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Ή άπό νομικής απόψεως έξερεύνησις τών δημωδών μνημείων τού λόγου,
πλήν τής γνώσεως τών περί δικαίου αντιλήψεων τού Ελληνικού λαού, τήν οποίαν
συνεπάγεται, δύναται νά προσκομίση πλουσιώτατα στοιχεία καί διά τήν θεωρητι-
κήν καί ιδία ίστορικήν μελέτην τής επιστήμης τού Δικαίου.

'Ιδία αί παροιμίαι, τά δημώδη άσματα, οί μύθοι, αί παραδόσεις καί τά
δημώδη βιβλία είναι πλουσιώτατα είς γνώμας καί ά'λλας ενδείξεις, αΐτινες ΰπεμ-
φαίνουν τάς περί τοΰ δικαίου αντιλήψεις τού ημετέρου λαού. Αΰται δ' αναφέ-
ρονται εις όλους τους τομείς τού Δικαίου καί θά ήδύνατό τις, ως νομίζω, έκ τής
ενδελεχούς αυτών μελέτης νά διαφώτιση θέματά τινα έξ εκείνων, τά όποια απα-
σχολούν τήν έπιστήμην.

Ό αείμνηστος Νικόλαος Δημητρακόπουλος προ ημίσεως ήδη αιώνος κατα-
νοήσας τήν έξαιρετικήν σημασίαν, τήν οποίαν ενέχει διά τήν έρευναν τοΰ Δικαίου
ή Λαογραφία, προέβη είς σύντομον έπισκόπησιν καί ερμηνεία^ τών παροιμιών,
τών αναγομένων εΐς τήν σφαΐραν τού Δικαίου1). Όσον άφορα όμως τά δημώδη
οίσματα περιωρίσθη νά υπόδειξη δύο μόνον ασμάτων τήν ύπεμφαινομένην νομι-
κήν έ'ννοιαν.

Ένεκα τής πενιχρότητος τοΰ λαογραφικού υλικού, τό όποιον ειχεν υπ' ό'ψει
του ό βαθύς εκείνος ερευνητής τοΰ ελληνικού Δικαίου, ή μελέτη αυτού δέν έξήν-
τλησε τό θέμα. Ή συμβολή της όμως εΐς τάς σχετικάς έρεύνας καί ιδίως ή ώθη-
σις προς πληρεστέραν μελέτην τοϋ θησαυρού τών λαϊκών παροιμιών καί ασμάτων
είναι αναμφισβήτητος. Δεδομένου μάλιστα, ότι έκτοτε αί λαογραφικοί έ'ρευναι
μεγάλως άνεπτύχθησαν καί παρ' ήμΐν ναι ότι μέγας πλούτος λαογραφικού υλικού
άπεθησαυρίσθη εΐς χειρογράφους καί εντύπους συλλογάς, ή άπό νομικής απόψεως

') Βλ. Ν, 77. Δημητρακοπούλου, «Τύ Δίκαιον έν ταΐς Παροιμίαις» Νομικαί Ένασχολή
σεις τ. Β', 1925 σ. 79.
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έξέτασις τών λαϊκών μνημείων τού λόγου καθίσταται σήμερον έ'τι μάλλον επιβε-
βλημένη καί διαφωτιστική.

Ή παρούσα μελέτη, τμήμα γενικωτέρας ήμών έργασίας περί τών παροιμιών
καί τών ασμάτων, τών άναφερομένων εΐς τό καθόλου Δίκαιον, άφορα εΐδικώτερον
εΐς ζητήματα Ποινικού Δικαίου καί 'Εγκληματολογίας.

Ευκταία βεβαίως θά ήτο ή ταυτόχρονος προς τούτο χρησιμοποίησις και
όλων τών λαογραφικών μνημείων, (μιύθων, παραδόσεων κλπ.). 'Αλλά νομίζω ότι
καί μόνη ή έξέτασις τού υλικού τών τραγουδιών καί τών παροιμιών τού λαού άρκεϊ,
ίνα μας παράσχη σαφή όπωσούν εικόνα τής λαϊκής περί δικαίου συνειδήσεως.

Αί πολλαί καί άξιόλογοι συλλογαί παροιμιών καί ασμάτων, αί όποΐαι ειδον
τό φώς κατά τά τελευταία έτη, προστιθέμενοι είς τήν μεγάλην συλλογήν τού άειμνή-
στου Ν. Γ. Πολίτου καί εΐς τό ύλικόν, τό όποιον συνεκέντρωσε καί κατέταξε
μεθοδικώς εΐς τάς συλλογάς αυτού τό Ααογραφικόν Άρχεΐον τής 'Ακαδημίας 'Αθη-
νών, μοί παρέσχον τήν εύχέρειαν νά άνερευνήσω καί θέματα τού Ποινικού Δικαίου,
τά οποία ό μακ. Ν. Διιμητρακόπουλος δέν έθιξεν εΐς τήν μνημονευθεΐσαν μελέτην
του, ως καί θέματα νέας επιστήμης, τής Εγκληματολογίας, παρουσιάζοντα άπό τής
απόψε ο) ς τών λαϊκών άντιλήψεων έξαιρετικόν ενδιαφέρον.

'Εκπλήττει πολλάκις τό γεγονός, ότι ό λαός έχει προ πολλού έκπεφρασμένας
καί οιονεί παγίας άντιλήψεις διά θέματα, επί τών οποίων ή επιστήμη μόλις εσχά-
τως έ'χει καταλήξει εΐς πορίσματα. Αί νεώτεραι έπί παραδείγματι έρευναι άπέδει-
ξαν, ότι είναι χρήσιμος καί ή μαρτυρία τών παίδων καί τών εχόντων ήλαττωμένην
διανοητικήν ικανότητα, διότι ούτοι προσέχουν άκριβέστερον τών ενηλίκων είς τάς
λεπτομερείας. Τούτο άκριβώς διδάσκει καί ή γνωστή λαϊκή παροιμία:
'Από λωλό κι άπό μωρό μαθαίνεις τήν αλήθεια.

Πλεϊσται έξ άλλου παροιμίαι, ώς καί δημοτικά άσματα, άποκαλύπτουν πεποι-
θήσεις περί δικαίου, αΐτινες άπετέλουν τό έφαρμοζόμενον υπό τών έκκλησιαστικών
καί κοινοτικών άρχών δίκαιον κατά τούς μετά τήν άλωσιν χρόνους. "Εκρινα δέ
σκόπιμον ε'ίς τινα κεφάλαια τήν παράθεσιν καί βυζαντινών παροιμιών καί μάλιστα
εκείνων, αί όποΐαι παρουσιάζουν πλήρη ομοιότητα προς τάς νεωτέρας, έπειδή ούτω
διαφωτίζεται έτι μάλλον ή νομική παράδοσις τού ελληνικού λαού.

Όμοίως εΐς (ορισμένα άσματα έχομεν εμφανείς ένδείξεις περί τών άντιλή-
ψεων, αί όποΐαι 'ίσχυον εΐς έποχάς άρχαίων δικαίων. Ούτω π.χ. ή ύπόθεσις τού
άσματος τού συνειιρεθέντος προς νεκράν φέρει σπέρματα θεοκρατικών περί
ποινής ιδεών.

Διά τάς παροιμίας δέον νά σημειωθή, ότι ή πλήρης αυτών κατανόησις καί
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έν προκειμένω ή άνεύρεσις τής τυχόν λανθανούσης έν αυταϊς νομικής εννοίας είναι
έργον δυσχερές. Τό έδαφος είναι εξαιρετικά όλισθηρόν, ακόμη καί διά τους έχοντας
ϊκανήν πεϊραν εΐς τήν έρμηνείαν αυτών. 'Ιδιαιτέρως ό εμποτισμένος άπό διαφό-
ρους νομικάς εννοίας κινδυνεύει, παρασυρόμενος άπό τήν έξωτερικήν, τήν φραστι-
κήν μορφήν, νά προβή εΐς τήν «νομικοποίησιν» παροιμιών, αί όποϊαι έχουν παρά
τφ λαώ όλως διάφορον σημασίαν. Τούτον ακριβώς τον κίνδυνον προσεπάθησα,
όσον ήδυνάμην, ν' αποφύγω.

Τους στίχους τών δημοτικών ασμάτων καί τάς παροιμίας, αΐτινες ανάγονται
εΐς έ'καστον τών θεμάτων τοΰ Ποινικού Δικαίου καί τής 'Εγκληματολογίας, παρα-
θέτω έν παραλληλισμφ, ίνα ούτως εξακριβώνεται καί διασαφηνίζεται καλύτερον
ή λαϊκή περί εκάστου άντίληψις. Διάγραμμα τών θεμάτων τούτων, έμφαΐνον τήν
άκολου&ουμένην έν τή διαπραγματεύσει τής ύλης σειράν, παραθέτω κατωτέρω.

Τέλος οφείλω νά ομολογήσω χάριτας εις τήν σεβαστήν Σύγκλητον τής 'Ακα-
δημίας 'Αθηνών, ήτις μοί επέτρεψε τήν μελέτην καί χρήσιν τοΰ έν τώ Λαογραφικά)
Άρχείφ άποκειμένου πλουσιωτάτου ύλικοΰ δημοτικών ασμάτων καί παροιμιών, ως
καί εις τον σεβαστόν μου Διευθυντήν τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου κ. Γεοιργιον Α.
Μέγαν διά τάς πολυτίμους υποδείξεις του.

Α . Ποινικόν Δίκαιον

Β'. Εγκληματολογία

1) Δικαιολογητική βάσις καί σκοπός
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Α'. ΠΟΙΝ IKON ΔΙΚΑΙΟΝ
1. Δικαιολογητική βάσις και σκοπός τής ποινής.

Αϊ επί τοϋ ζητήματος τούτου διατυπωθεϊσαι θεωρίαι περί ποινής, αί όποϊαι
μεγάλως απασχολούν τό Ποινικόν Δίκαιον, ευρίσκονται έν αφθονία διατυπωμέναι
εις τάς παροιμίας καί τά δημοτικά άσματα.

Ή λαϊκή άντίληψις δεν φαίνεται άποκλίνουσα μονομερώς υπέρ ώρισμένης
θεωρίας περί ποινής· τόσον δμως αί ϊδέαι τής άνταποδόσεως, δσον καί τής προ-
λήψεως έχουν εύρείαν άπήχησιν είς τήν λαϊκήν συνείδησιν. Ούτως εις τάς
παροιμίας:

Ό κακός ·&έλ' άντίκακο1),
Κακό τό κακό θεραπεύεται2),
"Ο,τι σοϋ κάνουνε νά κάνης
και ποτέ κακό δεν κάνεις 3)<
εκδηλούται ή ιδέα τής άνταποδόσεως, ή οποία, ώς έκδήλωσις ισχυρότατης ορμής
τής άνθρωπίνης ψυχής, δέν ήτο δυνατόν νά λείπη έκ τής λαϊκής γνωμολογίας.

Αί ανωτέρω παροιμίαι έχουν τό χαρακτηριστικόν, δτι θεωρούν δ'χι μόνον
έπιβεβλημένην, αλλά καί άπηλλαγμένην ευθυνών τήν άνταπόδοσιν, προκειμένου νά
πραγματοποιηθή ή εξιλέωσις τοϋ προσγενομένου κακού4).

'Αλλ' ή ιδέα τής άνταποδόσεως δέν είναι ή μόνη κυριαρχούσα εις τήν λαϊκήν
συνείδησιν. Καί ίδέαι γενικής προλήψεως εμφανίζονται εις δημώδη άσματα, ως είς
τούς κατωτέρω στίχους, δπου ό σύζυγος, ό φονεύσας τήν επ° αύτοφώρφ κατα-
ληφθεϊσαν μοιχαλίδα, λέγει:

Γιά νά τό μάβουν οΐ λύγερες, άλλη νά μη τά κάνη,
τής Μάρως τά καμώματα, τοϋ Κωοταντή τό χάλι

Φανερόν είναι, δτι ενταύθα τίθεται ώς σκοπός τής ποινής ή πρόληψις καί
ή συγκράτησις τών άλλων γυναικών άπό παρομοίας φύσεως ολισθήματα. Άφ' ετέ-
ρου ή παροιμία:

') ΛΑ 249, 86, Βιάννος Κρήτης, 1919.

-) Βενιζέλος, σ. 127, 152. Πρβλ. καί παρ'άρχαίοις «Κακόν κακφ ίάσΰαι » (Θουκυδ 5, 65).

3) Μιχ. Λελέκον, «Έπιδόρπιον» τ. Α', σ. 163.

4) Παρομοίαν ίδέαν άνταποδόσεως εκφράζει καί ή βυζαντινή παροιμία: *Συ κατά τον
δφΰαλμον μον, κάγω τον νώτου σου» (Π Π νώτον, 1. Kmmbacher, Mosk. Samml. 55).

δ) Λαογραφία τ. Η', 1921, σ. 89, 36-37.
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Αεΐρε τον ε γιά τ' αυγό, νά μήν πάρη τήν κόττα 1),
θεωρούσα ότι, άν ό μικροκλέπτης δέν τιμωρηθή, θά άποτολμήση εΐς τό μέλλον
μεγαλυτέρας κλοπάς, έκφράζει τήν ΐδέαν τής ειδικής προλήψεως· ότι δηλαδή σκοπός
τής ποινής είναι ή συγκράτησις τοΰ έγκληματήσαντος άπό τής τελέσεως νέων
έγκλημάτων 2).

2. Ελευθερία τής βουλήσεως. Στίγματα.

Εΐς τάς παροιμίας:
"Ο,τι παθαίνει το κορμί τά φταίει το κεφάλι3),

"Ο,τι τρανάει δ άνθρωπος τό τρανάει που τό κεφάλ τ' (ή πού τή γνώμ τ')4)
θεωρών ό λαός, ότι έκαστος είναι άπολύτως υπεύθυνος διά τάς πράξεις του, λαμ-
βάνει θέσιν επί τοΰ ζητήματος τής ελευθερίας τής βουλήσεως, έπί τής όποιας
ή κλασσική σχολή εδράζει τήν ποινικήν εύθύνην τοΰ δράστου.

