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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΑΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 
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•Τπ6 Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Ά σ -ruv. Δ/ντοΰ Α ’.

I'. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
1. —Έγκατάστασις τής ’Αστυνομίας Πόλεων εν Πειραιεί.
2. —‘Αγών διά την καταπολέμηοιν των ναρκωτικών, τής προαγωγείας και των αφροδι

σίων νόσων.
3. — Μέριμνα διά την προστασίαν των ηθών.
4. — Πρόληφις και καταστολή τοϋ έγκλ.ήματος.
6 .— Τροχαία κίνησις.—’Αγορανομία.

1. Ή  Αστυνομία των Πόλεων έγκατεστάθη έν Πειραιεί τήν 28-5-1923, τελε-

Άποψις τής Παραλίας Πειραιώς
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σθέντων των έγκαινίων περί ώραν 10.30' St’ άγιασμοΰ έν τώ Τιτάνείω Κήπω παρου
σία τοϋ τότε 'Τπουργοϋ έπί των ’Εσωτερικών κ. Γ. ΙΤαπανδρέου, των αρχών της 
πόλεως καί των μελών της Βρέττανικής ’Αποστολής. 'Ομίλησαν μετά τον αγιασμόν 
ό κ. 'Υπουργός και ό ’Αρχηγός της Βρέττανικής ’Αποστολής άείμνηστος Φρ. Χαλ- 
λίντεϋ. Άμφότεροι έτόνισαν τήν σημασίαν τής εφαρμογής τοϋ νέου συστήματος 
τής ’Αστυνομίας καί άναφερόμενοι είς τό βαρύ εργον, τό όποιον άπό τής στιγμής 

άνελάμβανον, υπέδειξαν είς αυτούς τ ’ άγαθά αποτελέσματα, άτινα θά έπε- 
τυγχάνοντο έκ τής μετ’ εύσυνειδησίας, εύγενείας καί ζήλου έπιτελέσεως τών καθη
κόντων αύτών ύπό τών νέων άστυνομικών.

Αί κρίσεις τότε τοϋ Πειραϊκοΰ τύπου δεικνύουν τό μέτρον έκτιμήσεως συμ
πάθειας καί έμπιστοσύνης πρός τον νέον ’Αστυνομικόν θεσμόν.

2. Τό έργον τών άστυνομικών τώ ν  άναλαβόντων τήν τήρησιν τής τάξεως 
καί άσφαλείας έν Πειραιεϊ ήτο βαρύ καί επίμοχθον, διότι ώς γνωστόν ή πόλις τοϋ 
Πειραιώς, άποτελοΰσα ενα έκ τών πρώτων λιμένων τής Μεσογείου, ήτο τό κατα
φύγιου τών πάσης έθνικότητος κακοποιών καί λαθρεμπόρων. ’Ιδία ή λαθρεμπορία 
τών ναρκωτικών εύρίσκετο είς τό ζενίθ. Οίκτρότατον θέαμα παρουσίαζεν ή παρα
λιακή ιδία ζώνη τοϋ Πειραιώς (’Ακτή Τζελέπη, Τρούμπας, Ξαβερίου καί 'Αγίου 
Διονυσίου), όπου ύπήρχον κατά δεκάδας κακόφημα κέντρα, είς ά παρείχοντο τά 
μέσα τής χασισοποτίας καί τής χρήσεως ήρωίνης είς άτομα κατά τό πλεΐστον 
νεαρας ήλικίας, τά όποια λόγω τής τοξικομανίας των είχον καταστή άνθρώπινα 
ράκη κινοϋντα τον οίκτον.

'Η  ’Αστυνομία έντός έλαχίστου χρονικού διαστήματος, έπιδείξασα έξαιρε- 
τικήν δραστηριότητα, έπέτυχεν κατόπιν πολλών μόχθων ν’ άποκαθάρη τό άγος 
τοΰτο διά τής συλλήψεως καί έκτοπίσεως τών λαθρεμπόρων καί τών καθ’ εξιν 
τοξικομανών καί τοϋ κλεισίματος τών υπόπτων κέντρων. Τ ’ άποτελέσματα τών 
ένεργειών της ύπήρξαν έκδηλα. 'Η  παραλιακή ζώνη έξυγιάνθη τελείως. Τά άδική- 
ματά τής μορφής ταύτης περιωρίσθησαν είς τό έλάχιστον ή δ’ όλη έμφάνισις τής 
κυριωτέρας ταύτης ζώνης τοϋ Πειραιώς άπέκτησεν δψιν ευπρεπή καί πολιτισμένην.

Έτέρα σοβαρά έν τή πόλει ταύτη πληγή ήτο ή τής σωματεμπορίας. Ε κ α 
τοντάδες άτόμων άπέζων έκ τοϋ έμπορίου τής λευκής σαρκός. Ταΰτα άνήκον εις 
τήν κατηγορίαν τών πλέον έπικινδύνων κακοποιών. Διά τής έφαρμογής τών κει
μένων Νόμων καί τοϋ μέτρου τής έκτοπίσεως τών κακοποιών τούτων έπετεύχθη 
ό περιορισμός είς τό έλάχιστον καί τής σωματεμπορίας.

Έ ξ  άλλου διά τής παρακολουθήσεως τών ασέμνων γυναικών ύπό τής οικείας 
υπηρεσίας ήθών περιωρίσθησαν λίαν αίσθητώς καί τά αφροδίσια νοσήματα. Κατά 
τά πρώτα έτη τής έγκαταστάσεως τής ’Αστυνομίας έν Πειραιεϊ έλειτούργουν οί 
οίκοι άνοχής τών Βούρλων με έκατοντάδας τροφίμων έν αότοΐς. Διά τής συνεχούς 
παρακολουθήσεώς των ύπό τής 'Υπηρεσίας ’Ηθών καί τοϋ Τμήματος Γενικής’Ασφα
λείας, έπετεύχθησαν σοβαρά άποτελέσματα άναγόμενα είς τήν σύλληψιν σωμα
τέμπορων καί έπικινδύνων κακοποιών μέ σοβαράν δράσιν καταζητουμένων ύπό τής 
’Αστυνομίας. Είς τον τομέα τοΰτον καί μέχρι τής σήμερον ή ’Αστυνομία συνεχί
ζει τήν δράσιν της, ή δέ κατάργησις τών άναχρονιστικών τούτων οίκων άνοχής ήτο 
έν έκ τών πρώτων έφαρμοσθέντων έκπολιτιστικών μέτρων.

3. Είναι γεγονός οτι κατά τό μεσολαβήσαν χρονικόν διάστημα τής ξενικής 
κατοχής ή έκλυσις τών ήθών έφθασεν είς τό κατακόρυφον καί τοΰτο διότι ό άγων 
διά τήν έπιβίωσιν είχεν έξωθήσει πολλάς έντιμους γυναίκας είς τήν διαφθοράν. 
Ή  παρουσιαζομένη σήμερον κατάστασις έπί τοϋ σημείου τούτου δεν είναι βεβαίως



Διεύθυνσις Πειραιώς 1385

ιδεώδης, παρουσιάζεται δμως κατά πολύ βελτιωμένη έν συγκρίσει μέ την τότε 
εποχήν.

4. Έ π ί τού κυριωτέρου έ'ργου τής ’Αστυνομίας τού άφορώντος τήν πρόλη- 
ψιν καί τήν καταστολήν τού εγκλήματος ή Δ/νσις Πειραιώς έχει να παρουσιάση 
σημαντικωτάτην δρασιν άπό της έγκαθιδρύσεώς της μέχρι σήμερον. "Απαντα σχε
δόν τα κατά καιρούς λαβόντα χώραν σοβαρά άδικήματα έξιχνιάσθησαν των δρα
στών παραδοθέντων εις τήν Δικαιοσύνην. ’Επί τού προληπτικού σταδίου τών άδι- 
κημάτων κατά της περιουσίας ή ’Αστυνομία έπεδείξατο δραστηριότητα διά τών 
έν εφαρμογή μέτρων της έπιβλέψεως τών περιφερειών τών Τμημάτων διά σκοπών 
αστυφυλάκων, τής έπισημάνσεως ύπό τούτων τών σοβαράς σημασίας καταστημά
των, τής ένεργείας ερευνών καί εις τρόπον ώστε νά έπιτευχθή ό περιορισμός εις 
τό έλάχιστον δυνατόν όριον τών άνωτέρω αδικημάτων.

Καίτοι κατά τό έ'τος 1925, επί δικτατορίας Παγκάλου, άφηρέθη μία τών 
κυριωτέρων 'Υπηρεσιών τής ’Αστυνομίας, ή 'Υπηρεσία δηλαδή τής Γενικής ’Ασφα
λείας, άνατεθεϊσα εις τήν Χωροφυλακήν μέχρι τού έτους 1929, έν τούτοις ή δράσις 
τής ’Αστυνομίας καί κατά τά έτη ταΰτα, υπήρξεν άποδοτικωτάτη. 'Όλα δέ τά λα
βόντα χώραν τότε σοβαρά έγκλήματα έξιχνιάσθησαν.

'Η  δράσις αυτή τής ’Αστυνομίας άνεγνωρίσθη έστω καί άργά ύπό τής Πολι
τείας, ήτις έσπευσεν νά έπανορθώση, έν έτει 1929, τήν προσγενομένην εις τό Σώμα 
αδικίαν διά τής άναθέσεως εις αυτό καί αύθις τής 'Υπηρεσίας ’Ασφαλείας, ώστε νά 
έπανακτήση τούτο τήν προτέραν του δικαιοδοσίαν καί αρμοδιότητα.

