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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921- 1954)
•Υπό Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Άστυν. Δ/ντοϋ Α'.

Η . ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1. — Μέτρα τήξεως κατά την βάπτισιν τοΰ Πρίγκιπας Φιλίτιπου.
2. —’Αντιμετώπισις ταραχώδους συγκεντρώσεως το έτος 1921.
3. —’Εγκληματικότης—Λαθρεμπορίαν.
4. — Προπαγάνδαι—Κατασκοπεϊαι.
5. —-Εθνικοί αγώνες τής ’Αστυνομίας Κέρκυρας.
6. — Γενική κριτική.

Ή Κέρκυρα, τό γραφικό στολίδι της Έπτανήσου είναι ή Βενετία της Ελλάδος.
Είναι δικαιολογημένη λοιπόν ή προτίμησις της πόλεως Κερκύρας, πού κατά

ΚΕΡΚΥΡΑ
Άποψις των γραφικών φρουρίων τής Κερκύρας
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τό παρελθόν ήτο ό τόπος παραθερισμοϋ όλων των ηγεμόνων της Ευρώπης, διά τήν
πρώτην εφαρμογήν τοϋ συστήματος της ’Αστυνομίας Πόλεων.
Αί χιλιάδες των περιηγητών καί άλλων τουριστών, πού καταφθάνουν στην
Ελλάδα, τήν Κέρκυρα συνήθως έχουν για πρώτο σταθμό τους.

Ή A. Β. Τ .ό Πρίγκιψ Φίλιππος τής Ελλάδος μετά τής συζύγου αύτοϋ. Α. Μ. Βασιλίσσης
τής ’Αγγλίας Ελισάβετ, κατά τήν έπίσκεψίν των εις ’Αθήνας τό 105]. Ό Φίλιππος
ώς γνωστόν έβαπτίσθη έν Κέρκυρα τον Νοέμβριον τοΰ 1921 ληφθέντων μέτρων τάξεως
κατά τήν τελετήν τής βαπτίσεως, ύπό τής νεοσυστάτου τότε ’Αστυνομίας Πόλεων.

Είναι φυσικόν λοιπόν ή Κέρκυρα νά δίδη τήν πρώτη καί καλλίτερη έντύπωσι
στους ξένους για τήν 'Ελλάδα άπό πάσης πλευράς.
’Έ τσ ι μέ τήν έγκατάστασι κατά τήν Ιην ’Οκτωβρίου 1921 της -’Αστυνο
μίας Πόλεων στήν Κέρκυρα, αρχίζει ή 'Ιστορία τής ’Α στυνομίας Π όλεω ν
Κέρκυρας άλλα καί ολοκλήρου τοϋ ’Α στυνομικού Σώ ματος.
Δεν πρόκειται νά μνημονεύσουμε έδώ λεπτομέρειες. Μόνον ένα σκίτσο τοϋ
τριακονταετούς βίου της ’Αστυνομίας Κερκύρας θά κάνωμε.
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1. Μέτρα τάξεω ς κατά τήν βάπτισιν τοΰ Π ρίγκιπος Φ ιλίππου.
Λίγες μέρες, υστέρα άπό τήν εγκατάστασήν τής Άστυν. Πόλεων στην Κέρ
κυρα, έλήφθησαν ύπ’ αύτής μέτρα τάξεως κατά τήν έπίσήμον τελετήν τής βαπτίσεως,
εις τον ναόν τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, ευρισκομένου έν τώ Παλαιώ Φρουρίω, τοΰ υίοϋ
τοΰ Πρίγκιπος Άνδρέου, τον όποιον έβάπτισεν ό Δήμαρχος Κερκυραίων καί ώνόμασεν Φ ίλ ιπ π ο ν . ’Έ τσ ι μέ τήν βάπτισιν τοΰ Φ ιλ ίπ π ο υ παρουσία όλων των επι
σήμων, έλαβον καί τό πρώτον βάπτισμα τής τηρήσεως τάξεως εις σοβαρόν γεγονός
οί νέοι αστυνομικοί, πού έπροκάλεσαν τά ευμενέστατα σχόλια όλων.
2. Ά ν τ ιμ ετ ώ π ισ ις ταραχώ δους συγκεντρώ σεω ς τό 1921.
Κατά τό αύτό περίπου χρονικόν διάστημα, οί νέοι αστυνομικοί άντιμετώπισαν
στήν Κέρκυρα καί μίαν συγκέντρωσιν, δλως διόλου πρωτοφανή, μέ ψυχολογία
τοΰ πλήθους άσυνήθιστη μέν γιά τον τόπο, σύμφωνη όμως μέ τάς περί Ψυχολογίας
τοΰ οχλου αντιλήψεις τοΰ Γουσταύου Λεμπόν.
Δ ι’ άποφάσεως τής τότε Κυβερνήσεως (Γούναρη) άπηγορεύθη ή έξαγωγή
τοΰ ελαίου εις τό εξωτερικόν. 'Η άπαγόρευσις αΰτη θά εΐχεν ως συνέπειαν τήν
μείωσιν τής τιμής τοΰ είδους. 'Ως γνωστόν ή Κέρκυρα είναι έλαιοπαραγωγός καί
κατά συνέπειαν θά έζημιοΰτο έκ τοΰ Κυβερνητικοΰ τούτου μέτρου. Συνεκροτήθη
λοιπόν συλλαλητήριον διαμαρτυρίας εις τήν πόλιν τής Κερκύρας, είςτό όποιον ελαβον
μέρος χιλιάδες χωρικών έπί τούτω άφιχθέντων. 'Η συγκέντρωσις υπήρξε ταραχώδης
άφοΰ δέ οί διαδηλωταί έλιθοβόλησαν τήν Νομαρχίαν καί έθραυσαν τούς ύαλοπίνακας,
κατηυθύνθησαν εις τό Τηλεγραφεΐον ΐνα επικοινωνήσουν μέ τήν Κυβέρνησιν καί
άπαιτήσουν τήν κατάργησιν τοΰ ληφθέντος μέτρου. Πράγματι διά τοΰ Τηλεγραφείου
διεβιβάσθη ή διαμαρτυρία των, ό τότε δέ 'Υπουργός τών Οικονομικών (Πρωτοπα
παδάκης) δστις. άπουσιάζοντος τοΰ Πρωθυπουργοΰ εις τό εξωτερικόν, άνεπλήρου
καί τοΰτον, άπήντησεν δτι λαβοΰσα ύπ’ δψει ή Κυβέρνησις τάς διαμαρτυρίας τών ελαιο
παραγωγών περιφερειών, έπέτρεψε τήν έλευθέραν εξαγωγήν τοΰ έλαίου. Τήν άπάντησιν ταύτην τοΰ Πρωθυπουργοΰ καί 'Υπουργοΰ τών Οικονομικών άνεκοίνωσεν εις
τό κάτωθι τοΰ Τηλεγραφείου πλήθος τών χωρικών ό τότε Φρούραρχος Συνταγμα
τάρχης Καποδίστριας. Θά άνέμενε βέβαια κανείς έπειτα άπό τήν εύνοϊκήν αυτήν
άπάντησιν τήν διάλυσιν τής συγκεντρώσεως, άλλά δέν συνέβη τοΰτο. Οί συγκεντρω
μένοι έξηκολούθουν νά φωνασκοΰν καί νά διαμαρτύρονται δυσπιστοΰντες εις τάς προφορικάς αύτάς άνακοινώσεις καί ζητοΰντες, διά νά πεισθώσιν, δπως τοΐς έπιδειχθή
ή ύπογραφή τοΰ Πρωτοπαπαδάκη καί ή σφραγίδα!!! Καί επειδή τήν εποχή αύτή δέν
είχε έφευρεθή ή ....................τηλεφωτογραφία, δέν ήτο δυνατή βεβαίως καί ή έπίδειξις τής υπογραφής καί τής σφραγΐδος τοΰ 'Υπουργοΰ.
Τό ζήτημα άνέλαβε νά λύση τότε ή ’Αστυνομία. Κατά τήν διάρκειαν λοιπόν
τών ταραχών, παρηκολούθησε . αΰτη τούς πρωτοστατήσαντας εις αύτάς καί μόλις
εΰρισκε κατάλληλον ευκαιρίαν τούς συνελάμβανε. Πληροφορηθέντες οί χωρικοί
δτι ή ’Αστυνομία ήρχισε τάς συλλήψεις, διελύθησαν, μέ τήν διαφοράν δμως δτ'ι
δέν έπέστρεψαν δλοι εις τά χωρία των, διότι περίπολοι έξ άστυνομικών τοποθετηθεϊσαι εις τάς προς τά χωρία άγούσας οδούς, συνέλαβον πάντας τούς πρωτοστα
τήσαντας εις τάς σκηνάς,
Καί οΰτω οί νέοι αστυνομικοί άντιμετώπισαν τήν πρώτην συγκέντρωσιν πλή
θους μέ άγριας διαθέσεις, τήν οποίαν δμως, χωρίς νά μεταχειρισθώσι βίαν, κατώρθωσαν νά διαλύσουν καί νά συλλάβουν άπαντας τούς πρωταιτίους.
3. Έ γκλη μ α τικότης—Λαθρεμπόρων.
Τό ήπιον κλίμα τής Κερκύρας δέν έπέτρεψε τήν καλλιέργειαν εγκληματικών
φυσιογνωμιών μεγάλου μεγέθους.
Δ ι’ αύτό άκριβώς ουδέποτε άπό τής εφαρμογής τοΰ θεσμοΰ τής ’Αστυνομίας
Πόλεων παρουσιάσθησαν στήν Κέρκυρα εγκλήματα συνταρακτικά.
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Τό μόνον σοβαρόν έγκλημα είναι ό φόνος καί ή ληστεία τοϋ Ίταλοϋ ’Αλβέρτου
Ρόσσι έτών 55, όστις έγένετο την 15-2-44 ύπό τοΰ Δερμάνη Γεωργίου καί τής συ
ζύγου του, ιδιοκτητών της οικίας όπου διέμενε. Τούς δράστας τοΰ φόνου αότοϋ κατώρθωσεν ή υπηρεσία ’Ασφαλείας ν’ άνακαλύψη καί συλλάβη έντός ελάχιστου χρόνου.
’Αλλά καί τό λαθρεμπόριον, τό όποιον ώργίαζε στην Κέρκυρα, έπέτυχεν ή
’Αστυνομία Πόλεων σέ λίγα χρόνια να τό σταματήση, διότι κατώρθωσε ν’ άποκαλύψη καί νά παραδώση στήν δικαιοσύνην όλους τούς ’Αρχηγούς ομάδων λαθρεμπο
ρίου, οί όποιοι καί κατεδικάσθησαν εις βαρυτάτας ποινάς.
4. Προπαγάνδαι—Κατασκοπεία ι.
'Η ’Αστυνομία Πόλεων Κερκύρας κατέβαλε ιδιαιτέραν προσπάθειαν διά τήν
άντιμετώπισιν των διαφόρων προπαγάνδων,. ιδία δέ της ’Ιταλικής καί καθολικής
τοιαύτης. "Ενας άγων αφανής αλλά τεράστιος διεξήχθη. Ή ’Αστυνομία, έν πλήρει
συνεργασία μέ την Εκκλησίαν καί τον τότε ’Επίσκοπον Κερκύρας, νΰν Οικουμενι
κόν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Παναγιώτατον Ά θη να γόρ α ν έπάλαισε διά
νά μη άφήση τούς Έλληνόπαιδας νά πέσουν εις τά δίκτυα τής άριστα παρα
σκευασμένης καί δελεαστικώτατα μέσα χρησιμοποιούσης ’Ιταλικής καί Καθολικής
προπαγάνδας.
’Αλλά καί οί διάφοροι κατάσκοποι των ’Ιταλών, ’Αλβανοί καί άλλοι, ιδία άφ’
ής τό Φασιστικόν καθεστώς έσκέφθη νά κατακτήση τήν 'Ελλάδα καί παρεσκεύαζε
τό έδαφος προς τοΰτο, δέν ήμπόρεσαν νά δράσουν διότι τό δίκτυον άντικατασκοπείας, πού εΐχεν οργανώσει ή ’Αστυνομία Πόλεων Κερκύρας, άνέκοψε πάντοτε
εγκαίρως τήν δράσιν των καί τούς παρέδωσεν εις τήν δικαιοσύνην.
Θά ήδυνάμεθα νά παραθέσωμεν χαρακτηριστικάς περιπτώσεις άλλά διά τήν
οικονομίαν χώρου παραλείπομεν τοΰτο.
5. ’Εθνικοί αγώ νες της ’Α στυνομίας Κερκύρας.
Οί έθνικοί αγώνες τής ’Αστυνομίας Πόλεων Κερκύρας υπήρξαν υπέροχοι.
Ε ις τούς νέους άστυνομικούς έλαχεν ό κλήρος ν’ άποδείξουν ότι τό Σώμα τής ’Αστυ
νομίας περικλείει υπαλλήλους μέ άκρατον πατριωτισμόν καί μέ πολύ βαθειά συνείδησι τοΰ έθνικοΰ καθήκοντος, εις ολας τάς περιπτώσεις.
"Ολοι ένθυμούμεθα τήν άνανδρον έπίθεσιν τών ’Ιταλών εναντίον τής άοπλου
Κερκύρας κατά τήν 31-8-1923. Τότε οί ύπερφίαλοι Φασισταί, έξ αιτίας τής δολο
φονίας εις τό ’Αλβανικόν έδαφος ένός Ίταλοΰ Στρατηγού, τήν όποιαν απέδωσαν
ψευδώς εις "Ελληνας, μέ ΐσχυράν μοίραν ’Ιταλικού Στόλου άποτελουμένην άπό ντρέντνωτ, καταδρομικά, άντιτορπιλλικά, ύποβρύχια, ύδροπλάνα, καί πεζοναύτας, είσήλθον είς τον Λιμένα Κερκύρας, περί τήν 5 μ.μ., κατόπιν σφορδροΰ βορμβαρδισμοϋ
τής πόλεως καί κατέλαβον τήν άνοχύρωτον νήσον.
Ή ’Αστυνομία κατά τήν περιπέτειαν εκείνην, ήτις διήρκεσεν 27 ήμέρας,
έξετέλει τάς έντολάς τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, παρά τήν έκ μέρους τών Ιταλώ ν
άφαίρεσιν τών δικαιωμάτων της, κατώρθωσε νά τηρήση τήν τάξιν καί νά προλάβη
έκτροπα, άτινα θά είχον βαρυτάτας συνέπειας διά τό Κράτος, τό όποιον τήν εποχήν
έκείνην εΐχεν άνεπουλώτους άκόμη τάς πληγάς έκ τής Μικρασιατικής καταστροφής.
’Επακολουθεί ή έπίθεσις τής Φασιστικής ’Ιταλίας τον ’Οκτώβριον 1940.
Τό πρώτον θΰμα ύπήρξε καί πάλιν ή ανοχύρωτος Κέρκυρα ή όποια ύπέστη άνηλεή
βορβαρδισμόν. Καί όταν όστερα άπό τό έπος τής ’Αλβανίας, οί ’Ιταλοί φασισταί
ύπό τήν προστασίαν τών Γερμανών Κυρίων των, άπεβιβάσθησαν εις τήν Κέρκυραν
ώς Κατακτηταί, πάντες τούς περιφρόνησαν καί μεταξύ όλων, πρώτοι, οί άνδρες
τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Δ ι’ αύτό άκριβώς, τον Νοέμβριον τοΰ 1941 οί ’Ιταλοί
έπεβίβασαν πάντας τούς άστυνομικούς τής Κερκύρας είς δύο βενζινόπλοια, άτινα
μετά περιπετειώδες ταξίδιον έφθασαν είς Πειραιά. .
’Αλλά καί όταν μετά τήν κατάρρευσιν τοΰ Φασιστικού καθεστώτος τό 1943 οί
Γερμανοί έγκατεστάθησαν είς τήν Κέρκυραν, οί άστυνομικοί έπανελθόντες είς αύτήν
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έπεδόθησαν μετά ζήλου εις τήν περίθαλψιν των πληγέντων καί εις τήν επαναφοράν τή^
τάξεως διά τής διώξεως των εγκληματικών καί άντεθνικών στοιχείων, άλλά καί τήν
προστασίαν των κατοίκων άπδ αυτούς τούτους τούς Γερμανούς, οί όποιοι βλέποντες
δτι έχαναν τον πόλεμον, έπεδίδοντο εις φανεράς λεηλασίας των περιουσιών πάντων
αδιακρίτως τών πολιτών.
Καί δταν τέλος τήν νύκτα της 8-10-1944 άπεχώρουν καί ούτοι κατησχυμένοι
έκ τής Κερκύρας, έσφράγισαν τήν παράδοσιν αύτής μέ τό άπαισιώτερον έγκλημά
των τήν δολοφονίαν δηλονότι δύο οργάνων τής τάξεως, έν τη έκτελέσει τοΰ καθή
κοντος των καί' εντός τοϋ ’Αστυνομικού καταστήματος ήτοι : τοΰ Άρχιφύλακος
Α ύλω νίτη ’Αριστοβούλου καί τοΰ Άστυφύλακος Καρανάτση Νικολάου.
Οΰτω, ενώ τήν έπομένην έπανηγυρίζετο ή άπελευθέρωσις τής Κερκύρας διά χαρμοσύνων κωδωνοκρουσιών, οί άστυνομικοί έκήδευον τά δύο τελευταία θύματα τής
Γερμανικής θηριωδίας.
Έ ξόχω ς δμως άντιμετώπισαν οί άστυνομικοί τής Κερκύρας, τήν μεταπελευθερωτικήν περίοδον κατά τήν οποίαν ήγειρε τήν κεφαλήν τό νέον τέρας τοΰ
Κομμουνισμού, οπότε κατώρθωσαν νά επιτύχουν ώστε καί δολοφονίαι τών πολι
τών ν’ άποφευχθοΰν καί κατά τό Δεκεμβριανόν κίνημα νά μή διαπραχθοΰν έκεΐ τά
εγκλήματα άτινα εις τάς άλλας περιφερείας έλαβον χώραν.
’Αλλά περί τοΰ έργου τής Ά στυν. Δ/νσεως Κερκύρας εύγλώττως όμιλοΰν
μερικαί διαταγαί καί επίσημα έγγραφα άτινα παραθέτομεν αύτούσια.
Τό Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων εις τήν ύπ’ άριθ. 2961/1/11/13 τής
26-2-1945 Διαταγήν άναφέρει τά εξής : «Έλάβρμεν εύχαρίστως γνώσιν τής ύπ’
άριθμ. 694/74/10 άπό 10-2-45 έτησίας άναφοράς προόδου τής καθ’ υμάς Άστυν.
» Δ/νσεως. Ή άναπτυχθείσα καί έξαιρομένη δράσις ύμών καί πάντων τών ύφ’ υμάς
» υπαλλήλων άποτελεί τιμήν δι’ ολόκληρον τό ’Αστυνομικόν Σώμα. Διά τήν έθνικήν
» καί επωφελή υπέρ τής Δημοσίας Τάξεως δράσιν ύμών, έκφράζομεν προς ύμάς καί
» πάντας τούς ύπαλλήλους ύμών τήν εύαρέσκειάν μας.'Ο ’ΑρχηγόςΑΘ. ΣΑΜ ΠΑΝΉ Σ».
’Επίσης ή Γεν. Δ/σις Ίονίων Νήσων έν τώ ύπ’ άριθμ. 2210/26-3-1945 ε γ 
γράφω προς τούς αξιωματικούς καί άνδρας τής ’Αστυνομίας Πόλεως Κερκύρας
άναφέρει τά εξής : « Έ ξ ονόματος τής Ελληνικής Κυβερνήσεως έπιθυμώ νά έκφράσω
)> προς ύμάς τά ζωηρότατα συγχαρητήριά μου καί τάς θερμοτάτας ευχαριστίας
» μου διά τον τρόπον κατά τον όποιον έπετελέσατε τό καθήκον σας κατά τον
» έορτασμόν τής χθεσινής μεγάλης ήμέρας. Ά π ό τοΰ Δ/ντοΰ σας μέχρι τοΰ τελευ» ταίου άστυφύλακος άπεδείξατε δτι έχετε βαθεΐαν συναίσθησιν τής αποστολής σας,
» ένεργήσαντες έν πνεύματι αύστηράς προσηλώσεως εις τήν ιδέαν τοΰ καθήκοντος,
» άλλά συγχρόνως κατά τρόπον άξιοπρεπή καί πολιτισμένου. Καθ’ ήν ώραν κατα» βάλλεται έργώδης προσπάθεια έκ μέρους τής Κυβερνήσεως διά τήν άναδιοργάνω» σιν τοΰ Κράτους καί τήν άποκατάστασιν τής χαλαρωθείσης, λόγω τής κατοχής καί
» τών έπακολουθησάντων θλιβερών γεγονότων, έννοιας τής πειθαρχίας, ή τόσον
» ύποδειγματική στάσις τών Σωμάτων Ασφαλείας, αποτελεί άληθή έγγύησιν περί
)) τής ταχείας έπανόδου εις τήν όμαλότητα τήν όποιαν τόσον ποθεί ό Ελληνικός
» λαός. Έτηλεγράφήσα είς τό 'Υπουργείου τών ’Εσωτερικών καί έτόνισα δτι ή
» στάσις σας ύπήρξε άξια πάσης έξάρσεως. Σάς άπευθύνω καί πάλιν τά θερμότατα
» συγχαρητήριά μου καί τον έγκάρδιον χαιρετισμόν μου. 'Ο Γενικός Διοικητής
» ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ».
Έ ξ ’ άλλου ό Δήμαρχος Κερκύρας απευθυνόμενος δι’ ύπ’ άριθμ. 2468/26-5-45
έγγράφου προς τον Δ/ντήν τής Αστυνομίας Πόλεως Κερκύρας λέγει τά ακόλουθα :
«Α ξιότιμε Κύριε Διευθυντά. Αίσθανόμεθα εύχάριστον καθήκον νά έκφράσωμεν
» ύμΐν τήν πλήρη ίκανοποίησιν τής Δημοτικής Α ρχής έκ τής έπιδειχθείσης παρά
» τής Αστυνομικής άρχής δραστηριότητος κατά τάς ήμέρας 19, 20 καί 21 Μαίου
» έ.έ. τών λαβουσών χώραν ένταΰθα έορταστικών γεγονότων έπί τή 81η έπετείω τής
» ένώσεως τής Έπτανήσου μετά τής μητρός Ελλάδος, διότι χάρις είς τά παρ’
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» ύμών ληφθέντα μέτρα, άπόλυτος καί παραδειγματική έπεκράτησε τάξις εις όλό» κληρον τήν έορτάζουσαν πόλιν καί προάστεια. 'Η έπικρατήσασα τάξις, έχει μεγα» λυτέραν σημασίαν, διότι κατά τον έορτασμόν συνέρρευσαν έν τη ημετέρα πόλει
» χιλιάδες ένθουσιώντος λαοϋ έκ των χωρίων της νήσου ίνα συμμετάσχουν των
» έορτών καί ίνα συγχρόνως επ’ ευκαιρία της άγγελθείσης άφίξεως τής Α.Ε. τοϋ
» Πρεσβευτοΰ της Μ. Βρεττανίας διαδηλώσωσι τάς προς τον εκπρόσωπον της
» Μεγάλης Προστάτιδος Συμμάχου Δυνάμεως αισθήματα ευγνωμοσύνης καί άγά» πης. Ή έξασφαλισθείσα τάξις τόσον κατά τήν υποδοχήν τής Α.Ε., όσον καί κατά
» τάς λοιπάς του έορτασμοϋ πολυπληθείς άνευ προηγουμένου συγκεντρώσεις, άξια
)) πάσης έξάρσεως, άγει ήμάς εις τήν εύχάριστον θέσιν νά σάς παρακαλέσωμεν όπως
» εύαρεστηθήτε καί δεχθήτε τόσον υμείς, όσον καί ολόκληρον τό ύφ’ υμάς Άστυνο» μικόν Σώμα τά πλέον θερμά συγχαρητήρια τής Δημοτικής ’Αρχής καί ήμών προ» σωπικώς. Δυνάμεθα δέ νά βεβαιώσωμεν ύμάς ότι τά αισθήματα ταϋτα τής Δημο» τικής ’Αρχής συμμερίζεται ολόκληρος ή Κερκυραϊκή κοινωνία, ήτις γνωρίζει
» νά εκτιμά τάς παρά τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος άνέκαθεν προσφερομένας εις τον
» τόπον θετικάς υπηρεσίας. 'Ο Δήμαρχος ΚΟΛΛΑΣ».
’Αλλά καί τό ’Αγγλικόν Προξενεΐον εις τό ύπ’ άριθ. 197/5/6/45 τής 22-5-45
έγγραφόν του προς τον Δ/ντήν τής ’Αστυνομίας Πόλεως Κερκύρας αναφέρει τά έξής :
«Κύριε Διευθυντά, ένετάλην ύπό τής Α.Ε. τοϋ Πρέσβεως τής Μεγ. Βρεττανίας έν
» Έλλάδι, όπως σάς γράψω καί άποστείλω τά συγχαρητήριά του διά τάς προετοι)) μασίας καί τήν έξαιρετικήν επιτυχίαν τοϋ έορτασμοϋ τής 21ης Μαΐου, επέτειον τοϋ
» τόσον σπουδαίου τούτου γεγονότος τής Ελληνικής ιστορίας. 'Ο πρόξενος ΠΑ Κ ΕΡ».
’Ακόμη καί ή*’Ανωτέρα Στρατ. Δ/σις ’Ηπείρου, άπευθυνομένη δι’ ύπ’ άριθμ.
Π .393/26-5-45 έγγράφου προς τήν Δ/νσιν ’Αστυνομίας Πόλεων γράφει τά έξής :
«Κατά τήν έπιθεώρησίν μου τής φρουράς Κερκύρας διεπίστωσα μετ’ εύχαριστήσεως,
» τήν παρ’ 'Υμών λήψιν έγκαίρως πάντων τών αναγκαίων μέτρων διά τήν τήρησιν
» τής τάξεως έν τη πόλει Κερκύρας. Ε πίσ η ς άντελήφθην τά μέτρα άτινα λίαν έγκαί» ρως καί προσφόρως έλάβατε προς πρόληψιν τών συνεπειών, ας ήτο δυνατόν νά
» έχωσιν αί κατά τήν παρέλασιν έκδηλωθεΐσαι πολιτικαί έκδηλώσεις έκ μέρους
» Σωματείων τινών. Ό Στρατ. Δ/τής Βλαχαϊτόπουλος».
'Ωσαύτως ή Άνωτέρα Στρατιωτική Δ/σις ’Ηπείρου δι’ Ειδικής Διαταγής
ύπ’ άριθμ. 5895 τής 25-5-45 απευθύνει τον ακόλουθον έ'παινον : «Συγχαίρω θερμώς
» τον Δ/ντήν τής έν Κερκύρα ’Αστυνομίας Πόλεων, καί τούς ύπ’ αύτόν,άξιωματικούς
» καί άστυνομικούς ύπαλλήλους διά τήν έπικρατήσασαν έν τη πόλει τής Κερκύ» ρας τάξιν καί εύκοσμίαν κατά τήν διάρκειαν τών τριημέρων έορτών».
Τέλος ό Νομάρχης Κερκύρας εις τό ύπ’ άριθμ. 2630/2-5-45 έγγραφον προς
τήν ’Αστυνομικήν Δ/νσιν Κερκύρας άναγράφει τά ακόλουθα : « Έ π ί τη λήξει τών
» έορτών τής ένώσεως τής Έπτανήσου, αί όποΐαι δύνανται νά θεωρηθώσιν άρξάμεναι
» καί συνεχιζόμεναι άπό ΙΟημέρου μέ τήν ελευσιν τών ’Αγγλικών πολεμικών πλοίων,
» θεωροΰμεν ύποχρέωσιν νά διαδηλώσωμεν τήν λίαν εύάρεστον έντύπωσιν ήμών,
» τών έπισήμων ξένων καί τοϋ πληθυσμού διά τήν τηρηθεΐσαν καθ’ όλον τοΰτο τό
» διάστημα παραδειγματικήν τάξιν έν τη πόλει χάρις εις τήν έργώδη προσπάθειαν
» καί τήν πολιτισμένην συμπεριφοράν τών οργάνων ύμών. Παρακαλοΰμεν όπως μετα» βιβάσητε εις άπαντας τούς κ.κ. ’Αξιωματικούς καί τά όργανα ύμών τά συντε» λέσαντα ύπό τήν καθοδήγησίν σας εις τήν άξίαν ιδιαιτέρας έξάρσεως τήρησιν
» παραδειγματικής τάξεως καθ’ όλα τά στάδια τών έορτών, τον έ'παινον ήμών καί
» τήν διαπίστωσιν ότι ύπήρξαν κατά πάντα άξιοι τής πεπολιτισμένης κοινωνίας τής
» Κερκύρας, έν ή ύπηρετοΰσι. Ό Νομάρχης ΚΟΚΚΙΝΑΤΟΣ».
Θεωροΰμεν όμως έπιβεβλημμένον νά παραθέσωμεν καί τό κατωτέρω έγ
γραφον άναγόμενον εις τήν περίοδον τής κατοχής. Μαρτυρεί καί τοΰτο περί τών
κόπων καί μόχθων τής μικράς δυνάμεως τής ’Αστυνομικής Δ/νσεως Κερκύρας
καί περί τών αντιλήψεων αύτής έν σχέσει μέ τήν έκτέλεσιν τοϋ καθήκοντος των.
Ά πόφ ασις ύπ’ άριθμ. Ε .Π .45 τής 30-4-1944.
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«Έ χοντες ύπ’ όψιν : 1) ότι άπδ της επανόδου εις Κέρκυραν του Σώματος
» τ η ς ’Αστυνομίας Πόλεων έπήλθε σχετική άποκατάστασις της τάξεως καί ή έν γένει
» κανονική ρύθμισις αυτής, παρά την άντιξοότητα των περιστάσεων, ώστε ούτε
» σύγκρισις να είναι δυνατή άπό άπόψεως άσφαλείας προς τάς λοιπάς πόλεις τής
« Ε λλά δο ς, 2) τήν έπιδειχθεϊσαν ·κατά τάς κρίσιμους ήμέρας των βομβαρδισμών
» φιλότιμον προσπάθειαν πάντων των οργάνων τοϋ Σώματος τούτου, 3) δτι τά
» άγαθά ταϋτα άποτελέσματα οφείλονται κατ’ αρχήν εις τήν δραστηριότητα καί
» τον ζήλον τοϋ Δ/ντοΰ τοϋ Σώματος, όστις διά τοϋ παραδείγματος του κατώρθωσε
» νά έμπνεύση τούς ύπ’ αύτόν άξιωματικούς κ.λ.π. όργανά του, καί 4) τάς διατά» ξεις τοϋ άρθρου 24 καί 27 τοϋ Ν. 1179/38 «περί Νομαρχών». Άποφασίζομεν :
» Άπονέμομεν έ'παινον προς τά όργανα τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τήν πλήρη
» εύαρέσκειάν μας είς τον Δ/ντήν ταύτης καί τούς λοιπούς ’Αξιωματικούς καί ύπαλ» λήλους, έντελλόμεθα όπως διά τής Ή μερησ. Διαταγής τοϋ Σώματος άνακοινωθή
» τοΰτο είς τε τούς ’Αξιωματικούς καί απόσπασμα τής ήμερησίας διαταγής τεθή έν
» τώ άτομικώ φακέλλω έκάστου. Ή παρούσα κοινοποιηθήτω πρός τε τύ 'ΐπουργεϊον
» ’Εσωτερικών καί το Ά ρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων. 'Ο Νομάρχης ί. ΚΟΜΙ» ΑΝΟΣ».
6. Γενική κριτική.
Έ ν τέλει παραθέτομεν καί τό κατωτέρω έγγραφον τοϋ Επαγγελματικού καί
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Κερκύρας, τό όποιον αποτελεί χαρακτηριστικήν γενι
κήν κριτικήν τού έργου τής ’Αστυνομίας έν Κερκύρα.
Ά ριθμ. πρωτ. 36186. Κέρκυρα 10-9-46. Πρός τήν Άστυν. Δ/νσιν Κερκύρας.
« 'Η ’Αστυνομία Πόλεων διεκρίθη καί διακρίνεται διά τήν έναντι τού κοινού
» λίαν εύγενή συμπεριφοράν'της, κατά τρόπον ώστε ό εχων οίανδήποτε δοσοληψίαν
» μετά τής ’Αστυνομίας ν’ άποκομίζη τήν έντύπωσιν ότι δεν εύρίσκεται είς έχθρικόν
» περιβάλλον άλλά μεταξύ τών έντεταλμένων διά τήν έφαρμογήν τών Νόμων πρός
» τό συμφέρον αύτοΰ τού ίδιου καί τής κοινωνίας.
»'Η ’Αστυνομία Πόλεων έν τή έφαρμογή τών Νόμων προσεπάθησε πάντοτε
» νά μή δημιουργή θύματα, διότι δέν άπεσκόπει ν’ άνεύρη καί τιμωρήση παραβά» σεις καταλαμβάνουσα έξ άπίνης ταύτας, άλλ’ άποβλέπουσα εις τό αποτέλεσμα καί
» καθοδηγούσα έφήρμοσεν είς εύρυτάτην κλίμακα τό σύστημα τών συστάσεων μέ
» θαυμάσια άποτελέσματα ύπέρ τής πλήρους έφαρμογής τών Νόμων, χωρίς νά ύπο» βάλλωνται πάντοτε μηνύσεις.
»'Η ’Αστυνομία Πόλεων, πλήρως κάτοχος τών σχετικών Νόμων καί διατά» ξεων καί παρακολουθούσα τήν έξέλιξιν τούτων, ύπήρξεν άρτίως μελετημένη καί
» ένημεροποιημένη, ώστε νά μή δημιουργή υπερβασίας καί άδικίας καί νά καταδυνα» στεύη τήν κοινωνίαν έξ άγνοιας τών σχετικών διατάξεων.
»'Η ’Αστυνομία Πόλεων ουδέποτε ήγνόησε τάς Έπαγγελματικάς καί Βιο» τεχνικάς ’Οργανώσεις καί πάντοτε έν τή έφαρμογή τών Νόμων έμελέτησε τάς
» άπόψεις τούτων.
»'Η ’Αστυνομία Πόλεων άποτελεσθεΐσα κατά μέγα ποσοστόν έξ υγιών καί
» ικανών στοιχείων παρέχει μέ τήν έμφάνισίν της τό αίσθημα τής άσφαλείας, τής
» άμερολήπτου καί άπροσκόπτου έφαρμογής τοϋ Νόμων.
»'Η ’Αστυνομία Πόλεών είς τάς πολιτικάς διαμάχας έστάθη είς τό ύψος
» της, διά τής αύστηράς άμεροληψίας της έναντι τών διαμαχομένων πολιτικών
» μερίδων.
»Γενικώς δέ ή ’Αστυνομία Πόλεων προσέφερεν άνεκτιμήτους υπηρεσίας
» είς τάς πλέον κρίσιμους περιστάσεις διά τό ’Έθνος καί τήν Κοινωνίαν καί άντε» πεκρίθη πλήρως είς τον προορισμόν της».
» '0 Πρόεδρος τού Επαγγελματικού καί Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Κερκύρας
Γ. ΜΑΡΤΖΟΤΚΟΣ»

