ή ρ ι ο υ
Δικάσιμος τής .......................................................................  195. . .

Κατηγορούμενος.................................................................................................................
Κατηγορεΐται ότι τήν ................................. 195. . .καί περί ώραν..........................
κατελήφθη ένταϋθα καί παρά τήν οδόν........................................άριθ....................... .νά

ήτοι νατά παράβασιν τής ύπ’ άριθ.
...........τοϋ Ποινικού Κώδικος.

’Εν............ ............
Οί Μάρτυρες

1)
2 )

τ 7)

Άστυν. Διατάξεως καί τοϋ άρθρου 

. . . . 1 9 5 . . .
'Ο Δημόσιος Κατήγορός

III. ’Αναφορά περί τοϋ αποτελέσματος τής δίκης. Μετά τό πέρας τής 
δίκης, ό άστυνομικός σημειοΐ τον άριθμόν τής άποφάσεως καί τό είδος τής έπι- 
βληθείσης ποινής. Έάν έπεβλήθη πρόστιμου ή έάν ή έπιβληθεΐσα κράτησις μετε- 
τράπη ύπό τοϋ Δικαστηρίου είς πρόστιμου καί κατεβλήθη τούτο ύπό τοϋ κατα-
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δικασθέντος, σημειοΐ καί τον αριθμόν τοΰ διπλοτύπου είσπράξεως. Έάν δεν μετε- 
τράπη ή κράτησις εις πρόστιμον, οδηγείται ό καταδικασθείς εις τό ’Αστυνομικόν 
Τμήμα προς εκτισιν τής ποινής του. Έάν ό κατηγορούμενος ήθωώθη σημειοΰται 
μόνον ό αριθμός τής άποφάσεως.

Περί πάντων των άνωτέρώ (I έως III) γεγονότων, ό άστυνομικός συντάσσει 
εις τό επίσημον Σημειωματάριόν του λεπτομερή άναφοράν, κατά τά υποδείγματα 
τής Πρακτικής Διδασκαλίας, εις ήν άναφέρει καί τον χρόνον τής άπουσίας του έκ τής 
σκοπιάς του, έφ’ όσον διετέλει έν υπηρεσία ότε έπελήφθη του πταίσματος.

ΙΥ. Έξακρίβωσις ταυτότητος—'Υποβολή μηνύσεως. Έάν τήν ώραν, 
καθ’ ήν κατελήφθη ό δράστης νά διαπράττη τό πταίσμα δέν λειτουργή τό Πται
σματοδικείων, ούτε καί πρόκειται συντόμως νά λειτουργήση, διότι είναι π.χ. μεσά- 
νυκτα ή έάν δέν ύπάρχη Πταισματοδικείου έν τω τόπω τής διαπράξεως τοΰ πταί
σματος, τότε ό άστυνομικός λαμβάνει έπί τόπου τά στοιχεία ταυτότητος του παρα
βάτου, μεθ’ δ άφήνει τούτον έλεύθερον καί υποβάλλει κατ’ αύτοΰ μήνυσιν διά τού 
Σημειωματάριου του, εις ήν άναφέρει καί τά στοιχεία των μαρτύρων. 'Η  μήνυσις 
αύτη, περιέχουσα τά ύπό τής Πρακτικής Διδασκαλίας οριζόμενα στοιχεία, παραδί- 
δεται εις τον ’Αξιωματικόν υπηρεσίας, οστις συντάσσει τήν έκθεσιν μηνύσεως, ήν 
αποστέλλει εις τον Δημόσιον Κατήγορον διά τά περαιτέρω. Έάν όμως ό άστυ
νομικός δέν πείθεται άπολύτως έπί τόπου περί τής ακρίβειας των στοιχείων τής 
ταυτότητος τού πταίστου καί ιδίως περί τής διευθύνσεως τής κατοικίας ή διαμονής 
του (-1), οδηγεί τούτον εις τό οικείου ’Αστυνομικόν Τμήμα, όπου έξακριβοΰται ή 
ταυτότης του, άφήνεται έλεύθερος καί υποβάλλεται κατ’ αύτοΰ μήνυσις κατά τά 
ανωτέρω.

Υ. Διπλή προσαγωγή. Ό ταν ό άστυνομικός συλλάβη παραβάτην τινά καί 
τον όδηγήση εις τό Τμήμα διότι ένόμιζεν ότι διέπραξε πλημμέλημα ή κακούργημα, 
ένω είς τό Τμήμα διεπιστώθη ότι ή πράξίς του είναι πταίσμα δέν έπιτρέπεται νά 
όδηγηθή άπό τό Τμήμα είςτό Πταισματοδικείου, διότι τούτο ονομάζεται διπλή προσ
αγωγή καί άπαγορεύεται άπό του Νόμον, άλλά θά άφεθή έλεύθερος καί θά ύποβληθή 
έναντίον του μήνυσις. ’Απαγορεύεται δηλαδή έκεΐνος πού διέπραξε τό πταίσμα νά όδη
γηθή πρώτα εις τό Τμήμα καί έπειτα είς τό αυτόφωρον Πταισματοδικείου. 'Ο πταί
στης πρέπει νά όδηγήται είς τό αυτόφωρον Πταισματοδικείου κατ’ εύθεΐαν άπό τον 
τόπον τής διαπράξεως τού πταίσματος, έφ’ όσον βεβαίως τό Πταισματοδικείου συν- 
εδριάζη ή πρόκειται συντόμως νά συνεδριάση.

Έάν όμως ό συλληφθείς έπί αυτοφώρου πταίσματος έχη έμπορεύματα ή 
άλλα πράγματα, δύναται νά όδηγηθή είς τό Τμήμα πρός έξασφάλισιν των έμπορευ- 
μάτων του καί άπ’ έκεΐ νά όδηγηθή είς τό αυτόφωρον Πταισματοδιεΐον, διότι ή 
περίπτωσις αΰτη δέν δύναται νά θεωρηθή ώς διπλή προσαγωγή, άφ’ ού γίνεται πρός 
τό συμφέρον τού συλληφθέντος.

Δέν υπάρχει έπίσης διπλή προσαγωγή όταν τό πταίσμα διαπραχθή έντός 
τοΰ Τμήματος, ώς λ.χ. τό πταίσμα τής διαταράξεως τής ήσυχίας, οπότε δύναται 
ό πταίστης νά όδηγηθή έξ αυτού είς τό αύτόφωρον Πταισματοδικεΐον, διότι τόπος 
τελέσεως τοΰ πταίσματος είναι τό Τμήμα, έξ ού καί οδηγείται κατ’, εύθεΐαν είς τό 
Πταισματοδικείου.

