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6. Τροχαία κίνησις καί γενικώς κυκλοφορία οχημάτων καί πεζών.
Ό  πολιτισμός έ'δωσε τόσο ταχύν ρυθμόν εις τά μεταφορικά μέσα καί τα μέσα 

κινήσεως έν γένει, ώστε παρέστη ανάγκη να συσταθή ειδική υπηρεσία τής αστυνο
μίας, ή υπηρεσία τής Τροχαίας Κινήσεως, ή οποία ρυθμίζει τά τής κινήσεως τών 
οχημάτων και τής κυκλοφορίας τών πεζών, κατά τρόπον προστατεύοντα τούς πολί- 
τας άπό δυστυχήματα καί άπό άλλας άνωμαλίας δυναμένας νά προκαλέσουν δυστυ
χήματα ή αταξίαν έν γένει.

Πόσον επίπονος είναι, άλλά καί πόσον επίμονος πρέπει νά είναι ή έργα- 
σία τών αστυνομικών τής Τροχαίας Κινήσεως δεν παρίσταται άνάγκη νά τονίσωμεν 
ιδιαιτέρως. Αί διατάξεις περί τής τροχαίας κινήσεως, τά μέτρα τά όποια έκάστοτε

ί,βάνονται καί αΐ όδηγίαι, αί όποΐαι δίδονται είς τούς πολίτας, είναι αποτέλεσμα 
έτης, πάρατηρήσεως καί πείρας μακράς καί δι’ αύτό ακριβώς παρίσταται άνάγκη 

τό κοινόν νά συμμορφώνεται άπολύτως καί άδιαμαρτυρήτως έ'στω καί αν εις συγ- 
κεκριμμένην τινά περίπτωσιν. μία διαταγή παρουσιάζεται κάπως υπερβολική ή 
ύπεράγαν σχολαστική.

Εκατοντάδες δυστυχημάτων θά προελαμβάνοντο αν οί πολΐται έφήρμοζον 
αύστηρώς τάς διατάξεις «περί τροχαίας κινήσεως καί περί κυκλοφορίας 
τών πεζών» καί αν συνεμορφοΰντο προς τάς συστάσεις τών άστυνομικών της 
τροχαίας κινήσεως,, οί όποιοι διαρκώς υποδεικνύουν τάς υποχρεώσεις των καί τον 
ορθόν τρόπον τής κυκλοφορίας.
7. Έ πίβλεψις σταθμών σιδηροδρόμων, αυτοκινήτων καί άλλων μετα

φορικών μέσων καθώς καί τών άποβαθρών.
Ίδιάζουσα δλως μορφή παρουσιάζεται είς τούς Σταθμούς Σιδηροδρόμων, 

Αύτοκινήτων, καθώς καί είς τάς ’Αποβάθρας. Έ κεΐ μύριοι κίνδυνοι εμφωλεύουν. 
’Ό χι μόνον κίνδυνοι άπό δυστυχήματα άλλά καί κίνδυνοι άπό τούς κλέπτας, οί όποιοι 
ευρίσκουν ευκαιρίαν ν’ άσκήσουν τό έπικερδές επάγγελμά των, επωφελούμενοι του 
συνωστισμού καί τής ψυχολογικής καταστάσεως είς τήν όποιαν συχνά εύρίσκονται 
οί ταξιδεύοντες.



*96 'Ιστορικά τής Αστυνομίας Πόλεων

Ή  αστυνομία άσκεΐ εκεί ποικίλα καθήκοντα. Φροντίζει διά τήν έντδς τών 
νομίμων ορίων φόρτωσιν, διά τήν τάξιν κατά τήν έπιβίβασιν καί άποβίβασιν των 
επιβατών, διά τήν καθαριότητα του χώρου των Σταθμών καί διά τήν πρόληψιν 
τέλος κλοπών, είτε κατά τήν άναχώρησιν είτε κατά τήν άφιξιν τών μεταφορικών 
μέσων. Διατάξεις καί διαταγαί καί συστάσεις σχετικαί υπάρχουν καί προς αύτάς 
τό κοινόν πρέπει νά συμμορφώνεται άπολύτως, παρέχον ουτω τήν θετικωτέραν 
συμβολήν εις τό έ'ργον τής αστυνομίας προς τό ίδιον αυτού συμφέρον.
8. Παροχή βοήθειας εις ανάπηρα καί λοιπά χρήζοντα προστασίας πρό

σωπα.
Τά πολυσχιδή καθήκοντα ενός αστυνομικού εκτείνονται περαιτέρω καί εις τά 

πλαίσια τής προστασίας τών έχόντων ανάγκην βοήθειας ατόμων, ώς είναι οί τραυ- 
• ματίαι, οί άνάπηροι, φρενοβλαβείς, οίνόφλυγες κ.λ.π. Έ ξ  άγράφων καί γραπτών 
νόμων πηγάζει ή όποχρέωσις οχι μόνον του άστυνομικοΰ, άλλά καί παντός πολίτου 
όπως παρέχη συνδρομήν εις τά πρόσωπα εκείνα τά όποια ζώντα έν τή κοινωνία,, 
είτε έκ φυσικής είτε έκ συμπτωματικής σωματικής ή διανοητικής άτελείας, άδυνα- 
τοΰσι νά κατευθύνωσιν έαυτά άκινδύνως είς τάς μεγαλουπόλεις καί τά όποια συχνά- 
κις πίπτουσι θύματα δυστυχημάτων, κλοπών, παρεμποδίσεως έλευθέρας κυκλο
φορίας κ.λ.π.

Βαρύκοος γέρων διερχόμενος τήν διασταύρωσιν σιδηροδρομικής γραμμής 
διεμελίσθη, άνάπηρος έτραυματίσθη σοβαρώς παρ’ αυτοκινήτου, καθ’ ήν στιγμήν 
προσεπάθη νά διέλθη καθέτως τής Λεωφόρου Βασιλ. Σοφίας, είς αλκοολικός έπεσεν 
έν καιρώ νυκτός είς τάς γραμμάς του ’Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου παρά τώ Μοναστη
ράκι καί διεμελίσθη, έτερος δέ καλής οικογένειας έμπορος φέρων μεθ’ έαυτοΰ προ- 
πολεμικώς 300.000 δραχ. καί συμπτωματικώς περιελθών εις κατάστασιν ευθυμίας, 
έπεσε θϋμα σπείρας κλεπτών παρά τό Ζάππειον, οίτινες τοΰ άφήρεσαν χρήματα,, 
ώρολόγιον καί ένδυμασίαν. Κορασίς μεταβάσα εις Πεντέλην μέ φίλας της καί περι- 
ελθοΰσα εις ευθυμίαν κατά τήν έπιστροφήν είς τήν οικίαν της έπεσε θϋμα σωματέμ
πορων, οίτινες, άφοΰ τήν παρέσυραν είς τον Λυκαβηττόν, τήν έβίασαν. Γυνή, τε
λούσα είς ένδιαφέρουσαν κατάστασιν καί παραμείνασα είς τήν ουράν προς άγοράν 
λαχανίδων έπί μίαν ώραν, λόγω τού συνωστισμού καί τής κοποόσεως, ύπέστη άπο- 
βολήν. ’Ανάπηρος άξιωματικός τοΰ Μικρασιατικού μετώπου παραμείνας έπί 1.30' 
ώραν είς τήν ουράν τών αύτοκινήτων Παγκρατίου, λόγω άπεργίας τών τροχιοδρό
μων, έπαθε συγκοπήν καρδίας.

Τ’ άνωτέρω ολίγα παραδείγματα έμφανίζουσιν άμυδρώς διαφόρους φάσεις 
τής κοινωνικής ζωής καί τάς άπορρεούσας υποχρεώσεις άστυνομίας καί κοινού.

Ό  άστυνομικός διδάσκεται έν τή ’Αστυνομική Σχολή καί καθοδηγήται συνε
χώς ύπό τών προϊσταμένων του άλλά καί έκ τών διδαγμάτων τής πείρας έθίζεται 
νά παρέχη είς τάς’έκάστοτε κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων του παρουσιαζομέ- 
νας περιπτώσεις τάς υπηρεσίας του, μέ πάσαν δυνατήν ταχύτητα καί φρόνησιν, προς 
πρόληψιν άτυχημάτων ή καί έξυπηρέτησιν τών έχόντων ανάγκην τής συνδρομής του 
άτόμων. Ή  άνάγκη έξ άλλου τής ούτω πως έκτελέσεως τών καθηκόντων ένός αστυ
νομικού πηγάζει καί έκ τής γενικωτέρας ύποχρεώσεως τής πολιτείας, όπως διά τών 
οργάνων της παρέχει έαυτήν υπόδειγμα πολιτισμένου κράτους. Ό  πολιτισμός αύτός 
έμφανιζόμενος κυρίως είς τά πλαίσια τών προαναφερθέντων παραδειγμάτων, παρά
γει άνάλογον έντύπωσιν είς τον ξένον έπισκέπτην καί έπαυξάνει τήν αγάπην καί 
έμπιστοσύνην τοΰ κοινού προς τά έκτελεστικά όργανα τού Κράτους.

Προς έπίτευξιν όμως τής άνωτέρω εύρυθμίας διά τήν πρόοδον τού πολιτι
σμού τής χώρας δεν άρκεΐ ή άοκνος προσπάθεια τής άστυνομίας, παρίσταται άνάγκη 
άμοιβαίας κατανοήσεως αύτής καί τοΰ κοινού. ’Άνευ τής συνδρομής τού κοινού ούδέν 
δύναται νά έπιτουχθή. Ό  άγνωστος πολίτης δέον νά είναι καί άμισθος έν προκειμένω 
άστυνομικός. Έν τή άπουσία τής άστυνομίας, δέον νά σπεύση νά είδοποιήση ταύτην,
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παρούσης δέ, δέον νά παρακολουθήσω τάς ένεργείας της καί έν δεδομένη στιγμή 
νά την συνδράμη καί έν απουσία ταύτης νά τήν άναπληρώση εντός των νομίμων 
ορίων, προσφέρων οΰτω μεγίστην ύπηρεσίαν εις τούς συνανθρώπους του.

Δι’ έ'να παραπέοντα έν καιρώ νυκτός οίνόφλυγα, δι’ ένα λιπόθυμον έν τινι 
γωνία γέροντα, δι’ ενα έν δημοσίω κέντρω φρενοβλαβή, ας κουρασθή ολίγον ν’ άνεύρη 
άστυνομικόν καί έν άνάγκη ας παραμείνη καί ό ίδιος έπί τόπου μέχρις δτου ό οίνό- 
φλυξ ή ό φρενοβλαβής όδηγηθώσιν εις τό άστυνομικόν κατάστημα, ό δέ λιπόθυμος 
συνέλθη. 'Ένα θϋμα αότοκινητιστικοϋ ή άλλου δυστυχήματος ας σπεύση νά τό 
όδηγήση εις τον Σταθμόν Πρώτων Βοηθειών ή τό πλησιέστερον Φαρμακεΐον, ας μη 
παραλείψη δέ νά λάβη τον άριθμόν του οχήματος καί τά ονόματα παρατυχόντων 
μαρτύρων, ίνα μεταγενεστέρως διευκολύνη τήν άνάκρισιν. 'Ένα γέροντα ή γραίαν 
ή ανάπηρον ας μή διστάση μόνος ή όμοΰ μετά των αστυνομικών νά διευκολύνη εις 
τήν διέλευσιν εις μίαν πολυσύχναστον λεωφόρον. Δι’ ένα άνάπηρον του πολέμου ή 
μίαν έγκυμονοϋσαν γυναίκα ή έναν υπερήλικα άς παραχωρήση εύχαρίστως τήν θέσιν 
του, μή έπιμένων εις τήν σειράν προτεραιότητος, διευκολύνουν οΰτω τον παριστά- 
μενον άστυνομικόν, δστις έκ λόγο^ν εύθυξίας δέν δύναται πολλάκις ν’ άναπτύξή 
ιδίαν πρωτοβουλίαν, διότι είναι δυνατόν νά παρεξηγηθή δτι κάμνει διακρίσεις ή έξαι- 
ρέσεις. Έν προ κειμένου νέοι καί νέαι, ιδία μαθηταί καί μαθήτριαι, άς είναι υπό
δειγμα σεμνότητος καί πολιτισμού, ίνα οΰτω καί εις τούς έπιγενομένους μεταδί
δεται ή ιδέα τής φιλαλληλίας καί του εύγενοϋς, προς διαιουνισιν του ονόματος τής 
Ελλάδος ώς χώρας, πολιτισμού.
9. Έ πίβλεψις χώρων δημοσίων συγκεντρώσεων.

"Ετερον έπίπεδον τής κοινωνικής ζωής δπου ή αστυνομία είναι υποχρεωμένη 
ν’ άγρυπνή, αΐτουμένη έκ παραλλήλου τήν συνδρομήν τού κοινού, είναι ή τήρησις 
τής τάξεως εις τά δημόσια κέντρα, καί ή λήψις τών άπαραιτήτων έκείνων μέτρων, 
άτινα σκοπούν τήν πρόληψιν τών άτυχημάτων καί τήν προστασίαν τής δημοσίας 
υγείας καί ήθικής.

'Έν θέατρον ή εις κινηματογράφος πρέπει νά είναι κέντρα τέρψεως καί άνέ- 
σεως, δέν είναι δέ δυνατόν νά λειτουργήσωσιν, έάν δέν πληρώσιν ώρισμένους ορούς 
υγιεινής καί άσφαλείας. Οί διάδρομοι πρέπει νά είναι εύρύχωροι καί έλεύθεροι,

άπό άπόψεως δοκιμής δέον νά πληροί τούς δρους άσφαλείας. Ένθυμούμεθα μετά 
φρίκης τό δράμα τού κινηματογράφου «Πανόραμα» δπου λόγω πανικού καίέλλείψεως 
έπαρκών έξόδων κινδύνου εύρον οίκτρόν θάνατον υπέρ τούς τριάκοντα νέους, πλήν 
τών πολλών τραυματιών, καθημερινώς δέ παριστάμεθα θεαταί συνωστισμών καί 
άλλων παρομοίων άταξιών.

Βεβαίως ή άστυνομία λαμβάνει τά ύπό τών κειμένων νόμων προβλεπόμενα 
μέτρα, δέν άρκεΐ δμως τούτο. Καί εις τό κοινόν δέον νά ύπάρχη κατανόησις καί 
προθυμία προς ένίσχυσιν τού έργου τής άστυνομίας. 'Όταν ό χώρος είναι ύπερπλη- 
ρωμένος καί ό άστυνομικός τής τάξεως άπαγορεύει τήν τοποθέτησιν καθισμάτων 
εις τούς διαδρόμους, τό κοινόν πρέπει νά πειθαρχή. Οί μανιώδεις καπνισταί νά μή 
έπιμένουν εις τό κάπνισμα. Έάν τυχόν σημειωθή έναρξις πυρκαϊάς ή λάβη χώραν 
μικροεπεισόδιον, τό κοινόν νά μή σπεύση νά έξέλθη τής αιθούσης, διότι τούτο 
είναι όλέθριον.

Διά τό ζήτημα τής τηρήσεως τής εύκοσμίας καί τής προστασίας τής ήθικής 
εις τά διάφορα δημόσια κέντρα καί τόπους δημοσίων συναθροίσεων έπίσης ή άστυ
νομία έχει ν’ άντιμετωπίση σκληρά καθήκοντα. "Απαντα τά δημόσια κέντρα δέον 
νά πληρώσι τούς'στοιχειώδεις κανόνας εύπρεπίας καί ήθικής.

Τά διάφορα μπάρ, καμπαρέ, κέντρα διασκεδάσεως κ.λ.π., δύνανται νά χρησι- 
μοποιώσι χορεύτριας, ντιζέζ κ.λ.π. προς τέρψιν τών θαμώνων. Ή  έξάσκησις δμως 
τού έπαγγέλματος τούτου έχει ώρισμένα δρια, πέραν τών οποίων ύπάρχουσι φραγ-
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μοί. Κατά τό παρελθόν διεπιστώθη, ότι πλεΐστα κέντρα διετήρουν ιδιαίτερα διαμερί
σματα προς άκολασίαν. Τό έτος 1932 συνελήφθη χοροδιδάσκαλος, διότι ύπό τό κα- 
μουφλάζ τοϋ χοροδιδασκαλείου είχεν ώρισμένας προαγωγούς, αΐτινες παρέσυρον 
άνηλίκους κορασίδας εις γκαρσονιέρας. Τό 1939 εις τινα ταράτσαν παρά τήν συνοι
κίαν Νεαπόλεως συνήρχοντο επί καταβολή εισιτηρίου 2.000 δρχ. νέοι καί νέαι προ- 
κειμένου νά παρακϋλουθήσωσι προβολήν κινηματογραφικής ταινίας άκολάστων πρά
ξεων. Έ ν συνεχεία δέ τοϋ θεάματος τούτου μετέβαινον εις ώρισμένον φωτογραφείου 
ανήλικα κοράσια μετά νέων προς λήψιν άκολάστων φωτογραφιών. Εις κινηματο
γράφον τής Λεωφόρου Πανεπιστημίου πλεΐστα κρούσματα έσημειώθησαν κατά τό 
παρελθόν έκ μέρους παθολογικών τύπων, οΐτινες έπεχείρουν ασελγείς πράξεις κατ’ 
άνηλίκων. Εις κοσμικήν οικίαν παρά τό Παλαιόν Φάληρον συνήρχοντο διάφορα ζεύγη, 
επιδιδόμενα εις λήψιν ναρκωτικών καί άλλας ακολασίας. Γνωστόν κέντρον παρά τό 
Μεταξουργείου διετήρει προ έτών υπόγειον αίθουσαν διά παρόμοιας πράξεις, πλεΐστα 
δέ άλλα κέντρα είχον μεταβληθή εις άντρα χασισοποσίας άπό τά όποια τό καταστρα- 
φέν Έγκληματολογικόν Μουσείου τής ’Ασφαλείας πλεΐστα πειστήρια είχε συλ- 
λέξει.

Τά παρατιθέμενα ολίγα παραδείγματα, ελάχιστα μαρτυρούν περί τών συμ- 
βαινόντων εις τάς μεγαλουπόλεις καί τά ένεκα τούτων άπορρέοντα καθήκοντα τής 
άστυνομίας προς άνάσχεσιν τής κοινωνικής διαφθοράς.

Καί τό κοινόν όμως έν προκειμένω, δέον νά έρχεται πάντοτε άρωγόν, οίαν- 
δήποτε δέ έπέμβασιν άστυνομικοϋ διά ζητήματα εύπρεπείας καί ήθικής, πρέπει 
ό καθ’ οδ ή παρατήρησις καί ό συμπαριστάμενος, νά δέχωνται προθύμως καί νά 
συμμορφοΰνται άνευ άντιρρήσεως. Βεβαίως ό άστονομικός εις τάς περιπτώσεις ταύ- 
τας δέον νά έπεμβαίνη μετά περισκέψεως, έφ’ οσον όμως έπενέβη, είναι έργου τών 
προϊσταμένων του νά κρίνουν τό ορθόν ή μή τής ένεργείας του.

’Επίσης άναγκαία είναι ή παρά τής άστυνομίας έπιτήρησις τών τόπων συγ- 
κεντρώσεως κατά τάς έμπορικάς πανηγύρεις καί θρησκευτικάς τελετάς, άγορεύσεις 
ρητόρων, διαλέξεις κ.λ.π. Εις τάς συναθροίσεις ταύτας λόγω τής συγκεντρώσεως 
πολλών άτόμων εύρίσκουσι τήν ευκαιρίαν νά δρώσι κλέπται άπατεώνες κ.λ.π. Οί 
άστυνομικοί περιφέρονται παντού, προσπαθοΰντες δσο τό δυνατόν νά προστατεύ- 
σωσι τούς συγκεντρωμένους πολίτας άπό τοϋ νά πέσωσι θύματα τών άνωτέρω 
κακοποιών.

’Επί πλέον ή άστυνομία μεριμνά διά τήν έξασφάλισιν πάσης άνέσεως συγκοι
νωνιακής, διατροφής, διαμονής, καθαριότητος' καί προλήψεως δυστυχημάτων ιδία 
έκ πανικού, ήτις ένδέχεται δι’ άσήμαντον αιτίαν νά μεταδοθή εις τό κοινόν.

Είναι άληθές δτι τό συγκεντρωμένου πλήθος υποβάλλεται εις πανικόν εύκο- 
λώτατα, ούχί δέ σπανίως συνέβησαν δυστυχήματα μεγάλης έντάσεως λόγω πανί-, 
κοΰ δημιουργηθέντος έκ τοϋ μηδενός.

Οΐ άστυνομικοί παριστάμενοι, μέ τήν πείραν τήν οποίαν έχουσιν άποκτήσει 
πρέπει νά είναι εις θέσιν νά έξουδετερώνουν άμέσως τήν αιτίαν τοϋ πανικού καί νά 
καθησυχάζουν τό πλήθος.

’Αξία μνείας είναι μία περίπτωσις, καθ’ ήν εις μόνον άστυνομικός συνεκράτησε 
πλέον τών δύο χιλιάδων άτομα άπό πανικόν, δστις θά έσημείωνε πολλά δυστυχή
ματα. Έπρόκειτο περί πολιτικής συγκεντρώσεως κατά τήν οποίαν ώμίλει εις 
υπουργός τής τότε Κυβερνήσεως. Εις μίαν στιγμήν ήκούσθη κρότος, προελθών άπό 
πτώσιν μιάς σιδηράς τραπέζης καφφενείου, εύρισκομένης εις τό όπισθεν μέρος τής 
συγκεντρώσεως. Οί πρώτοι τών άκροατών, νομίσαυτες δτι έπρόκειτο περί έπιθέ- 
σεως άντιφρονούντων, έσπευσαν προς τό έμπροσθεν αύτών ζαχαροπλαστείου μέ τόσην 
βίαν ώστε άνέτρεψαν τάς ύπαρχούσας τραπέζας, έθραυσαν τούς ύελοπίνακας τών 
θυρών καί τινές έξ αύτών έτραυματίσθησαν, άνατραπέντες καί ποδοπατηθέντες άπό 
τούς έπομένους πανικοβλήτους. Τό κακόν θά έσυνεχίζετο, άλλ’ αυτοστιγμεί είχε τήν
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'Υπό κ. ΑΝΔΡΕΟΥ X . ΤΟΥΣΗ, Έ φέ- 
του—Καθηγητοϋ Σχολής Ύπαστυνόμων

I. Γενικά.
Π. Σύντομος άναδρομή ε ’ις προϊσχϋσαν δίκαιον.

III. Ό  Ποινικός Κώδιξ.
ΙΥ . Συγκριτικόν δίκαιον.
Υ. Δικονομικώς.

ΥΙ. Ή  μέχρι τονδε πράξις παρομοίων δικαίων.

I. Γ ενικ ά .
Κατά τον ’Αστικόν Κώδικα οί συμπληρώσαντες τό δέκατον έτος άνήλικοι 

και οί ύπό δικαστικήν άντίληψιν τελοΰντες είναι περιωρισμένως ικανοί προς 
δικαιοπραξίαν (Α.Κ. 129, 1705). Οί πρώτοι, οί συμπληρώσαντες δηλονότι τό 
ΙΟον έτος, δύνανται νά έπιχειρήσωσι μόνον τάς ρητώς έν τώ νόμω άναφεραμέ- 
νας ώς έπιτρεπομένας αότοϊς πράξεις (βλ. Α.Κ. άρθρ. 134 (δικαιοπραξίαι έξ ών 
μόνον όφελος πορίζονται), 135, (διάθεσις έλευθέρως παντός ό,τι ούτοι κερδαίνου— 
σιν έκ τής ιδίας αυτών εργασίας, ή δ,τι έδόθη αύτοϊς προς ιδίαν χρήσιν ή διάθε- 
σιν), 136 (έκμίσθιυσις τής έργασίας του συμπληρώσαντος τό 14ον έτος ανηλί
κου, έχοντος προς τοΰτο γενικήν συναίνεσιν τοϋ πατρός ή επιτρόπου). Σχετ. καί 
άρθρ. 1648 άριθ. 7, 1512 Α.Κ.), 1719, 1723, 1748 (σύνταξις διαθήκης), 1350, 
1352 (σύναψις γάμου), 1402 (σύστασις προικός), 1577 (υιοθεσία), 1674-1678 
(διαχειριστικαί πράξεις του χειράφετου άνηλίκου), 2, 6 Έμπορ. Νόμου (εμπο
ρία χειραφέτου άνηλίκου). Οί ύπό δικαστικήν άντίληψιν μόνον δι’ ώρισμένας έν 
τώ νόμω άναφερομένας πράξεις (Α.Κ. 1707) είναι άνίκανοι καί χρήζουσι τής συναι- 
νέσεως του άντιλήπτορος. Πάσα άλλη, έκτος τών άνωτέρω περιπτώσεων, πράξις 
τοϋ συμπληρώσαντος μέν τό ΙΟον, ούχί όμως καί τό 21ον έτος άνηλίκου, έπιχειρη- 
θεΐσα ύπ’ αύτοΰ, είναι άκυρος (Α.Κ. 130, 133, 1514, 1652, 1683, 1709).

Μολονότι όμως ό ’Αστικός Κώδιξ θεωρεί άκύρους τάς ώς εϊρηται δικαιο- 
πραξίας, έκρίθη οτι μόνη ή προστασία τοϋ άστ. δικαίου δέν άρκεϊ, ένώ έξ έτέρου 
καί πράξεις, έγκύρως έπιχειρούμεναι ύπό τοϋ άνηλίκου, δύνανται νά είναι βλαπτικαί 
διά τοΰτον. Ώ ς έκ τούτου διά τοϋ νέου Ποιν. Κωδικός, κατ’ ειδικόν όρι- 
σμόν, άνήχθη εις ποινικόν άδίκημα ή παραπλάνησις άνηλίκου είς χρέη, 
ήτοι απειλείται δημοσία ποινή κατ’ εκείνου δστις, έξ ιδιοτέλειας κα’ι 
εκμεταλλευόμενος την κουφότητα ή τήν απειρίαν άνηλίκου τινός, δέχε
ται υπέρ έαυτοΰ ή τρίτου τήν ύπό τοϋ άνηλίκου έπ’ι ζημία αύτοΰ ύπό-

έτοιμότητα εις ύπαστυνόμος ν’ άνέλθη έπί μιας τραπέζης καί μέ δυνατήν καί έπιβλη- 
τικήν φωνήν νά λέγη «μή φοβεΐσθε, έπεσε ένα τραπέζι». Τοΰτο ήρκησε ν’ άποτραπή 
ό πανικός έν τή γενέσει του καί νά προληφθοϋν άλλα δυστυχήματα.

Πλήν τών άνωτέρω συγκεντρώσεων γίνονται καί συγκεντρώσεις έπιδιώκουσαι 
σκοπούς πολιτικούς.

Τά παντός είδους σωματεία καί οργανώσεις, πολλά τών οποίων κατευθύ- 
νονται άπό άτομα άντεθνικώς ένεογοΰντα, εύρίσκουσιν ευκαιρίας καί ώς έπί τό 
πλεΐστον καμουφλαρισμένα, ως π.χ. αί ενώσεις άθλητικών σωματείων ή τά περί
φημα πάρτυ, νά βυσοδομοΰσι κατά τοϋ Κράτους. Αί συγκεντρώσεις αύται δυνατόν 
νά γίνουν καί έν άγνοια τής άστυνομίας. Είς τάς περιπτώσεις ταύτας πας νομιμό- 
φρων πολίτης έχει ύποχρέωσιν, έφ’ όσον ύποπίπτει είς τήν άντίληψιν του ύποπτόν τι 
περί συναθροίσεως νά γνωρίζη τοΰτο διά παντός προσφόρου μέσου είς τήν άστυ- 
νομίαν. ‘ (Συνεχίζεται)
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σχεσιν ή έξασφάλισιν τής πληρωμής χρηματικού ποσού ή τής χορηγή- 
σεως έτέρας παροχής, έχούσης χρηματικήν αξίαν, (Ποιν. Κώδ. άρθρ. 403 
§ 1). Το αδίκημα περιλαμβάνεται είς το κεφάλαιον ΚΔ' του Ποινικού Κώδικος, 
τδ έπιγραφόμενον «εγκλήματα κατά περιουσιακών δικαίων». Συνεπώς αί περί τού
του διατάξεις σκοποϋσι την προστασίαν τών περιουσιακών δικαιωμάτων τών 
άνηλίκων. Πρέπει να σημειωθή δτι άπδ άπόψεως άστικοϋ δικαίου καί ύπδ τδ 
προϊσχϋσαν δίκαιον, έπροστατεύετο ό ανήλικος διά τής άκυρότητος τών πράξεων, 
δσας άκύρως συνήπτεν, ενώ έξ άλλου κατά τά άρθρ. 434 (ν. ΓΩΛΖ' τής 23/ 
25-7-1911) τοϋ διά τοϋ νέου Ποιν. Κώδικος καταργηθέντος Ποιν. Νόμου, έκολά- 
ζετο ποινικώς ό έν δικαιοπραξία περί παροχής πιστώσεως κλπ., εκμεταλλευόμε
νος τήν επιπολαιότητα ή τήν γνωστήν είς αύτδν άνάγκην, πνευματικήν άδυνα- 
μίαν, κουφότητα, άπειρίαν κλπ., ό συνομολογών ή λαμβάνων υπέρ έαυτοϋ ή τρί
του περιουσιακά ωφελήματα, τά όποια άναλόγως τών ειδικών περιστάσεων είσίν 
έν προφανεΐ δυσαναλογία πρδς τήν γενομένην παρ’ αύτοΰ παροχήν, ήτοι έκολάζετο 
αδίκημα τελούμενον ύπδ τά ανωτέρω περιστατικά, άσχέτως αν τδ παθητικόν υπο
κείμενον ήτο ενήλικος ή άνήλικος (σχετικώς βλ. καί τήν ύπδ τοϋ Γ. Πανο
πούλου συνταχθεΐσαν αίτιολογ. εκθεσιν τοϋ νέου Ποιν. Κώδ. 1933 σ. 607-608).

II. Σύντομος αναδρομή είς προϊσχϋσαν δίκαιον. Ρωμαϊκόν δίκαιον.
Κατά τδ άρχαΐον ρωμ. δίκαιον άμα τή λήξει τής πατρικής εξουσίας, οί άνή- 

λικοι άπήλαυον πλήρους νομικής ίκανότητος. Ή  κατάστασις αΰτη δικαίου δεν πα- 
ρουσίαζέ τι τδ άτοπον έφ’ οσον αί νομικαί πράξεις ήσαν όλίγαι καί πάντοτε ύπε- 
βάλλοντο είς πανηγυρικάς διατυπώσεις. ΙΙλήν άρχομένου τοϋ δευτέρου π.Χ. αίώ- 
νος-, δταν ή οικονομική καί κοινωνική ζωή έν Ρώμη ήρξατο νά έμφανίζη βαθείας με
ταρρυθμίσεις, ήσθάνθησαν τήν άνάγκην τής προστασίας τών άνηλίκων έναντίον 
τών καταχρωμένων τής άπειρίας των δπως ύποβάλωσιν αυτούς είς ύποχρεώσεις 
άσυμφόρους διά τούτους. Ούτως έψηφίσθη ή lex plaetoria, ολίγον πρδ τοϋ 191 
π.Χ., ή οποία διά πρώτην φοράν έν δψει τοϋ δτι ή διανοητική άνάπτυξις δεν είναι 
πλήρης πρδ τοϋ 25ου έτους, έτιμώρει τήν περιγραφήν τών συμφερόντων τών άνη
λίκων (circumscriptio adolescentium) ί1).

Περί τοϋ αν τδ άρχαιότερον ρωμ. δίκαιον ήπείλει δημοσίαν ποινήν είς τούς 
παραπλανήσαντας άνηλίκους είς χρέη, δύο γνώμαι ύπεστηρίχθησαν μεταξύ τών 
έρευνητών τοϋ ρωμαϊκού δικαίου. Ή  πρώτη (2) δέχεται δτι ή lex plaetoria

(1) Ή  lex plaetoria ήτο δημοψήφισμα plebiscitum λαβοϋσα τήν ονομασίαν έκ τοϋ ονό
ματος τοϋ είσηγηθέντος ταύτην Plaetorius. Βλ. σχετικώς Emilio Costa, Della data della lex 
Plaetoria de circumscriptione adolescentium, in Bulletino dell’ istitu to  di diritto romano, 
1889 σ. 72 έπ., Rotondi, Leges Publicae populi romani σ. 271 καί πλήρη αυτόθι βιβλιογρ., 
Solazzi, Curatores pleiii έν A tti R. Istitu to  Veneto 1916, 1607, Curator Impuberis, Roma 
1915. Σχετ. καί Solzazi, la minore eta σ. 231 έπ., Debray, Contribution a l’etide de la loi 
P laetoria relative a la protection du mineur de vingt cinq ans έν Melanges Gurard (I) 
265 έπ. Περί τοϋ άν ή ονομασία τής lex ήτο lex Laetoria ή P laetoria βλ. EgonWeiss, έν Real- 
encyclopasdie der classiischen Altertumswissenschaft τών Pauly—Wissowa, τόμ. 5, Suppl. 
σελ. 578. Ei. Έλλ. παπύρους φέρεται ώς Laetoria (...έντός τοΰ Λαιτωρίου νόμου) βλ. σχ. 
Ρ. Μ. Meyer, Jur. Pap. 40. Β. Mitteis, R. P. R.I. καί 247 Sohm—Mitteis—Wenger, 
έκδ. 17, σ. 727, 240, Czylarz—San Nicolo, Lehrbuch der institutionen, 88, 334, 473, 
Siber, Roem. R. 11, έκδοσις 17η σ. 325.