Έμφαντικώτερον όμως εις άλλην παροιμίαν διατυποΰται ή λαϊκή άντίληψις,
ότι ό δράστης εγκληματικής πράξεως έχει άκεραίαν τήν ποινικήν ευθύνην ταύτης,
ώς άπολαμβάνων πλήρους ελευθερίας τής βουλήσεως. Ή παροιμία αύτη έχει
ώς εξής:

Ό πεθαμός κ' ή παντρειά είναι γραμμένα
ή κλεψιά κ' ή π'τανιά δέν είναι γραμμένα

'Εδώ γίνεται σύγκρισις άφ' ενός μέν τοΰ θανάτου και τοΰ γάμου, τους
οποίους ρυθμίζει ή μοίρα, άφ' ετέρου δέ τής κλοπής καί τής πορνείας, εΐς τάς
οποίας μόνος ρυθμιστής είναι ή ελευθέρα βού?.ησις τοΰ άτομου.

'Αξία προσοχής είναι ή σημασία, τήν οποίαν άποδίδει ό λαός καί εις τά
στίγματα τών άνθρώπων, ιδίως δέ εΐς τά μορφολογικά στίγματα '').

') ΠΠ χ. Δ', σ. 340 δέρνω, 7α.

2) Συναφής ύπό έποψιν αποτελεσμάτων είναι ή παροιμία :

Άπ3 τ' ανγΰ στην δρνιϋα, κι άπο τ άρτι στό βόϊδι
(Π Π τ. Β', σ. 595) ώς καί ή βυζαντινή : «" Ος κλέπτει το ιοόν, κλέψει δη και την υρνιν» (Ed.
ICurlz, Die Sprichwortersammlung des Maximus Plamides, 18S6. Πρβλ. Π II κλέφτω, 20.

■') ΛΑ 1151, 25, Μ. Λιουδάκι, Σινώπη, 1938.

4) ΛΑ 498, 8, Τ. Γρέζος, Βογατσικό Μακεδονίας.

5) ΛΑ 867, 510, Λουκόπουλος, Αιτωλία.

β) Ό θεμελιωτής τής 'Ιταλικής Όετικής Σχολής Καίσαρ Lombroso καθιόρισε σειράν
ιδιαιτέρων σημείων, σωματικών καί ψυχικών, διά τών οποίων διακρίνεται έξωτερικώς ό τΰπος
τοΰ έγκληματίου άνθρωπου μάλιστα δέ καί έκ τής φυσιογνωμίας αυτοΰ. Είναι δέ ταΰτα : α')
στίγματα μορφολογικά (άνατομικαί άνωμαλίαι τοΰ κρανίου, τοΰ μήκους καί τοΰ βάρους τοΰ
σώματος, χειρών, ποδών καί τών άλλων μελών, β') βιολογικά στίγματα καί γ') ψυχολογικά
στίγματα.
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Ή πεποίθησις ότι οί έχοντες στίγματα είναι κακής προδιαθέσεως καί
εγκληματικοί τύποι είναι βαθέιος έρριζωμένη εΐς τήν λαϊκήν συνείδησιν1). Ή
λαϊκή δογματολογία συμβουλεύει:

Άπό σημαδεμένον ανϋρωπον αλάργα τά ρονχα αου 2).
Ό Θεός νά σε φυλά·)·] άπό αημαδιακόνε 9).

Μέ μεγαλυτέραν όμως έμφασιν αποδίδει τήν έννοιαν ταύτην ή παροιμία:
Άπ' αστραπή, φωτιά, σεισμό, πανούκλα, πείνα, χιόνι
κι άπό καμπούρη και σπανό δ Θεός νά σε γλντώνη

3. Καταλογισμός.

Ό καταλογισμός, άποτελών τον θεμελιώδη όρον τής ποινικής ευθύνης τού
δράσι:ου έγκληματικής πράξεως, δέν έμεινεν απαρατήρητος άπό τήν λαϊκήν σοφίαν.
Διά τής καθαρώς νομικής παροιμίας :

Τον λωλόν ό νόμος δεν τον πιάνει, ')
αν καί έκφράζεται υπό στενήν έρμηνείαν τό άτιμώρητον τοΰ παράφρονος, όμως
θίγεται υπό γενικωτέραν έννοιαν τό ζήτημα τής ικανότητος προς καταλογισμόν.
Έκ τής όλης δέ φραστικής διατυπώσεως τής παροιμίας ταύτης είναι εμφανές, ότι
δέν παύει νά υφίσταται ό άδικος χαρακτήρ τής πράξεως.

Εις άλλας περιπτώσεις, χωρίς όμως νά διατυποΰται και τό άτιμώρητον τοΰ
δράστου, έκφράζεται ή αυτή έλλειψις κυριαρχίας επί τής χρήσεως τού λογικού. Τον
υπό τό κράτος οργής ενεργούντα ή λαϊκή άντίληψις έξομοιοϊ μέ τον παράφρονα
άπό τήν άποψιν τής ικανότητος προς καταλογισμόν. Τάς περιπτώσεις ταύτας άνευ-
ρίσκομεν εΐς τάς παροιμίας:

Ό θυμωμένος κι δ τρελλός ομοιάζουν και οι δυό 6).
Ό θυμωμένος κι ό δαιμονισμένος λίγο διαφέρουν 7).

Τήν αυτήν έλλειψιν καταλογισμού καί μάλιστα εΐς όξυτέραν βαθμίδα θεωρεί

1) Είναι ακράδαντος ή λαϊκή πίστις, δτι οί κακοί άνθρωποι είναι έστιγματισμένοι υπό
τοϋ Θεοϋ, διά νά διακρίνωνται άπό τοϋς άλλους, εξ ου καί ή παροιμία « Τον κακόν άνθρωπο
τον οημαδεύγ' ό Θεός» (Π Π σημαδεύω, 1 Κρήτη, Καλαϊσάκης).

2) Κ. Κανελλάκη, Χιακά 'Ανάλεκτα, 22-1, 80, 'Αθήναι 1890.

s) ΠΠ σημαδιακός, 1 Δ. Π. Παναγουλάκος, Γΰθειον.

4) ΠΠ σπανός 2, Κρήτη.

5) ΛΑ 1357 Β', 131, Ε. Ίωαννίδης, 'Αμοργός, 1876.

ΙΙΠ θυμώνω, 9. Πρβλ. καί Εύριπίδου Μήδειαν, 417: «Τραχεϊαν ϋργήν ο>ς άμήχα-

νον κακόν»· ') ΠΙ1 θυμώνω, 8.
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ό λαός ύπάρχουσαν είς τόν έν καταστάσει μέθης διατελούντα, διά τάς πράξεις τοϋ
οποίου φοβείται καί αυτός ό παράφρων. Διά τής παροιμίας:

Ό ζουρλός παραμεράει, όταν β λ έπη μεθυαμένον )
εκφράζεται παραστατικώτατα ή εΐκών τής καταστάσεως τής οξείας διαταράξεως τών
ψυχικών λειτουργιών τοϋ μεθυσθέντος2) καί τής έκβαναυσώσεως τοϋ χαρακτή-
ρος αυτού.

Καί είς τάς δύο άνωτέρω παροιμίας (τοΰ «μεθυσμένου» καί τού «θυμω-
μένου») ό παράφρων, ό άναντιρρήτως άκαταλόγιστος, χρησιμοποιείται ώς μέτρον
συγκρίσεως τοΰ βαθμού τής νοητικής συγχύσεως τούτων.

Είναι δέ άξιοσημείωτον, ότι διά τόν έν μέθη ή έν οργή διατελοΰντα, τών
οποίων ή σύγχυσις είναι υπαίτιος, παρ' όλον ότι διαπιστούται άνικανότης καταλο-
γισμού—καί μάλιστα είς μεγαλύτερον βαθμόν έπί μέθης —ή λαϊκή κρίσις δέν
έπεκτείνει τήν αρχήν ότι «ό νόμος δέν τους πιάνει

4. Συνεργεία.

Ή λαϊκή συνείδησις θεωρεί τόν παρασχόντα τήν συνδρομήν του προς
περαίωσιν τής άξιοποίνου πράξεως συνεργόν, ώς τόν κυρίως ύπαίτιον τής τελεσθεί-
σης πράξεως. Τούτο δέ δήλοι άνενδοιάστως διά τής άπαντήσεως, τήν οποίαν δίδει
μέ τήν παροιμίαν:

«Ποιος έκαμε τό φόνο ;

— "Οποιος έδωσε τό μαχαίρι! 3)
Διά ταύτης χαρακτηρίζει ώς αυτουργόν φόνου τόν χορηγήσαντα τό ύλικόν μέσον
διά τήν τέλεσιν τοϋ εγκλήματος, καί ούχί ώς συνεργόν, ώς θεωρεί τούτον ή κει-
μένη νομοθεσία 4).

Παρά δέ τήν φραστικήν διατύπωσιν, ή οποία ομιλεί μόνον διά τόν ύλικώς
συνδραμόντα, πολλάκις ή παροιμία έν τή μεταφορική αύτής έφαρμογή φέρεται
χαρακτηρίζουσα ώς αυτουργόν καί τόν ψυχικώς διά συμβουλών καί οδηγιών συν-
δραμόντα προς περαίωσιν τής άξιοποίνου πράξεως.

Άφ' ετέρου διά τής παροιμίας:

!) ΠΠ μεθυσμένος, 13. 'Ανάλογος καί ή παροιμία «' Ο ζουρλός εφοβήΰηκε το με&νσμένο»
Π Π μεθυσμένος, 12.

2) Πρβλ. Ν. Χωραφα, Ή μέθη έν τφ Ποινικφ Δικαίω, τ. Α', τεϋχ. α', σ. 41.

*) ΠΠ μαχαίρι, 9. Τήν ιδίαν έ'ννοιαν έκφράζει καί ή παροιμία: «Δε φταίει ό φονιάς,
άλλα εκείνος ποδωοε τό μαχαίρι». (ΛΑ 3, 1338, Κορύλλος, Πάτραι).

') "Αρθρ. 72 § 2 Π. Ν.
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'Αδελφός τον αδελφό τόνε σφάζει, μα δέν τονε προδίνει1)
διατυπόΰται ή εκ φυσικών λόγων απορρέουσα αρχή, ήτις εις ώρισμένας περι-
πτώσεις ισχύει καί εις τό Ποινικόν Δίκαιον, δτι απαλλάσσονται τής ποινής πρό-
σωπα συνδεόμενα διά συγγενικού δεσμού προς τον δράστην, καθιερουμένου ούτως
υπέρ αυτών προσωπικού λόγου, άποκλείοντος τήν ποινήν 2).

5. "Εμπρακτος μετάνοια.

Τάς δημώδεις αντιλήψεις επί τής «μετανοίας» εκφράζουν μετ' εύγλώττου
σαφήνειας αί παροιμίαι:

" Υστερη μετανόηση, τίποτε (δ)εν αξίζει3)
Χίλια μετανοιώματα ενα άσπρο, και πάλι κρϊμας τ άσπρο 4).

Ή λαϊκή άντίληψις δέν δύναται νά συλλαβή τάς περίπλοκους δι' aUrnv νομι-
κάς διακρίσεις τών ουσιαστικών καί τυπικών εγκλημάτων, τάς οποίας καθιεροι
ή νομοθεσία, μή απαιτούσα διά τήν κατηγορίαν τών δευτέρων ώρισμένον άποτέ-
λεσμα προς τελείωσιν τής άξιοποίνου πράξεως Ό λαός επισκοπεί γενικώς τό
έγκλημα εκ τής απόψεως τοϋ αποτελέσματος, καί αναγορεύει τήν γενικήν άρχήν,
ήτις άλλως συμπορεύεται απολύτως μέ τό πνεύμα τών διατάξεων τής κειμένης
νομοθεσίας, δτι μετά τήν έπέλευσιν τοϋ αποτελέσματος πάσα έκ τών υστέρων
μετάνοια ουδεμίαν έχει άξίαν 6).

') ΠΠ προδίνω, 1.

2) Π. χ. άρθρα 76, 130, 242 κλπ. τοΰ Ποινικοΰ Νόμου. 3) Κνριαζής, σελ. 275

4) ΛΑ 1380 Β, 193, Μ. Λιουδάκη, Λασήθι, "Αγιος Γεώργιος, 1939.

5) Ή φαρμακεία π. χ. (αρθρ. 289 Π. Ν.) είναι έγκλημα τυπικόν, διότι ή αντικειμενική
ύπόστασις τοΰ εγκλήματος τούτου εξαντλείται απλώς είς τήν είσαγωγήν είς τον άλλότριον
οργανισμών δηλητηρίου ή άλλων ουσιών, δυναμένων νά έπιφέρωσι τον θάνατον, καί δέν περι-

λαμβάνει τήν έπέλευσιν τοϋ αποτελέσματος.

6) Ή ισχύουσα νομοθεσία μόνον είς τάς περιπτώσεις τών οίρθρων 378, 393 καί402 τοΰ Π.Ν.
δέχεται εξαιρέσεις. Ό Ν. Δημητρακόπουλος, τ. Β' σ. 96-7, άναφέρων τήν παροιμίαν «προσκννη -
μένο κεφάλι οπα&ί δεν τό κόβει» ορθώς παρατηρεί δτι αΰτη «μορφωθεΐσα πιθανώς επί Τουρκο-
κρατίας είναι ενδεικτική τής 'Αρχής τοΰ Διεθνούς Δικαίου περί μεταχειρίσεως αιχμαλώτων, ώς
καί δτι ή παροιμία αΰτη παρεκταθεΐσα τής αρχικής σημασίας καί υπό πλατυτέρανεννοιαν φερο-
μένη, φέρει τά στοιχεία τής είς τάς ποινικάς νομοθεσίας ανεγνωρισμένης νομικής άρχής τής
εμπράκτου μετανοίας». Σημειωτέον δτι ή παροιμία αΰτη, ήτις άπαντα είς τήν παλαιοτάτην
συλλογήν δημωδών παροιμιών τοΰ Ίωαννίτου ίερομονάχου Παρθενίου Κατζιούλη υπό τον
τΰπον «προοκυνοϋοαν κεφαλήν ο ν τέμνουοιν* (Π Π τ· Α' σ. 107 άρ. 2070), ώς επίσης καί είς
τήν συλλογήν Κρητικών παροιμιών τοΰ Στεφάνου Ξανθουδίδου ύπό τήν (μραστικήν διατύ-
πωσιν «κεφαλή που κλίνει οπαΰι δεν τήν κόβει» (Π Π κεφάλι 117, Άνατ- Κρήτη) εκφράζει είς
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6. Εγκλήματα κατά τής τιμής.