1) Έ ά ν δέν έξακριβωθοϋν καλώς τά στοιχεία ταυτότητος καί ή διεύθυνσις κατοικίας 
ή διαμονής τοΰ πταίστου ή των μαρτύρων δέν θά είναι δυνατή ή άνεύρεσίς των μεταγενε- 
στέρως, ΐνα έπιδοθή είς αυτούς ή κλήσις πρός έμφάνισιν ε ίςτό  Δικαστηρίου, οπότε θά έλεγχθή 
πειθαρχικώς ό πλημμελώς λαβών τά στοιχεία ταυτότητος τοΰ πταίστου ή των μαρτύρων 
άστυνομικός.
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«Περί πειθαρχικής δικαιοδοσίας καί περί τρόπου υποβολής καί έξετάσεως αιτήσεων
καί παραπόνω ν αστυνομικώ ν υ π α λ λ ή λ ω ν»

Α '. Πειθαρχική . δικαιοδοσία
Ά ρθρον Ι . 'Ο  ’Αρχηγός τή ς ’Αστυνομίας Πόλεων, οΐ ’Αστυνομικοί Διευθυνταί καί οί προς 

αύτούς έξομοιούμενοι ώς πρός την πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν, δικαιούνται να έπαυξάνωσιν έκαστος 
εντός τής πειθαρχικής δικαιοδοσίας του, να μειώσι ή νά ριϊρωσιν εντελώς οίανδήποτε ποινήν έπι- 
βληθεϊσαν ύπό τίνος των ύφισταμένων των.

Β'. Αιτήσεις—-Παράπονα—Τρόπος καί προθεσμία υποβολής αυτών
Ά ρθρον 2 . I. Οίοιδήποτε καί αν είναι οί λόγοι τών παραπόνων ή αιτήσεων, αυται δέν δύ- 

νανταινά ΰποβληθώσιν, εί μή διά τοϋ προϊσταμένου ύπό τάς άμεσους διαταγάς τοϋ όποιου υπηρε
τεί ό αίτούμενος, ήτοι εις τον Διοικητήν τοϋ οικείου Στάθμου αν πρόκειται περί υπαλλήλου ύπη- 
ρετοϋντος εις Σταθμόν, εις τον Διοικητήν τοϋ οικείου Τμήματος αν πρόκειται περί υπαλλήλου ύπη- 
ρετοΰντος εις Τμήμα ή εις τον προϊστάμενον ειδικής ύπηρεσίας έάν πρόκειται περί υπαλλήλου 
ύπηρετοϋντος παρ’ αύτή κλπ. ούχί δέ κατά τόν τύπον «πρός τό Ύπουργεϊον ’Εσωτερικών ή τό 
Ά ρχηγεΐον ’Αστυνομίας ίεραρχικώς».

II. Υποβολή αιτήσεων ή παραπόνων μόνον άτόμικώς επιτρέπεται. Ή  υποβολή αυτών όμα- 
δικώς ή έξ ονόματος ή κατ’ εντολήν ή διά τό συμφέρον άλλων άστυνομικών υπαλλήλων απαγο
ρεύεται. Οί παραβάται τιμωρούνται, τά δέ ούτως ΰποβληθέντα παράπονα ή αιτήσεις δέν λαμβά- 
νονται ύπ’ οψιν.

III. Έ ά ν  τό παράπονον προέρχηται ένεκα ποινής έπιβληθείσης καί άνάγεται, είτε εις τό 
αίτιολογικόν, είτε εις τήν αύστηρότητα, ή έγγραφος περί αύτοϋ άναφορά δέον νά ύποβληθή εντός 
έβδομάδος άπό τής εις τόν ένδιαφερόμενον κοινοποιήσεως τής έπιβληθείσης ποινής. Βραδύτερον 
ύποβαλλομένη είναι άπαράδεκτος. Ή  τυχόν υποβολή παραπόνων δέν έμποδίζει τήν έκτισιν τής 
ποινής, έκτος έάν πρόκειται περί προσθέτου ύπηρεσίας ότε άναστέλλεται αϋτη.

IV. Έ ά ν  τό παράπονον άνάγηται εις διαταγήν, δι’ ής επιβάλλεται εις τόν παραπονούμενον 
ύποχρέωσις μή ύπό τών κανονισμών ρητώς προβλεπομένη ή άφαιροϋνται άπ’ αυτόν δικαιούματα 
ύπ’ αυτών προβλεπόμενα, ό παραπονούμενος οφείλει πρώτον νά συμμορφωθή πρός τήν διαταγήν 
καί είτα νά παραπονεθή άλλως τό παράπονον του άπορρίπτεται ώς άπαράδεκτον, άνεξαρτήτως 
τής πειθαρχικής ή ποινικής εύθύνης διά τήν μή έκτέλεσιν τής διαταγής.

V. Έ ά ν τό παράπονον προέρχεται έκ τής μή χό^ηγήσεως τών κεκανονισμένων ειδών ιμα
τισμού, έξαρτήσεως κλπ. ό παραπονούμενος'οφείλει πρώτον νά παραλάβη τά χορηγούμενα αύτώ 
καί είτα νά παραπονεθή. ’Εν περιπτώσει μή συμμορφώσεοός του άνεξαρτήτως τής πειθαρχικής 
ή ποινικής εύθύνης τά παράπονα είναι απαράδεκτα.

VI. Οί ύποβάλλοντες αιτήσεις ή παράπονα όφείλουσι ν’ άναφέρωσι τά γεγονότα, έφ’ ών 
βασίζουσι τούς ισχυρισμούς των, σαφώς, συνοπτικώς καί μετά τοϋ άπαιτουμένου σεβασμού, άπο- 
φεύγοντες οίανδήποτε κρίσιν, σχόλια ή έκφρασιν προσβάλλουσαν οπωσδήποτε τήν πειθαρχίαν ή 
αξιοπρέπειαν.

’Εν έναντία περιπτώσει ό εις δν ύποβάλλεται ή αίτησις ή τό παράπονον οφείλει νά τώ συ- 
στήση όμως συμμορφωθή πρός τά άνωτέρω. Έ ά ν δ’ άρνηθή, άναφέρει σχετικώς εις τήν προϊ- 
σταμένην του άρχήν κατά τήν ύποβολήν τής αίτήσεως ή τοϋ παραπόνου.

Ή  άρμοδία ν’ άποφασίση έπί τής αίτήσεως ή τοϋ παραπόνου άρχή κρίνει καί περί τής έκ 
τοϋ λόγου τούτου πειθαρχικής εύθύνης τοϋ αΐτουμένου ή παραπονουμένου.

Γ '. 'Υποχρεώσεις καί δικαιώματα άρχής δεχομένης τάς αιτήσεις καί παράπονα
Ά ρθρον 3. I. Πας άνώτερος ύποχρεοΰται νά έξετάζη μετά προσοχής καί έπιμελείας τάς 

συμφώνως ταϊς άνωτέρω διατάξεσιν ύποβαλλομένας αυτοί αιτήσεις ή παράπονα καί, έάν μεν έχή
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αρμοδιότητα, νά βεραπεύση αύτά, άλλως οφείλει νά τάύποβάλη άμελλητί ίεραρχικώς μετά τής έαυ- 
τοΰ γνώμης εις την άρμοδίαν προς άπόφασιν αρχήν καί άν ετι ή γνώμη του είναι αρνητική.

II. *0 άνώτερος ό δικαιούμενος ν’ άποφανθή επί τής αίτήσεως ή των παραπόνων του υφι
σταμένου του, έάν πεισθή περί του άβασίμου αύτών. δέον νά προσπαθήση νά τον πείση περί τού
του.

ΙΙί.  Έ άν ή άβάσιμος αίτησις ή τό άβάσιμον παράπονον άφορα το πρόσωπον εις δ υποβάλ
λεται τούτο οφείλει άνευ άναβολής νά τό ύποβάλη εις τον προϊστάμενόν του, εκθέτων έν σαφή
νεια τά γεγονότα ώς έχουσι.