Τά άριστα άπό πάσης άπόψεως άποτελέσματα οφείλονται εις τάς άοκνους 
προσπάθειας τών ’Αστυνομικών, οί όποιοι σημειωτέον έστεροΰντο τών σήμερον 
παρεχομένων υπηρεσιακών μέσων κινήσεως. Ένδεικτικώς δέον νά σημειωθή έν- 
ταύθα, ότι κατά τά πρώτα έτη τής έγκαταστάσεως τής ’Αστυνομίας, λόγω έντα- 
τικής έργασίας καί ύπερκοπώσεως τών υπαλλήλων ή νοσηρότης αυτών είχε φθάσει 
εις σοβαρόν ποσοστόν.

5. "Ετεροι τομείς άστυνομικής δράσεως υπήρξαν τά ζητήματα τά αναγό
μενα εις τήν Τροχαίαν Κίνησιν καί εις τήν ’Αγορανομίαν.

Τροχαία : ’Από άπόψεως κινήσεως πεζών καί οχημάτων ή έμφάνισις
τής πόλεως παρουσίαζε πρωτόγονον κατάστασιν. ’Απειράριθμα δυστυχήματα 
έσημειοΰντο έκ τής έλλείψεως άστυνομικής έπιβλέψεως, διά τήν τήρησιν τών κανό
νων τής κινήσεως. Ά πό  τής άναλήψεως τών καθηκόντων της ή Αστυνομία, έφαρμό- 
σασα τά δι’ άστυνομικών διατάξεων θεσπισθέντα καθ’ ύπόδειξιν τής Βρεττανικής 
άποστολής μέτρα, προσέδωσε νέαν έκπολιτιστικήν μορφήν εις τήν όψιν τής πόλεως 
καί περιώρισεν εις τό έλάχιστον τάς συγκρούσεις τών οχημάτων καί τ’ άνθρώπινα 
δυστυχήματα.

’Αγορανομία-: Καί έπί τού τομέως τούτου ή δράσις τής Αστυνομίας 
υπήρξε λίαν σημαντική. Διά τής αύστηράς έφαρμογής τών διατάξεων τού Ά γο - 
ρανομικοΰ Κώδικας, τής παρακολουθήσεως τών τιμών, ιδία δέ τής νοθείας, έπετεύ- 
χθησαν άριστα άποτελέσματα άπό άπόψεως προστασίας τού Δημοσίου συμφέροντος 
καί τής υγείας τού καταναλωτικού κοινού.

( Συνεχίζεται)
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ

• Υπό χ . Δ . ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ’ΑστυνόμουΒ'

(Συνέχεια από τό προηγούμενου)

Β.—'Η  πρόσληψις τών αστυφυλάκων.
Γ .—Ή  έκπαίδευσις τών αστυφυλάκων εις τάς Άστννομικάς Σχολάς.

Β. Ή  πρόσληψις τών αστυφυλάκω ν.

Διά νά καταταγη τίς εις τήν ’Αγγλικήν άστυνομίαν δέον νά άγη τό 21ον έ'ως 
τό 25ον έτος τής ηλικίας του και νά έχη εκπληρώσει τάς στρατιωτικάς του ύποχρεώ-

I  1 : 1

’Αστυνομικόν αύτοκίνητον μέ άσύρματον.
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σεις. Αί δέ γυναίκες νά άγωσι τό 20δν μέχρι καί τό 35ον έτος της ηλικίας των. Ό  
ενδιαφερόμενος δέον νά ύποβάλη διάφορα πιστοποιητικά, δηλαδή πιστοποιητικόν γεν- 
νήσεως, γραμματικών γνώσεων, άγαμίας κλπ. 'Η  αστυνομική αρχή τής περιφερείας 
του τόπου του υποψηφίου γνωματεύει περί της κοινωνικής του θέσεως, του ήθους, των 
φρονημάτων καί γενικώς αν κρίνη τούτον κατάλληλον διά τό άστυνομικόν επάγγελμα. 
Μεγίστη προσοχή καταβάλλεται διά τήν έξακρίβωσιν τών πολιτικών φρονημάτων τών 
υποψηφίων διότι δεν πρέπει νά ύπάρξη περίπτωσις καθ’ ήν θά είσέλθη εις τούς κόλ
πους τής ’Αγγλικής άστυνομίας άτομον έμφορούμενον ύπό ανατρεπτικών ιδεών ή 
συνοδοιπορικών τοιούτων. Γραμματικαί γνώσεις μεγάλαι δεν άπαιτούνταιι διά νά 
καταταγή τις εις τήν ’Αγγλικήν αστυνομίαν. Τούτο ισχύει δι’ όλους τούς βαθμούς. 
Πάντων ή έξέλιξις καί ή σταδιοδρομία έξαρτώνται έκ τού τρόπου τής έκτελέσεως 
τής υπηρεσίας, διότι τό άστυνομικόν εργον κρίνεται ώς δυσχερές καί ή επιτυχία αυτού

Έπιθεώρησις δοκίμων εις ’Αστυνομικήν Σχολήν.

έξαρτάται έκ τής προς αυτό αγάπης, τού ζήλου καί τού ήθους τών ύπαλλήλων. Τούτο 
είναι τό μόνον μέτρον καί τό μόνον μέσον, πού άπαιτεΐται διά ν’ άνέλθη τις μέχρι και 
τών άνωτάτων άξιωμάτων τής 'Ιεραρχίας εις τήν ’Αγγλικήν άστυνομίαν.

Έξαίρεσις έκ τού μέτρου τούτου μέχρι τοΰδε δεν παρετηρήθη καί τούτου ένεκεν 
δεν ύπάρχουσι καί πιστεύοντες ότι δυνατόν νά ύπάρξη καί έτερος τρόπος άποκτησεως 
άνωτέρου βαθμού εις τήν ’Αγγλικήν άστυνομίαν.

’Από τό έτος 1939 καί μέχρι σήμερον Σχολή ’Αξιωματικών—'Υπαστυνόμων 
Β' τάξεως—δέν έχει λειτουργήσει διά λόγους οικονομίας, ώς μάς έδήλωσαν μέ με- 
γάλην πικρίαν, διά τήν έλλειψιν ταύτην. Τό 1932 έτροποποιήθη 6 οργανισμός τής 
Μητροπολιτικής άστυνομίας καί οΰτω επετράπη ή πρόσληψις νέων μέ ’Ακαδημαϊκήν 
μόρφωσιν, οιτινες εφοίτησαν εις τήν Σχολήν καί έξήλθον μέ τόν βαθμόν τού 'Υπα-
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στυνόμου Β' τάξεως. Τό μέτρον τοΰτο έ'σχεν άριστα αποτελέσματα καί αρκετά έκ 
των νυν άνωτέρων στελεχών της Μητροπολιτικής άστυνομίας προέρχονται έκ τής 
Σχολής ταύτης, Ή  κήρυξις τοΰ πολέμου κατά τό έτος 1939 άνέκοψε την λειτουρ
γίαν τής Σχολής ταύτης καί αί οίκονομικαί δυσχέρειαι τής ’Αγγλίας, ώς εΐπομεν καί 
άλλαχοΰ, δεν έπέτρεψαν μέχρι σήμερον την επαναλειτουργίαν αύτής. Μόνον εις μίαν 
Σχολήν, έν Σκωτία, ευρομεν Άρχιφύλακας έκπαιδευομένους διά τον βαθμόν τοΰ *Υ- 
παστυνόμου Β' τάξεως καί άστυφύλακας διά τον βαθμόν τοΰ Άρχιφύλακος. Μετά την 
λήξιν τής έκπαιδεύσεώς των οί δόκιμοι δεν ονομάζονται 'Υπαστυνόμοι ή Ά ρχιφύ- 
λακες, άλλ’ άποστέλλονται εις τάς υπηρεσίας—άνεξάρτητα Σώματα—έκ των οποίων 
προέρχονται μέ την βαθμολογίαν τής έπιδόσεως ένός έκάστου εις τά διδαχθέντα μα-

Προθάλαμος ’Αστυνομικού Καταστήματος.

θήματα κατά την διάρκειαν τής έκπαιδεύσεώς των. 'Η  προαγωγή δι’ όν βαθμόν έξε- 
παιδεύθησαν δυνατόν νά μη συμπέση μέ την έξοδόν του έκπαιδευθέντος έκ τής Σχολής 
καί αυτή άνήκει είς την άποκλειστικήν άρμοδιότητα του ’Αρχηγού τής δυνάμεως τοΰ 
Σώματος είς δ άνήκει ό έκπαιδευθείς. Αΰτη έξαρτάται έκ των ύπαρχουσών κενών θέ
σεων πού ύφίστανται είς τούς βαθμούς δι’ οδς έξεπαιδεύθησαν τής δυνάμεως τοΰ άστυ- 
νομικοϋ Σώματος είς δ άνήκουσι. Μη υπαρχόντων κενών θέσεων προαγωγή δεν νοείται 
καί δ,τι δέν έννοοΰσι οί ’Άγγλοι άπλούστατα δεν τό κάμνουσι. Διά τοΰτο ό έξελθών 
έκ τής Σοχλής δυνατόν νά έκτελή έπ’ άρκετόν χρονικόν διάστημα τά καθήκοντα τοΰ 
βαθμοΰ του καί ούχί τά δι’ δν έξεπαιδεύθη.

Γ. Ή  έκπαίδευσις των αστυφυλάκω ν είς τάς Ά στυνομικάς Σχολάς.