Η ΑΓ Γ ΛΙ ΚΗ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ™ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ
'Υπό χ . Δ . ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ 'Α στυνόμουΒ’
Α .—Γενικά διά την όογάνωαιν τής αστυνομίας εν Α γγλ ία .

Πολλά πράγματα προκαλοϋν έντύπωσιν εις τον διά πρώτην φοράν έπισκεπτόμενον την ’Αγγλίαν.
Εις την παρούσαν μου θ’ άναφέρω τινά έξ αυτών, τά όποια διεπίστωσα κατά
την διάρκειαν της έν τη ’Αγγλική άστυνομία έπισκέψεώς μου καί τά όποια μου προυκάλεσαν την ζωηροτέραν έντύπωσιν.
Έ ν πρώτοις άναφέρω ότι εις τήν ’Αγγλίαν δεν υπάρχει έν ή δύο μόνον άστυ
νομικά Σώματα δι’ ολόκληρον τήν χώραν, ώς πανταχοϋ άλλαχοϋ καί παρ’ ήμΐν,
αλλά πολλά καί άνεξάρτητα άλλήλων άστυνομικά Σώματα δι’ έκάστην πόλιν ή περι
φέρειαν (Δήμους—Κομητείας κ .λ .π .). ’Επίσης ή μηχανοποίησις της ’Αγγλικής άστυνομίας, άποτελεΐ, ούτως είπεΐν, τον θεμέλιον λίθον εις δν έδράζεται αΰτη καί όπου
στηρίζεται καί οφείλεται ή όλη της δραστηριότης.
"Εν έκαστον έκ των άνεξαρτήτων αυτών σωμάτων διοικεΐται ύπό ’Αρχηγού,
δστις διορίζεται ύπό τών αιρετών τοπικών αρχών έκάστης πόλεως ή περιφερείας.
Α ί τοπικαί αύται άρχαί ονομάζονται έφορευτικαί έπιτροπαί. Κατά κανόνα τών άρχών
αύτών προίσταται ό Αόρδος Δήμαρχος. Εις τάς τοπικάς αύτάς άρχάς ό ’Αρχηγός
έκάστου σώματος άναφέρεται διά τήν έγκρισιν τών διαφόρων μέτρων άτινα κρίνει
αναγκαία διά τήν καλλιτέραν άστυνόμευσιν της πόλεώς του ή περιφερείας του.
Καθ’ έκαστον δέ έτος υποβάλλει εις τάς ιδίας άρχάς έκθεσιν περί τού όλου έργου τής
ύπό τάς διαταγάς του άστυνομικής δυνάμεως.
Αί τοπικαί αύται άρχαί καταβάλλουσι τό ήμισυ τής δαπάνης, τής άστυνομικής
δυνάμεως τής πόλεώς των ή περιφερείας των, τού ετέρου ήμίσεος καταβαλλομένου
ύπό τού 'Υπουργείου ’Εσωτερικών, ύπό τήν γενικήν διεύθυνσιν καί έξάρτησιν τού
όποιου ύπάγονται άπαντα τά άστυνομικά Σώματα τών πόλεων καί τής ύπαίθρου, έν
’Αγγλία.
Τής έξαρτήσεως έκ τών τοπικών αιρετών άρχών τών Πόλεων ή περιφερειών
έξαιρεΐται μόνον ό άρχηγός τής Μητροπολιτικής άστυνομίας τής ’Αγγλίας. Ούτος,
ώς καί ό άναπληρωτής αυτού—'Υπαρχηγός—καί οί τέσσαρες βοηθοί του, διορίζονται
τη προτάσει τού 'Υπουργού τών ’Εσωτερικών, ύπό τής Κυβερνήσεως καί είναι άποκλειστικώς ύπεύθυνοι μόνον εις τήν Κυβέρνησιν καί είδικώτερον εις τον έπί των
Εσω τερικών 'Υπουργόν αύτής.
Διά νά διορισθή δέ τις άρχηγός ένός άστυνομικοΰ σώματος μιας πόλεως ή.
περιφερείας δεν είναι άναγκαϊον νά προέρχεται έκ τών στελεχών τού σώματος αυτού.
Δυνατόν νά είναι ή νά ήτο άνώτερος δημόσιος ύπάλληλος, άπόστρατος άξιωματικός, κ.λ.π.
Τού μέτρου τούτου δεν έξαιρεΐται καί ή ήγεσία τής Μητροπολιτικής άστυνο
μίας τής ’Αγγλίας.
'Η όργάνωσις τών άστυνομικών σωμάτων τής ’Αγγλίας είναι ειδική, δηλαδή
δεν έχει χαρακτήρα καθαρώς πολιτικής όργανώσεως, άλλ’ ούτε καί στρατιωτικής
τοιαύτης καί ουδέποτε ήλλαξε μέχρι τοΰδε.
Οί "Αγγλοι πιστεύουν ότι άπαραίτητον στοιχεΐον πρός επιτυχίαν τής άστυνο
μίας είναι νά μή έχη αύτη στρατιωτικόν χαρακτήρα καί έμφάνισιν. Θεωρούν ώς
άσυμβιβάστους τάς άντιλήψεις τών στρατιωτικών, περί γοήτρου, άξιοπρεπείας
κ.λ.π., μέ τήν έκτέλεσιν τής άστυνομικής υπηρεσίας. Οί άκαμπτοι καί άγέρωχοι
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τρόποι καθιστούν την άστυνομίαν άντιπαθή εις τό κοινόν. Ά λλ’ όταν τό κοινόν δεν
διάκειται συμπαθώς προς την άστυνομίαν ή έπιτέλεσις τοϋ έργου αύτής καθίσταται
σχεδόν άδύνατος.

Εις τήν ’Αγγλίαν ό Άστυφύλαξ διά τούς μεγάλους είναι 6 μπόϊ-παιδί-διά τούς μικρούς
ό φίλος καί προστάτης καί δ χ ι.......... · «ό Μπαμπούλας».

'Η άστυνομία του Λονδίνου, οφείλει, κατά μέγιστον μέρος, τήν έπιτυχίαν της καί
τήν διεθνή αύτης φήμην εις τήν άπέραντον άγάπην πού τρέφει τό κοινόν προς αύτήν.
'Η στολή των ’Ά γγλω ν αστυνομικών είναι άπλή, άλλ’ επιβλητική, παρέχει
ελευθερίάν κινήσεως καί είναι ευδιάκριτος.
Τάς μεγαλοπρεπείς καί πολυποίκιλτους στολάς ή μέ δερμάτινα έξαρτήματα
τάς θεωρούν ώς παντελώς άκαταλλήλους διότι πολλάκις ό άστυνομικός παρίσταται
άνάγκη νά καταδιώξη έν μέση όδώ κακοποιόν ή νά συμπλακή μετ’ αύτοΰ. Εις τάς
περιπτώσεις αύτάς τό μόνον πού προσφέρει ή μεγαλοπρέπεια τής στολής είναι ή
γελοιοποίησις.
Μίσος πραγματικόν τρέφουν οί Ά γ γ λ ο ι έναντίον τής όπλοφορίας. 'Υποστηρί
ζουν ότι τό οπλον δύο πράγματα δύναται νά προσφέρη εις τον άστυνομικόν ή νά τον
καταστήση άνεπιγνώτως προκλητικόν καί τραχύν, οπότε άντί νά προλαμβάνει τά
άδικήματα νά τά προκαλή, ή νά τον άποστείλη εις τήν φυλακήν. Τό μόνον δπλον
άμύνης πού άναγνωρίζουν καί επιτρέπουν είναι ή άστυνομική ράβδος.
Πρό έτους εις τό Λονδΐνον άστυφύλαξ έκτελών υπηρεσίαν άντελήφθη κακο
ποιόν καθ’ όν χρόνον προσεπάθη νά διάρρηξη κατάστημά τι. Έ πεδίω ξε νά τον συλλάβη, άλλ’ ό κακοπώς έτράπη εις φυγήν καταδιωκόμενος άπό τον άστυφύλακα,
όταν δέ ό άστυφύλαξ έπλησίασε τον διαρρήκτην ούτος έξήγαγε περίστροφον τό
όποιον έφερε, έπυροβόλησε καί έφόνευσε τον άστυφύλακα. Τότε ολόκληρος ό τύπος
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διεμαρτυρήθη καί ήξίωσε, δπως ή υπηρεσία έπιτρέψη εις τούς άστυνομικούς να όπλοπηροΰ μέν, άλλα τυχαίου γεγονότος καί ν’ άνατρέψωσι μέτρον έφαρμοζόμενον άπύ
τής συστάσεως τοϋ σώματος καί έπιδιώκοντος ώρισμένον σκοπόν.
Έ ξ δλων των αστυνομικών Σωμάτων τής ’Αγγλίας τό μεγαλύτερον είναι τό
του Λονδίνου.
'Η διοίκησις τής Μητροπολιτικής άστυνομίας τής ’Αγγλίας ένεργείται ύπό
τοΰ ’Αρχηγού αυτής βοηθουμένου ύφ’ ένός άναπληρωτούτου τού Ύπαοχηγοΰ καί τεσ
σάρων βοηθών του.
Τό Ά ρχηγεΐον άποτελεΐται άπό εξ τμήματα. Έ καστου Τμήματος προίσταται
εις έκ τών βοηθών τοϋ ’Αρχηγού φέρων τον βαθμόν τοΰ άσιστάν—κομισιονέρ (Υ πο
στρατήγου). Τα τμήματα ταΰτα παρίστανται διά τών εξής γραμμάτων: Α ') Δ ΙΟ Ι
Κ Η Σ Ε , Β ') ΤΡΟ Χ Α ΙΑ —Μ ΕΤΑΦΟΡΑΙ, C ') ΑΣΦΑΛΕΙΑ—ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΟΛ Ο ΓΙΚ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ ! D ') Π Α Θ Η ΤΙΚ Η ΑΕΡΑΜΥΝΑ, S ') ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΙΑ
L ') ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
Ό οργανική δύναμις τής Μητροπολιτικής άστυνομίας είναι σήμερον 20.000.
Πλήν δμως ύπηρετοΰσι μόνον 16.000 καί έκ τών οποίων αί 400 είναι γυναίκες, αίτινες άποτελοΰσι καί την δλην δύναμιν τής έκ γυναικών Μητροπολιτικής άστυνο
μίας.
Την συμπλήρωσιν τοΰ κενού τής οργανικής δυνάμεως τής Μητροπολιτικής
άστυνομίας δεν κατώρθωσε να έπιτύχη ή ήγεσία αυτής παρά τάς καταβληθείσας καί
καταβαλλομένας προσπάθειας διά διαφόρων μέσων, λόγω μεγάλης άπροθυμίας τών
νέων τής ’Αγγλίας νά-καταταγώσι εις τό άστυνομικόν σώμα. Ή τραχύτης τής έργασίας καί ή εύκολος άνεύρεσις έργασίας εις άλλους το μείς, μέ ικανοποιητικήν άμοιβήν, είναι οί κυριώτεροι λόγοι τούτου.
Κυρία άποστολή τής ’Αγγλικής άστυνομίας είναι ν’ άποκρούη τούς κινδύνους,
οίτινες άπειλοΰσι τήν ύπόστασιν τού Κράτους καί νά προστατεύη τήν ζωήν, τιμήν,
ελευθερίαν, περιουσίαν τοΰ άτόμου, ετι δέ νά έπιδιώκη τήν έφαρμογήν τών νόμων
καί νά λαμβάνη μέτρα διά τών οποίων διευκολύνεται ό κανονικός βίος τών άνθρώπων.
"Οθεν διά καταλλήλων μέτρων ρυθμίζει τήν κυκλοφορίαν τών πεζών είς τάς
οδούς, ρυθμίζει τήν τροχαίαν κίνησιν διά τήν πρόληψιν τών έκ ταύτης δυστυχημάτων,
τηρεί γενικώς τήν τάξιν εις Δημοσίους τόπους, λαμβάνει μέτρα εις τούς τόπους
Δημοσίων σύγκεντρώσεων καί Δημόσια Κέντρα, λαμβάνει μέτρα προς πρόληψιν τών
έκ πάσης φύσεως δυστυχημάτων, έφαρμόζει τά σχετικά μέ τά ήθη άρθρα τού Ποινι
κού Νόμου, παρακολουθεί τά τυχηρά παίγνια καί τά πάσης φύσεως στοιχήματα καί
ένεργεί τον έλεγχον τών καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών. Τήν
’Αγγλικήν άστυνομίαν δεν άπασχολοΰσι πλεΐστα άλλα θέματα, ώς γίνεται παρ’
ήμΐν, ήτοι ή έφαρμογή τής έργατικής νομοθεσίας, οί Νόμοι περί οικοδομών, αισχρο
κέρδειας, υγιεινής κ.λ.π. Τό ζήτημα τής διώξεως τοΰ κομμουνισμού άπασχολεΐ
μικράν δύναμιν καί μόνον προς συλλογήν πληροφοριών, δι’ ώρισμένα άτομα έπιθυμοΰντα νά έργασθώσι εις Κρατικάς υπηρεσίας ή νά καταταγώσι εις τήν ’Αστυνομίαν.
Ή Μητροπολιτική άστυνομία τής ’Αγγλίας άστυνομεύει σήμερον Ικτασιν
700 τετραγων. μιλίων μέ έννέα έκατομμύρια κατοίκους.·
Γενικώς ή δλη διάρθρωσις αυτής δέν διαφέρει ούσιωδώς τής ήμετέρας εί μή
μόνον είς τινας μικρολεπτομερείας. (Γνωστόν τυγχάνει δτι ή ήμετέρα άστυνομία,
ώς πρότυπον έλαβε τήν Μητροπολιτικήν άστυνομίαν τής ’Αγγλίας, κατά τήν ϊδρυσίν της).
'Η δλη περιοχή τής ’Αγγλικής Πρωτευούσης, μετά τών Προαστείων αυτής,
διαιρείται είς τέσσαρας περιοχάς καί αί περιοχαί αυται υποδιαιρούνται είς είκοσι τρεις
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Διοικήσεις, έξ ών ή μία τοϋ Ταμέσεως, αί Διοικήσεις είς 'Υποδιευθύνσεις καί αί
"Ύποδ/νσεις είς άστυνομικά Τμήματα τάξεως. Γενικώς ή διεξαγωγή τής υπηρεσίας
είς τά Τμήματα τάξεως ένεργεΐται ώς καί παρ’ ήμϊν. Ούχ’ ήττον δμως εχουσιν έπέλθη
μεταβολαί τινες, μάλλον ούσιώδεις, ώς προς την διεξαγωγήν τής υπηρεσίας των
αστυφυλάκων καί άρχιφυλάκων.

Άστυφύλαξ ρυθμιστής Τροχαίας Κινήσεως.

Ή υπηρεσία των 'Υπαστυνόμων—’Αξιωματικός υπηρεσίας Καταστήματος
ή έπιθεωρήσεως—των Άρχιφυλάκων—επόπτης ή βοηθός ’Αξιωματικού Καταστή
ματος—καί των άστυφυλάκων σκοπών ή εσωτερικής υπηρεσίας, είναι όκτάωρος συ
νεχής. Οί τής πρώτης αλλαγής άναλαμβάνουν υπηρεσίαν είς τάς (6) καί παραδίδουν
είς τάς (2), οί τής δευτέρας είς τάς (2) καί παραδίδουν είς τάς (10) καί οί τής τρί
της είς τάς (10) καί παραδίδουν είς τάς (6). Διαφορετικαί είναι αί ώραι άναλήψεως
υπηρεσίας τών υπαλλήλων τών άσχολουμένων μέ θέματα τής Τροχαίας κινήσεως. Ε ι
δικά Τμήματα Τροχαίας κινήσεως, έν ’Αγγλία, δεν ύφίστανται, άλλ’ έκαστον Τμήμα
διαθέτει έκ τής δυνάμεώς του τήν άναγκαιοϋσαν προς τον σκοπόν τούτον δύναμιν.
Ό ί περισσότεροι διατιθέμενοι υπάλληλοι άναλαμβάνουν υπηρεσίαν κατά τάς ώρας
τή ς μεγαλυτέρας κινήσεως. Ή έναλλαγή τών άλλαγών δεν είναι ένιαία είς όλα τά
άστυνομικά Σώματα τής ’Αγγλίας. Είς τά περισσότερα όμως αυτή γίνεται ώς έξής :
'Η πρώτη έναλλάσεται μέ τήν τρίτην, ή τρίτη μέ τήν δευτέραν καί ή δευτέρα
μέ τήν πρώτην. Είς έκάστην κατάστασιν τής εβδομαδιαίας υπηρεσίας άναγράφεται
καί ή 45λεπτος κατά όκτάωρον άνάπαυσις τήν οποίαν δικαιούνται οί 'Υπαστυνόμοι,
Άρχιφύλακες καί ’Αστυφύλακες τών Τμημάτων τάξεως καί Τροχαίας κινήσεως.
'Η 45λεπτος άνάπαυσις χορηγείται προς λήψιν φαγητού ή άναψυκτικοΰ καί τήν διέρ
χονται είς ώρισμένον μέρος, όριζόμενον υπό του Διοικητοϋ τοϋ Τμήματος. Συνήθως
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τό μέρος αύτό είναι τό οίκημα των άστυνομικών λεσχών. Οί προσερχόμενοι προς
άνάπαυσιν υπογράφουν κατά την είσοδον καί κατά την έξοδον (έναρξις—λήξις
45λέπτου άναπαύσεως) εις ώρισμένον προς τον σκοπόν τούτον βιβλίον.
Έ κτος της 45λέπτου άνά όκτάωρον άναπαύσεως οί άστυφύλακες λαμβάνουσι
καί μίαν ημέραν άνάπαυσιν την έβδομάδα. Συνήθως ή ημέρα αυτή είναι Σάββατον ή
Κυριακή, διότι αυτή θά χρησιμοποιηθή ή προς παρακολούθησιν άθλητικοϋ άγώνος ή
προς μετάβασιν εις την εξοχήν.
Τό μέτρον τοϋτο τό τηρεί ή υπηρεσία μετά θρησκευτικής εύλαβείας τολμώ νά
εΐπω καί οΰδαμοΰ διεπίστωσα παρέκκλισιν ή καταστρατήγησιν ώς συμβαίνει δι’ ελά
χιστους ευτυχώς παρ’ ήμΐν διοικητάς, οίτινες χορηγοϋσι την ήμερησίαν άνάπαυσιν,
όταν άστυφύλαξ συμπίπτει νά έχη υπηρεσίαν ένός μόνον 4ώρου κατά τό 24ωρον
τής άναπαύσεως.
Ά λλ’ έκτος τής 45λέπτου άνά όκτάωρον άναπαύσεως καί τής ήμερησίας εβδο
μαδιαίας τοιαύτης όλοι οί άστυνομικοί υπάλληλοι λαμβάνουσι καί 20ήμερον κανονι
κήν άδειαν έτησίως.
Οί άστυνομικοί υπάλληλοι τής ’Αγγλίας είναι οργανωμένοι συνδικαλιστικώς
καί άπαντες συνέρχονται καί συσκέπτονται περί θεμάτων σχέσιν έχόντων μέ την
ήθικήν έξύψωσιν καί οικονομικήν βελτίωσιν του έπαγγέλματός των. Διά δύο όμως
θέματα άπαγορεύεται πάσα συζήτησις καί άφοϋ άπαγορεύεται, ούδεμία γίνεται ποτέ
συζήτησις μεταξύ τών Ά γγλω ν. Ταϋτα είναι τό περί πειθαρχίας καί τό περί προαγω
γών θέμα. 'Ως προς τήν πειθαρχίαν έν τή ’Αγγλική άστυνομία δύναταί τις ευκόλως
ν’ άπατηθή όταν βεβαίως κρίνη έπιπολαίως καί έπιφανειακώς καί δεν ζητήση ν’
άνεύρη τά βαθύτερα αίτια τής συμπεριφοράς τών Ά γγλ ω ν άξιωματικών τής άστυνομίας προς τούς κατωτέρους συναδέλφους των. Ούδεμίαν άπόστασιν διακρίνει τις
μεταξύ άνωτέρων καί κατωτέρων, γενικώς δέ αί σχέσεις των είναι ίσου προς ίσον.
Τοϋτο νομίζω ότι εϊναι έν έκ τών γνησιωτέρων γνωρισμάτων έκδηλώσεως τοϋ βαθ
μού τοΰ πολιτισμού ενός άτόμου ή ένός λαοΰ καί κατά τήν γνώμην μου ό Α γγλικός
λαός καί ώς έκ τούτου καί οί άστυνομικοί του, ίστανται σήμερον μεταξύ καί άλλων
βεβαίως λαών εις τήν πρώτην βαθμίδα τοΰ πολιτισμού. Λέγω ότι δυνατόν νά
άπατηθή τις, διότι ή μεταχείρισις αότη προϋποθέτει άμοιβαίαν άψογον συμπεριφοράν
όλων διότι άλλως, ό παραβαίνων τούς κανόνας αυτομάτως ούτως είπεΐν, θά αΐσθανθή
τήν διά λευκαΰ μέν χειροκτίου περιβεβλημένην, άλλ’ άτεγκτον, Σπαρτιατικήν πυγ
μήν τής πειθαρχίας πού διέπει τήν ’Αγγλικήν άστυνομίαν. Παρέστημεν εις τινα πόλιν
τής Σκωτίας, κατά τον χρόνον πειθαρχικού έλέγχου κατωτέρων άστυνομικών υπαλ
λήλων. Ό εΐς ήτο άρχιφύλαξ μέ 35ετή υπηρεσίαν καί κατηγορεΐτο δι’ άπώλειαν εγ
γράφου, ό έτερος άστυφύλαξ μέ ΙΟετή υπηρεσίαν καί κατηγορεΐτο διά παράλειψιν
έκτελέσεως τής δώρου υπηρεσίας του, λόγω μέθης. Εις τον πρώτον ύπεδείχθη υπό
του Αρχηγού νά ύποβάλη παραίτησιν διότι τό παράπτωμά του ήτο βαρύτατον καί
ό ’Αρχηγός του ήτο άποφασισμένος νά προτείνη είς τό Συμβούλιον τήν άπόλυσίν του.
Έ δέχθη καί υπέβαλε άμέσως τήν παραίτησιν του. Τον ηύχαρίστησε ό ’Αρχηγός του
καί τοΰ έδήλωσε ότι θά τοΰ κάμνη καί εύφημον μνείαν διά τάς πολλάς προς τήν πό
λιν προσφερθείσας υπηρεσίας του. Ηύχαρίστησε καί αυτός τον ’Αρχηγόν του καί άπεχωρίσθησαν κατόπιν θερμοτάτης χειραψίας καί μειδιώντες.
Είς τον άστυφύλακα έπεβλήθη, λίαν έπιεικώς, ή ποινή τοΰ προστίμου τών
πέντε λιρών καί ή μετάθεσίς του έκ τοΰ Τμήματος είς δ ύπηρέτει, είς έτερον καί
είς τό τής πλέον κακοφήμου περιφερείας τής πόλεως, λόγω τοΰ άρίστου παρελθόντος
του καί τής μεγάλης υπηρεσιακής του άποδόσεως. Τό ποσόν δέ τών πέντε λιρών είναι
κατά τι όλιγώτερον άπό τήν άμοιβήν μιάς έβδομάδος διά τούς αστυφύλακας, άπαντες
δέ έν ’Αγγλία πληρώνονται έβδομαδιαίως.
(Συνεχίζεται)

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΤΑ 12 ΜΥΣΤΙΚΑ TUN Ε Υ ΡΟΠΑίΚΑΝ ΑΥΛΟΝ
ΕΚΜΥΣΤΗΡΕΥΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
'Υπό τοϋ ΑΛΑ IN ΑΠΟΥΩΡΝΤ
Μετάφρ. ύπό Σ.Α.Χ.—ΘΕΟΔΟΤΟΥ

Γ. ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΙΠΛΩ Μ ΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΟ ΠΕΙΑ
-Α Ν Α Τ Ρ Ο Π Η ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΗΣ ΣΚΕΥΩΡΙΑΣ—

— «Έ άν μοϋ έπιτρέπετε, Έ ξοχώτατε, θά παρακαλέσω νά μοί διηγηθήτε τήν
» ιστορίαν των συμβάντων σας είς το Κυρηνάλιον της ’Ιταλίας, τά όποια, καθ’ ύμάς,
» εσχον τέλος έκτάκτως ρωμαντικόν».
Ό Πρεσβευτής έμειδίασε μέ επιείκειαν.
— «’Έ στω , καλά, φίλε μου, τοσούτω μάλλον καθόσον κανείς δεν υπάρχει πού
» νά δυσαρεστηθή άπό αυτήν».
— «Έ ν πρώτοις, είναι άναγκαΐον νά γνωρίζετε ότι ομιλώ περί τής εποχής
» καθ’ ήν ήμην διωρισμένος ως Πρεσβευτής παρά τω Βασιλείω τής ’Ιταλίας, καί
» δεν πρέπει νά συγχέητε τήν ιδιότητά μου ταύτην μέ τήν προγενεστέραν παρομοίαν
» παρά τω Βατικανώ. 'Η μεταβολή δέν υπήρξε πολύ ευάρεστος. Δεν ήμην πλέον
» φίλος τοϋ Πάπα, επειδή δέ αί σχέσεις μας μέ τήν ’Ιταλίαν ήσαν τεταμέναι, δέν
» έγινα δεκτός εις τήν οικειότητα τοϋ Ούμβέρτου. Θά εΐπητε βέβαια ότι δέν είχα
» τό δικαίωμα ν’ απαιτώ τοιαύτην. Είναι άλήθεια. Έ ν τούτοις άλλοι Βασιλείς οχι
» όλιγώτερον έπιδρώντες παρά ό βασιλεύς τής ’Ιταλίας κατεδέχθησαν νά μοί έμπι» στευθοϋν τήν φιλίαν των, τήν όποιαν πιστεύω ότι ποτέ δέν κατεχράσθην».
— «Αυτό πού μέ λέγετε, Έ ξοχώ τατε, μέ εκπλήττει, έψιθύρισα. Είναι άληθές
» ότι ή ’Ιταλική αυτή μοναρχία είναι νεαρά—οί δέ νεόπλουτοι αυτοί είναι πάντοτε
)) αποκλειστικοί».
Είχα κακώς ομιλήσει. 'Ο Πρεσβευτής έξηγέρθη καί μοί είπε:
— «Κύριε, νομίζω ότι σφάλλετε. ’Εγώ δέν άπέδωκα τήν ψυχρότητα ταύτην
» τοϋ βασιλέως τής ’Ιταλίας εις άφορμάς προσωπικάς, άλλά άπλώς καί μόνον εις
» πολιτικάς επιδράσεις, τάς όποιας σάς άνέφερα».
’Έσπευσα νά ζητήσω συγγνώμην διά τήν ήλιθιότητά μου. "Οταν έτελείωσα,
ή Αύτοϋ Έ ξοχότης έξηκολούθησεν.
— «'Η ύπόθεσις περί τής όποιας θά ομιλήσω συνέβη πρό τινων έτών, όλί)) γον χρόνον μετά τήν άφιξίν μου εις τήν Ρώμην. 'Ένας χορός’ τής Αυλής έδίδετο
» είς τά ’Ανάκτορά, καί ως έκ τής ΐδιότητός μου προσεκλήθην είς αύτόν. 'Η σκηνή
» ήτα λαμπρά. 'Η ’Ιταλία δέν εΐχεν ακόμη τελείως χωνεύσει τό όλέθριον έπεισόδιόν
» της, τής Μασσάβας, πού υπήρξε τραχέϊα πληγή είς τό νέον έθνος. 'Ο βασιλεύς
» Ούμβέρτος έύρίσκετο έν τω μέσω τής κεντρικής αιθούσης. 'Η αδρά καί χονδρή
» μορφή του, ήτο είς παράδοξον άντίθεσιν προς τήν στρατιωτικήν ενδυμασίαν του.
» Ε ίχε πέριξ του, τούς αξιωματικούς του, μέ λαμπράς στολάς, καί τά μέλη τής
» Κυβερνήσεώς, έχοντα έπί κεφαλής τον Σινιόρ Κρίσπην.
—«Έπλησίασα είς τήν Μεγαλειότητά του, έτοιμος νά τω ύποβάλω τά σέβη
» μου καί νά τον χαιρετήσω κατά τό σύνηθες. Προς μεγάλην μου εκπληξιν, ή στάσις
» του μετεβλήθη άποτόμως. Έμειδίασεν έγκαρδίως μόλις μέ είδεν, έπροχώρησε
» κατά δύο βήματα—τιμήν προωρισμένην άποκλειστικώς προς μέλη βασιλευόντων
» Οίκων—καί έξέτεινε τά δύο χέρια του μέ ορμήν ειλικρινούς υποδοχής τής άφίξεώς
» μου. Τερφθείς άπό τήν δεξίωσιν ταύτην, περιέφερα τά βλέμματά μου πέριξ μου
» διά νά ίδω τήν έντύπωσιν πού παρήχθη άπό αύτήν τήν συγκατάβασιν είς τά λοιπά
» μέλη τοϋ ομίλου. Τό άποτέλεσμα ύπήρξε περίεργον. Πολλοί έξ αυτών ήσαν έκπε» πληγμένοι άπό αύτό πού έ'βλεπαν. ’Αλλ’ ό σινιόρ Κρίσπη καί δύο-τρεϊς άλλοι έγε•J) λοϋσαν ώς θεαταί κωμωδίας.