IV. 'I I  ύπό παντός άνωτέρου άποσιώπησις οίουδήποτε παραπόνου ή αίτήσεως ύποβληθεί- 
σης αύτω κατά τάς ανωτέρω διατάξεις άποτελεΐ πειθαρχικόν άδίκημα.

Δ '. 'Υπέρβασις τής 'Ιεραρχίας
’Άρθρον 4. I. Ή  ύπέρβασις τής ιεραρχίας έπιτρέπεται εις τούς ενδιαφερομένους οσάκις 

ούτοι μετά παρέλευσιν 10 ήμερων από τής ήμέρας τής υποβολής των παραπόνων ή αιτήσεων (συμ
περιλαμβανομένους) ούδεμίαν έλαβον απάντησαν.

ΙΓρός τούτο δέον ό εις ον υπεβλήθη το παράπονών ή ή αιτησις ν’ άνακοινώση εντός τής άνω- 
τέρω προθεσμίας εις τον ενδιαφερόμενον τήν γενομένην ΰπ’ αυτού ενέργειαν, ούτος δέ έν τή περί- 
πτώσει ταΰτη ύποχρεούται ν’ άναμένη τήν έκδοσιν τής άποφάσεως τής άρμοδίας ν’ άποφανθή 
αρχής.

Έ ά ν  έντός τής δεκαημέρου ταύτης προθεσμίας, δέν δοθή ή άνωτέρω άπάντησις ό ένδιαφε- 
ρόμενος δικαιούται ΰπερβαίνων τήν ιεραρχίαν ν’ άναφερθή άπ’ εύθείας εις τήν αμέσως προϊστα- 
μένην του εις ήν υπέβαλε τήν α’ίτησιν υπηρεσίαν, τής ύπερβάσεως ταύτης έξικνουμένης κατά τον 
αύχόν τρόπον, μέχρι καί τού ’Αρχηγού.

II. Έ ν  ή περιπτώσει ή οριστική έπί τής αίτήσεως ή τού παραπόνου άπόφασις βραδύνει πέ
ραν τού μηνύς ό ενδιαφερόμενος δικαιούται νά ζητήση άκρόασιν ενώπιον παντός προϊσταμένου 
κατά τό προηγούμενου έδάφιον.

Κ'. Ειδικοί διατάξεις άφορώσαι είδικάς υπηρεσίας
’’Αρθρον 5. I. 'Ο  Διευθυντής τής ’Αποθήκης 'Τλικοϋ τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ό προϊ

στάμενος τής Κεντρικής 'Υπηρεσίας ’Αλλοδαπών ’Αστυνομικός Διευθυντής καί ό Γενικός ’Αγο- 
ρανομικός Ε π ό π τη ς ύπόκεινται ύπό τήν πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν τού ’Αρχηγείου, έξαιρουμένης 
τής περιπτώσεως τής θέσεως αύτών εις διαθεσιμότητα, δι’ ήν εφαρμόζονται αί διατάξεις τού 
άρθρου 47 τού Νόμου 4971 «περί οργανισμού τού Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων».

II. 'Ο  Διευθυντής τής ’Αποθήκης 'Υλικού ’Αστυνομίας Πόλεων άσκεΐ έπί τών ύπ’ αύτών 
υπαλλήλων τήν πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν τού ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ κατ’ έφαρμογήν τής τε
λευταίας παραγράφου τού άρθρου 14 τού Νόμου 4971.

III. 'Ο  Γενικός Ε π όπτη ς ’Αγορανομίας δύναται νά έπιβάλη εις τούς ύπ’ αυτόν υπαλλή
λους τήν ποινήν έπιπλήξεως, συμβουλής ή παραινέσεως συμφώνως τή παραγρ. 9 τού άρθρου 42 
τού Νόμου 4971.

Έ ά ν ή πειθαρχική δικαιοδοσία τών : 1 ) Διευθυντοϋ ’Αποθήκης Υλικού ’Αστυνομίας Π ό
λεων, 2) Γενικού ’Αγορανομικοΰ Ε πόπτου ώς δι’ άμφοτέρους καθορίζεται αΰτη άνωτέρω, 3) 
Διευθυντοϋ Διευθύ’νσεως Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών καί 4) Προϊσταμένου Κεντρικής Υ 
πηρεσίας ’Αλλοδαπών ώς αΰτη προβλέπεται διά τούτους ύπό τών άρθρϊον 42 καί 47 τού Νόμου 
4971, κρίνεται άνεπαρκής ή ύπόθεσις θά διαβιβάζηταϊ εις τό ’Αρχηγείου διά τήν άσκησιν τού 
προσήκοντος ελέγχου καί πάσαν περαιτέρω ενέργειαν.

’Άρθρον 6. Τά παράπονα κατά ποινών έπιβληθεισών ύπό: 1) τού Διευθυντοϋ τής Διευθύν- 
σεως Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών, 2 ) τού Διευθυντοϋ τής ’Αποθήκης 'Υλικού ’Αστυνομίας 
Πόλεων, 3) τού Προϊσταμένου τής Κεντρικής 'Υπηρεσίας ’Αλλοδαπών καί 4) τού Γενικού ’Αγο- 
ρανομικοΰ Ε πόπτου εις ύπ’ αυτούς ύπηρετοΰντας άστυνομικούς ύπαλλήλους δέον νά ύποβάλ 
λωνται είς τό ’Αρχηγείου.

Έ ν  ’Αθήναις τή 1 Μαρτίου 1934 
'Ο  ’Αρχηγός Κ. ΓΑ ΡΕΖΟ Σ
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ

I. Διαταγή ’Α ρχηγείου Ά σ τ υ ν . Π όλεω ν ύ π ’ άριθ. 1661Φ8 11 άπό 11-2-1938.

Πρός τάς Ά στυν. Διευθύνσεις

«Περί των περιεχόντων άντιπειθαρχικάς κλπ. φράσεις άναφορών»
Κατά το άρθρον 2 παρ. V I τοϋ ύπ’ άριθ. 37/1934 Κλονισμού τοϋ Ά στυν. Σώματος, οσά

κις αί αιτήσεις ή τά παράπονα των αστυνομικών περιέχουσι οίανδήποτε κρίσίν, σχόλια ή έκφρα- 
σιν προσβάλλουσαν οπωσδήποτε τήν πειθαρχίαν ή τήν άξιοπρέπειαν, ό εις δν υποβάλλεται ή αϊ- 
τησις καί τύ παράπονον, οφείλει νά συστήση εις τον αίτοϋντα ή παραπονούμενον να άπαλείψη τάς 
ώς άνω άντιπειθαρχικάς κλπ. φράσεις έκ τής άναφοράς του.

’Επειδή κατά τό παρελθόν ύποβαλόντες τοιαύτας άναφοράς, ήμφεισβήτησαν τό δτι τοϊς έγέ- 
νετο σύστασις τροποποιήσεως αυτών, ή έξακρίβωσις δέ τοϋ γεγονότος τούτου, κατέστη λίαν δυσ
χερής, διότι συνήθως δέν παρίστανταί μάρτυρες ε|ς τάς περιπτώσεις ταύτας,

\
Γ Ι α ρ α γ γ έ λ λ ο μ ε ν

όπως αί συστάσεις αύται εις τό μέλλον γίνονται δι’ εγγράφου διαταγής υπογεγραμμένης ύπό 
τοϋ έκδίδοντος αύτάς, έν ή θά καθορίζωνται αί φράσεις αΐτινες δέον νά τροποποιηθώσιν ή άπα- 
λειφθώσιν ώς άντιπειθαρχικαί, άνευλαβεϊς κ.λ.π.