(2) Μεταξύ τών τήν γνώμην ταύτην ΰποστηριζόντων ρωμαϊστών καταλεκτέοι οί Savigny, 
έν Vermischte Schriften τόμ. II, σ. 333, 343, Karlowa, Der R&b, Cimilprozess, zur Zeit 
der legis actiones 1872 σ. 352—353, Rcem. Rechtsgeschichte, τόμ. II, Abt. I (1892) σ. 
307-308, Ferrini—Pandette, έκδ. 3 σ. 960 Girard, Manuel, έκδ. 7 σ. 239, Cuq. έν λέξις 
Lex είς Darembergs et Saglio, diet, antiqu. 2, III μέρ. II (1918) σ. 1158, Costa, Storia 
del diritto romano privato έκδ. 3 σ. 116, Cornil, Droit Romain, 1921 σ. 156, Senn, 
Leges perfectae, minus quam perfectae et imperfectae 1902 σ. 59 έπ. Μάλλον πιθανόν 
φαίνεται δτι ύπήρχε καί ποινική προστασία διά τής lex plaetoria. Έ ν  σπέρματι αΰτη περιέ-
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συνεπήγετο δύο ειδών κυρώσεις διά δύο άγωγών. 'Η μία, ή διά της δημοσίας ποι
νικής άγωγής, δι* ής έπεδιώκετο ή διά προστίμου ποινική τιμωρία εκείνου, δστις 
διά δολίων πράξεων καί ενεργειών, παρεπλάνα άνήλικον, ήτοι μή συμπληρώσαντα 
το 25ον έτος εις άνάληψιν χρεών. Διά της παραδοχής τής άγωγής ταύτης, σύν τή 
επιστροφή ό εναγόμενος ΰφίστατο καί ώρισμένας εκπτώσεις, ώς τον άποκλεισμόν 
από τάς έκλογάς τής συγκλήτου. Ή  δευτέρα, του ιδιωτικού δικαίου, έπιτρέπουσα 
εις τον παραπλανηθέντα άνήλικον δπως αίτήσηται την άποκατάστασιν, εις τό άπλοΰν 
ή τό πολλαπλοΰν, τής περιουσιακής παροχής τής γενομένης ύπ’ αύτοΰ διά δόλιας 
πράξεως τού τρίτου.

’Άλλη όμάς ρωμαϊστών δέχεται δτι μία άγωγή παρείχετο, ή τού ιδιωτικού 
δικαίου, πιθανόν παρεχομένη εις πάντας, ώς actio popularis καί σκοπούσα τήν επι
βολήν ιδιωτικής χρηματικής ποινής εις τον ένοχον τής παραπλανήσεως τού ανη
λίκου (διά τήν circumscriptio adolescentium) καί τάς άνωτέρω εκπτώσεις ί1).

Εις τούς πανδέκτας άναφέρεται ή κατά τό περιεχόμενον τής lex plaetoria 
Ινστασις τού ανηλίκου. Ούτως έν Ν. 7 § 1 Πανδ. 44, 1, κατά τό τέλος'τής 
Δημοκρατίας ένομοθετεΐτο δτι ή εταιρεία, ή καταρτισθεΐσα μετ’ άνηλίκου, παρα- 
πλανηθέντος εις τήν κατάρτισιν ταύτης, ήτο αύτοδικαίως άκυρος. 'Ο πραίτωρ αργό
τερου παρεΐχεν εις τον άνήλικον τήν restitutio in integrum ob aetatem, ή οποία 
έπέτρεπεν εις αυτόν νά ζητήση τήν άκύρωσιν τής πράξεως επί τή έπικλήσει καί 
αποδείξει ζημίας, προερχομένης έκ τής έκμεταλλεύσεως τής άπειρίας του (2).

III. 'Ο Ποινικός Κώδιξ.
Έ κ τής κατ’ ιδίαν άναλύσεως τής ρηθείσης διατάξεως τού Ποιν. Κώδικος, 

προκύπτουσι τά εξής : 1) Σκοπός τής διατάξεως είναι ή προστασία τού άνηλί
κου από τήν παραπλάνησιν προς συνομολόγησιν χρεών (3). 2) ’Ενεργητικόν υποκεί
μενον τού εγκλήματος είναι πας τις, επιδεκτικός καταλογισμού, έπομένως καί 
ετερος ανήλικος (4).

χεται καί εις τήν lex julia municipalis III, 112. (Queive lege plaetoria ob eamve rem. quod 
adversus earn legem fecit fecerit, condemnatus est erit). 'Ο Κικέρων εις τό N atura deorum 
όμιλεϊ περί «juricium publicum rei privatae lege plaetoria». Ό  αυτός εις τό de officis 3.15.61 
γράφει «... atque iste dolus malus et legibus erat vindicatus u t tu te la  duodecim tabulis, 
circumscriptio adulescenti um lege plaetoria, et sine lege indiciis in quibus additru 
fide bona». Ωσαύτως έν σπέρματι αί διατάξεις τής lex plaetoria περιέχονται εις τήν κωμω
δίαν τοΰ Πλαύτου, «Rudens» 5.3.24-26, έν σχέσει προς διαφοράν τοϋ Labrax, έμπόρου δούλων, 
μέ τόν δοϋλον Grippus. Τοϋτο παρ’ δλον τό ασαφές καί δυσνόητου τοϋ χωρίου.

(1) Τήν γνώμην ταύτην ιδία ύποστηρίζουσιν οΐ Bethmann—Hollweg, RoemischesZiviloe 
prozess τόμ. 1 σ. 94 έπ. η. 25, J.hering, Geist d. rcemischen Rechts τόμ. IV η. 179 Carlo 
Fadda. L’azione populare σ. 27, 28. Βλ. και Mommsen, Droit penal romain (γαλλ. μετάφρ.) 
τόμ. 1 σ. 210, Bonfante, Corso di diritto romano τόμ. 1 σ. 492, Huschke, έν Zeitschrift 
fur Rechtsgeschichte XIII (1878) 320. 32.

Περαιτέρω αμφισβητείται αν πρόκειται διάταξις τής όποιας ή παράβασις συνεπήγετο 
κυρώσεις ή αν πρόκειται περί lex imperfecta. Σχετικώς δρα έν Mitteis, Roemisches P rivat- 
recht. 247, Senn, Leges perfectae, κλπ., 1902.67, Labeo, Digest. IV. 4.16,1, Kleinfeller 
τόμ. V σ. 1293, Girard—v. Mayer, Geschichte und System des Rcemischen Rechts 252, 
Lenel, Edictum  perpetuum έκδ. 3η 513, Ferrara—Filangieri, XXIV (1899), Costa, Storia 
del d iritto  romano έκδ. β' 116.4.

(2) Βλ. καί Ν. 1. pr. de minor. 44, Π. Καλλιγα, Γενικαί τοϋ πολιτικοΰ δικαίου άρχαί 
§ 123, C. Fr. Ferd, Sintenis, Das practische gemeine Civilrecht, τόμ. 1 § 24 σημ. 7, 
Fr. Regelsberger—·Γ. Μαριδάκη—Xp. Πράτσικα, Γενικαί άρχαί τοΰ δικαίου των Πανδεκτών,
έκδ. β' § 201, L. 4 C. Th. 8.12....donee...annos Laetoriae legis egressus legitimam com-
pleverit aetatem , Π. Πετροπούλου, ΕΕσηγ. ρωμ. δικ. 1937 § 11. 3 καί Π. 4, 4, 36.

(3) Βλ. σχετ. καί Α. Τούση—Α. Γεωργίου, Ό  νέος Ποιν. Κώδιξ (1951) σ. 530, Γερμ. 
Άκυρωτ. (ποιν.) 31.121. Διά τήν άνάμολον διάταξιν τοϋ άρθρου 406 τοΰ γαλλ. ποιν. νόμου 
βλ. καί Garpon, Code penal annote ύπό τό όιρθρ. 406.

(4) Βλ. καί Vincenzo Manzini, T ra tta to  di diritto penale ital. τόμ. IX, έκδ. 1952 
σ. 736 έπ.

(
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Παθητικόν υποκείμενον του εγκλήματος είναι ό άνήλικος, ό μή έ'χων συμπε- 
πληρωμένον τό 21ον έτος τής ήλικίας του. Είναι ,άδιάφορον αν είναι χειράφετος, αν 
είναι πλήρους ή περιορισμένης ίκανότητος προς δικαιοπραξίαν, αν τελή ή ού 
ύπδ πατρικήν εξουσίαν, επιτροπείαν ή κηδεμονίαν, αν συνέπραξεν έν τή πράξει 
ό κηδεμών, άν ή καταρτισθεΐσα δικαιοπραξία περί ής τό άρθρ. 403 Ποιν. Κώδ. 
εΐναι έγκυρος ή άκυρος (Χ), άν τό ύπέρ του υπαιτίου κέρδος είναι όπέρμετρον ή μή, 
άν ή σύμβασις είναι ή μή τοκογλυφική (2). Ό  Ποινικός Κώδιξ ώς παθητικόν 
υποκείμενον του εγκλήματος περιοριστικώς άναφέρει μόνον τον ανήλικον. 'Ώστε 
ή έπέκτασις τούτου καί εις άλλας περιπτώσεις άνικανότητος, ώς π. χ. λόγω ψυ
χικής νόσου κλπ., δεν συγχωρεΐται (3). Έάν ή πράξις είναι έξ άλλου λόγου άπο- 
λύτως άκυρος, π.χ. ύπόσχεσις καταβολής’ τιμήματος πωληθέντος δι’ ιδιωτικού 
έγ·γράφου άκινήτου, δεν συντρέχουν τά στοιχεία του άδικήματος, διότι ή ύπόσχε- 
σις, κατά τον Άστ. Κώδικα, εις τήν περίπτωσιν αυτήν, ούδέν απολύτως έπάγεται 
άποτέλεσμα (4).

’Άν ή άκυρότης τής δικαιοπραξίας προέρχηται ούχί έκ τής άνηλικότητος, 
άλλ’ έξ άλλης αιτίας, καί πάλιν πρέπει νά δεχθώμεν ότι ούδαμώς αίρεται ή έκ του 
άρθρ. 403 του Ποιν. Κώδικος προστασία (5).

Έν περιπτώσει καθ’ ήν ό μετά του άνηλίκου συμβληθείς ύπό τά έν τή ρη- 
θείση διατάξει τοϋ Ποιν. Κώδικος περιστατικά, έπίστευεν δτι έπρόκειτο περί 
ένήλικος, δέν συντρέχουν τά στοιχεία τοϋ ποινικού άδικήματος.

Στοιχεϊον τής πράξεως είναι ή έξ ιδιοτέλειας έκμετάλλευσις ή τό έπωφε- 
λεΐσθαι (benutzung κατά τον γερμ. ποιν. νόμον) τής άπειρίας ή κουφότητος 
του άνηλίκου. Καί ή μέν άπειρία (unerfahrenheit) είναι ή έλλειψις τής έκ τής 
ζωής κτωμένης πείρας, ή άγνοια γενικώς των συναλλαγών ή είδικώς ή άγνοια 
τών ζητημάτων, τών άφορώντων τήν ύπόσχεσιν τοϋ άνηλίκου, χωρίς νά έρευνά- 
ται ό λόγος τής άπειρίας ή τής κουφότητος (6). Ή  δέ κουφότης (leichtsinn) 
ύφίσταται δταν, άπό έλλειψιν τής προς τοΰτο φροντίδας, ό άνήλικος δέν είναι εις 
θέσιν νά έκτιμήση τήν σημασίαν τών πράξεών του.

Περαιτέρω άπό άπόψεως υποκειμενικής ύπαιτιότητος άπαιτεΐται: 1) ‘/ενι
κός δόλος (dolo generico ώς δέχεται τό Ίταλ. Ά κυρ.), ήτοι γνώσις τοϋ έκμεταλ- 
λευομένου δτι ό άντισυμβαλλόμενος είναι άνήλικος στερούμενος τής άπαιτουμένης 
πείρας, καί θέλησις τοϋ δράστου δπως παραπλανήση τον άνήλικον εις ύπόσχεσιν, 
έξασφάλισιν πληρωμής κλπ. (7), καί 2) δόλος ειδικός (dolo specifico), ήτοι 
πρόθεσις τοϋ παραπλανώντος δπως έπιτύχη ύπέρ έαυτοΰ ή τρίτου ύπόσχεσιν ή έξα- 
σφάλισιν κλπ. Ή  έκτίμησις τοϋ είδους καί τών πραγματικών περιστατικών, τών 
συνιστώντων έκμετάλλευσιν, καταλείπεται εις τήν κρίσιν τοϋ δικαστοΰ τής ού-

(1) Σύμφωνος καί Garmon ύπό τό άρθρον 406 § 23. Ή  υπουργική είσήγησις εις τον 
νέον ίταλ. ποιν. κώδικα (τοϋ 1930) 11 466 αναφέρει: «...il progetto ha soppresso l’incico... 
nonostante la nullta derivante dall’ incapacity personale perche e in tu itiva l’irrilevanza 
della nullta dell’ obbligazione per incapacity dell’ obbligato» κλπ. Σύμφωνοι έν ’Ιταλία 
καί άκυρ. 12.3.1937 έν riv. pen. 1938. Mass. 150, Massari, Nullita civilistiche c im puta- 
bilita penale έν riv. dir. e proc. pen. 1917.69. Έ ν Γαλλία παλαώτερον έδιχάζοντο αί γνώμαι.

(2) Α. Τούση—Α. Γεωργίου, Ό  νέος Ποιν. Κώδιξ σ. 530, C. Saltelli—Ε. Romano di 
Falco, D iritto penale σ. 1116.

(3) Ευρύτεροι έν τούτω είσίν οί γαλλ. καί ίταλ. ποιν. κώδικες.
(4) Σύμφωνος καί ή έπί τοϋ Σχεδ. νέου ποιν. κώδ. ίταλ. έκ βουλευτών έπιτροπή 

(1887 ) η. CCXXXIII.
(5) Αί- γνώμαι έν Γαλλία παλαιότερον έδιχάζοντο Βλ. σχετ. έν Garfon, ύπ’ άρθρ. 

406 η. 24, Garraud, Droit penal, τόμ. V η. 287. 2300 κλπ.
(6) Βλ. καί τήν ύπό L. Ebermayer—Ε. Lobe καί W. Rosenberg, ύπό τήν § 301 

Γερμ. Ποιν. Ν. άναφερομένην νομολογίαν τοϋ γερμ. άκυρωτικοΰ.
(7) Frank, Strafrecht (Kommentar) έκδ. 18η σ. 704, Κωστή, Ποιν. νόμος τόμ. γ ' 

σ.304, C. Saltelli—·Ε. Romano di Falco, σ. 1116, Ίταλ. Άκυρ. άπόφ. 660 τής 30Μαίου1951.
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σίας (1). Οΰτω θεωρείται εκμεταλλευόμενος τήν κουφότητα του ανηλίκου ό δα- 
νείζων τούτω χρήματα, τα όποια μέλλουσι να χρησιμοποιηθώσιν εις διαφόρους 
διασκεδάσεις (2). Άλλα δεν άπαιτεΐται όπως τό δάνειον είναι τοκογλυφικόν. ’Ιδιαί
τερα τοϋ δράστου τεχνάσματα δεν άπαιτοϋνται. Αρκεί οτι ούτος έχρησιμοποίησε: 
μέσον ικανόν, εν δψει τοϋ παθόντος, νά άποσπάση τήν συναίνεσίν του, ή τό ότι, 
αν ό άνήλικος δέν ήτο άπειρος ή κοϋφος, δεν θά κατήρτιζε τήν δικάιοπραξίαν.

Έ π ί άναλόγου περιπτώσεως τό Ίταλ. Άκυρωτ. δέχεται : «con....qualsiasi 
mezzo idoneodelle condizioni del soggetto passivo per ottenere da costui 
un consenco che questi non avrebbe prestato se les ue facolta fossero state· 
normale» (3).

Πρέπει νά σημειωθή ότι καί αν ίδιαίτεραι άπατηλαί παραστάσεις ή μηχα- 
νορραφίαι χρησιμοποιηθώσιν, ή πραξις φέρει τον αύτόν χαρακτήρα, έκτος αν περι- 
έχωνται τά στοιχεία ετέρου άδικήματος τοϋ αύτοΰ κεφαλαίου, ως π.χ. τής απά
της (4);

Στοιχείου του άδικήματος περαιτέρω είναι τό μέν ή έπίτευξις ύποσχέσεως 
(αδιακρίτως, έγκυρου ή άκυρου) ή έξασφαλίσεως τής πληρωμής χρηματικοΰ ποσοϋ, 
ή τής χορηγήσεως έτέρας παροχής, τό δέ ή έπί ζημία τοϋ άνηλίκου ύπόσχεσις 
κλπ. Ά ν  τοΰτο δέν συμβαίνη ή ή ύπόσχεσις ή έξασφάλισις κλπ. είναι έπωφελής διά 
τον άνήλικον, δέν υπάρχει αδίκημα. ’Αλλά δέν είναι απαραίτητον καί νά έπέλθη 
ή ζημία. ’Αρκεί δυνατότης έπελεύσεως ταύτης έκ τής τοιαύτης δικαιοπραξίας τοϋ 
άνηλίκου. ’Ή  ώς δέχεται τό Ίταλ. Άκυρ. εις τήν άπό 15-3-1951 άπόφασίν του: 
«...che abbia cioe laa ponteziale capacita di cagionare un pregiudizio patri- 
moniale al soggetto passivo indipendentemente della concreta realizzazione 
dell’ obbietto dell’ obbligazione da parte dell’ agente». Όμοια καί Manzini IX, 
677. Καί τοΰτο είναι τό συνηθέστερον, διότι, ώς έπί τά πολλά, ώς έκ τής προ
στασίας τοϋ άστικοΰ δικαίου (άκυρότης δικαιοπραξίας), είναι δυνατόν νά μή πραγ- 
ματοποιηθή ή ζημία.

Ζήτημα έγεννήθη έν τή παλαιοτέρα γαλλική θεωρία άν δύναται νά έφαρ- 
μοσθή ή διάταξις καί έπί άνηλίκου άσκοΰντος έγκύρως έμπορίαν (5). Τοϋ νόμου 
μή διακρίνοντος, πρέπει νά δεχθώμεν ότι τόσον έπί τούτων, όσον καί έπί έγκύ
ρως εις άλλας περιπτώσεις δικαιοπρακτούντων άνηλίκων, είναι δυνατή ή έφαρ- 
μογή τής ρηθείσης ποινικής διατάξεως (6). 'Η  διδομένη μετά τήν ένηλικίωσιν 
έγκρισις τής έπιληψίμου πράξεως δέν αναιρεί τον χαρακτήρα τοϋ άδικήματος, 
δπερ θεωρείται τετελεσμένον άμα τή ύποσχέσει κλπ.

Έξάλειψις άξιοποίνου λόγω μή έντός τριμήνου υποβολής τής έγκλήσεως. 
'Ως γνωστόν, τό άρθρ. 117 Ποιν. Κώδ. ορίζει ότι άσάκις άπαιτεΐται εγκλησις, τό 
αξιόποινον έξαλείφεται άν ή εγκλησις δέν ύποβληθή ύπό τοϋ δικαιουμένου εις 
ταύτην έντός τριμήνου άπό τής ήμέρας καθ’ ήν έλαβεν ούτος γνώσιν τής τελεσθεί
σης πράξεως κλπ. (7).

(1) Γαλλ. Άκυρ. 14 Μαίου 1880.
(2) Γαλλ. Άκυρ. 22 ’Ιουνίου 1906.
(3) Ανάλογα ίταλ. άκυρ. 15-3-1951.
(4) Βλ. καί Vincenzo Manzini, T rattado κλπ., έκδ. 1952 τόμ. IX, η. 3405 έπ. Ά ν  

έχρησιμοποιήθησαν άπειλαί κλπ., ύπό τούς ορούς τοϋ άρθρ. 385 τοΰ Ποιν. Κωδικός, τότε ή 
πραξις φέρει τον χαρακτήρα τής έκβιάσεως.

(5) Βλ. καί L. Saint-Laurens, Abus des besoins d’un mineur έν Dalloz, rep. dr. 
criminel et de prcddure penale, 1953 σ. 21 έπ. Συγκρ. άστ. δίκ., έπί τούτου βλ. καί έν Re- 
gelsberger—-Πράτσικα, άνωτέρω § 201 σημ. 3.

(6) Σύμφωνοι διά τό ίταλ. δίκαιον Manzini, ενθ’ άνωτ. τόμ. IX έκδ. 1952 ο. 736 
καί ίταλ. άκυρωτ. 21.1.1945 έν Giurispr. penale 1925 σ. 286, 12.5.1908 έν riv. penale,. 
LXVIII 305.

(7) Σχετ. καί Α. Τούση—Α. Γεωργίου, 'Ο νέος Ποιν. Κώδιξ σ. 157.
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Έ ν τη προκειμένη περιπτώσει πρέπει νά δεχθώμεν δτι ή παραγραφή του 
προς έγκλησιν δικαιώματος άρχίζει άφ’ δτου ό άνήλικος άπέκτησε συνείδησιν 
τής γενομένης έκμεταλλεύσεως τής άπειρίας ή κουφότητός του. Οδτω καί Γερμ. 
Άκυρ. έν Olshausen, τόμ. II ύπδ τήν § 301 παρατ. 7, Κ. Binding. Lehrbuch 
des gemeinen deutschen Strafrechts, bes. Teil τόμ. 1 § 103.

IY. Συγκριτικόν δίκαιον.
Έ κ  των νεωτέρων ποινικών κωδίκων ό Ίταλ. Codice penale τής 19 ’Οκτω

βρίου 1930 έν άρθρω 643, περιεχομένω εις τα αδικήματα κατά τής περιουσίας διά 
χρησιμοποιήσεως δόλου (delitti contro il patrimonio mediante frode) περιέχει 
ίδιον αδίκημα τής circonvenzione di persone incapaci, προστατεϋον ού μόνον 
τον άνήλικον (persona minore) άλλα καί πάντα τελοΰντα έν διανοητική ή πνευ
ματική άναπηρία ή ψυχική καταπτώσει καί μή έτι άπαγορευθέντα (in stato d’in- 
fermita o deficienza psichica κλπ.) (Manzini ένθ’ άνωτέρω). 'Ο Γαλλ. ποιν. 
κώδιξ έπίσης είναι ευρύτερος ώς προς τήν προστασίαν των άνικάνων προς δικαιο- 
πραξίαν καί κατά των έκμεταλλευομένων τήν απειρίαν καί τά πάθη των. Βλ. 
άρθρ. 405 καί F. Helie—G. Depeiges, Code penal 1928 σ. 863, Gargon ύπό 
τό άρθρ. 405, Garrand, Traite de droit penal έκδ. β' τόμ. V No 2296 έπ. καί 
έκδ. γ ' τόμ. VI No 2600 έπ. Ό  Γερμ. ποιν. νόμος έν § 301 έπίσης καθιεροΐ ώς 
άδίκημα τήν έκμετάλλευσιν ή τό έπωφελεΐσθαι τής κουφότητος ή άπειρίας του 
άνηλίκου (unter benutzung des leichtsinnes oder der nnerfahrenheit eines 
minder] sehrigen κλπ.). Βλ. σχετικώς καί A. Schoenke, Strafgesetzbuch, Kom- 
m entar έκδ. 1952 ύπό τήν § 301, Binding, Lehrbuch des Strafrechts τόμ.
1 § 103, Liszt., Strafrecht § 142. 1, Olshausen, τόμ. II ύπό τήν 301 Ποιν. 
νόμου, Schmidt έν Vergleichende Darstellung, Besond. Teil τόμ. 8 σελ. 282 έπ.

Υ. Δικονομικώς.
'Η δίωξις του άδικήματος χωρεΐ κατ’ έ'γκλησιν τοϋ δικαιουμένου προς ταύ- 

την (Ποιν. Κώδ. 403).
ΥΙ. Ή  μέχρι τοΰδε πραξις παρομοίων δικαίων.
Εις τήν ΐταλ. νομολογίαν ΐκαναί περιπτώσεις έφαρμογής τής διατάξεινς σημει- 

οΰνται. ’Εκ τής τελευταίας ίταλ. νομολογίας προχείρως θά ήδύνατό τις νά ση- 
μειώση: τήν ύπ’ άριθ. 660 τής 10 Μαρτίου 1951 άποφ. τοϋ ποιν. τμήμ. τοϋ ίταλ. 
άκυρωτ. έν Giurisprudenza completta della Corte suprema di cassazione 
(sezioni penali) τόμ. XXXII. 1 σ. 421, τήν άπό 5 ’Ιουνίου 1950 έν τή αύτή συλ- ♦ 
λογή XXXI No 4795, ύπ’ άριθμ. 712 τής 15-3-1951 τοϋ αύτοΰ ίταλ. άκυρ. έν 
αύτή έπιθ. XXXII. 1. σ. 427, άποφ. ίταλ. άκυρ. No 961, τής 18-4-1950 έν αυτή 
<τυλλ. XXXI (1950) 1. σ. 580, ύπ’ άριθμ. 1192 τής 11-7-1950 έν αύτή συλλ. 
XXXI. 2. σ. 449, No 1159, τής 9-5-1950 έν αύτή συλλ. XXXI. 2. σ. 500, ίταλ. 
άκυρ. 28-10-1949, No 1426, τής 5-6-1950 έν αύτή συλλ. XXXI (1950) 2. σ.
538, No 452, τής 15-2-1952, αύτή έπιθ. XXXIII (1952). 1. σ. 503 No 979, 
τής 25-3-1952 έν αύτή συλλ. XXXIII (1952) 1. σ. 570.

Έ κ  τής θεωρίας τής πλέον προσφάτου βλ. Cassinelli, La circunvenzione 
di persona incapace, Milano, Granata, La deficienza psichica nel delitto di 
circonvenzione d’incapace έν Giustizia penale, 1948, σ. 129, Gizzarelli έν 
Gius. pen. 1949, II. 233.

’Αλλά καί ή γαλλική καί γερμανική νομολογία έπίσης έχει νά παρουσιάση 
ίκανάς περιπτώσεις έφαρμογής της. ’Αντί άλλων βλέπε τήν εις τά άναφερόμενα 
άλλαχοΰ τοϋ παρόντος συγγράμματα θεωρητικά καί σχολιασμένους ποινικούς νόμους 
σημειουμένην.



Η ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΤΗΣ ΠΑ ΙΔ ΙΚΗΣ  ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
ΚΑΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΑΥΤΗΝ

'Υπόκ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΙΝΝΑ
τ. Άρχηγοϋ Άστυν. Πόλεων

1. —Συμβολή είς τήν πρόληψιν τής εγκληματικότητας τής ’Εκκλησίας και Ιδιωτικών ορ
γανώσεων.

2. —Α ίτια  έπιδρόντα έπιβλαβώς κατά την νεαράν ,ήλ.ικίαν.
3. —-Έννοια των επιβαλλομένων εις ανηλίκους ποινών, και ίπέμβασις τής πολιτείας προς

πρόληψιν τής παιδικής Ι νκληιιατικοτητος.
4. —Ή  αστυνομία ώς δργανον τής πολιτείας διά την πρόληψιν τής εγκληματικότητας

των παίδων.
5. —Ή  πλήρης άμάθεια των παίδων εμμεσος αιτία τής εγκληματικότητας.
6. —-Πώς συνεατήθη εις Βοστώνην παιδικόν Άστννοιιικόν Τμήμα.
7. —’Ασχολίαι τής ειδικής αστυνομικής υπηρεσίας ανηλίκων.

1. Οί παΐδες προβαίνοντες εις έκνόμους πράξεις άγνοοΰσιν έν πολλοΐς ποιον 
είναι τό άγαθόν καί ποιον τό κακόν, δεν έδιδάχθησαν εύρεθέντες ορφανοί ή έγκα- 
ταλειφθέντες από τούς άστοργους γονείς περί της διακρίσεως αυτής. Άκολουθοϋν- 
τες κακά παραδείγματα, χωρίς να τό αίσθανθώσι παρασύρονται εις τον κακόν 
δρόμον.

Ή  άνάπλασις των τοιούτων παίδων δύναται να έπιτύχη, διότι αί κακαί 
έξεις δεν θά έχουν ριζοβολήσει καί ή καρδία των θά συγκινηθή εις πάσαν ήθι- 
κήν άλήθειαν.

Τό ζήτημα τής έγκληματικότητος των άνηλίκων έχει καταστή εξαιρετικόν 
καί ή Πολιτεία μελετά τά άπαραίτητα μέτρα διά την καταπολέμησίν της.

Ή  συνδρομή όμως καί άλλων παραγόντων διά την διαπαιδαγώγησιν, ήτις 
σκοπόν έχει τήν άνάπλασιν τοΰ ανυπότακτου παιδός, ώς τής Εκκλησίας, ιδιωτικών 
οργανώσεων είναι άπαραίτητος. Θέλει ή κοινωνία νά μή φοβήται τον εγκληματίαν 
άνδρα ; οφείλει νά άσχοληθή διά τόν παΐδα.

Τό έργον τής Εκκλησίας εις άλλα κράτη, ώς είς τό Βέλγιον, Γαλλίαν, εί
ναι άρκετά ικανοποιητικόν. 'Η  έπίδρασις τής θρησκείας διά τήν άνάπλασιν τοΰ παι- 
δός είναι αξιόλογος καί έπομένως ό ρόλος των εκπροσώπων τής Εκκλησίας, 
είναι έξέχων.

Έν ’Αμερική, ’Αγγλία, Γερμανία, είς τήν Δυτικήν Ευρώπην άπό ετών εξαι
ρετική φροντίς καταβάλλεται διά τά παιδία τά όποια ύπέπεσαν είς άδίκημα ή 
υπάρχει βάσιμος φόβος ότι θά άποβοΰν εγκληματικά.

Έ ν Έλλάδι δεν δύναται νά λεχθή ότι ή συνδρομή τής Εκκλησίας είς την 
μέριμναν προς πρόληψιν τής παιδικής έγκληματικότητος υπήρξε σημαντική (-1). 
’Ιδιωτικοί όμως οργανισμοί, άβοήθητοι μάλιστα έκ μέρους τής Πολιτείας έν πολ-

(1)Μολονότι ή γνώμη τοΰ κ. Κίννα είναι σεβαστή, ή Διεύθυνσις τοΰ περιοδικού άσχολη- 
θεΐσα εΐδικώς με τό ζήτημα τής προλήψεως τής παιδικής έγκληματικότητος έν Έλλάδι, θεωρεί 
ύποχρέωσιν νά τονίση, ότι ή Ελληνική ’Εκκλησία έχει προσφέρει καί προσφέρει ακόμη πολλά 
διά τήν ψυχικήν υγείαν τοΰ παιδιού,, ήτις αποτελεί τήν άσπΐδα κατά τής διαφθοράς και τής έκτρο- 
πής είς έγκληματικάς πράξεις. Ή  άποστολική διακονία, οί διάφοροι θρησκευτικοί σύλλογοι (Ζωή— 
’Απόστολος Παύλος), τά κατηχητικά σχολεία όπου κατά έκατοντάδας φοιτούν καί διαπαιδαγω- 
Λ'οϋνται οί παΐδες άποτελοϋν δείγματα μόνον τής δράσεως τής ’Εκκλησίας είς τόν τομέα αυτόν.
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λοΐς, έχουν έπιδείξει άξιέπαινον μέριμναν διά τήν διαπαιδαγώγησιν άνηλίκων 
έγκληματησάντων ή έχόντων ροπήν εις τό έγκλημα, ώς αί Σχολαι Λέρου—Κώ, 
αί έταιρίαι προστασίας άνηλίκων, οί «Φάροι» τοϋ Ελληνικού Φωτός» κλπ.

2. Σύνηθες είναι ό εγκληματίας νά υπήρξε τοιοΰτος παιδιόθεν καί διά τούτο 
ή παιδική χρονική περίοδος τοϋ ατόμου, καθ’ ήν ή έπέμβασις δύναται ν’ άποβή 
αποτελεσματική διά τήν καταπολέμησιν τής έγκληματικότητός του δέον νά τυγχάνη 
ίδιαζούσης μερίμνης. ’Εάν ή παιδική ηλικία δέν χαλιναγωγηθή υπό των γονέων τά 
παιδία θά κατολισθήσουν εις τήν διαφθοράν καί άναμφιβόλως συν τω χρόνω εις 
τήν εγκληματικότητα.

Γνωστόν ότι πολλά τά αίτια, κοινωνικά καί παθολογικά, είναι τά όποια επι
δρούν κακώς επί τής νεαράς ήλικίας, συντελοϋντα εις τήν εγκληματικότητα. Οί τής 
ήλικίας ταύτης έγκληματοϋντες, προβαίνουσιν εις τό έγκλημα ένεκα τής έπιδρά- 
σεως του Κοινωνικού περιβάλλοντος εις τό όποιον διάγουν καί διότι στερούνται 
οικογενειακής άνατροφής ή άν δέν στερούνται πλήρως, έλλιπώς έχουν διαπαι- 
δαγωγηθή.