1292

’Άλαιν ’Άπουωρντ

— «Μή ευχαριστημένος άπό αύτό το δείγμα της έγκαρδιότητος, ό Ούμβέρτος
» μέ έκράτησε μερικά λεπτά πλησίον του, όμιλών οίκείως περί κυνηγίου άγριο» χοίρου πού έτελέσθη πρό τίνος καιρού εις τά κτήματά του.
— «Πρέπει νά μας συνοδεύσετε τήν προσεχή φοράν, εΐπεν είναι ένα σπορ
» εις το όποιον πρέπει νά παραστήτε. ’Εκτός τούτου, τρέφω τήν έλπίδα νά σάς
» συναντώ συχνότερον παρ’ ό,τι υπήρξε δυνατόν έως τώρα εις αυτήν τήν δυστυχι» σμένην Ρώμην, όπου δέν έχει τις εν λεπτόν εις τήν διάθεσίν του».
— «Εΐσθε πολύ καλός, Μεγαλειότατε, άπήντησα. 'Η τιμή πού μέ προτείνετε
» είναι αύτή πού έπιθυμώ περισσότερον».
Λέγων αύτάς τάς λέξεις παρετήρησα πέριξ μου. 'Η πρώτη μου έντύπωσις
έπεβεβαιώθη. Είδα εις τό μέτωπον τού Κρίσπη έκφρασιν άνησυχίας. Τό γεγονός
είναι ότι ό βασιλεύς έπροχώρησε πολύ μακράν καί ό έξυπνος Σικελός τό άντελήφθη.
'Ένας γηραιός διπλωμάτης όπως εγώ, πού έπέρασα τον ώραιότερον χρόνον τής ζωής
μου εις τήν άτμόσφαιραν των Αύλών, δέν πιάνεται γρήγορα άπό παρόμοια τεχνά
σματα. Προτού χωρισθώ άπό τον βασιλικόν όμιλον, ήμην πεπεισμένος ότι κάποια
σκευωρία έπλέκετο, οχι αδιάφορος διά τήν Γαλλίαν, καί ότι έπροσπαθοΰσαν νά
έξαπατήσουν τήν έπαγρύπνησίν μου.
«Παρουσίασα τά σέβη μου εις τήν βασίλισσαν Μαργαρίταν. Ή Μεγαλειό» της Της, ή οποία πάντοτε έπέδειξεν απέναντι μου έκτακτον έπιφυλακτικότητα,
» έπεβεβαίωσε τάς ύπονοίας μου μέ δεξίωσιν παρομοίαν προς τήν τού βασιλέως
» Οΰμβέρτου. Συγχρόνως άντελήφθην κάποιαν αμηχανίαν μαζύ μέ αυτήν τήν πλα» στήν φιλίαν—ή βασίλισσα ήτο γυνή υπέροχος—πού μέ έκανε νά ύποθέσω ότι
» άκουσίως της έπαιζε τό πρόσωπον πού τή επέβαλαν.
«Πλήρης πτοήσεως καί φόβου καί προσπαθών ματαίως νά άνακαλύψω τήν
» φύσιν τού μυστηρίου τούτου, διέσχισα άφηρημένος τήν αίθουσαν τού χορού, όπό» ταν έξαφνα συνήντησα τήν Κόμησαν Οόρμπίνο, κυρίαν τής τιμής τής βασιλίσσης
» Μαργαρίτας. 'Η διακεκριμένη αυτή κυρία, πού ήτο ή έμπιστος τής Μεγαλειό» τητός Της, ήτο χήρα, άπολέσασα τον σύζυγόν της, τον στρατηγόν Ούρμπϊνο,
» προς ένός έτους. Ε ίχα λόγους ιδιαιτέρους διά νά καλλιεργήσω τήν φιλίαν της.
» Εις τήν άπομεμονωμένην θέσίν πού εύρισκόμην, ήμποροΰσε νά μοί άποδώση με» γίστας ύπηρεσίας. Η μ ε ίς οί διπλωμάται δέν έχομεν ένδοιασμούς τής συνειδήσεως,
» καί ίσως δέν έσκέφθην έπαρκώς τάς μοιραίας συνέπειας πού αί φιλοφρονήσεις μου
» ήμποροΰσαν νά έπισύρουν, ύπ’ όψει τής ευθιξίας τής χήρας τού στρατηγού. Έ ν » νοείτε εύκόλως ότι έσπευσα νά τήν συναντήσω. Μέ έδέχθη μέ οικειότητα καί έκαμε
» θέσιν διά νά δυνηθώ νά καθήσω πλησίον της.
— «Καλώς ώρίσατε, Κύριε Πρεσβευτά, άνέκραξεν—ώμιλούσαμεν πάντοτε
» γαλλιστί—ήρχισα νά φοβούμαι ότι δέν θά ήρχεσθε.
•— «'Υποθέσατε αύτό, άπήντησα, ένώ τήν παρετήρουν, μέ σκοπόν νά άνα» καλύψω αν ήτο 1ν γνώσει τής σκευωρίας πού ΰπωπτευόμην».
'Η κόμησσα έμειδίασεν έπιχαρίτως.
— «Γνωρίζω πολύ καλά τούς άνδρας, είπε πονηρώς. 'Ομολογήσατε ότι θά
» έπροτιμούσατε νά έμένατε ?ίς τήν Πρεσβείαν σας, εις τήν αϊθουσάν σας, μέ εν σι» γάρον καί ίσως μέ εν σύγγραμμα τού Ντωντέ».
Έκίνησα τήν κεφαλήν μέ ύφος καρτερικόν.
— «Φ εΰ! Δέν έχω κανένα εις τήν αίθουσάν μου διά νά μέ συντροφεύση, είπα
» λυπηρώς. ’Αλλά ποιον οίκτον διά τήν μόνωσίν μου δύναμαι νά ελπίζω άπό σάς,
» πού εισθε πάντοτε έν τώ μέσω πλήθους θαυμαστών ;»
— «~Α! Δέν μέ γνωρίζετε, άπήντησε, κλίνουσα τήν κεφαλήν έπιχαρίτως».
Είδα ότι ή στιγμή είχεν έλθει διά νά άλλάξωμεν συνομιλίαν.
-— «'Ωραΐον βάλς παίζουν τώρα, είπα. Θέλετε νά μοί κάμετε τήν τιμήν νά.
» τό χορεύσωμεν μαζύ ;»
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Συνήνεσε καί έκάμαμεν ένα γΰρον. Ά λλα τό πνεΰμά μου ήτο άπερροφημένον
άπό τό πρόβλημα πού είχα να διαλύσω καί ή κυρία Ούρμπΐνο τό άντελήφθη.
•— «Εισθε κουρασμένος άπόψε, δεν είναι έτσι; παρετήρησε, σταματήσασα πρόπα» ραθύρου ανοικτού προς τούς κήπους. Θέλετε να άναπαυθώμεν μερικάς στιγμάς ;»
Έδέχθην καί έπήγαμεν ν’ άναπνεύσωμεν τον δροσερόν άέρα. Οί κήποι ήσαν
φωταγωγημένοι λόγω τής έορτής, άλλ’ ηΰραμεν μίαν γωνίαν όπου υπήρχε θρανίον
ύπό την σκιάν έλαιοδένδρου. Έκαθήσαμεν. Κατ’ αύτό τό διάστημα έσκεπτόμην τί
έ'μελλα νά πράξω. Θά έπερωτοϋσα την κυρίαν Ούρμπΐνο διά νά μάθω την αλή
θειαν καθώς καί τον κίνδυνον πού καφά την γνώμην μου Απειλούσε την Γαλλίαν.
Ή κατάστασις, όπως βλέπετε, ήτο λεπτή. Μέ σκοπόν νά καταστήσω σύμμαχον
τήν ώραίαν ταύτην ’Ιταλίδα, ήτο ανάγκη προ παντός νά συνάψω σχέσεις μεταξύ
μας πολύ στενωτέρας παρά άπλή φιλίαν. Έ ν τώ συμφέροντι τής Γαλλίας, ήτοιμάσθην νά κάμω τήν θυσίαν τού νά θεωρηθώ εραστής.
Ό πρεσβευτής έφαίνετο ζητών τήν γνώμην μου, όσον άφεώρα τήν ηθικότητα
παρομοίου τεχνάσματος. Τώ άπηύθυνα βλέμμα συμπαθούς θαυμασμού.
— « Ή άπόδειξις αυτή τής άφοσιώσεώς μας ήτο πράγματι μεγίστη, παρετήρησα. Καί βεβαίως άντημείφθη».
— «'Η κυρία Ούρμπΐνο μοί παρέσχεν ή ιδία τήν ευκαιρίαν νά έξανοιχθώ εις
» αυτήν, διότι είχε μαντεύσει δτι κάτι μέ έτάραττε.
— «Δεν λέγετε πολλά πράγματα άπόψε, φίλε μου, εΐπεν. ’Έ χετε καμμιάν
» στενοχώριαν ;»
— «Είσθε καλή θέλουσα νά ένδιαφερθήτε εις έμέ, άπήντησα, προσποιούμενος
» ύφος μελαγχολικόν. ’Αλλά πώς ήμπορώ νά ελπίζω δτι' θά συμμερισθήτε άγωνίαν
» προκαλουμένην άπό τό δτι υποπτεύομαι τήν ’Ιταλικήν κυβέρνησιν διατρέφουσαν
)) σχέδια εχθρικά εναντίον τής πατρίδος μου. Είσθε άνευ άμφιβολίας συνειθισμένη
» νά θεωρήτε τούς Γάλλους ώς εχθρούς».
— «Μή λέγετε τέτοια λόγια, άνέκραξε βαθέως συγκεκινημένη. Δεν πιστεύ» ετε δτι σας θεωρώ κάτι περισσότερον άπό φίλον ;»
’Έλαβα μετά σεβασμού τάς χεΐράς της καί τάς ήσπάσθην.
— « Ή φιλία σας θά μοί είναι πάντοτε ποθητή, άπήντησα, άκόμη καί αν αΐ
» ταραχαί πού προβλέπω θά μέ εκαμναν μίαν ημέραν νά παραιτηθώ τής έλπίδος
» νά εΰρω καλλιτέραν θέσιν εις τήν έκτίμησίν σας».
Ή κυρία Ούρμπΐνο μέ παρετήρησεν έκπληκτος. Ή το φανερόν δτι άγνοοΰσα
τά τεκταινόμενα.
— «’Αλλά, φίλε μου, αύτό πού λέγετε είναι άπίστευτον! είπε. Ποΐαι είναι αί
» ταραχαί αύταί πού φοβεΐσθε ;»
— «Έρωτήσατέ το άπό τήν βασίλισσαν Μαργαρίταν, άπήντησα άποτόμως καί
» δριμέως. Ή Μεγαλειότης Της είναι έν γνώσει τή ς ύποθέσεως ταύτης, διά τήν
» όποιαν έως τώρα δέν έμαθα τίποτε τό οριστικόν. Προσεποιήθην δτι έδίσταζα με» ρικάς στιγμάς, ν.ατόπιν δέ, ωσάν νά έκινήθην άπό μίαν ώθησιν, άνέκραξα : Ά ,
» έάν ήμπορούσατε νά τό μάθετε καί νά άποφευχθή ό κίνδυνος, οποίας υπηρεσίας θά
» άπεδίδετε εις τήν ειρήνην—καί εις τήν φιλίαν μας!»
Ή ώραία χήρα εΐχεν άρκετήν λεπτότητα διά νά άντιληφθή τό σοβαρόν τής δηλώσεώς μου.
— «Θά ήτο δυσχερές νά μοί ζητήσετε κάτι πού θά ώφειλα νά σάς άονηθώ,
» έψιθύρισε μέ κάποιαν άποστροφήν.
— « Ά I έψιθύρισα, αύτό πού μέ λέγετε μέ ένθαρρύνει διά τήν περίπτωσιν πού
» θά είχα νά ζητήσω άπό σάς κάτι τό σπουδαΐον».
’Εταλαντεύθη. —«’Αλλά μήπως πρόκειται νά σάς βοηθήσω έναντίον τής πα» τρίδος μου ;» είπε.
— «Καί άν ήτο τούτο ; είπαλαμβάνων τήν χεΐρατης. Μήπως δέν σάς ζητώ μέ τήν