Είς τάς Άστυνομικάς Σχολάς τών άστυφυλάκων εισέρχονται οί έ'χοντες τά, 
υπό τοΰ όργανισμοΰ προβλεπόμενα προσόντα καί οί κριθέντες παρά τής αρμόδιας 
υγειονομικής έπιτροπής ώς ικανοί διά τό άστυνομικόν έπάγγελμα. Κατά τον χρόνον 
τής εισόδου των οί δόκιμοι δίδουσι τον διά τούς άστυνομικούς νενομισμένον όρκον, 
περιβαλλόμενοι άμέσως τάς υποχρεώσεις καί τά δικαιώματα τοΰ άστυνομικοΰ υπαλ
λήλου, λαμβάνουσι δέ άμέσως τον μισθόν τοΰ βαθμοΰ δι’ δν έκπαιδεύονται. Διά τό
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χρονικόν διάστημα τής έν τή Σχολή έκπαιδεύεσεώς των ούδεμίαν δαπάνην καταβάλ- 
λουσι οΐ δόκιμοι. Μετά την λήξιν της πρώτης έκπαιδεύσεώς των τοποθετούνται εις 
διάφορα Τμήματα τάξεως, όπου και αρχίζει τό νέον στάδιον τής έκπαιδεύσεώς των, 
τό τής πρακτικής τοιαύτης. ' Η πρακτική έκπαίδευσις των δοκίμων άνατίθεται συνή
θως είς παλαιούς αστυνομικούς διακρινομένους διά παιδαγωγικήν ικανότητα καί μετα
δοτικόν πνεύμα. 'Η  διάρκεια τής πρακτικής έκπαιδεύσεώς των δοκίμων είναι δύο 
έτη. Μετά τήν πάροδον αύτής έπανεισάγονται είς τήν ιδίαν σχολήν δπου καί παραμέ- 
νουσι έκπαιδευόμενοι έπί εξ έβδομάδας. Μετά τήν λήξιν καί τής τελευταίας έκπαιδεύ- 
σεως κρίνονται τελικώς πλέον άπαντες, καί δσοι μέν θεωρηθώσι ώς ικανοί μονιμο
ποιούνται, δσοι δέ ώς άκατάλληλοι, άπολύονται.

Αίθουσα γυμναστικής είς ’Αστυνομικόν Κατάστημα.

Τό σύστημα τοϋτο έφαρμόζεται υπό των περισσοτέρων αστυνομικών Σωμά
των, έξαιρέσει τινών τής Σκωτίας, είς τά όποια έφαρμόζεται άντιστρόφως, δηλαδή 
δταν κριθή τις ικανός διά τήν αστυνομίαν δέν είσάγεται άμέσως είς τήν ’Αστυνομικήν 
Σχολήν προς έκπαίδευσιν, άλλά τοποθετείται είς τι Τμήμα τάξεως, είς δ έκτελεΐ υπη
ρεσίαν μετ’ άλλου παλαιού άστυφύλακος. 'Η  πρακτική αυτή άσκησις διαρκεΐ πλέον τοϋ 
μηνός. Μετά τήν λήξιν της ό δόκιμος άποστέλλεται πλέον είς τήν Σχολήν διά τήν 
κανονικήν του έκπαίδευσιν.

Είς τήν ’Αγγλίαν τά Σώματα τής υπαίθρου—Χωροφυλακή—δέν έχουσι ιδιαι
τέρας Σχολάς, άλλ’ άπαντες ’Αξιωματικοί, 'Τπαξιωματικοί καί όπλΐται έκπαιδεύον- 
ται είς τάς αύτάς Σχολάς, είς ας έκπαιδεύονται καί οί άστυνομ ικοί των Σωμάτων 
Πόλεων.

Είς τάς Σχολάς ταύτας οδτοι λαμβάνουσι τάς γενικάς βάσεις τής άστυνομεύ- 
■σεως, μετά τήν έξοδόν των δέ άποστέλλονται είς τάς περιφερείας είς τάς οποίας ή 
άστυνόμευσις ασκείται υπό τής Χωροφυλακής καί δπου πλέον συνεχίζεται ή πρακτική 
έκπαίδευσις άναλόγως των ειδικών συνθηκών καί άναγκών τής περιφερείας. ’Εν
νοείται δτι δέν δύναται ό έκπαιδευθείς διά τά Σώματα τών Πόλεων νά τοποθετηθή 
είς τά Σώματα τής υπαίθρου καί ό διά τά Σώματα τής υπαίθρου νά ύπερετήση εις 
τά  Σώματα τών Πόλεων. (Συνεχίζεται)
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(Ο ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ)
Ύπό κ. Γ Ρ Ι Ι Γ .  Κ Α Τ Σ Α  
Καθηγητοϋ ’Ιατροδικαστικής

5. —’Εφαρμογή ναρχοαναλνσεως έν Έλλάδι.—Συνεδρία τής ’Ιατρικής 'Εταιρείας ’Αθηνών.
6. —’Αντιρρήσεις εις τήν έφαρμογήν δι’ άνακριτικούς σκοπούς τής ναρκοαναλνσεως.
7. —Συμπέρασμα.

5. Ε φ α ρμ ογή  Ν.Α. έν Έ λλάδι (Συνεδρία Ι.Ε .Α .).
Έ ν Έλλάδι ή Ν.Α. ένηργήθη έν αρχή, κυρίως ύπό στρατιωτικών ΐατρών-ψυ- 

χιάτρων, άλλα καί ψυχιάτρων άλλων ιδρυμάτων, πάντοτε δέ προς διαγνωστικούς 
σκοπούς καί έπακόλουθον άνάλογον θεραπείαν. Τήν πρώτην πλήρη επί του θέματος 
τής Ν.Α. μελέτην έδημοσίευσεν ο διαπρεπής νομικός κ. Γιώτης, ύπό τον τίτλον ό 
’Ο ρός τή ς  ’Α λ ή θ ε ια ς  (1). 'Ο  κ. Γιώτης, έκθέτων έν άρχή τα τής ιστορίας τής 
ναρκοανοιλύσεως, τον τρόπον ένεργείας της, τά προτερήματα καί έλαττώματα αυτής, 
έξετάζει κυρίως τά έκ τής έφαρμογής τής μεθόδου προκύπτοντα Νομικά καί Δεον
τολογικά—Ιατρικά ζητήματα καί καταλήγει άποδεχόμενος τήν Ν.Α. έφ’ όσον έκτε- 
λεΐται προς διαγνωστικούς καί θεραπευτικούς σκοπούς, άποκρούει όμως τήν χρησι
μοποίησή ταύτης προς άνακριτικούς σκοπούς.Δέχεται μόνον ότι ή προς άνακριτικούς 
σκοπούς Ν.Α. δύναται νά έπιτραπή όταν πρόκειται περί ύποθέσεων άφορωσών τήν 
σωτηρίαν τής Πατρίδος.

Τό θέμα τής ναρκοαναλύσεως συνεζητήθη ευρέως έν τή ’Ιατρική Εταιρεία 
’Αθηνών κατά Μάιον 1951 έπ’ ευκαιρία άνακοινώσεως του τέως έπιάτρου καί νυν 
ψυχιάτρου κ. Π. Κόκκορη. Κατά τήν συνεδρίασιν ταύτην παρέστησαν καί ό τότε Ά ν- 
τεισαγγελεύς τοΰ Άρείου Πάγου κ. Χρ. Οικονόμου καί ό κ. Γιώτης- άμφότεροι έλα- 
βον μέρος εις τήν έπακολουθήσασαν τήν άνακοίνωσιν τοΰ κ. Κόκκορη συζήτησιν. 
Παρέχομεν ένταΰθα σύνοψιν τής συνεδριάσεως ταύτης. ('Η  πλήρης εκθεσις εύρί- 
σκεται εις τά Π ρ α κ τ ικ ά  ’Ιατρικής Εταιρείας ’Αθηνών έτους 1951).

'Η  άνακοίνωσις τοΰ κ. Κόκκορη φέρει τον τίτλον :
« 'Η  Ν α ρ κο α νά λ υ σ ις  ώ ς δ ια γ ν ω σ τ ικ ό ν  μέσον κ α τά  τά ς  Ί α τ ρ ο δ ι -  

κ α σ τ ικ ά ς  π ρ α γ μ α το γ ν ω μ ο σ ύ ν α ς» . ’Έ χει δέ έν περιλήψει ώς εξής:
'Ο κ. Κόκκορης ένήργησεν είς διάφορα Στρατιωτικά Νοσοκομεία ύπέρ τάς 

300 ναρκοαναλύσεις, τάς πλείστας μέν προς διαγνωστικόν σκοπόν, άλλά καί άρκετάς 
κατόπιν έντολής τής Στρατιωτικής ’Αρχής προς άνακριτικούς σκοπούς.

Πραγματευόμενος τήν Ν.Α. ώς μέσον διαγνωστικόν άνέφερε περιπτώσεις 
τινάς καθ’ ας ή μέθοδος άπεκάλυψε θεληματικήν ύπόκρισιν ταύτης ή έκείνης τής νόσου 
προς έπιτυχίαν άπαλλαγής, είτε συντάξεως, είτε άλλου τίνος άνομου συμφέροντος.