Μεγάλη είναι ή σημασία, τήν οποίαν αποδίδει ό λαός είς τήν ήθικοκοινω-
νικήν υπόστασιν τών άτόμων. "Εκαστος πρέπει νά φροντίζη διά τήν διατήρησιν
τής εκτιμήσεως έκ μέρους τών άλλων καί νά προφυλάσσεται άπό τήν δημιουργίαν
διαδόσεων είς βάρος του. Ή παροιμία: Ώλίς τον πον τον'βγειαναφερομένη εις
τό κακόν ό'νομα τό όποιον δύναται νά άποκτήση τις έν τή κοινωνία, εκφράζει
χαρακτηριστικώς τον οικτον (ά>/Ιίς = άλίμονον), τον όποιον ό λαός αισθάνεται
δι' εκείνον, δ δποΐος έχει τήν άτυχίαν νά κακολογηθή, πολύ περισσότερον πού
ή συκοφαντία δυσκόλως εξαλείφεται.

Μέ μεγαλυτέραν όμως έμφασιν αποδίδουν τήν έννοιαν ταύτην αί παροιμίαι:
Κάλλιον νά βγή το μάτι σον παρά τό δνομά σου 2),
Κάλλιο λείψανο τση γης, παρά πομπή τοϋ κόσμου 8).

Εις τάς παροιμίας ταύτας πλήν τής επισημάνσεως τής τεραστίας βλάβης τής
προξενουμένης είς τά άτομα, διαφαίνεται καί ή ηθική βάσις διά τήν ανάγκην τής
προστασίας τών άτόμων τούτων, ή δποία ευρίσκει πλήρη άνταπόκρισιν είς τήν
κειμένην νομοθεσίαν, υπό τήν μορφήν τής δικαστικής προστασίας τής προσβλη-
θείσης τιμής 4).

τήν κοινήν της έννοιαν, δτι διά τής μετριοπάθειας και εΰπειθείας αποφεύγεται ή έπαπειλου-
μένη καταστροφή. Τήν αύτήν έννοιαν εύρίσκομεν παλαιότερον διατυπουμένην εις τήν Άντιγό-
νην τοϋ Σοφοκλέους, στ. 712 - 4.

ι-Όρας παρά ρεί&ροιαι χειμάρροις οοα
δένδρων ΰπείκει, κλώνας ώς εκσφζεται"
τά δ' άνταείνοντ αντόπρεμν άπόλλνται».

>) ΠΠ τ. Α', σ. 504 (αλί, 5.) 2) ΠΠ δνομα, 11. 3) ΠΠ πομπή, 21.

4) Κρίνομεν σκόπιμον νά παραθέσωμεν ένταΰθα δύο παροιμίας, τών όποιων τό
περιεχόμενον έχει σχέσιν μέ τό ύπό έξέτασιν κεφάλαιον : α') Ή παροιμία *βοη λαον, όργη

Θεοΰ» λέγεται μάλλον πρός ένδειξιν τής δυνάμεως καί τών αποτελεσμάτων τής λαϊκής κατα-
κραυγής. Είς ώρισμένας δέ περιπτώσεις άπαντωμένη ώς *' Οργη λαον, όργη Θεον», λέγεται καί
imo τήν έννοιαν τής παντοδυναμίας τοΰ δχλου καί ουχί τής κακής φήμης ώς εσφαλμένως
θεωρεί ό Δημητρακόπουλος (τ. Β' σ. 103). β ) Ό Πολίτης είς τήν παροιμίαν «Λ/' έβρισες ;
πον 'ντο; μ' εδειρες; γιά το» (ΠΠ τ. Δ' σ. 346 δέρνω, 20) δίδει τήν έρμηνείαν «"Οτι τών

μέν ύβρεων ή μνήμη εξαλείφεται, αλλ'οΰχί καί τών αίκιών». Θά ήδύνατο νά υποστηριχτή
καί ή έννοια, δτι επί έξυβρίσεως απαιτείται άπόδειξις δτι αΰτη συνετελέσθη, έν αντιθέσει
πρός τόν δαρμόν, ό όποιος δέν δύναται νά άμφισβητηθή, διότι ό δαρείς φέρει έκδηλα τά ίχνη
τής κακοποιήσεως. 'Υπέρ τής δευτέρας εκδοχής συνηγορούν καί αί λαϊκαί αντιλήψεις, αί
θεωροϋσαι δτι αί ύβρεις καί κακολογίαι μένουν ανεξίτηλοι είς τήν μνήμην, τάς οποίας εκφρά-

ζουν αί παροιμίαι «η μαχαιριά γαίνει, ό λόγος ό κακός δεν γαίνεικαί «η τσεκουριά επέρασε,

ό λόγος δεν επέρασε κλπ. (ΛΑ 883, 254, Νεστορίδης, Μεσσηνία).
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Δυσφήμησις.

■ Είς τήν παροιμίαν:

«Μάδκια που είδαν τζ' είπαν, έβγήκαν·
Μάδκια πδν είδαν τ ζ' είπαν; »
(Μάτια πού είδαν καί είπαν έβγήκαν,
Μάτια πού δέν είδαν καί είπαν;)
συνοψίζεται ή όλη έπί τοΰ αδικήματος τής δυσφημήσεως άντίληψις τού λαού,
ή οποία διαγράφεται σχεδόν απαράλλακτος καί εΐς τήν κειμένην νομοθεσίαν.

Διά μέν τής πρώτης φράσεως (Μάδκια που είδαν τζ' είπαν, έβγήκαν) ό λαός
εκφράζει τήν θρησκευτικήν του πεποίθησιν περί τής θείας τιμωρίας τοΰ δυσφη-
μοΰντος διά τής τυφλώσεως τών οφθαλμών του. Τούτο ευρίσκεται εννοιολογικώς
έν πλήρει ομοφωνία μέ τήν άπλήν δυσφήμησιν τοΰ ισχύοντος δικαίου, έφ° όσον
θεωρεί άξιον κολασμού καί εκείνον, ό όποιος μετέδωκεν άληθή γεγονότα 2).

Διά τής δευτέρας φράσεως (Μάδκια πδν είδαν τζ* είπαν;) διατυπουμένης
ύπό τύπον ερωτήσεως άποδίδει παραστατικώς ό λαός τήν έννοιαν τής συκοφαντικής
δυσφημήσεως, θεωρών άξιον μείζονος κολασμού τόν έν γνώσει διαδίδοντα ψευδές
γεγονός.

Άφ' ετέρου ή Κυπριακή παροιμία: Λόγια άκακα έν — ι — βλάφτουν3),
τ. έ. λόγια πού λέγονται χωρίς κακίαν δέν βλάπτουν, διδάσκει ότι δέν είναι επιζή-
μιοι διά τόν δυσφημούμενον άνυστερόβουλοι εκφράσεις, ούτω δέ θεμελιούται
εμμέσως ή άντίληψις, ότι ό δόλος άποτελεϊ προϋπόθεσιν άπαραίτητον τής υπάρ-
ξεως τοΰ εγκλήματος τής δυσφημήσεως.

Έξύβριαις.

Αξία προσοχής άπό νομικής απόψεως είναι ή παροιμία: Ό δαρμένος έχει
κ ένα λόγο παραπάνω 4) διδάσκουσα ότι «έπιτρέπεται εΐς τόν άδικηθέντα καί νά
διαμαρτυρηθή μετά τραχύτητος καί νά ύβρίση τόν άδικήσαντα»

Εις τό σημείον τούτο ή κειμένη νομοθεσία ευρίσκεται πλήρως ένηρμονι-
σμένη μέ τήν λαϊκήν συνείδησιν, καθιεροΰσα δυνητικόν προσωπικόν λόγον άπαλ-
λαγής άπό τής ποινής διά τόν ύπαίτιον έξυβρίσεως, οσάκις ούτος παρεσύρθη είς

!) Κνριαζής, σ. 270.

s) Έκ της διατυπώσεως «είδαν τζ' είπαν» είναι φανερόν, ότι πρόκειται περί μεταδόσεως
ώρισμένου γεγονότος, ακριβώς εκείνοι' τό όποιον είδον.

3) Κυριαζής, σ. 258.

4) ΠΠ τ. Δ', σ. 346 (δέρνω, 22).

5) Αυτόθι·
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τήν πραξιν «έκ δεδικαιολογημένης άγανακτήσεως ένεκα πράξεως τοΰ παθόντος
ναντίον του ή τελουμένης ένώπιόν του καί 'ιδιαζόντως σκληράς ή β αν αύ σου» 1)'

7. Παιδοκτονία.

Ή παιδοκτονία δέν είναι άγνωστος εΐς τά λαϊκά μας κείμενα. Ούτως εΐς δημο-
τικον άσμα παρέχεται μέ πλήρη ένάργειαν ή εΐκών τοϋ εγκλήματος τούτου.
Κοράαιο κυρφογάστρωτο καϊ μωρογαστρωμένο
μονάχον του εθέριζε κ εδεματοκουβάλιε,
τσοϊ μήνες ελογάριαζε, ποιο μήνα θά γεννήση.

"Ερχετ ό μήνας τοϋ παιδιοϋ που 'θελε νά τό κάμη.
Δραπάνι βάν' άντις σκαμνί, όεμάτ άντις γιά κλίνη.
Κι άπήτις και τό γέννησε κ' εβολοκόπησέν το,
είς τήν ποδιά τση τό 'βαλε πά νά τό καταλύση 2).

'Αποτρέπεται όμως ή έκτέλεσις τής εγκληματικής πράξεως άπό τάς επιτιμήσεις
μιας πέρδικας, ή οποία προσωποιεΐται εΐς τό άσμα εκφράζουσα διά τοΰ στόμα-
τος της τήν λαϊκήν άποδοκιμασίαν τής πράξεως.

'Εγώ 'χω δώδεκα πονλιά, κανένα δέ σκοτώνω,
καί συ έχεις ένα μοναχό καί δέ θά τό φνλάξης ;

Τό άσμα παρ' Άραβαντινφ έχει έν κατακλείδι τούς έξης δύο στίχους:
"Αν έχης δώδεκα πουλιά, τά 'χεις μέ τήν τιμή σου,
κ εγώ 'χω ένα μοναχό, μόν' τό 'χω δίχως άντρα 3).

§ τοϋ άρθρου 25 τοϋ Νόμου 5060/1931. Ό αείμνηστος Ν. Δημητρακόπουλος, (τ. Β',
σ. 97) είς τήν παροιμία»": Άπό πίσω τον καϋένας και τόν βασιλια τόν βρίζει, διαβλέπει λαϊκήν
άντίληψιν, ότι προς ΰπαρξιν τοΰ αδικήματος της έξυβρίσεως απαραίτητος είναι ή έκτόξευσις
τής ύβρεως επί παρουσία τοϋ προσβαλλομένου προσώπου καί δτι, απόντος τοΰ ύβριζομένου,
παύει νά άποτελή κολάσιμον πράξιν. Νομίζω δτι ή τοιαύτη έννοια δέν υποκρύπτεται είς τήν
έν λόγφ παροιμίαν, ήτις άφορα μάλλον τόν τύπον τοΰ θρασυδείλου, ό όποιος δέν τολμά ένώ-
πιόν τού ύβριζομένου νά έκστομίση τάς ύβρεις του.

2) Α. Jeannarakis, "Ασματα Κρητικά, σ. 207-8, άρ. 269. Έκ τής λέξεως «κυρφογά-
στρωτο» τοΰ πρώτου στίχου ουδεμία αμφιβολία καταλείπεται, δτι πρόκειται περί νόθου. Ίδέ
καί παρατηρήσεις έπί παραλλαγής τοϋ άσματος τούτου υπό τοϋ καθηγητού κ. Κ. Τριανταφυλ-
λοπούλου είς τήν Εφημερίδα «Πολιτεία» τής 21*1? Νοεμβρίου 1921.

3) II. Άραβαντινον, Συλλογή δημωδών ασμάτων τής'Ηπείρου. Έν Άθι']ναις 1S80, 182
281. Δέον νά σημειωθή δτι οί δύο ούτοι στίχοι μόνον είς τήν συλλογήν τοΰ 'Αραβαντινοϋ
καί είς ούδεμίαν άλλην παραλλαγήν τοϋ αύτοϋ άσματος άπαντοϋν, χοϋτο δ' είναι άπόδειξις
ότι οί στίχοι ούτοι έπλάσθησαν ύπ" αύτοΰ. Πιθανώτατα δμως έκφράζουν εύρύτατα παγιωμένην
λαϊκήν άντίληψιν.
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Είναι εξαιρετικώς ενδιαφέρουσα άπό νομικής απόψεως ή άπάντησις, τήν
οποίαν δίδει ή τεκούσα είς τούς δύο αύτούς στίχους, έκ τής οποίας παρουσιάζονται
διά τοΰ λαϊκού στόματος οί λόγοι, οΐτινες ώθησαν τόν νομοθέτην εΐς τόν άποχω-
ρισμόν τής πράξεως ταύτης άπό τής κοινής άνθρωποκτονίας, και εΐς τήν θεσπισιν
ήπιωτέρας ποινής. Εΐναι έκδηλος εκ τοΰ δημοτικού άσματος ή ιδιάζουσα ψυχολο-
γική κατάστασις τής τικτούσης νόθον τέκνον, τήν οποίαν προκαλεί ό φόβος τής
άποκαλύψεως τής άθεμίτου σχέσειος καί τοΰ μέλλοντος νά επακολούθηση κοινω-
νικού εξευτελισμού της *).

Τό φάσμα τοΰ φόβου τής άποκαλύψεως τής παρεκτροπής, ένεκα τού οποίου
δημιουργείται ή έκρυθμος ψυχολογική κατάστασις, διαφαίνεται καί έκ τών κατω-
τέρω στίχων άλλου δημοτικού άσματος:

Παρά ν άκουα' ή μάννα μου πώς είμ άγκαστρωμένη,
κάλλιο ν άκουα' ή μάννα μου στή γή νά 'μαι θαμμένη ... 2).

8. Βιασμός - άποπλάνησις.