Κατά τούς ψυχολόγους τά παιδία ρέπουν προς τό ελάττωμα. Ή  παιδική ηλι
κία μιμείται τάς κακάς πράξεις παρά τάς άγαθάς, όταν μάλιστα στερήται πάσης 
ηθικής καί θρησκευτικής άνατροφής. 'Η καταπολέμησις των εγκληματικών ενστί
κτων τοϋ παιδός θά έπιφέρη τήν μείωσιν του άριθμοΰ τών εγκληματιών.

'Η  προφύλαξις τοϋ παιδός άπό πάσαν έπίδρασιν έγκληματικήν καί ή κατάλ
ληλος τιμωρία, εις ήν περίπτωσιν ύποπέση είς άδίκημα, καί ήτις τιμωρία δέον 
νά εμφανίζεται είς τά ομματα τοϋ έγκληματοΰντος ώς μέσον δι’ ού επιδιώκεται, 
νά έπανεφερθή είς τον ορθόν δρόμον, διά τής παραλλήλου διαπαιδαγωγήσεώς του 
έν περιπτοόσει διαπράξεως παρανόμου πράξεως δυνατόν, άν όχι βέβαιον, νά παρεμ- 
ποδίσωσι τοΰτον άπό τοϋ ν’ άποβή έξ επαγγέλματος έγκληματίας.

3. 'Η  έπιβαλλομένη ποινή δέν είναι μόνον τιμωρία άλλ’ είναι φάρμακον 
προς θεραπείαν. Ή  πικρότης δέ τοϋ φαρμάκου αύτοΰ πρέπει νά καταμετρήται 
άναλόγως τοϋ μεγέθους τοϋ άδίκήματος. Πάσα μέριμνα διά τήν καλήν άγωγήν τοϋ 
παιδός είναι άναγκαία. Έάν δέ οί παΐδες στερούνται γονέων ή καίτοι τούς έχουν 
είναι έγκαταλελειμμένοι παρ’ αύτών ή καί τό χειρότερον ώθοΰνται παρά τού
των είς τήν παρανομίαν ή καί άκόμη χειρότερον τά θήλεα τέκνα των είς τήν πορ
νείαν, ποιος θά είναι εκείνος ποΰ θά μεριμνήση διά τήν διαπαιδαγώγησιν των, ΐνα 
μή άποβοΰν κακοποιοί ;

Βεβαίως κατ’ εξοχήν ή Πολιτεία.
Ό  Καΐσαρ Βεκκαρίας, ’Ιταλός φιλόσοφος, νομικός είς τό έργον του «περί 

άδικημάτων καί ποινών)) καί τό όποιον μετεφράσθη είς τήν Ελληνικήν άπό τον 
Άδαμ. Κοραήν, έκδοθέν έν Άθήναις τω 1842 λέγει : «ότι ή πρόληψις τοϋ έγκλήμα- 
» τος είναι ή βελτίωσις τής άγωγής τοϋ παιδός, έπιτυγχανομένη διά τής έπεμβά- 
» σεως τής Πολιτείας».

4. Είς εκπρόσωπος τής Πολιτείας δυνάμενος νά χρησιμοποιηθή διά τήν δια
παιδαγώγησή, άναμφιβόλως είναι καί ή ’Αστυνομία, όργανουμένης έν αυτή 
ειδικής καταλλήλου υπηρεσίας.

'Η ’Αστυνομία είναι είς θέσιν καί δύναται νά παρακολουθή τά παιδία έν τω 
καθημέραν βίω. Ή  άμεσος παρακολούθησις υπό τής ’Αστυνομίας, δέν .είναι εύ
κολος καθ’ όλας τάς περιστάσεις, άλλ’ ή έμμεσος όπου είναι άδύνατος ή άμεσος, 
είναι κατά πολύ δυνατή, διά μέσου τοϋ διδασκάλου, τοϋ γονέιυς ή κηδεμόνος. 
Ούτοι θά ύποχρεοΰνται νά παρέχουν είς τήν ειδικήν άστυνομικήν υπηρεσίαν τάς σχε- 
τικάς πληροφορίας περί τών παιδιών έκείνων τών οποίων ή άτακτος συμπεριφορά 
είναι έκδηλος προς τό κακόν. Ή  άγωγή τοϋ παιδός δύναται νά έπιφέρη τήν μετά-
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βολήν εις τον κακόν χαρακτήρά του, τήν άποβολήν κακών έξεων. 'Η  αγωγή αυτή 
δύναται καί πρέπει ν’ άποτελή έν άπό τα καθήκοντα τής ’Αστυνομίας.

Οί άστυνομικοί, οί κοινωνικοί αύτοί έργάται, είναι άληθές θά συναντήσουν 
δυσκολίας. Πρέπει να είσέλθουν εις τήν ψυχολογίαν τοϋ παιδός, να κινήσουν τό ενδια
φέρον του, να τώ μεταδώσουν τάς άναγκαίας διά τον σκοπόν γνώσεις των, νά 
καταβάλλουν προσπάθειαν ν’ άπομακρύνουν τό παιδί άπό τον δρόμον, άπό τάς κακάς 
επιδράσεις του περιβάλλοντος των.

Σειρά έκάστοτε ομιλιών ειδικευμένων καταλλήλως άστυνομικών, εκπαιδευ
μένων διά τήν ψυχικήν επαφήν μέ τό παιδί, γενομένων εις τά σχολεία τής μέσης 
έκπαιδεύσεως άκόμη καί εις τά Δημοτικά, εις τάς τελευταίας τάξεις των, έπί δια
φόρων θεμάτων σχέσιν έχόντων μέ τήν άποτροπήν άπό έκνόμους πράξεις, θά ήδύ- 
ναντο νά ώφελήσουν.

'Η διδασκαλία π.χ. διά τήν έπίδρασιν τών ναρκωτικών καί τών χειριστών 
συνεπειών έκ τής χρήσεώς των, ή όδήγησις τών μαθητών εις τό έγκληματολογικόν 
μουσεΐον, ή διδασκαλία μέ καταλλήλους εικόνας αί όποΐαι θά ένετυποΰντο εις τό 
παιδί, ή διδασκαλία, έν όλίγοις, ποιος ό σκοπός τής ’Αστυνομίας, διατί πρέπει νά 
τήν σέβωνται, διατί δέν πρέπει νά διαπράττουν έκνόμους πράξεις κ.ά. θ’ άπετέλουν 
έν άνασταλτικόν μέσον διά τήν τυχόν ροπήν προς τό κακόν, θ’ άπετέλουν ένα σημαν
τικόν ρόλον διά τήν διαπαιδαγώγησιν αυτών.

’Ίσως λεχθή ότι υπάρχει φόβος μήπως ή διδασκαλία γύρω άπό τό έγκλημα 
άποβή συντελεστής δημιουργίας κακοποιού, 'Η κατάλληλος διδασκαλία, ή σχολική 
συμπλήρωσίς της, ή οικογενειακή διαπαιδαγώγησις δύνανται νά εξουδετερώσουν 
απολύτως τον φόβον τούτον. Πάντως πολύ μικρότερον κακόν θά έπιφέρη ή διδα
σκαλία αυτή άπό τήν παρακολούθησιν μιας γκαγκστερικής κινηματογραφικής ταινίας.

Αόγω τοϋ εύπλάστου χαρακτήρος τοϋ παιδιού ή έπίδρασις οΐουδήποτε γεγο
νότος πίπτοντος εις τήν άντίληψίν του δέν ύφίσταται κάποιαν άνάλυσιν, διότι δέν 
έχει κρίσιν καί ουτω τό παραδέχεται όπως τώ παρουσιάζεται. Τό άτύχημα βε
βαίως είναι ότι τό κακόν συνήθως τό παιδί άκούει ή βλέπει εις τήν σύγχρονον 
Κοινωνίαν.^

5. 'Η πλήρης αμάθεια εις τά παιδία είναι έμμεσος αιτία τής έγκληματικό
τητος.

'Ο άστυνομικός δύναται νά έπιδράση έπί τοϋ παιδός, καθοδηγών αύτόν καί 
δύναται νά έχη άποτέλεσμα. Τό παιδί έκεΐνο τό όποιον δέν υπακούει εις τον διδά
σκαλόν του ή τον γονέα του, τον άστυνομικόν θά τον σεβασθή. Αισθάνεται, άκαθο- 
ρίστως, δτι ό άστυνομικός έχει κάποιαν ϊσχύν.

'Η ισχύς τοϋ άστυνομικοϋ κατ’ έξοχήν έναντι τοϋ παιδιού οφείλει νά είναι 
ήρεμος, άνευ βιαιότητος ύπό οίανδήποτε μορφήν, νά είναι ιδία διδακτική, νά 
έκδηλοϋται φιλική.

Τό παιδί πρέπει' νά θεωρή τον άστυνομικόν φίλον συνήθως φιλική σχέσις 
τοϋ παιδιού καί τοϋ άστυνομικοϋ δέν υπάρχει καί εις τήν ύπαρξιν μή φιλικής σχέ- 
σεως δέν είναι άμοιρον τό οικογενειακόν περιβάλον είτε ώς γονεύς ή άδελφός ή 
παιδαγωγός παρουσιάζεται. Διά νά ήσυχάση εις έκ τούτων τό παιδί εις τήν παρα- 
μικροτέραν παιδικήν άταξίαν, ήτις ταράσσει τήν ήσυχίαν τοϋ έπιμελήτοΰ του, 
προβάλλει τον άστυνομικόν ώς φόβητρον εις τό παιδί. Καί εις τό παιδί οΰτω δημι- 
ουργεΐται τό μίσος κατά τοϋ άστυνομικοϋ.

6. Έδιάβασα κάποτε δτι ή προσαγωγή ύπό μητρός τοϋ 14ετοΰς υίοΰ της εις 
τον άστυνομικόν Διευθυντήν τής Βοστώνης, τοϋ προύκάλεσε τήν σκέψιν νά προβή 
■ούτος εις μίαν τολμηράν παιδαγωγικήν μέθοδον, νά ίδρύση παιδικήν άστυνομίαν. 
Είναι άξιον λόγου νά άναφερθή αύτό τό κοινωνικόν πείραμα, ώς τό έδιάβασα.
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'Ο Ροβέρτος Ούώρρεν ήτο προ έτών διευθυντής ’Αστυνομίας τής ’Αμερικανι
κής πόλεως τής Βοστώνης. Μίαν ημέραν, ώς άναφέρει ό ’ίδιος ό Διευθυντής, τον 
έπεσκέφθη ή μητέρα ένδς 14ετοΰς παιδδς ήτις καί τον συνώδευε. Τό παιδί αύτό 
είχε άλλοτε καταδικασθή τρεις φοράς διά κλοπήν καί είχεν έγκλεισθή εις άσυλον.

'Η μητέρα του παιδιού έζήτησε άπό τον Διευθυντήν τής ’Αστυνομίας Βοστώ- 
νης κάποιαν εργασίαν κατάλληλον διά τό παιδί της. 'Η ζωή του δρόμου παρέσυρε 
τό παιδί μου νά γίνη κλέπτης, εΐπεν ή μητέρα του.

'Ο Διευθυντής έκύτταξε τό παιδί, είχεν ΰφος άποφασιστικόν άλλ’ οχι διεφθαρ- 
μένον. Έσχημάτισα τήν γνώμην, λέγει ό Διευθυντής, ότι δεν θά κατωρθώνετο νά 
διορθωθή τό παιδί. Έ ν συνεχεία έρωτα ό Διευθυντής τό παιδί, ποία εργασία θά του 
ήρεσε. Προς μεγάλην έκπληξιν του Διευθυντοϋ ό παΐς άπήντησε : «Θέλω νά γίνω 
αστυνομικός!» «—Μά εγώ ένόμιζα ότι έμισοΰσες τήν ’Αστυνομίαν» τώ είπε ή 
μητέρα του.

«—Είναι άλήθεια δεν συμπαθώ πολύ τούς άστυνομικούς, άλλά τουλάχιστον εΐ- 
» ναι άνθρωποι γενναίοι. Θέλω νά γίνω σάν αυτούς», άπήντησε τό παιδί.

«’Από τήν άπάντησιν αυτήν, λέγει ό Ούώρρεν, μοϋ έγεννήθη μία ιδέα. Τά 
» παιδιά σπανίως είναι άδιόρθωτοι έγκληματίαι. Είναι φύσει θαρραλέα. Τά περισ- 
» σότερα ποθούν τάς περιπέτειας. Διατί νά μή τούς δώσωμεν τήν εύκαιρίαν νά έπι- 
» δεικνύωνται ώς όργανα τού Νόμου καί όχι ώς παραβάται του ;»

Μέ τήν σκέψιν αυτήν κατατάσσει τό 14ετές παιδίον ώς πρώτον μέλος τού 
Σώματος τής Παιδικής ’Αστυνομίας.

Εις τό Σώμα τούτο κατατάσσονται παιδία άπό 12—16 έτών δηλ. παιδία 
συμπληρώσαντα μέν τήν σχολικήν φοίτησίν των, μή έχοντα όμως εόρει λόγω τής 
ήλικίας των οριστικόν επάγγελμα, καί δυνάμενα νά οδηγηθούν εις εγκληματικήν 
δράσιν.

«Ώ ς αστυνομικοί, λέγει ό Ούώρρεν, επιδίδονται μέ άφάνταστον ζήλον εις τά 
» καθήκοντά των, παρακολουθοΰντες καί προλαμβάνοντες τά έγκλήματα είς τάς 
» λαϊκάς συνοικίας, ιδίως 8ε έκείνα εις τά όποια είναι άναμεμειγμένοι άνήλικοι».

’Αρχηγός τής παιδικής άστυνομίας διωρίσθη ύπό τού Διευθυντοϋ ό ύπαστυνό- 
μος Ούΐλλιαμ Κάρρεϋ, είδικάς έχων κάμει μελέτας. Δέκα πέντε άλλοι άξιωματικοί 
έξεπαιδεύθησαν είδικώς διά νά διδάξουν τούς μαθητευομένους. Περί τά 10.000 
παιδία ύπέβαλον, κατά τον Ούώρρεν, αιτήσεις κατατάξεως κατά τήν πρώτην εβδο
μάδα. Ά π ’ αύτά έξελέγησαν 3.000 καί τήν 14 ’Οκτωβρίου 1938 τά τρισχίλια αύτά 
παιδία ώρκίσθησαν καί ό όρκος των δεν διέφερε τών τακτικών άστυφυλάκων.

Τό παιδικόν αστυνομικόν Σώμα είναι κατά μέρος αύτοδιοικούμενον. Ά πό τον 
’ Γπαστυνόμον Αρχηγόν του διορίζονται άξιωματικοί καί ύπαξιωματικοί άπό παι
δία. Διά παραβάσεις τών κανονισμών δικάζονται άπό πειθαρχικόν συμβούλιον άποτε- 
λούμενον άπό παιδία. Ό  κατηγορούμενος κρινόμενος ένοχος άπαλλάσσεται τών καθη
κόντων του άπό έπτά ήμέρας μέχρις έξ μηνών.

Κατά τάς Κυριακάς καί έορτάς τά έκτος υπηρεσίας παιδία παίζουν ποδόσφαι- 
ρον καί άλλα παιγνίδια ύπό τήν έπίβλεψιν τών ένηλίκων έκπαιδευτών των. Εις 
μεγάλας συγκεντρώσεις όργανουμένας έκάστοτε συμμετέχουν καί άλλα παιδία 
εις μέγαν άριθμόν.

Ό  Διευθυντής Ούώρρεν λέγει, ότι εις ένα χρόνον ό άριθμός τών παρανομούν- 
των άνηλίκων έμειώθη κατά 80% .

Δεν γνωρίζω αν καί σήμερον αύτό τό παιδικόν άστυνομικόν Σώμα εξακολου
θεί νά ύφίσταται, άλλά τοιαύτη έπαναστατική καινοτομία ώς παιδαγωγικόν μέσον 
θά ήτο λίαν τολμηρά σκέψις δι’ Εφαρμογήν έν Έλλάδι.



Ή  πρόληψις τής παιδικής έγκληματικότητος 909-

'Η βελτίωσις των ανηλίκων; οί όποιοι ζοϋν άτάκτως, διά της ’Αστυνομίας 
δύναται νά έπιτευχθή. Τό εργον τής έπιβλέψεως ύπό τής ’Αστυνομίας των παίδων 
καθίσταται έπιτακτικώτερον ίδίους εις τάς μεγάλας πόλεις καί άναγκαία ή έπέμβα- 
σις τής ’Αστυνομίας άκόμη καί εις τάς περιπτώσεις αίτινες δέν άποτελοΰν έκνομόν 
τινα ενέργειαν, π.χ. ή χαρτοπαιξία παρά παίδων παιγνίων έ'στω καί μή άπηγορευ- 
μένων, ή παραμονή των εις κέντρα κακόφημα, κακοφήμους οίκους, οινοπωλεία κλπ.

7. Αί άσχολίαι τής ειδικής άστυνομικής υπηρεσίας έκτος των ανωτέρω θά 
είναι καί άλλαι. Ένδεικτικώτερον :

α) Ή  συγκέντρωσις πληροφοριών σχετικώς μέ τά μέτρα τά όποια έθεωρή- 
θησαν άναγκαία νά ληφθώσι δι’ έκαστον των παίδων έκείνων οΐτινες έχουν παρεκ
κλίνει τής ευθείας όδοΰ.

β) Ή  ύπόδειξις μέτρων προς τούς γονείς καί κηδεμόνας διά τήν διαπαι
δαγώγησή των τέκνο)'; των, τά όποια παρουσιάζουν δυσκολίαν εις τήν διαπαιδα
γώγησή των. Τά ύποδειχθέντα μέτρα παρακολουθοΰνται, έάν άπέβησαν άποτελε- 
σματικά ή μή καί έν άρνητική περιπτώσει ποια δραστηριωτέρα ένέργεια θά ήτο 
απαραίτητος.

γ) Ή  έρευνα έπί πληροφοριών περί κακομεταχειρίσεως παίδων καί ή λήψις 
μέτρων προς έξάλειψιν ταύτης.

δ) Ή  παρακολούθησις τών παιδαγωγών ώς προς τον τρόπον τής μεταχειρί- 
σεως ύπ’ αύτών τών παιδιών.

ε) 'Η  λήψις μέτρων διά τά μή φοιτώντα είς τά σχολεία παιδία καί ή έπίβλε- 
ψις είς τά μέρη οπού δυνατόν νά συχνάζουν οι άνήλικοι, ώς κινηματογράφοι, κέντρα 
παιδικής χαράς κ.ά.

στ) 'Η  συγκέντρωσις πληροφοριών περί τής έν γένει οικογενειακής καταστά- 
σεως τών παίδων, καί αίτινες θά ήσαν άπαραίτητοι διά τον δικαστήν τών άνηλί- 
κων, οσάκις αί περιστάσεις θά έπέβαλον τήν παραπομπήν των εις αυτόν ώς καί 
ή έκτέλεσις τών σχετικών παραγγελιών του δικαστοΰ.

Γενικώτερον πάσα άλλη προσπάθεια τής ειδικής άστυνομικής υπηρεσίας θά 
καταβάλλεται, ή όποια σκοπόν θά έχη νά προστατεύση τό παιδί καί νά διαπλάση 
τον χαρακτήρα τούτου.

Οί προοριζόμενοι όμως διά τό έργον τούτο άστυνομικοί θά πρέπη, ώς προ- 
ελ̂ έχθη, νά τύχουν ειδικής μορφώσεως.

Τήν 11ην Νοεμβρίου 1952 έγένετο έν πρώτον βήμα έν Άθήναις προς ειδικήν 
έκπαίδευσιν άστυνομικών διά τήν προστασίαν τών άνηλίκων, συσταθείσης παρά τής 
’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών ειδικής Σχολής. Ή  λειτουργία τής Σχολής 
διήρκεσε μικρόν χρονικόν διάστημα. 'Η έκπαίδευσις όμως άστυνομικών είς τοιαϋτα 
καθήκοντα μεγίστης άξίας δέν θά πρέπη νά θεωρηθή περιττή προς έκτέλεσιν τής 
ειδικής αυτής άστυνομικής υπηρεσίας.

'Η  άνάπλασις τού παιδιού είναι ό καθοδηγητικός φάρος, διότι δι’ αυτού έπι- 
διώκεται όχι μόνον ν’ άπομακρυνθή τό παιδί τού κακού, άλλά καί νά παύση νά 
σκέπτεται πονηρώς καί νά δημιουργηθή εις αύτό ή έπιθυμία δι’ έναρέτους πράξεις.

’Απαραίτητος, όθεν, ή διδασκαλία καί ή άνατροφή, ή μέν έπενεργοϋσα έπί 
τής διανοίας, ή δέ έπί τών αισθημάτων, διά τήν καταπολέμησιν μιάς άθλιας ύφι- 
σταμένης κοινωνικής καταστάσεως.

Καί είς τήν καταπολέμησιν αυτήν ας μή εύρεθή μακράν ή ’Αστυνομία.
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1. —Εισαγωγή.—"Ορισμός αυτοκτονίας.
2. —Σνχνότης αυτοκτονιών κατά “Εθνη.
3. —Σνχνότης αύτοκτονιών κατ’ έτος.

—Αυξητικοί συνθήκαι: α) καιρικοί έπιδράσεις, β) οικονομικοί διαταραχαί, γ )  λογο
τεχνία, δημοσιογραφία, κινηματογράφος.

—Μειωτικα'ι συνθήκαι: : a) πόλεμοι, β) ηθική καί θρησκευτική αγωγή.
—Πλάναι έν τη εκτιμήσει τής αυχνότητος : a) άπόκρνψις αυτοκτονίας προς αποφυγήν 

δυσφιμήσεως, β) άπόκρυψις αυτοκτονίας λόγω ασφαλείας ζωής, γ )  δυστυχήματα 
ή έγλήματα εκλαμβανόμενα ώς αντοκτονίαι.

4. —Σνχνότης αυτοκτονιών κατά φϋλον.

1. Ε Ισαγωγή
Αί αύτοκτονίαι αποτελούν φαινόμενον έξαιρετικώς ενδιαφέρον άπό πολλάς 

άπόψεις. Άπετέλεσαν και άποτελοϋν τό θέμα μελέτης ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, 
φιλοσόφων, λογοτεχνών, ψυχιάτρων, ιατροδικαστών, νομικών, άστυνομικών, θεο
λόγων κ.λ.π.

'Ως ορισμόν της αυτοκτονίας θά έδίδομεν τον έξης : Αυτοκτονία είναι ή 
πραξις δΓ ής άνθρωπός τις διακόπτει τήν ζωήν του προκαλών έκου- 
σίως τον θάνατόν του διά μέσων τής ίδικής του εκλογής.

Θεωροϋμεν άνεπιτυχή τον όρον αυτοχειρία, καθ’ όσον πλεΐσται έκούσιαι 
διακοπαί τής ζωής δέν χρειάζονται ουδόλως τήν έπέμβασιν τών χειρών προχεί- 
ρως άναφέρομεν ώς τοιαύτας τήν άπό ΰψους πτώσιν, τον πνιγμόν, τήν έκουσίαν 
σύνθριψιν του κρανίου επί τοίχου, τήν ασιτίαν κ.λ.π.

Αί αύτοκτονίαι παρατηρούνται εις πάντας τούς λαούς καί κατά πάντας τούς 
αιώνας. 'Η 'Αγία Γραφή άναφέρει τήν αυτοκτονίαν του Σαούλ (Σαμουήλ Α '), τήν 
αυτοκτονίαν του Σαμψών (Κριταί) καί άλλων.

'Η Ελληνική Μυθολογία άναφέρει πλείστας αυτοκτονίας ώς τοϋ υίοϋ του 
Κρέοντος Μενοικέως, αύτοκτονήσαντος διότι κατά χρησμόν δοθέντα ύπό τού μάντεως 
Τειρεσία, θά έσώζοντο αί Θήβαι, πολιορκούμεναι ύπό τών Ε πτά  επί Θή
βας ’Αρχηγών. Άναφέρεται επίσης ή αυτοκτονία του έτέρου υίοϋ τοϋ Κρέοντος, 
τοϋ Αΐμονος, αύτοκτονήσαντος επί τοϋ πτώματος τής μνηστής του ’Αντιγόνης. 
Άναφέρεται επίσης ή αυτοκτονία τής μητρός καί συζύγου τοϋ Οίδίποδος Ίοκάστης 
καί άλλαι.

'Η Ελληνική 'Ιστορία, ή παλαιά καί ή νέα, άναφέρουν πλείστας αύτοκτονίας 
(Αΐαντος—Κάδρου—Θεμιστοκλέους κ.λ.π.)· τινές τούτων θά μάς άπασχολήσουν 
έκτενέστερον κατόπιν καί δή έκεΐναι αΐτινες έ'δωσαν άφορμήν εις μελέτας παντός 
είδους καί δή λογοτεχνικάς.

’Επίσης συχναί παρουσιάζονται αί αύτοκτονίαι καί παρ’ άλλοις λαοΐς, άρ- 
χαίοις καί νέοις.

Ή  αύτοκτονία καταπλήσσει διότι άντιτίθεται προς θεμελειώδες ένστικτον τοϋ 
άνθρώπου, τήν άγάπην προς τήν ζωήν.

Τό ένστικτον τής άγάπης προς τήν ζωήν ύμνησαν ύπερόχως ιδιαίτατα οί άρ- 
χαΐοι "Ελληνες ποιηταί καί δραματογράφοι. Οί ήρωες τών Ελληνικών τραγω
διών αποθνήσκουν άνευ διαμαρτυρίας, όταν παρίσταται άνάγκη, δέν διστάζουν 
όμως νά εκδηλώσουν τήν άγάπην των προς τήν ζωήν. Οΰτω ό Σοφοκλής εις τόν Αίαντά
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του παριστα τον ηρώα άποχαιρετώντα διά συγκινητικών εκφράσεων τό φως, τά 
Τρωικά πεδία, τούς έκεί ποταμούς, τάς δροσεράς πηγάς :

« Ώ  φέγγος, ώ γης ιερόν οικείας πέδον 
Σαλαμΐνος, ώ πατρώον έστίας βάθρον, 
κλειναί τ’ Άθήναι καί το σύντροφον γένος, 
κρήναι τε ποταμοί θ’ οίδε, καί τά Τρωικά 
πεδία προσαυδώ, χαίρετ’ ώ τροφής έμοί».

Ή  ’Αντιγόνη—του Σοφοκλέους—προτιμά νά άποθάνη παρά νά παραβή τούς 
ύπο των θεών τεθέντας νόμους, κλαίει όμως διότι άποθνήσκει :

«άλεκτρος, άνυμέναιος, ούτε τού γάμου 
μέρος λαχοΰσα, ούτε παιδείου τροφής».

'Η έκδήλο^σις δέ της συναισθήσεως του τί πρόκειται νά χάση, καθιστά τήν 
άπόφασίν της πλέον συγκινητικήν καί πλέον άξιοθαύμαστον.

'Ο Ευριπίδης έν τή ’Ιφιγένεια έν Αύλίδι παριστα τήν ήρωΐδα του άποφασί- 
σασαν μέν νά φονευθή προς δόξαν τής Ελλάδος, κλαίουσαν όμως διά τήν στέρησιν 
τής ζωής:

» / i f«ιω, ιω
λαμπαδοϋχος ήμέρα
Διός τε φέγγος, έτερον έτερον
αιώνα καί μοίραν οίκήσομεν.
Χαΐρε μοι, φίλον φάος».

'Τπερόχως όμως έκδηλοΐ τήν αγάπην του άνθρώπου προς τήν ζωήν, ό θείος 
"Ομηρος, ό υπέροχος διδάσκαλος παντός άνθρωπίνου συναισθήματος. ’Εν τή ’Οδύσ
σεια παριστα τον Όδυσσέα κατελθόντα εις τον "Αδην διά νά συμβουλευθή τον 
μάντιν Τειρεσίαν, καί μετά θάνατον μαντεύοντα, περί τής είς ’Ιθάκην επανόδου του. 
’Εκεί συναντά καί τήν ψυχήν του Άχιλλέως, βασιλεύουσαν μεταξύ τών ψυχών 
τών άλλων ήρώων, τών κατά τον Τρωικόν πόλεμον φονευθέντων.

Ό  Όδυσσεύς μακαρίζει τον Άχιλλέα διότι καί όταν έζη ήτο πρώτος μεταξύ 
τών Ελλήνων ήρώων καί άποθανών είναι πρώτος μεταξύ τών νεκρών. Πλήρης τότε 
μελαγχολίας ό Άχιλλεύς εκφράζει τήν προς τήν ζωήν άγάπην διά τών εξής θαυμά
σιων στίχων :

«Μή δή μοι θάνατόν γε παραύδα, φαίδω Όδυσσεΰ- 
βουλοίμην κ’ έπ/.ρουροι εάν θητευέμεν άλλω 
άνδρί παρ’ άκλήρω, ώ μή βιότος πολύς εΐη, 
ή πάσι νεκύεσσι καταφθιμένοισιν άνάσσειν».

’Αλλά καί ό λαός μας νϋν βραχυλογώτατα διακηρύσσει ότι :
«καί μετά τόσα βάσανα πάλι ή ζωή γλυκειά ’ναι».

"Ας άναφέρομεν καί έκ τής ξένης λογοτεχνίας τον de Viau λέγοντα είς τινα 
τραγωδίαν του :

«"Οτι είς τά βασίλεια τού Πλούτωνος 
περνούν ωραία είναι μύθος. Τίποτε 
δέν είν’ ώραΐον ώς τό φώς καί ή ζωή».

Καί ό La Fontaine λέγει που :
«Κάλλιον δούλος ζωντανός παρά θαμμένος βασιλεύς».

'Υπάρχει όμως καί λογοτεχνία (Σαίξπηρ—Γκαΐτε κ.λ.π.) τών βορείων λαών 
κυρίως μή λαμβάνουσα ύπ’ όψιν τάς ήδονάς τής ζωής καί παρωθούσα προς τήν 
αύτοκτονίαν.
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Τινά τοιούτων έργων θέλομεν αναφέρει κατωτέρω :
Είναι δέ τδ ένστικτον τής αγάπης προς τήν ζωήν- σωτήριον διά τήν διαιώνησιν 

τής άνθρωπότητος. Έάν τοϋτο δεν ένυπήρχεν εις τον άνθρωπον, ουτος συναντών τήν 
πρώτην καί ίσως έλαχίστην άντιξοότητα προς τήν ζωήν, τόσον συχνά παρατηρουμέ- 
νην, δεν θά έδίσταζε νά άπέλθη τοϋ κόσμου τούτου, αύτοκτονών δι’ οίουδήποτε τρόπου.

Διά νά ύπερνικαται όμως τό ένστικτον τής ζωής καί νά διαπράττηται αυτοκτο
νία έξυπακούεται ότι υπάρχουν αίτια άναστέλλοντα τό προς ζωήν ένστικτον καί 
συνθήκαι προκαλοΰσαι τήν έκρηξιν τής προς αυτοκτονίαν άποφάσεως. Τάς αιτίας 
ταύτας θά έξετάσωμεν κατόπιν. Θά προτάξωμεν ήδη γενικήν τινα έπισκόπησιν των 
αύτοκτονιών.

2. Συχνότης αύτοκτονιών κατά ’Έθνη.
'Τπεστήριξαν πολλοί ότι υπάρχει διαφορά άριθμοϋ των κατ’ έτος αύτοκτονιών 

κατά τά διάφορα ’Έθνη. Ουτω εις πίνακά τινα τοϋ Halbwachs (-1) έξετάζοντος τήν 
έν Εύρώπη συχνότητα αυτοκτονιών κατά τήν περίοδον 1922—1925 τον μικρότερον 
άριθμόν έχει ή Νορβηγία (60 επί 1.000.000 κατοίκων) καί τον μεγαλύτερου ή Σα- 
ξωνία (344 επί 1.000.000 κατοίκων). Κατά τήν στατιστικήν αυτήν ή ’Αγγλία 
παρουσιάζει μικρόν άριθμόν αύτοκτονιών (110), έν ώ άπό τοϋ Montesquieu ήδη έθε- 
ωρεΐτο κατέχουσα τήν πρώτην θέσιν. 'Ο Halbwachs δέν εξηγεί τήν έπελθοΰσαν έν 
’Αγγλία έλάττωσιν συχνότητος τών αύτοκτονιών. Καθ’ ημάς αί παρουσιαζόμεναι 
στατιστικαί καί τοϋ Halbwachs καί άλλων δέν παρέχουσι κριτήρια άσφαλοΰς βά- 
σεως, ή δέ τυχόν ύπάρχουσα διαφορά άπό έθνους εις έθνος οφείλεται είς αίτια έπει- 
σοδιακώς έκάστοτε άναφαινόμενα. Τινά τούτων θά έξετάσωμεν κατόπιν.