Επίσης ή Ν.Α. έβοήθησε τόν κ. Κόκκορην προς διάγνωσιν πραγματικών νο
σηρών καταστάσεων, α'ίτινες βεβαιωθεΐσαι έδικαιολόγησαν τήν ύπό τών έξετασθέν- 
των στρατιωτών ένεργηθεΐσαν άπειθαρχίαν ή λιποταξίαν ή άλλο τι βαρύτερον παρά
πτωμα. ’Ανέφερε κατόπιν ό κ. Κόκκορης περιπτώσεις καθ’ ας ή Ν.Α. έφαρμοσθεΐσα 
προς άνακριτικούς σκοπούς κατόπιν έντολής ’Αρχής άπέδωκε μέγιστα ώφελήματα 
άποκαλύψασα τήν ένοχήν προσώπων ύπονομευόντων αύτήν ταύτην τήν ΰπαρξιν τοΰ 
Κράτους. Οΰτω διά τής Ν.Α. άπεκάλυψε—κατά τό 1948—τήν ένοχήν κατασκόπου 
Γερμανοΰ, ύπηρετήσαντος έν άρχή τήν Γερμανικήν κατασκοπείαν έν Μακεδονία,

1. Εύρεια περίληψις της δημοσιεύσεως ταύτης τοΰ κ. Γιώτη είναι ή είς τά «’Αστυνο
μικά Χρονικά» καταχωρηθεΐσα, τεύχη 3, 4 καί 5.
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διά τής παραδόσεως σχεδιαγραμμάτων τής γραμμής Μεταξά καί εϊτα την Βουλγα
ρικήν κατασκοπείαν καί τούς συμμορίτας διά πομπών ασυρμάτου, εγκατεστημένων 
έν Άθήναις. Έπραγματεύθη κατόπιν ό κ. Κόκκορης τάς κατά τής Ν.Α. άντιρρήσεις· 
ταύτας παραλείπομεν διότι άναφέρονται ύπό του κ. Γιώτη, κατέληξε δέ ό κ. Κόκκο
ρης άποδεχόμενος ώς νόμιμον την Ν.Α. καί δι’ άνακριτικοΰς σκοπούς εις άς περιπτώ
σεις—λόγω τής σπουδαιότητος αύτών—παρίσταται άνάγκη.

Την άνακοίνωσιν τοϋ κ. Κόκκορη έπηκολούθησεν εύρεϊα συζήτησις εις ήν 
έλαβον μέρος καί οί παραστάντες κατ’ αυτήν κ. Χρ. Οικονόμου, Άντεισαγγελεύς 
Άρείου Πάγου καί ό κ. Γιώτης.

'Ο κ. Οικονόμου, σύμφωνων προς τά γενικά συμπεράσματα τού κ. Κόκκορη* 
περιωρίσθη μόνον εις δ,τι άφορα τήν νομιμότητα έφαρμογής Ν.Α. ώς μέσου άποδει- 
κτικού εν τε τη έπιστημονική ή τεχνηκή λεγομένη ’Αστυνομία καί έν τη τακτική 
άνακρίσει, ύπεστήριξε δέ δτι ή νϋν ίσχύουσα Ποινική Δικονομία διά των άρθρων 251 
καί 257 δεν άποκλείει τήν ένέργειαν τής Ν.Α., είναι δέ ή έφαρμογή ταύτης νόμιμος.

Μετά τον κ. Οικονόμου ώμίλησεν ό κ. Γιώτης. Ούτος ύπεστήριξε τάς μέχρι 
τοϋδε έκφρασθείσας γνώμας δεχόμενος τήν Ν.Α. προς διαγνωστικούς σκοπούς· 
άπεδέχθη δέ δτι αν διαρκούσης τής Ν.Α. ό ναρκαλυόμενος άποκαλύψη γεγονότα σχε- 
τιζόμενα μέ το έγκλημα, δι’ δ κατηγορεΐται, ό έμπειρογνώμων ού μόνον δικαιούται* 
αλλά καί ύποχρεοΰται νά άνακοινώση ταΰτα εις τον ’Ανακριτήν. Δέν άπεδέχθη όμως 
ό κ. Γιώτης τήν έξ άρχής ναρκο-ανάκρισιν, ύπεστήριξε δέ—άντιθέτως προς τον κ. 
Οικονόμου—δτι ή κειμένη παρ’ ήμΐν νομοθεσία δέν εύνοεϊ τήν διά Ν.Α. μεταχείρισιν 
τοϋ άτόμου. Μόνον αν πρόκειται περί περιπτώσεως άφορώσης γενικόν συμφέρον— 
τό συμφέρον τής Πατρίδος—δέχεται ό κ. Γιώτης τήν Ν.Α. άλλά καί πάλιν ύπό (ορι
σμένους όρους.

’Έλαβον κατόπιν μέρος εις τήν συζήτησιν πολλοί ιατροί. Ενταύθα άναφέρομεν 
μόνον τήν γνώμην τού Καθηγητοΰ τής Ψυχιατρικής κ. Γ. Παμπούκη καί τήν ήμετέραν. 
'Ο  κ. Παμπούκης δέν δέχεται τήν Ν.Α. δι’ άνακριτικούς σκοπούς, διότι ένδέχεται 
αυτή νά ένεργηθή άκουσίως τού έξεταζομένου καί διότι «ή εύρυτέρα χρήσις παρά τοϋ 
ιατρού τής Ν.Α. θά κλονίση τήν κοινωνικήν θέσιν τού ιατρού καί συνεπώς τού ’Ια
τρικού Σώματος, συνόλου, λόγω παραβάσεως τού ’Ιατρικού ’Απορρήτου, τήν τήρησιν 
τού οποίου εις τούς ιατρούς έπιβάλλει ούχί μόνον ό Νόμος, άλλά καί ό περίφημος 
δρκος τού Ίπποκράτους». Περαιτέρω ό κ. Παμπούκης λεπτολογών έπί τού μηχα
νισμού τής έπιδράσεως τών προς ναρκοανάλυσιν φαρμάκων κατέληξε λέγων δτι ή 
δι’ άνακριτικούς σκοπούς Ν.Α. προσκρούει εις πολλάς δυσκολίας καί άβεβαιότητας. 
Έδέχθη δμωςκαί ό κ. Παμπούκης δτι δύναται νάέπιτραπη ήΝ.Α.έάν πρόκειται περί 
περιπτώσεως άφορώσης άνώτερα έθνικά ή καί βασικά κοινωνικά συμφέροντα (1).

6. Α ντιρρήσεις εις τήν εφαρμογήν δΓ άνακριτικούς σκοπούς τής 
ναρκοαναλύσεως.

'Η  κατά τήν συζήτησιν έκφρασθεΐσα ύφ’ ήμών (Γρ. Κάτσας) γνώμη έπί 
τού όλου θέματος τής ναρκοαναλύσεως (Ν .Α .) έχει ώς έξης (Έ κ  τών Πρακτικών 
τής Ίατρ. Εταιρείας ’Αθηνών 1951) :

«Τό ύπό τού κ. Κόκκορη άχθέν προς συζήτησιν θέμα είναι μεγίστου ένδιαφέ- 
ροντος άπό ιατροδικαστικής άπόψεως. 'Η  Ν.Α. έφ’ όσον έφαρμόζεται προς διάγνωσιν 
καί θεραπείαν παρά πάντων γίνεται άποδεκτή. 'Η  χρησιμοποίησις δμως ταύτης προς 
σκοπούς άνακριτικούς συνήντησε μεγίστην άντίδρασιν. Οί καταπολεμοΰντες τήν 
προς τοιοΰτον σκοπόν Ν.Α. πολλά κατ’ αυτής καταμαρτυροΰσι, καί δή :

Άντίρρησις πρώτη : "Οτι προς ένέργειαν τής μεθόδου απαιτείται νυγμός διά βε
λόνης, δσον δέ ασήμαντος καί αν είναι ούτος άποτελεϊ τραύμα τού άρρώστου, δπερ 
ούδείς άνευ τής συγκαταθέσεώς του έπιτρέπεται νά ένεργήση.

2. Σφοδρώς έπολέμησε τήν Ν.Α. δι’ άνακριτικούς σκοπούς και ό ψυχίατρος κ. Ζαννής 
χαρακτηρίσας αυτήν ώς έπικίνδυνον καί παράνομον.
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Έ π ί της άντιρρήσεως ταύτης παρατηροϋμεν τά έξης : Ό  νυγμός .διά βελόνης 
καί άν θεωρηθή ώς τραύμα αναγνωρίζεται υπό του Νόμου ώς έπιβεβλημένος εις 
πλείστας περιπτώσεις. Παραλείποντες άλλας, άναφέρομεν την διατασσομένην υπό 
Α ρχής ληψιν αίματος προς ενέργειαν της κατά W asserm an άντιδράσεως καί την 
προς έξέτασιν άμφισβητουμένης πατρότητος. Είναι δέ ή τελευταία αϋτη βαρυτάτης 
κοινωνικής σημασίας, διότι δι’ αυτής ένδέχεται ή μέν σύζυγος νά άποδειχθή μοιχός, 
τό δέ τέκνον αύτής νόθον. Ούδεμία όθεν άντίρρησις κατά της Ν.Α. δύναται νά στη- 
ριχθή διότι προς ενέργειαν ταύτης απαιτείται νυγμός διά βελόνης προς ένδοφλεβικήν 
ένεσιν του φαρμάκου.

Τό ζήτημα της άρνήσεως του κατηγορουμένου νά ύποστή οίονδήμοτε τραυμα
τισμόν, έστω καί νυγμόν διά βελόνης, αναγνωρίζεται ώς δικαίωμά του. Δέον όμως 
νά άναγνωρισθή έτι παν δικαίωμα έπιβάλλει καί υποχρεώσεις, δεν έπιτρέπεται δέ 
είς ούδένα νά προβάλλη πάντοτε τό εγώ του καί δη έπί περιπτώσεων ανάγκης της 
Δικαιοσύνης.