"Οταν ό αϊτών ή παραπονούμενος δέν συμμορφωθή μέ τάς γενομένας συστάσεις μετά τής 
αίτήσεως ή τών παραπόνων του θά συνυποβάλληται άντίγραφον τής διαταγής, ή τ ις τ φ  άπηυθύνθη 
ώς καί ή άπολογία αύτοΰ διά τάς περιεχομένας είς τήν άναφοράν τοϋ ώς άνωτέρω φράσεις.

Ό  Α ρχηγός Γ. ΒΑΡΣΟ Σ

II . Διαταγή ’Α ρχηγείου Ά σ τ υ ν . Π όλεω ν ύπ ’ άριθ. 1017Φ126/1 άπό 26-1-1939.

Πρός άπάσας τάς Ά στυν. Διευθύνσεις 

«Περί παραπόνων άστυνομικών υπαλλήλων δι’ έπιβληθείσας ποινάς»

Ε ίς ύποβαλλομένας άναφοράς παραπόνων άστυν. υπαλλήλων δι’ έπιβληθείσας αύτοϊς ποι- 
νάς παρά τών προϊσταμένων των, παρετηρήσαμεν, δτι είς τάς άναφοράς τών Άστυνομικών Διευ
θύνσεων, αϊτινες άναφέρουσι μεταξύ τών άλλων πληροφοριών επί τοϋ παραπτώματος τοϋ παρα- 
πονουμένου, άναγράφεται δτι «τά παράπονα κρίνονται άβάσιμα».

Ή  διαδικασία τής ύποβολής τών το ιόντων παραπόνων τών άστυνομικών ύπαλλήλων καί 
τής έπί τούτων έπιβαλλομένης ένεργείας έκ μέρους τών Ά στυν. Δ/νσεων έχει σαφώς καθορισθή 
είς τον οίκεϊον ύπ’ άριθ. 37 Κανονισμόν τοϋ Σώματος είς δν λεπτομερώς άναγράφεται τ ί δέον έπί 
τών παραπόνων νά ένεργώσι αί Προϊστάμεναι τών ύπαλλήλων τούτων ύπηρεσίαι.

Κατόπιν τούτου, παρακαλοΰμεν, δπως διατάξητε καί συμμορφώνται επακριβώς πρός τόν 
ύπ’ άριθ. 37 Κανονισμόν, είς δέ τάς άναφοράς ύμών ταύτας θά άναγράφηται καί θά χορηγήται πάσα 
άναγκαία πληροφορία καί λεπτομέρεια διά τήν έπιβληθεΐσαν ποινήν, διά τάς αιτιάσεις ή τάς τυ
χόν προτεινομένας δικαιολογίας τών τιμωρηθέντων, ή δέ Προϊσταμένη ύμών Α ρχή  θά κρίνη αύτή, 
έάν τά παράπονα κρίνωνται βάσιμα ή οΰ, χωρίς ή Α ρχή , καθ’ ής στρέφονται τά παράπονα νά έκ- 
φέρη γνώμην περί τής βασιμότητος ή μή τούτων.

Ό  Α ρχηγός Γ. ΒΑΡΣΟ Σ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ . 38 

«Π ερί ποινώ ν καί π οινολογίω ν»

Α '. Περί τών έγγραπτέων είς τά μητρώα ποινών 
’Ά ρθρον 1. I. Έ κ  τών έπιβαλλομένων είς τούς άστυνομικούς ύπαλλήλους ποινών κατα

χωρίζονται είς τά βιβλία τοϋ Μητρώου μόνον αί ποιναί άργίας καί άπολύσεως.
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II. Ή  θέσις εις διαθεσιμότητα ένεκα πειθαρχικής ή ποινικής διώξεως ώς και το άποτέ- 
λεσμα ταύτης δέον νά καταχωρίζονται πάντοτε έν τοϊς βιβλιαρίοις μητρφου. 'Ομοίως δέ καί ή χρο
νική διάρκεια ταύτης ήτις κατά νόμον δέν θά ύπολογισθή διά προαγωγήν κλπ.

III. ΓΙασα ποινή έπιβληθεΐσα ύπό ποινικού Δικαστηρίου καταχωρίζεται πάντοτε έν τοϊς 
βιβλιαρίοις μητρώου μετά πάσης άναγκαίας λεπτομέρειας (άριθμοί κλπ.).

IV. Έ ν  τοϊς αύτοϊς βιβλιαρίοις καταχωρίζεται έπίσης ή ένεκεν οίουδήποτε λόγου μή έγ
γραφή ή ή διαγραφή έκ των πινάκων των υποψηφίων διά προαγωγικάς έξετάσεις καί ή στασιμό- 
της ώς καί ή μή έγγραφή ή ή διαγραφή έκ των πινάκων τών έπιτυχόντων κατά τάς προαγω
γικάς έξετάσεις.

Β '. Περί τρόπου τηρήσεως ποινολογίων

"Αρθρον 2. I. Τό Ά ρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων τηρεί ποινολόγια των άστυνομικών ύ- 
παλλήλων απάντων των βαθμών.

II. Έ κάστη ’Αστυνομική Διεύθυνσις τηρεί ποινολόγια απάντων των εις τήν δύναμίν της 
ΰπηρετούντων άστυνομικών υπαλλήλων άπάντων τών βαθμών.

III. Έ καστον ’Αστυνομικόν Τμήμα τηρεί ομοίως ποινολόγια τών ύπ’ αύτό άστυνομικών 
υπαλλήλων μέχρι καί τοϋ βαθμού τοϋ ύπαστυνόμου Α '. Ταϋτα συμπληροΰνται έκάστοτε έκ τής 
Η .Δ. τής προϊσταμένης του ’Αστυνομικής Διευθύνσεως.

Τά ποινολόγια τών άστυνομικών υπαλλήλων τών ΰπηρετούντων είς σταθμούς τηρεί τό αρ
μόδιον ’Αστυνομικόν Τμήμα.

IV. Ή  Κεντρική ύπηρεσία άλλοδαπών, ή Διεύθυνσις Έγκληματολογικών υπηρεσιών, ή 
Γενική ’Αγοράν. Έ ποπτεία , ή ’Αποθήκη 'Τλικοΰ κ α ί’Αστυνομική Σχολή τηροΰσι ομοίως ποινο
λόγια τών ύπ’ αΰτάς άστυνομικών ύπαλλήλων.

V. Ε ίς έκαστον ’Αστυνομικόν Τμήμα καί έν τφ  Γραφείω τοΰ αξιωματικού υπηρεσίας τη
ρείται κατάστασις είς ήν καταχωρίζωνται οί τιμωρούμενοι μέ προσθέτους υπηρεσίας καί αργίαν 
άρχιφύλακες καί αστυφύλακες πρός παρακολούθησιν τής κανονικής καί έγκαιρου έκτίσεως αύτών. 
Διά τούς λοιπούς κατάστασιν τοιαύτην τηρεί ό οικείος προϊστάμενος.