3. Συχνότης αύτοκτονιών κατά ετη.
Παρατηρεΐται διαφορά άπό έτους εις έτος, μικρά μέν ύπό τάς συνήθεις περι

στάσεις, μεγάλη όμως ύπό συνθήκας τινάς, ότέ μέν αύξανούσας τήν συχνότητα τών 
αύτοκτονιών, ότέ δέ έλαττούσας αύτήν. Τινάς τών συνθηκών τούτων θέλομεν ήδη 
μελετήσει.

Αύξητικαί συνθήκαι τής συχνότητος τών αύτοκτονιών 
α) ΚαιρικαΙ επιδράσεις έντονοι, ώς κυκλώνες, πτώσις ή αΰξησις τής 

βαρομετρικής πιέσεως τής άτμοσφαίρας, αΰξησις τής θερμοκρασίας τής άτμοσφαί- 
ρας, αΰξησις τής υγρασίας κλπ.

'Η έπίδρασις τών μετεωρολογικών μεταβολών έπί τοϋ άνθρωπίνου οργανισμού 
ήτο καί πρότερον γνωστή. 'Ο 'Ιπποκράτης άναφέρει τήν τοιαύτην έπίδρασιν εις τό 
περί ωρών καί τόπων σύγγραμμά του (2). Έμελετήθη όμ.ως πληρέστερου κατά τά 
τελευταία έτη άναπτυχθέντος είδικοΰ κλάδου, τοϋ τής Μετεωροπαθολογίας (3). 
Παραδέχονται νΰν ότι κατά τάς μεγάλας μετεωρολογικάς διαταραχάς έπέρχεται δει
νός άντίκτυπος έπί τών λειτουργιών τοϋ οργανισμού, λόγω τοϋ ότι αί μετεωρολο- 
γικαί διαταραχαί έπιδροΰν έπί τοϋ φυτο-νευρικοΰ καλουμένου συστήματος, τοϋ διέ- 
ποντος τάς λειτουργίας τάς μή ύποκειμένας είς τήν βούλησιν, δηλαδή τήν άναπνοήν 
καί τήν κυκλοφορίαν, δηλαδή τάς κατ’ αύτό λειτουργίας τής ζωής. Παραδέχονται 
δέ ότι αί έκ τής μετεωροπαθολογίας προκύπτουσαι διαταραχαί δύνανται νά έπιφέρουν 
καί τήν συχνοτέραν έμφάνισιν νόσων τινών, ώς τής θρομβώσεως κατά τάς περιμητρικάς 
φλέβας κατά τον Καθηγητήν Νικ. Λούρον (4). ’Αλλά καί σοβαρώτερα έπεισόδια

(1} Είς Deshaies—Psychologie du suicide (1947).
(2) K. Μ ητροπούλου: 'Ιπποκράτους περί ωρών καί τόπων.
(3) Σ π . Π εζοπούλου : Αί έπί τοϋ οργανισμού τοϋ ανθρώπου επιδράσεις της φύσεως

1934.
(4) Ν ικ . Λούρου : Σχέσις μετεωρολογικών συνθηκών προς τήν έκδήλωσιν της θρομ

βώσεως καί εμβολής—’Ελληνική ’Ιατρική 1938.



Περί αυτοκτονιών 913

σημειοΰνται κατά πολλούς κατά· τήν εποχήν μεγάλων ατμοσφαιρικών μεταβολών 
καί τοιαϋτα είναι ή αυξησις τών αιφνίδιων θανάτων (1)J τής έγκληματικότητος, 
καί έν σχέσει προς το θέμα ήμών τών αυτοκτονιών. Επειδή δέ, μεγάλαι μετεωρολο- 
γικαί μεταβολαί παρατηρούνται κατά τάς περιόδους έμφανίσεως τών κηλίδων τού 
ήλιου αίτιώνται πολλοί τάς περιόδους ταύτας ώς συνεργούσας—αν μή υπευθύνους— 
τής τότε παρατηρουμένης αύξήσεως τών αιφνίδιων θανάτων, τών αυτοκτονιών, 
τών έγκλημάτων κ.λ.π.

’Επί τού θέματος τούτου δεν ήδυνήθημεν νά μορφώσωμεν ιδίαν γνώμην. Άν- 
φέρομεν μόνον ότι κατά τά έτη 1950 καί 1951, εποχήν, ώς έπληροφορήθημεν, 
κηλίδων ήλιου, παρετηρήθησαν πράγματι περισσότερα', αύτοκτονίαι εάν κρίνωμεν 
έκ τών εις τό Νεκροτομείου τού Ιατροδικαστικού ’Εργαστηρίου άποσταλέντων πτω
μάτων. 'Ο έπόμενος πίναξ δεικνύει τον άριθμόν άφ’ ενός μέν τών άποσταλέντων προς 
έξέτασιν πτωμάτων,· άφ’ έτέρου δέ τον άριθμόν τών βεβαιωθεισών αυτοκτονιών.

Έτος ’Αριθμός πτωμάτιυν Αύτοκτονίαι
1946 648 49
1947 642 31
1948 588 54
1949 698 51
1950 682 70
1951 702 - 70
1952 714 77
1953 706 83

Διά λόγους όμως τούς οποίους κατωτέρω θέλομεν εκθέσει δεν δυνάμεθα νά 
δώσωμεν άπόλυτον πίστιν εις τάς έμφανιζομένας στατιστικάς, ούδέ εις τήν ήμε- 
τέραν.

Ουτω αν δεχθώμεν ότι κατά τό 1950 καί 1951 ήτο όντως εποχή κηλίδων 
ήλιου—τό τέλος αύτών ώς μας έπληροφόρησαν—θά έγίνετο πιστευτή ή έκ τής έπι- 
δράσεως τών κηλίδων αυξησις τής συχνότητος τών αυτοκτονιών κατά τά άναφερθέντα 
έτη έν σχέσει προς τά προηγούμενα. 'Η αυξησις όμως τών αυτοκτονιών συνχίσθη 
καί κατά τά έτη 1952 καί 1953 άτινα δεν γνωρίζομεν ώς έτη κηλίδων ήλιου. ’Άλλη 
τις όθεν έξήγησις δέον νά δοθή είς τήν άπό τού 1952-1953 αΰξησιν συχνότητος τών 
αυτοκτονιών. ’Ίσως ή πιθανωτέρα είναι ή έν τώ μεταξύ έπελθούσα αυξησις τού πλη
θυσμού τών Αθηνών καί Περιχώρων, όπόθεν άποστέλλονται εις τό Νεκροτομείου 
τά πτοόματα.

β) Οικονομικά! διαταραχαί.
Ή  άπλή ευμάρεια τού άτόμου, δηλαδή οΰτε ή πτωχεία, ούτε ό υπέρ τάς 

άνάγκας πλούτος, είναι ή κατάλληλος προς ψυχικήν ήρεμίαν τού άνθρώπου, προς 
άπόλαυσιν τής ζωής καί άποφυγήν, πλήν άλλων, καί τής αυτοκτονίας. 'Η πτωχεία, 
ή έξ άρχής τής ζωής, δέν παρωθεί προς αυτοκτονίαν.συχνότερου ή ή μεγάλη ευμά
ρεια. 'Η άποτόμως όμως μετάπτωσις άπό τής εύμαρείας είς τήν πτωχείαν, άπο- 
βαίνει διά πολλούς άβάστακτος καί εξωθεί τούτους προς αυτοκτονίαν καί δή αν 
στερούνται άνασχετικών παραγόντων (έλπίδος, οικογένειας, κ.λ.π.), Διό αύτοκτο- 
νοΰν οί είς τραπεζιτικάς καταστροφάς (κράχ), άπολέσαντες τήν περιουσίαν των, κολοσ- 
σιαίαν πολλάκις, ή οί είς χαρτοπαικτικάς λέσχας άπολέσαντες τά ίδικά των χρήματα 
ή τά χρήματα έπιχειρήσεων, καταχρασθέντες τής προς αυτούς έμπιστοσύνης ταύ- 
της. Γνωστά είναι τά θύματα τής ρουλέττας τού Μοντεκάρλο καί άλλων διεθνών χαρτο- 
παικτικών λεσχών. Καί παρ’ ήμϊν όμως παρετηρήθησαν έκ τοιαύτης αιτίας αύτο
κτονίαι. Προ έτών προσήχθη είς τό Νεκροτομείου τό πτώμα άξιωματικοΰ τίνος

(1) Γρηγορίου Γ. Κάτσα :—Οί αιφνίδιοι θάνατοι, 1946. Έκδοσις Β'.
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αύτοκτονήσαντος διά βολής περιστρόφου κατά τό κρανίον. Είχεν άπολέσει εις τήν 
τότε λειτουργούσαν ρουλέτταν εις "Αγιον Άνδρέαν Μαραθώνος καί τά ίδικά του 
χρήματα καί τά τής μονάδος τής οποίας ήτο διαχειριστής. 'Η έπίγνωσις των συνε
πειών τής καταχρήσεως ώδήγησεν αυτόν, νέον καί εύελπιν, προς τήν αύτοκτονίαν.

’Αλλά καί ή μεγίστη ευμάρεια είναι δυνατόν να ώθήση προς αυτοκτονίαν, 
διά λόγους τούς οποίους κατωτέρω θέλομεν άναφέρει έξετάζοντες τά νοσηρά αίτια 
των αυτοκτονιών. ’Από τοΰδε όμως άναφέρομεν δτι ή έκ τής μεγίστης εύμαρείας 
άποφυγή πάσης εργασίας, σχετικαί προς τήν άεργίαν τοξικομανίαι, αί περί τήν 
γενετήσιον λειτουργίαν καταχρήσεις, άφροδίσιοι νόσοι, ή χαρτοπαιξία, ή άθυμία 
(spleen) ή έπερχομένη είς τούς μή έχοντας σκοπόν τινα προς τό ζήν, είναι άφορ- 
μαί αυτοκτονιών ανθρώπων—νέων κατά πλεΐστον. Κατά στατιστικήν τινα τού Gill 
έν ταΐς 'Ηνωμέναις Πολιτείαις κατά τό 1912 μεταξύ 900 νέων αύτοκτονησάντων 
οί 80 ήσαν εκατομμυριούχοι.

γ ) Λογοτεχνία—Δημοσιογραφία—Κινηματογράφος.
Άποτελοϋσι παράγοντας δυναμένους κατά διαφόρους εκδηλώσεις των νά εξω

θήσουν άτομά τινα προς τήν αύτοκτονίαν. Δεν επηρεάζονται βεβαίως έκ τών παρα
γόντων τούτων οί υγιείς τό πνεύμα. Οί άσθενεΐς όμως κατά τούτο—καί τοιοϋτοι είναι 
πλεϊστοι έν τή Κοινωνία—έκ διαφόρων αιτίων ύφίστανται έντονον τήν έπίδρασιν 
τών άνωτέρω άναφερθέντων παραγόντων καί έξωθοΰνται προς τήν αύτοκτονίαν 
κατά τον αύτόν πολλάκις τρόπον καθ’ δν ηύτοκτόνησεν ό ύπ’ αύτών λατρευθείς 
ήρως, δν έξύμνησεν ή Λογοτεχνία, ή ή Δημοσιογραφία ή ό Κινηματογράφος.

’Από λογοτεχνικής άπόψεως άναφέρομεν τον Βέρθερον τού Γκαΐτε. πολυαρίθ
μους παρασύραντα προς αύτοκτονίαν έν Γερμανία ιδία. ’Αλλά καί ό Σαίκσπηρ καί 
ό Σατωβριάν καί πλεϊστοι άλλοι διάσημοι λογοτέχναι έγένοντο διά τών έργων των 
αίτιοι αύτοκτονίας ατόμων, άτινα δμως κατά Gill έφερον έν έαυτοΐς τό σπέρμα 
τού θανάτου.

’Αλλά καί οί αρχαίοι "Ελληνες ποιηταί ύμνησαν τον θάνατον. Ουτω ό Θέογνις, 
άπαυδήσας ίσως διά τάς έν τη πατρίδι του, τά Μέγαρα, πολιτικάς διχονοίας καί διώ
ξεις, γράφει :

«Πάντων μέν μή φΰναι έπιχθονίησιν άριστον,
μηδ’ είσιδεΐν αύγάς οξέος ήελίοιο,
φύντα δ’ δπως ώκιστα πύλας 'Αίδαο περήσαι».

δηλαδή : προτιμότερον θά ήτο διά τούς άνθρώπους νά μή γεννηθούν ούτε νά ίδουν 
αύγήν ήλιου- αν δμως έγεννήθησαν νά περάσουν τάχιστα τάς πύλας τού "Αδου.

Έν τή συγχρόνω Κοινωνία ή διά τού τύπου διαφήμισις αύτοκτονιών τινων κατά 
τρόπον συνταρακτικόν, ή παράθεσις φωτογραφιών τού αύτοκτονήσαντος καί άλλων 
προσώπων ένίοτε, ή άναγραφή πλείστων λεπτομερειών, ή ήρωποίησις πολλάκις τού 
αύτοκτονήσαντος παρασύρει πολλούς άνδρας ή γυναίκας είς αύτοκτονίαν. -

Τήν αύτήν αν μή μείζονα δύναμιν προς εξώθησιν προς αύτοκτονίαν κέκτηται ό 
Κινηματογράφος, ό τόσον έξωθών προς τό έγκλημα, άλλά καί προς αύτοκτονίαν.

Έπαναλαμβάνομεν δτι οί παράγοντες οΰτοι—Λογοτεχνία, Δημοσιογραφία, 
Κινηματογράφος—έπηρεάζουσι τούς άσθενεΐς τήν ψυχήν, τούς πάσχοντας έξ ψυχι
κής τίνος νόσου, ύποβοσκούσης, άλλά δυναμένης νά σβύση, έάν δεν παροξυνθή ύπό 
τίνος παράγοντος ώς οί άνωτέρω.

"Ας άρκεσθώμεν είς τήν άναφοράν τών άνωτέρω περιγραφέντων παραγόντων, 
οΐτινες αύξάνουν τήν συχνότητα τών αύτοκτονιών, θέλομεν δμως συναντήσει καί 
άλλους συμβοηθοΰντας είς τήν μεγαλυτέραν κατά τινα έτη αΰξησιν τής συχνότητος 
τών αύτοκτονιών (Μίμησις κ.λ.π.).

Μειωτικαί συνθήκαι της συχνότητος τών αύτοκτονιών
α) Οί πόλεμοι.
'Υπάρχουν δμως καί παράγοντες συνεργοΰντες περιέργως είς τήν κατά τινα
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έτη αισθητήν έλάττωσιν τοϋ άριθμοϋ των αύτοκτονιών εις χώραν τινά καί τοιοϋτος 
παράγων παραδόξως είναι ό πόλεμος καί τούτον κυρίως θέλομεν εξετάσει έκ των 
ύποβιβαζόντων την συχνότητα των αύτοκτονιών.

Οί Πόλεμοι, άντιθέτως προς δ,τι θά προσεδόκα τις έπιδρώσι κατά κανόνα 
άνασχετικώς επί την πρόκλησιν αύτοκτονιών, μεμονωμένων όμως ατόμων, 
καθ’ δσον ύπό εΐδικάς περιπτώσεις, ώς θέλομεν ίδει, ό πόλεμος δύναται νά δώση αφορ
μήν προς ομαδικήν αυτοκτονίαν.

Σχετικώς προς τήν αυτοκτονίαν μεμονωμένων ατόμων πλεΐστοι έρευνηταί 
στατιστικολόγοι ιδία, άναφέρουσιν έλάττωσιν τής συχνότητος τών αύτοκτονιών εις, 
χώραν τινά, διατρέχουσαν πολεμικάς περιπετείας. Ουτω Γάλλοι στατιστικολόγοι 
άναφέρουσιν έλάττωσιν τών αύτοκτονιών κατά τα έτη 1870—1871 καθ’ ά διεδραμα- 
τίζετο ό τότε Γαλλογερμανικός πόλεμος. Τήν αύτήν έλάττωσιν αναφέρουν έπελθοΰ- 
σαν καί κατά τούς δύο παγκοσμίους πολέμους. 'Ο έν Βαρσοβία Καθηγητής τής ’Ια
τροδικαστικής Dubrowski εις δημοσιεύσεις διαφόρους αναγράφει, δτι έν Πολωνία 
διαρκοϋντος τοϋ προύτου παγκοσμίου πολέμου, παρά τά έκ τούτου δεινοπαθήματα 
τοΰ πληθυσμού, είχε κατά πολύ έλαττωθή ό αριθμός τών αύτοκτονιών, έν ώ έπήλθε 
καταφανής αΰξησις αύτών μετά τήν λήξιν τοϋ πολέμου.

Έν άνταποκρίσει έκ Βιέννης δημοσιευθείση έν τώ Άγγλικώ περιοδικώ Lancet 
(12 Febr. 1921 ρ.345) άναγινώσκομεν τά εξής σχετικά προς τό θέμα ημών : «Σημαν
τική πτώσις τοΰ άριθμοϋ τών αύτοκτονιών έσημειώθη κατά τά έτη τοϋ πολέμου 
(δηλαδή τοΰ πρώτου παγκοσμίου 1914—1918). Έν ώ κατά τό 1913 ό άριθμός 
τών αύτοκτονιών ήτο ό αύτός προς τό προηγηθέν έτος—περίπου 1500—κατά τό 
1915 έμειώθη εις 881. Οί αύτοί περίπου άριθμοί έδόθησαν καί κατά τά μετέπειτα 
τρία έτη. Κατά τό 1919 τό πρώτον έτος τής ειρήνης ό άριθμός τών αύτοκτονιών 
άνήλθεν εις 1138 .'περιπτώσεις, κατά δέ τό 1920 εις 1189.

Τήν αύτήν έλάττωσιν τοΰ άριθμοϋ τών αύτοκτονιών άναφέρει ό Ρώσσος Καθη
γητής Bronkansky ( ')  καί διά τήν ’Αγγλίαν ό Taylor.

' Ημείς δεν ήδυνήθημεν νά μορφώσωμεν ούδ’ άμυδράν ιδέαν περί τοΰ ζητήματος 
τούτου. 'Η ήμετέρα πείρα, ώς θέλομεν έκθέσει, προέρχεται έκ τών στατιστικών τοΰ 
Νεκροτομείου τοΰ ’Ιατροδικαστικού Εργαστηρίου τοΰ Έθνικοΰ Πανεπιστημίου. 
Τοιοΰτον όμως Έργαστήριον δεν υπήρχε κατά τά 1912—1913, έτη τοΰ προς Τουρ
κίαν καί Βουλγαρίαν πολέμου τής Ελλάδος. Κατά τούς μετέπειτα δέ πολέμους ό 
πληθυσμός τών ’Αθηνών ηύξάνετο κατ’ έτος άποτόμως εις βαθμόν μή έπιτρέποντα 

- εξαγωγήν συμπερασμάτων, σχετικώς προς τήν κατά τούς πολέμους τούτους έπελθοΰ- 
σαν αυξησιν ή έλάττωσιν τών αύτοκτονιών.

Δεχόμενοι δμως, συμφώνως προς τάς παρατηρήσεις δτι κατά τούς πολέμους 
έπέρχεται έλάττωσις τών αύτοκτονιών μεμονωμένων άτόμων, προσεπάθησαν οί διά
φοροι παρατηρηταί νά έξηγήσωσι ταύτην. Παραδέχονται δτι κατά τούς πολεμικάς 
περιόδους τό άγχος άτόμου τίνος στρέφεται προς τούς έπιστρατευθέντας συγγενείς, 
δεν δίδεται δέ καιρός εις τό άτομον νά έπισκοπήση έαυτό καί νά άνεύρη—ή φαντα- 
σθή—τάς αιτίας έκείνας, ψυχικάς νόσους κατά κανόνα, τάς έξωθούσας έν τώ συνήθει 
βίω τό άτομον εις τήν αύτοκτονίαν.

Επίσης κατά τούς πολέμους τά άτομα κατά κανόνα διάγουν ζωήν σωφρονε- 
στέραν, άπέχοντα, κατ’ άνάγκην, ίσως, τοΰ άλκολισμοΰ καί άλλων τοξικών ούσιών.

'Ημείς δεχόμεθα δτι καί περιέργειά τις, νοσηρά ’ίσως, περί τής. έκβάσεως τοΰ 
πολέμου, συγκρατεΐ τά άτομα τά επιρρεπή προς αύτοκτονίαν, άπό τής διαπράξεως 
τοιαύτης. Επιφυλάσσονται νά αύτοκτονήσουν δταν παρέλθη ή πολεμική περίοδος.

Επίσης καθ’ ήμας, έάν είναι άληθής ή έλάττωσις τών αύτοκτονιών κατά τούς 
πολέμους, τοΰτο οφείλεται κατά σημαντικήν άναλογίαν εις τήν διά τής έπιστρατεύ- 
σεως άπομάκρυνσιν μεγάλου άριθμοϋ τοΰ άνδρικοΰ πληθυσμού τής χώρας, μεταξύ

(1) Annales de Med. Legale 1926 p. 72.
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των όποιων πλειστοί θά είναι οί υποκείμενοι προς αύτοκτονίαν υπό τάς συνήθεις 
συνθήκας. Επιστρατευόμενοι ούτοι ζώσιν Ιν τώ στράτώ υπό συνθήκας τελείως δια- 
φορετικάς, άπορροφούσας αυτούς, ώστε νά μή σκέπτωνται τά έν τη ιδιωτική των 
ζωή κατατρύχοντα αυτούς βάσανα, ύφ’ ών πολλάκις εξωθούνται προς αύτοκτονίαν.

Κατά ταΰτα μέν προκειμένου περί αύτοκτονίας μεμονωμένων ατόμων. 
Ώ ς όμως εΐπομεν, οί πόλεμοι δύνανται νά προκαλέσωσιν όμαδικάς αυτοκτο
νίας, όφειλομένας εις πατριωτικήν διέγερσιν, ΰψίστης έντάσεως, εις απελπισίαν 
αιχμαλωσίας μεθ’ όλων των κακών της κ.λ.π. Τό δραμα τοϋ Ζαλόγγου, ή άνατί- 
ναξις τοϋ Καψάλη έν Μεσολογγίω, των ψαριανών εις τά Ψαρά, τής μονής Άρκα- 
δίου έν Κρήτη καί τόσα χλλχ δεικνύουν τήν έκ τοϋ πολέμου προκληθεϊσαν ομαδικήν 
αύτοκτονίαν. Τοιαΰται όμως αύτοκτονίαι δικαίως άπεχωρίσθησαν πως τών συνήθων 
αύτοκτονιών κληθεΐσαι θυσίαι. Παρομοίαν δραματικήν ομαδικήν αύτοκτονίαν 
άναφέρει ό Ξενοφών. Διεδραματίσθη αΰτη εις χωρίον τι τών Ταόχων καταληφθέν 
υπό τών Ελλήνων. Οί κάτοικοι πάντες έρρίφθησαν κατά κρημνών καί άπέθανον : 
«Ένταΰθα δεινόν ήν τό θέαμα- αί γάρ γυναίκες ρίπτουσαι τά παιδιά είτα έαυτάς 
έπικατερρίπτουν, καί οί άνδρες ωσαύτως» ί1).

β) ’Ηθική καί θρησκευτική άγωγή.
Δεν χρήζει άναπτύξεο^ς εύρείας ή άνασχετική έπί τών αύτοκτονιών έπίδρασις 

τών παραγόντων τούτων. 'Η  Χριστιανική μάλιστα θρησκευτική άγωγή, δίδουσα τόσα 
παραδείγματα υπομονής προς τάς αντιξοότητας τής ζωής, ένισχύει τον άνθρωπον 
καί διδάσκει αύτόν νά άποφύγη πλήν άλλων κακών καί τήν αύτοκτονίαν.

Πλάναι έν τή εκτιμήσει τής συχνότητας τών αύτοκτονιών
Άναφέραμεν τινάς τών κυριωτέρων παραγόντων οίτινες έπιδροϋν έπί τήν συ

χνότητα τών αύτοκτονιών. 'Υπάρχουν όμως καί λόγοι άποπλανώντες έν τή έκτιμή- 
σει τής συχνότητας τών αύτοκτονιών, οί εξής :

α) Ή  άπόκρυψις γενομένης αύτοκτονίας, διά δηλώσεως ότι ό θάνα
τος οφείλεται εις συνήθη τινά νόσον. Ό  λόγος τής άποκρύψεως διαφέρει κατά τάς 
περιπτώσεις. Πολλάκις ή οικογένεια τοϋ αύτοκτονήσαντος προς άποφυγήν δυσφημή- 
σεως άποκρύπτει οτι πρόκειται περί αύτοκτονίας. Οϋτω τώ 1950 άπεστάλη εις τό 
Νεκροτομεΐον πτώμα ύπάνδρου .γυναικός, ήλικίας περί τά 50 έτη" άπέθανεν αυτή 
ύποστάσα έκτεταμένα έγκαύματα κατά τυχαίαν, ώς οί οικείοι της ελεγον, εκρηξιν 
μαγειρικής βενζινομηχανής (γκαζιέρας). 'Η άλήθεια ήτο οτι, διά οίκογενειακάς περι
πέτειας, ή γυνή άπελπίσασα έπέχυσε βενζίνην έπί τών ένδυμάτων της καί άνέφλεξε 
ταΰτα, αύτοκτονήσασα διά τοϋ τρόπου τούτου, μή σπανίζοντος κατά τά τελευταία έτη.

Θά ήδυνάμεθα ν’ άναφέρωμεν καί άλλας περιπτώσεις άποκρύψεως αύτοκτο
νίας δι’ άποφυγήν δυσφημήσεως τής οικογένειας.

β) Άπόκρυψις αύτοκτονίας λόγω ασφαλείας, όταν δηλαδή ό αύτο- 
κτονήσας ήτο ήσφαλισμένος καί δή άντί μεγάλου ποσοϋ. Άποδεικνυομένης τής αύτο
κτονίας ή ’Ασφαλιστική Εταιρεία, συνήθως, δεν ύποχρεοΰται νά καταβάλη εις τούς 
κληρονόμους τοϋ αύτοκτονήσαντος τό άσφαλισθέν ποσόν. Ούτοι άποκρύπτοντες οτι 
πρόκειται περί αύτοκτονίας καί άποδίδοντες τον θάνατον εις νόσον ή τυχαΐόν τι 
δυστύχημα έπιζητοΰν νά ύποχρεωθή ή Ασφάλεια εις τήν πληρωμήν. Τοιαΰται περι
πτώσεις έμφανίζονται ένίοτε καί έγείρουσιν ένδιαφέροντα ιατροδικαστικά ζητήματα 
άπαιτοΰντα έπέμβασιν τής Δικαστικής ’Αρχής, τών ’Ιατροδικαστών κλπ.

γ ) Δυστυχήματα ή εγκλήματα εκλαμβανόμενα ώς αύτοκτονίαι, 
ήτοι παρατηρεΐται καί τό άντίθετον τών άνωτέρω περιπτώσεων. Νά έκλαμβάνωνται 
δηλαδή ώς όφειλόμεναι εις αύτοκτονίαν περιπτώσεις όφειλόμεναι πράγματι εις τυ- 
χαΐον δυστύχημα ή εις έγκλημα. Περί τοϋ θέματος τούτου, έξόχως ένδιαφέροντος 
άπό άνακριτικής καί ιατροδικαστικής πλευράς, θέλομεν άσχοληθή εις τό περί διαγνώ- 
σεως τών αύτοκτονιών τμήμα τής μελέτης ήμών.

(1) Ξενοφώντος : Κόρου Άνάβασις—Βιβλίον IV—Κεφ. VII, 13.
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Οί άνωτέρω άναφερθέντες λόγοι—άπόκρυψις αυτοκτονίας ή άπόδοσις εις αυ
τοκτονίαν εγκλήματος ή τυχαίου τίνος γεγονότος—καθιστώσιν οπωσδήποτε επισφα
λείς τάς περί τής συχνότητος των αύτοκτονιών κρίσεις.

Παρ’ ήμΐν δεν είναι δυνατόν νά έχωμεν πλήρη στατιστικήν των αυτοκτονιών, 
μή ύπαρχούσης πλήρως συγκεκροτημένης στατιστικής υπηρεσίας. Τάς προσωπικάς 
οθεν ημών εντυπώσεις επί τοϋ όλου θέματος θέλομεν στηρίξει εις την στατιστικήν 
του Νεκροτομείου του ’Ιατροδικαστικού Εργαστηρίου, εις τό όποιον ώς γνωστόν 
παραπέμπονται τα πτώματα τών έν Άθήναις καί τοΐς Περιχώροις έκ βιαίων θανάτων 
άποθανόντων καί επομένως καί τα πτώματα τών δι’ οίουδήποτε μέσου αύτοτονησάν- 
των. ’Επίσης άποστέλλονται καί τα πτώματα τών έξ οίασδήποτε νόσου θανόντων, 
αν δεν ύπάρχη ιατρική βεβαίωσις καθορίζουσα τήν αιτίαν του θανάτου.

'Ως έξάγεται έκ τών βιβλίων Νεκροτομών εΐσήχθησαν εις τό Νεκροτομεΐον.. 
άπό τής συστάσεως τούτου—έτος 1914—μέχρι τέλους τοϋ 1953, δηλαδή επί 40 
έτη, τα πτώματα 19.303 άτόμων πάσης ήλικίας, άπό τής έμβρυικής καί άνω καί 
παντός φύλου. Έβεβαιώθησαν δέ γενόμεναι 1735 αύτοκτονίαι. Λεπτομέρειας έπ’ 
αυτών θά δώσωμεν κατωτέρω :

Άφαιροΰντες έκ τοϋ άριθμοϋ τών 19.303 άτόμων περίπου 2.303 πτώματα 
εμβρύων, νεογνών, βρεφών, νηπίων καί παίδων κάτω τοϋ 12ου έ-Λυς τής ήλικίας 
έχομεν τάς βεβαιωθείσας 1735 αυτοκτονίας επί πτωμάτων 17.000 άτόμων, αύτο- 
κτονησίμων, αν έπιτρέπεται ή έκφρασις.

Συζητήσωμεν ήδη τά σχετικά προς τάς αύτοκτονίας έν γένει ένδιαφέροντα θέ
ματα έν συσχετίσει προς τήν ήμετέραν στατιστικήν.

4. Συχνότης αύτοκτονιών κατά φΰλον.
Πάσαι αί στατιστικαί άνά τάς διαφόρους χώρας δεικνύουν ότι αυτοκτονοΰν 

περισσότεροι άνδρες παρά γυναίκες. 'Υπολογίζουσι δέ ότι προς τρεις—καί τι πλέον— 
αύτοκτονίας άνδρών άντιστοιχεΐ μία γυναικός. Καί κατά τήν ήμετέραν στατιστικήν 
έπί 1735 αύτοκτονησάντων άτόμων οί 1260 ήσαν άνδρες καί μόνον 475 γυναίκες.

Προχείρως άποβλέπων τις εις τήν άνω άναλογίαν ήθελε παρασυρθή εις τό νά 
νομίση ότι τό θεωρούμενον άσθενές φΰλον—τό γυναικεΐον—είναι έν τή πραγματικό- 
τητι ίσχυρότερον τοϋ άνδρικοΰ καί ότι άντέχει περισσότερον εις τάς άντιξοότητας τής 
ζωής, τάς παρασυρούσας προς αύτοκτονίαν.

Τή άληθεία όμως φαίνεται ότι ή κυριωτέρα αιτία τής σπανιωτέρας έμφανίσεως 
τών αύτοκτονιών εις τάς γυναίκας έν σχέσει προς τούς άνδρας είναι ότι ή γυνή, 
μέχρι τοΰδε, όλιγώτερον τοϋ άνδρός έκτίθεται εις τάς συντριπτικάς κοινώνικάς έπι- 
δράσεις, τάς άφροδισίους νόσους, τάς τοξικομανίας καί άλλα αίτια έκ τών δημιουρ- 
γούντων ψυχικήν κατάστασιν τοιαύτην ώστε νά φέρεται ό άνθρωπος προς τήν αύτο
κτονίαν. Έάν δέ ελειπεν ό έρως, τό συχνότερον τών αιτίων τών έξωθούντων τήν γυ
ναίκα εις αύτοκτονίαν, έλάχιστα .θά συνεισέφερεν αυτή καί εις τήν ήμετέραν στατι
στικήν καί εις τάς τών άλλων.

Δεν γνωρίζομεν μέ τήν καλπάζουσαν άνδροποίησιν τής γυναικός όποια θά 
είναι ή άναλογία μετά έτη τινά. Δικαίως όμως πολλοί παραδέχονται καί άλλον λό
γον τής μεγάλης διαφοράς συχνότητος αύτοκτονιών μεταξύ άνδρών καί γυναικών. 
Είναι δέ ούτος ό εξής : Ό  άνήρ άποφασίσας νά αύτοκτονήση σπανίως άποτυγχάνει, 
ένώ ή γυνή συχνότατα. Τοΰτο δέ διότι ή γυνή κακώς χειρίζεται τά όργανα, δι’ ών 
άπεφάσισε νά αύτοκτονήση καί έπί έκλογής τοϋ προσφιλεστέρου εις τάς γυναίκας 
μέσου αύτοκτονίας, τοϋ δηλητηρίου, ούτε έπαρκή δόσιν λαμβάνει καί έγκαίρως μετα
νοούσα έκρήγνυται εις κραυγάς, έκζητοΰσα βοήθειαν, άποτελεσματικήν πολλάκις.