1294

Ά λα ιν ’Άιτουωρντ

» αύτήν ευκαιρίαν αν έχετε δι’ έμέ άλλας βλέψεις παρά τοιαύτας πολίτικης φύσεως ;»
Μετ’ ολίγον χρόνον όλα έκανονίσθησαν. 'Η Λουκία—δηλαδή ή κυρία Ούρ
μπΐνο—άνέλαβε νά διερευνήση τό μυστικόν, καί νά μέ βοηθήση εις τον προβλεπόμενον άγώνα. Άπεφασίσαμεν ότι θά ήτο άπερίσκεπτον δι’ αύτήν νά άλληλογραφή
μαζί μου μέ έπιστολάς. Συνεφωνήθη ότι καθημερινώς εις τάς πέντε τό άπόγευμα,
άφοΰ θά έχει λάβει άπό τήν βασίλισσαν τήν έδειαν νά άποσυρθή, θά μετέβαινεν εις
τό Κόρσο, τήν πολυσύχναστον οδόν τής Ρώμης, όπου ή συνάντησίς μας δεν θά προεκάλει ύπονοίας. Έφεύραμεν αμέσως ένα κώδικα συνθημάτων. 'Η κόμησσα θά έκρατοΰσε καθημερινώς εις τάς χεΐρας μίαν άνθοδέσμην. ’Εάν τα άνθη ήσαν κίτρινα,
θά έσήμαινεν ότι δεν άνεκάλυψε τίποτε καί ότι ή ύπόθεσις ήτο έκκρεμής. Έ άν τά
άνθη ήσαν λευκά, θά έσήμαινεν ότι αί ύπόνοιαί μου ήσαν άστήρικτοι. Έ άν έκρατοΰσεν άνθοδέσμην άπό άνθη κόκκινα, θά έσήμαινε τοϋτο, ότι ηδρε κάτι τι τό σοβαρόν
καί ότι έπρεπεν επειγόντως νά συναντηθώμεν.
Έ πέρασα τάς κατόπιν ήμέρας μέ πραγματικήν άγωνίαν. Κάθε άπόγευμα,
κατά τήν όρισθεΐσαν ώραν, συνηντοΰσα τήν χαριτωμένην κόμησσαν Ούρμπΐνο είς τό
Κόρσο, κρατούσαν άνθοδέσμην μέ άνθη κίτρινα.
Έ ν τούτοις, συγχρόνως, είχα κάμει μερικά διαβήματα άλλου είδους, άλλά
προς τον αυτόν σκοπόν. ’Έστειλα τον ναυτικόν άκόλουθόν μου είς τον Ναύσταθμον
διά νά ίδη αν προετοιμάζετο τίποτε τό ίδιάζον. Έ κτος τούτου άπηυθύνθην μυστικώς
είς τον παρά τώ Βατικανώ συνάδελφόν μου, ζητών άπό αύτόν νά θέση τό παν είς
κίνησιν διά νά καταλήξη είς Ιν άποτέλεσμα.
Νομίζετε ίσως ότι όλαι αύταί αί προφυλάξεις ήσαν περιτταί καί ότι θά ήτο
άπλούστερον νά περιμένω όπως άποφανθή ό Κρίσπης. ’Αλλά θά παρητηρήσω ότ^
είς τήν νεωτέραν διπλωματικήν τέχνην τό παν έξαρτάται άπό τον πρώτον κτύπον
Α ί δυνάμεις τών κρατών είναι πολύ ισοδύναμοι διά νά σκέπτωνται αύταί περί πολέ
μου, καί προ παντός προσπαθούν ν’ άποφύγουν ολέθριας καταστάσεις.
Έ άν, παραδείγματος χάριν, ή Γαλλία είχε μάθει τήν κατά τού Σουδάν ’Α γ
γλικήν έκστρατείαν προτού αυτή άναγγελθή έπισήμως, θά τήν είχαμεν άπαγορεύσει
καί ή ’Αγγλία θά εΐχεν ύποστή ήτταν διπλωματικήν. 'Η Γαλλία εύρέθη επί παρου
σία τής εκστρατείας καί ήτο πολύ άργά διά νά έπιτραπή είς τήν ’Αγγλίαν νά τήν
■άποσύρη, χωρίς νά έκτεθή όπως χάση τό γόητρόν της. ’Ιδού διατί ύπεχρεώθημεν νά
σάς έπιτρέψωμεν όπως εξακολουθήσετε. Δ ι’ αυτόν τον λόγον τώρα αί πλεΐσται πρά
ξεις αί τιθέμεναι ύπό τών Δυνάμεων συνοδεύονται άπό έκτακτον έχεμύθειαν καί αίφνιδιότητα, όπως ή ύφ’ ήμών κατάληψις τής Τύνιδος. "Οταν μία Δύναμις κοινοποιήση
παρρησία τούς σκοπούς της καί τάς προθέσεις της, δρά όπως μία σφαίρα τηλεβόλου
ριπτομένη πάση δυνάμει, δηλαδή κατασκάπτει έκείνους πού θά ήθελαν νά τήν εμπο
δίσουν όπως άκολουθήση τόν χαραχθέντα δρόμον της. 'Η διπλωματία δέν τολμά νά
άντιταχθή είς τήν έκτέλεσιν παρομοίων σχεδίων έάν όμως ήμπορεΐ νά τά έμποδίση
εγκαίρως, ταΰτα εκμηδενίζονται.
'Ο Πρεσβευτής έσταμάτησε μίαν στιγμήν διά νά μοΰ έπιτρέψη νά έννοήσω τάς
εξηγήσεις ταύτας, εϊτα έξηκολούθησε :
«Τέσσαρες ήμέραι έπέρασαν χωρίς νά μεταβληθή ή κατάστασις. Μόνον τό
» άπόγευμα τής πέμπτης ήμέρας είδα τό προσυμφωνηθέν σύνθημα. Ή άμαξά μου
» είσήρχετο είς τό Κόρσο, όπόταν ή κυρία Ούρμπΐνο έπροχώρει προς έμέ φέρουσα
» τήν μοιραίαν άνθοδέσμην τών κόκκινων άνθέων άνά χεΐρας. 'Τπήρξεν άδύνατον
» είς τάς άμάξας μας νά σταματήσουν μέσα είς αύτήν τήν αρτηρίαν τήν γέμουσαν
» άπό κόσμον. Ά φ ήκα τήν άμαξάν μου καί μετέβην πεζή είς τήν τής κομήσσης.
» Κατ’ αύτόν τόν τρόπον ή συνάντησίς μας δέν κατέστη ορατή είς τούς διαβά» τας. 'Η φίλη μου έσταμάτησε τήν άμαξάν της, μέ προσεκάλεσε νά άνέλθω είς
» αύτήν, έτέθην παραπλεύρως της καί έπροχωρήσαμεν μαζί, χαιρετώντες τούς
» γνωστούς μας κατά τήν διάβασιν. Έ ν τώ μεταξύ ώμιλούσαμεν μέ φωνήν σιγά-
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» νήν, ώστε νά μή άκουώμεθα. ’Έδωκεν είς την συνομιλίαν μας τροπήν σοβαράν».
— «Άνεκάλυψα, φίλε μου δύο πράγματα, καί άπόκειται είς τήν οξύνοιάν σας
» νά τά εδρητε. Έ ν πρώτοις ό δούξ του Ούράλ έφθασεν έκ Παρισίων μυστικώς είς
ΐ) Ρώμην, ώς άπεσταλμένος τοΰ δουκός του Σσαμμπώρ· είτα, μία στρατιωτική άπο» στολή ετοιμάζεται διά τό έξωτερικόν».
Αί ειδήσεις αύται ήσαν τρομακτικαί. Έ γνώριζα πολύ καλά τον άνήσυχον
καί άεικίνητον χαρακτήρα τοΰ μνηστήρος τοΰ Γαλλικού στέμματος, ώστε ήννόησα
■οτι σοβαρά συνωμοσία ήτο συνδεδεμένη προς τάς περιστάσεις ταύτας.
— «Πρέπει νά γνωρίζω περισσότερα, είπα συνοφρυούμενος. Πρέπει νά γνω» ρίζω τον σκοπόν τής άποστολής τοΰ δουκός, καθώς καί τήν κατεύθυνσιν τής
» εκστρατείας ταύτης».
'Η κυρία Οΰρμπΐνο μέ παρετήρησε σοβαρώς.
— «Προεϊδα τήν άπάντησίν σας, είπε, καί έσκέφθην είς έν μέτρον πού θά σάς
» έπέτρεπε νά καταλήξετε. ’Αλλά προ παντός, θά μοί ήτο χρήσιμον νά γνωρίζω
» έάν ό δούξ τοΰ Ούράλ σάς γνωρίζη».
— «Δεν τό πιστεύω, άπήντησα, περίεργος διά νά εννοήσω τί ήθελεν. ’Αλλά,
» έν πάση περιπτώσει, δεν θά ύφιστάμην καμμίαν δυσκολίαν νά μεταμφιεσθώ ώστε
» νά μή άναγνωρισθώ».
— «Τοΰτο αρκεί4 θά σάς εΐπω τί προέτεινα. 'Η διαπραγμάτευσις τοΰ δουκός
» θά γίνη διά τής μεσολαβήσεως τής βασιλίσσης Μαργαρίτας, ήτις μέ έπεφόρτισε
» νά τον δεχθώ καί νά τον εισαγάγω κρυφίως είς τά διαμερίσματα τής Μεγαλειό» τητός Της. Θά έλθη απόψε είς τάς έννεάμισυ. ’Ιδού τί σκοπεύω νά κάμω4 θά φθά)) σετε πριν άπό αυτόν καί θά σάς τοποθετήσω είς ένα άντιθάλαμον. Μόλις είσέλθη ό
» δούξ θά τον οδηγήσω εκεί όπου θά εισθε. Θά νομίση δτι έπεφορτίσθητε άπό τήν βα)>σίλισσαν νά συντάξητε έν συμβόλαιον, καί θά έξαγάγετε άπό τοΰτο 6,τι θέλετε».
— « Ά , φίλη μου, οποία καλή έφεύρεσις! άνέκραξα, ενόσω εκείνη μοί έξέθετε
» τό σχέδιόν της. ’Αλλά, δεν ύπάρχει τρόπος νά άνακαλύψωμεν τον σκοπόν των
)» στρατιωτικών προπαρασκευών ;»’
— «Έσκέφθην καί τοΰτο έπίσης. ’Έ χω ένα άνεψιόν είς τον στρατόν, ύπολο» χαγόν τών θωρακοφόρων τής Σαρδηνίας. Θά υπάγω είς τήν βασίλισσαν διά νά
»
ειπω δτι εύχομαι δπως ό άνεψιός μου έξέλθη νικητής άπό τήν έκστρατείαν ταύ» την, καί είναι πιθανόν δτι θά μάθω τι άφορών τήν άποστολήν ταύτην».
Έ σφ ιγξα τό χέρι τής θαυμασίας ταύτης γυναικός. ~Ητο πράγματι, γεννημένη
διά τήν διπλωματικήν ύπηρεσίαν.
Μετ’ ολίγον άπεχωρίσθημεν. "Οταν έπέστρεψα, ηΰρα κρυπτογραφημένον τηλε
γράφημα προερχόμενον άπό τον ναυτικόν άκόλουθόν μου πού είχε μεταβή είς τήν
Γένουαν. Μέ έπληροφόρει δτι μέγας αριθμός στρατιωτικών μεταγωγικών έξωπλίζετο, πλήν ή μεγίστη μυστικότης, έτηρεΐτο ώς προς τήν κατεύθυσίν των. 'Η πληροφο
ρία τής κομήσσης έτσι έπεβεβαιοΰτο.
’Ολίγον πρό τών έννεάμισυ, παρουσιάσθην είς μίαν άπό τάς πύλας τοΰ Κυρηναλίου πού μοί εΐχεν υποδείξει ή κόμησσα. "Ενας θυρωρός, ένδεδυμένος απλώς, μέ
έδέχθη καί μέ ώδήγησε κατ’ εύθεϊαν είς τό διαμέρισμά της. Εκείνη δέ μέ έφερεν είς
άλλο δωμάτιον καί μέ άφήκεν έκεΐ, έν άναμονή τής άφίξεως τοΰ άπεσταλμένου τοΰ
κόμητος Σσαμμπώρ.
Μερικά λεπτά έπέρασαν έν σιωπή, ειτα ήρθη τό παραπέτασμα καί δεύτερον
πρόσωπον είσήλθε. Μόλις τον είδα, έταράχθην ζωηρώς, άλλά δέν παρετήρησε τήν
ταραχήν μου. 'Η κόμησσα ειχεν έξαπατηθή τρομερά. Ό πρό έμοΰ ευρισκόμενος ήτο
αυτός ουτος ό «Ερρίκος £ '» , ό κόμης τοΰ Σσαμμπώρ ό ίδιος! Ευτυχώς ήμην
μεταμφιεσμένος, διότι ό κόμης μέ έγνώριζε πολύ καλά. ’Αλλά δέν ύπωπτεύθη τί
ποτε. Έχαιρέτησε βραδέως καί έκάθησεν είς έν κάθισμα, καλέσας με νά τον μιμηθώ.
— «Εννοώ δτι ή βασίλισσα σάς κατέστησεν έπίτροπον διά νά τεθοΰν τά προ-
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» καταρκτικά τοΰ συμβολαίου, κύριε, είπεν εις άπταιστον ιταλικήν. Άπήντησα εις.
» την ιδίαν γλώσσαν, διά να άλλάξω καλλίτερον την φωνήν μου. Δεν είχα φυσικά
» καμμίαν γνώσιν τοϋ συμβολαίου τό όποιον ύπηνίσσετο.
— « Ή Μεγαλειότης Της μέ διέταξε νά λάβω τάς οδηγίας σας περί αύτοϋ,
» άπήντησα, άποφεύγων νά τον ονομάσω μέ τον τίτλον του, διότι δεν ήξευρα άν
» έπρεπε νά τον άποκαλέσω δοΰκα ή βασιλέα. Έπεθύμησε νά μοί κοινοποιήσητε
» μερικάς λεπτομέρειας».
"Εκαμε κίνησιν καταφατικήν της κεφαλής. —«’Εννοώ,— υπάρχει, πράγματι,.
» τό ζήτημα της προικός».
Έ κ νέου δυσκόλως έκρυψα τήν ταραχήν μου. Ούτως, εν ζήτημα συνοικεσίου
ήτο συνδεδεμένον μέ την είς Ρώμην έπίσκεψίν του—καί συνοικεσίου δπερ ή Γαλλική
Δημοκρατία δέν θά έβλεπε τελούμενον άδιαφόρως.
Ό κόμης έξηκολούθησε. — «Τό ποσόν πού σάς επιτρέπω νά άναφέρετε εις
)) τήν βασίλισσαν είναι είκοσι εκατομμύρια φράγκα. 'Υπομνήσατε δμως είς τήν Με» γαλειότητά Της δτι ή πραγματική προίξ πού θά φέρη ή θυγάτηρ μου είς τόν Οίκον
» της Σαβοΐας είναι ή φιλία τών νομιμοφρόνων καθολικών της Εύρώπης».
"Ηρχισα νά καταλαμβάνω. Έπρόκειτο άναμφιβόλως περί τοϋ συνοικεσίου
της ωραίας πριγκηπίσσης Κλοτίλδης, τής «ωραίας τής Εύρώπης». Έμάντευσα τό
δνομα τοϋ μνηστήρος καί τώ είπα :
— «Θά έπαναλάβω αυτό πού μοϋ είπατε, Μεγαλειότατε.' Η προσφορά πού κάμνε» τε είναι γενναιόφρων, άλλ’ ό δούξ τής Νεαπόλεως δέν είναι πρίγκιψ άπαιτητικός».
’Από τόν τρόπον πού ό συνομιλητής μου έδέχθη αυτήν τήν παρατήρησιν,
είδα δτι ή ύπόνοιά μου ήτο βάσιμος. 'Ο νέος ούτος, ό διάδοχος τοϋ θρόνου τής ’Ιτα 
λίας, δέν είχεν εΰρει ακόμη μίαν μνηστήν, ένεκα τής πείσμονος άπαγορεύσεως τοΰ
Πάπα κατά συνοικεσίου μέ μίαν έκ τών βασιλευουσών Οικογενειών καθολικού δόγ
ματος. 'Υπέθεσα λοιπόν δτι ό κόμης τοΰ Σσαμμπώρ είχεν άποφασίσει νά άψηφίση
τήν δυσαρέσκειαν τοΰ Πάπα ύπό τήν ώθησιν ίσχυροΰ πειρασμόΰ—ίσως τή βοήθεια
ίταλικοΰ στρατοΰ! Καί προσέθεσα :
— «Πρέπει νά είπω τι είς τήν βασίλισσαν περί τοΰ 'Αγίου Πατρός ;»
— «Εΐπατέ τη δτι θά ίδω τήν 'Αγιότητά του αυριον, άπήντησεν. ’Αλλά φρονώ
» δτι ό Πάπας άγνοεΐ αύτό πού έχομεν ύπ’ δψει. Τό κάτω τής γραφής, ό Π άπας^έν
» είναι παντοδύναμος. ’Έ χω καί εγώ κάποιαν έπίδρασιν παρά τφ καθολικώ κόσμω».
Άνορθώθη ύπερηφάνως. ’Αλλά μοί είχε προμηθεύσει έν δπλον εναντίον του
δηλών δτι δέν έτόλμα νά ζητήση τήν συγκατάθεσιν τοΰ Πάπα. Τό μόνον ζήτημα
προς λύσιν ήτο τό σχετικόν προς τήν άφορμήν διά τήν οποίαν ή ’Ιταλική Αύλή
συνήπτεν αύτό τό συνοικέσιον. Έπρόκειτο άραγε νά καθιερώση τήν δυναστείαν της
είς τούς οφθαλμούς τών νομιμοφρόνων—οπότε δέν είχα λόγον νά έπέμβω—ή έπεζητοΰσαν νά βαδίσουν κατά τής Γαλλικής Δημοκρατίας ; ΤΗτο άνάγκη νά εκτείνω τάς
εξερευνήσεις μου περαιτέρω, διότι ό κόμης είχε καταστή άνυπόμονος.
—.«’Επιθυμείτε άναμφιβόλως νά είπω τι περί τής Γαλλίας είς τήν βασίλισσαν·;
» ήρώτησα μετά σεβασμοΰ».
— «Είναι περιττόν. 'Η ήθική ύποστήριξις τήν όποιαν θά άποκτήση ή μερίς
» μου ένεκα τοΰ δεσμοΰ τούτου μέ τήν ιταλικήν μοναρχίαν μοί άρκεΐ».
Ή άπάντησις αΰτη μέ έκαμε νά σκεφθώ ώρίμως. ’Εάν αί στρατιωτικαί προπαρασκευαί περί τών όποιων ώμίλησα δέν ήσαν συναφείς πρός τό σχέδιον τοΰτο τοΰ
συνοικεσίου, ποιος ήτο ό σκοπός των ; Καί επιπλέον ποία ήτο ή άφορμή τοΰ συνοι
κεσίου τούτου ; 'Ο κόμης τοΰ Σσαμμπώρ ήμποροΰσε νά νομίζη δτι ήτο άπλοΰν ζή
τημα συμπάθειας τών νομιμοφρόνων, άλλ’ έγνώριζα πολύ καλά τόν πανοΰργον χαρα
κτήρα τοΰ Σικελοΰ Κρίσπη διά νά ύποπτεύωμαι άλλην πρόθεσιν. Έ ν τούτοις, δέν ήμπόρεσα νά μάθω άπό τόν συνομιλητήν μου τίποτε περισσότερον. Δέν τόν έκράτησα
λοιπόν επί πολύ άκόμη, καί άφήκε τό άνάκτορον επίσης μυστικώς δπως δταν είσήλθε.
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Μόλις άνεχώρησεν, ήλθε προς εμέ ή κυρία Ούρμπΐνο εις κατάστασιν εκτά
κτου διεγέρσεως.
— «Άνεκάλυψα τον σκοπόν της εκστρατείας! ανέκραξε, χωρίς να μοί άφίση
» καιρόν να την έρωτήσω. Προ ολίγου ήμην παρά τη βασιλίσση Μαργαρίτα ήτις
» μοί έδήλωσεν ότι πρόκειται περί της Τριπολίτιόος, της Λιβύης».
'Η εΐδησις αυτή μοί έκαμε την έντύπωσιν άκτΐνος φωτός άποκαλυπτούσης
παν ό,τι είχε μείνει σκοτεινόν δι’ έμέ. Τό σχέδιον του Κρίσπη εύρέθη. Νυμφεύων
,τόν πρίγκηπα της Νεαπόλεως μέ την κόρην του μνηστήρος τής Γαλλίας, παρεΐχεν
εις τήν Δημοκρατίαν άφορμήν ίσχυράν να μή έπιθυμήση πόλεμον κατά της ’Ιταλίας,
καί ούτως ετίθετο ό ίδιος εις θέσιν ευμενή διά νά δώση εν άντίκτυπον εις τήν κατο
χήν μας τής Τύνιδος, έκτελών προσάρτησιν παρομίαν είς τον γειτονικήν χώραν τής
Τριπολίτιδος. Άποτυγχανούσης οΰτω τής Γαλλίας, καμμία άλλη Δύναμις δεν θά
ήμποροϋσε νά έπέμβη. 'Η ’Αγγλία ήτο προδήλως οπαδός σχεδίου θέτοντος φιλικόν
κώλυμα μεταξύ των Γάλλων έν Τύνιδι καί των ίδικών της στρατευμάτων έν Αίγύπτω. Δεν υπήρχε χρόνος διά χάσιμον 6πως υποσκάψω τό σχέδιον τούτο. Ά πεχαιρέτησά έσπευσμένως τήν Κυρίαν Ούρμπΐνο καί μετέβην είς τήν πρεσβείαν μου. ’Εκεί,
άφοΰ έπανέβαλα τήν συνήθη μου στολήν, δνηυθύνθην προς τήν παρά τω Βατικανώ
πρεσβείαν, παρά τω συναδέλφω μου, διά νά τω διηγηθώ λεπτομερώς δ,τι είχα μά
θει. 'Ομοΰ έπεριμέναμεν τον Πρόεδρον τής 'Ιεράς Συνόδου, τον Καρδινάλιον Φρατέλλα. 'Ο καρδινάλιος μάς έδέχθη μέ έκπληξιν. "Ενας πρεσβευτής παρά τω Κυρηναλίω δπως εγώ, νά παρουσιασθή είς τό Βατικανόν, ήτο έναντίον τής έθιμοτυπίας.
’Αλλά δέν υπήρξε δύσκολον δι’ έμέ νά δικαιολογήσω τήν παρείσδυσίν μου.
— «Αΰριον, νομίζω, ό "Αγιος Πατήρ θά δεχθή μυστικώς είς άκρόασιν ένα
» κάποιον δούκα τού Ούράλ, ήρχισα λέγων, καί ό καρδινάλιός έξέφρασε τήν έκπλη» ξίν του.
#
— «Πώς τό έμάθατε ; ήρώτησεν».
— «'Η πηγή τών πληροφοριών μου οφείλει νά μένη μυστική, άπήντησα σο» βαρώς. Ά λ λ ’ έστέ βέβαιος, δτι κανείς άπό τήν Παπικήν Αύλήν δέν ενέχετε είς
» αυτήν. Αυτός ό δούξ τού Ούράλ είναι, δπως άναμφιβόλως θά γνωρίζετε, έν τη πραγ» ματικότητι, ό κόμης τού Σσαμμπώρ».
Ό καρδινάλιος έξέφρασεν έκ νέου τήν έκπληξίν του. Έξηκολούθησα μέ γέ
λωτα σαρκαστικόν.
— «’Εν τούτοις, ή έπίσκεψις αυτή δέν έχει σπουδαιότητα τοσαύτην πού νά
)) τηρήται μυστική, διότι έμαθα δτι ό κόμης σκοπεύει νά θέση τον Λέοντα ΙΓ ' έν
» γνώσει τής άληθοΰς άφορμής τής παρουσίας του έν Ρώμη».
•Ό καρδινάλιος Φρατέλλα έδάγκασε τά χείλη του καί έσκυψεν έμπρός διά νά
άκούση.
— «ΤΗλθα διά νά θέσω τήν Σεβασμιότητά σας έν γνώσει τού μυστικού τού
» κόμητος, ούτως ώστε κατά τήν συνομιλίαν του μέ τον Πάπαν, ή Ά γιότης του νά
» εύρεθή έν ύπεροχή έναντι τού συνομιλητοΰ Του. Λοιπόν, διά νά έλθω είς τά πράγ» ματα, ό μνηστήρ τού στέμματος τής Γαλλίας, ήλθε διά νά προσφέρη τήν χεΐρα τής
» θυγατρός του είς τον υιόν τού βασιλέως τής ’Ιταλίας».
Ό καρδινάλιος έμεινε κατάπληκτος.
— «Ποτέ! παρομοία δολιότης! ανέκραξε. Καί κτυπών μέ τον γρόνθον του τον
» βραχίονα τού καθίσματος του, προσέθεσε :
— «Σάς εύχαριστώ, κύριε Πρεσβευτά, διά τήν πληροφορίαν σας. Έ σ τέ βέ» βαιος δτι αύτό τό συνοικέσιον δέν θά πραγματοποιηθή, καί αν άκόμη ή Ά γιότης
» Του έμελλε νά άφορίση τούς μνηστευμένους!»
Ευχαριστηθείς άπό τήν δήλωσιν ταύτην, άνεχώρησα. Καί μέ κακεντρεχή
τέρψιν άναπαρέστησα κατ’ έμαυτόν τήν συνάντησιν τής έπαύριον μεταξύ Πάπα
καί Ερρίκου Ε '. ’Αλλά τό έργον μου δέν είχε συμπληρωθή. Μοί έμενε νά ΐδω τον
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Σινιόρ Κρίσπη καί νά εμποδίσω την είς Τριπολίτιδα εκστρατείαν προτού νά είναι
πολύ άργά. Ά φ ήκα λοιπόν τον συνάδελφόν μου καί μετέβην μόνος παρά τω Πρω
θυπουργία. Π Ιτο βράδυ άργά, ολίγος μόνον κόσμος έκυκλοφοροϋσεν είς τούς δρόμους
καί ένας έφημεριδοπώλης προσεπάθησεν άκόμη νά μοί πωλήση τήν τελευταίαν εφημε
ρίδα του τήν στιγμήν πού κατέβαινα άπό τήν άμαξαν. Τήν ήγόρασα άπό συμπάθειαν
διά τον δυστυχή αυτόν, τήν έδίπλωσα καί άνέβην τάς βαθμίδας της κλίμακος πού
φέρουν είς τό Παλάτσο. Ευτυχώς ό σινιόρ Κρίσπη δεν είχεν άναχωρήσει άκόμη καί
όταν ήκουσε νά τω άναφέρουν τό όνομά μου, διέταξε νά μέ εισαγάγουν. Τον ηύρα
είς μικρόν δωμάτιον, άνέτως στολισμένον, καθήμενον είς ψάθινον κάθισμα καί έ'χοντα
προ αυτού τράπεζαν γεμάτην άπό έγγραφα.
ΤΗτο άπη σχολή μένος νά τά διαβάζη, ενώ συγχρόνως έτρωγε γεύμα λιτόν,
συνιστάμενον άπό ρεπανάκια καί ψωμί. Έ γνώριζα τον άνδρα. Έπεδείκνυε πομπωδώς
τήν πτωχείαν του διά νά δείξη .ότι ήτο παιδί τού λαού τό όποιον τυχαίως έγινε κυ
βερνήτης της Ιταλίας.
— «’Έ ! λοιπόν, Κύριε Πρεσβευτά, ειπεν έγειρόμενος καί σφιγγών τήν χεΐρά
» μου, ελπίζω ότι τίποτε τό δυσάρεστον δεν μοί παρέχει τήν εύχαρίστησιν νά σάς
)» δεχθώ τοίαύτην ώραν».
— «’Απολύτως όχι, φίλτατέ μοι Σινιόρ Κρίσπη, άπήντησα μέ χαμόγελον τό
» πλέον εΰχαρι. Ά π ’ έναντίας, ήλθα νά σάς δώσω μίαν πληροφορίαν περί τής οποίας
» έλπίζω ότι θά μέ ευχαριστήσετε».
Λέγων ταύτα, έκάθησα είς κάθισμα, πού είχε θέσει είς τήν διάθεσίν μου,
καί έσταύρωσα τά χέρια μέ ύφος άνθρώπου, πού σκοπεύει νά συνάψη συνομιλίαν φι
λικήν. Ά λ λ ’ ό Σικελός δέν ήπατήθη. Είδα είς τά μάτια του βλέμμα φοβισμένον,
τό όποιον διεσκεδάσθη όταν προσεπάθησε νά προσποιηθή ύφος άδιάφορον.
— «ΕΐσΟε πολύ καλός, πού έκουράσθητε δι’ αύτήν, έψιθύρισε, προσβλέπτων
» έγγραφον εύρισκόμενον έμπρός του καί έπί τού οποίου είχε παρεισαγάγει λα» θραίως εν φύλλον άπορροφητικοΰ χάρτου τήν στιγμήν, πού είχα είσέλθει».
Διακόπτων δέ διά μίαν στιγμήν τής περιγραφήν του, ό Πρεσβευτής μέ ήρώτησε :
— «Γνωρίζετε ότι ό μέλας άποροφητικός χάρτης πού μεταχειρίζονται έν γένει
» οί διπλωμάται έφευρέθη άπό τον συμπατριώτην σας, τον Λόρδον Βήκονσφηλδ ;»
— «Ποτέ δέν ήκουσα νά ομιλούν δι’ αύτό, είπα μέ κάποιαν άνυπομονησίαν».
Ό Πρεσβευτής έκαμε κίνημα καταφατικόν τής κεφαλής καί έχαμογέλασε.
— «Μάλιστα. ~Ητο τούτο μία άπό αύτάς τάς άπλάς καί λεπτάς ιδέας πού θαυ» μάζονται, άλλά περί τών οποίων, ούτε σκέπτονται καν. Είναι δύσκολον τώρα νά
» διασαφήνισή κανείς τά σπουδαία μυστικά υπουργού ή πρεσβευτοΰ άπό τό άποτύ» πώμα πού άφίνουν έπί τού άπορροφητικοΰ χάρτου. "Ας έπανέλθω όμως είς τον
» Σινιόρ Κρίσπην.
— « Ά λλ’ ή πληροφορία περί τής οποίας όμιλεΐτε είναι λοιπόν τόσον έπεί» γουσα ; ώστε δέν ήμπορεΐ νά άναβληθή δι’ αΰριον ; ήρώτησε μέ ΰφος στενοχωρημέ» νον, άλλά κρύπτον μεγάλην άνησυχίαν.
— «Τούτο έξαρτάται άπό τό σημεΐον οπού εύρίσκονται τά πράγματα, άπήντησα
» μέ φρόνησιν. ’Εν τούτοις μέ γνωρίζετε καί δέν άγνοεΐτε ότι δέν κρύπτω τίποτε».
’Εδώ, ό Κρίσπη μέ παρετήρησεν ύπούλως.
— «’Οφείλω νά σάς είπω ότι τό συνοικέσιον πού έσυμφωνήσατε διά τον πρίγ» κηπα τής Νεαπόλεως δέν θά γίνη».
Ματαίως προσεπάθησεν ό Κρίσπη νά κρύψη τον τρόμον του. Δέν έφαντάζετο
νά μέ ίδη τόσον καλώς πληροφορημένον.
— «Έξηγηθήτε, Κύριε Πρεσβευτά, είπεν άπλώς, όταν έπέρασεν ή συγκίνη » σίς του. Αύτό τό συνοικέσιον περί τού οποίου όμιλεΐτε. . . » .
— «Αύτό τό συνοικέσιον μεταξύ τού πρίγκηπος καί τής θυγατρός τού κόμη-
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» τος Σσαμμπώρ, είπα, συμπληρώνουν την φράσιν του. Αυτό τό συνοικέσιον πού ήθε)) λήσατε νά κρύψετε άπό τον Λέοντα ΙΓ ', άλλά τό όποιον ή Ά γιότης Του γνωρίζει
» πολύ καλά καί θά τό έμποδίση πάση δυνάμει».
'Η μορφή τού Πρωθυπουργού έ'γινεν ωχρά. Μοί έρριψε βλέμμα άπηλπισμένον
καί άφήκε νά τω διαφύγουν αΐ μυστικαί ίδέαι του.
— «Πώς δεν ήλθατε νά μέ ΐδητε προτού μεταβήτε παρά τω Πάπα ; ’Ίσω ς θά
» ήμπορούσαμεν νά συνεννοηθώμεν».
’Αλλά μετ’ ολίγον έφόρεσε πάλιν την επίσημον προσωπίδα του.
— «Δέν ήμπορώ νά παραδεχθώ, εΐπεν, ότι παρόμοιον συνοικέσιον έχει συν» δυασθή. Έ ν τούτοις λαμβάνω σημείωσιν αυτού πού μέ λέγετε. Επιθυμείτε νά
» προσθέσετε άκόμη τίποτε ;»
■
— «'Απλώς τούτο, φίλτατέ μου Σινιόρ Κρίσπη, ότι ή άνακάλυψις τού έξοπλι» σμοΰ πού προετοιμάζετε διά τό έξωτερικόν μέ εκπλήττει».
Αύτήν τήν φοράν πλέον ό Σικελός δέν έκαμεν έπίδειξιν συγχύσεως. Θά έσκέφθη
άναμφιβόλως δτι αύτός ήτο ό σκοπός της έπισκέψεώς μου. Δέν έκαμε καμμίαν προσ
πάθειαν όπως άρνηθή τήν υπαρξιν τών στρατιωτικών τούτων προετοιμασιών, καί τούτο
μέ άνησύχησεν.
— «Έ στέ βέβαιος δτι οί εξοπλισμοί ούτοι δέν κρύπτουν τίποτε τό έχθρικόν κατά
» της Γαλλίας, ήρκέσθη νά εϊπη. Είναι άποκλειστικώς ζήτημα ιδιωτικού συμφέ» ροντος διά τήν ’Ιταλίαν».
— «Είμαι ευτυχής μανθάνων τούτο, είπα σοβαρώς. "Ωστε, ήμπορώ νά πληρο» φορήσω τήν κυβέρνησίν μου δτι ή εκστρατεία πού προετοιμάζετε δέν μεταβαίνει
» εις τήν Τριπολίτιδα ;»
Εις αύτήν τήν λέξιν, συνωφρυώθη.
— «Κύριε Βαρώνε, πολλά γνωρίζετε! άνέκραψε τεταραγμένος. Οί κατάσκοποί
» σας είναι πολύ ευφυείς! Έ καί αν τούς συλλάβω! Εΐτα, καθησυχάζων, έξηκολού» θησεν :
— «Έ ν πάση περιπτώσει, είναι πολύ άργά διά τάς άντιρρήσεις σας. Αύτήν
» τήν στιγμήν ό στόλος είσήλθεν εις τό στενόν της Μεσσήνης».
Κατελήφθην άπό τρόμον άκούων αύτήν τήν τολμηράν δήλωσιν. Εννοείτε
τό σοβαρόν της καταστάσεως. ~Ητο, δπως σας είπα, ή περίπτωσις τής σφαίρας τού
τηλεβόλου καί πώς θά έσταματοΰσεν. Ό σκοπός τού σινιόρ Κρίσπη ήτο νά μέ πείση
δτι ή σφαίρα είχε ριφθή· άπέ^ενεν είς έμέ νά αποδείξω δτι δέν είχε ριφθή καί δτι ή
Γαλλία είχε παρεμβληθή.
— « Ό στόλος ήμπορεΐ νά είναι καθ’ οδόν, άλλά δέν είναι πολύ άργά διά νά
» τον κάμετε νά λάβη άλλην κατεύθυνσιν, άπήντησα θαρραλέως. Είναι άνάγκη νά
» τηλεγραφήσετε. Σάς λέγω δτι ή Γαλλία θά έθεώρει ώς έπίθεσιν εναντίον της μίαν
» εισβολήν είς τήν Τριπολίτιδα».
'Ο Κρίσπη ώχρίασεν. Είδε νά διαλύονται τά σχέδιά του. Έ ν τούτοις τά τεχνάσματά του δέν είχαν έξαντληθή.
I
— «Σάς ικετεύω νά άποσύρετε τήν πληροφορίαν σας, είπε σοβαρώς. Ό άκο
υ πός τής έκστρατείας έγινεν ήδη δημοσία γνωστός. 'Η «Γαζέτα ντί Ρώμα»
» έλαβεν έπισήμως τήν είδησιν καί αυτή, άνευ άμφιβολίας, ήδη στοιχειοθετεΐται».
— «Εΐσθε βέβαιος δι’ αυτό πού λέγετε ; άπήντησα ρίπτων βλέμμα έπί τού
» έγγράφου πού ήτο κατά τό ήμισυ σκεπασμένον έπί τής τραπέζης του. ’Ίσω ς έχετε
» έτοιμάσει τήν επίσημον είδησιν, ήτις δέν έχει άκόμη σταλή ;»
Ό Κρίσπη ύπέστη παλμούς.
— «Εΐσθε πράγματι πονηρός, είπε μέ ψυχρότητα. ’Αλλά, έπί τέλους, ή
» «Γαζέτα» δέν έχει σπουδαιότητα. Τό μυστικόν τής έκστρατείας είναι δήμο
υ σία γνωστόν, καί εν άρθρον περί τούτου έχει ήδη δημοσιευθή είς τήν τελευταίαν
» έκδοσιν τής «Μπόκκα ντί Ρώμα» άπόψε».
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Έκλονίσθην μίαν στιγμήν. Έ άν ήτο άληθές, ή σφαίρα τοΰ τηλεβόλου εϊχε
ριφθή, καί τό σταμάτημά της, θά έπέφερε τον πόλεμον. Έ νω έσκεπτόμην, συγχρόνως
έξεδίπλωσα τήν έφημερίδα πού ό έφημεριδ οπώλης είχε πώληση προ της θύρας.
ΤΗτο έν φύλλον της «Μπόκκα ντί Ρώμα».
Τότε συνέβη περίεργος σκηνή. Μέ χεΐρας τρεμούσας, διεξήλθον τάς στήλας
τής έφημερίδος, ένω ό Κρίσπη μέ παρετήρει. ΤΗτο κάθιδρως. 'Ένας πόλεμος μεταξύ
δύο ισχυρών λαών, πόλεμος, εις τον όποιον το μεγαλείτερον μέρος της Ευρώπης θά
άνεμιγνύετο, έπεκρέματο επί κεφαλής μας.
’Επι τέλους ηδρα την κακόμοιρον παράγραφον άπό την οποίαν τόσα πράγματα
έξηρτώντο. Μόλις τά μάτια μου είδαν τήν έπικεφαλίδα, βαθύς άναστεναγμός άνακουφίσεως διέφυγεν άπό τοΰ στήθους μου. Άνέγνωσα «Εκστρατεία εις τήν ’Αφρικήν».
Έ διάβασα τήν παράγραφον ολόκληρον, κατέθεσα το φύλλον καί παρετήρησα τον Κρίσπη κατά πρόσωπον.
— «Δέν είναι πολύ αργά νά μεταβάλετε τον σκοπόν τής εκστρατείας σας,
» εϊπα. 'Υπάρχουν άλλαι περιοχαί παρά ή Τριπολΐτις, καί ή εισβολή είς αύτάς δέν
» θά έπέφερεν τον πόλεμον κατά τής Γαλλίας».
’Επί ήμίσειαν ώραν έπέμενε, συνεζήτησεν, ίκέτευσεν. ’Αλλά έμεινα άνένδοτος
ώς βράχος. ’Επί τέλους συνήνεσεν. "Εν τηλεγράφημα εστάλη τήν ιδίαν νύκτα εις τό
Ρήγιον διά νά παρεμποδίση τόν στόλον, καί τό πρωί ό ιταλικός λαός ήδυνήθη νά
άναγνώση ότι έ'μελλε νά άπο κτήση άποικίαν εις τάς άκτάς τής Έβυθράς Θαλάσσης.
'Ο πρεσβευτής έσταμάτησε καί άνεστέναξε.
— «Δέν προεΐδα τήν στιγμήν έκείνην τά δυστυχήματα πού θά έπηκολούθουν τήν
» κατοχήν τής άποικίας ταύτης, πού έκαμα τόν Κρίσπην νά έκλέξη άντί τήςΤριπολί» τιδος. Ά λ λ ’ είχα κάμει τό καθήκον μου καί δέν είμαι ύπεύθυνος διά τό άποτέλεσμα».
— «Δέν είναι βέβαια αυτά μόνα πού θά μέ έλέγετε ; παρετήρησα βλέπων δτι
» θά έσταματοΰσε. Τί άπέγεινεν ή ωραία κυρία Ούρμπΐνο, διά τήν όποιαν μέ ένε» πνεύσατε τόσον ένδιαφέρον ;»
'Η Έ ξοχότης του συνωφρυώθη, καί κατόπιν έχαμογέλασε.
— «Κάμνετε καλά ύπενθυμίζων μοι τήν συνέχειαν τοΰ έπεισοδίου τούτου,
» παρετήρησε χαριέντως. Σας έκαμα ήδη νά διαβλέψετε τήν άπειλήν του πρωθυ» πουργοΰ. Φαίνεται δτι ή φιλία μου διά τήν κυρίαν Ούρμπΐνο είχε προκαλέσει τήν
» προσοχήν προσώπων τοΰ Κυρηναλίου, καί δέν υπήρξε δύσκολον διά τούς εχθρούς
» μας νά μαντεύσουν τήν άλήθειαν. Πράγματι, μετά τινας ήμέρας, έλαβα επιστολήν
» τής κομήσσης, καλούσης με είς τά ’Ανάκτορα. "Οταν έφθασα, τήν ηδρα κλαίουσαν.
» 'Η βασίλισσα προ ολίγου τήν είχε σοβαρώς έπιπλήξει διά τούς δεσμούς της μέ έχ» θρούς τής χώρας. 'Η Βασίλισσα δέν θά μέ συγχωρήση ποτέ, είπεν, άφοΰ μου διη» γήθη τήν σκηνήν. Καί, δέν θέλει πλέον νά βλεπώμεθα. 'Η Μεγαλειότης Της μοϋ
» έδήλωσε δτι δέν μέ έθεώρει πλέον ώς Ιταλίδα».
— « Ή Μεγαλειότης Της έχει δίκαιον, είπα τολμηρώς, καί έν μόνον ιατρικόν
» υπάρχει δι’ αυτήν τήν κατάστασιν. Νά πολιτογραφηθήτε Γαλλίς».
— «Π ώς αυτό ;» έψιθύρισε ταραγμένη.
Τής έπιασα τάς χεΐρας.
— «Γινομένη σύζυγος Γάλλου!»
— « Καί τήν ήσπάσθην».
Μόλις ή Έ ξοχότης του είχε προφέρει αύτάς τάς λέξεις, οπότε ή θύρα ήνοιξε
καί μία χαριτωμένη καί ώραία κυρία είσήλθε μειδιώσα.
— «Έ πιτρέψατέ μοι νά σας παρουσιάσω τήν Κυρίαν Πρέσβειραν—πρώην
» κυρίαν Ούρμπΐνο! είπεν ό κομψός γέρων». Καί στρεφόμενος προσέθεσεν :
— «Ε ίχα σώσει τήν Γαλλίαν, δπως βλέπετε, άλ’ είχα χάσει τήν καρδίαν μου».
Βαρώνος............................ πρώην Πρεσβευτής τής Γαλλίας
Μεταφραστής : Σοφοκλής Ά βρ. Χουδαβερδόγλους Θεόδοτος ( Παλ. Φάληρον).
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» ΑΛΦΟΝΣΟΣ ΜΠΕΡΤΙΓΙΟΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ
'Τπό κ- Ν . ΚΙΝΝΑ, τ. Άρχηγοϋ ’Αστυνομίας Πόλεων