Γ \  Περί υποβολής ποινολογίων κ.λ.π.

’Άρθρον 3 . I. 'Οσάκις ύποβάλλονται ύπό τήν κρίσιν τοΰ ’Αρχηγείου πειθαρχικαί παρα
βάσεις άστυνομικών ύπαλλήλων, άπαραιτήτως έπισυνάπτεται καί τά ποινολόγιον αύτών. ’Εάν 
δέ προ τής κοινοποιήσεως σχετικής άποφάσεως ό περί ού πρόκειται ύπάλληλος ύπέπεσεν έν συνε
χεία είς νέα παραπτώματα δέον νά ύποβάλληται περί τούτων παρευθύς σχετική συμπληρωματική 
αναφορά.

II. 'Οσάκις ύποβάλλονται είς τό Ά ρχηγεΐον άναφοραί παραπόνων άστυνομικών ύπαλλή
λων δι’ έπιβληθείσας ποινάς ύπό τών προϊσταμένων των συνυποβάλλεται καί ποινολόγιον ώς κατά 
τήν προηγουμένην παράγραφον.

Δ '. Γενικαί Διατάξεις:

’’Αρθρον 4 . 'Η  ύπηρεσία έξ ής μετατίθεται ύπάλληλος άποστέλλει είς τήν νέαν ύπηρεσίαν 
τούτου άμελλητί τό ποινολόγιον ίου όμοϋ μετά τών λοιπών ετέρων άτομικών έγγράφων.

'Ο  ’Αρχηγός Κ. ΓΑ ΡΕΖΟ Σ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υ Π ’ Α ΡΙΘ . 39 .

((Περί τώ ν είς τό ’Α στυνομικόν Τμήμα προσκλήσεων ιδιω τώ ν»

Κατηργήθη διά τοΰ ύπ’ άριθ. 60/1952 Κανονισμού «περί προσκλήσεως ιδιωτών είς τάς 
Ά στυν. Υπηρεσίας».
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ΙΙΡΩΤΟΔ1ΚΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 14557 (1952)

Εισηγητής : Α. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ (*)
Διαδικασία Ν. Γ ^ Ο Δ ' κατ’ έφεσιν

«Πρόσθετοι ’Α στυφ ύλακες. Παροχή ύπό τούτω ν έργασίας κατάΚ υριακάς καί νύκτας. 
ΑΙ ύπ* άριθμ. 8900 1946 καί 18310/1946 'Υ πουργικαί ’Α ποφ άσεις αί π ροβλέ- 
πουσαι πρόσθετον άποζημίω σιν δι’ έπΐ πλέον κατά Κυριακάς καί νύκτας έργα- 
γασίαν τω ν μισθω τώ ν δεν έφαρμόζονται έπί προσθέτων ’Α στυφ υλάκω ν»

Τα περιστατικά άτινα ήγαγον τήν δίκην έν τω  βαθμώ τούτω έχουσιν ούτω : 'Ο ένάγων, 
έπικαλεσθείς έν τή ύπό δίκην εκθέσει έρ'γατικής διαφοράς τήν υπέρ αύτοΰ, προσθέτου όντος άστυ- 
φύλακος εις τήν ύπηρεσίαν τής έφεσιβλήτου, δυνάμει του άρθρου 39 ν. 4971, τήν έφαρμογήν 
των ύπ’ άριθ. 8900 καί 18310/1946 έτους υπουργικών άποφάσεων. ήτήσατο τήν καταψήφισιν 
τής έφεσιβλήτου εις καταβολήν αύτώ, λόγω έπιδόματος διά τήν νυκτερινήν καί κατ’ έξαιρετέας 
ήμέρας έργασίαν του κατά τον χρόνον άπό 1-1-1946 έως 22-12-1951, δραχμών 38.065.000.

Τήν άγωγήν του ταύτην άπέρριψε 6 πρώτος βαθμός, έπί τή σκέψει ότι αί διαμνημονευθεΐ- 
σαι ύπουργικαί άποφάσεις δέν έχουν έφαρμογήν έπί τών ύπό τό καθεστώς τού άρθρου 39 ν. 
4971/1931 διεπομένων προσθέτων αστυφυλάκων.

Κατά τής άποφάσεως ταύτης παραπονεΐται ήδη ό ένάγων διά τής ύπό κρίσιν έφέσεως, 
ούτωσεί συνοψιζομένης τής έριδος κατά τήν έκκλητον ταύτην δίκην καί συνομολογουμέν<υν καθ 
εαυτών τών λοιπών άγωγικών ισχυρισμών (ύπηρεσίσς, χρόνου κ .λ .π .).

Κατά μέν τήν διάταξιν τού άρθρου 39 § 1 Νόμου 4971/1931 «περί οργανισμού τού Σώ- 
μαρος ’Αστυνομίας ΓΙόλειυν» ό αρχηγός έάν ήθελε κρίνει προσήκον, έπί τή αιτήσει παντός 
φυσικού ή νομικού προσώπου, άποδεικνύοντος τήν ανάγκην τού μέτρου τούτου, ύποστηριζομένου 
καί ύπό τού διευθυντού τής ’Αστυνομίας Πόλεων, δύναται νά όρίση αριθμόν άστυφυλάκων προς 
τήρησιν τής κοινής εύταξίας εις οίονδήποτε μέρος τής δικαιοδοσίας του, δαπάνη μέν τού αίτοΰντος 
άλλ’ ύπό τάς διαταγάς τού οικείου αστυνομικού διευθυντού, καί έφ’ όσον ούτος ήθελε κρίνει 
άναγκαΐον. Πας τοιούτος άστυφύλαξ δέον νά έφοδιάζηται διά δελτίου ταυτότητος δυνάμει τού 
οποίου περιβάλλεται διά πασών τών έξουσιών καί καθηκόντων τών άστυφυλάκων τίυν άνηκόν- 
των εις τήν άστυνομικήν δύναμιν τής περί ής πρόκειται πόλεως. Αί βαρύνουσαι τον αίτήσαντα 
καί παρ’ αυτού εισπρακτέαι δαπάναι πληρώνονται προκαταβολικώς καί προ ενός τούλάχιστόν 
μηνός.

Τό ποσόν τούτο ορίζεται καί ύπολογίζεται εις τό διπλάσιον τών κανονικών άποδοχών (μι
σθού καί έπιδομάτων) συν τή προσθήκη τής άπαιτουμένης δαπάνης, διά νέα ν πλήρη στολήν, 
έξάρτησιν κ.λ.π. Τά προς τον σκοπόν τούτον είσπραττόμενα ύπό τού αρχηγού τής ’Αστυνομίας 
διατίθενται ώς άκολούθως : 1 ) τό J/2 τ°υ ποσού τών άποδοχών πληρώνεται ώς μισθός προς
τούς προσθέτους άστυφύλακας καί 2) τό ύπόλοιπον κατατίθεται εις τό Δημόσιον Ταμεΐον. Τό 
Δημόσιον ύποχρεούται εις παροχήν στολής, έξαρτήσεως, ύποδημάτων καί έσωρρούχων προς τούς 
άστυφύλακας τούτους.