Είναι δέ ούχί σπανίως αί τοιαΰται τών γυναικών αύτοκτονίαι σκηνοθετημένη 
ήθοποιία, κυριώτατα προς έξευμένισιν δυστροποΰντος μνηστήρος—ή καί έραστοΰ—· 
καί ίκανοποίησιν οότω τών πόθων τής άποπειραθείσης τήν αύτοκτονίαν γυναικός.

(Συνεχίζεται)
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Ίδρύθη τό 1921 στο Βερολίνο έξ άφορμής τής πείνας, πού έμάστιζε τότε

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

3. —Διεθνής εργατική βοήθεια.
4. —Διεθνής των εργατών παιδείας.
5. —Κομμουνιστική Διεθνής τών νέων.
6. —Διεθνής τών Μεταφορών.
7. —Συν δικά Γιστι κή Διεθνής.

3. Διεθνής εργατική βοήθεια.
'Η  Διεθνής εργατική βοήθεια είναι άλληλοβοηθητική εργατική όργάνωσις 

μέ σκοπό τήν περίθαλψι τών έξ άπαργιών, θεομηνιών ή καταδιώξεων πασχόντων 
εργατών

'3η τό WZL στό ϋερολινο εζ αφορμής τη 
τή Ρωσσία

Ή  διεθνής έργατική βοήθεια ανήκει όργανικώς στήν Ερυθρά συνδικαλι
στική Διεθνή τής Μόσχας καί είναι καθαρός κομματικός οικονομικός οργανι
σμός.

Ή  έργατική βοήθεια τής Ελλάδος, είναι παράρτημα τής Διεθνούς αύτής 
’Εργατικής Βοήθειας καί ώργανώθη τό 1924 μετά τήν προσχώρησι τού κομμουνι
στικού κόμματος τής Ελλάδος στήν Γ' Διεθνή τής Μόσχας.

Ή  όργάνωσις τής έργατικής βοήθειας γίνεται πανομοιότυπα μέ τό κομμου
νιστικό κόμμα-

Τά μέλη τής έργατικής βοήθειας, πού βρίσκονται στις φυλακές ή στούς τόπους 
τού έκτοπισμοΰ των, συγκροτούν ομάδες, πού λέγονται «κολλεκτίβες» ή «ομά
δες συμβιώσεως φυλακισμένων ή εξόριστων».

Κολλεκτίβα αποτελούν όλοι οί έκτοπισμένοι μιας νήσου ή οί φυλακισμέ
νοι μιας φυλακής, ασχέτως άν είναι μέλη τού κόμματος ή οχι, άρκεΐ νά έχουν κατα- 
δικασθή ή έκτοπισθή γιά τή δράσι των κατά τού Κράτους.

Τό σημείο αυτό έχει έξαιρετική σημασία, γιατί μάς άποκαλύπτει μέ πόση 
λεπτότητα καί πονηριά έργάζονται οί κομμουνισταί»

Ή  Εργατική βοήθεια έπιφανειακώς μέν λειτουργεί, ως ανεξάρτητος οργανι
σμός μέ ιδιαίτερα διευθυντικά όργανα, ουσιαστικά δμως καί ή παραμικρότερη δράσις 
της στηρίζεται στις αποφάσεις τών αντιστοίχων κομμουνιστικών οργανώσεων.

Οί σκοποί της είναι οικονομικοί καί πολιτικοί.
Ή  Έργατική βοήθεια μέ τό «έλάχιστο» πρόγραμμα τών πολιτικών της αιτη

μάτων, καί μέ τήν «καμουφλαρισμένη» έμφάνισή της, κατορθώνει μέ τή συστημα
τική δράσι της ν’ άποστραγγίζη, όχι μόνον τό υστέρημα τών έργαζομένων, άλλά 
καί πολλών άγαθών νοικοκυραίων καί κεφαλαιούχων ακόμη, τών οποίων έκμεταλ- 
λεύεται τά «φιλανθρωπικά» αισθήματα.

'Ο κύριος δμως καί θεμελιώδης σκοπός της είναι πολιτικός. Δηλαδή: α ) ’Έχει 
καθήκον νά προετοιμάζη άπό άπόψεως βοήθειας καί οικονομικής ένισχύσεως, δλους 
τούς έργατικούς καί συνδικαλιστικούς άγώνας καί όλες τις άπεργίες καί στάσεις.

β) Πρέπει ν’ άναζητή σ’ όλα τά έργοστάσια καί σ’ όλες τις έπιχειρήσεις καί 
κέντρα έργασίας, συμπαθούντας έργάτας, καί νά προσπαθή νά τούς κατακτήση 
στήν κομμουνιστική ιδεολογία.

γ) Πρέπει νά συντρέχη δλους τούς «μαχομένους» καί «άπεργούντας» έργά
τας καί τις οικογένειες αύτών.

δ) ’Επιδιώκει νά είσχωρή στήν τάξι τών άνέργων καί δυστυχούντων καί έκεΐ,
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διακηρύσσουσα τά αισθήματα τής κοινωνικής άλληλεγγύης προς τα θύματα δήθεν 
τής «μπουρζουαζίας» να προσηλυτίζη τις μάζες.

"Ωστε, ή Εργατική βοήθεια, στή σύνθεσι καί τούς σκοπούς της, είναι μια 
μαχητική προλεταριακή βοηθητική όργάνωσις, πού μέ τή δράσι καί τήν 
δραστηριότητά της, άφίνει νά έννοηθή δτι, το σπουδαιότερο της καθήκον είναι, ή 
«κατακρήμνισις τής καπιταλιστικής οικονομίας καί τοϋ αστικού Κράτους».

Ή  δρασις τής Εργατικής Βοήθειας συνίσταται :
1) Στην όργάνωσι εκδρομών, μέ τις όποιες άφ’ ενός μέν είσπράττονται μεγάλα 

χρηματικά ποσά, άφ’ ετέρου δέ δίδεται εύκαιρία για τήν ενέργεια προπαγάνδας τής 
κομμουνιστικής ιδεολογίας.

Τό τερπνόν, δηλαδή, συνδυάζεται μετά τοϋ κομμουνιστικώς ωφελίμου.
2) Στήν όργάνωσι εράνων μέ δελτία, γραμματόσημα, σήματα, άναμνηστικά 

δελτάρια, καί μέ χίλιες δύο άλλες πονηρές μεθόδους.
3) Στή διανομή λαχείων καί στήν όργάνωσι διαφόρων άγορών.
4) Στήν ένίσχυσι των κομμουνιστικών πυρήνων γιά τήν όργάνωσι άπεργιών 

συγκεντρώσεων καί έκνόμων διαδηλώσεων.
5) Στήν όργάνωσι χοροεσπερίδων, μουσικοθεατρικών παραστάσεων, συγκεν

τρώσεων, γιά τον ίδιο πάντα σκοπό.
Τό έργο δέ αύτό ένισχύεται, έν άγνοια των φυσικά, καί άπό πλουσίους άστούς 

καί άνωτάτους διοικητικούς καί δικαστικούς άκόμη υπαλλήλους, υπήρξαν δέ μέλη τής 
Ε.Β.Ε. πρόσωπα κατέχοντα άνωτάτας θέσεις στά διάφορα πολιτικά συγκροτήματα.

'Η εργατική βοήθεια άνεμίχθη ένεργώς καί σέ γενικώτερα ζητήματα πολιτι
κής μορφής, ένεργοΰσα επί τη βάσει οδηγιών τοϋ κομμουνιστικού κόμματος, όπως 
π.χ. στον δημοκρατικό συνασπισμό, στήν συγκρότησι τοϋ Παλλαϊκού Μετώπου 
καί τοϋ Λαϊκοΰ Μετώπου κ.λ.π.

Χαρακτηριστικό είναι ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, όπως ή εργατική 
βοήθεια εμφανίζεται ώς όργάνωσις άνεξάρτητος καί ώς μή έ'χουσα καμμία σχέσι μέ τό 
κομμουνιστικό κόμμα, πολύ δέ περισσότερο μέ άλλα πολιτικά κόμματα ή οργανώσεις.

Καί τοΰτο γίνεται άφ’ ένός μέν γιά νά μπορή νά κάνη έλεύθερα τήν προπα
γάνδα καί τον προσηλυτισμό, άφ’ ετέρου δέ ίνα υπό τό πρόσχημα τής οικονομικής 
ένισχύσεως τών πτωχών καί άνέργων, άποσπα μέ μεγαλύτερη εύκολία βοηθήματα 
καί ποσά γιά τις άνάγκες τοϋ κομμουνιστικού κόμματος, καί παρά προσώπων, 
πού δέν έχουν καμμιά σχέσι μέ τον κομμουνισμό.

Γιά τό λόγο αύτό ή όργάνωσις τής Εργατικής βοήθειας άποκαλεΐται «Μάννα 
τών εργαζομένων».

Τό άλλοτε Υφυπουργείο Δημοσίας ’Ασφαλείας γιά νά άνακόψη τό έργο τής
έργατικής βοήθειας, μέ άνακοινώσεις, πού έκοινοποιοΰντο εύρύτατα στις εφημερίδες, 
έκαμε γνωστούς τούς σκοπούς της στούς πολίτες καί έφίστα τήν προσοχή τους, 
ώστε νά μή παρασύρωνται άπό φιλανθρωπικά αισθήματα καί ενισχύουν τούς κομ- 
μουνιστάς.

Κατόπιν αυτού άμέσως οί κομμουνισταί άλλαξαν τον τίτλο τής έργατικής 
βοήθειας καί τής έδωσαν τό νέο τίτλο «Λαϊκή Πρόνοια».

Κατά τον ’ίδιο τρόπο πήρε άργότεοα ή ’Εργατική Βοήθεια καί άλλους παρεμ
φερείς άπατηλούς τίτλους όπως τον τίτλο «Εταιρεία προστασίας απόρων καί 
άναξιοπαθούντων» καί τον σημερινό τίτλο «Κοινωνική αλληλεγγύη».

Γι’ αύτό άκριβώς πρέπει πάντοτε οί αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες νά κάμουν 
γνωστό στο κοινό ότι, όποιαδήποτε παροχή, είτε χρηματική, είτε εις είδος, πού δί
δεται σέ φιλανθρωπική όργάνωσι, ή οποία δέν είναι επίσημα άνεγνωρισμένη άπό 
τό Κράτος, ενδέχεται νά διοχετεύεται στο κομμουνιστικό κόμμα καί αύτό τό πράγμα 
νά έχη άσχημες συνέπειες, ποινικές ή καί διοικητικές.

Αύτά σχετικώς μέ τήν Διεθνή ’Εργατική Βοήθεια.
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4. Διεθνής των εργατών Παιδείας.
Ή  Διεθνής αύτή είναι όργάνωσις των λειτουργών τής κατωτάτης καί μέσης 

Ικπαιδεύσεως, πού ίδρύθη τό έτος 1919 εις το Βορδώ τής Γαλλίας.
Μέλη αύτής γίνονται δσοι άπό τούς έκπαιδευτικούς παραδέχονται «τήν 

» πάλη των τάξεων διά τήν άπελευθέρωσι των εργαζομένων τάξεων, 
» τήν πάλη κατά τοϋ ιμπεριαλισμού, κατά τοϋ πολέμου καί τοϋ διεθνούς 
«φασισμού» (άρθρ. 10 τοϋ καταστατικού).

Επομένως γίνονται δεκτοί οί εκπαιδευτικοί όλων των Σοσιαλ. άποχρώσεων.
Τα μέλη τής Διεθνούς εργατών παιδείας είναι ώργανωμένα εις τμήματα ή ομάδες.
Τέτοια όμάς υπήρχε καί στήν Ελλάδα καί έξέδιδε μάλιστα ώς όργανό τήν 

«Νέα ’Αγωγή».
Ή  Διεθνής αύτή συγκαλεΐ διάφορα συνέδρια.
Το 5ο συνέδριο αυτής έγινε στήν Λειψία.
5. Κομμουνιστική Διεθνής των Νέων (Κομμουνιστική Νεολαία).
'Ιδρύθη το 1919 ταύτοχρόνως μέ τήν Γ' Διεθνή καί έχει έδρα τή Μόσχα. 

Σκοπός της είναι ή προπαγάνδα καί ή όργάνωσις τών νέων σύμφωνα μέ τις κομμου
νιστικές άρχές.

Ή  Διεθνής αύτή παρουσιάζεται ώς ένας άνεξάρτητος οργανισμός, άλλα προ
στατεύεται καί παίρνει εντολές άπο τα Κομμουνιστικά κόμματα, στα όποια γρά
φονται τα μέλη της, όταν γίνουν ενήλικα.

Όργανωτικώς οί οργανώσεις αυτές τών Νέων άνταποκρίνονται στις άνάγκες 
τής μάζης τών νέων έργατών καί γιαυτό διατηρούν σχετική άνεξαρτησία.

Σέ κάθε χώρα όμως, τελούν ύπό τάς διαταγάς καί τήν καθοδήγησι τοϋ Πολιτι
κού Γραφείου τοϋ άντιστοίχου κομμουνιστικού κόμματος.

’Έτσι ή 'Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών τής Ελλάδος (Ο.Κ.Ν.Ε.) 
αποτελούσε τήν πρωτοπορία τοϋ Κ.Κ.Ε. σέ κάθε παράνομο δράσι.

Ή  Ο.Κ.Ν.Ε. ίδρύθη στις 28 Νοεμβρίου 1922 στή Θεσσαλονίκη, όπου είχε 
τήν έδρα της μέχρι τοϋ 1933, οπότε μετεφέρθη στάς ’Αθήνας.

Κατά τό 1923 ή Ο.Κ.Ν.Ε. προσεχώρησε έπισήμως στήν Κ.Δ.Ν. (Κομμου
νιστική Διεθνή Νέων), τής οποίας έκτοτε άποτελεϊ τμήμα.

"Ετσι καί στις οργανώσεις αύτές άνοότατο καθοδηγητικό όργανο υπήρξε καί 
πάλι ή Γ' Διεθνής τής Μόσχας.

Σήμερα ή Ο.Κ.Ν.Ε. εμφανίζεται μέ τον τίτλο τής Ε.Π.Ο.Ν.
6. Διεθνής τών Μεταφορών.
Αύτή ίδρύθη τό 1896, άργότερα διελύθη σχεδόν, καί ίδρύθη καί πάλι στά 

1919 μέ έδρα τό ’Άμστερδαμ, είναι δέ μιά διεθνής όργάνωσις τών ’Εθνικών ομο
σπονδιών ναυτεργατών σιδηροδρομικών καί λοιπών έργατών μεταφορών.

7. Συνδικαλιστική Διεθνής.
Αυτή ίδρύθη τό 1905 στο Δουβλίνο καί άπο τό 1919 έχει έδρα τό ’Άμστερδαμ.
Είναι επαγγελματική όργάνωσις τών ’Εθνικών ’Εργατικών 'Ομοσπονδιών 

καί έχει σκοπό τήν Διεθνή συνεννόησι τών έργατών γιά τήν έπιτυχία τών ένερ- 
γειών στις νόμιμες άπαιτήσεις των.

Ή  Διεθνής αύτή είναι ή πιο δυνατή έργατική όργάνωσις τοϋ κόσμου καί 
παίζει σπουδαίο ρόλο στήν πολιτική ζωή, γιατί έκεΐνοι, πού τήν διευθύνουν μετέ
χουν σέ διεθνή συνέδρια όπως τό Διεθνές Γραφεΐον ’Εργασίας καί σέ κάθε έπίσημη 
Διεθνή πολιτική όργάνωσι. Έλάμβανον δέ μέρος καί στήν άλλοτε Κοινωνία τών ’Εθνών.

Αύτές είναι, οί Διεθνείς έργατικές οργανώσεις, πού όλες σχεδόν, ,όπως άνα- 
φέραμε είναι κομμουνιστικές, πλήν τής Συνδικαλιστικής Διεθνούς καί τής Διεθνούς 
τών Μεταφορών, οί όποιες είναι καθαρώς έπαγγελματικές έργατικές οργανώσεις 
μέ σκοπό τήν έπιτυχία στις νόμιμες διεκδικήσεις των.
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1. —Κοινωνία. ’Ατομική και κοινωνική ζωή.
2. —Αντεπάγγελτος δίωξις τοϋ εγκλήματος ύπό τής πολιτείας.
3. —Γενικώς περί ’Αστυνομίας. "Εργον καί άποστολή τής ’Αστυνομίας. Σημασία αυτής

διά τό ατομον, την κοινωνίαν καί τό Κράτος.
4. —Τό έγκλημα προσβάλλει την ολότητα.
5. —Προληπτικόν εργον τής 'Αστυνομίας. Τό εργον αυτής κατά Ronalt M artin Howe

Μ . C. τής SC O TLAN D  YARD .
Ο.—’Η  ιδέα τής ’Αστυνομίας τείνει νά καταστή υπερεθνική διά τά ελεύθερα Κράτη.
/ .—Τί επιβάλλεται νά γίνη εν τή ’Αστυνομία καί δι αυτήν.
8.—' Υποχρεώσεις τοϋ κοινοϋ έναντι τής ’Αστυνομίας.

«Πολιτικόν ό άνθρωπος ζωον πάσης μελίτης 
καί παντός αγελαίου ζώου μάλλον».

(Ά ρισ τ. Πολ. A. I. 2)

1. ’Απ’ άρχής της συμβιώσεως των άνθρώπων ή επικοινωνία τούτων ϊέκρίθη 
απαραίτητος προς ευρεσιν τροφής καί προφύλαξιν έκ των παντοειδών εχθρών. Διά 
τής έπικοινωνίας ή συνεργασία τών άνθρώπων έπετεύχθη καί έτέθη ή βάσις τής 
κοινωνίας.

Κοινωνία καλείται τό έν ώρισμένω τόπω καί χρόνω συμβιοΰν σύνολον τών 
άνθρώπων, οίτινες εύρίσκονται έν διαρκεΐ άλληλεπιδράσει καθοριζομένην ύπό κοι
νών ελατηρίων ή σκοπών.

'Η μικροτέρα (οργανωμένη κοινωνική όμάς είναι ή οικογένεια, ής ή μορφή 
έξαρτάται έκ τής έκάστοτε τοιαύτης τοϋ πολιτισμού έκάστου λαοΰ καί τών οικονο
μικών αύτοΰ άναγκών. Ή  οικογένεια έχει μεγίστην σημασίαν διά την ϋπαρξιν τής 
κοινωνίας διότι αΰτη :

α) ’Αποτελεί την έστίαν τής ήθικής, καθ’ όσον θρησκεία, ήθική καί παιδεία 
εμφυτεύονται δι’ αύτής έξ απαλών ονύχων καί παραμένουν έφ’ δρου ζωής καί

β) άποτελεΐ οικονομικόν φορέα.
'Η  οικογένεια ώς ειπεν ό Βίκτωρ Ούγκώ άποτελεΐ τό κρύσταλλον τής κοι- 

νιονίας.
Έ ν τή κοινωνία διακρίνομεν άτομικήν καί κοινωνικήν ζωήν.
α) Ή  άτομική ζωή έμφανίζεται ώς δρασις καί ένέργεια άπορρέουσα άπό τάς 

πηγάς τής άνθρωπίνης ζωτικότητος καί δυναμικότητος, άπό τήν βούλησιν καί τά 
συναισθήματα ύπήκουσα οχι μόνον εις τήν ψυχράν λογικήν καί τό συμφέρον, άλλά 
κυρίως είς ένστικτα, είς τάσεις καί έπιθυμίας.

β) 'Η κοινωνική ζωή έμφανίζεται ώς έν σύνολον, ώς ή συνισταμένη τών άτο- 
μικών δυνάμεων καί ένεργειών, αΐτινες στενώς καί άδιασπάστως προς άλλήλας συμ
πλέκονται καί συνεννοϋνται κατά τρόπον ώστε νά δημιουργούν συμπαγή καί άδιαί- 
ρετον ένότητα. ’Άρα αυτή παρουσιάζει μίαν άδιάσπαστον ένότητα ή οποία άποτε- 
λεΐται καί συνίσταται άπό τάς άτομικάς δυνάμεις. 'Η  κοινωνική ζωή είναι συνεχής 
ένέργεια καί άέναος δημιουργία έμφανιζομένη ώς σύμπλεγμα ανθρωπίνων πρά
ξεων καί ένεργειών, αΐτινες έχουν τήν άφετηρίαν των είς τον ψυχοβουλητικόν κόσμον 
τών άνθρώπων, ήτοι είς πάθη καί έπιθυμίας, είς κρίσεις καί δοξασίας αύτών.
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'Ο C. Tarde είς το έργον αύτοΰ Le lois de Γ imitation υποστηρίζει ότι ή 
κοινωνία είναι άθροισμα άτόμων, μεταξύ των οποίων επικρατεί ό Νόμος της μεμή- 
σεως, ένεκα τοϋ οποίου ένα άτομον επιδρά καί μεταβάλλει τό άλλο καί δτι επί τη 
βάσει τοΰ νόμου τούτου δύνανται νά εξηγηθούν δλα τα συλλογικά φαινόμενα.

’Ενώ ό Em. Durkheim δέχεται δτι εις την κοινωνικήν ζωήν εμφανίζεται καί 
υπάρχει κάτι τό νέον, τό κοινωνικόν, τό όποιον εξαφανίζει τό άτομικόν. Έ κ  των 
δύο ώς άνω απόψεων προέκυψεν ή όρθοτέρα τοιαύτη καθ’ ήν τα άτομα ασκούν έπί- 
δρασιν έπί τοΰ κοινωνικού συνόλου καί ή κοινωνική όλότης διαμορφώνει καί επη
ρεάζει τα άτομα. "Οθεν διά τήν πρόοδον τής άνθρωπίνης κοινωνίας είναι έξ ίσου 
άναγκαία καί ή διατήρησις τής άτομικότητος των μελών αύτής, άλλά καί ή επιβολή 
τής έννοιας τοϋ γενικού συμφέροντος. Σήμερον προς καλυτέραν μελέτην τής κοινω
νικής συμβιώσεως των άνθρώπων καί των έκ ταύτης προκυπτόντων φαινομένιον, ήτοι 
των βιολογικών νόμων τών διεπόντων τον ύπεροργανισμόν τής κοινωνίας, τής έπι- 
δράσεως τών κληρονομικών ιδιοτήτων τών άτόμων έπί τοΰ κοινωνικού συνόλου, 
τής ήθικότητος καί τών ήθικών άξιών ώς προς τούς κοινωνικούς ορούς κ.λ.π. διά
φοροι έπιστημονικοί κλάδοι έδημιουργήθησαν ώς ή Κοινωνιολογία, ή Βιολογική 
τοιαύτη, ή κοινωνική ήθική κ.λ.π. Παρά ταΰτα αί κοινωνίαι δεν έμφανίζονται ούδέ 
εΐσί τέλειαι, βαδίζουν δμως προς τήν τελειότητα καί άγωνίζονται προς άπόκτησιν 
ταύτης διηνεκώς.

Μία έκ τών κοινωνικών άτελειών ώς καί τών τοιούτων τοΰ ανθρώπου είναι 
τό έγκλημα. Τοΰτο διαταράσσει τήν άρμονικήν συμβίωσιν τών άτόμων καί ώς έκ 
τούτου πολύ ένωρίς διεπιστώθη ή ανάγκη τής τιμωρίας τοΰ έγκληματίου, ήτις διελ- 
θοΰσα έκ τής μορφής τής ιδιωτικής έκδικήσεως έπεβάλλετο διά τοΰ συστήματος 
τής δημοτικής άγωγής. Κατά τό σύστημα τοΰτο δχι μόνον ό παθών, άλλά καί παν 
μέλος τής κοινωνίας, θεωρούμενον προσβληθέν έκ τής πράξεως τοΰ έγκληματίου, 
είχεν τό δικαίωμα νά διώξη τοΰτον διά τής κινήσεως κατ’ αύτοΰ άγωγής. Τήν έν 
λόγω αρχήν άνευρίσκομεν τό πρώτον εις τό Άρχαΐον Ελληνικόν δίκαιον : Οΰτω 
έν Άθήναις έπί Σόλωνος έθεσπίσθη «Έξεΐναι τώ βουλομένω τιμωρεΐν υπέρ τών 
άδικουμένων». (Άριστ. Άθην. Πολ.).

2. Σήμερον άναγνωρισθείσης τής άρχής δτι τό έγκλημα προσβάλλει τό Κρά
τος καί τήν ολότητα άνέλαβεν ή Πολιτεία τό άποκλειστικόν δικαίωμα τοΰ δικάζειν 
καί τιμωρεΐν τάς άδικους πράξεις χάριν τοΰ κοινωνικού συμφέροντος. ’Ήτοι αυτή 
άνέλαβεν τήν αύτεπάγγελτον δίωξιν τοΰ έγκλήματος. Διά τής τοιαύτης διώξεως 
τών έγκληματικών τοΰ ανθρώπου πράξεων ή Πολιτεία άσκεΐ τό άναμφισβήτητον 
δικαίωμα τής συντηρήσεως τής κοινωνίας διττώς, ήγουν διά τοΰ καταναγκασμοΰ 
καί τής καταστολής. Οί τρόποι ούτοι έντός τών ορίων τών νόμων άσκούμενοι τυγ
χάνουν άπολύτως άναγκαΐοι διά τήν διατήρησιν τής κοινωνικής τάξεως. Τά ώς άνω 
δικαιώματα ή Πολιτεία άσκεΐ κυρίως διά τής ’Αστυνομίας.

3. Ή  λέξις ’Αστυνομία έχει τήν ώραιοτέραν έτυμολογίαν. 'Ο δρος ούτος’ 
περιλαμβάνει άπό τριών χιλιάδων ετών τήν έννοιαν τοΰ άστεως καί τής ύπερασπί- 
σεώς του. Περί τής σημασίας τής ’Αστυνομίας ό Μενές δστις ύπήρξεν είς έκ τών 
πρώτων Βασιλέων τής Αίγύπτου (2969 π .Χ .), καί δστις έζησεν πολύ προ τής επο
χής τοΰ Άριστοτέλους, είχεν διακηρύξει δτι ή ’Αστυνομία είναι τό πρώτον καί τό 
μέγιστον άγαθόν ενός λαοΰ.

Σήμερον ή ’Αστυνομία άποτελεΐ κοινωνικήν ομάδα άπαρτιζομένην έξ άτόμων 
έκουσίως έντασσομένων είς αύτήν καί συνειδητώς ήνωμένων προς έπίτευξιν (ορι
σμένου' σκοποΰ. Αυτή υπάγεται είς τάς διακυβερνητικάς καί προστατευτικάς κοι
νωνικής ομάδας.

Διά τής λέξεως ’Αστυνομία ύποδηλοΰται :
α) Κρατική τις ’Αρχή διεπομένη ύπό ειδικών νόμων ώς προς τήν σύνθεσιν
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καί λειτουργίαν, ήτις εφαρμόζει τούς υπό της Νομοθετικής ’Εξουσίας θεσπιζομέ- 
νους νόμους καί τα υπό της Διοικήσεως λαμβανόμενα μέτρα, έπί τώ τέλει της προ
στασίας καί έξασφαλίσεως συγκεκριμένων των πολιτών δικαιωμάτων καί

β ) ή συστηματική στρατηγική τοϋ άγώνος τοϋ δικαίου κατά του έγκλήματος.
Ή  ’Αστυνομία είναι εκτελεστική ’Αρχή λειτουργούσα προς έπικράτησιν 

τού δικαίου καί προς έξασφάλισιν τής ήθικής αύτοσυντηρήσεως τής κοινωνίας. Εί
ναι φορεύς τής ισχύος τής κοινωνικής όλότητος ής τμήμα τυγχάνει καί άποτελεΐ δη
μοσίαν δύναμιν κατέχουσαν εξαιρετικήν θέσιν μεταξύ τής όλης έσωτερικής διοική- 
σεως τού Κράτους. Αύτη ού μόνον παρακολουθεί τήν κοινωνικήν έξέλιξιν, άλλα προη
γείται ταύτης διά τής έπιμελοΰς μελέτης των κοινωνικών άναγκών, έφελκύουσα 
έπ’ αύτών τήν προσοχήν τών αρμοδίων, ύποδεικνύουσα τά άναγκαΐα μέτρα προς 
ρύθμισιν τής έν γένει κοινωνικής ζωής καί έξασφάλισιν τής εύημερίας τού συνόλου.

Ή  άρχή αύτη διαμορφοΰται έπηρεαζομένη άπό ποικίλους παράγοντας σχέ- 
σιν έχοντας προς τον πολιτισμόν, τήν μόρφωσιν, τά ήθη, τά έθιμα, τάς τοπικάς συν- 
θήκας κ.λ.π. Διό άποτελεΐ τό βαρόμετρον τής πνευματικής άναπτύξεως ένός λαού 
καί άποδεικνύει τον βαθμόν τού πολιτισμού του. Συμβάλλει εις τήν άνάπτυξιν τής 
κοινωνικής εύημερίας δι’ άδιακόπου έπεμβάσεως, συνεχούς μερίμνης καί έπιμό- 
νου προσπάθειας μέ σκοπόν τήν προσαρμογήν τών πράξεων παντός άτόμου εις τάς 
κοινωνικάς σχέσεις, εις τά ζητήματα άτινα δημιουργεί ό πολιτισμός καί γενικώς εις 
ώρισμένας ήθικάς άξίας, διά τήν έπίτευξιν ώρισμένων ήθικών ιδεωδών.

Αύτη μέριμνα καί ένδιαφέρεται διά τήν προστασίαν τών παίδων καί τήν εφαρ
μογήν τής περί άνηλίκων νομοθεσίας, προλαμβάνουσα δσον ένεστι τήν ήθικήν δια
φθοράν τούτων, ήτις ού μόνον ειδεχθής εις τήν κοινωνίαν τυγχάνει, άλλά καί λίαν 
έπικίνδυνος, καθ’ οσον αύτη άποτελεΐ τήν θύραν τής εισόδου εις τό πεδίον τής έγκλη- 
ματικότητος.

'Η δρώσα αύτη Κρατική εξουσία, ής ή δρασις είναι δημιουργική καί εκπο
λιτιστική μέριμνα διά τήν πραγματοποίησιν καί διατήρησιν τών άξιωμάτων τού 
δικαίου εις άπάσας τάς σχέσεις τής ζωής. 'Υπεραμύνεται τής κοινωνικής τάξεως 
καί ομαδικής όργανώσεως, συμβάλλουσα αυτομάτως τά μέγιστα εις τήν διατήρη- 
σιν τής υγείας καί τής ισχύος τού ’Έθνους, ουτινος άποτελεΐ τό άμυντικόν δπλον 
κατά τών κοινωνικών έπιδρομέων. ’Άνευ τής έν λόγω έξουσίαςή κοινωνία ίσως νά 
μετεβάλλετο εις ένα σύνολον προ τών όμμάτων τού οποίου θά έκτυλλίσσωντο καθ’ 
έκάστην σκηνές ωμοτήτων καί φρικαλεοτήτων. Διό δικαίως ή παγίωσις καί ή δια- 
τήρησις τής έννόμου τάξεως άποτελεΐ τήν Λυδίαν λίθον έπί τής οποίας έλέγχεται 
ή έπιτυχία τού δλου ’Αστυνομικού συστήματος. Αύτη άπό τής έποχής τής ειρήνης 
γνωρίζουσα τάς υπόπτους κινήσεις τών τυχόν άντεθνΐκώς δρώντων, τούς ύποπτους 
τοιαύτης ένεργείας ώς καί τούς διεπομένους ύπό ρευστής Εθνικής συνειδήσεως, 
ένεργεΐ άναλόγως ΐνα ούτοι καταστώσιν άνίκανοι προς πραγματοποίησιν τής δια- 
βρωτικής των ένεργείας συμβάλλουσα οΰτω εις τήν διατήρησιν τής τού ’Έθνους 
ύγείας καί τού μεγαλείου αύτοΰ. 'Ωσαύτως έν καιρώ πολέμου έξασφαλίζει τά μετό
πισθεν τών άγωνιζομένων δυνάμεων, άναλαμβάνει τήν άσφάλειαν τών ζωτικής ση
μασίας έπιχειρήσεων καί γενικώς διεξάγει έργον ύψίστης ’Εθνικής σημασίας. 
’Ιδιαιτέρως σήμερον δτε ό πόλεμος μεταφέρεται εις τό έσωτερικόν καί άπο- 
σκοπεΐ εις τήν κάμψιν τού ήθικοΰ τού λαού καί τής άμυντικής αύτοΰ ίκανότητος 
προόρισται νά διεξαγάγη έ'ργον άντάξιον τού τών εις τήν πρώτην γραμμήν άγωνι- 
ζομένων ’Εθνικών δυνάμεων. Διό δικαίως είς τήν ’Αστυνομίαν άνετέθη ή σχημα- 
τοποίησις, όργάνωσις καί έκπαίδευσις τών Μονάδων Παθ. Άεραμύνης, αΐτινες τής 
’Αστυνομίας πρωτοστατούσης θά μεταβληθοΰν μετ’ αύτής εις άθραυστον καί κατά 
πάντα γενναΐον στρατόν τής ένδοχώρας.