Παρήλθον εκατόν ετη άφ’ ής ήμέρας έγεννήθη ό ’Αλφόνσος Μπερτιγιόν.
Ή το υιός τοΰ ίατροΰ Άδόλφου Μπερτιγιόν. ~Ητο ζωηρού χαρακτήρος εις σημεΐον
ώστε ν’ άποβληθή άπό τέσσαρα σχολεία. ’Έλαβε δμως τδ άπαραίτητον σχολικόν
πτυχίον διά νά δυνηθή ν’ άκολουθήση τήν ιατρικήν ήτις τον προσείλκυε. Στρατεύεται
καί όταν άπελύθη των τάξεων του Στρατού, -προσελήφθη εις τήν ’Αστυνομίαν τών
Παρισίων, δπου έκτελεΐ υπηρεσίαν γραφέως. Ά σχολεΐται εΐδικώτερον εις τον σχη
ματισμόν φακέλλων, βάσει τών χαρακτηριστικών, τών συλλαμβανομένων κακοποιών.
Περιγράφονται δμως συντόμως ώστε νά μή καθίσταται άκριβής ή κατάταξίς των.
Ό καθ’ υποτροπήν εγκληματίας ύπόκειται, ώς γνωστόν, εις ποινήν βαρυτέραν καί διά τοΰτο επιδιώκει νά παραπλανήση τήν δικαιοσύνην ώς προς τήν πραγμα
τικήν ταυτότητά του διά της άποκρύψεως τοΰ πραγματικού ονοματεπωνύμου του ή
δι’ άλλοιώσεως τών χαρακτηριστικών τοΰ προσώπου του.
’Εάν ό έγκληματίας δύναται νά μεταβάλη τήν φυσιογνωμίαν του δεν είναι
δμως ευκολον νά κατορθώση νά μεταβάλη τό σχήμα της κεφαλής ή τό μήκος τοΰ
σώματός του.
'Ο Μπερτιγιόν, βάσει τών έκ τής ’Ιατρικής άποκτηθεισών άνατομικών γνώ
σεων του καί κατόπιν ενδελεχών παρατηρήσεων του άπεφάνθη δτι τό άνθρώπινον
σώμα, κατά καθοριζόμενα ύπ’ αύτοΰ μέρη, δεν πάσχει μεταβολήν τινα κατά τό
μεταξύ 21-60 ετών διάστημα τής ανθρώπινης ήλικίας, παραμενουσών τών αυτών
διαστάσεων.
'Ο Μπερτιγιόν εκκινεί άπό τήν αρχήν δτι δύο άνθρωποι δεν όμοιάζουσιν εν
τελώς προς άλλήλους, τά μήκη τοΰ σώματος διαφέρουσι μεταξύ καί δύο ακόμη
ανθρώπων.
Ουτω παρουσίασε τήν καλουμένην άνθρωπομετρικήν σήμανσιν προς έξακρίβωσιν τής ταυτότητος. Κατ’ αύτήν ό Μπερτιγιόν προέβη εις καταμέτρησιν τών δια
στάσεων μελών τοΰ άνθρωπίνου σώματος άτόμου τελείως διαπεπλασμένου. Τά μέλη
τοΰ άνθρωπίνου σώματος εκλέγονται μεταξύ εκείνων άτινα θεωρούνται δτι δεν
πάσχουσι μεταβολήν τινα κατά τήν διαβίωσιν τοΰ ανθρώπου.
Μετροΰνται: 1) τό άνάστημα, 2) τό δψος τοΰ άτόμου καθημένου, 3 )τ ό μήκος
τών βραχιόνων εκατέρωθεν τεταμένων (όργυιά), 4) τό μήκος καί τό πλάτος τοΰ δε
ξιό ώτός, 5) τό μήκος καί τά πλάτος τής κεφαλής, 6) τό μήκος τοΰ άριστεροΰ
ποδός, 7) τό μήκος τοΰ μεσαίου δακτύλου τής άριστερας χειρός, 8 ) τό μήκος τοΰ
μικροΰ δακτύλου τής άριστερας χειρός, 9) τό μήκος τοΰ πήχεως τής άριστερας
χειρός.
Προς καθορισμόν τών διαφόρων τούτων μηκών γίνεται χρήσις διαφόρων
ειδικών οργάνων καί δέον νά λαμβάνωνται τά μήκη ακριβώς καί όμοιομόρφως.
Τά δργανα είναι : α) μία στεφάνη προς μέτρησιν τοΰ μήκους τής κεφαλής
μετρουμένης άπό τοΰ μετώπου μέχρι τοΰ πλατυτέρου μέρους τοΰ οπισθίου τής
κεφαλής, ώς καί τοΰ μεγαλυτέρου μετρουμένου πλάτους της, β) είς μέγας κανών
διά τοΰ οποίου μετραται τό μήκος τοΰ ποδός, τοΰ πήχεως τής χειρός καί τών δα-
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κτύλων, γ ) μικρός κανών διά του όποιου μετράται τό μήκος και τό πλάτος του
δεξιού ώτός.
'Ο καθορισμός των διαφόρων αυτών μηκών γίνεται δι’ άκριβοΰς λήψεώς
των. ’Απόλυτος όμως ακρίβεια δεν καθίσταται δυνατή. Λανθασμένη άνθρωπομέτρησις ούδόλως θέλει εκπληρώσει τον σκοπόν δι’ όν έφηρμόσθη. Τό μικρότερου
σφάλμα έν τή άνθρωπομετρήσει καθίσταται δυσεξακρίβωτον καί δύναται να έπέλθά
εύκολώτερον όταν τά όργανα της μετρήσεως έκ της πολυχρονίου χρήσεως ήθελον
άποβή ελαττωματικά κατά τήν άκρίβειάν των.
Διά τούτο ό Μπερτιγιόν κατήρτισεν άριθμητικόν πίνακα, καθ’ όν ύπολογίζηται
δι’ έκάστην μέτρησιν μέχρι πόσου δύναται νά είναι άνεκτή ή σφαλερά καταμέτρησις, νά μη ύπερβαίνη π.χ. τά 7 χιλιοστά τοϋ μέτρου διά τό άνάστημα, τά 6,5 χιλιο
στά τοϋ μέτρου διά τό μήκος καί τό πλάτος της κεφαλής.
'Η μέτρησις γίνεται εις χώρον, φωτεινόν, γυμνών τών ποδών, γυμνού καί τού
από τής όσφύος καί άνω μέρους τού σώματος.
Τό αποτέλεσμα τής άνθρωπομετρήσεως καταχωρεΐται επί δελτίου διαστά
σεων 1 6 x 1 6 γ 2 έκατοστών καί 1/3 τής πρόσθιας πλευράς αυτού. Τά λοιπά 2/3
χρησιμοποιούνται ινα τεθή ή φωτογραφία τού άνθρωπομετρηθέντος, κατά προσώ
που καί κρόταφον λαμβανομένη. ’Επί τής οπίσθιας πλευράς τού δελτίου καταχωροΰνται τά άτομικά στοιχεία τού σημανθέντος, ή κατηγορία δι’ ήν έσημάνθη ώς καί
πληροφορίαι σχετικαί μέ τό ποινικόν παρελθόν του.
Βραδύτερου γίνεται δεκτός ό συνδυασμός ανθρωπομετρικής καί δακτυλοσκρπικής σημάνσεως καί άποτυποΰνται έπί τής πρόσθιας πλευράς τά δακτυλικά άποτυπώματα έκάστου δακτύλου τής δεξιάς χειρός κάτωθεν τής φωτογραφίας. ’Ε πί τής
οπίσθιας πλευράς άποτυποΰνται τά δακτυλικά άποτυπώματα έκάστου δακτύλου
τής άριστεράς χειρός έπί τού κενού χώρου κάτωθεν τών άναγραφομένων πληρο
φοριών ποινικού παρελθόντος.
'Ο Μπερτιγιόν δεν ήτο σύμφωνος διά τήν χρησιμοποίησιν τής δακτυλοσκοπικής σημάνσεως παρά τά πλεονεκτήματά της έναντι τής άνθρωπο μετρικής. "Εν όμως
περιστατικού, τό κατωτέρω, ήνάγκασε τον Μπερτιγιόν ν’ άποδεχθή τον συνδυ
ασμόν ανθρωπομετρικής καί δακτυλοσκοπικής σημάνσεως.
Συνελήφθη κακοποιός όνόματι Ούίλ Ούέστ, 'όστις έφωτογραφήθη καί άνθρωπομετρήθη. "Οταν ένεκλείσθη είς τήν φυλακήν τό όνομα τού φυλακισθέντος έφάνη
γνωστόν ρίς τον αρμόδιον υπάλληλον τών φυλακών καί άνεζήτησεν ούτος εις τό
αρχείου τό σχετικόν δελτίου καταγραφής. Εδρε τοιοΰτον μέ τό όνοματεπώνυμον
Οΰλλιαμ Ούέστ φέρον καί φωτογραφίαν του, ήτις ώμοίαζε καταπληκτικώς προς τον
νεωστί φυλακισθέντα κακοποιόν Ούίλ Ούέστ. Οδτος ήρνεΐτο ότι είχε καταδικασθή
άλλοτε καί ό υπάλληλος τής φυλακής έξήτασε τό έπί τής οπίσθιας πλευράς τού δελ
τίου άναγραφόμενον ποινικόν παρελθόν τού Ούέστ κατά τό όποιον ό Ουλλιαμ Ούέστ
είχε φυλακισθή τήν 9ην Σεπτεμβρίου 1901 καταδικασθείς διά φόνον. Επομένως
έπρεπε ό Ουλλιαμ Ούέστ νά εύρίσκεται έν τή φυλακή άκόμη. Οί δύο κακοποιοί εύρίσκοντο έντός ολίγου ό είς έναντι τού άλλου. Ώμοίαζον πράγματι μεταξύ των κατα
πληκτικά.
Κατά τον έλεγχον δέ τής άνθρωπομετρικής καταμετρήσεως έπί 11 καταμε
τρήσεων τών δύο κακοποιών αΐ 7 ήσαν όμοιόταται, αί άλλαι 4 δέν είχον πλήρη ομοιό
τητα. Κατόπιν τούτου έδακτυλοσκοπήθησαν καί τά δακτυλικά άποτυπώματα τών
δύο κακοποιών εύρέθησαν άνόμοια.
'Ο Μπερτιγιόν δέν έδίστασε ν’ άναγνωρίση τότε τήν άξίαν τής δακτυλοσκοπήσεως καί έκτοτε προσέθεσεν εις τό άνθρωπομετρικόν σύστημά του καί τήν δακτυλοσκόπησιν.
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'Ο Μπερτιγιον τό σύστημά του έθεσεν ύπ’ οψει τοΰ Διευθυντοϋ ’Ασφαλείας,
άλλα δεν έτυχε καλής υποδοχής ύπδ τούτου ή έκθεσις τοΰ συστήματος ή γενομένη.
ύπο τοΰ γραφέως Άλφόνσου Μπερτιγιον.
Μετά τριετίαν ό Μπερτιγιον παρουσιάζει τήν άνθρωπομετρικήν μέθοδόν του
εις τον νέον διευθυντήν της ’Ασφαλείας, όστις ενισχύει τον Μπερτιγιον διά νά θέση
είς εφαρμογήν τήν μέθοδόν του. Θέτει, λοιπόν, είς εφαρμογήν τήν μέθοδόν του και
επιτυγχάνει δι’ αυτής τήν βεβαίωσιν τής ταυτότητος σημανθέντος άνθρωπομετρικώς
ύποτρόπου έγκληματίου.
Ένθαρρυνθείς άσχολεΐται ό Μπερτιγιον μετ’ ενθουσιασμού εις τό έργον του.
’Εντός έτους καταρτίζει 7.330 φακέλλους εγκληματιών κατά τό άνθρωπομετρικόν
σύστημα. Βάσει των φακέλλων τούτων τό έπόμενον έτος έξακριβοΰται ή ταυτότης
240 υποτροπών εγκληματιών.
Τά βάσει τής ανθρωπομετρικής σημάνσεως καταρτιζόμενα δελτία τών κακόποιών κατατάσσονται πρωτίστως κατά τό φύλλον τοΰ σημαινομένου ατόμου ηλικίας
άπό 21 έτους καί άνω, διότι κάτω τής ηλικίας ταύτης τά άτομα δεν παρουσιάζουν
σταθερότητα ώς προς τά μέλη τοΰ σώματος υποκείμενα εις μεταβολήν.
'Η ταξιθέγησις τών δελτίων γίνεται κατά τρεις διαιρέσεις άναλόγως τοΰ μή
κους τής κεφαλής, άναλόγως δέ τοΰ πλάτους γίνονται τρεις νέαι διαιρέσεις. Α ί
διαιρέσεις αυται υποδιαιρούνται είς υποδιαιρέσεις βάσει τών μηκών καί άλλων
καταμετρουμένων μελών τοΰ σώματος. Αυτό έν συντομία τό άνθρωπομετρικόν σύ
στημα.
Τό άνθρωπομετρικόν σύστημα τοΰ Μπερτιγιον χρησιμοποιείται διά τήν έξακρίβωσιν τής ταυτότητος άπό τοΰ 1879 τεθέν είς εφαρμογήν έν Παρισίοις.
Τό 1885 είς τό διεθνές σωφρονιστικόν συνέδριον καί είς τό συνέδριον τής εγ
κληματολογίας, συνελθόντα έν Ρώμη, ό Ιδιος ό Μπερτιγιον, άνέπτυξε τό άνθρωπομετρικό,ν σύστημά του, έκρίθη εύνοϊκώς καί έφηρμόσθη είς πλεΐστα κράτη, ώς είς.
τό Βέλγιον, τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, τήν Ρωσίαν, τήν Ελβετίαν. Τό 1888 έφαρμόζεται είς δλην τήν Γαλλίαν.
Κατά τον Αύγουστον τοΰ 1895 ή έν Λίντζ τής Αυστρίας συνελθοΰσα διεθνής
ένωσις τοΰ Ποινικού Δικαίου συνεζήτησε καί τήν άνθρωπομετρικήν μέθοδον τοΰ
Μπερτιγιον. 'Ο καθηγητής τής ’Ιατροδικαστικής τοΰ έν Βασιλεία τής Ε λβετίας
Πανεπιστημίου von S ury όμιλήσας περί τής άνθρωπομετρικής αύτής μεθόδου
συνέστησεν όπως τύχη διεθνούς έφαρμογής.
Δέκα τέσσαρα κράτη έτίμησαν τον Μπερτιγιον, όνομάσαντα αύτόν έπίτιμον
πολίτην των. 'Ο Τσάρος Νικόλαος Β' έκτιμών τό έργον τοΰ Μπερτιγιον δωρίζει είς
τοΰτον χρυσοΰν ώρολόγιον μέ μαργαριτάρια, ή δέ βασίλισσα τής ’Αγγλίας Βικτωρία
άπένειμε είς αύτόν παράσημον. Τό όνομά του γίνεται πασίγνωστον.
Μεταξύ τών άλλων συγγραμμάτων του, τό 1883 έδημοσίευσε τήν «Σύγ
χρονον Εθνογραφίαν», τό 1890 τήν «Δικαστικήν φωτογράφησιν», τό 1893 τήν «’Αν
θρωπομετρικήν άναγνώρισιν τής ταυτότητος».
Είς ήλικίαν 61 έτών ό διάσημος έγκληματολόγος Άλφόνσος Μπερτιγιον
άπέθανε.
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«Κτυπδτε τους δπου τούς βρητε»
—’Οκτώβριος 195___
« ___Θά τη θυμάμαι πάντα μέ ξεχωριστή συγκίνησι αύτήν τή συννεφιασμένη
μέρα, γιατί σήμερα έζησα μιαν ολόκληρη ζωή.
Σήμερα έφτασα τό «’Άπειρο» τοϋ Γκαϊτε, αγκάλιασα τό «ύπερεγκόσμιο με
γαλείο» του Ούγγώ, πλανήθηκα στά «φωτερά σκοτάδια» τοϋ Σαΐξπηρ___
Σ ήμερα.. ..
’’Ηταν μιά γκρίζα μελαγχολική μέρα πλημμυρισμένη νοσταλγίες καί όνειρα.
'Ο ουρανός ήταν ντυμένος στή πιο σκούρα φορεσιά του κι’ ή φύση είχε γέμιση
μελαγχολία καί παράπονο....
Οι πρώτες στάλες τής βροχής μέ βρήκαν στο κρεβάτι μου.
Ή λθαν νά κτυπήσουν δειλά—δειλά τό τζάμι μου γιά νά μου πουν ότι έξω πε
ριφέρονται γυμνές οί προσδοκίες μου.........
Τό ράδιο, κοντά μου, έπαιζε ένα πονεμένο σκοπό.........
Ή τα ν ή καρδιά τοϋ Σοπέν πού χτύπαγε, μαζί μέ τις στάλλες τήν καμαρούλα
τής . ψυχής μου.........
Κ ι’ εγώ δέν ξαφνιάστηκα άπό τήν άπρόσμενη συμφωνία τής βροχής καί των
φθόγγων τής μουσικής πού πλημμύριζαν τό δωμάτιο άναμνήσεις.
’Έκλεισα μονάχα τά μάτια κι’ άφέθηκα στήν αγκαλιά χιλιάδων ταπεινών ρεμ
βασμών___
"Ωσπου κάποτε σηκώθηκα__
'Ο Σοπέν είχε πιά χαθή πίσω άπό τά χρόνια τοϋ παρελθόντος κι’ οί στάλλες
είχαν αραιώσει—ΐσως άπό φόβο μή μέ ξυπνήσουν............................................ ..................
— Στο Τμήμα βρήκα μιάν άσυνήθιστη κίνηση___
’Αστυφύλακες πηγαινοερχόντουσαν βρεγμένοι καί βιαστικοί—τά τηλεφωνή
ματα έδιναν κι’ έπαιρναν__
Κανείς δέν καθόνταν.
Ρωτώντας έμαθα 0Tt είχαν πλημμυρίσει σπίτια άπό τή βροχή καί είχαν σημειωθή καί τρία δυστυχήματα.
Μουμεναν ακόμη 50 λεπτά γιά νά παραλάβω υπηρεσία.
’Αλλά σ’ αυτές τις στιγμές δέν κοιτά κανείς τό ρολόι, άκούει τήν καρδιά του
πού κτυπά έντονα καί τον σπρώχνει κοντά σ’ αυτούς πού χρειάζονται βοήθειααυτές οί στιγμές στή ζωή μας είναι πολλές, άλλά κάτι τέτοιες ώρες νομίζω ότι βρί
σκομαι πιο κοντά στον όρκο πού έδωσα βγαίνοντας άπ’ τή Σχολή.
Στή σκέψη μου άντηχοΰν συχνά τά λόγια τοϋ τότε 'Υπαστυνόμου—διμοιρίτη
μου στή Σχολή.
« ....Ν ά μή λησμονείτε ποτέ ότι ή ζωή Σάς περιμένει γεμάτη άπαιτήσεις.
Τότε θά είστε άληθινοί άστυνομικοί όταν λησμονήτε τον εαυτό Σας καί ζήτε γιά τούς
άλλους......... γιά τον όποιον δήποτε άλλον, είτε μικρόν-είτε μεγάλον......... ».
Λησμόνησα τήν ώρα__
’Ένοιωσα τήν άνάγκη νά βρεθώ κοντά σ’ αυτούς πού ή νεροποντή τούς έβγαλε
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Καί τέθηκα ύπό τάς διαταγάς ένός Άνθυπαστυνόμου ξεκινώντας για τις φτω
χογειτονιές τής συνοικίας μας.........
Ή ώρα πέρασε γοργά μέ κινηματογραφική σχεδόν ταχύτητα___
Καί οΐ σκηνές πού άντικρύσαμε είχαν κάτι τό παράξενο μεγαλειώδες__
Σκηνές άπό τό πεζοδρόμιο, απ’ τη γωνιά του δρόμου.
Σκηνές μέσα στή βροχή___
Εικόνες μέσα σέ έ'να ωμά ρεαλιστικό φόντο δπου κυριαρχούσε καταθλιπτικά ή
φτώχεια καί ή κακομοιριά___
Σελίδες άπό τούς «’Αθλίους», μορφές άπό τά στούντιο της νεορρεαλιστικής
τέχνης της ’Ιταλίας, είδωλα γερμένα άπό τήν πνοή ένός άναπάντεχου σίφουνα.. ..
Κι’ εμείς άλλάζαμε συνέχεια τόπο___
’Από σπίτι σέ σπίτι. . . .
’Εδώ ένα παιδάκι κοκκαλιασμένο__ εκεί ένας πεσμένος μαντρότοιχος___
Κι’ ή άποστολή μας κύλαγε άνάμεσα σ’ ευχές καί εύγνωμοσύνη-ώσπου......... άργά
κατά τό βράδυ.........
σέ μιά άπόμερη γωνιά__ έζησα ένα κομμάτι διαλεχτό της ζωής μου.
"Ενα πλημμυρισμένο υπόγειο ήταν ή σκηνή__ κι’ ένα κοκκαλιασμένο γερον
τικό γυναικείο πρόσωπο ό ήρωας αύτής τής ιστορίας πού άναστάτωσε γιά μιά στιγμή
τήν ψυχή μου.
Μπήκαμε μέ τά φανάρια.
Κι’ ή γρηά κοίτονταν σ’ ένα κουρελιασμένο στρώμα, μουσκεμμένο άπό τή
βροχή·
Είχε τά μάτια ανοικτά, μά βρισκόταν σέ λήθαργο,—τό στήθος της άνεβοκατέβαινε μέ δυσκολία.
Τή μεταφέραμε σ’ ένα άντικρυνό σπίτι μαζί μέ λίγα πραγματάκια πού άποτε'λοϋσαν τό νοικοκυριό της : μιά σπασμένη καρέκλα, ένα ρημαγμένο τραπέζι άκαθορίστου χρώματος καί λίγα σκεύη τής κουζίνας.. . .
Σάν συνήλθε λιγάκι......... έστρεψε μέ κόπο τά μάτια προς τον Άνθυπαστυνόμο
καί τοδπε αύτά τ ’ άπλα λόγια πουβγαιναν άπό τήν ψυχή της :
« ......... Γέρασα ξεχασμένη άπ’ δλους—Κανείς ώς τά τώρα δέν μέ πρόσεξε—
Χτές ήμουνα βαρειά άρρωστη—Καί σήμερα ξέρω καλά πώς θά πεθάνω.—Έ ! και
ρός ήταν πιά.
’Αρκετά τράβηξα στή ζωή μου.
"Ενας γυιός μου ίσαμε εκεί πάνω μ’ έγκατέλειψε έδώ καί 10 χρόνια γιά ν’ ακό
λουθή ση εκείνη__ Δέν τήν ξέρετε, αλλά καλλίτερα νά μήν τή γνωρίσετε ποτέ.
,Κατάγουμαι άπό τή Μακεδονία, άλλά δέν ήμουν πάντα έτσι.
Ε ίχα κάποτε κι’ έγώ τον άντρα μου, τά παιδιά μου, τό σπίτι μου τήν άρχοντιά
μου.
’Αλλά κατάρα σ’ αύτούς πού μέ ξεκλήρισαν___».
Στάθηκε λίγο ν’ άναπνεύση, κι’ ύστερα βυθίζοντας τό βλέμμα της σ’ ένα κομμάτι
συννεφιασμένου ούρανοϋ, έξω άπό τό παράθυρο συνέχισε σφίγγοντας σχεδόν τά δόν
τια άπό άγανάκτηση—Κι’ ήταν ή κάθε λέξη της καί μιά κατάρα σ’ αύτούς πού ρή
μαξαν τήν ζωήν τη ς__
« ___Λέγανε δτι πολεμούσαν γιά μας___ Γιά τό Λαό___ Οί Σατανάδες----Τούς λένε κομμουνιστές—άλλά αυτοί είναι βρυκόλακες πού βγήκαν άπ’ τήν κόλαση
-γιά νά σκορπίσουν τήν καταστροφή.
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Μοΰκαψαν τό σπιτάκι μου ποϋχτισα μέ χίλιες στερήσεις, κρέμασαν τον άντρα
μου πλάι στον παπά του χωρίου, πήραν τό μικρό μου αγγελούδι (είναι τώρα 29
χρόνων) όμηρο κι’ έφυγαν τραγουδώντας για λευτεριά καί δικαιοσύνη . . . .
Τά καθάρματα.
Μην τούς λυπάστε παιδιά μου—κτυπάτε τους όπου τούς βρήτε—Σκοτώνετέ
τους σάν λυσσασμένα σκυλιά.
Γέρασα πια πολύ—-Ταλαιπωρήθηκα—Ξεχάστηκα άπό όλους—Μά έσεϊς ήλ
θατε νά μου θυμίσετε την καλωσύνη, την άληθινή Δημοκρατία, τον άνθρωπισμό.
Νά ήστε ευλογημένοι άπ’ τον Θεό___».
Ε ίπε καί γύρισε άπ’ την άλλη μεριά τό κουρασμένο κεφάλι τη ς.........
Π ήγα κοντά της μ’ ένα ποτήρι νερό__ Κι’ εκείνη αυθόρμητα, σχεδόν μ’ άγκάλιασε καί λέγοντας ξανά « ___ Νάστε ευλογημένοι άπ’ τον Θ ε ό ___» ξεψύχησε στά.
χέρια μου.
Μιά γυναίκα ξεψύχησε στην άγκαλιά μου άφοϋ πρώτα έγραψε μέ τη ζωή της
την φρικτή διαθήκη της.............
« Κ τ υ π ά τε το υ ς δπου το ύ ς β ρ ή τ ε .. . ».
«Σκοτώνετέ τους σάν λυσσασμένα σκυλιά. . .» .
«Οΐ Σατανάδες».
Αύτές οί λέξεις χοροπηδούν στην άνάμνησή μου άκόμη τώ ρ α ___
Στάθηκα σέ στάση προσοχής, καθώς ό Άνθυπαστυνόμος έβγαζε τό καπέλλο
του.
‘Ως τά τώρα ήμουν ένα παιδί καί τίποτε άλλο___
Μά μέσα σ’ αυτό τό υγρό υπόγειο διδάχτηκα όλο τό Ευαγγέλιο σέ μιά μονάχα
στιγμή.
’Εμείς, κι’ έκεΐνοι.........
'Ολόγυρα άκουσα άγγέλους νά ψέλνουν τό μνημόσυνό της.
Καί ή σκέψη μου φτερούγισε μαζί της ίσαμε τον παράδεισο___έκεΐ «ένθα ούκ’
έστι πόνος, λύπη ή στεναγμός»...........
Αύτή δέν είναι μιά φανταστική ιστορία.
Είναι μιά ιστορία τής ζωής, ή πιά άληθινή στον κόσμο.
Τήν έζησα σήμερα μέ μάτια δακρυσμένα.
___
Κι’ ένοιωσα σάν νά μεγάλωσα χρόνια πολλά.
'Η γρηοϋλα πέθανε γεμάτη ευγνωμοσύνη γιά μάς.........
Πέθανε όμως κτυπημένη δπουλα άπό κείνους πού θέλησαν νά φέρουν ισότητα
καί χαρά στη γ ή .........
Κι’ αύτή δέν είναι ή μόνη, ούτε, ή τελευταία....
Είναι ένα άπό τις χιλιάδες θύματα.
— Φεύγοντας άπό κοντά της ένοιωσα σάν τόν "Ατλα —
«.
Μοϋ φάνηκε ότι κρατούσα στούς ώμους μου ολόκληρη τήν 'Υδρόγειο . . . . . .
ΕΝΑΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ
Σ.Κ .Π .