Άντίρρησις δευτέρα : "Οτι αί ύπό του ναρκαναλυομένου διδόμεναιπληροφορίαιδέν 
παρέχονται ένσυνειδήτως καί έν έπίγνώσει, ούτως ώστε ούτος νά δύναται έν έπιγνώσει 
ν’ άντιμετρήση τάς άποδιδομένας είς αυτόν κατηγορίας καί άναλόγως νά άπαντήση, 
άλλ’ έρευνάται τό υποσυνείδητον αύτοϋ, διά δέ τάς τοιούτω τρόπω παρασχεθείσας 
πληροφορίας οΰδεμίαν ευθύνην δύναται νά φέρη ό έξεταζόμενος. Έ π ί τούτου φρονοΰμεν 
τά έξης :

Τά μέσα τής Άνακρίσεως είναι πολλά. 'Η  Ποινική Δικονομία διδάσκει δτι 
μετά τήν Θεοδικίαν, τήν ύπό βασάνους άνάκρισιν, την άπλήν έξέτασιν προφορικώς 
καί άλλα, είσήχθησαν κατά τά τελευταία έτη ή μακρά καί έξαντλητική άνάκρισις, 
συνοδευομένη πολλαχοΰ μέ τήν έπί του προσώπου του έξεταζομένου έπίρριψιν έν
τονου ήλεκτρικοΰ φωτός. Λέγεται δέ ότι ό συνδυασμός των δύο τελευταίων μεθόδων 
μέχρι θηριωδίας βασανιστικός, έκβιάζων τον κατηγορούμενον νά άπαντήση είς 
τάς άπευθυνομένας προς αυτόν έρωτήσεις, άλλοτε μέν όμολογών τήν άλήθειαν, άλ
λοτε δέ έπινοών άσυναισθήτως οίασδήποτε απαντήσεις προς τον σκοπόν της έστω 
καί επ’ ολίγον άπαλλαγής του άπό τό μαρτύριον τοιαύτης Άνακρίσεως.

Κατατυραννεΐται ουτω τό έγώ του άνθρώπου, αίρεται ή έλευθερία τής βουλή- 
σεώς του καί έκβιάζεται ούτος νά άποκαλύψη—άσυνειδήτως πολλάκις—πράγματα 
άτινα θά έπεθύμει νά εύρίσκωνται κεκαλυμμένα. Απέναντι τοιούτων άνακριτικών με
θόδων ή διά Ν.Α. είναι—θά έλεγέ τις—φιλανθρωπική. 'Η  Δικαιοσύνη προς άπονομήν 
του Δικαίου, προς προάσπισιν του Κράτους πολλάκις, έχει άνάγκην πληροφοριών, 
άντί δέ νά άγρεύωνται τοιαϋται διά μεθόδων τυραννικών, ώς αί άνωτέρω, ό τρόπος 
τής άγρεύσεως τούτων διά τής Ν.Α. είναι μάλλον άνεκτός. Κατηγοροΰσι ταύτην ότι 
προς έπιβολήν της καταθλίβεται ή έλευθερία του άτόμου. 'Η  έλευθερία όμως συλ- 
ληφθέντος τινός παρεβιάσθη ήδη έξ αύτοϋ καί μόνου του γεγονότος τής συλλήψεώς του, 
τής ύπό χειροπέδας μεταφοράς του άπό τής φυλακής είς τήν Άνάκρισιν κλπ. καταρ
ρίπτει δέ τελείως τήν έλευθερίαν του άτόμου ή ένίοτε ένεργουμένη ύπό τήν προβο
λήν ίσχυροΰ ήλεκτρικοΰ φωτός μακρά καί έξαντλητική άνάκρισις.

'Η  Άνάκρισις θά χρησιμοποιή παν μέσον δυνάμενον νά έκβιάση τον κατηγο
ρούμενον είς παροχήν πληροφοριών. Ή  δέ ναρκοανάλυσις άποτελεί εν τών όλιγώτερον 
τυραννικών μέσων.

Άντίρρησις τρίτη : "Οτι δέν παρέχονται διά τής ναρκοαναλύσεως πληροφορίαι 
πάντοτε άληθεϊς, άλλά πλειστάκις διεστραμμέναι, είτε έναντίον άθφων άνθρώπων, 
είτε έναντίον αύτοϋ τούτου δημιουργουμένης ουτω αύτο-κατηγορίας.

Έ π ί τούτων παρατηροϋμεν τά έξής : 'Η  Άνάκρισις δι’ οίουδήποτε μέσου 
ένεργουμένη δέν πρέπει νά πιστεύη, ουδέ ν’ άποδέχεται άδιστάκτως τάς παρεχομένας 
είς αυτήν πληροφορίας. ’Οφείλει νά έλέγχη τήν άλήθειαν τούτων διά λογικής έπικρί- 
σεώς των. Δι’ οίουδήποτε μέσου καί άν ένεργήται ή Άνάκρισις είναι γνωστόν ότι
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ό άνακριθείς δύναται έν έπιγνώαει ή άσυνειδήτως νά κατηγορήση άλλους ή καί εαυτόν 
διά βαρύτατα πολλάκις κακουργήματα άνύπαρκτα. Δεν δίδει όμως ή φωτισμένη Ά -  
νάκρισις πίστιν εις τάς μαρτυρίας, εΐμή μετά έλεγχον της άληθείας των μαρτυρη- 
θέντων. Τοϋτο οφείλει νά πράττη ή Άνάκρισις καί διά τάς ύπό τής Ν.Α. παρα- 
σχεθείσας πληροφορίας. Έ άν αύται άποδειχθώσιν άληθεϊς, τότε μόνον θά έπισύ- 
ρωσιν εύθύνας κατά του διά της Ν.Α. άποκαλύψαντος τάς ένεχοποιούσας αύτόν—ή 
άλλον—πληροφορίας.

Άντίρρησις τετάρτη:'Ό τι ό ναρκαναλύων ιατρός, άποσπών πληροφορίας μυστι- 
κάς δεν δικαιούται νά καταδώση αύτάς εις άλλους, ούδέ εις την ’Ανάκρισιν, καθ’ 
όσον τότε γίνεται ένοχος παραβιάσεως του έπαγγελματικοϋ απορρήτου.

Έ π ί του σημείου τούτου δέον νά γίνη διάκρισις μεταξύ ίατροϋ έφαρμόζοντος 
την Ν.Α. προς διάγνωσιν καί θεραπείαν καί του πραγματογνώμονος ίατροϋ τοϋ ένερ- 
γοΰντος Ν.Α. κατόπιν εντολής ’Αρχής τίνος, νόμω δικαιουμένης νά διατάξη τήν σχε
τικήν πραγματογνωμοσύνην. Ό  θεράπων ιατρός ύποχρεοΰται είς τήν τήρησιν απο
λύτου έπαγγελματικοϋ άπορρήτου, ούδέν είς ούδένα άνακοινών έξ όσων κατά την 
ναρκοανάλυσιν έξεμαίευσε. Ό  πραγματογνώμων όμως ιατρός, έφ’ όσον άνέλαβε τήν 
ενέργειαν Ν.Α. κατόπιν εντολής ’Αρχής ύποχρεοΰται νά καταστήση γνωστά είς τήν 
διατάξασαν ’Αρχήν τά κατά τήν Ν.Α. έκμαιευθέντα. 'Ως γνωστόν ό ιατρός ύποχρεοΰ- 
ται υπό ώρισμένων άρθρων τοϋ Ποινικοΰ Νόμου καί τής Ποινικής Δικονομίας νά 
άναλάβη τήν έκτέλεσιν ιατροδικαστικών πραγματογνωμοσυνών. ’Άρνησις προς τοϋτο 
επιφέρει τήν τιμωρίαν τοϋ ίατροϋ. Άναλαβών δέ τήν πραγματογνωμοσύνην οφεί
λει νά μαρτυρήση τήν άλήθειαν καί μόνην. Τοϋτο οφείλει νά πράττη καί προκειμένου 
περί πραγματογνωμοσύνης διά Ν.Α. Εννοείται ότι αί διά Ν.Α. παρεχόμεναι πληροφο- 
ρίαι καί γνωστοποιηθησόμεναι προς τήν έντείλασαν ’Αρχήν θά είναι αί σχετικαί προς 
τήν ύπόθεσιν δι’ ήν διετάχθη ή πραγματογνωμοσύνη’ πληροφορίαι μή άμέσως σχε- 
τικαί πρός ταύτην θά τηρούνται άπόρρητόι.

7. Συμπέρασμα. Έ ν συμπεράσματι δεν είναι δυνατόν, καί αν τό θελήσω- 
μεν,νά προγραφή ή χρήσις τής ναρκοαναλύσεως άπό τής ’Ιατροδικαστικής πράξεως, 
έφ’ όσον παρέχει έλπίδας διαφωτίσεως τής Δικαιοσύνης ( 1).