'Εκ τών δημοτικών ασμάτων διαφαίνεται, ότι ό ένοχος βιασμού ύπέκειτο εΐς
τήν κρίσιν τής δικαστικής άρχής, κατόπιν προσφυγής τής βιασθείσης. Ούδαμοΰ
όμως προκύπτει ότι αύτή αύτη ή πράξις τοΰ βιασμού ήτο ποινικώς κολάσιμος,
άλλά μόνον ότι ύπεχρεοΰτο δικαστικώς ό δράστης νά συζευχθή τήν βιασθεϊσαν,
άποκαθισταμένων ούτω τών πραγμάτων3).

Παραθέτομεν κατωτέρω ασμα άρκετά σπάνιον, όπου ή κατόπιν άποναρκώ-
σεως τών αΐσθήσεών της βιασθεΐσα προσφεύγει εΐς τήν δικαιοσύνην, επικαλούμενη
τήν κρίσιν της.

"Υπνο πολύ τήν πότισε, κ' ήπεσε λιγωμένη
και τό πρωΐ σηκώθηκε, κ' ήτον άρρωστημένη ...

— Φίδ' ήνοιωσα στή μέση μου και βάρος στό λαιμό μου.

— Έγώ 'μουνε τό φίδι σον, εγώ 'μουν κ' ή τιμή σου.
Τρίβγει τό μουστακάκιν του, στό μαϋρον του καθίζει.
Σηκώνεται κ' ή κόρ' αύτή, τραυά, δικαιοσύνη4).

*) Πρβλ. Τιμ. 'Ηλιοπούλου - Ν. Χωραφα, Σύστημα Ελληνικού Ποινικού Δικαίου,

1927 σ. 2. 2) ΛΑ 1122, 2 - 3, Βίτα Ξανθάκη, Χίος.

3) Κατά τάς διατάξεις τοΰ νομοκάνονος τοΰ Μανουήλ Μαλαξοΰ, όστις απηχεί τό δίκαιον
τοΰ υποδούλου "Ελληνισμού έπί Τουρκοκρατίας, ό βιάσας άμνήστευτον παρθένον ύπεχρεοΰτο
νά τήν νυμφευθή. (Βλ. Ί. Π. Παπακνριακοπούλου, Ή διαπαρθένευσις καί τό Έλληνικόν ιδία
δίκαιον, 1943, 121).

4) Τετράδια Σημειώσεων Ν. Γ. Πολίτου, Ν' 30-32.
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Εις άλλην παραλλαγήν τού aUroU άσματος είναι εμφανής ή προσφυγή εις
.τήν δικαστικήν κρίσιν διά τον έξαναγκασμόν τού δράστου προς σύναψιν γάμου
μετά τής βιασθείσης.

Γιά σήκον, ϋνατέρα μου, καϊ λούσου και χτενίσου,
νά πάμ' άπά στοϋ ποδοατά, την κρίση νά μας κάμη 1).

Ή ιδία εξουσία τών δικαστηρίων καί νομική ύποχρέωσις προς σύναψιν
γάμου διατυπόΰται είς τά δημοτικά άσματα καί δι' εκείνον, δστις διέφθειρε παρ-
θένον, χωρίς δμως νά διαφαίνεται καί ποινική κύρωσις κατά τοΰ φθορέως. Ούτως
ό εξ αιτίας τών άρών έγκαταλειφθείσης εγκύου, αΐτινες είσηκούσθησαν υπό τοΰ
θείου, υποφέρων εραστής,— τον οποίον άσθενοΰντα «τον κόβουν οι γιατροί με
ξουράφια » — άποτεινόμενος προς α^ήν λέγει:2)

Μωρή σκύλα, κόρη άνομη, μωρή καταραμένη,
δεν ήτον κρίση νά με πας, καντής γιά νά με κρίνης,
μόν' ερριξές με στον Θεόν, πού 'ναι δικαιοκρίτης; 3)

Ή αυτή στερεότυπος επωδός:

Μωρή σκύλα, μωρ' άνομη, μωρή μααρισμένη,
δέν είχε κρίση νά με πας, καδή νά μέ δικάσης,
μόνου μ' έκ άλεσες ατό Θιό, κι ό Θιός έπάκουσέ σον ;4)
ήτις είναι ενδεικτική εξουσίας τών δικαστηρίαιν, επαναλαμβάνεται, ώς έν τφ ανω-
τέρω παραδείγματι, καί διά τον εγκαταλείψαντα τήν σύζυγον.

Νομική όμως ύποχρέωσις προς σύναψιν γάμου δέν διαγράφεται είς τά δημο-
τικά άσματα καί κατ' εκείνου ό οποίος παρέβη τήν δοθεϊσαν ύπόσχεσιν γάμου.
'Απαραίτητος προϋπόίϊεσις, διά νά γεννηθή τοιαύτη ΰποχρέωσις, ώς διαφαίνεται
εκ τών δημοτικών ασμάτων, είναι νά ύπάρχη φθορά τής κόρης· άλλως ή ύπο-
χρέωσίς του είναι απλώς ηθική, τής λαϊκής συνειδήσεως άποδοκιμαζούσης εντόνως
τον άθετοΰντα τήν δοθεϊσαν ύπόσχεσιν.

Διά τοΰτο ή κόρη, μη έχουσα τήν δυνατότητα τής προσφυγής είς τήν άνθραι-
πίνην δικαιοσύνην, περιορίζεται νά ζητή τήν τιμωρίαν τοΰ άπιστου υπό τής
Θείας Δίκης.

Χ) Τετράδια Σημειώσεων Ν. Γ. Πολίτου, Ν' 28-29. Ποδοστάς = βασιλεύς.

-') Βλ. και Δημητρακόπονλον, τ. Β', σ. 157.

3) Passow, σ. 333, αριθ. 452. Χαρακτηριστική τών έκ θρησκευτικών επιδράσεων πεποιθή-
σεων τοϋ λαοϋ είναι ή εκ τών ανωτέρω στίχων έμφανιζομένη λαϊκή πίστις, δτι ή μεγαλυτέρα
τιμωρία τοΰ ενόχου προέρχεται από τήν θείαν δικαιοσύνην. Διά τοϋτο καί ό ένοχος παραπονείται,
διατί δέν προσέφυγεν είς τά ανθρώπινα δικαστήρια, τών όποιων ή κρίσις θεωρείται ήπιωτέρα.

4) Νεοελλ. Γράμματα, 16 'Απριλίου 1938, Ν· Σφυρόερας, Άπύρανθος Νάξου.
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— τΩ Κυρά Παναγία μου και κάμε δίκαια κρίση,
ή μπάλλα ή τελλίδικη ατά στήθη τον νά σβήση').

'Ακόμη καί είς τήν περίπτωσιν άθετήσεως υποσχέσεως γάμου, δοθείσης ειδι-
κώς πρός όρφανήν, ότε ή έξέγερσις τής λαϊκής άγανακτήσεως εμφανίζεται έτι μεγα-
λυτέρα, ουδεμία νομική ύποχρέωσις διά τον άθετήσαντα υφίσταται, τής λαϊκής
μούσης έξαντλουμένης εΐς τήν έκτόξευσιν άρών.

"Οπου άγαπήση ορφανή και την ε παρατήξη
στης Πόλης τά ψηλά βουνά σκλάβος νά προσκύνηση,
νά τον βάρη η -θάλασσα, νά τον χτυπά τό κϋμα,
ν' άναστενάζη καί νά πη τής ορφανής τό κρίμα 2).

9. Μοιχεία.

Ή μοιχεία θεωρουμένη ώς ποινικόν αδίκημα καί τιμωρουμένη υπό τοϋ
Ποινικού Νόμου") διά τής ποινής τής φυλακίσεως, απασχολεί πολύ, ώς έκ τής
κοινωνικής της σημασίας, τον δημοτικόν μας ποιητήν.

Εΐς τήν λαϊκήν συνείδησιν ή μοιχεία ΰπολαμβάνεται ώς έν άπό τά βαρύ-
τατα εγκλήματα, τά άξια τοϋ σκληροτέρου κολασμού4). Περιπτώσεις μοιχείας, άπο-
τελούσαι τό θέμα δημοτικών ασμάτων, εμφαίνουν τήν άντίληψιν τοΰ δικαιώματος
τής ποινής, ώς μέσου άτομικής ικανοποιήσεως ή έκδικήσεως τοΰ παθόντος, αντί-
ληψη ή οποία, ώς γνωστόν, έπεκράτει εις έποχάς άρχαιοτάτων (προρρωμαϊκών)
δικαίων, ώς καί κατά τήν τοΰ αρχαίου Ρωμαϊκοΰ Δικαίου 5).

Ούτως εΐς δημοτικόν άσμα έκ Μακεδονίας, ό σύζυγος συλλαβών μοιχευο-
μένην τήν σύζυγόν του φονεύει ταύτην κατά τον άγριώτερον τρόπον.

Καί τό σπαθί του εβγαλε, λιανά - λιανά τήν κάμει,
είς τό σακκί τή μάζωνε, στο μύλο τήν πηγαίνει.

*) Μ. Μιχαηλίδου - Νονάρον, Δημ. Τραγ. Καρπάθου, σ. 170, 29. Τελλίδικη-— ή σφαίρα
ή τυλιγμένη μέ σύρμα (τέλι), ήτις καί θεωρείται μάλλον αποτελεσματική.

") ΛΑ 1401, 137, Ά. 'Αδαμαντίου, Τήνος, Δυό Χωριά, 1895.

') Άρθρον 286 1Ί.Ν.

*) Παρομοία άντίληψις έπεκράτει έπί βυζαντινής εποχής, κατά τήν οποίαν τό έγκλημα
τής μοιχείας εθεωρείτο ώς λοιμώδες νόσημα, ουδόλως κατώτερον τής άνδροφονίας. (Πρβλ.
Κ. Γαρδίκα, Τό έγκλημα τής μοιχείας έν τ(ϊ) τής Βυζαντιακής Αυτοκρατορίας Δικαίιρ.
1925, σ. 2).

δ) Πρβλ. Τιμ· 'Ηλιοπούλου, Σύστημα τοΰ Ελληνικού Ποιν. Δικαίου, τ. Α', σ. 16 καί
Γ. Μαριδάκη, Τό Άστικόν Δίκαιον έν ταΐς Νεαραΐς τών Βυζαντινών Αύτοκραιόρων, σ. 115.
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—Άλεθε, μύλε μάλεθε, τής κούρβας τό κορμάκι,
φκειάνε τ' αλεύρι κόκκινο και τό πασπάλι μαύρο ').

Είναι τόσον έντονος ή λαϊκή αποδοκιμασία τής μοιχείας καί τόσον ισχυρά
ή κοινωνική προς αύτήν αποστροφή, ώστε καί αύτό ακόμη τα μητρικά αισθή-
ματα τής αγάπης υποχωρούν καί ή μήτηρ τής ενόχου δέν συγκινείται, άλλ' εμφα-
νίζεται δριμύς καί άλύγιστος κατήγορος.

— Δεν μέ λυπάσαι, μάννα, όπου μ' εγέννηοες
μέ βάσανα, μέ πόνους μ εκοιλιοπόνεσες;

— Δέν σέ λυπούμαι, σκύλα, γιατί μ' άπάτησες,

τ' άντρός σου τό στεφάνι τό τσαλαπάτησες...').

Αυτή όμως ή άκαμπτος λαϊκή άντίληψις καί ό σκληρός καί αυτοδύναμος
κολασμός τής μοιχείας, έκδηλούμενος εΐς τά δημοτικά άσματα, άρχίζει νά ΰποχωρή
είς άλλας παραλλαγάς τού αυτού άσματος, εΐς τάς οποίας δέν υπάρχει ή έκδήλωσις
τής ικανοποιήσεως τοϋ άγριου μίσους διά τοϋ «άλέσματος» είς τόν μύλον. Ύπό
τήν πνοήν τών νεωτέρων άντιλήψεων τοϋ δικαίου έξεγείρεται κατά τοϋ φονέο)ς
συζύγου ή λαϊκή άγανάκτησις διά τήν αύτοδύναμον τιμωρίαν τής ενόχου. Ή πα-
λαιά καί άτεγκτος αυτοδύναμος τιμωρία και ή ίκανοποίησις τής π?α)γείσης τιμής
παραχωρεί τήν θέσιν της εΐς τήν κρίσιν τής δικαστικής άρχής.

Ούτως ή μήτηρ τής φονευθείσης λέγει εΐς τόν γαμβρόν της:

— Δέν είχες κρίση νά τήν πας, κρίση νά πά τήν κ ρίνη ς

μόν* ήκατσες και ήκαμες μονάχος σου τήν κρίση; 3) ή άλλως

— Βρε σύ, σκύλε, βρέ άνομε, βρέ σύ, γεβεντισμένε,

δέν είχε κρίση νά τήν πάς, κριτή γιά νά τήν κρίνης;')

Καί εΐς άλλην παραλλαγή ν τοϋ άσματος λέγεται:

Δέν είχε κρίση νά κριθής, δεσπότης νά χαιρίσης

καί τέτοιο έκαμες κακό, σύ γυιέ μου καί γαμπρέ μου ;5)

') ΛΑ 1912,77 *Αν. Διαμαντής, Δυτ. Μακεδονία. Τό *αλεομα» είς τόν μύλον καί ή κο-
νιοποίησις τής απίστου συζύγου εμφανίζεται ώς μία τών σκληρότερων ποινών καί είς τά παρα-
μύθια, τά όποια ώς πραγματιστικώτερα προσθέτουν καί τί απογίνεται ή κόνις έκτου αλέσματος"
δηλονότι παραδίδεται είς τούς ανέμους ή ρίπτεται είς τήν θάλασσαν πρός τέλειον εξαφανισμών
τής απίστου. Τούτο καί είς τά άσματα αποτελεί τήν τυπικήν εκφρασιν τής σκληράς ποινής
τής ένοχου (Βλ. καί Γ. Άποατολάκη, Δημοτικά Τραγούδια, 1929, σ. 125).

') ΛΑ 1161 Α, 67,8, Μ. Λιουδάκη, Ίνναχώριον Κρήτης, 1938.

3) ΛΑ 1079,15-16, Βίτα Ξανθάκη, χωρίον Βίκι Χίου, 1936.

4) ΛΑ 312, 76-77, Α. I Πουλάκη.