Έτέρωθεν, κατά τό δεύτερον έδάφιον ίδιου άρθρου καί νόμου, ώς άντικατεστάθη διά τού 
άρθρου μόνου ν. 1653/1951 «περί παροχής άποζημιώσεως τού ν. 2112 εις τούς προσθέτους 
άστυφύλακας» «οί πρόσθετοι άστυφύλακες άπό τού διορισμού των τελούσιν έν συμβάσει έργα- 
σιας άορίστου χρόνου διάρκειας προς τό πρόσωπον (φυσικόν ή νομικόν, δημοσίου ή ίδΐίυτικού 
δικαίου), αιτήσει τού οποίου έγένετο ό διορισμός, ή δέ ύπηρεσία των τερματίζεται πάντοτε διά 
διαταγής τού άρχηγού τής ’Αστυνομίας, μετά έγγραφον προειδοποίησιν τού έργοδότου, κοινο

ί* ) Τό προκύπτον ζήτημα είναι αν πρόσθετοι άστυφύλακες ύπηρετούντες παρά φυσικώ ή 
Νομικώ προσώπω δικαιούνται καί τής δυνάμει τών ύπ’ άριθ. 8900/1946 καί 18310/1946 
Ίπουργικώ ν άποφάσεων προσθέτου άμοιβής δι’ έργασίαν των κατά Κυριακάς καί νύκτας. *11 
ώς άνω άπόφασις λύει τό ζήτημα τούτο.
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ποιουμένην καί προς τον πρόσθετον άστυφύλακα. Οί δροι καί ό χρόνος της προειδοποιήσεως καί 
ή έν παραλείψει ταύτης ύποχρέωσις τοΰ εργοδότου προς άποζημίωσιν των προσθέτων αστυ
φυλάκων καθορίζονται άναλόγως τοΰ χρόνου υπηρεσίας αυτών παρά τοϊς άντιπροσώποις ύπό 
τών ν. 2112/1920 καί 4558/1930».

Έ κ  της διατάξεως τοΰ πρώτου εδαφίου τοΰ άρθρου 39 τοΰ ώς άνω νόμου συνάγεται, 
ό τ ι τό θέμα της προσλήψεως προσθέτου άστυφύλακος δεν άφέθη εις την αύτοβούλησιν τών ένδια- 
φερομένων, άλλ’ ώς έκ τών εξουσιών δι’ ών ουτος περιβάλλεται, καλούμενος ώς πρόσθετος 
άστυφύλαξ, είς τήν διακριτικήν εξουσίαν τού άρχηγοΰ τής ’Αστυνομίας.

Έ κ  τής όλης διατυπώσεως τής διατάξεως ταύτης συνάγεται περαιτέρω, ότι, πλήν τής αί- 
τήσεως πρός διάθεσιν προσθέτου άστυφύλακος, δέν έχει δικαίωμα τό αίτοΰν τήν διάθεσιν προσθέ
του άστυφύλακος ούτε επιλογής τοΰ προσώπου, ούτε καθορισμού δι’ έλευθέρας συμφωνίας τοΰ 
περιεχομένου τής παροχής, ούτε προσδιορισμού τών οικονομικών τής σχέσεως όρων,- σαφώς 
καθοριζομένου ότι ούτος έξομοιοΰται πρός τακτικόν άστυφύλακα, έχει· άπάσας τάς εξουσίας του 
καί δέν διορίζεται πρός έξυπηρέτησιν ώρισμένου προσώπου, άλλα πρός τήρησιν τής κοινής ευ
ταξίας, άσχέτως αν τό πρόσωπον, όπερ αίτεϊται τόν διορισμόν καί καταβάλλει τάς δαπάνας ίκα- 
νοποιή διά τής τηρήσεως τής ευταξίας έν ώρισμένη περιοχή ένδιαφερούση αυτό, καί άτο- 
μικήν του άνάγκην καί συμφέρον, όπερ άποτελεϊ καί τό κίνητρον τής αίτήσεούς, του. Άποσκοπών 
δέ ό νόμος τήν μή δημιουργίαν οίασδήποτε έξαρτήσεως τοΰ προσθέτου άστυφύλακος άπό τοΰ 
αίτοΰντος προσώπου ώρισεν, ότι ούτος (άστυφύλαξ) ούδέν λαμβάνει άπό χειρός αύτοΰ, άλλά 
παρά τοΰ άρχηγοΰ τής ’Αστυνομίας τάς άποδοχάς του, παρά τοΰ Δημοσίου δέ τήν στολήν κ.λ.π., 
άμα προσδιορίσας κατ’ έκτασιν τήν οικονομικήν έπιβάρυνσιν τοΰ αίτοΰντος τόν διορισμόν προσ
θέτου άστυφύλακος. Έ ξ  όλων αυτών δέν καταλείπεται άμφιβολία, ότι δέν ύπέκειτο ή σχέσις, 
τής οποίας καί άπομονούμενα τά όσον άφορα είς τόν αίτοΰντα καί τόν πρόσθετον άστυφύλακα 
στοιχεία, δυσχερώς θα ήδύναντο νά συγκροτήσουν ακραιφνή σχέσιν τοΰ ίδιωτικοΰ δικαίου ύπό 
τό είδικώτερον ένδυμα τής συμβάσεως εργασίας.

Ό  έπακολουθήσας ν. 1653/1951 διά τοΰ άρθρου μόνου αύτοΰ έξάρας τά στοιχεία ταΰτα καί 
όρίσας ότι ή σχέσις αύτη, όσον άφορα τό πρόσωπον τό αίτοΰν τόν διορισμόν προσθέτου άστυφύ
λακος, είναι τοιαύτη τής συμβάσεως έργασίας άορίστου χρόνου, άπεσκόπησεν, ώς έκ τής όλης 
διατυπώσεώς του έκδήλως συνάγεται, νά θέσπιση τήν έν άτάκτω αιτήσει τοΰ δεδομένου προσώ
που, άπόλυσιν τοΰ προσθέτου άστυφύλακος ύποχρέωσιν καταβολής άποζημιούσεως ής τό μέτρον 
ορίζεται δι’ άναφορας είς τόν ν. 2112/1920, ούχί δέ καί νά καθυπαγάγη τόν όλον θεσμόν καί 
σχέσιν ύπό τούς ρυθμίζοντας τήν εργασιακήν σύμβασιν κανόνας καί δή τούς ρυθμιστικούς τοΰ μι- 
σθοΰ καί έν γένει άμοιβής τών μισθωτών.