Εύνόητον ότι ή Ν.Α. δέον νά ένεργήται υπό ιατρών ήσκημένων είς τήν διεξαγω
γήν της, δεν είναι δέ άνάγκη νά ένεργήται έπί πάσης περιπτώσεως, άλλά μόνον είς 
έκείνας καθ’ άς ή Δικαιοσύνη δεν διεφωτίσθη διά τών έν χρήσει άνακριτικών μέσων. 
Καί έν αύτή τή Γαλλία, ένθα σφοδρότατα έπολεμήθη ή Ν.Α. έπί τώ λόγω ότι διά 
ταύτης παραβιάζεται ή έλευθερία τοϋ ατόμου καί ή έλευθερία βουλήσεώς του, 
πλεΐστοι νομικοί θεωρούν έφαρμόσιμον τήν μέθοδον. Ουτω ό Καθηγητής τής Νομικής 
έν τώ Πανεπιστημίω Παρισίων Hugneney διακηρύσσει ό τ ι: «'Ο πραγματογνώμων 
δέον νά έχη τά αύτά δικαιώματα ως ό θεράπων ιατρός. Νά ένεργή έκόντος ή άκοντος 
τοϋ έξεταζομένου».

Τοιαύτη ύπήρξεν ή έπί τής Ναρκοαναλύσεως διεξαχθεΐσα συζήτησις έν τή ’Ια
τρική Εταιρεία ’Αθηνών.

1. Ή  Ν.Α. δύναται νά άποβή έξόχως ευεργετική καί διά τον ναρκαναλυόμενον. Ούτω 
κατά Δεκέμβριον 1950 ή έφημερίς «Καθημερινή» έδημοσίευσε περίπτωσιν αύτοκατηγορίας ύπό 
Φράντζ τίνος διά φόνον γυναικός συνταράξαντα τήν Αυστρίαν. 'Ο  Φράντζ παρουσιασθείς εις 
τήν ’Αστυνομίαν έδήλωσεν ότι αύτός ήτο ό φονεύσας τήν γυναίκα καί έδιδε πλείστας πληρο
φορίας διά τον φόνον άληθοφανεΐς. Δι’ έλαφράς όμως υποψίας άναληθείας υπεβλήθη είς Ν.Α. 
καί κατ’ αυτήν ώμολόγησεν ότι ούδεμίαν σχέσιν είχε πρός τό έγκλημα καί ότι τά λεπτομέ
ρειας, άς έδιδε περί τοϋ φόνου έμαθεν έκ δημοσιεύσεων τών έφημερίδων. Ή  Άνάκρισις δέ 
έξηκρίβωσεν ότι κατά τήν έποχήν τοϋ φόνου ένοσηλεύετο είς Νοσοκομεϊον διά καρδιακήν νό
σον. Ή  έξήγησις τής δημιουργηθείσης αύτοκατηγορίας διηυκρινίσθη ύπό τής Άνακρίσεως ώς 
έξής : «’Επειδή ό Φράντζ έζη έν διαστάσει μέ τήν γυναίκα του, κατά τής όποιας έτρεφεν έν
τονον μίσος, έσχεδίασε τήν ιδέαν νά τήν δολοφονήση καί έταύτισε τήν γυναίκα του μέ τήν 
φονευθεΐσαν. Ό  ταυτισμός αύτός έγινε τόσον έντονος είς τό μυαλό του, ώστε έπίστευσε μέ 
θετικότητα ότι διέπραξε τό έγκλημα καί τό ώμολόγησεν είς τήν ’Αστυνομίαν».



ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΤΑ 12 Μ ΥΣΤ ΙΚΑ  ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑ ΪΚ Ο Ν  ΑΥΛΩΝ

ΕΚΜΥΣΤΗΡΕΥΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΗΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ Τ Η Σ  ΓΑΛΛΙΑΣ
'Υπό του ΑΛΑ IN ΑΠΟΥΩΡΝΤ
Μετάφρ. υπό Σ.Α .Χ.— ΘΕΟΔΟΤΟΥ

ΙΑ '. ΚΑΤΑΔΙΚΗ Ε ΙΣ  ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟΤ ΒΑΣΙΛΕΩΣ Τ Η Σ  ΣΟΥΗΔΙΑΣ 
-ΕΝ ΤΕΧ Ν Ο Σ ΕΚΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΩΜΟΤΩΝ—

*Ητο κατά τήν διαμονήν μου έν Στοκχόλμη, οπού άντεπροσώπευα τήν Γαλλίαν 
παρά τη Αυλή τοϋ Όσκάρ Β ', ότε άνεμίχθην εις τήν ύπόθεσιν πού θά διηγηθώ. 
Ένθυμεΐσθε άναμφιβόλως ότι ό Βασιλεύς ούτος έμύησε τον Πρίγκηπα τής Ούαλλίας 
Έδουάρδον εις τά μυστικά τοϋ τεκτονισμού έν τώ όποίω κατείχε θέσιν λίαν περί- 
οπτον. Δυστυχώς, έτέθη έπί κεφαλής ανταρσίας προκαλεσάσης το μοιραΐον σχίσμα 
πού χωρίζει τάς Στοάς τής ’Αγγλίας καί των άλλων χωρών τοϋ Βορρά άπό τάς ίδι- 
κάς μας τών λατινικών φυλών τής Ευρώπης καί τής ’Αμερικής, ένεκα τοϋ οποίου 
συμπεριελήφθη έν τώ άφορισμώ τώ έκδοθέντι έναντίον αύτών. Διά τον λόγον τούτον 
δέν ή μπόρεσα νά έχω σχέσεις τεκτονικάς μέ τον Βασιλέα, μέ τον όποιον έν τούτοις 
εύρισκόμην εις άρίστας σχέσεις. 'Ο  Βασιλεύς τής Σουηδίας είναι πράγματι άνθρω
πος χαρακτήρος πολύ εύπροσηγόρου, καί, έπί πλέον, συγγραφεύς διακεκριμένος. 
Πολύ συχνά έσχον τήν τιμήν νά προσκληθώ εις έκλεκτάς συγκεντρώσεις, κατά τάς 
οποίας έσυνείθιζε νά διαβάζη γεγωνυΐα τη φωνή τά φιλολογικά έ'ργα του.

Αί περιωρισμέναι γνώσεις μου τής σκανδιναυϊκής ταύτης γλώσσης δέν μοί 
έπέτρεψαν πάντοτε νά καταλαμβάνω αύτό πού έδιάβαζεν αλλά τοΰτο δέν μέ ήμπό- 
διζε νά έκφράζω τον βαθύν θαυμασμόν μου διά τήν μεγαλοφυΐαν του. Παρεκάλεσα 
μάλιστα τον Βασιλέα νά μοί παράσχη τήν άδειαν νά μεταφράσω μερικά συγγράματά 
του γαλλιστί, μέ σκοπόν νά τά δημοσιεύσω έν Παρισίοις, καί ή φιλοφρόνησις αυτή 
τον έτίμησε πολύ.

Μετ’ ολίγον καιρόν έλαβα μίαν άπροσδόκητον πρόσκλησιν άπό τά ’Ανάκτορα. 
Έσπευσα ν’ άνταποκριθώ εις τήν πρόσκλησιν ταύτην καί εισήχθην εις τό ιδιαίτερον 
γραφεΐον τοϋ Βασιλέως, ένθα τον εδρον περιβαλλόμενον άπό άπειρον άριθμόν τόμων 
καί χειρογράφων.

— «Ελάτε, φίλτατέ μου Πρεσβευτά, μοί είπε χαιρετών με, μέ τήν έγκαρδιό- 
» τητα πού διακρίνει τούς άπογόνους τοϋ Βερναδόττη».

«Σάς έκάλεσα οχι ώς διπλωμάτην, άλλ’ ώς φίλον καί κριτικόν διά νά σάς 
» συμβουλευθώ περί ενός πολύ σπουδαίου φιλολογικού σχεδίου».

Ταραχθείς άπό αύτήν τήν φκλόφρονα καταδεκτικότητά του, έδέχθην τό κά
θισμα, πού μοί προσέφερεν ή Μεγαλειότης Του καί ήτοιμάσθην νά τον άκούσω.

— «Ένθυμεΐσθε, ήρχισε νά λέγη, ότι πρό τίνος καιρού μοί ύπεβάλατε τήν σκέ- 
» ψιν ότι πολλά άπό τά συγγράματά μου ήσαν άξια νά γνωσθοΰν άπό πρόσωπα 
» άλλα έκτος έκείνων, πού γνωρίζουν τά Σουηδικά. Σάς ομολογώ ότι συμμετέχω 
» εις αύτήν τήν σκέψιν σας καί συχνά έλυπήθην μή δυνάμενος νά τά δώσω εις τούς 
» πολυπληθείς άναγνώστας, πού άσχολοΰνται μέ συγγραφείς ΐσως όλιγώτερον 
» καλούς άπό έμέ».

Έκατάλαβα πολύ καλά τον υπαινιγμόν τοϋ Βασιλέως. ΤΗτο κάτι τό ιδιαί
τερον τοϋ χαρακτήρος του ό όποιος, γενναιόφρων διά τούς έξ έπαγγέλματος συγγρα-
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•φεΐς, ή το φθονερός διά την φιλολογικήν φήμην μερικών άλλων εστεμμένων κεφα
λών. Έσυνείθιζε νά υποτιμά, έν τώ ίδιαιτέρω του κύκλοι, τά θελκτικά μυθιστορήματα 
της φίλης μου Βασιλίσσης της Ρουμανίας ’Ελισάβετ, καί ενθυμούμαι τό παράπονον 
πού μοί είχεν έκφράσει διά τήν δημοτικότητα πού απέκτησαν «αί Σκωτικαι εφημε
ρίδες» τής Βασιλίσσης Βικτωρίας, άπέδωκε δέ τήν έπιτυχίαν των εις τήν ίδιάζουσαν 
θέσιν της συγγραφέως μάλλον παρά είς τήν πραγματικήν άξίαν του βιβλίου των. 
Καί τότε άπήντησα·

— «’Έ χετε δίκαιον, Μεγαλειότατε, νά παραπονεΐσθε, μολονότι ή απώλεια 
» είναι έν τη πραγματικότητι διά τά έθνη, πού δεν έχουν τήν τιμήν νά συμπεριλαμ- 
» βάνωνται μεταξύ των υπηκόων σας. Ά λλ’ ελπίζω ότι συντόμως θά τεθή μία θερα- 
» πεία είς αυτήν τήν κατάστασιν».