Περί τής τοιαύτης ένεργείας τής ’Αστυνομίας είς δεδομένην στιγμήν έγγυ-
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άται το παρελθόν αύτής, δπερ γέμει παραδειγμάτων Εθνικού μεγαλείου, έξάρσεως 
καί άναμφισβητήτου άφοσιώσεως προς τάς παραδόσεις του γένους. Αΰτη κατά 
τούς προσφάτους ’Εθνικούς άγώνας προσέφερεν άφθόνως τό αίμα των μελών της. 
Πλέον των 250 συναδέλφων μας προσέφεραν τό σφρΐζον νεανικόν των αίμα έν τη 
προασπίσει των Εθνικών ιερών καί οσίων.

4. 'Ως προείπομεν ή κοινωνική ζωή παρουσιάζει αδιάσπαστου ένότητα καί 
συνεπώς ή κοινωνία δύναται νά θεωρηθή ως ένιαία καί άδιαίρετος. "Οθεν πάσα εγκλη
ματική πράξις στρεφομένη κατ’ ένός μέλους ταύτης θεωρείται ως στρεφομένη κατά 
πάντων τών μελών της, κατ’ αύτής ταύτης της κοινωνίας ής τό κοινόν περί δικαίου 
συναίσθημα τιτρώσκεται κατά τρόπον ώστε, άπαντα τά μέλη ταύτης νά ώχριοϋν καί 
νά κλονίζωνται εις τό άκουσμα διαπράξεως ένός τρομερού καί άπαισίου εγκλήμα
τος. 'Ο φόβος οδτος δηλητηριάζει τήν ΰπαρξιν τών διαβιούντων έν τη κοινωνία άτό- 
μων, επηρεάζει τήν δραστηριότητα καί τήν ορμήν αύτών έν κοινή βλάβη τής έν 
γένει προόδου. Επομένως ή ’Αστυνομία ύπεραμυνομένη τής ’Εθνικής άκεραιότη- 
τος καί ασφαλείας, προστατεύουσα τήν ζωήν, τήν τιμήν, τήν περιουσίαν, τήν υγείαν 
κλπ. τών πολιτών, τά μέγιστα συμβάλλει εις τήν διατήρησιν τού μεγαλείου τού 
’Έθνους καί εις τήν έν γένει πρόοδον τών κατ’ ιδίαν πολιτών κεχωρισμένως καί τού 
κοινωνικού συνόλου γενικώς.

5. Τό έργον της ή ’Αστυνομία άσκεΐ καί έπιτυγχάνει διά τής προλήψεως καί 
καταστολής τού έγκλήματος. Κυρίως όπως ή έπιτυχία τού έ'ργου ταύτης κρίνεται 
έκ τού βαθμού τής προληπτικής αύτής ίκανότητος.

Ή  πρόληψις τών έγκλημάτων καί γενικώς τών πράξεων έκείνων αίτινες δύ- 
νανται νά διασαλεύσουν τό κοινόν περί δικαίου συναίσθημα, έπιτυγχάνεται διά δια
φόρων μεθόδων ών ή άνάπτυξις είναι έργον τής έπιστημονικής ’Αστυνομίας. Πάν
τως εις τήν πρόληψιν διαπράξεως εγκληματικών πράξεων τά μέγιστα έπενεργεί 
καί συμβάλλει ή ιδέα τής ύπάρξεως ’ μιας κατά πάντα άξίας ’Αστυνομικής ’Αρχής, 
καθ’ όσον ώς κοινώς λέγομεν, «ό φόβος φυλάει τά έ'ρημα» έτι δέ περισσότερον ή 
παρουσία έκπροσώπων ταύτης έν παντί τόπω καί χρόνω. Ή  παρουσία αυτή 
τών ’Αστυνομικών οργάνων ένέχει τοιαύτην σημασίαν διά τό προληπτικόν αύτής 
έργον, ώστε πολύ δικαίως ό Cuilhermet εις τό έργον αύτοΰ εγκληματικόν περι
βάλλον λέγει ότι «διά τά άτομα άτινα ήθικώς εύρίσκονται εις τά όρια τής έγ- 
κληματικότητος, ή παρουσία τού Χωροφύλακας τυγχάνει αρχή σοφίας».

Περί τής σπουδαιότητος, σοβαρότητος καί σκληρότητος τού ’Αστυνομικού 
έπαγγέλματας ό Rarnald Martin Howe M.C. τής SCOTLAND YARD είπεν : 
To έπάγγελμα τού ’Αστυνομικού είναι έξόχως σοβαρόν καί έπίπονον καί τό μόνον 
δπερ απαιτεί τήν μεγαλυτέραν διανοητικήν καί φυσικήν ένέργειαν. Είμαι βέβαιος 
ότι, έάν έπρόκειτο νά έπαναρχίσω τήν ζωήν μου, γνωρίζων έκεϊνο τό όποιον τώρα 
γνωρίζω, θά έξέλεγον τό αυτό έπάγγελμα δπερ άσκώ τώρα έπί 42 έτη.

6. Σήμερον ή ’Αστυνομία εις τά έλεύθερα καί καλώς ευνομούμενα Κράτη προσέ- 
λαβεν ιδιάζουσαν σημασίαν καί σπουδαιότητα, καθ’ δσον τό έργον αύτής δεν άποβλέ- 
πει μόνον εις τήν δίωξιν τών έγκλημάτων άτινα διαπράττονται έντός τών ορίων 
τών διαφόρων έλευθέρων ’Εθνών, άλλά καί εις τήν δίωξιν τοιούτων πράξεων δια- 
~Ραχθεισών εις άλλας χώρας, έπί τή βάσει τών άμοιβαίων συμβάσεων. 'Όθεν ό 
θεσμός τής ’Αστυνομίας τείνει νά λάβη συλλογικήν ένωσιν δυνάμεων κατά τού έγ
κλήματος. Τούτο καταδείκνυται καί έκ τών έκάστοτε Διεθνών ’Αστυνομικών Συμ
βουλίων, εις ά ανταλλάσσονται γνώμαι, λαμβάνονται αποφάσεις καί υπογράφονται 
συμβάσεις κατατείνουσαι προς τον ώς άνω σκοπόν καί πάντα ταΰτα, διότι άνεγνω- 
ρίσθη η ιδέα τών συμφερόντων τής υπερεθνικής οικογένειας τών έλευθέρων λαών, 
χάρις τής προστασίας τών άνθρωπίνων άξιών (έλευθερίας, δικαιοσύνης, έργα- 
σίας κ.λ.π.).
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7. 'Ένεκα τής σπουδαιότητος του έργου τής ’Αστυνομίας επιβάλλεται, δπως, 
α) αυτή είναι πάντοτε καθ’ δλα ικανή καί έτοιμη ού μόνον προς δρασιν εις πασαν 
στιγμήν, άλλά καί προς ύπερνίκησιν παντός κατά, την διεξαγωγήν τοΰ έργου της 
παρουσίαζομένου εμποδίου, διότι τοΰτο επιτάσσει όχι μόνον τό ιδεολογικόν τής 
επιβολής τής αύθεντίας καί τοΰ κύρους τοΰ Νόμου, άλλά. καί τό γενικόν συμφέρον 
τό συνιστάμενον εις τήν έξασφάλισιν καί διατήρησιν τής παγίας τάξεως.

β) Τά. μέλη ταύτης καί ιδία οί ’Αξιωματικοί της παρακολουθούν καί κατέχουν 
τάς παρά, των διαφόρων επιστημών παρεχομένας επιστημονικά? καί τεχνικάς με
θόδους άποκαλύψεως καί διώξεως τού έγκλήματος, διότι τά σύγχρονα προβλήματα 
προς έπίτευξιν τού σκοπού τούτου άπαιτοϋν όχι μόνον εύρείαν επιστημονικήν κατάρ- 
τισιν, άλλά καί ευρύτητα σκοπών καί μεθόδων. Ή  νέα αΰτη κατάστασις άνήγαγεν 
τό επάγγελμα τοΰ ’Αστυνομικού εις ’Επιστήμην καί άπαιτεΐ άρίστην καί πολύμορ
φον έκπαίδευσιν τών ’Αστυνομικών, έπιβάλλει δέ συνεχώς νέα καί πολυσχιδή καθή- 
κοντα εις εκείνους οίτινες έπιφορτίζονται μέ τήν εύθύνην τής Διοικήσεως καί τής. 
διεξαγωγής τοΰ πολέμου κατά τοΰ έγκλήματος. Προς τον σκοπόν τούτον δέον νά. 
μετεκπαιδεύωνται εις τάς προς τοΰτο ίδρυομένας Σχολάς καί διά συνεχών διαλέξεοιν 
νά ένημεροΰνται τής διεθνούς προς τον τομέα τούτον προόδου καί έξελίξεως κα$,

γ) Τύχει μεγαλυτέρας στοργής καί μερίμνης έκ μέρους τής Πολιτείας, ίνα 
άπερίσπαστος ή δύναμις ταύτης έκ τών οικονομικών μικροτήτων δυνηθή καί 
έκπληρώση τό τοσοΰτον σοβαρόν καί βαρύ έργον όπερ τής άνετέθη.

8. Ή  σπουδαιότης τοΰ έργου τής ’Αστυνομίας διά τό κοινόν, έπί τή βάσει., 
τής άρχής ότι «δεν υπάρχουν δικαιώματα άνευ καθηκόντων καί έλευθερία άνευ ευ
θύνης» έπιβάλλει όπως παν έχέφρον άτομον όπερ έν τή κοινωνία άπολαμβάνει τά 
έκ τής κοινής συμβιώσεως προκύπτόντα άγαθά έχει ήθικήν ύποχρέωσιν όχι μόνον νά 
συμμορφοΰται προς τά κελεύσματα τής ’Αστυνομίας, άλλά καί νά ίσταται παρά τό 
πλευρόν ταύτης ένισχΰον, διευκολΰνον καί συντρέχον τό έργον αύτής. 'Οσάκις δέ ή 
Λερναία 'Ύδρα τής παρανομίας καί τοΰ έγκλήματος άνυψοΐ τάς κεφαλάς της νά 
έπενεργή καί.συμβάλη δι’ όλων αυτού τών δυνάμεων εις τήν άποκοπήν τούτων. Ή  
τοιαύτη συμπεριφορά έκάστου έναντι τής ’Αστυνομίας άποδεικνύει άνταπόκρισιν 
τοΰ συνόλου εις τήν άγωνιστικήν θέλησιν αύτής, είναι ίδιον φύσεων εύγενών καί 
άποτελεΐ άρετήν. ’Αποτελεί ωσαύτως λιμένα διά τάς πόλεις αίτινες οΐκοΰνται έκ 
τοιούτων πολιτών (Ζήνων έφη, δείν τάς πόλεις κοσμεΐν οόκ άναθήμασιν, άλλά. 
ταΐς τών οΐκούντων άρεταΐς). ’Αποτελεί συνολικήν άπέλασιν τής ηθικής κατά τοΰ 
κακού καί δύναμιν ήτις δέον νά προσλάβη μορφήν ύπέροχον καί μεγαλειώδη, προς 
ύποστήριξιν τών ιδίων, τών πολιτών συμφερόντων κα ί. διατήρησιν άνθιζούσης τής 
δυνάμεως καί ύπολήψεως τοΰ Κράτους καί τών νομίμων αύτοϋ ’Αρχών. Εΐδικώτερον 
εις τούς κατοίκους τοΰ άστεως τής Παλλάδος ή ύποχρέωσις αυτή έπιβάλλεται καί 
έκ κληρονομικού χρέους τών προγόνων των βάσει τού «τά μέν χρέα καί κληρονόμος 
έστίν άποδοΰναι τών δανεισάντων, αί δέ τών χαρίτων άμοιβαί μή γενόμεναι προς 
αίσθανομένους άνιώσι τον χρηστόν καί δίκαιον. — Οί κάτοικοι ούτοι δέον νά έχωσι 
παντοΰ καί πάντοτε κατά νοΰν τον ύπό έκείνων διδόμενον όρκον—ού καταισχυνώ 
όπλα ιερά ούδέ έγκαταλείψω τον παραστάτην, ότω αν στοιχήσω, άμυνώ δέ καί 
ύπέρ ιερών καί ύπέρ οσίων καί μόνος καί μετά πολλών- τήν πατρίδα δέ ούκ έλάσσω 
παραδόσω πλείω δέ καί άρείω όσης αν παραδέξωμαι- καί εύηκοήσω τών άεί κρι- 
νόντων έμφρόνως καί τοΐς θεοίς τοΐς ιδρυμένοι? πείσομαι καί οόστινας αν τό πλή
θος ίδρύσεται, όμοφρόνως- καί αν τ ις  άναιρή τούς θεσμούς ή μή πε ίθετα ι ,  
ούκ έπ ιτρέψω,  άμυνώ δέ μόνος καί μετά πάντων καί ιερά καί πάτρια τιμήσω- 
ΐστορες θεοί τούτων».
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ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΙΛΜΠΡΙΤΖ
'Υπό τοϋ ΠΩΛ ΜΑΚ Γ Κ Ο Υ Α ΙΡ
Μετάφρασις άπό τ ’ ’Αγγλικά Η. ΣΑΓΙΑ

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενου)

Ό  Κάμμινγκς έσφιξε τή σφαίρα μέσα στή χούφτα τοϋ χεριού του.
— Φαίνεται πώς ή αιχμή τοϋ έπικρουστήρος θά άνήκη στήν κατηγορία των 

«μαλακών», ώστε ή σφαίρα νά διαπλαντυνθή τόσο στα οστά τοϋ κρανίου. . . πρέπει 
νά σταλούν σφαίρα καί περίστροφο στήν Σκώτλαντ Γυάρντ. Νά δοθούν στον Ταγμα
τάρχη Χάνκιν μετά τήν έξέτασι. Καί τώρα άκοΰστε με, Κίντερμίνστερ. 'Η ύπόθεσις 
φυσικά σάς άνήκει καί δεν έ'χω τήν παραμικρή διάθεσι νά άνακατευθώ. Άλλα παρου
σιάζει μερικά σημεία πού έχουν κάποια σχέσι μέ μιά άλλη μέ τήν οποία άσχολου- 
μαι έγώ. ’Ακούσατε διόλου γιά τήν ύπόθεσι Τόμσον, στο ’Ίλμπριτζ ;

— Μά δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς σ’ ολόκληρο τό Ηνωμένο Βασίλειο 
πού νά τήν αγνοεί. κ. Έπιθεωρητά.

— Πράγματι. 'Ο Τόμσον λοιπόν ήταν μηχανικός, ειδικευμένος στούς κινητήρας 
αυτοκινήτων, όπως γνωρίζετε. Καί άνήκε στήν ομάδα τοϋ Άντεν-Ρόζ. Έκτος 
τούτου όμως ήταν επί κεφαλής των μηχανικών τή μέρα πού συνέβη τό άτύχημα 
τοϋ Φλούρρυ στο Σαρλερουά. Βεβαίως δεν άποκλείω καί τήν περίπτωσι τής συμπτώ- 
σεως άλλα πέφτει ή δολοφονία τοϋ Τόμσον νά συμβή τήν περασμένη Κυριακή τό 
βράδυ, ενώ ή καινούργια δολοφονία καμουφλαρίστηκε σέ τρόπο νάδούση τήν έντύπωσι 
ατυχήματος ή αυτοκτονίας. ’Αλλά μέ τήν εύκαιρία αυτή, δεν μοΰ λέτε, παρατηρή
σατε έγκαυμα στο κεφάλι τοϋ Φλούρρυ, συνεπεία τής έκπυρσοκροτήσεως ;

— Ναί, ολόγυρα άπό τήν πληγή.
— Καί στά δάκτυλά του ;
—’Ό χ ι- άπολύτως κανένα σημάδι δέν βρέθηκε πάνω του.
— Καί πότε υπολογίζετε ότι έπήλθε ό θάνατος ;
— Τώρα, μόλις οι γιατροί άρχισαν τήν αύτοψία, κ. Έπιθεωρητά. Μπορεί 

κανένας όμως νά πή άπό τώρα πώς άνάγεται τουλάχιστον σέ ένα εικοσιτετράωρο.
— Μά ή έφημερίδα γράφει ότι ανάγεται σέ πολλές ήμέρες.
—’Αλήθεια ; ’Ακόμη δέν είχα καιρό νά ρίξω μιά ματιά στον τύπο.
— Ποϋ καθότανε ;
— Στο Πράχαμ Μιούς, άκριβώς μετά τήν όδό Κάϊλ, κ. Έπιθεωρητά. ’Έχουν 

διασκευάσει όλα τα γύρω σπίτια σέ ιδιωτικά γκαράζ. 'Υπάρχουν περί τα έξη. Ό  
Φλούρρυ κατοικούσε στον άριθμό 5, πάνω άπό τό γκαράζ όπου φύλαγε τό άμάξι 
του. Καί είναι ό μόνος πού έμενε κοντά στο άμάξι του. Τό διαμέρισμά του άπετελεΐτο 
άπό δύο δωμάτια. Τό ένα χρησίμευε γιά κουζίνα, όφφίς καί λουτρό. Τό άλλο γιά 
σαλόνι καί κρεββατοκάμαρα. 'Ο Φλούρρυ πάντως δέν έδινε τελευταίως τήν έντύπωσι 
ότι κρατιότανε άπό πλευράς χρημάτων.

—Έκάνατε λεπτομερή έρευνα στο διαμέρισμά του ; Βρήκατε τίποτε τό ένδια- 
φέρον ;

— Τίποτε, κ. Έπιθεωρητά. Κάτι παληές ιατρικές συνταγές (υποθέτω ότι 
χρονολογούνται άπό τής έποχής τοϋ ατυχήματος του), γράμματα καί άπόκόμματα 
άπό έφημερίδες.

— Στείλτε τα όλα παρακαλώ στήν Σκώτλαντ Γυάρντ.
— Ναί άμέσως θά τά στείλω, κ. Έπιθεωρητά.
— Καί οί φωτογραφίες ; μπορώ νά ρίξω μιά ματιά σ’ αυτές ;
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'Ο Κίντεμίνστερ έδωσε ένα ολόκληρο φάκελλο μέ φωτογραφίες στον Κάμ- 
μινγκς.

— Μπά, είπε ό ’Επιθεωρητής, ό Φλούρρυ όπως βλέπω ένδιαφερότανε για τις 
γυναίκες.

— Κι’ αύτές ένδιαφέροντο έπίσης γι’ αύτόν, πρόσθεσε ό Κίντεμίνστερ.
— Τί τα θέλετε, δεν μπορεί νάμαστε όλοι γόητες. . . ’Αλλά κάπου μου φαίνε

ται συνήντησα αύτή τη κυρία εδώ.
—’Αλήθεια, κ. Έπιθεωρητά ; είπε ό άλλος μέ διακριτικό ΰφος.
— Ναί, ναι' την λένε Χόλλυ καί διευθύνει μια πανσιόν. Είναι ή χήρα ένός 

άπό τα μέλη τής ’Άντεν-Ρόζ, πού σκοτώθηκε σέ κούρσες προ τετραετίας.
”Ας δούμε τί αισθήματα έτρεφε για τον Φλούρρυ. Καί διάβασε την ακόλουθη 

άφιέρωσι : «Στον αγαπημένο φίλο Ούίλτ. άπό την Μ». Αυτό υπονοεί πολλά πράγ
ματα μάλλον όμως φιλικά αισθήματα παρά έρωτικά. Είχε γονείς ;

— Δεν γνωρίζω. Ούτε κι’ ή παραδουλεύστρα ακούσε τίποτα σχετικό.
— Κι’ αύτή καθάριζε τακτικά τό διαμέρισμα ;
— Μιά φορά την έβδομάδα, είχαν συμφωνήσει.
— Φρόντιζε άκόμα καί γιά τά μπαλώματα.
— Τί είδους γυναίκα είναι ;
— Πολύ έν τάξει κ. Έπιθεωρητά, μέ θαυμάσια αισθήματα. Δέκα έξ μήνες 

βρίσκεται στην υπηρεσία τού Φλούρρυ.
—’Ήξερε καθόλου τις συνήθειές του ;
— Πολύ καλά. 'Όταν τύχαινε νά καθαρίζη τό σπίτι κι’ ήτανε έκεί κι’ ό Φλούρρυ, 

πράγμα βέβαια σπάνιο, τής έκανε πού καί πού μερικές εκμυστηρεύσεις. Τής μίλαγε 
ώς επί τό πλεϊστον γιά τούς πόνους πού ύπέφερε άφ’ ότου ύπέστη τό ατύχημά του. 
Μερικές, φορές ήταν άφόρητοι. Γι’ αύτό κι’- ή εϊδησι τής αυτοκτονίας του δέν έξέ- 
πληξε κανένα.

— Μάθατε ποιος ήτανε γιατρός του ;
—’Ό χι κ. Έπιθεωρητά. Οί συνταγές πού βρήκαμε υπογράφονται ή μιά άπό 

έναν Βέλγον γιατρό καί ή άλλη άπό τον δόκτωρα Νόττιγκ Χίλλ. Ό  τελευταίος 
έγινε συνταξιούχος προ έξαμήνου κι’ ό διάδοχός του άγνοεΐ τελείως τον Φλούρρυ.

— Καί τό κλειδί πού βρέθηκε πάνω του ; Ή  πόρτα ήταν κλειστή όταν ή κα
θαρίστρια Ρίτσαρντς εμφανίστηκε.

— Τό κλειδί τό βρήκαμε μέσα στή τσέπη του.
— Καί ή κλειδαριά ;
— Παλαιού τύπου, κ. Έπιθεωρητά.
— Δέν υπάρχει πιθανότης νά ύπήρχον δυο κλειδιά ;
- ’Όχι.
— Είμαι τής γνώμης ότι θάπρεπε νά βρούμε τον γιατρό αύτόν. "Οσο γιά χρή

ματα, είχε άκόμα ;
— Δέν βρήκα επάνω του παρά τρία σελλίνια καί δύο πέννες. Καί μέσα σ’ ένα 

συρτάρι, ένα καρνέ άπό τσέκ. Μετά άπό έρευνα πού έκανα στήν Τράπεζα, στο υπο
κατάστημα τής «Γιουνιβέρσαλ» έπληροφορήθηκα ότι στον λογαριασμό του δέν είχε 
παρά δύο λίρες καί μισή, γιά την άκρίβεια.

— Μήπως υπάρχει κανένας άκόμη λογαριασμός ;
— Τόσο λίγα πράγματα γνωρίζομε γι’ αύτόν.
— Καί ή Ρίτσαρντς άπό πότε είπατε ότι τον υπηρετούσε ;
—Έδώ καί δεκάξη μήνες, κατά τά λεγόμενά της. Ό  μεσίτης μοΰ είπε σχετι- 

κώς ότι την έβλεπε στό σπίτι άπό δεκατετραμήνου.
— Γιά τά τσέκ του στή Τράπεζα, μάθατε λεπτομέρειες ;
—’Ό χι, κ. Έπιθεωρητά. Έ ξ άλλου θά έπρεπε νά μάς δοθή ή άδεια των νομίμων 

πληρεξουσίων του, ή καί των κληρονόμων του. Καί εμείς δέν ξέρουμε αν υπάρχουν.
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Κι’ ύστερα έρεύνησα τήν προκειμένη περίπτωσι πάντοτε υπό τό πρίσμα της αυτο
κτονίας. Μετά δμως άπό αύτά πού είπατε!...

— Θάπρεπε να μάθουμε άπδ που προήρχοντο τα τσέκ. 'Η Τράπεζα έχει ύπ* 
δψει της τίποτα για τούς πληρεξουσίους του ;

—’Απολύτως τίποτα, κ. Έπιθωρητά.
— Κι’ ό μεσίτης πού είδατε, σάς προσέφερε καμμιά πληροφορία ;
— Καμμιά! "Οταν για πρώτη φορά ό Φλούρρυ εγκαταστάθηκε στο διαμέρισμα 

έδοσε γιά έγγύησι το δνομα της Τραπέζης καί άργότερα καί τά ονόματα άλλων δύο 
προσώπων πού τά έλησμόνησε δμως.

— Θά ήθελα πολύ νά έπισκεφθώ αύτδ τδ διαμέρισμα. Θάχετε τά κλειδιά 
βεβαίως ; Τά δυο κλειδιά ;

— Μάλιστα. Μπορείτε νά μέ ακολουθήσετε άν θέλετε.
—- Πολύ ευχαρίστως. ’Επί τη εύκαιρία ψάξατε καλά γιά δακτυλικά αποτυπώ

ματα ;
-— Ναί, παντού, σέ δλο τδ διαμέρισμα.
•— Μά γιατί κοπιάσατε γιά μιά τέτοια δουλειά, άφοΰ υπολογίζατε σέ αυτο

κτονία ;
—Ό  άστυνόμος Κίντερμίνστερ έξυσε νευρικά τδ κεφάλι του καί πήρε ένα ΰφος 

στενόχωρη μένο.
— Τί νά σάς πω. ’Ίσως επειδή μου αρέσει πάντοτε άπδ προνοητικότητα νά 

παίρνω δλα τά μέτρα.
—’Αρετή αρκετά χρήσιμη σ’ έναν αστυνομικό. Πάντως στείλτε τα κι’ αύτά. 

άμέσως στήν Σκώτλαντ Γυάρντ. ’Ιδίως δ,τι υπάρχει τού Φλούρρυ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XV.
ΠΡΑΧΑΝ ΜΙΟΤΣ.

Τά δωμάτια τού Πράχαν Μιούς άνταποκρινόντουσαν πιστά στήν περιγραφή 
πού είχε κάμει ό Κίντερμίνστερ : μικρά, μάλλον βρώμικα, άσχημα φωτισμένα καί 
μ’ άσχημη μυρουδιά.

-— Θάλεγε κανένας πώς αύτδ τδ διαμέρισμα δεν θάχε άερισθεΐ’έπί μήνες, 
είπε δ Κάμμινγκς καθώς έμπαινε. Δέν ανοίξατε καθόλου τά παράθυρα τδ πρω'ί, 
κ. αστυνόμε ;

—’Όχι. Παρ’ όλη τή μεγάλη διάθεσι πού είχα γι’ αύτό, αλλά ή Ρίτσαρντς 
έκανε μιά παρατήρησι σχετική μέ τήν μυρουδιά τής κλεισούρας. Μάς βεβαίωσε πώς 
6 Φλούρρυ είχε μανία μέ τδν άέρα. Γι’ αύτδ κι’ έκρινα σκόπιμο νά άφήσω τά πράγ
ματα στήν κατάστασι πού βρισκόντουσαν.

— Τώχω παρατηρήσει σ’ δλους εκείνους πού άσχολοΰνται πολύ μέ τ’ άμάξια. 
Ή  δουλειά στδ γκαράζ κι’ ό κίνδυνος τοξινώσεως άπδ τδ διοξείδιον τούς σπρώχνει 
στδ νά έκζητοΰν καθαρή άτμόσφαιρα διαρκώς.

—Ό  Φλούρρυ άφηνε μισόκλειστα τά παράθυρα άκόμα κι’ δταν χιόνιζε, μάς 
είπε ή Ρίτσαρντς. Αύτά μ’ έκαναν στήν αρχή νά πιστέψω πώς έπρόκειτο γιά αυτο
κτονία μέ γκάζι. ’Αλλά δέν μύριζε διόλου γκάζι.

—’Ίσως έκλεισε τδ παράθυρο γιά νά μήν άντιληφθοΰν οί γείτονες τήν διαφυγή 
τού άερίου!

— Σύμφωνοι. ’Αλλά τά παράθυρα ήσαν άπδ καιρδ κλειστά, άφοΰ ήσαν γεμάτα 
μέ σκόνη.

—’Αρχίζω νά διερωτώμαι εάν δ Φλούρρυ δέν άπουσίασε άπδ τδ διαμέρισμά. 
του τελευταίως. Τδ δωμάτιο αύτδ μοΰ φαίνεται σάν άκατοίκητο άπδ καιρό.

—Ό  Κάμμινγκς μπήκε στδ διπλανό δωμάτιο, σ’ αύτδ πού χρησίμευε γιά κου
ζίνα καί γιά μπάνιο.

— Βρήκατε καθόλου τρόφιμα ; (Ή  συνέχεια εις τό επόμενον)



ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
(Διά τον αστυφύλακα)

Ύπό Έ μμ. Άρχοντουλάκη, ’Αστυνόμου Α'.

§ 27. Περί έκδικάσεως πταισματικών παραβάσεων των περί κυ
κλοφορίας πεζών καί οχημάτων διατάξεων εν Άθήναις.

I. Αΐ έπ’ αύτοφώρω καταλαμβανόμεναι πταισματικαί παραβάσεις, των περί 
κυκλοφορίας πεζών καί οχημάτων διατάξεων, αΐ διαπραττόμεναι εντός της περι
φέρειας της ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών, έκδικάζονταί ύπό Ειδικού Τμή
ματος του Πταισματοδικείου ’Αθηνών, τό όποιον συνεδριάζει εντός του οικήματος 
τής 'Υποδιευθύνσεως Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών καί εις τό όποιον οδηγούνται 
οΐ επ’ αύτοφώρω συλληφθέντες πταΐσται.

Τοιαϋται παραβάσεις είναι π.χ. ή μη διέλευσις των πεζών Ικ των καθω- 
ρισμένων διαβάσεων ή ή μη συμμόρφωσές των προς τάς διαταγάς τών ρυθμι
στών τής κινήσεως άστυνομικών, ή ύπερβολική ταχύτης τών αυτοκινήτων, ή αντι
κανονική στάθμευσις αυτών, ή διέλευσίς των έξ άπηγορευμένης όδου, ή χρήσις έκ- 
κωφαντικών προειδοποιήσεων άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας, ή μή έκτέλεσις παρά 
τών οδηγών τών κεκανονισμένων σημάτων διά τών χειρών κλπ. κλπ. (1).

II. Δύναται όμως τό βεβαιώσαν τήν αύτόφωρον παράβασιν αστυνομικόν όρ- 
γανον νά μή προβή εις τήν σύλληψιν καί όδήγησιν τοΰ παραβάτου εις τό Πταίσμα-· 
τοδικεΐον Τροχαίας, αλλά νά έπιδώση εις αυτόν κλήσιν κατά τό κατωτέρω (III) 
υπόδειγμα, διά τής οποίας καλείται νά προσέλθη εις τό Πταισματοδικεΐον μόνος 
του εις ώρισμένην ώραν εντός τοΰ προσεχούς 24ώρου προς έκδίκασιν τής ύποθέ- 
σεώς του.

Τήν αυτήν ώραν δέον νά εύρίσκεται εις τό Πταισματοδικεΐον καί τό βεβαι
ώσαν τήν παράβασιν ’Αστυνομικόν οργανον προς ύποστήριξιν τής κατηγορίας.

’Εάν ό παραβάτης δεν έμφανισθή δικάζεται ερήμην καί ή άπόφασις έκτελεΐ- 
ται άμέσως.

Τό πότε τό άστυνομικόν οργανον δ£ν θά προβή εις τήν σύλληψιν τοΰ παραβά
του, αλλά θά έπιδώση είς αυτόν κλήσιν, άπόκειται εις τήν κρίσιν αύτοΰ. Τοϋτο δύ- 
ναται νά γίνη λ.χ. όταν ό πεζός έχη έπείγουσαν εργασίαν ή όταν του αυτοκινήτου 
επιβαίνουν έπιβάται ή όταν πρόκειται περί όδηγοΰ λεωφορείου ή τραμ κλπ.

III. 'Υπόδειγμα κλήσεως προς πεζόν ή οδηγόν οχήματος.
Κ Λ Η Σ Ι Σ  Άριθ............

•Ό άστυφύλαξ........................................................................................................
Δυνάμει τοΰ Ν.Δ. 162 τοΰ 1946

Κ α λ ώ
Τ ον............................ (πλήρη στοιχεία ταυτότητος).................... ....................

όπως τήν.........τοΰ μηνός.............τοΰ Ιτουςίζ___ήμέραν τής έβδομάδος................
καί ώραν.........έμφανισθή αυτοπροσώπως ένώπιον τοΰ ένταϋθα καί έπί τής όδοϋ.........

(1) Περί τών παραβάσεων τών περί κυκλοφορίας διατάξεων ύπό στρατιωτικών αυτοκινή
των, βλέπε κατωτέρω § 42.
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Είδικοΰ Πταισματοδικείου Τροχαίας Κινήσεως, ίνα δικασθή ώς υπαίτιος του ότι, 
την.......................... καί ώραν......... κατελήφθη έν τη όδώ......... ...... νά....................

κατά παράβασιν τοϋ Νόμου 4841/1931 καί τής ύπ’ άριθ. 54/1951 ’Αστυνομικής 
Διατάξεως. Έν περιπτώσει μή έμφανίσεώς του ειδοποιείται ό είρημένος οτι θέλει 
δικασθή ερήμην, καθισταμένης παρευθύς εκτελεστής τής κατ’ αύτοϋ άποφάσεως.

Έν Άθήναις τη .................................... 1954
'Ο βεβαιώσας την παράβασιν

ΙΥ. ’Αποδεικτικόν επιδόσεως. Άριθ.....................
Έ ν Άθήναις σήμερον την.........τοϋ μηνός......... τοϋ έτους............ ημέραν

τής έβδομάδος............ καί ώραν......... ό υπογεγραμμένος άστυφύλαξ....................
έπέδωκα προς τον.......................(πλήρη στοιχεία ταυτότητος)...................... .......
ταύτάριθμον κλήσίν μου, δι’ ής καλώ αυτόν όπως τήν................καί ώραν.............
έμφανισθή αυτοπροσώπως εις τό ενταύθα καί επί τής όδοΰ................... ....... .........
Ειδικόν Πταισματοδικεΐον Τροχαίας Κινήσεως, ίνα δικασθή ώς υπαίτιος τοϋ ότι, 
τ ή ν . . κ α ί  ώραν.........κατελήφθη έν τη όδώ .............νά..................................