Ώ ς  πρός τήν ειδικήν, άλλως, έν προκειμένω περίπτωσιν εφαρμογής ή μή τών ύπ’ άριθ. 
8900 καί 18310 τοΰ 1946 έτους υπουργικών αποφάσεων συνάγεται έξ αυτών, ώς ήρμηνεύ- 
θησαν ύπό τών ιδίων έκδόντων 'Υπουργών διά τής ύπ άριθ. 25825/1951 αποφασεως των, οτι 
τό έπίδομα νυκτερινής καί κατά Κυριακάς καί έξαιρετέας ημέρας έξ 25 καί 75%  ύπολογίζεται 
επί τών «τεθεσπισμένων ύποχρεωτικώς έλαχίστων ορίων μισθών και ημερομίσθιων», ως τοι- 
αΰτα δέ νοούνται τά δυνάμει τής έκ τοΰ ν. 28/1944 έξουσιοδοτήσεεος δι’ ύπουργικών άποφά- 
σεων ή διά συλλογικών συμβάσεων καθορισθέντα. Προϋποτίθεται, άρα, διά τήν εφαρμογήν 
τών ύπουργικών αύτών άποφάσεων (8900, 18310) σύστημα άμοιβής δι’ ύπουργικών άποφάσεων 
ή συλλογικών συμβάσεων ών τά κατώτατα όρια τίθενται ώς βάσις προσδιορισμού τοΰ έπιδό- 
υιατος, όπερ ούτε νά έξομοιωθή δύναται πρός τό τοιοΰτον ν. 4791/1931 σύστημα, ούτε τό 
τελευταϊον τοΰτο προσδωρίζον κατ’ έκτασιν τήν οικονομικήν έπιβάρυνσιν τοΰ αίτοΰντος προ
σώπου, δύναται καθ’ οίονδήποτε τρόπον νά συνδυασθή πρός τάς διαληφθεισας υπουργικας 
άποφάσεις, ών πολλαχώς άπωθεϊται ή έφαρμογή έπί τής ύπό δίκην περιπτώσεως. Κατα συ
νέπειαν, όρθώς ό πρωτοβάθμιος δικαστής άπεφήνατο τήν μή έφαρμογήν καί έπί τών προσ
θέτων άστυφυλάκων, περί ών τό διαληφθέν άρθρον 39 ν. 49>1/1931, τών υπ αριθ. 8900 και 
18310/1936 ύπουργικών άποφάσεων, άπορρίψας μετά ταΰτα την ένδικον αγωγήν, και απορρι- 
πτέοι οί έπί τής άντιθέτου προϋποθέσεως δύο τής εφεσεως λογοι καί η εφεσις έν τώ συν- 
όλω της.



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Οί δόκιμοι τής Σχολής 'Υπαστυνόμων μετά των άξιωματικών των ώς και 
σπουδασταί τής Άνωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών μετά τών καθηγητών 
των, άπό 3-5 ’Ιανουάριου ε.ϊ. έπραγματοποίησαν έκπαιδευτικήν εκδρομήν άνά την 
Πελοπόννησον έπισκεφθέντες τάς αρχαιότητας Μυκηνών, Έπιδαύρου, ’Ολυμπίας 
καί τήν 'Ιστορικήν Μονήν 'Αγίας Λαύρας. Κατά τήν πρώτην ήμέραν τής εκδρομής, 
άμα τή άφίξει των εις Ναύπλιον, κατέθεσαν στέφανον εις τον άνδριάντα του πρώ
του κυβερνήτου τής Ελλάδος Ίωάννου Καποδιστρίου, τούς ύπεδέχθη δέ ό Πρόε
δρος καί ό Γενικός Γραμματεύς τοϋ πατριωτικού Συλλόγου «Παλαμήδης», παρ’ άν 
καί έξεναγήθησαν τόσον εις Ναύπλιον όσον καί εις ’Επίδαυρον. 'Ομοίως τήν τρί- 
την ήμέραν τής εκδρομής κατά τήν άφιξίν των εις Καλάβρυτα, κατέθεσαν στέφα
νον εις τό 'Ηρώον τών κατά τό έτος 1943 σφαγιασθέντων ύπό τών Γερμανών ύπερ- 
χιλίων Καλαβρυτινών, τούς ΰπεδέχθησαν δέ εις τήν πόλιν ταύτην ό Δήμαρχος καί 
ό Πρόεδρος τού Δημοτικού Συμβουλίου, οίτινες καί διηυκόλυνον τούς έκδρομεΐς 
κατά τήν εις 'Αγίαν Λαύραν έπίσκεψίν των ώς καί κατά τήν παραμονήν των εις 
Καλάβρυτα.

'Η  εκδρομή, χάρις εις τήν άρτίαν όργάνωσιν ταύτης ύπό τού άντιπρυτάνεως 
τής Παντείου καί καθηγητού τής Σχολής 'Υπαστυνόμων κ. Ίωανν. Παπαζαχα- 
ρίου έπέτυχε πλήρως. Εις ταύτην δέ συμμετέσχον ή οικογένεια τού κ. Παπαζαχα- 
ρίου, ό Γενικός Διευθυντής τής Άνωτάτης Έκπαιδεύσεως παρά τώ 'Υπουργείω 
Παιδείας κ. Σμύρνής μετά τής οικογένειας του, ό καθηγητής τής Άνωτάτης Ε μπο
ρικής καί Παντείου κ. Καλιτσουνάκης μετά τής θυγατρός του ώς καί άλλοι φίλοι 
τών εκδρομέων.

Οί δόκιμοι 'Υπαστυνόμοι εις Μονήν 'Αγίας Λαύρας. Ε ντό ς τής αιθούσης κειμη
λίων τής Μονής μετά τοϋ 'Ηγουμένου ταύτης. Εις τό βάθος διακρίνεται εντός 

προθήκης τό λάβαρον τής Έπαναστάσεως.



Οί δόκιμοι 'Υπαστυνόμοι εις τό προαύλιον τής Μονής 'Άγιας Λαύρας μετά
του Ηγουμένου.

Οί δόκιμοι 'Υπαστυνόμοι είς τήν πλατείαν τής μαρτυρικής πολεως των Καλαβρύτων



ΕΙΔΗΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ I

ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Διά Β.Δ. άπελύθησαν τοϋ Άστυν. Σώματος, ώς καταληφθέντες ύπό τοΰ 
ορίου ήλικίας : α) Άστυν. Δ/νταί Α' κ.κ. Ταμποϋρλος Δ., Λίναρης Γ. καί Οίκονο- 
μάκος Λέων., β) Αστυνόμοι Α' κ.κ. Τσιώτος I., Μουτσούλας Δ., Κωνσταντινό- 
πουλος Ά ν., Νοτόπουλος Πρ., Δαρδαμάνης Φώτ., Βλάχος Θ. καί Νάτσιος Κ., 
γ) ’Αστυνόμος Β' κ. Γιαννόπουλος Ίορδ., δ) 'Τπαστυνόμοι Α' κ.κ. Άποστολό- 
πουλος I., Τζανετόπουλος Π., Μάλλιος Ν., Σταματόπουλος Γ., Μπιλέττας Στ, 
Μεταλληνός Στ., Μπϊκος Άλ. καί Ρουγγέρης I. καί ε) ό Άνθυπαστυνόμος κ. Κιρ- 
κιλής Παν.

—Ιίαρητήθησαν τοϋ Άστυν. Σώματος, ό ύπαστυνόμος Α' κ. Πιτσιρίκος Θ., 
ο άνθυπαστυνόμος κ. Γαλάνης I. καί ό άστυφ. Βασιλακόπουλος Παντ.

—Άπελύθησαν διά λόγους πειθαρχίας οί άστ/κες Σαπουντζής Δ., Περιβο- 
λιώτης Άντ. καί Πολίτης Γ.

—Άπελύθησαν διά λόγους υγείας ό Άρχιφ. Λυμπερόπουλος Ν. καί οί άστ/κες 
Οικονόμου Βλ. καί Σκορδάκης Στ.

—Μετετάγη εις τήν κατάστασιν τής μονίμου διαθεσιμότητος καίΓ εις τήν 
Β'κατηγορίαν ο άνθυπαστυνόμος κ. Κρητικός Δ.