'Ο Βασιλεύς έσχε χαμόγελον θριαμβευτικόν.
— «Τί θά έλέγατε έάν σάς άπεδείκνυα δτι αί φιλικαί προσφοραί σας έσχον 

» ήδη αρχήν έκτελέσεως, καί δτι ασχολούμαι νά κάμω διαλογήν μεταξύ των συγ- 
» γραμμάτων μου, διά νά δημοσιευθοΰν είς τό εξωτερικόν υπό ενός συνδικάτου 
» έκδοτών ;»

’Εξεπλάγην τόσον πολύ άπό αυτήν τήν άποκάλυψιν, 
ώστε μόλις συνεκρατήθην διά νά τηρήσω στάσιν άρμόζουσαν.

— «Ουδόλως έκπλήττομαι διότι ή φήμη τού ονόματος 
» της 'Τμετέρας Μεγαλειότητος ένέβαλεν είς πειρασμόν άλ- 
» λους θαυμαστάς καί ίσως ίκανωτέρους, άπήντησα. Πράγ- 
» μάτι, τό μόνον λυπηρόν είναι δτιτά  συγγράμματά σας δεν 
» είναι τόσον γνωστά είς τάς λοιπάς χώρας της Ευρώπης.
» Έ ν  τούτοις, σάς υποβάλλω τά ευλαβή συγχαρητήριά μου».

— «’Ελάτε, φίλτατέ μου Πρεσβευτά, μή γίνεσθε φθο- 
» νερός, άπήντησεν ό Βασιλεύς, πού θά άντελήφθη δτι ό τό- 
» νος, μέ τον όποιον ώμίλησα δεν ήτο φυσικός, σάς ύπόσχο- 
» μαι δτι έάν εν βιβλίον ήμπορεΐ νά σάς ένδιαφέρη, θά τό 
«'κρατήσω διά σάς καί δεν θά τό δώσω είς τό συνδικάτον 
» τού οποίου ό αντιπρόσωπος έζήτησεν άκρόασιν. Ναί, έξηκο- 
» λούθησε, παρατηρήσας τήν έκπληξίν μου πού ήκουσα προφερομένην τήν λέξιν «συν- 
» δικάτον», ό άντιπρόσωπος πού έδέχθην ήλθεν έξ ονόματος τριών κυρίων, ένας έξ 
» αυτών είναι Γάλλος δπως σεις, ήλθαν δέ είς τήν Στοκχόλμην διά νά διαπραγματευ- 
» θοΰν τό συγγραφικόν δικαίωμα τών έργων μου ύπέρ έκδοτών έν Ευρώπη καί Νοτίω

Αμερική. Σκοπεύουν νά τά μεταφράσουν Γαλλιστί, Ίταλιστί, 'Ισπανιστί καί 
» Πορτογαλλιστί, καί νά τά διαδώσουν συγχρόνως είς δλας αύτάς τάς χώρας».

’Ενόσω 'ήκουα, δεν συνεκρατούμην κάμνων ένδομύχως τήν σκέψιν δτι οί 
έκδόται αύτοί, πού τόσον άπροόπτως έξέφρασαν τήν έπιθυμίαν νά μεταφράσουν 
τά έργα τού Όσκάρ Β ', άνήκαν δλοι είς τήν λατινικήν φυλήν. ~Ητο τουλάχιστον 
περίεργον δτι καμμία παρομοία πρότασις δεν έγινεν άπό τήν Γερμανίαν ή ’Αγγλίαν 
χώρας τόσον στενώς συνδεδεμένας προς τά ήθη καί τήν γλώσσαν τών χωρών τού 
Όσκάρ Β '. Έ ν τούτοις, έκράτησα τάς σκέψεις ταύτας δι’ έμέ. Άπήντησα άπλώς·

— «Οί έκδόται πού έσχον αυτήν τήν ιδέαν έδωκαν δείγμα τής εόθικρισίας των. 
» Άναμφιβόλως τά ποσά πού προσφέρουν είναι σπουδαία».

Είπα τούτο διότι γνωρίζω δτι δλοι οί βασιλείς—συγγραφείς έχουν τήν άδυ- 
ναμίανΆά άπολαμβάνουν χρήματα άπό τά έργα των, καί, έν γενικώ κανόνι, έπιδει- 
χνύουν^ μεγάλην λαιμαργίαν είς τάς σχέσεις των μέ τούς έκδότας.

Ό  Βασιλεύς έκοκκίνησεν έλαφρά καί άπήντησε :
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— «Θά ήθελα νά σάς συμβουλευθώ επίσης περί τοϋ σημείου τούτου. Είς το 
» γράμμα πού μοί άπηύθυναν οί κύριοι οδτοι δέν ομιλούν περί χρημάτων».

— «Πιθανώς διά νά μη είναι προπέτεις, είπα. Θά δεχθούν τούς ορούς πού θά 
» ευαρεστηθή ό Μεγαλειότης Σας νά τοϊς παρουσιάση».

— «ΤΑ ! Το πιστεύετε ; ή ρώτησε νευρικώς».
— «Άναμφιβόλως, Μεγαλειότατε».
— «’Αλλά δέν σάς φαίνεται, δτι θά ήτο έλλειψις λεπτότητος έκ μέρους μου νά 

» θίξω πρώτος το ζήτημα τούτο ; έξηκολούθησεν ό Μεγαλειότατος. Δέν θά ήτο προ- 
» τιμότερον εάν ένας φίλος εχέμυθος θά έπεφορτίζετο νά βολιδοσκοπήση τούς κυρίους 
» τούτους έν σχέσει προς τάς βλέψεις των ;»

Δέν άμφέβαλλα πλέον περί τών σκοπών τού Βασιλέως.
— «Ζητήσατέ μου, Μεγαλειότατε, δ,τι θέλετε, τώ είπα μετ’ ένθουσιασμοΰ,

» καί θά το κάμω. Θά ϊδω αυτούς τούς κυρίους, καί θά συζητήσω το ζήτημα μαζί 
» των, άλλως τε ή αποστολή αυτή είναι εύσυμβίβαστος μέ την κατάστασιν άνθρώ- 
» που τών γραμμάτων».

Είδα δτι είχε γοητευθή κυρίως άπο την τελευταίαν φράσιν μου. Τά μάτια του 
έλαμψαν καί άπεκρίθη :

— «Δέν τολμώ νά καταχρασθώ της καλωσύνης σας. Είναι άληθές δτι κατέ- 
» χετε γνώσεις εύρυτάτας έν τη γαλλική φιλολογία, τοΰθ’ δπερ ώρισμένως δέν θά 
» ευρισκα ούδαμοΰ».

— «Μη λέγετε περισσότερα, Μεγαλειότατε, θά προσεβαλλόμην άληθώς αν 
» θά ήρνεΐσθε νά μέ επιφορτίσετε μέ την άποστολήν ταύτην».

Μέ αύτάς τάς λέξεις έπαυσα την συζήτησιν καί μετ’ ολίγον άφήκα τήν Μεγα- 
λειότητά του καί έπέστρεψα είς τήν Πρεσβείαν μου, κάτοχος της διευθύνσεως τών 
μελών τού συνδικάτου μέ τούς οποίους θά είχα νά συνομιλήσω. Ή σαν ό κύριος 
Ντε Ροσσμόρτ, έκ Παρισίων, ό Σινιόρ Καλβέττι έκ Τουρίνου καί ό Δρ Ρούη Μπλάνκο 
έκ Ρίου Ίανεΐρου, κατέλυσαν δέ είς έν τών κυριωτάτων ξενοδοχείων τής Στοκ
χόλμης.

Φθάσας είς τήν Πρεσβείαν, άντίκρυσα είς τον προθάλαμον τον Γραμματέα 
τής Πρεσβείας, Κόμητα Χερβέ, νέον πού έθεωροΰσα ώς παιδί μου. 'Ο  Κόμης άπε- 
τάθη είς έμέ καί μέ έπληροφόρησεν δτι τρεις ξένοι, έκ τών οποίων ό ένας ήτο Γάλλος 
καί εΐπεν δτι έλέγετο Ντε Ροσσμόρτ, ήλθαν νά μέ ϊδουν είς τήν Πρεσβείαν, καί μέ 
έπερίμεναν είς τό άναγνωστήριον. Ήρνήθησαν νά γνωστοποιήσουν τον σκοπόν τής 
έπισκέψεώς των, άλλ’ είχαν ζητήσει τήν άδειαν νά μέ περιμένουν.