5) Άρχεΐον Θρακικού Θησαυρού, τ. Α' 1934-6, σ. 250-1.
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Είναι άξιον προσοχής, ότι όλαι αί παραλλαγαί τών ασμάτων, αί έμφανί-
ζουσαι τήν μεταστροφήν αύτήν τής λαϊκής αντιλήψεως, ανάγονται εΐς χρονικήν
περίοδον νεωτέραν, εΐς ουδεμίαν δέ άπό τάς παλαιοτέρας συλλογάς άπαντα
ή άποδοκιμασία αύτη.

Τούτο άποτελεϊ άπόδειξιν, ότι ή μεταστροφή, ή παρατηρουμένη εΐς τά δημο-
τικά άσματα, δέν είναι τυχαία, άλλά φέρει τήν σφραγίδα τών άντιλήψεων έποχής
νεωτέρας, κατά τήν οποίαν ή ποινή αποτελεί δικαίωμα άνήκον είς τήν Πολιτείαν,
καί ούχί μέσον άτομικής έκδικήσεως ή ικανοποιήσεως τού παθόντος.

Τοιαύτα στοιχεία ενδεικτικά άρχαιοτάτων άντιλήψεων περί τού χαρακτήρος
τής ποινής, ώς καί τής μεταγενεστέρας εξελικτικής μορφής ταύτης, άνευρισκόμενα
είς δημοτικά άσματα, τά όποια άναφέρονται είς τό έγκλημα τής μοιχείας, θά ήδύ-
ναντο νά προστεθούν είς τά φιλολογικά τεκμήρια1) ώς επιχειρήματα νομικά ένι-
σχύοντα τήν άποψιν, ότι ή σημερινή δημώδης ποίησις άποτελεϊ συνέχειαν τής
άρχαίας ποιήσεως, ίσως δέ μάλιστα καί εποχής χρονικώς πολύ προγενεστέρας τής
υποστηριζόμενης.

Ύπ" αύτήν τήν μορφολογικήν έξέλιξιν, ή οποία άπηχεί τάς εκάστοτε κρατη-
σάσας λαϊκάς ιδέας περί δικαίου καί ηθικής, εμφανίζεται εις τά δημοτικά άσματα
τό άδίκημα τής μοιχείας.

Παροιμίας άναφερομένας εις τό άδίκημα τούτο δέν έχομεν άλλας ειμή περι-
γραφούσας τήν ποινήν τής διαπομπεύσεως τών μοιχών·

Ή παροιμία: «Τον έβάνανε στο γαϊδούρι» '2) είναι λείψανον τής διαπομ-
πεύσεως τών μοιχών διά τής περιαγοογής αύτών έπί όνου άνά τάς οδούς τής
πόλεως. Αί ποιναί αύται ύπήρχον καί εΐς τήν άρχαιότητα καί εΐς τούς Βυζαν-
τινους ).

Άλλ' άπό τόν λαϊκόν όφθαλμόν, προσεκτικόν παρατηρητήν τών κοινωνικών
φαινομένων, δέν ήδύνατο νά διαφυγή τό σύνηθες φαινόμενον, τό όποιον παρου-
σιάζεται ώς έπακολούθημα τού ποινικού κολασμού τής μοιχείας εΐς χείρας εκμε-
ταλλευτών, τήν άνοχήν δηλαδή τοΰ συζύγου διά τήν συντελουμένην μοιχείαν καί
τήν μετατροπήν μάλιστα αύτής εΐς κερδοσκοπικήν έκμετάλλευσιν. Αύτήν τήν έννοιαν
έχει ή παροιμία:

ι) C. Fauriel, Chants popul. de la Grece moderne, Paris 1824, x. A', a. CXII,
Στίλπωνος Κυριακίδον, Αί ίσχορικαί άρχαί χής δημώδους νεοελληνικής ποιήσεως σ. 7.
') ΠΙΙ τ. Γ', σ. 356. (γάδαρος, 96).

s) Πρβλ. Κ. Γαρδίκα, Τό έγκλημα χής μοιχείας, 1923, σ. 15-16, καί Κ. Κωστή, Ερμη-
νεία Ποιν. Νόμου, χ. Β', 1928 σ. 395, σημ. 2.
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"Οταν άκοΰοϊ; δ κερατάς τήν γλύκα τον κεράτου,
μέλι και γάλα γένεται με τή νοικοκυρά τον1).

Διά τούτο ό λαός όχι μόνον τήν τοιαύτην άνεκτικήν στάσιν τού έκμεταλλεικ)-
μένου τους καρπούς τής μοιχείας συζύγου καταδικάζει, αλλά τον θεωρεί καί κυρίως
ύπεύθυνον.

Τοϋ κέρατα και ραβδιές 2).

77ό πανωϋιό τοϋ κερατά ξνλιες τοϋ πρέπου κιόλας3).

Ή έκδηλουμένη διά τών ανωτέρω δύο παροιμιών λαϊκή άντίληψις εμφανί-
ζεται ταυτιζομένη κατά τήν έννοιαν μέ τήν βυζαντινήν παροιμίαν :

Τφ τής μοιχαλίδος άνδρι και πληγαι πρέπουσιν 4),
ή οποία αντικατοπτρίζει τό δίκαιον τής βυζαντινής εποχής, ότε ό έπ' αΰτοφώρορ
καταλαβών τήν γυναίκα μοιχευομένην και άνεχόμενος λαμβάνων κέρδος, έτιμιορεΐτο
ώς προαγωγός καί τυπτόμενος έξωρίζετο 5).

10. Κλοπή.

I. "Αφθονοι είναι αί παροιμίαι, αί άναφερόμεναι εις τό συνηθέστατον αδί-
κημα τής κλοπής. Είς πολλάς εξ αυτών διαφαίνονται λαϊκαί πεποιθήσεις, αί όποΐαι
παρουσιάζουν μέγιστον ενδιαφέρον άπό νομικής απόψεως. Ούτω διά τής παροι-
μίας: Κλέψεως άντικλέιρεως αμαρτία εν εχει1') έκφράζεται άντίληψις, μή συμπί-
πτουσα μέ τάς απόψεις τής κειμένης νομοθεσίας, ότι ή κλοπή πράγματος κατεχο-
μένου υπό κλέπτου δέν θεωρείται έπίμεμπτος, διότι πρόκειται περί πράγματος
προελθόντος έκ κλοπής7). Οί'δεμίαν δέ δίωξιν συνεπάγεται ή κλοπή πράγματος
κλοπιμαίου, ώς εμφαίνεται εκ τής συμβουλής, τήν οποίαν δίδει ή έκ Μακεδονίας
παροιμία:

ΛΑ 28, 126, άδηλου τόπου.— Συναφές καί τό κατωτέρω δίστιχον: «Ό κερατάς τοΰ
κερατά σάν κλίνει τοϋ κεράτου, μέλι καί γάλα γίνεται μέ τήν νοικοκυρά του. (Μ. Λιονδάκι,
Λαογραφικά Κρήτης, Α', Μαντινάδες. Έν 'Αθήναις 1936, σ. 523).

J) ΛΑ 883, σ. 686, 708, άδήλου τόπου, Νεστορίδης.

J) ΠΙΙ κερατάς, 10 (Κρήτη).

4) Eduard Kurtz, Die Sprichwortersammlung des Maximus Planudes, 1SS6,
σ. i6, 20.

5) Κ. Γαρδίκα, To έγκλημα τής μοιχείας έν τω τής Βυζαντιακής Αυτοκρατορίας
Δικαίιρ, 1925, σελ. 7.

") ΠΠ κλέφτω, 41 (Καρπάθου).

') Ή αυτή άποψις φαίνεται διατυπουμένη καί είς τήν βυζαντινήν παροιμίαν: «Άπό
κλέπτου κλέιρον και κρίμα ονχ εξεις» (Ed. Kiirtz, έ'νθ' αν.).
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Κλέψ' τον κλέφτη καί μη φοβάσαι 0·

. Έν σχέσει επίσης προς τήν κλοπήν εύρίσκομεν παρά τω λαω παροιμίας τινάς,
αϊτινες, καίτοι δέν εκφράζουν νομικήν τινα έννοιαν, είναι χαρακτηριστικοί τών
σχετικών λαϊκών πεποιθήσεων. Έκ τούτων:

α') Ή παροιμία «Ο κλέφτης κι δ ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται
είναι χαρακτηριστική τής λαϊκής πεποιθήσεως, δτι ό κλέπτης τελικώς θά άνα-
καλυφθη2).

β') Ή παροιμία «Ό κλέφτης τό γεβέντιομα γιά πανηνρι τό 'χει3), είλημμένη
έκ τοΰ εθίμου τής διαπομπεύσεως τών κλεπτών, είναι ενδιαφέρουσα από εγκληματο-
λογικής απόψεως, ώς ενδεικτική τής ψυχικής προσωπικότητος τών κλεπτών καί

γ ) Ή παροιμία «Βάλε τούς παράδες οον στ' άστρα, νά κάνης τους αγγέ-
λους κλέφτες», διδάσκουσα νά μη δίδωμεν άφορμήν κλοπής καί εις τούς έντιμο-
τάτους, έχει τήν βαθυτέραν έννοιαν, δτι ή έγκληματικότης υπολανθάνει είς άπαντας
τούς ανθρώπους.

II. Ή κλοπή εκκλησιών θεωρείται εις τήν λαϊκήν συνείδησιν ώς μέγα
αμάρτημα καί συνεπάγεται αύστηροτάτην ποινήν. Τήν άντίληψιν ταύτην άνευρί-
σκομεν τόσον εις τά δημοτικά άσματα, δσον καί είς τάς παροιμίας.

"Ενας αετός γκιζέραε στα κλέφτικα λημέρια.
Πέτρα στην πέτρα περπατεΐ, λιθάρι στο λιϋάρι,
βαστούσε καϊ στα νύχια του ανθρώπινο κεφάλα.
Φορές φορές τό τσίμπαε, φορές και τό ρωτάει.

— Κεφάλ' μου κακοκέφαλο, κακό καιρό γραμμένο,
κεφάλ' μου, τί κακό 'καμες και σέ κρατώ στά νύχια;

—"Αλλοτες στον πα/αό καιρό και στά παλιά ζαμάνια
άλλοι κορσεναν πρόβατα κι άλλοι κορσεΰαν γίδια
κ' εγώ τό δόλιο κόρσευα 'κ λ η σ ι έ ς και μοναστήρια.

— Κεφάλ' μου δίκιο τό 'πα&ες καί σέ κρατώ στά νύχια i).

Έκ τών τριών τελευταίων στίχων τοΰ άσματος τούτου είναι εμφανώς σαφής
ή υπάρχουσα εξ ακραιφνούς θρησκευτικής επιδράσεως διαφορά μεταξύ κλοπής

!) ΠΠ κλέφτης, 59 (Μακεδονία). Καί κατά τήν Ίουστινιάνειον νομοθεσίαν ό πρώτος
κλέπτης δέν είχε άγωγήν κλοπής, διότι δέν ένδιεφέρετο έξ εντίμου αίτιας. (Παν. 47. 2. 77 καί
47. 2.11).

*) Ή παροιμία αΰτη λέγεται μεταφορικώς διά πάντα έγκλ,ηματίαν, δτι είναι αδύνατον
ν' άποφύγη τήν σύλληψιν.

3) ΠΠ κλέφτης, 81. 4) «Παρνασσός», τ. ΙΔ' (1891) 172.

10
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εκκλησιών καί τών άλλων εν γένει κλοπών, τής κλοπής τών εκκλησιών χαρακτηρι-
ζομένης ώς βαρυτάτου εγκλήματος εΐς τήν λαϊκήν συνείδησιν. Ή διαφορά αύτη
υφίσταται και κατά τήν ίσχύουσαν νομοθεσίαν, θεωρουμένης ώς επιβαρυντικής
περιπτώσεως τής κλοπής τών εκκλησιών *).

Καί εΐς τάς παροιμίας είναι έκδηλος ή αυτή έντονος άποδοκιμασία, συνο-
δευομένη μάλιστα ύπό της πίστεως τής βεβαίας καταστροφής, ή οποία άναμένει
ιόν κλέπτην ιερών πραγμάτων.

Θέλεις νά κάμη ς κακδ τ δχτροϋ σον; Πάρε ένα κεραμίδι εκκλησιάς και
βάλ" τσ άπάνου στο σπίτι τον, νά πάη ξύλου λίθου 2).

Χαρακτηριστικόν είναι, ότι κατά τήν παροιμίαν ταύτην καί ό εν άγνοια
γενόμενος ιερόσυλος εξολοθρεύεται3).

III. Ό λαός ύπολαμβάνει, ότι άπαραίτητον συμπλήρωμα τής κλοπής είναι
ή άπόκρυψις τών κλοπιμαίων. Τούτο δηλοί διά τής παροιμίας:

Ξέρεις νά κλέψης ; —Ξέρω.

— Νά κρνψης; 4).

Λόγω δέ τής τοιαύτης πλήρους εξαρτήσεως καί τού άρρήκτου συνδέσμου τής
άποκρύψεως προς τήν κλοπήν, ή λαϊκή συνείδησις είς πάσαν περίπτωσιν καί χωρίς
διάκρισιν θεωρεί τόν κλεπταποδόχον ώς αύτουργόν κλοπής καί ουχί ώς συνεργόν,
ώς χαρακτηρίζει τούτον ή ισχύουσα νομοθεσία °).

Ταύτην τήν έννοιαν έχει ή παροιμία:

Και ό κλέφτης κλέφτης,
κι δ άποδοχάρης κλέφτης '').

') "Αρθρον 376 Ποιν. Νόμου.

2) ΠΠ τ. Δ' σ. 681 (εκκλησιά, 4).

') 'Ομοίως ή παροιμία ""Οποιος τρώει από κλησιά, τρώει ανθρώπινα σκατά», (ΠΠ. τ. Δ'
σελ. 681, εκκλησιά, 7) αν καί λέγεται διά τόν δολίως διαχειριζόμενον ή σφετεριζόμενον έκκλη-
σιαστικήν περιουσίαν, είναι ενδεικτική τής υφισταμένης διαφοράς ώς προς τήν έκκλησιαστικήν
περιουσίαν, θεωρουμένην ίεράν.

*) ΛΑ 520, 158, Δημητσάνα, I. Κανδηλώρος.