*
ΠΡΟΑΓΟΡΑ!

Διά Β.Δ. προήχθησαν εις τον βαθμόν τοϋ Αστυνόμου Β' τάξεως.έκ των έν 
ισχύϊ πινάκων τοϋ έτους 1953 προς συμπλήρωσιν κενών οργανικών θέσεων, οί Ύ- 
παστυνόμοι Α' κ. Άδρακτάς Θεοφάνης κατ’ εκλογήν καί κ. Μπαντέας ’Ιωάννης 
κατ’ αρχαιότητα.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΤΛΙΟΝ

—Διά τής ύπ’ άριθ. 31Α1Φ18/6/31 -12-53 άποφάσεως τοΰ κ. Ύπδυργοΰ ’Εσω
τερικών τό ’Αστυνομικόν Συμβούλιον διά τό έτος 1954 συνεκροτήθη, ώς άκολού- 
θως :

I. Τ α κ τ ι κ ά  μέλη
α) Πρόεδρος : Αρεοπαγίτης κ. Τσαρούχης Π.
β) Μέλη : Άστυν, Δ/νταί Α' κ.κ. Κόκκινος Ν., Γεωργίου Άν., Κάλλιας Δ. 

καί Πολιτόπουλος Σπυρίδων.
Γραμματεύς Αστυνόμος Α' κ. Τουζένης Κων/Υΐνος.
II. Αναπληρωματικά μέλη
α) Προέδρου: ό Αρεοπαγίτης κ. Χονδρογιάννης Εύάγ.
β ) Μελών : Άστυν. Δ/νταί Α' κ. κ. Καραμπέτσος Εύάγγ. καί Μάσβουλας 

’Ιωάννης.
Γραμματεύς : ό Αστυνόμος Α' κ. Μπογιατζόπουλος Εύθύμ.

Πειθαρχικόν Συμβούλιον κατωτέρων άστυν. υπαλλήλων.
—Δια τής ύπ’ άριθ. 2968/18/7 άπό 19-12-53 άποφάσεως τοϋ κ. 'Υπουργού 

Εσωτερικών τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον διά τό έτος 1954 συνεκροτήθη ώς άκολού- 
θως :



Ειδήσεις και Πληροψορίαι

I. Τακτικά μέλη.
α) Πρόεδρος : Άστυν. Δ/τής Α' κ. Σπυρόπουλος Νικόλ. 
β) Μέλη : ’Αστυνόμοι Α' κ.κ. Χαλοϋλος Γ. καί Τασιγεώργος Κ. 
Γραμματεύς : Ύπαστυνόμος Α' κ. Κορομπίλης ’Ιωάννης.
II. ’Αναπληρωματικά μέλη.
α) Προέδρου : Άστυν. Δ/ντής κ. ’Αρχιμανδρίτης Νικόλ. 
β) Μελών : οί ’Αστυνόμοι Α' κ.κ. Παπασταφίδας Άγησ. καί Νικητάκης 

Νικόλ.
Γραμματεύς: ό Ύπαστυνόμος Α' κ. Ντιρογιάννης Παντελής.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
*

«Περί γάμου καί οικογένειας των ’Αρχαίων Ελλήνω ν».
Την 14ην τρέχ. μην. ό γνωστός γυμνασιάρχης κ. ’Ιωάννης Φραγκιαδάκης 

ώμίλησεν εις τούς δοκίμους Ύπαστυν. άρχιφύλακας καί άστυφύλακας «περί  γά
μου καί  οικογένειας  τ ω ν ’Αρχαίων Ε λ λ ή ν ω ν »  Μέ την διακρίνουσαν αυ
τόν επαγωγήν γλαφυρότητα άνέπτυξεν τάς πολυτίμους οδηγίας των ’Αρχαίων Ε λ 
λήνων σοφών διά τον έπιτυχή γάμον την συζυγικήν αρμονίαν καί τήν οικογενειακήν 
εύδαιμονίαν καθώς καί τάς σχετικάς νομοθετικάς διατάξεις τών μεγάλων νομοθε- 
τών τής Άρχαιότητος Σόλωνος κλπ. διά τά οικογενειακά καί κοινωνικά θέματα.

Εις τήν διάλεξιν παρέστη ό κ. Διοικητής τής Σχολής ό κ. Υποδιοικητής καί 
άπαν τό διδακτικόν προσωπικόν.

*
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

—Τήν 14-1-1954 άπό 13 μέχρι 17ης ώρας έτελέσθησαν εις τό ενταύθα Γήπε- 
δον ’Απόλλωνος—Ριζουπόλεως, φιλικοί Ποδοσφαιρικοί αγώνες, μεταξύ τών Α—Β 
ομάδων ’Αστυνομίας—’Απόλλωνος ’Αθηνών. Αί Β' ομάδες ’Αστυνομίας—’Απόλ
λωνος άνεδείχθησαν ΐσόπαλλοι 2—2.

'Η  όμάς του ’Απόλλωνος ’Αθηνών (Α' Κατηγορίας) ένίκησε τήν Α' ομάδα 
τής ’Αστυνομίας, μέ τέρματα 2—0.

-—Τήν Τετάρτην 20-1-54 καί άπό 13 μέχρι 17ης ώρας,ήρξαντο εις τό ενταύθα 
Γήπεδον Παναθηναϊκού, οί άγώνες διά τό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου ’Ενόπλων 
Δυνάμεων, έτους 1954. Συμφώνως μέ τήν προηγηθεΐσαν κλήρωσιν, άντιμέτωποι 
ομάδες έτέθησαν αί τού Στρατού καί Β. Χωροφυλακής. Εις τον άγώνα μεταξύ Β' 
ομάδων, νικήτρια άνεδείχθη ή όμάς τού Στρατού, διά τερμάτων 4—2. ’Επίσης 
νικήτρια καί εις τον άγώνα μεταξύ Α' ομάδων άνεδείχθη ή όμάς τού Στρατού διά 
τερμάτων 2—1. Οί πρώτοι αυτοί άγώνες τού έν λόγω πρωταθλήματος Ελληνικών 
’Ενόπλων Δυνάμεων, έστέφθησαν ύπό πλήρους επιτυχίας εις ό,τι άφορα τήν ορ
γανωτικήν των πλευράν.

’Επίσης έπέτυχον καί άπό άγωνιστικής πλευράς, παρουσιάσαντες τάξιν πει
θαρχίαν καί σεμνότητα έκ μέρους τών άθλητών, έδόθη δέ ή ευκαιρία νά άναδειχθοΰν 
καί πολλοί νέοι άθληταί έκ τής κατηγορίας τών άρχαρίων (Β' ομάδες) καί νά καλ- 
λιεργηθή ό άθλητισμός εις ευρύτερα στρώματα τής στρατευμένης νεότητος..

Τούς άγώνας παρηκολούθησαν 5.000 θεαταί.
Ή  είσοδος ήτο έλευθέρα.

Ε Υ X A I
*

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται εις τον διακεκριμμένον συνεργάτην μας 
καθηγητήν της ’Ιατροδικαστικής έν τω Πανεπιστημίω κ. Γρηγ. Κάτσαν, έ'τη 
πολλά καί ευτυχή επί τή έπετείω τής ονομαστικής αυτού έορτής.