κατά παράβασιν τοϋ Νόμου 4841/1931 καί τής ύπ’ άριθ. 54/1951 ’Αστυνομικής 
Διατάξεως.

Έ φ ’ ώ συνετάγη τό παρόν καί υπογράφεται ώς έπεται.
'Ο παραλαβών - 'Ο έπιδούς

Τό άνωτέρω άποδεικτικόν επιδόσεως, υποβάλλει δι’ άναφοράς του ό αστυνο
μικός απ’ ευθείας εις τον Δημόσιον κατήγορον τοϋ Είδικοΰ Πταισματοδικείου Τρο
χαίας Κινήσεως, δστις καί θά έπιμεληθή τής εισαγωγής τής ύποθέσεως είς τό Πται- 
σματοδικεΐον.

Υ. Έάν τά άνωτέρω πταίσματα κυκλοφορίας πεζών καί οχημάτων δεν κατε- 
λήφθησαν έπ’ αύτοφώρω, έξακριβοΰνται τά στοιχεία τοϋ παραβάτου καί υποβάλλεται 
κατ’ αύτοϋ μήνυσις, ήτις διαβιβάζεται εις τον Δημόσιον Κατήγορον ’Αθηνών καί 
έκδικάζεται ύπό τοϋ τακτικού Πταισματοδικείου ’Αθηνών καί ούχί ύπό τοϋ τής 
Τροχαίας Κινήσεως (Ν.Δ. 162/1946).

ΥΙ. Τά πταίσματα κυκλοφορίας πεζών καί οχημάτων τά διαπραττόμενα είς 
τήν περιφέρειαν τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Θεσσαλονίκης, έκδικάζονται καθ’ 
δν τρόπον καί είς τάς ’Αθήνας μέ τήν διαφοράν, οτι είς τήν Θεσσαλονίκην δέν υπάρ
χει Ειδικόν Πταισματοδικεΐον Τροχαίας Κινήσεως, άλλ’ είναι άρμόδιον τό τακτι
κόν Πταισματοδικεΐον Θεσσαλονίκης (Νόμος 2445/1953).

ΥΙΙ. Έάν τά πταίσματα κυκλοφορίας πεζών καί οχημάτων διαπραχθοΰν είς 
άλλας πόλεις, πλήν τών ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης, ήτοι είς Πειραιά, Πάτρας, 
Κέρκυραν κλπ., έκδικάζονται δι’ άμέσου προσαγωγής τοϋ δράστου είς τό αυτόφω
ρον Πταισματοδικεΐον ή δι’ υποβολής μηνύσεως.

§ 28. Περί έκδικάσεως πταισματικών παραβάσεων σχετικώς 
μέ τά καθίσματα καί.τά εισιτήρια δημοσίων θεαμάτων.

I. ’Απαγορεύεται ή τοποθέτησις καθισμάτων οπουδήποτε τής αιθούσης θεά
τρων, τόπων έκτελέσεως μουσικών έργων καί λοιπών δημοσίων θεαμάτων, πέρα 
τοϋ άριθμοΰ τών θέσεων τών καθοριζομένων έν τη άδειοι λειτουργίας τούτων ή είς 
μέρη άλλα έκείνων, άτινα καθορίζει ή άδεια.
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Οί παραβάται υπάλληλοι, επιχειρηματίας ή οίοσδήποτε έστω καί μη έχων 
σχέσιν μέ τό θέατρον κλπ. τιμωρούνται διά προστίμου ή κρατήσεως.

II. ’Απαγορεύεται επίσης ή ύπο τοϋ ταμίου ή άλλου υπαλλήλου του θεά
τρου, Δημο'σίου θεάματος, ένώσεώς τίνος ή γραφείου διενεργείας συναυλιών, αγώ
νων κλπ., καθώς καί ή ύπο τοϋ έπιχειρηματίου ή οίουδήποτε έστω καί μη έχοντος 
σχέσιν μέ το θέατρον κ.λ.π. πώλησις εισιτηρίων είς τιμήν ύπερβαίνουσαν την επ’ 
αύτών άναγραφομένην.. Οί παραβάται τιμωρούνται μέ πρόστιμου ή κράτησιν.

III. Οί άνωτέρω (I καί I I ) παραβάται, εάν μέν καταληφθούν έπ’ αύτοφώρω 
οδηγούνται είς τό αυτόφωρον Π-ταισματοδικεΐον τοϋ τόπου τής παραβάσεως, 
έφ’ όσον υπάρχει τοιοΰτο. ’Εάν δέν ύπάρχη Πταισματοδικείων ή εάν οί παραβάται 
δέν κατελήφθησαν έπ’ αύτοφώρω υποβάλλεται κατ’ αυτών μήνυσις, ήτις διαβιβά
ζεται εις τον Δημόσιον Κατήγορον.

Δύναται όμως τό βεβαιοΰν την αυτόφωρον παράβασιν άστυνομικόν όργανον 
χωρίς να προβή είς την σύλληψιν τών παραβατών νά έπιδώση είς αυτούς κλήσιν,' 
ΐνα προσέλθωσιν είς τό Πταισματοδικείου τοϋ τόπου τής παραβάσεως είς ώρισμέ- 
νην ώραν έντός τοϋ προσεχούς 24ώρου προς έκδίκασιν τής ύποθέσεώς των.

Οί οΰτω κληθέντες καί μη προσελθόντες δικάζονται ερήμην, τής άποφάσεως 
τοϋ Πταισματοδικείου ουσης άμέσως εκτελεστής (Νόμος 2154/1952) ( 1).

§ 29. Ένέργειαι επί πταίσματος μή καταληφθέντος επ’ αύτο
φώρω.

'Όταν ό πταίστης δέν καταληφθή έπ’ αύτοφώρω ύπο άστυνομικοΰ οργάνου 
ή άνακριτικοϋ ύπαλλήλου ή όταν ό άστυνομικός ή άνακριτικός ύπάλληλος δέν 
καταφθάση τούλάχιστον είς τον τόπον τοϋ πταίσματος ευθύς μετά την διάπραξίν 
του καί πριν νά έξαφανισθή ό δράστης, δέν επιτρέπεται πλέον ή μεταγενεστέρα σύλ- 
ληψις τοϋ πταίστου καί ή όδήγησίς του είς τό αύτόφωρον Πταισματοδικείου, άλλ’ 
έξακριβοΰνται τά στοιχεία ταυτότητος του καί ύποβάλλεται κατ’ αύτοΰ μήνυσις, 
ήτις διαβιβάζεται είς τον Δημόσιον Κατήγορον.

Παραδείγματα. Σκοπός Άστυφύλαξ πληροφορείται ότι ό Α ώδήγει πρό 
τινων ώρών τό αύτοκίνητόν του μέ ύπερβολικήν ταχύτητα ή ότι οί Β, Γ καί Δ δι’ 
οργάνων καί ασμάτων διετάραξαν τήν νυκτερινήν ησυχίαν κατά την παρελθοΰσαν 
νύκτα ή ότι ό Ε διήλθε πρό ολίγων ώρών έξω άπό τήν καθωρισμένην διά τούς πεζούς 
διάβασιν.

Κατά πάσας τάς άνωτέρω περιπτώσεις, ό σκοπός θά έξακριβώση τά στοιχεία 
τών παραβατών καί θά ύποβάλη κατ’ αύτών μήνυσιν, είς ήν θά μνημονεύονται καί 
τά στοιχεία τοϋ πληροφοριοδότου (μάρτυρος).

ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ -  ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
§ 30. Ένέργειαι επί αυτοφώρου πλημμελήματος ή κακουργή

ματος.

I. ’Επί αύτοφώρου πλημμελήματος ή κακουργήματος, αύτεπαγγέλτως διω- 
κομένου ό άστυνομικός :

(1) Συνεπώς·, έπίδοσις κλήσεως προς έμφάνισιν είς τό Πταισματοδικείου επιτρέπεται 
διά τάς πταισματικάς παραβάσεις, περί κυκλοφορίας πεζών καί οχημάτων, τάς διαπραττομένας εις 
’Αθήνας καί Θεσσαλονίκην, καθώς καί διά τάς πταισματικάς παραβάσεις τάς σχετικάς μέ τά καθί
σματα καί τά εισιτήρια τών δημοσίων θεαμάτων οπουδήποτε καί αν διαπραχθοϋν αύται.
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α) Συλλαμβάνει τον δράστην καί ενεργεί έπ’ αύτοϋ αμέσους σωματικήν ερευ
νάν προς άνεύρεσιν καί κατάσχεσιν πειστηρίων τοϋ εγκλήματος (κλοπιμαίων, 
ναρκωτικών, οπλών, έργαλείων κ.λ.π.), άτινα είναι ένδεχόμενον ή νά εξαφάνιση καθ’ 
όδόν κατά τήν είς τδ Τμήμα μεταγωγήν του ή νά χρησιμοποιήση κατά του άστυνο- 
μικού προς άπόδρασίν του ή προς αυτοκτονίαν του.

β) Άφαιρεΐ καί παραλαμβάνει μεθ’ εαυτού τδ δελτίον ταυτότητος του δρά
στου, διά τδ ένδεχόμενον τής άποδράσεως αύτοϋ κατά τήν είς τδ Τμήμα μεταγωγήν 
του.

γ) Εξακριβώνει τούς αύτόπτας μάρτυρας, σημειώνει τά στοιχεία ταυτότη
τάς των καί τάς συνοπτικάς καταθέσεις των είς τδ σημειωματάριόν του καί προσ- 
καλεΐ τούτους προφορικώς νά προσέλθουν είς τδ οίκεΐον Άστυνομικδν Τμήμα πρδς 
έξέτασιν. 'Η  σημείωσις των στοιχείων των μαρτύρων είναι απαραίτητος, διότι εάν 
τυχόν ούτοι δεν προσέλθουν είς τδ Τμήμα πρδς έξέτασιν, θά κληθούν έκ νέου έγ- 
γράφως ύπό τού Άξωματικοΰ υπηρεσίας.

δ) 'Οδηγεί τδν δράστην είς τδ οίκεΐον ’Αστυνομικόν Τμήμα μετά των πει
στηρίων, τά όποια άνευρέθησαν είς τδν τόπον τού έγκλήματος ή έπί τού δράστου.

II. Έ π ί αυτοφώρου πλημμελήματος ή κακουργήματος κατ’ εγκλησιν διω- 
κομένου (έξύβρισις, κλοπή μεταξύ συγγενών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κλπ.), ό αστυ
νομικός έρωτα τδν παθόντα έάν έπιθυμή τήν ποινικήν δίωξιν τού δράστου, έάν δηλ. 
θέλη νά τιμωρηθή οδτος.

Έάν ό παθών δηλώση δτι έπιθυμεΐ τήν ποινικήν δίωξιν τού δράστου, τότε 
ό άστυνομικδς ένεργεΐ περαιτέρω ώς έάν τδ έγκλημα διώκετο αύτεπαγγέλτως (ανω
τέρω I).

Έάν ό παθών δηλώση οτι. δεν έπιθυμεΐ τήν δίωξιν τοϋ δράστου, τότε δ αστυ
νομικός σημειώνει είς φύλλον χάρτου τά στοιχεία ταυτότητος τού δράστου, τών μαρ
τύρων καί τά ίδικά του καί έγχειρίζει τούτο είς τδν παθόντα, πρδς δν καί δηλώνει 
δτι έχει δικαίωμα νά ύποβάλη έγκλησιν έντδς τριών μηνών.

Έάν ό ’Αστυνομικός άμφιβάλη περί τού έάν τδ έγκλημα διώκεται κατ’ έγ- 
κλησιν ή αύτεπαγγέλτως, οδηγεί τδν δράστην μετά τού παθόντος καί τών μαρτύ
ρων είς τδν ’Αξιωματικόν υπηρεσίας τού οικείου ’Αστυνομικού Τμήματος, δστις 
καί έπιλαμβάνεται τής ύποθέσεως.

III, Έ  άν ό δράστης εύθύς μετά τήν διάπραξιν τού πλημμελήματος ή κακουρ
γήματος έτράπη είς φυγήν καί έξηφανίσθη, ό καταφθάσας έπί τόπου αστυνομικός 
έξακριβώνει τά στοιχεία ή τά χαρακτηριστικά τούτου ύπδ τών παρόντων μαρτύ
ρων, λαμβάνει τά στοιχεία τών μαρτύρων, κατάσχει τά είς τδν τόπον τού έγκλή
ματος ευρισκόμενα πειστήρια καί μεταβαίνει είς τδ Τμήμα μετά τών μαρτύρων καί 
πειστηρίων διά τά περαιτέρω.

ΙΥ. Έ π ί έγκλημάτων φόνου, διαρρήξεων, έμπρησμών κλπ. διαπραχθέντων 
παρ’ άγνώστων, ό πρώτος καταφθάσας έπί τόπου άστυνομικδς ύποχρεοΰται νά δια- 
τηρήση τδν τόπον τού έγκλήματος τελείως άνέπαφον, διότι έκ τής έξετάσεως αύτοϋ 
ύπδ τών αρμοδίων υπαλλήλων θά άνευρεθοΰν διάφορα ίχνη, τά όποια θά βοηθήσουν 
είς τήν έξακρίβωσιν τοϋ άγνώστου δράστου.

ΙΙρ’δς τούτο άπαγορεύει είς πάντα άναρμόδιον νά πλησιάζη είς τδν τόπον τού 
έγκλήματος, μέχρις άφίξεως δέ τών άνωτέρων του, τούς οποίους ειδοποιεί καταλ
λήλως, συλλέγει πάσαν σχετικήν πρδς τδ έγκλημα πληροφορίαν έκ τών τυχόν παρι- 
σταμένων μαρτύρων, ήν καί θέτει ύπ’ όψιν τών προϊσταμένων του..-
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§  31. Προανάκρισις— Έκθεσις βεβαιώσεως πλημμελήματος 
επ’ αύτοφώρω.

I. ’Επί των αυτοφώρων πλημμελημάτων καί κακουργημάτων ένεργεϊται εις 
τό Τμήμα προανάκρισις, δηλ. εξετάζονται έγγράφως μάρτυρες, μηνυτής καί κατη
γορούμενος, τά δέ σχετικά έγγραφα (δικογραφία) μετά του κατηγορουμένου άπο- 
στέλλονται εις τόν Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών διά τά περαιτέρω.

Κατ’ έξαίρεσιν έπί ώρισμένων αυτοφώρων πλημμελημάτων δεν γίνεται προα- 
νάκρισις, δηλαδή δεν έξετάζονται μάρτυρες, κατηγορούμενος καί μηνυτής, άλλά ό 
αστυνομικός, ό όποιος θά συλλάβη τόν δράστην έπ’ αύτοφώρω συντάσσει καί ύπο- 
γ'ράφει μόνος του μίαν εκθεσιν, ή όποια λέγεται «έκθεσις συλλήψεως καί βεβαιώ- 
σεως πλημμελήματος έπ’ αύτοφώρω» καί μέ αυτήν μόνον άποστέλλεται ό κατηγο
ρούμενος εις τόν Εισαγγελέα.

II. ’Ιδού τό υπόδειγμα τής έκθέσεως αύτής.

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ

συλλήψεως καί βεβαιώσεως πλημμελήματος έπ’ αύτοφώρω

Έ ν ................σήμερον τήν........................... του μηνός..........'..............................
του έτους................ήμέραν τής έβδομάδος................ καί ώραν..............................
ό υπογεγραμμένος άστυφύλαξ .........................................................................................
έκτίθημι τά κάτωθι:

Σήμερον ............ καί ώραν.............κατέλαβον έπ’ αύτοφώρω έν τή όδώ.........
άριθ.........τόν........................(στοιχεία ταυτότητος) νά.....................(έκτίθενται όλα
τά περιστατικά)...................................... .........................................................................
Κατόπιν τούτου προέβην είς τήν σύλληψιν τούτου, ίνα προσαγάγω τούτον εις τόν
παρά τοΐς έν Άθήναις ή .......................Πλημμελειοδίκαις Εισαγγελέα προς άμεσον
παραπομπήν του είς τό άκροατήριον τού Πλημμελειοδικείου, συμφώνως τοΐς άρθροις 
417—426 τού Κώδικος τής Ποιν. Δικονομίας, καθ’ όσον τό διαπραχθέν πλημμέ
λημα υπάγεται είς τήν συνοπτικήν διαδικασίαν των άρθρων τούτων.

Τήν ώς άνω έκτιθεμένην πραξιν άντελήφθησαν οί μάρτυρες :
α) ....................................................................... * ........

, β ) ,  ...........................; ■ · · · , ............. ;.................. , · · ; ................: ...................................................
οδς έκλήτευσα προφορικώς νά προσέλθωσιν ένώπιον τού........................................
(δικάσοντος δικαστηρίου) τήν.......................καί ώραν......... .....................................

Έ φ ’ ώ συνετάγη ή παρούσα, ήτις καί υπογράφεται.
Ό  συλλαβών καί βεβαιών τήν πραξιν

III. Πλημμελήματα διά τά όποια συντάσσεται ή άνωτέρω έκθεσις 
είναι τά έξης :

α) Κλοπής,
β) Τραυμάτων καί σωματικών βλαβών έκ δόλου ή έξ άμελείας, 
γ )  Παρανόμου όπλοφορίας καί παραβάσεως περί τάς έκρηκτικάς υλας, 
δ) Παραβιάσεως μέτρων προλήψεως ασθενειών καί έπιζωοτιών, 
ε) Λαθρεμπορίας,

στ) τού Νόμου περί τυχηρών παιγνίων, 
δ) τού Νόμου περί μονοπωλίου τών ναρκωτικών φαρμάκων, 
η ) τού Νόμου περί προστασίας τού έθνικοΰ νομίσματος, καί 
θ) τού Άγορανομικοΰ Κώδικος.
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ΙΥ. 'Η ανωτέρω έκθεσις συντάσσεται καί διά τά αύτόφωρα πλημ
μελήματα τά υπαγόμενα εις την αρμοδιότητα τοϋ Μονομελούς Πλημμε
λειοδικείου, δηλαδή διά τά πλημμελήματα, καθ’ ών ό νόμος απειλεί ποινήν 
φυλακίσεως μέχρις ενός έτους ή χρηματικήν ποινήν οίουδήποτε ποσοΰ.

Τοιαϋτα πλημμελήματα είναι π.χ. των Νόμων :
Περί αυτοκινήτων, περί κινηματογράφων, περί θεάτρων, περί εράνων καί 

λαχειοφόρων αγορών, περί εργασίας γυναικών καί ανηλίκων, περί άφροδισίων νο
σημάτων, περί έκκενώσεως βόθρων, περί επαιτείας καί άλητείας κλπ.

§  32. Ένέργειαι έπί μή αύτοφώρου πλημμελήματος ή κακουρ
γήματος.

I. Κατά τό άρθρον 5 τοΰ Συντάγματος, όταν τό πλημμέλημα ή κακούργημα 
έπαυσε νά είναι αύτόφωρον δεν επιτρέπεται ή σύλληψις τοϋ δράστου, έκτος έάν έχη 
έκδοθή εναντίον του ένταλμα συλλήψεως υπό τοϋ Εΐσαγγελέως ή τοΰ Άνακριτοΰ.

Έάν λοιπόν ό άστυνομικός έχη εις χεϊράς του τό ένταλμα συλλήψεως ή τον 
αριθμόν του ή γνωρίζη έν πάση περιπτώσει ότι κατά τοΰ δράστου έχει έκδοθή έν
ταλμα συλλήψεως, προβαίνει εις τήν σύλληψιν καί προσαγωγήν τούτου είς τό οΐ- 
κεΐον ’Αστυνομικόν τμήμα διά τά περαιτέρω.

II. Έάν δεν έχη έκδοθή ένταλμα συλλήψεως ή άγνοοΰμεν τήν έκδοσίν του, 
ένεργοΰμεν οΰτω :

α) Έάν ό δράστης τοΰ μή αυτοφώρου πλημμελήματος ή κακουργήματος 
είναι άγνωστων στοιχείων καί άγνωστου διαμονής ή ΰπάρχη έστω καί 
ό ελάχιστος κίνδυνος νά έξαφανισθή, προσάγεται ούτος αμέσως εις τό οϊ-
κεΐον ’Αστυνομικόν Τμήμα πρός'έξακρίβωσιν τής ταυτότητος καί τοΰ παρελθόντος 
του (*), είτε αύτεπαγγέλτως είτε κατ’ έγκλησιν διώκεται τό έγκλημα, ό δέ ’Α
ξιωματικός υπηρεσίας θά συνεννοηθή μετά τοΰ Εΐσαγγελέως έάν πρέπη ή οχι 
νά συλληφθή καί κρατηθή ό δράστης διά τό μή αύτόφωρον πλημμέλημα ή κακούρ
γημά του.

Παραδείγματα : ’Ιδιώτης λέγει είς άστυφύλακα :
«Αυτός έκεϊ έφόνευσε προ μηνός ένα συγχωριανόν του, έκτοτε δέ έξηφανίσθη 

καί τώρα τον βλέπω έδώ εις τάς ’Αθήνας».
«Άύτός έκεΐ ό άγνωστός μου μέ έξηπάτησε προ ήμερών εις τήν οδόν ’Αθή

νας καί μοΰ έπώλησεν ένα δακτυλίδι μπρούντζινο ώς χρυσό».
«Αυτός έκεΐ ό άγνωστός μου μοΰ έπετέθη προ καιροΰ δι’ άσήμαντον άφορ- 

μήν καί άφοΰ μέ έτραυμάτισε σοβαρώς έτράπη εις φυγήν καί έξηφανίσθη.
Κατά τάς ανωτέρω περιπτώσεις ό δράστης θά όδηγηθή εις τό ’Αστυνομικόν 

Τμήμα μετά τοΰ παθόντος ή μάρτυρος.
β ) Έάν ό δράστης τοΰ μή αύτοφώρου πλημμελήματος ή κακουργήματος είναι 

γνωστών στοιχείων καί γνωστής διαμονής καί ούδείς κίνδυνος έξαφανίσεώς του 
υπάρχει, τότε ούδέν κατά τοΰ δράστου ένεργοΰμεν, άλλ’ έάν μέν τό μή αύτόφωρον 
πλημμέλημα ή κακούργημα διώκεται κατ’ έγκλησιν (έξύβρισις, μοιχεία, βιασμός 
θήλεος κλπ.) ύποδεικνύομεν εις τον παθόντα νά μεταβή είς τό οΐκεΐον ’Αστυνομικόν 
Τμήμα προς υποβολήν έγκλήσεως κατά τοΰ δράστου, έάν δέ τό μή αυτόφωρον πλημ
μέλημα ή κακούργημα διώκεται αύτεπαγγέλτως (κλοπή, άπάτη, ύπεξαίρεσις κλπ.) 
όδηγοΰμεν τον παθόντα ή μάρτυρα εις τον ’Αξιωματικόν "υπηρεσίας τοΰ οικείου 
’Αστυνομικού Τμήματος, οστις καί θά έπιληφθή τής ύποθέσεως.

(1) Τά άστυνομικά όργανα δικαιούνται έν περιπτώσει βάσιμων καί σοβαρών ύπονοιών 
νά προσαγάγωσιν ένώπιον τοϋ Διοικητού των παν άτομον, περί τής ταυτότητος τοϋ οποίου δέν έπεί- 
σθησαν έπί τόπου (ύποσημ. άρθρου 80 καί άρθρον 143 Κανον. Χωροφυλακής).
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«Περί παραιτήσεων ’Αστυνομικών υπαλλήλων»

’Άρθρον μόνον.

I. Οί έπιθυμοΰντες ν’ άποχωρήσωσι τοϋ Σώματος αστυνομικοί ύποβάλλωσι αιτησιν συν- 
τεταγμένην ώς τό κάτωθι υπόδειγμα :

Έ ν Ά ........................τ ή .........................19 . . .
'Ο (βαθμός) Άριθ. μητρ. (Όνοματεπώνυμον)

Π ρ ό ς

«Αίτησις παραιτήσεως»
Έ χω  τήν τιμήν ν’ άναφέρω, δτι έχων ύπ’ οψει τό άρθρον 32 τοΰ κωδικοποιηθέντός νόμου- 

4971, παραιτούμαι τοϋ βαθμοϋ μου καί τής έν τώ ’Αστυνομική» σώματι θέσεώς μου καί παρα
καλώ, όπως, ευαρεστούμενοι, ένεργήσητε διά τήν άποδοχήν τής παρούσης αίτήσεως.

II. 'Οσάκις υποβάλλεται α’ίτησις παραιτήσεως υπαλλήλου αΐτουμένου άμα καί τήν άμεσον 
αυτοΰ άποχώρησιν έκ τοΰ Σώματος διά λόγους άτομικούς υγείας, δέον νά συνυποβάλλεται μετ’ 
αυτής καί γνωμάτευσις τής υγειονομικής ’Επιτροπής, δι’ ής νά πιστοποιήται ή άσθένεια έξ ής 
πάσχει ούτος, ώς καί ή άνάγκη άμεσου άπολύσεως αύτοϋ.

Έ ν  περατώσει καθ’ ήν άστυνομικός υπάλληλος αίτεϊται τήν άμεσον άποχώρησιν έν ταύτω 
δέ διώκεται καί πειθαρχικώς δέον ή σχετική άλληλογραφία νά ύποβάλληται εις τό Άρχηγεΐον. 
διά τήν περαιτέρω άσκησιν τοϋ πειθαρχικοΰ έλέγχου, έν δέ τή σχετική αναφορά υποβολής τής 
παραιτήσεως ύπό τής προισταμένης υπηρεσίας δέον νά άναφέρηται δτι ούτος διώκεται πειθαρχικώς.

III. Οί αίτούμενοι άμεσον άποχώρησιν δεν δύνανται ν’ άπομακρυνθώσι τοΰ ’Αστυνομικού 
Σώματος πριν τής 1ης (πρώτης) έκάστου μηνός, έφ’ όσον τοϊς έχει προκαταβληθή ό μισθός, 
εκτός έάν έπιστρέψωσι τά χρήματα, άτινα έλαβον ώς μισθοδοσίαν μή δεδουλευμένην.

IV. Ή  υποβολή παραιτήσεως καί ή ήμερομηνία ταύτης άνακοινοϋται εις τήν Διαχείρισιν 
Χρηματικοΰ καί 'Υλικοΰ δι’ ειδικής διαταγής. Τό αυτό έφαρμόζεται καί διά τούς ένώπιον τοΰ 
’Αστυνομικού ή Πειθαρχικού Συμβουλίου παραπεμπομένους.

'Ο ’Αρχηγός Κ. ΓΑΡΕΖΟΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ

I. Διαταγή ’Αρχηγείου Ά σ τυ ν . Πόλεων ύπ’ άριθ. 3799 Φ 181)1 από 12 Μαρτίου 1949
Προς άπάσας τάς Άστυν. Δώσεις καί 'Υπηρεσίας 

«Περί τών παραιτήσεων τών Αστυνομικών ύπαλλήλων»
Λόγω τών έξαιρετικών συνθηκών άς διέρχεται ή Πατρίς ήμών καί τής δυσκολίας τής κατα- 

τάξεως νέων άστ/κων, ένεκα τών στρατιωτικών περιορισμών, γνωρίζομεν δτι τοΰ λοιπού αί παραι
τήσεις τών Άστυν. "Υπαλλήλων (άστυφυλάκων, 'Υπαρχ/κων, άρχ/κων) θά γίνωνται δεκταί μετά 
τρίμηνον άπό τής ήμερομηνίας τής υποβολής των.

Έξαίρεσις τοϋ μέτρου τούτου θά γίνεται μόνον διά τούς παλαιούς, οΐτινες ύποβάλλουσι 
παραίτησιν μετά τήν συμπλήρωσιν Ιδετοΰς πραγματικής ύπηρεσίας έν τω Άστυνομικίρ Σώματι 
(άριθ. Γ.Μ. 5676) καί ών ή παραίτησις θά γίνεται αμέσως άποδεκτή.

Εις τήν έξαίρεσιν ταύτην δέν έμπίπτει ή περίπτωσις καθ’ ήν κατά τοΰ άστυνομικοΰ ύπαλλή- 
ου έκκρεμεϊ πειθαρχική δίοιξις, οπότε παραίτησις του ύποβαλλομένη δέν θά γίνεται άποδεκτή 
έκτός έάν κατά τήν κρίσιν τοΰ Αρχηγού έπιβάλλεται άμεσος άπόλυσις, προ τής περαιώσεως



936 Κανονισμοί ’Αστυνομικού Σοόματος

της κατ’ αύτοϋ διώξεως ή καί έάν έτι έκ των, ύπ’ δψει της υπηρεσίας περί τοϋ παραιτουμένου 
ύπαλλήλου, στοιχείων παρέχηται το ένδόσημον έπικειμένης πειθαρχικής κατ’ αύτοϋ διώξεως (*).

Κατόπιν των ανωτέρω έπί πάσης ύποβαλλομένης παραιτήσεως ή ΰποβάλλουσα ’ Αστυν. Δ/νσις 
θά άναφέρη ρητώς, δτι ούδέν πειθαρχικόν έκκρεμεϊ.

Ό  ’Αρχηγός I. ΣΠΥΡΟΥ

II. Διαταγή 'Υπουργείου ’Εσωτερικών ύπ’ άριθ. 8898 Φ 268/1 άπό 11-10-1952

Προς άπάσας τάς Άστυν. ύπηρεσίας
Άνακοινοϋμεν ύμϊν ότι κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 39 τοϋ Α.Ν. 1854/1951 «περί 

απονομής πολιτικών καί στρατιωτικών συντάξεων» ώς αύται ήρμηνεύθησαν ΰπό τοϋ Ελεγκτι
κού Συνεδρίου (δρα ύπ’ άριθ. 4413/22/1952 πραξις τοϋ II Τμήματος τούτου) ή έκ τής ύπηρε
σίας άπομάκρυνσις- τών στρατιωτικών (προς οΰς κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 25 τοϋ ίδιου 
ώς είρηται Α.Ν. έξομοιοΰνται καί οί ’Αστυνομικοί ύπάλληλοι άπό άπόψεως συνταξιοδοτήσεως) 
λογίζεται γινομένη μετά 15 ημέρας άπό τής χρονολογίας τοϋ φύλλου τής Έφημερίδος τής’Κυβερ- 
νήσεως, εις δ δημοσιεύεται ή σχετική διοικητική πραξις, μή λαμβανομένης ύπ’ δψει τυχόν δια
γραφής τούτων έκ τής ύπηρεσίας, πρό τής παρελεύσεως τοϋ ώς άνω Ιδθημέρου.

Κατόπιν τών άνωτέρω, παραγγέλλομεν δπως πρός πρόληψιν τών άλλως άναποφεύκτων 
άνωμαλιών κατά τήν δικαιολόγησα τών άποδοχών τών έξερχομένων τής ύπηρεσίας άστυνομικών 
υπαλλήλων, διαγράφητε τούτους τήν 16ην ημέραν άπό τής χρονολογίας τοϋ φύλλου 
τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως (συμπεριλαμβανομένης) εις δ Ιδημοσιεύθη ή σχε
τική διοικητική πραξις, άπό τής ήμέρας δέ ταύτης (16ης) θά διακόπτηται ή μισθοδο
σία των καί θά άρχωνται αί έξάμηνοι δίμηνοι κ.λ.π. άποδοχαί των, έάν καί έφ’ όσον κατά τάς 
κειμένας διατάξεις, δικαιούνται τοιούτων.

’Εντολή Υπουργού Δ. ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ

Τό ’Αρχηγεΐον Άστυν. Πόλεων διά τής ύπ’ άριθ. 1621 Φ 106/16 άπό 5 Φεβρουάριου 
1954 διαταγής του κοινοποιεί τό κατωτέρου ύπ’ άριθ. 115352 άπό 15-1-54 έγγραφον τοϋ Υπουρ
γείου Συγκοινωνιών «περί τρόπου άποστολήςΚρατικών τηλεγραφημάτων ύπό μορφήν έγκυκλίων». 
Τοΰτο δέον νά συσχετισθή μέ τον ύπ’ άριθ. 18 Κανονισμόν «Περί ’Αλληλογραφίας» δστις έδημο- 
σιεύθη εις τό ΙΟον τεΰχος καί έν σελ. 472.

ΥΙΙΟΤΡΓΕΙΟΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Άριθ. πρωτ. 115325 Άθήναι 15 ’Ιανουάριου 1954

Πρός άπαντα τα 'Υπουργεία
«Κρατικά Τηλεγραφήματα ύ π ό  μορφήν ’Εγκυκλίων»

Έχομεν τήν τιμήν νά φέρωμεν εις γνώσιν ύμών δτι ώς διεπιστώθη έκ τοϋ παρ’ ημών 
διεξαγομένου τιμολογιακού καί λογιστικού έλέγχου τών Κρατικών Τηλεγραφημάτων Δημόσια 
τινές Ύπηρεσίαι καταθέτωσιν ένίοτε εις τά Τηλεγραφεία όμαδικώς πολλά τηλεγραφήματα, φέ- 
ροντα τό αυτό κείμενον καί άπευθυνόμενα πρός πολλούς άποδέκτας έν τή αυτή πόλει ή εις 
διαφόρους πόλεις.