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΙΛΜΠΡΙΤΖ
'Τπό τοϋ ΠΩΛ ΜΑΚ ΓΚΟΥΑ-Ι-Ρ
Μετάφρασις άπο τ’ ’Αγγλικά Η. ΣΑΓΙΑ
(Συνέχεια άπο το προηγούμενου)

—'Ο Φλούρρυ λοιπόν έδολοφονήθη άπο κάποιον τής σπείρας, αύτό λέω κι’
εγώ, είπε ό Κάμμινγκς. Ούΐττλερ, δλα αύτά μας άνοίγουν νέους ένδιαφέροντας ορί
ζοντας. Τα ναρκωτικά έφτασαν άπο τις νότιες άκτές ;
— Κατά τα λεγόμενα τοϋ έπιθεωρητοΰ Μπάττ, βενζινόπλοια τά μεταφέρουν
σέ διάφορα σημεία τής άκτής, κι’ άπο κεϊ μέ αυτοκίνητα τά μεταφέρουν στο Λονδίνο.
'Ο Μ πάττ λέει, πώς είναι σχεδόν βέβαιος ότι οί φίλοι μας μέ τό ψευτολεωφορεϊο
πήραν μέρος σέ μια τέτοια έπιχείρησι πριν άπο τρεις βδομάδες. 'Ο Μπάττ λέει άκόμη
πώς κείνη τη νύχτα τό έμπόρευμα μεταφέρθηκε στις άκτές τοϋ ΤΗστ Ντόρσετ. Τό
Λόντ δέ βρίσκεται πάνω άκριβώς στήν λεωφόρο πού οδηγεί εκεί. Την φορά δμως
αυτή άπέτυχαν. Τούτη την Κυριακή άντίθετα τά κατάφεραν έν τάξει.
— Συνεπώς ή κοκαΐνη μετεφέρθη δι’ αύτοκινήτου μέ προορισμό τό Λονδίνο.
Τό λεωφορείο σταμάτησε σ’ ένα σημείο τοϋ δρόμου, καί τή στιγμή πού τό αυτοκί
νητο γιά τό όποιο συζητούσαμε πλησίασε, τοϋ έφραξε τό δρόμο. Οΐ λεβέντες κατέ
βηκαν μέ τά πιστόλια στά χέρια καί τούς τήν έσκασαν.
—’Ακριβώς.
'"·■
— Γιατί δμως άπέτυχαν τήν πρώτη φορά ;
— Ποιός ξέρει ; έκανε ό Ούΐττλερ. ’Τσως νά μήν ήταν δυνατόν, τό λεωφορείο
νά μένη άκίνητο στο ίδιο μέρος. Πρέπει νά κυκλοφορή, έστω καί μέ κίνδυνο νά γίνη
άντιληπτό. Έ ξ άλλου συμφέρει νά μεταφέρεταιή κοκαΐνη δσο τό δυνατόν γρηγορώτερα. Τό λεωφορείο ήταν άνάγκη νά προηγήται τοϋ αύτοκινήτου καί σιγά—
σιγά νά μετριάζη τήν ταχύτητά του σέ τρόπο πού νά έπιτρέπη στο άλλο νά τό
προφταίνη. 'Ο πότε. . .
—’Ό χ ι. ’Ό χ ι. ’Αδύνατον εάν εΐναι ή νύχτα κατάμαυρη. Τό αυτοκίνητο θά έφτανε
πολύ γρήγορα. "Οσοι θά ήσαν μέσα στο λεωφορείο θάπρεπε νά ξέρουν πάνω κάτω
τό δρομολόγιο τοϋ αυτοκινήτου μέ τήν κοκαΐνη. Θάτανε λοιπόν πολύ άπλό νά τοπο
θετηθούν κατά μήκος τοϋ δρόμου σέ ένα ερημικό σημείο. 'Η συνέχεια μαντεύεται.
’Αλλά συγχρόνως δέν έπρεπε νά συμβή τίποτα πού νά δημιουργήση υπόνοιες. "Αν
κάποιο άλλο αυτοκίνητο στεκότανε εμπόδιο στο αμάξι μέ τήν κοκαΐνη (πού θάταν
καλά ώπλισμένο δπως φαντάζεσαι), δέν θά σταματούσε έπ’ ούδενί λόγω. O a o t θά
έταξίδευαν μ’ αυτό έπρεπε νά ήσαν έτοιμοι ν’ άντιμετωπίσουν κάθε ένδεχόμενο.
"Αλλο δμως είναι ένα λεωφορείο πού κυκλοφορεί στο δρόμο. . . Δέν είναι καθόλου
περίεργο νά σταματά καί νά πέρνη ή νά άποβιβάζη έπιβάτες. ’Ασφαλώς Κάμμινγκς,
δσο τό σκεπτόμαστε περισσότερο, τόσο τά πράγματα κλίνουν υπέρ αυτής τής άπόψεως. ’Αλλά λίγοι είναι οί κακοποιοί τοϋ Λονδίνου πού θάσαν ικανοί γιά ένα τέτοιο'
κόλπο.
,
—'Ό λα αύτά θυμίζουν πολύ τον Τζίμμυ Καρμπίν, αν θέλετε νά μάθετε τή
γνώμη μου.
— Πραγματικά θάπρεπε νά ύποψιαστή κανείς κάποιον πού θά μπορούσε νά
γνωρίζη τό δρομολόγιο τοϋ αυτοκινήτου, άλλά καί τούς σκοπούς πού έπεδίωκε μέ
άκρίβεια. "Εχετε τή γνώμη, Ούΐττλερ, δτι είχανε καθορίσει γιά τό αυτοκίνητο,
δρομολόγιο μέ δλες τις λεπτομέρειες ;
— Αυτή είναι ή γνώμη τοϋ Μπάττ. Μετά τήν άφιξι στο Λονδίνο, προβλέπεται
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ή δσο τό δυνατόν ταχύτερη διανομή των ναρκωτικών στά διάφορα σημεία. Δένθάπρεπε νά μείνη συγκεντρωμένη ολόκληρη ή ποσότης στο ίδιο μέρος. Θάταν πράγμα
πολύ επικίνδυνο. 'Ένα μικρό καπεττάκι κοστίζει χιλιάδες λίρες κι’ ή διανομή τοϋ ναρ
κωτικού γίνεται στον ταχύτερο δυνατό ρυθμό στούς διάφορους προμηθευτάς κι’
εμπόρους. Αυτός είναι ό λόγος για τον όποιον οί διάφοροι μεταπωληταί πρέπει νά
ξέρουν άκριβώς τήν ώρα, για νά μπορούν νά πάρουν τή μίζα τους στο έμπόρευμα.
'Η επικίνδυνη στιγμή γι’ αυτούς είναι δταν τό ναρκωτικό είναι ακόμη συγκεντρωμένο,
μόλις δηλαδή φτάσει κι’ δλοι τους είναι άκόμη μαζεμένοι. 'Ο Μπάττ περιμένει
μ’ άνυπομονησία τήν ευλογημένη μέρα πού θά τού σφυρίξουν τό μυστικό. Καί τότε
θά μπορή πιά νά πή δτι κατόρθωσε τή μεγαλύτερη επιτυχία πού ονειρεύτηκε ποτέ
αστυνομικός. "Ολοι αυτοί τό ξέρουν καλά. ’Έ τσ ι εξηγείται κι’ ή μεγάλη νευρικότης
πού χαρακτηρίζει δλους αυτούς τούς τύπους. Γι’ αύτό καί δέν χάνουν ούτε έ'να λε
πτό μέσα στήν έπικίνδυνη ζώνη. "Ολα αύτά λοιπόν μέ κάνουν καί μένα νά πιστεύω
πώς τό δρομολόγιο ήταν έκ των προτέρων καταστρωμένο μέ άκρίβεια καί κατά
λεπτό.
— Φυσικά τό γνώριζαν κι’ ο ί,.,μ ά γ γ ε ς . Πολύ ενδιαφέρον τό πράγμα Ούιττλερ. Ή έπίθεσις της Κυριακής, πρέπει νά έγινε λίγο μακρύτερα άπ’ τό "Ιλμπριτζ.
Γιά πές μου δμως φυσούσε καθόλου στο σημείο της ακτής δπου έγινε. ή έκφόρτωσις
τού έμπορεύματος ;
—"Οχι- άλλ’ ό Μπάττ είναι τής γνώμης, δτι τό σημείο αύτό ήτανε τό Μπρίλντον, Ινα απόμερο μέρος τού Τσίτσεστερ. Τό δάσος τού Χάμντον ήτανε ιδεώδης τό
πος γι’ αύτή τή δουλειά.
—’Έ τσι κι’ έγώ πιστεύω. Τώρα, ας δούμε πώς καί γιατί τό καμιόνι τών μετα
φορών μπήκε στο κόλπο.' Είναι προφανές δτι μετά τήν έπίθεσι οί κύριοι αυτοί δέν
είχαν τίποτα πιο επείγον νά κάνουν άπό τό νά τό σκάσουν. ’Αλλά γ ι’ αύτή τή δουλειά
θάπρεπε νάχουν στή διάθεσί τους έ'ναν οδηγό ικανό καί πού νά μπορεί νά κάνει τό
ψευτολεωφορεϊο νά τρέξη στο μάξιμουμ τής ταχύτητάς του. 'Ο έπιθεωρητής Λιπάτ,
είναι τής γνώμης δτι οί τύποι αύτοί θάχαν βάλει πάνω στο δρόμο «τσιλιαδόρους»
μέ τό σκοπό νά υποδείξουν τό δρόμο πού οδηγεί μέχρι Λονδίνου στο αύτοκίνητο.
Στήν περίπτωσι πού τό αύτοκίνητο δέν θά περνούσε σ’ ένα άπ’ αύτά τά καθορισμένα
σημεία, ό «τσιλιαδόρος» πού θά περίμενε σ’ έκεΐνο τό σημείο θά τηλεφωνούσε άμέσως στο κέντρον τους. Είναι ζήτημα κι’ αν ακόμα ένα λεπτό περνούσε άπό τήν στιγμή
τήν προκαθορισμένη πού δέν θά τούς έβαζε σέ ύποψία. ’Αλλά νομίζω πώς κι’ άλλο
ένα αύτοκίνητο θά συνόδευε τό πρώτο. Μήπως καί συνέβαινε δηλαδή τίποτα τό
έκτακτο, ή καμμιά βλάβη, καί τότε αύτό θάτρεχε άμέσως πίσω άπ’ τό λεωφορείο.
Αύτό θά τώξεραν δσοι ήσαν μέσα στο λεωφορείο. "Οπως ήξεραν πώς γρήγορα τό
αύτοκίνητο πού ακολουθούσε, τό δεύτερο, θά τούς πρόφταινε. Σέ μιά διαδρομή τόσο
σημαντική, δέν είχαν καμμιά άλλη έλπίδα νά σωθούν παρά κάνοντες ταχυδακτυλουρ
γίες. Τά υπόλοιπα τά καταλαβαίνετε. Τά καμιόνι μεταφορών καλά καμουφλαρισμένο σά κάποιο σημείο ένός δρόμου πλαϊνού καί σέ άπόστασι δχι μεγαλύτερη τών
12 μιλίων. Τον Τόμσον πού δέν έμπόδισαν ν’ άνέβη στο λεωφορείο. Κι’ ή στιγμή, τό
δευτερόλεπτο αν πήγαινε χαμένο σέ κουβέντες καί λογομαχίες, μπορούσε νά έχη
μοιραίες συνέπειες. Γιά κακή τύχη δμως τού φουκαρά, άνεγνώρισε τον Φλούρρυκι’ άμέσως τον κτύπησαν στο κεφάλι καί τον ξέκαναν. Τί έγινε μετά ; τό λεωφορείομέ μεγάλη ταχύτητα έφτασε στήν πρώτη άκτή άπ’ δπου ήταν δυνατόν νά παρακολουθή τήν κίνησι στις δυό της κατευθύνσεις κι’ άπό άρκετή άπόστασι. Σταμάτησαν
τότε κι’ έσυραν τον Τόμσον πάνω στο δρόμο. Βάλανε τό κεφάλι του κάτω άπ’ τή
ρόδα καί τό άμάξι τώλυωσε. Είχανε σκοπό νά εξαφανίσουν έτσι κάθε ίχνος τού κτυ
πήματος πού άρχικά τουχανε δόσει στό κεφάλι.
"Υστερα έσπρωξαν τό πτώμα προς τό ρείθρο τού δρόμου γιά νά μή πολυφαί-
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νεται καί τό άνακαλύψουν άμέσως καί ξανάφυγαν... Ούίττλερ τώρα πια είμαι βέ
βαιος για κάτι : Πώς ό έγκέφαλος όλου αύτοϋ του σχεδίου, ό οργανωτής τής ύποθέσεως πρέπει νάταν έκείνο τδ βράδυ μέσα στο λεωφορείο. Καί κατά πάσαν πιθανό
τητα είναι αυτός πού έκαμε καί τό έγκλημα. Αυτό άποδεικνύεται άπό τον τρόπο
πού ένήργησε. Ψυχρά, μέ ταχύτητα καί περίσκεψι. Θά πρόκειται γιά πανέξυπνα
άνθρωπο.
— Πάντοτε είχα μεγάλη έκτίμησι στό ταλέντο τοϋ Τζίμμυ Καρμπίν, είπε ό
Ούίττλερ. ’Αλλά που θέλετε άκριβώς νά καταλήξετε ;
— Στό εξής. 'Ο μάγγας μας κατάλαβε άμέσως πώς ή μόνη του διέξοδος καί
ελπίδα γιά νά ξεφύγη ήταν νά μετατρέψη τή δολοφονία σέ δυστύχημα. Κ ί άρχισε
τά καμουφλαρίσματα. Ψευτοαυτοκτονίες καί ψευτοδυστυχήματα. Μιά μόνη γκάφα
έκανε. Τό δτι έσυρε τό πτώμα στό ρείθρο τοϋ δρόμου άντί νά τό άφήση καταμεσής,
ώστε τό πρώτο αύτοκίνητο πού θά περνούσε θά τό άνακάλυπτε, καί θά διέτρεχε τον
κίνδυνο αύτό νά ύποψιαστοΰνε. ’Έπρεπε έπίσης νά φρόντιζε νά μάθη καί πώς ή Τοπι
κή ’Αστυνομία κάνει τή δουλειά της. Μέ άλλα λόγια, έγώ θά προτιμούσα νά κάμω
ένα έγκλημα μέσα στά Γραφεία τής Σκώτλαντ Γυάρντ, παρά στήν περιοχή τοϋ Φίλλινγκερ. 'Ο γέρω-Φίλλινγκερ ίσως νά μή φημίζεται γιά τήν έξυπνάδα του άλλ’ ή
δσφρησίς του είναι τέτοια πού κ’ ή παραμικρότερη μυρουδιά δεν τοϋ ξεφεύγει ποτέ.
'Ο Κάμμινγκς σήκωσε τά μάτια.
— Μπά, έκανε, νά κ ί ο Ράϊντλυ κ ί ό Φίλλινγκερ. Γιά πήτε μου, Ούίττλερ,
τι θά λέγατε αν άλλάζατε άμάξια μεταξύ σας. Θάθελα στό δρόμο νά τοϋ διηγηθώ
δλα αύτά καί δεν ύπάρχουν θέσεις γιά τον Φίλλιγκερ καί γιά δυο άκόμη επιβάτες στό
κάθισμα αύτό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XIX
Ή Έ π α υ λ ις τοϋ Κ αρμπίν.
'Ο Τζίμμυ Καρμπίν κατοικούσε σέ μιά ώραιοτάτη έπαυλι στεγασμένη άπό
τοΰβλα παληά.
Ή πρόσοψίς της έδινε προς τήν λεωφόρο. Κ ί άπεΐχε άπ’ αύτήν περίπου ένα
μίλλι. ’Ή ταν περιτριγυρισμένη άπό φράκτη κ ί ένα δροσερό γρασίδι, ώραΐο στό μάτι,
περιέβαλε τήν κατοικία άπ’ τις τρεις πλευρές. 'Απλανώτανε, άπ’ τώνα μέρος προς τήν
πόρτα τής εισόδου, άπ’ τάλλο προς ένα κήπο μέ τριανταφυλλιές καί κατέληγε σέ μιά
πισίνα πού βρισκότανε πίσω άπ’ τό σπίτι. Οί άστυνομικοί άρχισαν κάνοντας τον γύρω
δλης τής έπαύλεως. 'Ο Κάμμινγκς άκουμπισμένος πάνω στό μπαστούνι του, έξέταζε
τό οίκημα μέ τό βλέμμα εκείνο πού φαίνεται δτι ξέρει νά έκτιμά τά πράγματα
στήν πραγματική τους άξια.
—Έ δ ώ δίχως άμφιβολία θά βρίσκεται «ό μισθός τοϋ αμαρτήματος», ειπεν ό
Φίλλινγκερ. ’Εμείς βλέπετε τέκνα τοϋ φωτός, άδυνατοΰμε νά εξασφαλίσουμε γιά μάς
καί τις οίκογένειές μας διαμερίσματα στό Μαίκφαιρ καί έπαυλι στήν έξοχή μετά π ι
σίνας. "Ολα αύτά είναι πολύ ώραία καί μυρίζουν φρέσκο μπογιάτισμα. "Ενας κακο
ποιός δμως πού ξοδεύει τά χρήματά του έτσι είναι άξιος παντός σεβασμού καί δέν ξέρω
άν δέν τοϋ άξίζει κ ί δλας ή περιουσία ποΰκανε. Δέν είναι σπάνιο νά συναντάς κλέφτες
πού νά τούς άρέσει ή έξοχή. Θυμάσαι τον Τζώννυ, Ούίττλερ ; Τον συνέλαβα κάτω
άπό ένα θάμνο τριανταφυλλιάς, άνάμεσα στις φλύαρες μέλισσες καί τις πεταλουδίτσες. ’Ελπίζω νά τοϋ άρωματίζουν τά σεντόνια τώρα στό κάτεργο. . . καί τώρα άν
άρκετά θαυμάσαμε τό ντεκόρ, μπορούμε νά ερευνήσουμε τό έσωτερικό. Τό σπίτι
θάναι κλειδωμένο.
—’Έ τσ ι είναι, ,κ. Προϊστάμενε, είπε ό Μάρφυ, δοκίμασα ήδη τήν πόρτα τής
εισόδου.
('Η συνέχεια είς τό έπόμενον)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΙΓ ΑΡΙΘ. 48.

«Π ερί τηρήσεως 'Υπηρεσιακώ ν Β ιβ λίω ν».
( Συνέχεια εκ τού προηγουμένου)
Μ έ ρ ο ς Η '.
Βιβλίον άπολεσθέντων αντικειμένων ή ζώ ω ν.
Ά ρθρον 59. Παρ’ έκάστω Άστυνομικω Τμήματι η Σταθμφ τηρείται «Βιβλίον Ά πολεσθέντων ’Αντικειμένων ή Ζφων».
Βίς τοϋτο καταχωρεΐται πάσα δήλωσις άπωλείας άντικειμένου τίνος ή ζφου ύπό του ’Αξιω
ματικού ύπηρεσίας, άφοΰ προηγουμένως πεισθή, συμβουλευόμενος τά οικεία Βιβλία δτι δέν άνευρέθη τό δηλούμενον άντικείμενον ή ζωον καί δέν παρεδόθη εις τήν αύτήν ή άλλην Υπηρεσίαν.
Ή καταχώρησις θά γίνηται άμέσως, ό καταχωρών δέ βαθμοφόρος θ’ άποστέλλη τηλεφώ
νημα εις τά λοιπά Τμήματα, (εις σοβαράς δέ περιπτώσεις καί είς τάς πλησιεστέρας’ΑρχάςΧωρο*
φυλακής), περί της άπωλείας, περιγραφών τό άπολεσθέν άντικείμενον ή ζωον λεπτομερώς, θά
μεριμνφ δέ διά τήν κοινοποίησιν τής άπωλείας είς τούς υπαλλήλους τοϋ Τμήματος ή Στάθμου.
Ά ρθρον 60. Ό άναλαμβάνων τήν άνεύρεσιν βαθμοφόρος, οφείλει νά ένεργή άναζητήσεις
όπου δήποτε υπάρχει πιθανότης, δτι θά συλλέξη σχετικάς πληροφορίας προς άνεύρεσιν τοϋ άπολεσθέντος, άπασχολών κατά τάς περιστάσεις καί ίδιον άστυνομικόν υπάλληλον.
’Άρθρον 6 1 . Εις τήν στήλην «παρατηρήσεις» άναγράφει τάς ένεργείας, ας κατέβαλε ώς
καί τό όνοματεπώνυμον τοϋ τυχόν είδικώς άναλαβόντος υπαλλήλου, ή τοιούτου μή διατεθέντος τό
όνοματεπώνυμόν του, ώς υπευθύνου διά τήν παρακολούθησιν τής ΰποθέσεως.
Ά ρθρον 6 2 . Καθ’ έκαστον 7ήμερον καί έπι τρία συνεχή τοιαΰτα άναγράφει τό αποτέ
λεσμα τής έρεύνης, έν περιπτώσει δέ μή άνευρέσεως μετά τήν προθεσμίαν ταύτην καί έφ’ δσον
πρόκειται περί άντικειμένου ή ζφου μεγάλης άξίας, άναφέρει είς τό Τμήμα του δι’ ιδίας άναφορας, ΐνα τοϋτο προβή είς γενικάς άναζητήσεις μέσω τής προϊσταμένης του ’Αστυνομικής Διευθύνσεως δυναμένης νά ένεργηθή καί άνακρίσεως κατ’ άγνώστων, τής πράξεως μετά τό 8ήμερον
λαμβανούσης ποινικόν χαρακτήρα.
Ά ρθρον 6 3 . ’Εν περιπτώσει άνευρέσεως τοϋ άντικειμένου ή ζφου θά παραδίδηται τοϋτο
είς τόν κάτοχον, κατόπιν προηγουμένης έξακριβφσεως τής ταύτότητος καί κυριότητός του
γιγνομένης περί τής παραδόσεως πράξεως είς τό κατώτερον μέρος τής σελίδος τοϋ Βιβλίου, είς
δ υπογράφουν ό παραδίδων άξιωματικός καί ο παραλαμβάνων κάτοχος, ή είς μάρτυς έν περιπτώσει άγραμματωσύνης του.
’Άρθρου 64. Είς περιπτωσιν καθ’ ήν τό άπολεσθέν άντικείμενον ήθελε παραδοθή είς άλ
λην υπηρεσίαν, ειδοποιείται ό κάτοχος πρός παραλαβήν τοϋ άπολεσθέντος ύπό τής ύπηρεσίας
ταύτης, γιγνομένης περί τούτου μνείας είς τό άποτέλεσμα έρεύνης τοϋ Βιβλίου.
’Ά ρθρον 65. Έ ν περιπτώσει άνευρέσεως τοϋ άπολεσθέντος καί παραδόσεως τούτου τφ
κατόχω ό άξιωματικός ύπηρεσίας σύρει διαγωνίως μίαν έρυθράν γραμμήν έπί τής σελίδος έφ’
ής ή σχετική έγγραφή.
’Άρθρον 66. Είς περιπτωσιν καθ’ ήν ό άπολέσας είναι κάτοικος άλλης πόλεως ή
πρόκειται ν’ άναχωρήση άλλαχοΰ, δέον ν’ άφήση ούτος διεύθυνσιν γνωστού του προσώπου είς δ
δίδονται αί πληροφορίαι περί τοϋ άποτελέσματος τής έρεύνης.
’Άρθρον 67. Έκάστη έγγραφή καταχωρεΐται έφ’ ολοκλήρου τής σελίδος, ής τόν άριθμόν φέρει ώς αΰξοντα άριθμόν.
Αί έγγραφαί εύρετηριάζονται εις ίδιον εύρετήριον τηρούμενον ώς τό τοιοΰτον τοϋ Βιβλίου
Συμβάντων, έλέγχεται δέ ύπό τοϋ Διοικητοΰ έκάστης ύπηρεσίας.
Τό Βιβλίον τηρείται κατά τό κάτωθι ύπόδειγμα :
Βιβλίον

άπολεσθέντων

άντικειμένων

’ Τμήμα ή Σταθμός
Έν

Σ ελίς...........
1 93. . .
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Έδόθησαν πληροφορίαι τή ................. ώρφ τ ή ς .................. π α ρ ά ...................... .....................
’Όνομα ιδιοκτήτου των αντικειμένων ή ζφων................................................. ·.’....................
Διεύθυνσις αυτού.....................................................
Ημερομηνία καί ώρα καθ’ άς άπωλέσθησαν..................................
’Αντικείμενα ή ζφον..........................................................
Πού άπωλέσθησαν......................................
Π α ρ α τη ρ ή σ ε ις :
Διαβιβασθεϊσα τηλ/κή άγγελία ύπ’ άριθ............. 1 9 3 ...
Πληροφορίαι δοθησόμεναι εις..............................................................
Διεύθυνσις τούτου..............................................................
’Αποτέλεσμα έρεύνης.......... .....................................................
Ό ’Αξιωματικός Υπηρεσίας
(ύπογραφή)
Μ έ ρ ο ς θ '.
Βιβλίου εΰρεθέντων αντικειμένων καί ζώων.
’Άρθρον 68. Παρ’ έκάστφ Άστυνομικω Τμήματι ή Σταθμώ τηρείται «Βιβλίον Εύρεθέντων ’Αντικειμένων καί Ζφων».
Είς τούτο καταχωροΰνται τα άνευρισκόμενα καί παραδιδόμενα είς τήν ’Αστυνομίαν άντικείμενα ή ζφα, προς φύλαξιν καί παράδοσιν προς τούς άπολέσαντας συμφώνως τφ νόμ<ρ
1336 τού 1918 «περί άνευρέσεως άπωλολότων».
’Άρθρον 6 9 . Οί άξιωματικοί τής 07τηρεσίας προ πάσης καταχωρήσεως είς τό ώς άνω
βιβλίον δέον να συμβουλεύωνται έπιμελώς τό «Βιβλίον Άπολεσθέντων ’Αντικειμένων ή Ζφων»
ώς καί τό Βιβλίον Τηλεφωνημάτων, ϊνα βεβαιωθώσιν δτι δέν έγένετο δήλωσις άπωλείας περί τού
του εις τήν αύτήν ή άλλην Υπηρεσίαν. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει δέν ένεργοΰσιν έγγραφήν αλλά έπιφέρουσι μεταβολήν είς τό Βιβλίον Άπολεσθέντων κλπ. όπου κατεχωρήθη ή δήλωσις άπωλείας,
συμφώνως πρός τάς οδηγίας τη ρήσεως τού Βιβλίου τούτου. ’Εάν ή δήλωσις άπωλείας έγένετο είς
άλλην υπηρεσίαν, είδοποιοΰσι τηλ/κώς ταύτην διά τα καθ’ έαυτήν.
Ά ρθρον 7 0 . Τα άνευρισκόμενα άντικείμενα ή ζφα δέον νά καταχωρώνται άμέσως είς τό
βιβλίον τής ’Αρχής είς ήν παρεδόθησαν.
Ό παραλαμβάνων ταΰτα άξιωματικός τής υπηρεσίας, όφείλει νά είδοποιήση τηλεφωνικώς
τά λοιπά ’Αστυνομικά Τμήματα (άναλόγως δέ τής περιπτώσεως καί τάς πλησιεστέρας Ά ρχάς
Χωροφυλακής) περί τής άνευρέσεως, περιγράφων άμα τούτο λεπτομερώς.
“Αρθρον 71. Οί άξιωματικοί τής υπηρεσίας δέον νά καταβάλλωσι τήν δέουσαν προσοχήν
καί έπιμέ/ ειαν πρός άνεύρεσιν των κατόχων άπολεσθέντων άντικειμένων ή ζφων καί παράδοσιν
πρός αύτούς τούτων, λαμβάνοντες έν ταύτώ μέριμναν όπως κοινοποιήται ή άνεύρεσις καί είς τούς
ύπαλλήλους τού Τμήματος ή Σταθμού.
“Αρθρον 72 Είς περίπτωσιν έμφανίσεως τού άπολέσαντος δέον νά καταβάλληται μεγίστη
προσοχή διά τήν έξακρίβωσιν τής ταυτότητάς του, ν’ άποδίδηται δ” αύτφ τό άνευρεθέν, κατόπιν
προηγουμένης έξακριβώσεως, δτι αύτός οδτος είναι ό άπολέσας κάτοχος.
Ά ρθρον 73. 'Ομοίως είς περίπτωσιν καθ’ ήν άνευρισκόμενον άντικείμενον ή ζφον ήθελε
παραδοθή ύπό εύρέτου είς άστυνομικόν δργανον έκτός τού Τμήματος, δέον τό άστυνομικόν τούτο
δργανον νά λαμβάνη πλήρη τά στοιχεία τού εύρέτου καί ν’ άναγράφωνται ταΰτα είς τήν οίκείαν
στήλην τού βιβλίου μετά των στοιχείων τού παραλαβόντος άστυνομικοΰ, γιγνομένης μνείας περί
των συνθηκών τής άνευρέσεως.
'Ά ρθρον 74. Τό βιβλίον σελιδοποιείται, αί έγγραφαί χωρίζονται άπ’ άλλήλων δι’ έρυθράς γραμμής, συσχετίζονται μέ τάς σχετικάς έγγραφάς τού Βιβλίου Τηλεφωνημάτων καί Συμβάν
των —έάν έγένετο έγγραφή—φέρουυι δέ αΰξοντα άριθμόν άρχόμενον άπό 1ης έκάστου έτους.
Ά ρθρον 75. Αί έγγραφαί εύρετηριάζονται είς ίδιον άλφαβητικόν εΰρετήριον τηρούμενου
ώς τό TOtouTOv τού Βιβλίου Συμβάντων.
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Ώ ς πρός τά λοιπά θά ίσχύη ό ύπ’ άριθ. 2 Κανονισμός «περί λειτουργίας ειδικού Γραφείου
εΰρεθέντων καί άπολεσθέντων άντικειμένων».
Τό Βιβλίον τοϋτο τηρείται κατά τό κατωτέρω ύπόδειγμα, έλέγχεται δέ ύπό τοϋ Διοικητοϋ έκάστης υπηρεσίας.
' Υ π ό δ ε ι γ μ α Β ι β λ ί ο υ ε ύ ρ ε θ έ ν τ ω ν ά ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν , ζ ψ ω ν , ό χ η μ ά τ ω ν κ.λ.πϊ
("Ορα 'Υπόδειγμα 6 εις σελ. 1320-1321)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II.
Μ έρος

I' .

Βιβλίον ’Ασθενών
’Άρθρον 76. Παρ’ έκάστη ’Αστυνομική Υπηρεσία τηρείται έν «Βιβλίον ’Ασθενών».
Είς τό Βιβλίον τοΰτο άναγράφονται οι έκάστοτε δηλοΰντες ασθένειαν υπάλληλοί.
Τηρείται ύπό των Αξιωματικών Υπηρεσίας τών 'Υπηρεσιών, τών 'Υπασπιστών τοϋ ’Αρ
χηγείου καί ’Αστυνομικών Διευθύνσεων καί τών Γραμματέων τής Κεντρικής 'Υπηρεσίας ’Αλλο
δαπών καί τής Διευθύνσεως Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών.
"Αρθρον 7 7 . >*Ο ’Αξιωματικός είς δν δηλοϋται ή άσθένεια συμπληρώνει τάς 6 πρώτας
στήλας τοϋ βιβλίου, ήτοι τήν χρονολογίαν—ώραν καί φύσιν δηλωθείσης άσθενείας, μετά τής θερ
μοκρασίας τοϋ ύπαλλήλου, έάν ούτος αίτιαται πυρετόν.
"Αρθρον 78. ’Εάν ό ύπάλληλος κατά τήν διάρκειαν τής ύπηρεσίας του άσθενήση ή
τραυματισθή καί έξαναγκασθή νά διακόψη ταύτην, ό άξιωματικός ποιεί μνείαν περί τούτου
είς τήν στήλην τών παρατηρήσεων.
'Ωσαύτως γίνεται μνεία είς τήν αύτήν στήλην οσάκις ό ύπάλληλος, διατασσόμενος είς ύπηρεσίαν, ή κατά τήν ώραν τής άναλήψεως τοιαύτης, δηλώση ασθένειαν ϊνα ό ύγειονομικός άξιω
ματικός έχη ύπ’ οψιν του καί τάς συνθήκας ύφ’ άς έδήλωσε άσθένειαν.
Συγχρόνως ό άξιωματικός συμπληροϊ καί τάς δύο πρώτας στήλας, κατά τμν αύτόν τρόπον
τοϋ άτομικοΰ Δελτίου άσθενειών τοϋ ύπαλλήλου.
"Αρθρον 79. Τό Βιβλίον άσθενών ώς καί τά άτομικά δελτία τών άσθενούντων ύπαλλήλων, τίθενται ύπ’ δψει τοϋ ύγειονομικοΰ άξιωματικοΰ κατά τήν έκάστοτε τακτικήν ή έκτακτον
Ιατρικήν έξέτασιν τών άσθενών.
Ό ύγειονομικός άξιωματικός κατά τήν έξέτασιν έκάστου ύπαλλήλου συμπληρώνει τάς
ύπολοίπους στήλας τοϋ Βιβλίου άσθενών καί τάς άπό 4 μέχρις 7 τοιαύτας τοϋ Δελτίου άσθενειών τοϋ ύπαλλήλου.
"Αρθρον 80. Τό μεσονύκτιον οί άξιωματικοί σύρουν καθ’ δλον τό πλάτος τοϋ «Βιβλίου
’Ασθενών» δύο έρυθράς γραμμάς, έν τφ μέσω τών όποιων αναγράφουν τήν ήμερομηνίαν τής
επομένης.
"Αρθρον 81. Τό Βιβλίον τηρείται κατά τό κάτωθι ύπόδειγμα καί έλέγχεται ύπό τών
Προϊσταμένων τών 'Υπηρεσιών.
Υ π ό δ ε ι γ μ α Βιβλίου άσθενών.
("Ορα 'Υπόδειγμα 7 είς σελ. 1320-1321)
Τά άρθρα 82, 83, 84, 85, 86 καί 88 άντίκατεστάθησαν διά τοϋ ύπ’ άριθ. 58/51 Κανο
νισμού «περί τρόπου τηρήσεως άτομικών δελτίων άσθενειών τών άστυνομικών ύπαλλήλων καί
άντιγράφων αυτών», καί παρέμεινεν έν ίσχύϊ τό άρθρον 87 δπερ καί παρατίθεται.
"Αρθρον 87. ' Ο προϊστάμενος έκάστης υπηρεσίας έλέγχει είς τό τέλος έκάστου’ μηνός
τά δελτία τών άσθενησάντων κατά τόν διαδραμόντα χρόνον ύπαλλήλων, συμπληροϊ τάς τυχόν
παραλείψεις αύτών καί ύπογράφει δι’ έρυθρας μελάνης είς τήν τελευταίαν έγγραφήν έκάστου δελ
τίου.
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Βιβλίον Δυνάμεως.
’Άρθρον 89. Παρ’ έκαστη ’Αστυνομική Υπηρεσία τηρείται «Βιβλίον Δυνάμεως». Είς
τοϋτο καταχωροϋνται τα στοιχεία των είς την δύναμιν ύπηρετούντων υπαλλήλων, άνεξαρτήτως
βαθμού, σϋμπληρουμένων δεόντως των στηλών τοΰ βιβλίου.
Αί καταχωρήσεις γίνονται κατά βαθμόν, των δέ άρχιφυλάκων καί άστυφυλάκων, κατ’ αΰξοντα άριθμόν περιλαίμιου. "Εκαστος ύπάλληλος καταχωρεϊται είς ιδίαν σελίδα, αί δέ έγγραφαί
γίνονται διά μελάνης, πλήν της 10ης στήλης έμφαινούσης τόπον διαμονής τοΰ υπαλλήλου, γιγνομένης διά. μολυβδϊδος και τοϋτο χάριν εύχεροϋς μεταβολής είς περίπτωσιν αλλαγής τής κατοι
κίας των.
’Άρθρον 90. Έ ν περιπτώσει μεταθέσεως ή διαγραφής υπαλλήλου, συμπληροϋνται αί
οίκεΐαι στήλαι τοϋ Βιβλίου, καί σύρεται έρυθρά γραμμή έφ’ δλης τής έγγραφής καθ’ δλον τδ πλά
τος των δύο συνεχομένων σελίδων, κάτωθεν δέαύτοϋ άναγράφεταιό τοποθετηθείς ύπάλληλος δστις
έλαβε τον αύτδν άριθμόν περιλαίμιου.
Ά ρθρον 91. Τά ονόματα των ύπαλλήλων εύρετηριάζονται είς ίδιον άλφαβητικόν εύρετήριον.
Οί Διοικηταί των Τμημάτων καί 'Τπηρεσιών εύθύνονται διά τήν καθαριότητα, ένημερότητα καί καλήν τήρησιν τοϋ Βιβλίου τούτου.
Τοϋτο τηρείται κατά τό κάτωθι υπόδειγμα :
Υ π ό δ ε ι γ μ α βι βλί ου δυνάμεως.
("Ορα Υπόδειγμα 8 είς σελ. 1320-1321)
Μέρος

ΙΒ'.