') Ή κειμένη νομοθεσία μόνον είς τήν «έξ έπιτηδεΰματος» άπόκρυψιν τών αντικειμένων
τοΰ έγκλήματος επιβάλλει τήν ποινήν τοΰ αΰτουργοϋ (αρθρ. 73 Π. Ν.Ι, ένφ πάσαν άλλην
απλώς «έξ ίδιοτελείας» άπόκρυψιν χαρακτηρίζει ώς συνέργειαν (άρθρ 72 § 5 Π. Ν·).

6) ΠΠ κλέφτης, 45, Λακωνία, Γεννάδιος. Τό δτι ή λαϊκή συνείδησις κατατάσσει τόν
κλεπταποδόχον είς τήν βαθμίδα τοΰ αύτουργοΰ είναι άναμφισβήτητον έκ τοΰ άπεριφράστου
χαρακτηρισμού «κι ό άποδοχάρης κλέφτηςΔιότι είναι χαρακτηριστικόν, δτι είς τάς παροι-
μίας τονίζεται καί ή ελαχίστη υπάρχουσα διαφορά, δπως έπί καταλογισμοΰ 'δ θυμωμένος
κι δ δαιμονισμένος λίγο διαφέρουν» κ. Ο. κ.
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11. Ύπεξαίρεσις.

Τήν άμεσον καί στενήν συγγένειαν τής υπεξαιρέσεως προς τό έγκλημα τής
κλοπής δηλοϊ εναργέστατα ή φερομένη είς τό στόμα τοϋ λαού, καθαρώς νομική,
παροιμία:

Τό κράτημα άπό τήν κλεψιά ολίγο διαφέρει1),
διά τής οποίας τονίζεται ή μικρά άπόστασις, ή χωρίζουσα τόν άθεμίτως ίδιοποιού-
μενον τό έν τή κατοχή του ξένον κινητόν πράγμα τοϋ άφαιροΰντος αύτό άπό τής
κατοχής ετέρου *).

Β.' ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1. Φυλή.

Θέμα βεβαίως τοΰ παρόντος δέν άποτελεΐ ή έξέτασις, αν τό έθιμον τής
άντεκδικήσεως, τό όποιον έπί μακράν σειράν γενεών έκυριάρχησεν εΐς τήν Μάνην
καί εισέτι δέν έχει πλήρως έκριζωθή, είναι δείγμα φυλετικής ιδιορρυθμίας. Ενδια-
φέρουσα όμως είναι ή μελέτη παροιμιών καί μοιρολογιών τής Μάνης, τά όποια
μέ τόσην δύναμιν εκφράσεως άποδίδουν τό παλαιότατον έθιμον τοΰ φόνου προς
έκδίκησιν τού αίματος, διότι πράγματι είναι χαρακτηριστικά μιας ΐδιομόρφου ψυχι-
κής ιδιοσυστασίας.

Ή παροιμία : Θά πάρω τό αίμα μον πίαω s) είναι απολύτως συνδεδεμένη
μέ τό έ'θιμον τούτο. 'Η παροιμία:

Οί άδννατοι καταγγέλλουν ε, κ' οί δυνατοί έκδικειοϋνται 4)
είναι ενδεικτική τής γνώμης, ή οποία έπικρατεί έν Μάνη, περί τής επιβαλλομένης
αύτοδυνάμου τιμωρίας τοϋ άδικήματος καί τής μή προσφυγής είς τήν δικαιοσύνην.

Εΐς τά μοιρολόγια τής Μάνης φαίνεται διάχυτος ή λαϊκή συνείδησις, ότι
άδυσώπητον καθήκον εκείνου, τοΰ οποίου έ'χει φονευθή συγγενής, είναι νά θέση
ως μόνον σκοπόν τής ζωής του τήν έκδίκησιν. 'Εκπλήσσει άληθώς ό εΐς τό κατω-
τέρω άσμα αναφερόμενος τρόπος άνατροφής τών τέκνων υπό μητρός μέ τόν μονα-
δικόν σκοπόν νά άνδρωθοΰν « γιά νά πάρουνε τό δίκιο τον πατέρα τους».

') ΠΠ κράτημα (Κεφαλληνία).

2) Ειρήσθω έν παρόδφ, δτι έν τή Ρωμαϊκή νομοθεσία ουδεμία έγίνετο διαστολή τοΰ
εγκλήματος της υπεξαιρέσεως άπό της κλοπής (Πρβλ. Κ. Κωοτή, 'Ερμηνεία τοΰ έν Ελλάδι
ισχύοντος Π. Ν., τ. Γ', 1929, σ. 90).

') ΛΑ 487, 12, Μάνη, Άναστ. Κουκουλέ.

*) ΠΠ τ. Δ' σ. 678 (έκδικειοΰμαι, 1. Γυθείου).
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Γιατί ήταν τά παιδιά μικρά νά σας άκολον&άτ) παντού !..
κ' εγώ τά χαϊδανάσταινα, ............

νά μεγαλώσουν γλήγορα, — «Μάννα, τά σνχαρήκια μας!

νά πάρουνε τό δίκιο τους, Τό πήραμε τό δίκιο μας

τό δίκιο τοϋ πατέρα τους, με τό κεσέμι1) τό παχύ,

δπου τον εακοτώσασι τον Κονταλίδη τον τρανό

άδικα καί παράλογα πού ήταν στον τόπο φόβητρο...·».

............................Ή μάννα τους τ' αγκάλιασε.

Τι επέρασε πολύς καιρός και σταυρωτά τά φ'άησε,

κι δλο περηφανεύεται (δ φονεύς). —Δόξα στήν τύχη, %' ΐχιτα !

'Αλλιώς και δέν τό κάμετε, τώρα εΊμαι μάννα με παιδιά

χαίρι νά μην ε'χετε, και δέν είμαι πεντάκληρη...2)

κι ή μαύρη νή κατάρα μου

Επίσης εις τό κατωτέρω προσκαλείται ό αδελφός από τό έξωτερικόν, διά νά
εκπληρώση τήν ύποχρέωσιν τοϋ « γδικιωμοϋ ».

Μά τώρα ας φνγωμ' αποδώ

κι ας πάμε στο ξωτερικό'

ϋά γράψου μιά επιστολή

με ματωμένα γράμματα,

νά ατείλον στο Γιωργάκη μου

ενα χαμπέρι χλιβερό,

τ' ε μείνε δίχως αδερφό,

νά καταφϋάση κ(ι)αϊ νά ρϋη

δ Μόκος (ό φονευθείς) γιά νά δικιωϋη").

2. Επάγγελμα.

Τήν μεγίστην επίδραση τού επαγγέλματος επί τοΰ χαρακτήρος τών άσκούν-
των αύτό ατόμων τονίζει μέ σοφήν απλότητα ή παροιμία:
Κατά τά επιτηδεύματα, τά φ έρματα 4).

Διά ταύτης ύποδηλοΰται είδικώτερον ή ενδιαφέρουσα καί από αστυνομικής
πλευράς διαπίστωσις, δτι αί έξωτερικαί εκδηλώσεις τών ατόμων προδίδουν τό
άσκούμενον παρ' αυτών επάγγελμα.

') κεσέμι:=τό τραγί ή τό κριάρι, πού πάει μπροστά κι οδηγεί τό κοπάδι.

2) Κώστα Πασαγιάννη, Μανιάτικα Μοιρολόγια, 1928, σ. 85, 146.

3) Βασ. Πετρούνια, Μανιάτικα Μοιρολόγια. Σειρά Α', 'Αθήνα 1934, σ 49.

*) ΠΠ επιτήδευμα, 1. Φέρματα= φερσίματα, τρόποι.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΡΟΙΜΙΑΣ

149

3. 'Ηλικία.

Ή ήλικία διαδραματίζει πρωταγωνιστικόν ρόλον είς τήν διαμόρφωσιν τοΰ
είδους τών τελουμένων εγκλημάτων. Τά έγκλήματα τών νέων, εΐς τούς οποίους
μεγάλη είναι ή άνάπτυξις τών μυϊκών δυνάμεων, είναι έκ διαμέτρου άντίθετα προς
τά τών γερόντων, εις τούς οποίους ή πονηρία καί ή δολιότης υποκαθίστανται εΐς
τάς έξησθενημένας μυϊκάς δυνάμεις1).

Τόν τοιούτον συσχετισμόν τών τελουμένων πράξεων προς τήν διανυομένην
ήλικίαν τών άτόμων δέχεται καί ό λαός. Ούτω διά τής παροιμίας: «Όταν έρθη
ή γνώση, πάει ή άνδρειά » 2), δηλοϊ ότι τάς πράξεις τών ευρισκομένων εΐς ώριμον
ήλικίαν άτόμων χαρακτηρίζει μεγαλυτέρα περίσκεψις, έν άντιθέσει προς τούς νέους,
οί οποίοι εύχερώς άποτολμοΰν καί τά βαρύτατα έγχειρήματα.

'Αφ' ετέρου ή παροιμία: «Παλιός γάτους, τρυφερά πουντίκια» Ά) είναι άπο-
καλυπτική τοΰ παρατηρουμένου ικανού άριθμοΰ προσβολών κατά τών ηθών υπό
γερόντων κατ' ανηλίκων.

Διά πολλών άλλων παροιμιών έπισύρεται ή προσοχή έπί τοΰ επικινδύνου
τής συναναστροφής νέων μετά γερόντων, τούς οποίους ό λαός θεωρεί έπιρρεπεΐς
δι' έγκλήματα κατά τών ηθών.

Στοϋ γερόντου το βρακί ξεχειμάζουν οι διάβολοι4).
"Αντρας γέρος, γυναίκες νιές,
κάνουν πάντα κακές δουλειές 5).

Συναφής είναι καί ή παροιμία:

Παίζει δ νιος μέ τή νιά; "Ας τους, κι ας παίζουνε.
Παίζει δ γέρος μέ τή νιά; Τρέξε πρόφτασε! 6).

4. Τυχηρά παίγνια.

Εΐς πολλάς παροιμίας διαπιστοΰνται, μέ τήν διακρίνουσαν λαϊκήν φιλοπαί-
γμονα διάθεσιν, τά θλιβερά άποτελέσματα τών επιδιδομένων εΐς τυχηρά παίγνια.
"Οποιος άγαπα τόν άσσο,
πάει στό σπίτι τ' χωρίς ράσο 7) καί

') Βλ. Κ. Γαρδίκα, 'Εγκληματολογία, τ. Β', τεϋχ. Α' (1947) σ. 68 κ.έ.

2) ΠΠ τ. Δ', σ. 72 (γνώση, 28).

3) Ήμερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας, 1934 σ. 87. 4) ΠΠ τ. Γ σ. 614 (γέρος, 87).

5) Κατά τόν Ν. Πολίτην «ή παροιμία αΰτη λέγεται καί έπί δυσαρμόστου γάμου γέροντος

καί νέας» (ΠΠ τ. Β', σ. 221,16).

6) ΠΠ παίζω, 23. ') ΠΠ τ. Β' σ. 563 (άσσος, 2) Φολέγανδρος.
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Τον χαρτοπαίχτη, τον ψαρά, τον κυνηγού τό πιάτο
εννιά φορές είν άδειανό και μιά φορά γιομάτο ')·

Διά δέ τής παροιμίας: «Τον τζογαδόρον ή μάννα μιά μέρα γελά και μιά
μέρα κλαίει*2) ύποδηλούται ό νόμος τών πιθανοτήτων, ό όποιος διέπει τήν διεξα-
γωγήν τών τυχηρών παιγνίων, κατά τόν όποιον ούδείς παίζων δύναται νά καταστή
πλουσιώτερος.

"Οτι δέ ή άπάτη είναι πλήρως συνυφασμένη μέ τά παίγνια καί άποτελεϊ
τήν ριοιραίαν ιδιότητα τών κατ'επάγγελμα παικτών, δηλοΐ ή παροιμία: «Κάνει
τσοι άσσους »'"), ή οποία, ληφθείσα έκ τών κατ' επάγγελμα χαρτοπαικτών, λέγεται
γενικώς επί τών διά δόλου καί απάτης χρηματιζόμενων.

5. Ναρκωτικά.

Ευρυτάτη είναι ή χρήσις παροιμιών, αι όποϊαι είναι ένδεικτικαί τών λαϊκών
παρατηρήσεων έπί τών αποτελεσμάτων τών διεγερτικών καί ναρκωτικών ουσιών.
Ούτως ή παροιμία: «Ό ζονρλός παραμεράει, δταν βλέπη μεθυσμένον» 4), είναι
παραστατική τής οξείας διαταράξεως τών ψυχικών λειτουργιών καί τού επικιν-
δύνου τού μεθυσθέντος. Ή δέ παροιμία «Δέν έσκασε τ' άφιόνι» 5), ή οποία λέγεται
έπί δυσθύμων, εχόντων θολήν διάνοιαν, είναι είλημμένη εκ μεταφοράς έκ τών
ποιούμενων χρήσιν οπίου.

Επίσης εκ μεταφοράς άπό τήν κατάστασιν τών όπιοφάγων λέγεται ή παροι-
μία, Πίν' άφιόνι 6) διά τόν κατεχόμενον ύπ:ό ζάλης καί μή έχοντα συναίσθησιν τών
πράξεών του.

6. Έταιρισμός.

Κλασσικήν μορφήν εικόνος έταιρισμού εΐς τά δημοτικά άσματα παρουσιάζει
τό κατωτέρω εκ τού κύκλου τών έπυλλίων εΐλημμένον άσμα. Εΐς τό άσμα τούτο
παρουσιάζεται εκδιδομένη επί χρήμασι «Βουλγάρα».

— Βουλγάρα, δός μου 'να φιλί, ξανθή τσαι μαυρομάτα.

— Βρέ συ, σά θέλης φίλημα, σά θέλης μαΰρα μάτια,

πόσα φλωριά 'χεις στό πουγγι τσαί πόσα θά μου δώσης;

— Χίλια φλωριά καζάντηκα σέ μιά τσνρά κοπέλλι,
όλα στά δίνω μιά βραδνά νά τσοιμηθονμ' αντάμα.

Τό βράδυ πού πηγαίνανε νά πέσουν στό κρεββάτι... 7)

*) ΠΠ ψαράς, 20 (Αθήναι). 2) ΠΠ τζογαδόρος, 1 (Κεφαλληνία).