Παρακαλοΰμεν δθεν δπως έπιστήσητε τήν προσοχήν τών ύφ’ ύμας Υπηρεσιών, ϊνα, εις 
τοιαύτας περιπτώσεις, καταθέτωσιν εις τό Τηλεγραφεϊον έν τηλεγράφημα συντεταγμένον ύπό 
μορφήν έγκυκλίου γενικής ή μερικής π.χ. Νομάρχας Κράτους, Τελωνειακάς Άρχάς Πελοποννή- 
σου ή Νομάρχην, Νομομηχανικόν, Άστυν. Δ/ντήν Πάτρας κ.λ.π.

Ή  ένέργεια αύτη έπιβάλλεται πρός τό συμφέρον τοϋ Δημοσίου, λαμβανομένου ύπ’ δψει 
δτι κατά τό ίσχΰον τιμολόγιου έν φ ή έκπτωσις διά μεμονωμένα Κρατικά τηλεγραφήματα 
άτινα άποστέλλονται ύπό μορφήν Έγκυκλίων αύτη άνέρχεται εις 60 %  έφ’ δσον περιλαμβάνω-

(1) Ή  παράγραφος αύτη προσετέθη διά τής ύπ’ άριθ. 4841 Φ 181/1 άπό 30 Μαρτίου 
1949 διαταγής Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων.
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«Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινων τοϋ άπό 29-1-31 Π. Διατάγματος «περί κυκλο
φορίας αυτοκινήτων οχημάτων».

ΙΙΑ Τ Λ Ο Σ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ

Έχοντες ύπ’ 8ψιν : Τό άρθρον 51 τοϋ Νόμου 4841/30 «περί αυτοκινήτων, κυκλοφορίας αύ- 
τών καί υποχρεώσεων των οδηγών» την γνώμην τοϋ παρά τςρ 'Υπουργείω Συγκοινωνιών Συμβου
λίου Αυτοκινήτων, διατυπωθεϊσαν έν τή ύπ’ αριθμόν 1126/1953 πράξει αύτοΰ ώς καί την ύπ’ άριθ. 
642/1953 πραξιν τοϋ Συμβουλίου ’Επικράτειας, προτάσει τοϋ Ήμετέρου έπί τών Συγκοινωνιών 
*Υπουργοΰ, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν : ·

’Άρθρον 1.
1 ) Ή  παραγρ. 5 τοϋ άρθρου 9 τοϋ άπό 29-1-31 1Ί. Διατάγματος «περί κυκλοφορίας 

αυτοκινήτων οχημάτων» τροποποιείται ώς ακολούθως :
Εις τά δίτροχα ή τρίτροχα αυτοκίνητα προσθήκη θέσεως καθημένου όπισθεν τοϋ όδηγοΰ 

επιτρέπεται μόνον έφ’ οσον τοιαύτη θέσις προβλέπεται ύπό τοϋ εργοστασίου κατασκευής καί 
ύφίστανται έκ κατασκευής κατάλληλοι χειρολαβαί καί στηρίγματα ποδών διά τήν άσφαλή στή- 
ριξιν τοϋ έπιβαίνοντος.

2) Τό άρθρον 80 τοϋ ώς άνω Π. Δ/τος άντικαθίσταται ώς ακολούθως :
Κοινά ποδήλατα δίτροχα ή ποδήλατα τρίτροχα ή τετράτροχα, χρησιμοποιοΰντα βοηθη

τικόν κινητήρα, δεν ύπάγονται εις τάς διατάξεις τοϋ. παρόντος Διατάγματος καί έν γένει εις τάς 
περί αυτοκινήτων οχημάτων διατάξεις, έάν :

α) τό βάρος αυτών, συμπεριλαμβανομένου καί τοϋ κινητήρος, δέν ύπερβαίνη τών μέν δί
τροχων τά 50 χιλιόγραμμα, τών τρίτροχων τά 60 χιλιόγραμμα καί τών τετράτροχων τά 100 
,χιλιόγραμμα.

β) 'Η  ταχύτης αυτών έν έπιπέδω δέν ύπερβαίνει τά 30 χιλιόμετρα καθ’ ώραν.
γ } 'Η  κίνησις δύναται νά έπιτευχθή διά τών ποδών άνευ τής χρησιμοποιήσεως τοϋ κινη- 

τήρος. Είδικώτερον διά τά τετράτροχα ποδήλατα τό σύστημα πεδήσεως δέον νά είναι διατεταγ- 
μένον εις τρόπον ώστε ή πέδησις νά έπιτυγχάνεται έξ έκατέρας θέσεως τών αναβατών οδηγών 
καί έπί τών τεσσάρων τροχών.

Τά τοιαΰτα μετά βοηθητικού κινητήρος ποδήλατα ύπάγονται εις τάς έκάστοτε περί απλών 
ποδηλάτων ίσχυούσας διατάξεις.

’Άρθρον 2.
Ή  ισχύς τοϋ παρόντος Διατάγματος ,άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του εις τή ν’Εφημερίδα 

τής Κυβερνήσεως.
Εις τον αυτόν έπί τών Συγκοινωνιών 'Υπουργόν άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν 

τοϋ παρόντος Διατάγματος.
. ’Εν τή Β. Ελληνική Πρεσβεία Ούασιγκτώνος 24 Νοεμβρίου 1953.

ΠΑΥΛΟΣ
Β.

’ 'Ο έπί τών Συγκοινωνιών 'Υπουργός 
ΧΑΡ. ΨΑΡΡΟΣ

σιν, 10—40 προορισμούς καί εις 75%  όταν οί προορισμοί είναι περισσότεροι τών 40. Συνισταται 
παρά ταΰτα όπως, οσάκις πρόκειται περί έγκυκλίου ,άπευθυνομένης προς πολλούς άποδέκτας 
εις διαφόρους πόλεις, κατατίθεται εις τό Τηλεγραφεΐον καί έπαρκής άριθμός πανομοιοτύπων 
αντιγράφων αυτής.

Τά άντίγραφα ταΰτα τής έγκυκλίου δέν λογίζονται ώς χωριστά τηλεγραφήματα οΰτε καί 
περιλαμβάνονται εις τούς Λογαριασμούς, αλλά χρησιμεύουσιν απλώς προς διευκόλυνσιν τής Τηλε
γραφικής 'Υπηρεσίας διά τήν σύγχρονον μεταβίβασιν τής έγκυκλίου εις διαφόρους κατευθύνσεις.

'Ο 'Υπουργός 
Α. ΚΑΡΑΘΟΔΩΡΟΣ
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κΠερΙ τελέσεως μνημοσύνων διά τά θύματα των στρατευμάτων τής κατοχής
καί των κομμουνιστών».

ΓΙ A Τ Λ Ο Σ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έπιθυμοΰντες όπως διασφαλίσωμεν τον προσήκοντα τρόπον άποτίσεως φόρου τιμής' 
εις τά θύιχατα των στοατευυ,άτων κατοΥΐίε καί των κοΜίιουνιστων, προτάσει των Ήμετέρων έπ'ι 
τής ’Εθνικής Άμύνης, Εσωτερικών καί ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 'Υπουργών! 
άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν :

1) Άπαγορεύομεν τήν τέλεσιν μνημοσύνων καί πάσης σχετικής έκδηλώσεως έκ μέρους 
ιδιωτών ή ’Οργανώσεων.

2) Τά μνημόσυνα θά τελώνται καθ’ άπασαν τήν ’Επικράτειαν άπαξ τοϋ έτους μόνον 
εις τάς πρωτευούσας τών νομών, μερίμνη τών Νομαρχών καί κατά τάς κατωτέρω καθοριζο- 
μένας ήμέρας :

α') Διά τά θύματα τής κατοχής τήν τελευταίαν Κυριακήν τοΰ μηνός ’Απριλίου, έκτος 
εάν αΰτη συμπίπτη μέ τήν ήμέραν τοϋ Πάσχα, ότε θά τελήται τήν άμέσως έπομένην Κυρια
κήν καί

β') Διά τά θύματα τής κομμουνιστικής κατά τοϋ ’Έθνους επιβουλής, τήν δευτέραν Κυ
ριακήν τοϋ μηνός Δεκεμβρίου.

3) Αί ήμέραι τής τελέσεως μνημοσύνων εις μνήμην τών θυμάτων ομαδικών σφαγών ή 
Χ καταστροφών, καθορίζονται υπό τών κατά "τόπους Νομαρχών, τή έγκρίσει ήμών, έπιτρεπομέ-

νης τής τελέσεως τοιούτων καί εις ετέρους, πλήν τών πρωτευουσών τών Νομών, τόπους.
4) Αί λεπτομέρειαι τών, κατά τάς προηγουμένας παραγράφους, μνημοσύνων καί έκδηλού- 

σέων καθορίζονται διά προγράμματος ύπό τών οικείων Νομαρχών.
5) Ή  τέλεσις καθαρώς θρησκευτικών μνημοσύνων έκ μέρους τών συγγενών τών θυμάτων 

μεμονωμένως, επιτρέπεται έλευθέρως.
Εις τον Ήμέτερον έπί τών ’Εσωτερικών 'Υπουργόν, άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέ- 

λεσιν τοΰ παρόντος Διατάγματος, οΰτινος ή ισχύς άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του εις τήν· 
’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Έ ν ’Αθήνα ις τή 21 Δεκεμβρίου 1953.
ΠΑΥΛΟΣ

Β.
Ο ί ' Υ π ο υ ρ γ ο ί

Έ π ί τής ’Εθνικής Άμύνης Έ π ί τών Εσωτερικών
Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΣ. ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ

Έ π ί τής Εθνικής Παιδείας κ.λ.π.
ΚΩΝΣΤ. ΚΑΛΛΙΑΣ

*
«Περί άναθεωρήσεως Επαγγελματικών αδειών οδηγών αυτοκινήτων»

Π Α Υ Λ Ο Σ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες ύπ’ οψει : 1) τήν τελευταίαν παράγραφον τοΰ άρθρου 9 τοΰ Νόμου 4841/193Θ 
«περί κυκλοφορίας αυτοκινήτων» 2) τήν γνώμην τοΰ Συμβουλίου Αύτοκινήτων διατυπωθεΐσαν 
έν τή ύπ’ άριθ. 1048/30-7-53 πράξει αύτοΰ καί δ) τήν ύπ’ άριθ. 742/1953 γνωμοδότησιν τοΰ 
Συμβουλίου Επικράτειας, προτάσει τοΰ 'Ημετέρου έπί τών Συγκοινωνιών 'Υπουργοΰ, άπεφα
σίσαμεν καί διατάσσομεν :

Αρθρον 1. Ι.'Ά πασαι αί μέχρι τής 31-12-41 έκδεδομέναι έπαγγελματικαί άδειαι οδηγών 
αυτοκίνητων υπ αυξοντα αριθμόν 1 έως 50355 ύπόκεινται είς άναθεώρησιν προς τον σκοπόν τής 
εκ νέου εςετασεως τής υγιεινής καταστασεως καί σωματικής ίκανότητος τών άσκούντων το 
έπάγγελμα του οδηγού αυτοκινήτων.
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2. Ή  άναθεώρησις των ώς άνω άδειων ένεργηθήσεται κατά τάς διατάξεις καί τήν διαδι
κασίαν των επομένων άρθρων.

’Άρθρον 2. 1. Οί κάτοχοι έπαγγελματικών άδειων οδηγού αύτοκινήτων, ύποκειμένων 
είς τήν άναθεώρησιν τοϋ άρθρου 1 τοϋ παρόντος, ύποχρεοΰνται όπως, εντός των προθεσμιών 
των όριζομένων έν τή κατωτέρω παραγράφω 2 ύποβάλωσι προς τό Ύπουργειον Συγκοινωνιών 
(Τεχνικήν Διεύθυνσιν Αυτοκινήτων) αϊτησιν περί άναθεωρήσεως τής άδειας των, συνοδευομέ- 

νην ΰπό τών κάτωθι δικαιολογητικών :
α ') Πιστοποιητικού ιατρικής έξετάσεως έκδιδομένου ύπό τών έν ταϊς πρωτευούσαις τών 

Νομών έδρευουσών καί ύπό τοϋ Υπουργείου Συγκοινωνιών διορισμένων Ιατρικών ’Επιτροπών 
•έξετάσεως υποψηφίων οδηγών αύτοκινήτων.

β ') Τής είς χεΐρας των άδειας όδηγοΰ.
γ ' ) Διπλοτύπου είσπράξεως παρά Δημοσίου Ταμείου δραχμών 20.000.
2. Τήν, κατά τήν προηγουμένην παράγραφον, αϊτησιν μετά τών δικαιολογητικών ύπο- 

χρεοΰνται νά ύποβάλωσιν :
α) Οί κάτοχοι άδειας ύπ’ αΰξοντα άριθμόν 1—20.000 άπό 1 ’Απριλίου 1954 μέχρι καί 

τής 31 Μαίου 1954.
β') Οί κάτοχοι άδειας ύπ’ αΰξοντα άριθμόν 20.001 έ'ως 30.000 άπό 1 ’Ιουνίου 1954 μέχρ 

καί τής 30 Σεπτεμβρίου 1954.
γ ')  Οί κάτοχοι άδειας ύπ’ αΰξοντα άριθμόν 30.001 έως 40.000 άπό 1 ’Οκτωβρίου 1954 

μέχρι καί τής 30 Νοεμβρίου 1954.
δ') Οί κάτοχοι άδειας ύπ’ αΰξοντα άριθμόν 40.001 έως 50.355 άπό 1 Δεκεμβρίου 1954 

μέχρι καί τής 31 ’Ιανουάριου 1955.
Δι’ άποφάσεως τοϋ Ύπουργοϋ Συγκοινωνιών δύνανται νά παραταθώσιν έφ’ άπαξ αί ώς 

άνω προθεσμίαι δι’ ίσον κατ’ άνώτατον όριον, χρονικόν διάστημα.
3. Αί ώς άνω αιτήσεις μετά τών δικαιολογητικών δύνανται νά ύποβληθώσιν άπ’ εύθείας 

είς τήν Κεντρικήν Υπηρεσίαν τοϋ Υπουργείου Συγκοινωνιών ή διά τούς έν ταϊς Έπαρχίαις 
διαμένοντας, μέσω τών κατά τόπους Γραφείων ’Ελέγχου Συγκοινωνιών, ή τών Διοικήσεων 
Χωροφυλακής ή τών Διευθύνσεων ’Αστυνομίας Πόλεων.

4. Ή  παραλαμβάνουσα τήν αϊτησιν ’Αρχή χορηγεί είς τόν ένδιαφερόμενον άπόδειξιν ότι 
παρέλαβε τήν κατατεθεΐσαν ύπ’ αΰτοΰ άδειαν όδηγοΰ πρός άναθεώρησιν.

Ή  άπόδειξις αΰτη μνημονεύουσα τά στοιχεία τής άδειας (άριθμόν, χρονολογίαν κ.λ.π.) 
άναπληροΐ τήν άδειαν τοϋ όδηγοΰ μέχρι λήξεως τοϋ έργου άναθεωρήσεως τών άδειων τής άντι_ 
στοίχου όμάδος.

5) Αί κατά τόπους Άρχαί ύποχρεοΰνται όπως, ύποβάλωσι τάς πρός αύτάς ύποβαλλομέ- 
νας αιτήσεις μετά τών δικαιολογητικών, έπί άποδείξει πρός τό Ύπουργειον Συγκοινωνιών (Τεχνι
κήν Διεύθυνσιν Αύτοκινήτων).

6. Οί, μετά τήν πάροδον τών διά τοϋ παρόντος τασσομένων προθεσμιών άναθεωρήσεως 
τών έπαγγελματικών άδειών οδηγών αύτοκινήτων, όδηγοΰντες αύτοκίνητον όχημα, δυνάμει άδειας 
ύποκειμένης είς άναθεώρησινκατά τό άρθρον 1 τοϋ παρόντος, καί μή θεωρηθείσης κατά τάς δια
τάξεις τούτου, λογίζονται ώς άνευ άδειας όδηγοΰντες αύτοκίνητα καί ύπόκεινται είς τάς ποινάς 
τάς έπιβαλλομένας είς τούς όδηγοΰντας αύτοκίνητον όχημα χωρίς νά κέκτηνται τήν κατά τάς 
διατάξεις τοΰ άρθρου 7 τοΰ Νόμου 4841 άδειαν όδηγοΰ.

’Άρθρον 3. Ι . ’Εφ’ όσον έκ τοΰ έλέγχου τοΰ πιστοποιητικού ιατρικής έξετάσεως διαπι- 
στωθή ότι έξακολουθεϊ συντρέχουσα ή ίκανότης τής άσφαλοΰς όδηγήσεως, ή άδεια σφραγίζεται 
δι’ ειδικής σφραγΐδος άναγραφούσης τήν φράσιν, «’Αναθεώρησις 1954», θεωρείται έν συνεχεία 
St’ υπογραφής τοΰ Προϊσταμένου τής Υπηρεσίας έκδόσεως τών άδειών οδηγών αύτοκινήτων καί 
έπιστρέφεται είς τόν δικαιοΰχον.

2. Έ φ ’ όσον άντιθέτως έκ τοΰ έλέγχου τοΰ πιστοποιητικού ιατρικής έξετάσεως προκύ
πτει ότι ύφίσταται άνικανότης είτε διότι ή οπτική όξύτης έμειώθη κάτω τών έπιτρεπομένων 
ορίων, είτε δι’ άλλον τινά λόγον, ή αϊτησις άναθεωρήσεως είσάγεται είς τήν ’Επιτροπήν τοΰ



ΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΙΓ ΑΡΙΘ. 1497/1953 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

(ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ)

«Περί ευθυνών τών ζυθοποιών καί πωλητών ζύθου κατά τάς δειγματοληψίας»

Έχοντες ύπ’ δψιν τό ύπ’ άριθ. 59279/1640 έ.έ. έγγραφον του Γενικού Χημείου τοΰ Κρά
τους, το ύπ’ άριθ. 187369/803/23-11-1953 έγγραφον τοΰ 'Υπουργείου ’Εμπορίου μετά της έπι- 
συναπτομένης τούτω έν άντιγράφω ύπό ήμερομηνίαν 6-11-1953 αίτήσεως της Α.Κ.. «Κάρολος 
Φίξ», περί τροποποιήσεως τής άποφάσεως «περί δειγματοληψίας ζύθου» τά έδάφια γ ' καί δ' τής 
παραγράφου 8 τοΰ άρθρου 6 τοΰ νόμου 4328/1929 «περί συστάσεως Γενικού Χημείου τοΰ 
Κράτους», τό άρθρον 4 τοΰ Διατάγματος τής 31 ’Οκτωβρίου 1929 «περί κανονισμού τής λειτουργίας 
καί τών εργασιών τοΰ Άνωτάτου Χημικοΰ Συμβουλίου», άποφαινόμεθα ώς έπεται :

Οί Βιομήχανοι ζύθου θά εύθύνωνται, όταν τά δείγματα τοΰ ζύθου λαμβάνονται :
Ι . Έ κ  τών εργοστασίων των.
2. Έ κ  τών άπόθηκών των γενικώς.
3. ’Εκ τών πρατηρίων των καί
4. Έ κ  τών μεταφορικών των μέσων (αυτοκινήτων κ.λ.π .).
Είς άπάσας τάς έτέρας περιπτώσεις θά εύθύνωνται οί πωληταί, δοθέντος οτι ή ποιότης και 

κατάστασις τοΰ ζύθου ελέγχεται καί παρακολουθεΐται είς τά εργοστάσια ύπό τοΰ Γενικοΰ Χη
μείου τοΰ Κράτους.

Έ ν Άθήναις τή 30 Δεκεμβρίου 1953.
Ό  Πρόεδρος 

Σ. ΓΑΛΑΝΟΣ
Τά Μέλη : Γ· Ίωακείμογλου, Γ. Πανόπουλος, Σ. Χόρς, Λ. Ζέρβας, Ε. Σακελλάριος,

Δ. Μαγγιώρος, Φ. Κοπανάρης, Α. Παυλίνης, I. Λουκέρης, Ε. Συνοδινός, Π. Χριστό-
πουλος.

Ό  Γραμματεύς ΑΝ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ
Έγκρίνομεν την ώς άνω άπόφασιν τοΰ Άνωτάτου Χημικοΰ Συμβουλίου ώς καί δημοσίευ- 

σίν της είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεοις καί καθορίζομεν χρόνον ένάρξεως τής ισχύος αυτής 
άπό τής δημοσιεύσεώς της.

Έ ν  Άθήναις τή 16 ’Ιανουάριου 1954 
Ο t ' Υ π ο υ ρ γ ο ί

’Επί τοΰ Εμπορίου " Έ π ί τής Κοινωνικής Προνοίας
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

άρθρου 28 τοΰ Νόμου 4841/1930 πρός γνωμάτευσιν. Έ ν περιτώσει άπορριπτικής γνωματεύ- 
σεως τής Επιτροπής ή άδεια όδηγοϋ άφαιρεΐται όριστικώς δι’ άποφάσεως τοΰ 'Υπουργοΰ τών 
Συγκοινωνιών. Έ ν περιπτώσει έγκριτικής γνωματεύσεως ή άδεια έπιστρέφεται είς τόν δικαι
ούχον μετά σφράγισιν καί θεώρησιν συμφώνως πρός τήν προηγουμένην παράγραφον 1 τοΰ πα
ρόντος άρθρου.

’Άρθρον 4. 1. Τό άποτέλεσμα τής άναθεωρήσεως, καταχωρεϊται είς τό οίκεΐον μητρωον 
τοΰ 'Υπουργείου Συγκοινωνιών.

2. Ή  επιστροφή τών άναθεωρημένων άδειών είς τούς κατόχους αύτών κινοποιειται είς τήν 
οίκείαν Διοίκησιν Χωροφυλακής ή Διεύθυνσιν Αστυνομίας Πόλεων καί τό αρμόδιον Γραφεϊον 
’Ελέγχου Συγκοινωνιών.

3. Ή  λήξις τοΰ έργου τής άναθεωρήσεως έκάστης όμάδος άδειών γνωστοποιείται πρός- 
απασας τας περιφερειακάς 'Υπηρεσίας τοΰ 'Υπουργείου Συγκοινωνιών ώς καί άπάσας τάς Ά στυ- 
νομικάς Άρχάς. Ά πό τής γνωστοποιήσεως ταύτης παύει ή ισχύς τών κατά τήν παράγραφον 4 
τοΰ άρθρου 2 τοΰ παρόντος χορηγηθεισών άποδείξεων παραλαβής άδειών πρός άναθεώρησιν, αΐ- 
τινες δέον κατά τήν άπόδοσιν τών άδειών όπως έπιστρέφωνται εις τάς χορηγησάσας αύτάς Ά ρ
χάς πρός άχρήστευσιν.

Είς τόν αυτόν έπί τών Συγκοινωνιών 'Υπουργόν άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν 
τοΰ παρόντος διατάγματος.

Έ ν Άθήναις τή 23 Δεκεμβρίου 1953.
ΠΑΥΛΟΣ

Β
Ό  έπί τών Συγκονιωνιών 'Υπουργός 

ΧΑΡ. Τ Ά ΡΡ Ο Σ
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν του Άστυν. Σώματος, οί Άρ/κες Ξενάκης Γ. καί Διαμαν— 
τόπουλος Λέων, καί οί άστ/κες IΙετρογιάννης Εύάγ., Λιάπης I., Κοσσυβάκης Άνδρ. 
καί Κλοϋτσος Δ.

—Άπελύθη διά λόγους υγείας ό Άνθυπαστυνόμος Καλογερόπουλος Γ.

*
ΓΙΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΐΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Β' ΤΑΞΕΩΣ

Κατόπιν της ύπ’ άριθ. 316/25/14 άπό 30-1-1954 άποφάσεως τοΰ κ. 'Υπουρ
γού ’Εσωτερικών, τό Άρχηγεΐον ’Αστυν. Πόλεων διά τής ύπ’ άριθ. 2163 Φ 239/1 
άπό 16-2-1954 διαταγής του, καλεΐ τούς κάτωθι δηλώσαντας, ότι έπιθυμοΰσι 
νά έκπαιδευθώσιν εις τήν Άστυν. Σχολήν 'Υπαστυνόμων, όπως την 3ην Μαΐου 
έ.ε. καί ώραν 9ην παρουσιασθώσιν εις τήν Αστυνομικήν Σχολήν 'Υπαστυνόμων 
προς έκπαίδευσιν :

α) 'Υπαστυνόμοι Α ': Μηστάκος Κ., Μαζαράκης Διον., Κουτούγερας Ν., Ποθά- 
κος Θεόδ., Γιαννούλης Ν., Παναγόπουλος Ν. Χαλκιαδάκης Ά λ., Παπαγεωργίου 
Εύάγ., Γιαννακόπουλος Η., Ξαρχογιάννης Έμμ., Παπαδημητρίου Δ., Ζουμπουλά- 
κης Γ., Μπενέτος Κ., Λάμπρου Β.·, Παπατριανταφύλλου Στέφ., Όρφανακος 
Γ., καί β) 'Υπαστυνόμοι Β' : Διακογιάννης Ν., Στεφανάκης Ξεν., Σιαδήμας Δ., 
Κονδυλάκης Έ μ ., Μουρτζίνης Ν., Γραμμένος Κ., Πετρόπουλος Εύστ., Γκίκας Κ., 
Παπαβασιλόπουλος Κ., Δογάνης Σ., Διαμαντόπουλος Σπ., Μητσάκος Μιχ., Καλλέρ- 
γης Άντών., Ρομπόλας I., Παναγιώτου Ά π ., Παπαδάκης Ί .,  Κακαριάδης Γ., 
Μπαλάσκας Έ λ., Ξιφαράς Π., Χατζηδάκης Ί . ,  Γουνελας Μιχ., Σπάθής Γ., Μαντζά- 
ρος Κ., Λαβράνος Γ., Βόγκας Κ., Διακουμάκος Σαρ., Γεωργακάκος Γ., Καΐρης Π., 
Σκουρτσής Γ., Κουρακος Π., Γεωργίου Γ., Μπεζεντάκος Νικ.

*

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ
Κατόπιν τής ύπ’ άριθμ. 1410 Φ 23-3-10 άπό 12-2-54 άποφάσεως του κ. 

'Υπουργού ’Εσωτερικών, τό Άρχηγεΐον Αστυνομίας Πόλεων διά τής ύπ’ άριθ. 
2093 Φ 241/1 άπό 15-2-54 διαταγής του προκηρύσσει τήν Κυριακήν 2 Μαΐου 
1954 εξετάσεις διά τήν εισαγωγήν εις τήν Αστυνομικήν Σχολήν Άρχιφυλάκων 
τεσσαράκοντα (40) υποψηφίων έχόντων τά κατά Νόμον προσόντα. Ούτοι θά εΐσέλ- 
θωσιν έν τή Σχολή δι’ έξάμηνον φοίτησιν εντός τοΰ προσεχούς ’Ιουνίου. 1

Δικαίωμα συμμετοχής εις τάς είσιτηρίους εξετάσεις έχουσι : 
α) 'Υπαρχιφύλακες άσχέτως χρόνου προαγωγής των εις τον βαθμόν τούτον, 
β ) Αστυφύλακες έχοντες τουλάχιστον διετή ύπηρεσίαν μέχρι 2-5-54 καί- 
γ) Αστυφύλακες έχοντες έτησίαν τούλάχιστον ύπηρεσίαν μέχρι τής 

άνωτέρω ήμερομηνίας, έφ’ όσον όμως κέκτηνται πτυχίον Νομικής ή · Παντείου 
Σχολής ή έχουσιν ύποστή έπιτυχώς τάς τμηματικάς εξετάσεις τών τριών Πανεπι
στημιακών ετών ή τών δύο τής Παντείου Σχολής.

“Εστω προς γνώσιν τών ενδιαφερομένων ότι διά νά χαρακτηρισθώσιν ώς
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τελειόφοιτοι της Νομικής ή τής Παντείου απαιτείται άπαραιτήτως νά έχωσιν ύπο- 
στή καί τάς τρεις επί Νομικής ή τάς δύο επί Παντείου επιτυχείς τμηματικάς εξε
τάσεις, εάν δι’ οίονδήποτε λόγον έχουσι χαρισθή αύτοίς έξ οΐασδήποτε διατάξεως 
μία ή καί περισσότεραι τμηματικαί εξετάσεις δέν θεωρούνται ώς τελειόφοιτοι.

Οί έχοντες τ’ άνωτέρω προσόντα καί έφ’ όσον έπιθυμοΰσι νά συμμετάσχωσιν 
εις τάς εξετάσεις δέον άπαραιτήτως έντός 2ημέρου άπό τής κοινοποιήσεοις τής Δια
ταγής νά ύποβάλωσι δήλωσιν συμμετοχής των, επί χάρτου διπλού (Διαγωνισμού).

’Έστω προς γνώσιν των ενδιαφερομένων τά κάτωθι :
1. Εύθύς ώς άναφερθή εϊς τό Άρχηγεΐον ό άριθμός των ύποβαλλόντων δηλώ

σεις συμμετοχής, τό Άρχηγεΐον θά καταρτίση τά θέματα των εξεταστέων μαθημά
των καί θά άνακοινώση ταϋτα εγκαίρως εις τούς ενδιαφερομένους προς μελέτην.

2. Οί κρινόμενοι. διοικητικώς ικανοί προς συμμετοχήν θά παραπεμφθώσιν 
είς τάς κατ’ Άστυν. Δ/νσεις Ύγειονομικάς Έπιτροπάς προς υγειονομικήν έξέτασιν, 
■οί δέ μή κριθησόμενοι ικανοί, άποκλείονται οπωσδήποτε των εξετάσεων.

3. Οί αστυφύλακες, οΐτινες, έν γνώσει ότι δέν θά μετάσχωσι των εξετάσεων, 
ύποβάλωσιν έν τούτοις δηλώσεις συμμετοχής καί τήν ημέραν των έξετάσεων δέν 
παρουσιάζονται, άνευ άποχρώντος λόγου, θά έλεγχθώσιν αύστηρώς, διότι έν γνώσει 
των, προκαλοΰσι άνωμαλίας είς τήν καλήν καί ταχείαν διεξαγωγήν των έξετάσεων. 
'Ύποχρεουνται συνεπώς, έφ’ όσον δηλώσωσι συμμετοχήν, νά συμμετάσχωσι των 
/έξετάσεων.

4. Κατά τό Β.Δ. τής 22-9-1949 οί ύπηρετοϋντες εις τάς Άστυν. Δ/νσεις Πει
ραιώς, Πατρών, Κερκύρας, θά ύποστώσι τάς είσιτηρίους έξετάσεις είς τάς Άστυν. 
Δ/νσεις είς άς ύπηρετώσιν.

*

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

— Τήν 7ην Φεβρουάριου 1954, έτελέσθη είς Άρδηττόν ύπό του Έθνικοϋ Γυμνα
στικού συλλόγου άνώμαλος δρόμος έπί άποστάσεως 3.000 μέτρων, είς τον όποιον 
μετέσχον καί άστυφύλακες πυγμάχοι. Νικητής άνεδείχθη ό πυγμάχος άστυφύλαξ 
Πριόβολος.

Τήν 3ην καί 4ην θέσιν κατέλαβον οί πυγμάχοι άστυφύλακες Άναγνωστό- 
πουλος καί Μιχαλόπουλος.

— Τήν 14ην Φεβρουάριου 1954, έτελέσθη είς Νέαν Σμύρνην, τό πρωτάθλημα 
άνωμάλου δρόμου νοτίων προαστείων Αθηνών, έπί άποστάσεως 5.000 μέτρων, είς 
δ μετέσχον καί άστυφύλακες άθληταί. Νικητής άνεδείχθη ό άστυφύλαξ άθλητής 
Μουράς Απόστολος. Τήν 2αν καί 4ην θέσιν κατέλαβον οί άστυφύλακες Θεοδωρά- 
κης Κωνστ. καί Σύριος ’Ιωάννης.

— Τήν 17ην Φεβρουάριου 1954, έγένετο είς τό γήπεδον τού Π.Α.Ο., ό 5ος Ποδο
σφαιρικός Αγών Πρωταθλήματος Ενόπλων Δυνάμεων, μεταξύ τών Α' καί Β' άντι- 
προσωπευτικών ομάδων Β' Αεροπορίας καί Β' Χωροφυλακής. Είς τον άγώνα μεταξύ 
τών Β' ομάδων νικήτρια άνεδείχθη ή όμάς τής Β. Αεροπορίας μέ τό εύρύ σκορ 5—1.

Είς τον έπακολουθήσαντα άγώνα μεταξύ τών Α' ομάδων, κατά τό πρώτον 
ήμίχρονον προηγήθη ή όμάς τής Β. Αεροπορίας μέ 3 τέρματα έναντι 0. Κατά τό 
δεύτερον μέρος τού άγώνος ή όμάς τής Β. Χωροφυλακής ισοφάρισε έπιτυχοΰσα 3 
τέρματα. (Αποτέλεσμα 3—3).