Βιβλίον χρεώσεως έγγραφω ν.
Ά ρθρον 92. ΙΙαρ’ έκάστη ’Αστυνομική Υπηρεσία καί ύπό τοΰ πρωτοκολλητοΰ ή τοϋ
προϊσταμένου τοϋ ’Αρχείου αύτής, τηρείται έν «Βιβλίον χρεώσεως έγγράφων».
Είς τοϋτο καταχωροϋνται οί άριθμοί των έγγράφων των παραδιδομένων προς ένέργειαν
ύπό τής ύπηρεσίας προς τούς ύπ’ αύτήν ύπαλλήλους.
Είς έκάστην χρέωσιν δέον άπαραιτήτως ν’ άναγράφηται ή χρονολογία χρεώσεως, ό άριθμός τοϋ έγγράφου, ή ύπογραφή τοΰ παραλαμβάνοντος, ή χρονολογία έπιστροφής, καί ή ύτίογραφή τοΰ παραλαμβάνοντος πρωτοκολλητοΰ ή άρχειοφύλακος μετά τήν επιστροφήν τοΰ έγ
γράφου.
Δι’ έκαστον ύπάλληλον διατίθεται ιδία σελίς ή άριθμός σελίδων.
Μέρος

ΙΓ'.

Βιβλίον Διεκπεραιώσεως.
Ά ρθρον 93. Παρ’ έκάστη ’Αστυνομική Υπηρεσία τηρείται «Βιβλίον Διεκπεραιώσεως».
Τοϋτο χρησιμεύει ώς είδος άποδείξεως τής παραδόσεως καί παραλαβής τής έπισήμου άλληλογραφίας μεταξύ των διαφόρων ’Αρχών.
Ά ρθρον 94. Είς έκάστην Υπηρεσίαν τηρούνται δύο τοιαϋτα Βιβλία, τό έν διά τήν διεκπεραίωσιν τής κοινής καί έμπιστευτικής αλληλογραφίας καί τό έτερον διά τήν διεκπεραίωσιν τών
δικογραφιών.
Είς δσας Υπηρεσίας παρατηρεΐται μεγάλη κίνησις έγράφων. δύναται διά τήν κοινήν καί
έμπιστευτικήν άλληλογραφίαν νά χρησιμοποιώνται συγχρόνως πλειότερα τοΰ ένός Βιβλίου, κεχωρισμένως δι’ έκαστον Τμήμα (Διοικητικόν, ’Αστυνομικόν, Οικονομικόν).
Ά ρθρον 9 5 . Τό Βιβλίον Διεκπεραιώσεως τηρείται κατά τό κάτωθι ύπόδειγμα :
Είς τήν πρώτην στήλην άναγράφεται ό αΰξων άριθμός άντιστοιχών είς έκαστον φάκελλον,
έστω καί άν ούτος περιέχη πολλά έγγραφα.
^
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Είς τήν δευτέραν στήλην Αναγράφεται ή χρονολογία Αποστολής εις τόν πρός δν όρον τοΰ έγγράφου καί παραλαβής αύτοϋ.
Είς τήν 3ην στήλην καταχωροΰνται οί Αριθμοί των έγγράφων ή δικογραφιών, γιγνομένης
μνείας έάν έκαστον έγγραφον συνοδεύεται ΰπύ Ατόμου ή Αλλων περιουσιακών Αντικειμένων.
Είς τήν 4ην στήλην Αναγράφεται ή ’Αρχή πρός ήν Απευθύνεται μετά τής πόλεως ένθα
έδρεύει αδτη.
Είς τήν 5ην στήλην Αναγράφεται ύπό τοΰ παραδίδοντος τά έγγραφα ύπαλλήλου ευανάγνω
σ τος τδ όνοματεπώνυμον καί ό Αριθμός περιλαίμιου τοΰ διανομέως άστυφύλακος ή κλητήρός
καί είς τήν 6ην στήλην θά ύπογράψη εύαναγνώστως ό παραλήπτης.
'Άρθρον 96. Είς έκαστον Βιβλίον Διεκπεραιώσεως άφίενται είς τό τέλος ανάλογοι κεναί
σελίδες, είς ας καταχωροΰνται αί Αποδείξεις παραδόσεως καί παραλαβής φακέλλων ή άλλων Αντικει
μένων «επί Αποδείξει».
Είς τάς Αποδείξεις ταύτας δέον νά άναφέρηται ή χρονολογία, ό Αριθμός τοΰ φακέλλου, μετά
περιγραφής τών τυχόν παραδιδομένων Αντικειμένων ώς καί αί ύπογραφαί τοΰ παραδίδοντος καί
παραλαμβάνοντος.
_
Έ σ τω γνωστόν δτι οί φάκελλοι τών έπί Αποδείξει έγγράφων δέον νά σφραγίζονται δι’ ισπα
νικού κηροΰ καί σφραγϊδος τής 'Τπηρεσίας.
’’Αρθρον 9 7 . Τό Βιβλίον τοΰτο επιθεωρείται καθ’ έκάστην ύπό τών Υπασπιστών καί τών
Διοικητών τών λοιπών Υπηρεσιών.
Υπόδειγμα

Α.Α.

Χρονολ. Δ/σεως
Η μέρα Μήν
Έ το ς

Βι βλί ου

’Αριθ. έγγράφων
καί λοιπαί
λεπτομέρειαι

Διεκπεραιώσεως

Α ρχή πρός ήν Όνοματεπώνυμον
Απευθύνεται διανομέως άστυφύ
καί τόπος
λακος ή κλητήρός

Μέρος

Υπογραφή
Παραλήπτου

ΙΔ'.

Βιβλίον Σκοπιών.
Ά ρθρον 98 . Παρ’ έκάστω ’Αστυνομική) Τμήματι καί Σταθμώ τηρείται «Βιβλίον Σκο
πιών».
Είς τοΰτο καταχωροΰνται κατά σειράν: 1) τά δρια τοΰ Τμήματος ή Σταθμοΰ μετά τής δια
ταγής δι’ ής καθωρίσθησαν, 2) ή κατανομή τής περιφερείας τοΰ Τμήματος ή Σταθμοΰ είς σκοπιάς,
περιπόλους ή Ακινήτους σκοπούς, μετά τών όρίων αύτών συνοπτικούς, 3) έν συνεχεία άνάλυσις
τοΰ δρομολογίου έκάστης σκοπιάς μετά τής χρονομετρήσεως αυτής, 4) άνάλυσις δρομολογίου
περιπολιών μετά χρονομετρήσεως αύτών καί 5) ειδικά καθήκοντα τών φρουρών έκάστης σκοπιάς,
περιπολίας ή Ακινήτου σκοποΰ, καθοριζόμενα έκώστοτε ύπό τών προϊσταμένων ’Αρχών ή τοΰ
Διοικητοΰ τοΰ Τμήματος.
Ή Αναγραφή ένδς έκάστου τών άνω ζητημάτων θά γίνηται κεχωρισμένως κατά σελίδα, άφιεμένων κενών, μεθ’ έκάστην καταχώρησιν, ΐνα έν περιπτώσει μεταβολής τίνος, γίνηται ή συμπλήρωσις έν συνεχείς τής πρώτης καταχωρήσεως.
Ά ρθρον 99. Οί Διοικηταί τών Τμημάτων καί Σταθμών θά καταβάλωσι μέριμναν όπως
τό Βιβλίον τηρήται έν πλήρει ένημερότητι, φυλάσσεται δέ είς τό γραφεϊον τοΰ’Αξιωματικού Υ πη
ρεσίας.
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ΙΕ'.

Βιβλίον Έ μπιστευτικώ ν Σημειώσεων.
’Άρθρον 100. I1) Είς τάς Ύποδ/νσεις ή Τμήματα καί Παραρτήματα Γεν. ’Ασφαλείας,
τάς Ύποδ/νσεις ή Τμήματα ’Αγορανομίας καί Τροχαίας ή άλλας είδικάς Υπηρεσίας τ ή ς ’Αστυνο
μίας, καθώς καί είς τά Άστυν. Τμήματα εις τά όποια δέν λειτουργούν Παραρτήματα ’Ασφα
λείας, τηρείται τό ύπό τοϋ άρθρου 77 τοϋ άπό 14-6-1929 Π. Δ/τος «περί Κανονισμού Δ/νσεως Έ γ κλημοτολογικών Υπηρεσιών (*) προβλεπόμενον βιβλίον Έμπιστευτικών σημειώσεων.
"Αρθρον 101. Ή καλή καί άνελλιπής τήρησις αύτοϋ καί άναγραφή πληροφοριών επί
αντικειμένων παρεχόντων γνώσιν της πόλεως καί τών κατοίκων αυτής, θά παράσχη τόσον πρός
1. Τό άρθρον τοϋτο τίθεται ώς άντικατεστάθη διά τής ΰπ’ άριθμ. 16167 Φ 1/48 άπό 169-52 Διαταγής ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων.
2. Τό άρθρον τοϋτό έχει ώς έξής :
"Αρθρον 77. Τά παρά ταϊς Διευθύνσεσιν’Αστυνομίας Πόλεων, Δημοσίας ’Ασφαλείας Τμή
ματα Γεν. ’Ασφαλείας καί λοιπά Τμήματα, τά έν τή έδρα Διοικήσεως ή Ύποδιοικήσεως Χωροφυ
λακής καί λοιπά Τμήματα Χωροφυλακής, αί 'Υποδιοικήσεις Χωροφυλακής έν τή έδρα τής οποίας
δέν λειτουργεί Τμήμα Χωροφυλακής καί οί Σταθμοί Χωροφυλακής (ούχί δέ καί οί παρά ταϊς Διευθύνσεσι Δημοσίας ’Ασφαλείας Σταθμοί) όφείλουσι νά τηρώσιν ύπό τήν άμεσον ευθύνην τοϋ οικείου
Διοικητοϋ τό βιβλίον τών Έγκληματολογικών πληροφοριών, είς δ θά καταχωρώσι πάσαν συγκεκριμένην καί βάσιμον πληροφορίαν σχέσιν έχουσαν : 1) με τό έγκληματολογικόν στοιχεΐον τής
περιφερείας των (ήτοι στοιχεία ταυτότητος τών δι’ οίονδήποτε λόγον έπικινδύνων εγκληματιών
καί τών οπωσδήποτε ύποπτων προσώπων, άκριβεΐς διευθύνσεις αύτών, σχέσεις αυτών πρός έτερα
άτομα, όποια τά άτομα ταϋτα, μέσα συντηρήσεως αύτών, είδος έργασίας των, κέρδη άτινα πορί
ζονται έξ αυτής, μέρη είς ά συνήθως συχνάζουσι, άναχωρήσεις προσωρινοί ή όριστικαί αύτών, άλλαγαί κατοικίας αύτών κλπ. 2) Μέ τά ύποπτα κέντρα (ήτοι ακριβή τοποθεσίαν καί περιγραφήν
έσωτερικήν καί έξωτερικήν αύτών, λόγου ένεκα τών οποίων θεωρούνται ύποπτα, όνοματεπώνυμον,
διεύθυνσιν καί πάσαν πληροφορίαν περί τών διευθυντών αύτών, ύποπτα πρόσωπα συχνάζοντα είς
αύτά καί πάσαν σχετικήν μέ αύτά πληροφορίαν, καί 3) πάσαν έν γένει πληροφορίαν σχέσιν άποκλειστικήν έχουσαν μέ τήν πρόληψιν, καταστολήν καί έν γένει μελέτην τής έγκληματικότητος τής περι
φέρειας των.
Αί περί τών ανωτέρω άντικειμένων έγγραφαί είς τό βιβλίον τοϋτο θάγίνωνταιαύτοπροσώπως
ύπό τοϋ οικείου προϊσταμένου έπί τή βάσει έγγράφου σημειώματος τοϋ συλλέξαντος τάς σχετικάς
πληροφορίας οργάνου, τών τοιούτων σημειωμάτων ταξινομουμένων είς τον σχετικόν φάκελλον
τοϋ άρχείου.
'
'
Έκάστη έγγραφή θά εύρετηριάζηται είς τό τέλος τοϋ βιβλίου, ένθα θά ύπάρχη ονομαστικόν
καί γενικόν εύρετήρ*ον. Έ ν περιπτώσει καθ’ ήν, διά τό αύτό πρόσωπον ή ττ^ν αύτήν ύπόθεσιν ύπάρχουοι πλείονες τής μιάς έγγραφαί, σχετίζονται πάσαι μεταξύ των διά παραπομπής είς τάς σελί
δας, είς ας είναι κατακεχωρημέναι.
Αί άναγκαϊαι λεπτομέρειαι περί τής τηρήσεως καί εύρετηριάσεως τοϋ βιβλίου τούτου καθορισθήσονται δι” οδηγιών τοϋ Κ.Γ.Ε. 'Υπηρεσιών.
Ά ρ θ ρ ο ν 78. Τοϋ περιεχομένου τοϋ βιβλίου, περί ού τό προηγούμενου άρθρον,γνώσιν επι
βάλλεται μέν νά λαμβάνωσι πάντα τά δργανα τής οικείας 'Υπηρεσίας, έπιτρέπεται δέ μόνον τά όρ
γανα τής δικαστικής ’Αστυνομίας ή άλλης δημοσίας 'Υπηρεσίας άσχολουμένης μέ τήν καταπολέμησιν τής έγκληματικότητος.
Τό βιβλίον τοϋτο παραδίδεται έν περιπτώσει μεταθέσεως τοϋ οικείου Διοικητοϋ είς τον άντικαταστάτην του, γι^νομένης ειδικής περί τούτου μνείας είς τό σχετικόν πρωτόκολλου παραδόσεως
καί παραλαβής.
Ά ρ θ ρ ο ν 79. Έ π ίτ ή βάσει τοϋ βιβλίου περί ού τό άρθρον 77 τοϋ παρόντος αί έν τώ αύτώ
άρθρω κατονομαζόμενα! 'Υπηρεσίαι συμπληροΰσι καί άποστέλλουσιν αύτεπαγγέλτως ή τή αιτήσει
τών Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών είς αύτάς τό δελτίου πληροφοριών (ύποδ. 42).
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αύτούς όσον και πρός τούς άντικαταστάτας των, πολυτίμους πληροφορίας, άνευ των οποίων θά
είναι : Ούχί άνέφικτος, τουλάχιστον δυσχερής έφ’ ικανόν χρονικόν διάστημα ή τελεσφόρος διεξα
γωγή των καθηκόντων αύτών,ώς πρός την καταστολήν του έγκλήματος καί τήν σύλληψιν των
έγκληματούντων, ή δέ πολυτιμότης τούτου θά έξαρτηθή έκ. τού ένδιαφέροντος, δπερ θά έπιδείξωσιν οί έκάστοτε τηροΰντες αύτό.
Ά ρθρον 102. Είς τό Βιβλίον τούτο καταχωροϋνται :
—1) ’Άτομα ΰποπεσόντα είς έγκληματικάς πράξεις έν τή περιφερεία καί κρινόμενα έπικίνδυνα
είς τήν δημοσίαν άσφάλειαν καί περί των οποίων ύπάοχουσιν ύπόνοιαι, ότι άναμιγνύονται είς υπο
θέσεις λαθρεμπορίας, ή άλλα σοβαρά άδικήματα. Των άτόμων τούτων καταχωροϋνται τά στοιχεία
ταυτότητος μετά των χαρακτηριστικών των, αί άκριβεΐς Δ/νσεις αύτών, αί σχέσεις αυτών πρός
έτερα άτομα καί όποια τά άτομα ταϋτα, τά μέσα συντηρήσεως αύτών, τό είδος εργασίας των, τά
κέρδη άτινα πορίζονται έξ αύτής, τά ονόματα τών άστυνομικών είς οϋς τυγχάνουσι γνωστοί, ή είδικότης αύτών ώς πρός τήν διάπραξιν τού έγκλήματος, μέρη είς ά συχνάζουσιν, αναχωρήσεις προσω
ρινά! ή όριστικαί αύτών, άλλαγαί κατοικίας κλπ.
2) "Τποπτα κέντρα, ήτοι άκριβή τοποθεσίαν καί περιγραφήν εσωτερικήν καί έξωτερικήν αύ
τών, λόγους ένεκα τών οποίων θεωρούνται ύποπτα, όνοματεπώνυμον, διεύθυνσιν καί πάσα πληρο
φορία περί τών έκάστοτε διευθυντών αύτών, ύποπτα πρόσωπα συχνάζοντα είς αύτά, καί πάσα
σχετική μέ αύτά πληροφορία.
3) Κλεπταποδόχοι, ήτοι τά ονοματεπώνυμα κ.λ.π. στοιχεία αύτών, διευθύνσεις οικιών καί
καταστημάτων αύτών, μέ ποίους κλέπτας συνεργάζονται, ποια συνήθως άντικείμενα άγοράζουσι
πώς μεταποιοΰσι καί πώς διαθέτουν αύτά, μέρη είς ά συχνάζουσι καί ονόματα άστυνομικών είς
ούς είναι γνωστοί.
4) Πάσα έν γένει πληροφορία, σχέσιν άποκλειστικήν έχουσα μέ τήν πρόληψιν, καταστολήν
εν γένει μελέτην τής έγκληματικότητος τής περιφέρειας των.
6) Δρώντες κομμουνισταί καί λοιποί άναρχικοί τής περιφερείας των μεθ’ όλων τών στοι
χείων τής δράσεώς των, τά μέρη είς ά συχνάζουσιν, είς ποίους ίδιώτας ή άστυνομικούς είναι
γνωστοί.
6) Άνωνυμογράφοι, ή ύποπτοι άνωνυμογραφίας, καί έν γένει γνωστοί πληροφοριοδόται παρέχοντες δι’ έπιστολών, ή άλλως πώς, πληροφορίας έξωγκωμένας ή διεστρεβλωμένας έκ προθέσεως ή πάθους καί πρός συκοφαντίαν, καί
7) “Ατομα άνισόρροπα ή ιδιόρρυθμα, άτινα άπασχολοΰσιν άνευ σοβαράς άφορμής τήν ’Α
στυνομίαν, δι’ ύποβολής άβασίμων παραπόνων κατά ιδιωτών ή άστυνομικών ή δυνάμενα νά καταστώσιν έπικίνδυνα είς τήν δημοσίαν ασφάλειαν καί τάξιν.
’Άρθρον 103. Τό βιβλίον τούτο τηρεΐταιαύτοπροσώπωςύπό τών Διοικητών τών Τμημάτων
ή 'Χπασπιστοΰ. Αί έγγραφαί είς αύτά, περί ών ώς άνω άντικειμένων, γίνονται ύπό τών ιδίων ώς
άνω άξιωματικών, βάσει ύπευθύνων πληροφοριών παρεχομένων είς αύτούς ύπό τών ύπ’ αύτών
οργάνων, είτε κατόπιν ιδίας αύτών άντιλήψεως.
Ά ρθρον 104. Μεθ’ έκάστην έγγραφήν, δι’ ήν άφίεται άρκετός χώρος κενός πρός συμπληρω
ματικήν τυχόν τοιαύτην, ύπογράφει ό καταχωρών, θέτων καί τήν ήμερομηνίαν καταχωρήσεως.
Ά ρθρον 105. Είς έκάστην έγγραφήν θά έπικολλάταιή φωτογραφία τού άφορώντος αύτήν
προσώπου, έάν ύπάρχη, καταβαλλομένης προσπάθειας διά τήν άνεύρεσιν ή παραβολήν τοιαύτης έκ
τής Δ/νσεως Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών. ’Εάν άποβιώση τις τών άναγραφομένων θά γίνηται
μνεία ύπό τήν σχετικήν έγγραφήν διαγραφομένης ταύτης δι’ έρυθράς διαγώνιου γραμμής.
Ά ρθρον 106. Έκάστη έγγραφή λαμβάνουσα αΰξοντα συνεχώς άριθμόν, θά εύρετηριάζηται
είς τό τέλος τού Βιβλίου ένθα θά ύπάρχη όνομαστικόν καί γενικόν εύρετήριον.
Σχετικαί έγγραφαί άφορώσαι τό αύτό πρόσωπον ή τάς αύτάς ύποθέσεις συσχετίζονται με
ταξύ των, διά παραπομπής είς τάς σελίδας, είς άς είναι κατακεχωρημέναι.
Ά ρθρον 107. Τού περιεχομένου τού Βιβλίου τούτου, χαρακτηριζομένου ώς έμπιστευτικοΰ,
δύνανται νά λαμβάνωσιν γνώσιν άπαντες οί βαθμοφόροι, οί άσχολούμενοι μέ τήν καταπολέμησιν
τής έγκληματικότητος, ώς έπίσης καί οί εισαγγελείς καί άνακριταί.
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Ά ρθρον 108. Έ ν περιπτώσει μεταθέσεις του οικείου Διοικητοΰ, τό Βιβλίον παραδίδεται
εις τόν άντικαταστάτην του, γιγνομένης ειδικής περί τούτου μνείας εις τό σχετικόν πρωτόκολλου
παραδόσεως καί παραλαβής.
Ά ρθρον 109. Τό Βιβλίον τοϋτο παρουσιάζεται προς έπιθεώρησιν κατά τήν έκάστοτε ένεργουμένην -^οιαύτην ύπό τοϋ κ. ’Αρχηγού, του κ. ’Αστυνομικού Έπιθεωρητοϋ, ή τοϋ κ. ’Αστυνο
μικού Διευθυντοΰ, ή "Υποδιευθυντοΰ ή Διαμερισματάρχου.
Μέρος

ΙΣΤ'.

Βιβλίον Επιθεω ρήσεω ν.
Ά ρθρον 110. Εις τάς Άστυνομικάς Δ/νσεις καί λοιπάς Υπηρεσίας, πλήν των ’Αστυνομι
κών Σταθμών, τηρείται Βιβλίον όνομαζόμενον «Βιβλίου έπιθεωρήσεως».
Είς τό Βιβλίου τούτο καταχωροΰνται τά άποτελέσματα των έκάστοτε Ιπιθεωρήσεων γιγνομένων ύπό τού ’Αρχηγού,’Αστυνομικού Έπιθεωρητοϋ, ’Αστυνομικών Διευθυντών, "Υποδιευθυν
τών καί Διαμερισματαρχών, συμφώνως προς τά άρθρα 13-19 καί 61 τοΰΒ.Δ. τής 17-6-1921 «περί
συνθέσεως τού προσωπικού τών ’Αστυνομικών ’Υπηρεσιών», προς τό άπό 21-9-32 Π.Δ. «περί
καθορισμού δικαιοδοσίας Έπιθεωρητοϋ τού ’Αστυνομικού Σώματος» (άρθρ. 4) καί προς τόν ύπ’
άριθ. 9 τού 1934 ήμέτερον Κανονισμόν.
Ά ρθρον 111. Είς τήν περί Έπιθεωρήσεως έγγραφήν, δέον άπαραιτήτως ν’ άναγράφηται
ή χρονολογία καί ή άκριβής ώρα ένάρξεως καί λήξεως τής Έπιθεωρήσεως. Κατά τήν έπιθεώρησιν
δέον νά παρίσταταιό Διοικητής τής "Υπηρεσίας ή ό "Υποδιοικητής καί έν άπουσία τούτων ό ’Αξιω
ματικός ‘Υπηρεσίας, γιγνομένης περί τής τοιαύτης παρουσίας μνείας έν τή έγγραφή.
Ό Διοικητής, "Υποδιοικητής κλπ. ύποχρεοΰνται νά θέτωσι προθύμως είς τήν διάθεσιν τοϋ
έπιθεωροΰντος όλα τά ζητούμενα στοιχεία καί νά παρέχωσι πάσαν πληροφορίαν διά τήν πληρεστέραν διεξαγωγήν τής Έπιθεωρήσεως. Διά τάς σημειουμένας τυχόν παραλείψεις θ’ άναγράφωνται καί αί δικαιολογίαι τού παρισταμένου Διοικητοϋ ή "Υποδιοικητοΰ, ή άναπληρωτοΰ αύτών.
Ά ρθρον 112. Τό Βιβλίον τούτο φυλάσσεται είς τό Γραφεϊον τών Προϊσταμένων "Υπηρε
σιών, οΐτινες ένυπογράφως λαμβάνουσι γνώσιν έκάστης περί έπιθεωρήσεως ένεργουμένης έγγραφής, έπιμελούνται δέ διά τήν ταχυτέραν συμπλήρωσιν τών παρατηρηθεισών έλλείψεων.
Ά ρθρον 113. Τό «Βιβλίον Επιθεωρήσεων» είναι ό καθρέπτης έκάστης "Υπηρεσίας άπό πάσης άπόψεως καί ό οδηγός προσανατολισμού τών έκάστοτε προϊσταμένων είς τήν έν γένει διοίκησιν τών ύπ’ αύτούς "Υπηρεσιών.
1
Ά ρθρον 114. "Έκαστον «Βιβλίον Επιθεωρήσεων» χρησιμοποιείται μέχρι συμπληρώσεως
πασών τών σελίδων αυτού, δτε τούτο μέν φυλλάσσεται έπιμελώς, καταρτίζεται δέ έτερον.
Μέρος

ΙΖ.

Βιβλίον ’Επισκέψεων.
’Άρθρον 115. Τό βιβλίον έπισκέψεων τηρείται συμφώνως τώ ύπ’ άριθ. 9 Κανονισμώ.
Μέρος

ΙΗ".