3) ΠΠ τ. Β', σ. 563, (άσσος, 1) Ζάκυνθος. 4) ΠΠ μεθυσμένος, 13.

6) ΠΠ. τ. Β', σ. 681 (άφιόνι, 1=οπιον). ") ΛΑ 161, 43, Χαβιαράς, Σύμη.

7) ΛΑ. 672, 38β, Π. Σταμπόλας, Μέγαρα.
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Τήν έπομένην όμως ό νέος μη κατορθώσας νά ικανοποιηθη ζητεί νά τοϋ
έπιστραφοϋν τά χρήματα του.

Ενδιαφέρουσα είναι ή άπάντησις, τήν οποίαν δίδει ή εταιριζομένη «Βουλ-
γάρα*, ή οποία, υποδεικνύουσα τήν ανικανότητα τοϋ νέου μέ μίαν θαυμασίαν
άλληγορικήν παρομοίωσιν, θεωρεί τούτον μόνον ύπαίτιον καί αρνείται νά τοΰ έπι-
στρέψη τά χρήματα. Είναι δέ πρόθυμος νά προσφυγή καί εΐς τήν δικαστικήν
κρίσιν διά τήν προστασίαν τών «επαγγελματικών» της συμφερόντων, διότι θεωρεί
τον νέον ώς μοναδικόν ύπαίτιον τής ματαιώσεως τής συμβάσεως.

— Βουλγάρα, δός μου τ' άσπρα μου, δός μου καί τά φλωριά μου.

— Τί τζαμποννας, μπρε γάιδαρε, καί τ" εΐν' αυτά που κρίνεις ;
που 'δώ 'χει κρίση καί μουχτή νά πάμε νά μας κρίνη,

που 'γώ χωράφι σοϋ 'δωσα νά άπειρης, νά ϋερίσης,
μά 'τα ν τά βόδια σου κουτζά, τ' αλέτρι τζακιαμένο 1).

Ό λαός έχει έδραιωμένην τήν πεποίθησιν, ότι είναι αδύνατος ή έκρίζωσις
τοΰ Ιταιρισμοϋ, πεποίθησιν, ή οποία άλλως ευρίσκει πλήρη δικαίωσιν έκ τής έπι-
σκοπήσεως τής ιστορίας τοΰ έταιρισμοϋ2). Διά τούτο δογματολογεΐ ότι:

Οντ' εκκλησιά χωρίς καμπάνα
οντε χωριό χωρίς πουτάνα 8).

Εις πλείστας παροιμίας επίσης εκφράζει ό λαός τάς αντιλήψεις του επί τής
ψυχικής προσωπικότητος τών εταίρων. Ούτω διά τής παροιμίας:
7α γνέφια τον καλοκαιριού, τ αστέρια τον χειμώνα,
τά λόγια τής πολιτικής 4) ποτέ σον μην πιοτενης 5),
αναγορεύει to τ^εϋδος, ώς κύριον γνώρισμα τών έταιρών.

Τήν αυτήν έννοιαν έχει και ή παροιμία:

Ή πουτάνα με τά κλάματα,
κι δ κλέφτης με τους δρκονς6),
εΐς τήν οποίαν παρουσιάζεται υπό τοΰ λαού καί ψυχική αντιστοιχία τών έταιρών
πρός τήν κατηγορίαν τών κλεπτών.

ΛΑ 121, 3-4. Π. Χατζηδημητρίου, άδ. τ.

2) Πρβλ. Κ. Γαρδίκα, Εγκληματολογία, Α' (1948) σ. 297.

3) ΠΠ πουτάνα, 13 (Γορτυνία).

*) Πολιτική — πόρνη.

5) ΠΠ πολιτική, 5 (Κεφαλληνία).

ΠΠ κλέφτης, 40 (Λειβάρτζι Καλαβρύτων).
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'Απολύτως συνυφασμένην μετά τής πορνείας θεωρεί ό λαός τήν προαγω-
γίαν. Τον στενόν δέ τούτον σύνδεσμον τονίζει διά τής παροιμίας:

Χωρίς τη ρουφιάνα
δε γίνεται πουτάνα

'Αλλά και άπό τά δημοτικά άσματα* δέν ελλείπουν περιπτώσεις προαγωγίας.
Ούτω βαρεία μορφή προαγωγίας άπαντα είς τό κατωτέρω ασμα, δπου ή προα-
γωγός πενθερά δι' άπατηλοΰ τεχνάσματος πείθει τήν νύμφην της, δτι δήθεν πρό-
κειται νά κοιμηθή μετά τού έπιστρέψαντος συζύγου της.

Δεν φταίεις, μαύρη Κώσταινα, δέν φταις εσύ καημένη,
μόν' φταίει ή σκύλ' ή πεθερά, που σον 'πε γιά νά στρώσης.

— Στρώσε, νυφούλα, στον οντά, στρώσε καί το κρεββάτι,
γιατί θά νά 'ρτ' δ Κωσταντής, νά σε γλυκοφιλήση.

Κι' αϋτοϋ προς τό ξημέρωμα, δυ' ώρες προτού νά φέξη,
βαρούν τ ασήμια στά βυζιά καί τά κομπιά στά στήθη
καί τότε τον κατάλαβε, πώς ήταν ό Ζαβέρης.
Βάνει καί σκούζει τρεις βολές, δσο κι αν ημπορούσε·

— Τί 'έκαμες, σκύλα πεθερά, τον Κωσταντή τοϋ γυιοϋ σου;2)

'Ομοίως άπό τάς παροιμίας δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν ώς πόρισμα σοφής
εκτιμήσεως τής κοινωνικής ζωής τήν έξης:

Ό περσινός κερατάς φετεινός ρουφιάνος 3),
κατά τήν οποίαν ό άνεχόμενος τήν μοιχείαν τής συζύγου του καταλήγει εις τήν
προαγωγίαν.

Ή λαϊκή πείρα επίσης έ'χει πλήρως διαπιστώσει, δτι προαγωγοί γίνονται
συνήθως γηράσασαι πόρναι, αί όποϊαι αδυνατούν πλέον νά εκμεταλλευθούν τά ίδια
αύτών θέλγητρα. Αύτήν τήν έννοιαν έχει ή παροιμία:

"Οποια είναι στά νιάτα της πουτάνα,
θά γίνη στά γεράματα ρουφιάνα ')·

'Αξία δέ πολλής προσοχής, άπό εγκληματολογικής άπόψεως είναι ή οξυ-
τάτη λαϊκή παρατήρησις, ή οποία απαριθμούσα καθορίζει τό σύνηθες έδαφος απα-
σχολήσεων τών πορνών, δταν γηράσκουν.

') ΠΠ πουτάνα, 1

*) Passow, No 454·

3) ΠΠ κερατάς, 6.

') ΛΑ 1148, 178, Μ. Λιουδάκι, Σιγή Βιθυνίας, 1938.
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Ή πουτάνα σά γεράση,
πέντε τέχνες δέ νά πιάση"
μάγισσα, μαμμή, μεσίτρα,
φκιασιδοϋ ή χαρτορίχτρα1), καί
Ή πουτάνα, δταν γεράση,
πέντε τέχνες θέ να πιάση'
ρουφιάνα, κλέφτρα, μάγισσα,
μαμμή και ψεντογιάτρισσα 2).

7. Δεισιδαιμονία.

Ή έρευνα τών δημοτικών ασμάτων καί ιδίως τών παροιμιών δύναται νά
φέρη εΐς φώς πλήθος λαϊκών δεισιδαιμονιών. Άλλ' υπό τό πρίσμα τής αυστηράς
εγκληματολογικής εξετάσεως, τής ανευρέσεως δηλαδή δεισιδαιμονιών, αί όποΐαι
άποτελούν τήν άμεσον ή έ'μμεσον αίτίαν έγκλημάτων, μόνον εν δημοτικόν άσμα
μάς προσφέρει σχετικήν ύλην.

Εΐς τό άσμα τούτο, κοινώς γνιοστόν ώς τό «Γεφύρι τής "Αρτας», έμφανί-
ζεται ή εγκληματική δεισιδαιμονία τοΰ «στοιχειώματος», διά τοΰ φόνου άνθρώπου
προς θεμελίωσιν κτίσματος 8).

'Εκ τών στίχων τοΰ άσματος είναι έκδηλος ή λαϊκή πεποίθησις, ότι άνευ
τής ανθρωποθυσίας είναι άδύνατος ή στερέωσις τών θεμελίων τοΰ οικοδομήματος.
Σαράντα πρώτομάστοροι κ εξήντα μαϋητάδες
καμάρα χτίζουν στο γιαλό, καμάρα δέ στεργιώνεϊ
ολημερίς έχτίζανε κι όλονυκτις έχάλνα.
Πουλάτσι πήγε κ° έκατσε πάνου σ ελιάς κλουνάρι,
'έν έκελάϊδει σάν πουλί, νά λέη σάν άηδονάκι,
μόν' έκελάϊδει κ έλεγε ανθρώπινη λαλούσα.
«"Αν δέν στοιχειώσετε άνθρωπο, καμάρα δέ στεργιώνεΐ'
ούτε φτωχό, ούτ άρχοντα, ούτε κανά στρατιώτη,

') ΛΑ. (Κατ' άνακοίνωσιν Γ. Ν. Πολίτου) ά.τ. s) ΠΠ πουτάνα, 6.

s) Αί μέχρι σήμερον τελούμενοι δεισιδαίμονες θυσίαι ζώων (αλέκτορος ή αμνού) διά
τήν στερέωσιν τών θεμελίων οικοδομήματος είναι κατά τάς επικρατούσας αντιλήψεις άπλή
άντικατάστασις τών ανθρωποθυσιών τοΰ παρελθόντος. (Πρβλ. Πολίτου, Παραδόσεις, τ. Β'
σ. 1004). Αί άνθρωποθυσίαι προ τών έκστρατειών ήσαν τό σύνηθες φαινόμενον τών παλαιο-
τάτων χρόνων (αύτ. τ. Β' σ. 1091-2). Επίσης πλεΐσται είναι αί λαϊκαί παραδόσεις, αί αναφερό-
μενοι είς ανθρωποθυσίας διά τήν στοιχείωσιν καί σύλησιν θησαυρών (Πρβλ. Πολίτην, Αύτ-
τ. Β' σ. 1003 κ. έ., καί Γ. Μέγαν έν Λαογραφία, τ. Δ' σ. 22 κ. ε·
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μόνε τού πρωτομάστορη, τον πρώτον τή γεναϊκα
στοιχειό νά τήνε βάλετε, καμάρα νά στεργιώση ...»

— Τρεις άδερφάδες είμαστε κ' οι τρεις κακογραμμένες,
ή μιά στοιχειό στή Παναγιά κι άλλη στό μοναστήρι
κ εγώ ή κακορίζικη στοιχειώνον τό γιοφύρι1) ...

Οί τρεις τελευταίοι στίχοι, τούς οποίους αναφωνεί ή σύζυγος τού πρωτομά-
στορα, όταν άντελήφθη ότι έ'πεσε θύμα τής ανθρωποθυσίας, μαρτυρούν περί τής
εύρείας διαδόσεως τής εγκληματικής δεισιδαιμονίας τής στοιχειώσεως καί τών
πολυπληθών θυμάτων ταύτης.

Άν καί εκτός τοΰ θέματος, ώς μή αποτελούσα εγκληματικήν δεισιδαιμονίαν
ύπό τήν εκτεθεΐσαν έννοιαν, ενδιαφέρον παρουσιάζει ή χρησιμοποίησις τών τριχών
τής κεφαλής τής νύμφης διά τήν κατασκευήν μαγγανείας κατά τών νεόνυμφων,
ή οποία γίνεται πολλάκις αφορμή τραυματισμών καί άδικων επιθέσεων κατά τών
υποτιθεμένων μάγων.

Έκ τών κατωτέρω παρατιθεμένων στίχων γαμήλιου άσματος, τό όποιον
άδεται κατά τήν διάρκειαν τού «κτενίσματος» τής νύμφης,

Μάστε τά μαλλιά μου, μή μ' τά μάσονν ξένοι
και μ' τά κάμουν μάγια
μάγια τού κορμιού μον και τοΰ κεφαλιού μον,2)
είναι εμφανείς οί φόβοι, μή τυχόν χρησιμοποιηθούν τά μαλλιά τής νύμφης ύπό
τών εχθρών προς πρόκλησιν κακού.

8. "Ιχνη.

Ή σημασία, τήν οποίαν κέκτηται ή χρησιμοποίησις τών ιχνών τοΰ εγκλή-
ματος προς άνακάλυψιν τοΰ άγνώστου ενόχου, έχει πλήρως έκτιμηθή ύπό τοΰ
λαϊκοΰ αισθητηρίου. Ή παροιμία : Άπό τ άχνάρι τό θεριό 3) εκφράζει τήν λαϊκήν
πίστιν, ότι διά τής χρησιμοποιήσεως τών ιχνών επιτυγχάνεται ή ασφαλής άνεύ-
ρεσις τοΰ ενόχου.

9. Μάρτυρες.

Ή έννοια τοΰ άκρως επισφαλούς τής μαρτυρικής άποδείξεως ευρίσκει άπή-
χησιν εις τήν λαϊκήν δογματολογίαν ύπό τήν γενικωτάτην παροιμίαν:
Άπό ένα στόμα βγαίνει και τό ψέμα κ ή αλήθεια 4).

!) Λαογραφία ς', 562, 14, 'Αλεξανδρής, Εύβοια.

2) Ήμερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας, 1933, σ. 119.

3) Ι1Π τ. Β', σ. 695, άχνάρι, Χ. (Σύρος). *) Π Π στόμα, 3 (Κεφαλληνία).
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Είναι άξιον έξάρσεως ότι ό λαός έχει πλήρως εμβαθύνει επί τών τεχνικών
άτελειών τών αισθητηρίων οργάνων, ιδία δέ τής οράσεως καί τής άκοής. «Ή άντί-
ληψις καί περιγραφή οιουδήποτε άντικειμένου ή συμβάντος είναι πάντοτε ελλιπής
καί ανακριβής, ακόμη καί αν καταβληθή μεγάλη καί ειλικρινής προσπάθεια πρός
πιστήν περιγραφήν» '). Διά τούτο ό λαός διατυπώνει τήν αρχήν :

'Απ δσα γλέπεις νά πιστενης τά μισά· άπ' δσ' άκονς, δλότελα 2).