Βιβλίον έκτίσεως Ποινών.
Ά ρθρον 116. Παρ’ έκάστη ’Αστυνομική "Υπηρεσία τηρείται κατά τό κατωτέρω υπόδειγμα
Βιβλίον φέρον τόν άνωτέρω τίτλον, είς δ καταχωροΰνται αί έπιβαλλόμεναι ποιναί προσθέτου υπη
ρεσίας είς τούς άρχιφύλακας καί άστυφύλακας μετά τών σχετικών ένδείξεων κλπ.
Τό Βιβλίον είναι μικρού σχήματος, αί έν αύτω δέ έγγραφα! καταλαμβάνουν άμφοτέρας τάς
σελίδας. Τούτο συμπληροΰται ύπό ύπαλλήλου όριζομένου ύπό τού Διοικητού έκάστης "Υπηρεσίας
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παραδίδεται δέ διά τήν έκτέλεσιν των ποινών καί συμπλήρωσιν των δύο τελευταίων αύτοϋ στηλών
εις τούς άξιωματικούς ύπηρεσίας ή ύπασπιστάς συμφώνως πρός τήν έκάστοτε διαταγήν τοϋ προϊ
σταμένου έκάστης Ύπηρεσίας διά τήν έκτισιν έκάστης ποινής.
Τύ Βιβλίον έπιθεωρήται ύπύ τών προϊσταμένων 'Υπηρεσιών καί παντός έπιθεωροϋντες Ά νωτέρου.
' Υπόδειγμα Βιβλίου έ κ τ ί σ ε ως ποινών
("Ορα ύποδ. 9 είς σελ. 1322-1323)
Μ έ ρ ο ς Ιθ .
Βιβλίον Διευθύνσεων έπισήμων προσώπων καί καταστημάτων
"Αρθρον 117. Είς τά Τμήματα Γενικής ’Ασφαλείας, .’Αστυνομικά Τμήματα καί Τμήματα
’Αγορανομίας, τηρείται Βιβλίον έν τω όποίω καταχωροϋνται αί διευθύνσεις τών έπισήμων προ
σώπων, Ιατρών, μαιών καί διαφόρων έργοστασίων καί καταστημάτων.
Ύπύ τών Τμημάτων Γενικής ’Ασφαλείας καταχωροϋνται έν τώ Βιβλίω τούτω τά στοιχεία
τών προσώπων καί τών καταστημάτων, τών προβλεπομένων ύπύ τοϋ άρθρου 119 τοϋ άπύ 17-61921 Β.Δ. «περί συνθέσεως τοϋ προσωπικού τών ’Αστυνομικών Υπηρεσιών».
Ύπύ τών ’Αστυνομικών Τμημάτων καταχωροϋνται αί διευθύνσεις τών έν τή περιφερείφ
των διαμενόντων έπισήμων προσώπων, στρατηγών, έπιφανών πολιτικών, πρέσβεων, προξένων,
Ιατρών, μαιών, τών ύπαρχόντων έργοστασίων καί βιοτεχνικών έργαστηρίων καί καταστημάτων
παντύς είδους, τών φαρμακείων, κλινικών, νοσοκομείων, θεάτρων, κέντρων διασκεδάσεων καί τών
Δημοσίων ’Αρχών τής πόλεως.
Ύπύ τοϋ Τμήματος ’Αγορανομίας καταχωροϋνται αί διευθύνσεις τών ’Αποθηκών, ’Εργο
στασίων καί Καταστημάτων παραγωγής καί πωλήσεως τροφίμων, ποτών καί ειδών πρώτης άνάγκης.
Ύπύ τών Τμημάτων Τροχαίας Κινήσεως καταχωροϋνται οί Σταθμοί αύτοκινήτων (γκαράζ) αί διευθύνσεις τών κατόχων οχημάτων έκκενώσεως βόθρων, τά καταστήματα πωλήσεως
βενζίνης, έλαστικών κλπ. αί διευθύνσεις τών άντιπροσωπειών αύτοκινήτων, τά έργοστάσια ή συ
νεργεία αύτών κλπ.
"Αρθρον 118. Το Βιβλίον χωρίζεται κατ’ άναλόγους σελίδας έν είδει άλφαβητικοΰ εύρετηρίου, είς ας καταχωροϋνται αί κατηγορίαι τών προσώπων καί καταστημάτων κατ’ άλφαβητικήν
σειράν.
Π .χ. είς τάς σελίδας τοϋ γράμματος «Α» θά καταχωρηθοϋν πάντα τά καταστήματα κλπ.
ών τύ όνομα άρχεται άπύ «Α» ήτοι : ’Αλευρόμυλοι, αρτοποιεία κλπ. Είς τύ γράμμα «Ε» θά
καταχωρηθοϋν «έπίσημα πρόσωπα», έστιατόρια κλπ.
Είς έκάστην κατηγορίαν θ’ άναγράφωνται είδικώς τά καταστήματα κλπ. μέ τά εξής στοι
χεία :
1) ’Ονοματεπώνυμον καί πατρώνυμον τοϋ διευθυντοΰ τοϋ καταστήματος ή έργοστασίου, 2) ή διεύθυνσις τοϋ καταστήματος, 3) ό τίτλος αύτοϋ, 4) έάν φρουρήται τήν νύκτα, 5) ή
διεύθυνσις κατοικίας τοϋ διευθυντοΰ, καί 6) μεταβολαί.
"Αρθρον 119. Είς τύ τέλος τοϋ Βιβλίου καταρτίζεται εύρετήριον είς δ εύρετηριάζονται κατ’
άλφαβητικήν σειράν αί κατηγορίαι τών προσώπων καί καταστημάτων (π.χ. καφφενεϊα σελ. 5055 κλπ. Στρατηγοί, σελίς 60-63, ιατροί σελ. 40-45 κλπ.).
Τύ Βιβλίον ένημεροΰται, μερίμνη τοϋ Διοικητοϋ έκάστης Ύπηρεσίας κατά τύ α’ δεκαπενθή
μερον έκάστου μηνύς ’Ιανουάριου καί ’Ιουλίου έκάστου έ'τους.
Μέ ρ ο ς Κ.
Βιβλίον ’Αδειών όπλοφορίας
“Αρθρον 120. ΙΙαρ’ έκάστη ’Αστυνομική Δ/νσει καταρτίζεται έν «Βιβλίον άδειών όπλοφο
ρίας» τηρούμενον ύπύ ύπαλλήλου όριζομένου ύπύ τοϋ Δ/ντοΰ τής ’Αστυνομίας.
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Εις τοϋτο καταχωροϋνται τα λαμβάνοντα άδειαν όπλοφορίας άτομα, συμπληρουμένων των
ύπό των στηλών τοϋ κάτωθι υποδείγματος προβλεπομένων στοιχείων.
"Αρθρον 121. Δι’ έκαστον άτομον διατίθενται δύο συνεχόμεναι σελίδες, ούτως ώστε νά καταχωρώνται έν συνεχεία τής πρώτης έγγραφης αί τυχόν χορηγούμεναι άδειαι όπλοφορίας είς τό.
αότό άτομον μετά τήν λήξιν τής πρώτης άδειας, είς άς έγγραφάς δέν είναι ανάγκη νά έπαναλαμβάνωνται τά μόνιμα στοιχεία τοΰ άτόμου.
Δι’ έκάστην χρονικήν περίοδον χορηγήσεως άδειας, ή άφορώσα ταύτην έγγραφή θά χωρίζηται δι’ έρυθράς γραμμής κατά πλάτος των δύο σελίδων.
"Αρθρον 122. Είς τήν στήλην «Θεωρήσεις« θ’ άναγράφηται ή χρονολογία τής έκάστοτε
κατά μήνα θεωρήσεως τής άδειας. "Εκαστον άτομον λαμβάνειαΰξοντα άριθμόν,δστις καί αναγρά
φεται έπί τοϋ φύλλου άδειας όπλοφορίας, ό άριθμός δέ ούτος είναι μόνιμος καί δέν άλλάσσει κατν
έτος.
"Αρθρον 123. Είς τό βιβλίον τοϋτο θά καταχωρώνται καί τά άτομα τά κατέχονται άδειαν
όπλοφορίας άλλης ’Αρχής, άτινα διαμένοντα προσωρινώς έν τή πόλει προσέρχονται προς θεώρησιν. Είς τήν στήλην «Παρατηρήσεις» τής έγγραφής ταύτης θ’ άναγράφηται ή χορηγήσασα τήνάδειαν ’Αρχή.
"Αρθρον 124. Ή φωτογραφία των άδειούχων έπικολλάται καλώς είς τήν οίκείαν στήλην..
’Εν περΐ7ττώσει άνακλήσεως τής άδείας τινός, γίνεται μνεία περί τούτου είς τήν στήλην «Πα
ρατηρήσεις».
Αί έγγραφαί τοΰ Βιβλίου εύρετηριάζονται είς ίδιον άλφαβητικόν εΰρετήριον.
'Υπόδειγμα

βιβλίου

άδειών

όπλοφορίας

("Ορα υπόδειγμα 10 είς σελ. 1322-1323)
Μέρος

Κ Α '.

Βιβλίον άκατοικήτων Οικημάτων
’ Αρθρον 125. Παρ’ έκάστω ’Αστυνομικοί Τμήματι ή Σταθμοί τηρείται Βιβλίον, είς ό καταχωροϋνται αί οίκίαι, καταστήματα, έργοστάσια κλπ., τά όποια μένουν άκατοίκητα ή άφρούρητα
διά μακρόν χρονικόν διάστημα.
Καθ’ έκάστην εβδομάδα οπού δέν λειτουργούν παραρτήματα Γενικής ’Ασφαλείας άποστέλλονται άντίγραφα των έγγραφών τοΰ Βιβλίου τούτου, είς τό Τμήμα Γενικής’Ασφαλείας, διά τήν
παρακολούθησ ιν.
Ό τρόπος τής έπιβλέψεως των οικημάτων τούτων καθορίζεται έκάστοτε ΰπό τών ’Αστυ
νομικών Διευθυντών.
'Υπόδειγμα

βιβλίου

άκατοικήτων

οικημάτων

(Όρα υπόδειγμα 11 είς σελ. 1322-1323)
Μέρος

ΚΒ\

Βιβλίον Η μερησίω ν Διαταγών
’ Αρθρον 126. Έκάστη ’Αστυνομική Υπηρεσία τηρεί Βιβλίον «Ημερησίων Διαταγών»,
είς τό όποιον καταχωροϋνται διάφοροι διαταγαί τοϋ Διοικητοΰ τής 'Υπηρεσίας πρός τούς ύπ’ αυ
τόν υπαλλήλους, τρεχούσης φύσεως, ώς έπίσης καί περιλήψεις άλλων διαταγών, Νόμων καί Δια
ταγμάτων ’Αστυνομικού ή Διοικητικοΰ περιεχομένου.
Είς έκάστην σελίδα τοΰ Βιβλίου, άφίεται εύρύ περιθώριον, είς δ υπογράφουν οί λαμβάνοντες γνώσιν βαθμοφόροι. Ούτοι ύποχρεοΰνται νά κοινοποιώσι τάς 'Ημερήσιας Διαταγάς εγκαίρως:
είς τούς υπαλλήλους τών άλλαγών των.
Διά τήν κοινοποίησιν είς τούς άξιωματικούς διαταγών κλπ. έμπιστευτικοΰ περιεχομένου^
τηρείται ομοιον Βιβλίον «Έμπιστευτικών Ημερησίων Διαταγών».
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Βαθμός καί άριθ.
Περιλαίμιου

ΕΚΤΙΣΕΩΣ

Διάρκεια ποινής
προσθέτου υπηρεσίας

’Ονοματεπώνυμον
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’Ιδιαιτέρα
αότοΰ διεύθυνσις

‘Οδός είς ήν κεϊται
καί άριθμός
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Ήμερησία
Διαταγή

■ Αίτιολογία καί ήμερομηνία
παραπτωμάτων
(συνοπτικώς)

Χρονολογία
έκτίσεως της ποινής
καί ύπηρεσία
είς ήν διετέθη

‘Υπογραφή
διαθέσαντος
Βαθμοφόρου

!

ΟΠΛΟΦΟΡΙΑΧ

ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ
Χρονολογία
Ή μέραι καί ώραι
καθ’ άς μένει
άφρούρητον

Όνοματεπώνυμον προσώπου ·................. ...................·
ή προσώπων μεθ’ ών ή Ά στυΠαρατηρήσεις
νομία, δύναται νά έπικοινωνήση ΑναχωΕπανόρήσεως ; 8ου

( Ή συνέχεια τον Κανονισμού είς τό επόμενον)

ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΝΟΜΟΣ ύπ ’ άριθ. 2838/1954
«Περί συμπληρώσεως διατάξεων Ά γορανομικοΰ Κωδικός»
’Άρθρον 1.—Εις το άρθρον 31 τοΰ Ν.Δ. 136/1946 «περί κυρώσεως, τροποποιήσεως κ α ί
συμπληρώσεως τοϋ Από 10/11 Μαΐου 1946 Ν.Δ. «Περί Άγορανομικοΰ Κώδικος», ώς έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη ύπό τοϋ Α.Ν. 782/1948», προστίθενται παράγραφοι 16, 17 καί 18
έχουσαι οΰτω :
«16. Βιομήχανος ή βιοτέχνης ζυμαρικών, οστις πωλεΐ άλευρα μακαρονοποιΐας ή χρησι
μοποιεί ή διαθέτει τοιαΰτα εις άλλας χρήσεις έκτος τής παρασκευής ζυμαρικών.
17. Άλευροβιομήχανος οστις πωλεΐ ή οπωσδήποτε διαθέτει άλευρα μακαρονοποιΐας:
εις πάντα έτερον μή τυγχάνοντα βιομήχανον ή βιοτέχνην ζυμαρικών καί διατηροΰντα μακαρονοποιεΐον έν λειτουργία.
18. "Οστις πλήν τών διατηρούντων μακαρονοποιεΐον εν λειτουργία βιομηχάνων ή βιοτεχνών ζυμαρικών, κατέχει άλευρα μακαρονοποιΐας».
Ά ρθρον 2.—Ή παράγραφος 8 τοϋ άρθρου 38 τοϋ αύτοΰ Ν.Δ. 136/1946, άντικαθίαταταί
ώς έξής :
«8. Οί παραβάται τών διατάξεων τών παραγράφων 1—7 τοϋ παρόντος άρθρου τιμωρούνται
μέ φυλάκισιν μέχρις ένός έτους ή μέ χρηματικήν ποινήν».
Ά ρθρον 3.—Είς τό άρθρον 62 παο. 1 τοϋ αύτοΰ Ν.Δ. 136/1946 μετά τήν λέξιν «πλημ
μελημάτων» προστίθεται ή φράσις «άρμοδιότητος Τριμελούς Πλημμελειοδικείου».
ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ τής 14-5-1954
«Περί τροποποιήσεως διατάξεων τοΰ Κανονισμού τοΰ Α στυνομικού Σώματος»
Ά ρθρον μόνον.—Ή παράγραφος IV τοΰ άρθρου 168 τοΰ Διατάγματος τής 9/20/
10-1926 «περί κανονισμού τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος», ώς τοΰτο έκυρώθη διά τοΰ Ν. 1001/43,
Αντικαθίσταται ώς άκολούθως :
«IV. 1. Τό πειθαρχικόν άδίκημα, έφ’ όσον τοΰτο δεν άποτελεΐ καί ποινικόν τοιοΰτον, παρα
γράφεται μετά έν έτος άφ’ ής ήμέρας έπράχθη.
2. Τά κάτωθι παραπτώματα παραγράφονται μετά τριετίαν άφ’ ής έπράχθησαν.
α) Σοβαρώταται πράξεις ή παραλήψεις μαρτυροΰσαι προφανώς διαφθοράν χαρακτήρος.
β) Πάσα ένέργεια στρεφομένη Αμέσως ή έμμέσως είς ύπονόμευσιν τής έννόμου τάξεως,
ώς καί ή συμμετοχή είς προπαγάνδαν τείνουσαν πρός τόν αυτόν σκοπόν.
γ) Ή ψευδής καταμήνυσις, δυσφήμησις καί συκοφαντική δυσφήμησις καθ’ οίουδήποτε
άστυνομικοΰ ή τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος, άσχέτως πρός τήν ποινικήν δίωξιν ή μή τούτων.
δ ) Αί πράξεις ή παραλείψεις θίγουσαι οπωσδήποτε τήν τιμήν ή τήν Αξιοπρέπειαν τοϋ Αστυνο
μικού Σώματος, άσχέτως πρός τήν ποινικήν δίωξιν ή μή τούτων.
ε) Αί πράξεις κατά τής άσκήσεως τών πολιτικών καί δημοσίων δικαίων,
στ) Αί πράξεις προκαλοΰσαι ή δυνάμεναι νά προκαλέσωσιν άπέχθειαν, καταφρόνησιν ή έχθροπάθειαν κατά τών Αστυνομικών υπαλλήλων ή μεταξύ αύτών.
ζ) Ή συμμετοχή είς πράξεις μή συμβιβαζομένας μέ τά έργα τής δημοσίας ύπηρεσίας, ή
πλαστογραφία, ή Απιστία, άσχέτως πρός τήν ποινικήν δίωξιν ή μή τούτων.
η) Ή παράβασις τών διατάξεων τοΰ παραγράφων 4, 5 καί 7 τοΰ άρθρου 49 τοΰ Κ,Ν.
4971/1931.
3. Ή προθεσμία τής παραγραφής Αναστέλλεται, έφ’ όσον χρόνον διαρκεΐ ή πρός πειθαρ
χικήν δίωξιν τοΰ ύπαλλήλου διαδικασία καί μέχρι τοΰ άμετακλήτου τής περί έπιβολής τής πει
θαρχικής ποινής άποφάσεως, ό χρόνος όμως τής οριστικής παραγραφής δέν δύναται νά ύπερβή
τήν τριετίαν διά τά έν τώ έδαφίω 1 τής παρούσης πειθαρχικά Αδικήματα καί τήν πενταετίαν διά
τά έν τφ έδαφίω 2 τοιαΰτα.
4. Πειθαρχικόν άδίκημα Αποτελούν καί ποινικόν τοιοΰτον παραγράφεται μετά τοΰ ποι
νικού Αδικήματος, έφ’ όσον ή παραγραφή ή θεσπιζομένη διά τό ποινικόν άδίκημα, είναι μακροτέρά τής προβλεπομένης διά τό πειθαρχικόν τοιοΰτον, άλλως ισχύει ή μακροτέρα παραγραφή
τοΰ πειθαρχικού Αδικήματος.
Ή προθεσμία τής παραγραφής τών πειθαρχικών τούτων Αδικημάτων Αναστέλλεται ύφ’ άς
προϋποθέσεις καί καθ’ όσον χρόνον προβλέπεται καί διά τό ποινικόν τοιοΰτον.
5. Έκκρεμοΰν πειθαρχικόν άδίκημα καί μή παραγραφέν συνεξετάζεται καί συνεκδικάζεται.
μεθ’ έτέρου τοιούτου, πραχθέντος ύπό τοΰ αύτοΰ ύπαλλήλου.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ

& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Παρητήθησαν του Άστυν. Σώματος, οί άστ/κες Δρακόπουλος Παν. καί Ά ν α στασόπουλος Άναστ.
—Άπελύθησαν τοϋ Άστυν. Σώματος διά λόγους πειθαρχίας, οι άστ/κες Σκουμπρής Δημ., Χριστοδούλου. Χρ., καί Μαυρομμάτης Έμμαν.
—Άπεβίωσαν ό Ά ρχιφ . Φιλιππάκης I. καί άστυφ. Τρύφωνας "Αγγελος.
*
ΕΠ Α ΙΝ Ο Ι—ΕΤ Α ΡΕ Σ Κ ΕΙΑ Ι
'Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως στρατάρχης ’Αλέξανδρος Παπάγος άπέστειλε την ύπ’ άριθ. 21192/9/6/54 διαταγήν, προς τά ’Αρχηγεία ’Αστυνομίας Πόλεων
καί Χωροφυλακής έχουσαν ουτω :
Εις τούς ’Αρχηγούς Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων καί εις τούς ’Α 
στυνομικούς Διευθυντάς Άθηνών-Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης, ’Ε κ φ ρ ά ζ ω την
ευαρέσκειάν μου διότι κατά την άφιξιν καί παραμονήν ένταΰθα καί έν Θεσσαλονίκη
τής Α.Τ. τοϋ Προέδρου τής 'Ομοσπόνδου Λαϊκής Δημοκρατίας τής Γιουγκοσλαυίας
Στρατάρχου ’Ιωσήφ Μ Π Ρ Ο Ζ -Τ ΙΤ Ο , οί μέν πρώτοι διέταξαν, οί δέ δεύτεροι έλαβον
άπαντα τά ένδεικνυόμενα μέτρα άσφαλείας καί τάξεως τά όποια προεκάλεσαν λίαν
ευμενή έντύπωσιν.
'Ο Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως
Στρατάρχης ΑΛ. Π Α Π Α ΓΟ Σ
'Ο Υ φυπουργός των ’Εσωτερικών κ. Β. Βραχνός άπέστειλεν τήν ύπ’ άριθ.
33/5/6/54 διαταγήν, προς τό Ά ρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων έχουσαν οΰτω :
'Η έλευσις εις τήν Ελλάδα τοϋ Προέδρου τής Γιουγκοσλαυϊκής Δημοκρατίας
Στρατάρχου ΤΙΤΟ , άποτελεΐ γεγονός ύψίστης σημασίας κυρίως δέ διά τήν θέσιν τών
Σωμάτων ’Ασφαλείας άτινα εΐσίν άποκλειστικώς υπεύθυνα έναντι τής Κυβερνήσεως
διά τήν άσφάλειαν τοϋ 'Υψηλοΰ αΰτοΰ Ξένου.
Ήδυνήθην νά παρακολουθήσω έκ τοϋ σύνεγγυς τον τρόπον καθ’ όν ή ’Αστυ
νομία άντιμετώπισε έν Άθήναις καί Πειραιεΐ τό ζήτημα τής λήψεως τών άναγκαιούντων μέτρων τάξεως καί άσφαλείας κατά τό διάστημα τής δθημέρου παραμο
νής τοϋ 'Υψηλοΰ Ξένου έν τή Πρωτευούση. Καί εύρίσκομαι ήδη εις τήν ευχάριστου
θέσιν νά έκφράσω τήν πλήρη ευαρέσκειάν μου προς τον κ. ’Αρχηγόν τοϋ Άστυν. Σ ώ 
ματος, τούς Προϊσταμένους τών ’Αστυνομικών Διευθύνσεων καί τών 'Υποδιευ
θύνσεων Άσφαλείας Αθηνών -Π ειραιώς καί προς άπαντας τούς Αξιωματικούς καί
άνδρας τών ώς άνω Δ/νσεων καί λοιπών Αστυνομικών 'Υπηρεσιών, οΐτινες έξαρθέντες εις τό ύψος τών περιστάσεων, έπέτυχον, χάρις εις τάς άκαταβλήτους προσπά
θειας των τήν τήρησιν παραδειγματικής τάξεως καί άσφαλείας.
Θέλω νά πιστεύσω ότι λίαν συντόμως θά εύρεθώ καί πάλιν εις τήν ευχάριστου
θέσιν νά έκφρασθώ διά τών αυτών λόγων καί πρός τό έτερον άδελφόν Σώμα τής Β.
Χωροφυλακής, τό όποιον ήδη έπιφορτίζεται μέ τάς αΰτάς φροντίδας λόγω τής διε-
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λεύσεως καί παραμονής εις τήν περιφέρειάν του έν Μακεδονία τοΰ 'Υψηλού Ξένου καί
τής Α.Μ. τοΰ Βασιλέως.
Ό 'Υφυπουργός
ΒΑΣ. ΒΡΑΧΝΟΣ

Ε Ν Α Ρ Ξ ΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧ Ο Λ Η Σ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ 10ης Ε Κ Π Α ΙΔ ΕΥ ΤΙΚ Η Σ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Την 26-6-1954 έγένετο άγιασμός καί έναρξις των μαθημάτων τής 10ης
εκπαιδευτικής περιόδου τής Σχολής άρχιφυλάκων.
Πρός τούς νέους δοκίμους άρχιφύλακας ό Διοικητής τής Σχολής κ. Ν. ’Αρχι
μανδρίτης, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' εϊπεν τα εξής :
«Κύριοι,
Μέ τή βοήθεια τοΰ Θεού καί τις ευλογίες τής Εκκλησίας, αρχίζει ή έκπαίδευσίς σας στή Σχολή άρχιφυλάκων. Εΐσθε κατ’ άρχήν άξιοι συγχαρητηρίων γιατί άφοϋ
διηγωνίσθητε μέ 760 άλλους συναδέλφους σας, έκρίθητε οί ίκανώτεροι καί πλέον
κατάλληλοι πρός έκπαίδευσιν για τό βαθμό τοΰ άρχιφύλακος· ό βαθμός δέ αυτός
είναι ό πρώτος στήν ίεραρχική κλίμακα των βαθμοφόρων τής ’Αστυνομίας Πό
λεων καί γιαυτό άριβώς έχει μεγάλη σπουδαιότητα.
Οί γνώσεις πού θ’ άποκτήσετε στή Σχολή αυτή μέ τή βοήθεια εκλεκτών
καθηγητών, άλλα καί ή γενική μόρφωσις, πού επιτυγχάνεται μέ τήν έφαρμογή τοΰ
προγράμματος τής έκπαιδεύσεως, θά σάς δώση τα εφόδια εκείνα, μέ τα όποια δχι
μόνον θά μπορέσετε ν’ άσκήσετε εύχερώς καί έπιτυχώς τά καθήκοντά σας, άλλά
καί νά σταδιοδρομήσετε προαγόμενοι έν καιρω εις άξιωματικούς.
Οί στατιστικές άλλως τε τής Σχολής Ύπαστυνόμων άποδεικνύουν οτι πάν
τοτε τό μεγαλύτερο ποσοστό τών είσαγομένων πρός έκπαίδευσιν κατόπιν εισιτηρίων
εξετάσεων, άποτελεϊται άπό άρχιφύλακες, πού έφοίτησαν προηγουμένως στή Σχολή
αύτή.
Είμεθα όλοι βέβαιοι, ότι κατά τήν έκπαίδευσιν σας θ’ άναπτύξετε εύγενή άμιλ
λαν, τόσον εις τά μαθήματα, όσον καί είς τήν διάπλασιν τοΰ χαρακτήρος σας ως
βοθμορφόρων, καί ότι μετά τήν λήξιν τής εξαμήνου περιόδου τής Σχολής, θά βρε
θούμε στήν ευχάριστο θέσι νά σάς άποδώσουμε στον ’Αρχηγό τού Σώματος ετοίμους
άπό πάσης άπόψεως γιά ν’ άσκήσετε τά νέα σας καθήκοντα ως άρχιφύλακες τής
’Αστυνομίας Πόλεων».

Α Θ Λ Η ΤΙΣΜ Ο Σ

Ε ΙΣ Τ Η Ν ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

Τήν 16ην Μαίου έ.έ., εις τό έν Ν. Φιλαδέλφεια Γήπεδον άθλοπαιδιών τοΰ ’Ιω 
νικού Α.Ο., συνηντήθησαν εις φιλικόν άγώνα καλαθοσφαίρας ή γηπεδοΰχος όμάς
μετά τής ’Αστυνομικής τοιαύτης. Κατόπιν ένδιαφέροντος άγώνος νικήτρια άνεδείχθη
ή ’Αστυνομική όμάς μέ σκόρ 47—29. Τήν ’Αστυνομικήν ομάδα άπετέλεσαν οί
άστ/κες: 1) Μπουρνέλος Νικολ. (άρχηγός),2) Τζέκος Σ πυρ.,3 ) Καρακούκας Ή λίας,

4) Μπαρδής Γεώργιος, 5) Λαμπράκης Κων/νος, 6) Πανίτσας Κων/νος, 7) Ζαφείρης
Γεώργ. καί 8) Πολίτης Κων/νος.
— Τήν 29ην Μαΐου έ.έ., εις τό Γήπεδον αθλοπαιδιών Νέων Βύρωνος έτελέσθη
φιλικός άγων καλαθόσφαιρας μεταξύ των Α' καί Β' ομάδων ’Αστυνομίας καί Νέων
Βύρωνος. Εις άμφοτέρους τούς άγώνας νικήτριαι άνεδείχθησαν αί Άστυνομικαί
ομάδες μέ σκορ 40—24 (Β' ομάδες) καί 58—49 (Α' ομάδες).
— Τήν 12ην ’Ιουνίου έ.έ'., εις γήπεδον άθλοπαιδιών Πανελληνίου Γ.Σ.,
έτελέσθη φιλικός άγων καλαθοσφαίρας μεταξύ των ομάδων ’Αστυνομίας Πόλεων
καί Τυφώνος. Νικήτρια ή ’Αστυνομική όμάς μέ σκορ 76—58.
— Τήν 16ην ’Ιουνίου έ.έ., άνεχώρησε διά Βελιγράδιον Γιουγκοσλαυΐας ό άστυφύλαξ πρωταθλητής Σίλλης Βασίλειος ίνα μετάσχη τελουμένων Διεθνών ’Αγώνων
Στίβου.
— Τήν 19ην ’Ιουνίου έ.έ. εις τό Γήπεδον άθλοπαιδιών τοΰ Πανιωνίου Γ.Σ.
συνηντήθησαν εις φιλικούς άγώνας καλαθόσφαιρας αί Α' καί Β' ομάδες ’Αστυνομίας
Πόλεων καί Πανιωνίου. Εις τον άγώνα τών Β' ομάδων νικήτρια άνεδείχθη ή όμάς τοΰ
Πανιωνίου μέ σκορ 46—26.
Συγκρότησις Σκοπευτικής όμάδος Δ )νσ εω ς Πειραιώς
Ή ’Αστυνομική Δ/νσις Πειραιώς, διά τής ύπ’ άριθ. 5399/50/1Α' άπό 20-6-54
Διαταγής της, συνεκρότησεν τήν ’Αστυνομικήν Σκοπευτικήν ομάδα τής ’Αστυνο
μικής Δ/νσεως διά τό έτος 1954, ώς άκολούθως :
Α '.) ’Α ξιω ματικοί: Άστυν. Α' κ. Κωτσιας Ά θ ., Άστυν. Β' κ. ’Αρβανίτης Β.,
καί Ύ παστ. Β' κ.κ. Κατσέλης X., Βέρρας Ά ν ., καί Κολεύρας Σπ.
Β ') Κατώτεροι: Ά ρχιφ . Ά γγελής Ν., καί άστυφύλακες Παπακωνσταντί
νου Π., Καραγιάννης X., Μακρής Θ., Παναγιωτόπουλος Π., Δήμου I., ΟΙκονομόπουλος Ά ν τ., Ήλιόπουλος Γ., Κουτεντές Εύστ., καί Κουτσολιάκος Π.
‘Υπό τήν άνωτέρω σύνθεσιν ή Σκοπευτική όμάς θά άσκήται καθ’ έκαστον
Σάββατον εις τό Σκοπευτήριον Καισαριανής, άπαλλασσομένων τών άποτελούντων
ταύτην υπαλλήλων, πάσης υπηρεσίας άπό 2ας ώρας τής Παρασκευής μέχρι τής
18ης ώρας τοΰ Σαββάτου.
Ά παντες οί άποτελοϋντες τήν ομάδα υπάλληλοι τήν 6.30' ώραν έκάστου
Σαββάτου θά εύρίσκωνται εις τήν ' Υπηρεσίαν Αυτοκινήτων, οδός Πραξιτέλους 148
καί δι’ αυτοκινήτου 3/4 τόν. θά μεταφέρωνται μετά τών όπλων, φυσιγγίων καί
κλινοσκεπασμάτων, εις Σκοπευτήριον Καισαριανής προς άσκησιν άπό 8—11 ώρας
κατά τάς οδηγίας τοΰ Άστυν. Δ/ντοϋ Β’ κ. Γεωργακοπούλου Παντελή, καταβάλλοντες έξ ιδίων των τά άπαιτούμενα έξοδα διά στόχους, κολλητικάς ταινίας, μέχρις
οριστικής ρυθμίσεως τοΰ ζητήματος.
Κατ’ έτος θά γίνεται άνασυγκρότησις τής Άστυν. Σκοπευτικής όμάδος καί
οί τυχόν έπιθυμοΰντες νά άποτελέσωσι μέλη ταύτης, δύνανται άπό τοΰδε νά μεταβαίνωσιν εις Σκοπευτήριον Καισαριανής καί νά άσκοϋνται έξ ιδίων των εις τά όπλα,
χρησιμοποιοϋντες τοιαΰτα τοΰ Σκοπευτηρίου καί φυσίγγια μέ τάς κάτωθι τιμ ά ς:
1) Πολεμικοΰ όπλου
No 303 έκαστον
600 δραχμάς παλαιάς
2) Καραμπίνας
No 22
»
600
»
»
3) Περιστρόφου
No 38
»
2.200
»
»
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