"Οσ άκονς μην τά πιστενης κι δσα βλέπεις τά μισά 3).

"Ισως ή διατύπωσις τών παροιμιών τούτων ενέχει ποιάν τινα υπερβολήν,
αλλ' ακριβώς διά τής υπερβολής, ή οποία είναι συνήθης εΐς τάς παροιμίας, θέλει
νά εξάρχι καί νά τονίσχι έτι μάλλον ό λαός τήν άτέλειαν τών αισθητηρίων οργάνων.
Δέν άλλοιοΰται δέ ποσώς ή έννοια τής ανωτέρω παροιμίας διά τής μετατροπής
αυτής υπό τοΰ χαριτολογοΰντος λαού εΐς δίστιχον:

"θα" άκονς μην τά πιστεύης, κι δσα βλέπεις τά μισά
κι δσα βάνεις μέσ' στην τζέπη κείνα είναι τά σωστά 4).

Ή ποικίλλουσα καί υπό διαφορετικήν μορφήν παρουσιαζόμενη εΐς τά διά-
φορα άτομα ικανότης τών αισθητηρίων οργάνων καθιστά δυσχερεστάτην τήν άνεύ-
ρεσιν τής αληθείας. Τούτο εμφαίνεται ιδίως καί έκ τής αρχικής αφορμής τής δια-
τυπώσεως τής παροιμίας :

Άπό τά μάτια σον ώς τον κώλο σον δεν μπορείς νά μάϋης τήν άλή'&εια 5).

Είναι γνωστόν ότι αί παλαιαί δοξασίαι περί τής αναξιοπιστίας ώς μαρτύρων
τών παίδων καί τών εχόντων ήλαττωμένην διανοητικήν ικανότητα έχουν πλέον
εγκαταλειφθή. Αί νεώτεραι έ'ρευναι απέδειξαν, ότι ουδόλως πρέπει νά υποτιμάται
ή μαρτυρία τών κατηγοριών τών άτόμων τούτων, τά όποια, αν καί δέν αντιλαμβά-
νονται τήν γενικήν εικόνα συμβάντος τινός, παρατηροΰσιν όμως άκριβέστερον τών
ένηλίκων τάς λεπτομερείας καί τοιουτοτρόπως δύνανται νά συντελέσουν άποφα-
σιστικώς εΐς τήν διαλεύκανσιν διαπραχθέντος αδικήματος.

Εΐς τό σημεΐον τούτο ή λαϊκή σοφία αποδεικνύεται προπορευομένη τών

') Κ. Γαρδίκα, 'Εγκληματολογία, τ. Β' τεΰχ. Β', 1938, σ. 194. Βλ. και Κ. Ταονκαλα,
Ποιν. Δικονομία (1938) σ. 246 κ. ε.

') Π Π πιστεύω, 3 (Γορτυνία).

3) Π Π πιστεύω, 12 (Κεφαλληνία).

4) Π Π πιστεύω, 11 (Πελοπόννησος).

6) Ή παροιμία αύτη θεωρείται κοινώς ρητόν τοΰ Κολοκοτρώνη, καί ώς τοιοΰτο τό
αναγράφει ό Τερτσέτης.
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προσφάτων επιστημονικών θεωριών, έχουσα άπό μακρού χρόνου έκπεφρασμένην
τήν άντίληψιν:

Άπό λωλό κι άπό μωρό μαθαίνεις τήν αλήθεια *).

Εις τάς κατωτέρω μάλιστα παροιμίας εμφανίζεται αύτη έπεκτείνουσα τήν
κατηγορίαν τών ατόμων, άπό τά όποια δύναται νά άνευρεθή ή άλήθεια.

Άπό παιδί, τρελλό και μεθυσμένο μαθαίνεις τήν αλήθεια 2).

Άπό κουζουλό κι άπό μεθυσμένο μαθαίνει ό φρόνιμος τήν αλήθεια 3) καί

Λος κρασί νά βγη ή άλ^ήθεια 4).

Άφ' έτερου διά τής παροιμίας:

Ό τρελλός τήν καρδιά του στο στόμα του τήν εχει 5)
διατυπόΰται, δτι οΐ εν ήλαττωμένη διανοητική καταστάσει ευρισκόμενοι, μή έχοντες
άναστολάς, είναι χρησιμώτατοι μάρτυρες, εν άντιθέσει προς τούς διανοητικώς
υγιείς, οί όποιοι είτε έκ φόβου διακινδυνεύσεως ιδίων συμφερόντων ε'ίτε εξ άλλων
λόγων σιγοΰν. Τήν άντίθετον ταύτην έννοιαν εκφράζει ή παροιμία:

Ό φρόνιμος τήν γλώσσαν του εχει την στήν καρδιά του6).

Είς πλήρη αντίθεσιν προς τήν άποτ|πν τής επιστήμης, ή οποία άποκρούει
τήν άντίληψιν, δτι πάντοτε ή ομολογία τοΰ κατηγορουμένου ανταποκρίνεται εις
τήν άλήθειαν, ευρίσκεται ή λαϊκή παροιμιολογία. Πολλοί είναι οί λόγοι, ένεκα τών
όποία>ν ό όμολογών κατηγορούμενος είναι δυνατόν νά ψεύδεται7).

Είς τήν λαϊκήν δμως συνείδησιν είναι βαθέως ερριζωμένη ή πεποίθησις,

») ΠΠ τ. Α", σ. 472 (αλήθεια, 11). 2) ΠΠ. τ. Α', σ. 476 (αλήθεια, 15).

3) ΠΠ τ. Α', σ. 472 (αλήθεια, 9). Παρόμοιαι καί αί βυζαντιναί: Άπό οαλόν και με&υστήν
ακούσεις τήν άλή&ειαν (Αντόϋ·ι, αλήθεια 17) καί: Έξ άνοήτου και με&νοντος μαϋ-ήσει τό
αληθές, Ed. Kurtz, Die Sprichwortersammlung des Maximus Planudes (1886) σ. 15,10
καί To εν Tfj καρδία τοϋ νήφοντος εν τί] γλώσση τοϋ μεϋνοντος. Κατζιοΰλης II. 83 Diog. VIII
43. Πρβλ. Archiv fur Slavische Philologie, τ. 30 (1909) σελ. 352 καί Π Π. τ· Α', σ. 129.

') ΠΠ τ. Α', σελ. 483 (αλήθεια, 27). Ίδέ καί Ν. Χωραψα, Ή μέθη έν τφ Ποινικω
Δικαίο), τ. Α', 1924, σ. 62. Συναφής είναι καί ή Κυπριακή παροιμία : Μέθυσε τον αϋϋ·ρο>πον να
μάθγ,ς τα μέσα του, (Κνρια'ζής, σ. 273), προτρέπουσα τήν χρησιμοποίησιν της μέθης, ώς μέσου
διά τήν άσφα?ιή έξακρίβωσιν τής αληθείας.

5) Κ. Κανελλάκη, Χιακά 'Ανάλεκτα, 1890, σ. 275, 476.

') Κ. Κανελλάκη, αύτ. σ. 275, 477.

') II.χ. «δταν όμολογήται ενοχή είς εγκλημά τι, ίνα συγκαλυφΰή βαρύτερον ή διότι
συγγενείς ή φίλοι θυσιάζονται, 'ίνα σώσωσι τόν ένοχον» κ.ο.κ. (Κ. Γαρδίκα, 'Εγκληματολογία,
τ. Β', 1938, σ. 216).
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ότι ή ομολογία τού κατηγορουμένου αποτελεί τήν έκφρασιν τής πλήρους αληί^είας.
Τούτο δηλοϊ ή παροιμία:

cΑμαρτία έξω μολογη μένη, καθαρά αλήθεια1).

Κατά τήν λαϊκήν σκέψιν ό κατηγορούμενος, ό διά παντός μέσου άγωνιζόμενος
διά τήν ύπεράσπισίν του, ουδέν έχει συμφέρον νά καταστρέψη εαυτόν όμολογών
τήν πράξιν του. Έξ ου καί ή παροιμία:

Ποιος κλέβγει και το μαρτυρά > 2)

10. Νεκροφιλία.

Διά τήν λαϊκήν συνείδησιν, ώς αύτη διαφαίνεται είς τήν δημώδη ποίησιν,
ή μορφή τής γενετησίου άνωμαλίας τής νεκροφιλίας είναι έν άπό τά άνοσιώτερα
και βδελυρώτερα έγκλήματα.

Κινάγει νά πάγη στήν εκκλησιά καί στ' άγια μοναστήρια.

5 Καί τ' άγιο Πνεύμα ε μίλησε μεσ άπ τό άγιο βήμα.

«Που πας, σκυλλί, ποϋ πάς, μιαρέ, που πάς, μαγαρισμένε,
που μαγαρίζεις τις εκκλησίες καί τ' άγια μοναστήρια;»
Κ' ή μάννα του τόν ερωτά κ' ή μάννα του τοϋ λέγει.
«Γιούλη μου, τί έμαγάρισες, πού 'σαι μαγαρισμένος;...
1 t> κ' εγώ έδεσα τόν μαϋρο μου σέ μιάς ξανθής κιβούρι.

Κι ό μαϋρος μου ήτον μπελελώς, ήτον καί παιγνιδιάρης,
καί έσκαψε μέ τά νύχια του, βγάνει τήν κόρη όξω.
'Εφτά φορές άμάρτεψα μέ τήν άποθαμένη.

— Φεϋγα, σκυλλί, φεϋγα, μιαρέ, φεϋγα, μαγαρισμένε,
20 ποϋ μαγαρίζεις τις εκκλησιές καί τ' άγια μοναστήρια ... 3)

Ή παρέμβασις τοϋ Άγίου Πνεύματος καί ό βαρύτατος χαρακτηρισμός τοϋ
ενόχου, ή πλήρης μεταστροφή τών έμφυτων αΐσθημάι:ο:>ν τής μητρός, ή οποία, ενώ
μέ τόσην τρυφερότητα τόν προσφωνεί «γιούλη μου», κατόπιν μετά βδελυγμίας
τόν άποπέμπει, πάντα ταΰτα είναι ενδεικτικά τοΰ μεγέθους τής προσβολής τών
ηθικών καί θρησκευτικών συναισθημάτων τοΰ λαοϋ.

Είναι δέ χαρακτηριστικόν, ότι εΐς τά δημοτικά άσματα, όταν προβάλλωνται
έγκλήματα, διά τών οποίων προσβάλλεται αυτός ό ηθικός νόμος, ώς αίμομειξία,

Χ) ΠΙΙ τ. Β', σελ. 137, (αμαρτία, 3)

2) Κ. Κανελλάκη, Χιακά 'Ανάλεκτα σ. 290, 588. Πρβλ. καί Ν. Δημητρακόπονλον,
σ. 97, σημ. 2.

3) Λαογραφία ΙΑ', 196,8. Συλλογή Haxthausen, εκδ. Soyter.
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νεκροφιλία κλπ., τότε εξεγείρεται ή θεία οργή εκδηλουμένη, κατά τήν λαϊκήν άντί-
ληψιν, διά τής άποδοκιμασίας τής πράξεως υπό τής 'Ανωτέρας δυνάμεως καί τής
έπακολουθούσης άναταραχής είς τάς εκκλησίας, τά μοναστήρια κλπ., ή τής έξα-
πολύσεως θεομηνιών, άνομβρίας, ξηρασίας κλπ., όπως π.χ. επί αίμομειξίας.
Γιατί τ' ακούει δ ουρανός, τρεις χρόνους και δεν βρέχει,
γιατί τ' άκούγει ή δόλια γης, χορτάρι δεν φυτρώνει1).

Θά ήδύνατό τις νά παρατηρήση, ότι είς τοιαύτης φύσεως εγκλήματα, τό
δημώδες άσμα φέρει έκδήλως σπέρματα καί 'ίχνη τών θεοκρατικών περί ποινής
ιδεών, αΐτινες 'ίσχυον εΐς έποχάς άρχαίων δικαίων, εΐς τάς οποίας ή ποινή, ώς λέγει
ό άείμνηστος Τιμ. 'Ηλιόπουλος, έχρησίμευε «προς έξιλέωσιν καί ίκανοποίησιν τοΰ
θείου, ό δέ καταδικασθείς εθεωρείτο ένοχος τοΰ άμαρτήματος προς αυτούς τούς
θεούς, επισύρων τήν κοινήν περιφρόνησιν άπεβάλλετο τοΰ θρησκευτικού και δή
τού κοινωνικού κύκλου, δέν ήδύνατο νά προσέγγιση τούς βωμούς, οί άνθρωποι άπέ-
φευγον αύτόν ώς μεμολυσμένον » κλπ.2)

Έκ τών έκτε&έντων καθίσταται, νομίζω, φανερόν, ότι ή εξερεύνησις καί
μελέτη τών λαϊκών περί δικαίου άντιλήψεων, τών περιεχομένων εΐς τάς παροιμίας
καί τά δημώδη άσματα, δύναται νά παράσχη σπουδαίαν συμβολήν είς τήν σπουδήν
τοΰ Δικαίου, ιδία ύπό ίστορικήν καί φιλοσοφικήν έποψιν. Τήν αύτήν δ' άξίαν
έχει, ώς έν τή εισαγωγή ελέχθη, ή έρευνα καί τών μύθων, τών παραδόσεων καί
τών λοιπών δημωδών κειμένων, τά όποια άποτελοΰν τήν γνησιωτάτην εκδήλωσιν
τής λαϊκής συνειδήσεως. Πολλά έχει νά διδαχθή καί έξ αυτών όχι μόνον ό μελε-
τητής τοΰ δικαίου, άλλά καί ό νομοθέτης εις τήν διατύπωσιν νομικών κανόνων,
οϊτινες θά έχουν τήν ΐδιάζουσαν άξίαν, ότι άνταποκρίνονται είς π:ραγματικάς κατα-
στάσεις καί δέν είναι άπλώς τό άποτέλεσμα νοητικών ενεργειών.

1) ΛΑ 1153 Γ, σ. 119, 23, Μ· Ίωαννίδου, "Αράχοβα.

2) Τιμ. 'Ηλιοπούλου, Σύστημα τοΰ 'Ελλ. Ποιν. Δικαίου, τ. Α', σελ. 16-17.