Ή το  εύκολώτατον ν’ άναγνωρίσω δτι οΐ μυστηριώδεις έπισκέπται ήσαν αυτοί, 
πού ήσαν παρά τώ Βασιλεΐ. Συνεπέραινα δτι ό συμπατριώτης μου ήρχετο νά ζητήση 
τήν ύποστήριξίν μου, άλλ’ έξεπλάγην καί κάπως ήνοχλήθην άπό αυτήν τήν έπι- 
μονήν. Έ πήγα  είς τό άναγνωστήριον καί εύρέθην έναντι τών τριών τούτων άνθρώ- 
πων. Έσηκώθησαν μόλις μέ είδαν καί μέ έχαιρέτησαν μέ ευγένειαν. 'Ο  Ντε Ροσ
σμόρτ ήτο άνθρωπος έπιβλητικός, περίπου πενήντα έτών, πολύ σοβαρός· ώμίλει έξ 
ονόματος τού συνδικάτου. 'Ο  ’Ιταλός ήτο γηραιότερος, μέ παρουσιαστικόν εύγενές, 
άλλ’ είχεν είς τό βλέμμα του μίαν αυστηρότητα πού μέ άνησύχησεν. 'Ο  Δρ Ρούη 
Μπλάνκο, ό τρίτος, ήτο δυσκολώτερον νά περιγραφή. ’Ητο ίσως 40—60 έτών, τά 
χρόνια είχαν άλλάξει ολίγον τά χαρακτηριστικά του. 'Ως έπί τό πλεΐστον έκλειε 
κατά τό ήμισυ τά μάτια του, άλλ’ δταν τά όρθάνοιγεν, έλαμπαν μέ, έντασιν πού έπρο- 
καλοΰσε φρίκην. ’Εν συντομία, ήτο εΰκολον νά ίδη τις δτι δέν ήσαν τρεις συνειθισμένοι 
άνθρωποι.
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Τούς παρεκάλεσα νά καθήσουν, τούς έδωκα πρώτος το παράδειγμα, καί ήνοι- 
ξα τήν συνομιλίαν, λέγων :

— «’Ήκουσα ήδη νά γίνεται λόγος περί τής άφίξεώς σας εις Στοκχόλμην. 
» 'Η  Αύτοϋ Μεγαλειότης ό Βασιλεύς Όσκάρ, παρά τώ όποίω ήμην τώρα. . .» .

Έσταμάτησα. 'Ο Ντε Ροσεμόρτ είς τον όποιον άπηύθυνα τον λόγον, εκαμεν έν 
σύνθημα, πού μέ έξέπληξε. Θά ήκούσατε πιθανώς ότι εις τον τεκτονισμόνύπάρχουν 
τριάκοντα τρεις βαθμοί μυήσεως. 'Ο άνώτατος βαθμός είς τον όποιον ένας συνειθι- 
σμένος άνθρωπος ήμπορεί νά φθάση είναι ό τρίτος, καί ό αριθμός εκείνων, πού φθά
νουν μέχρις αύτοϋ ήμπορεί γενικώς νά ύπολογισθή επί των δακτύλων μιας χειρός. 
'Ο Ροσσμόρτ άπέδειξε, μέ τό σύνθημα πού μέ εκαμεν, ότι ήτο μύστης του τριακο- 
στοϋ βαθμού.

Συνελθών ταχέως άπό την σύγχυσίν μου, έξηκολούθησα :
« Ό  Βασιλεύς εύηρεστήθη νά μέ συμβουλευθή περί τών προτάσεων πού τώ 

» έκάματε καί είναι διατεθειμένος νά. .
Έδέησε νά σταματήσου πάλιν εν τώ μέσω τής φράσεως. 'Ο  Σινιόρ Καλβέττι. 

έπωφελήθη τής στιγμής, πού έρριπτα τό βλέμμα προς τήν διεύθυνσίν του διά νά κάμη 
σύνθημα τό όποιον μέ έπροκάλεσε μεγαλειτέραν κατάπληξιν. 'Ωμίλησα περί τριά
κοντα τριών βαθμών. Οί τρεις τελευταίοι είναι προωρισμένοι διά τούς κυβερνήτας 
του σώματος, άνθρώπους πού σπανίως ξανοίγονται είς τούς μαθητάς των. "Ενας μό
νος άνθρωπος έκάστης γενεάς είναι δεκτός είς τον τριακοστόν τρίτον καί τελευταίον 
βαθμόν, καί ή ταυτότης του ουδέποτε είναι γνωστή πέραν τών δύο άκολούθων βαθμών.

Συνήθως, υπάρχουν τέσσαρες μύσται τοΰ τριακοστοΰ δευτέρου βαθμού, άντα- 
ποκρινόμενοι είς τά τέσσαρα τμήματα τοΰ κόσμου. 'Ο άριθμός τών κατόχων τοΰ 
τριακοστοΰ πρώτου βαθμοΰ δέν είναι πολύ σπουδαιότερος, μή ύπερβαίνων ποτέ ένα 
διά κάθε έθνος. 'Ο  τελευταίος μύστης τοΰ τριακοστοΰ πρώτου βαθμοΰ έν ’Αγγλία, 
ήτο ένας κόμης, όστις όμως άπεκήρυξε τον τεκτονισμόν καί ήσπάσθη τον Χριστιανι
σμόν. 'Ο Βασιλεύς Όσκάρ ό ίδιος άντεπροσώπευε τον βαθμόν τοΰτον έν Σουηδία. 
'Η  κατάπληξίς μου ύπήρξεν όθεν μεγάλη, όταν είδα ότι ό Καλβέττι ήτο μύστης τοΰ 
τριακοστοΰ πρώτου βαθμοΰ.

Ζωηρώς συγκινηθείς, ήθέλησα νά εξακολουθήσω βλέπων τον μορφασμόν τοΰ. 
τρίτου συνεταίρου των.

— «Είναι διατεθειμένος νά δεχθή λίαν εύμενώς τήν προσφοράν σας, είπα άλλ’ 
» επειδή τό ζήτημα πρέπει νά λυθή, όσον αφορά μερικά σημεία λεπτομερειακά...».

Αυτήν τήν φοράν έπαυσα, άπολύτως κατάπληκτος. Ό  Βραζιλιανός εκαμεν επί
σης έν σύνθημα. Συνεκρατήθην μέ τρόμον, έπί παρουσία τοΰ κυρίου μιας ήπείρου, 
μύστου τοΰ τριακοστοΰ δευτέρου βαθμοΰ.

Ή το  περιττόν νά ζητηθούν άλλαι προφάσεις. Οί τρεις ούτοι άνθρωποι, πού 
μέ έκυρίευαν μέ τήν δύναμιν τοΰ τάγματος καί είς τάς διαταγάς τών όποιων έδει νά 
ύποκύψω, δέν είχαν έλθει έκεΐ, άπό τήν άκρην τοΰ κόσμου, άπλώς διά νά συζητήσουν 
ζήτημα συγγραφικοΰ δικαίου. Έπερίμενα τάς διαταγάς των έν σιγή.

Ό  Ντε Ροσσμόρτ ήτο προφανώς έπιφορτισμένος νά μοί τάς κοινοποιήση.
— «’Αρκεί, αδελφέ! είπε σοβαρώς. Βλέπω ότι είσθε άνθρωπος νουνεχής. Δέν 

» είναι ό Βασιλεύς Όσκάρ, ό έρασιτέχνης—συγγραφεύς, μέ τον οποίον έχομεν νά 
» κάμωμεν, αλλά ό αδελφός Όσκάρ, ό έπίορκος τέκτων. Οί κύριοι τοΰ τάγματός 
» μας, τών όποιων δύο σάς κάμνουν σήμερον τήν τιμήν τής παρουσίας των, συν- 
» εδρίασαν καί τον κατεδίκασαν ώς όντα τήν κυριωτάτην άφορμήν τοΰ σχίσματος, 
» τό όποιον έπέφερε τήν διχόνοιαν. Πρέπει νά είναι διεψευσμένος. Ώνειρεύετο όχι 
» μόνον νά φθάση είς τον τριακοστόν πρώτον, άλλά καί είς τον τριακοστόν τρίτον
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» καί τελευταϊον βαθμόν, καί νά γίνη ουτω κυρίαρχος τοϋ τεκτονισμού. 'Ο πόθος 
» του δεν έξεπληρώθη καί δι’ αυτόν τον λόγον έπροκάλεσε τήν άνταρσίαν καί έτέθη 
» ό ίδιος επί κεφαλής των άπεσχισμένων στοών. Διά τό έγκλημα τοϋτο, έκρίθη 
» άξιος θανάτου».

"Εως εδώ είχα άκούσει μέ φόβον καί τρόμον. Τό συμπέρασμα έπάγωσε τό 
αϊμά μου.

— «Θανάτου! έστέναξα».
— «Είναι ή καταδίκη του, έπανέλαβε σοβαρώς ό Ντε Ροσσμόρτ. 'Υπάρχει 

» άλλως τε μία άλλη αφορμή μού δικαιολογεί τήν άπόφασιν. "Οταν έπήλθε τό σχΐ- 
» σμα, οί κύριοι άπεφάσισαν νά στερήσουν' τάς άπεσχισμένας στοάς άπό τάς γνώ- 
» σεις, πού είναι συναφείς μέ τούς τρεις τελευταίους βαθμούς. Οί άντάρται άριθμοΰ- 
» σαν μόνον τρία μέλη της κατηγορίας ταύτης. Ό  ένας, "Αγγλος, έσώθη μόνος, 
» παραιτούμενος άπό τό τάγμα μας καί όρκισθείς νά μή άποκαλύψη τάς γνώσεις 
» του. "Ενας άλλος, Γερμανός, μάς άψήφησε, καί έφονεύθη μετά εξ μήνας. Τώρα είναι 
» ή σειρά τοϋ Όσκάρ Β '. Έδήλωσε καθαρά ότι θά έμυοϋσεν άλλους μύστας καί δτι 
» θά τοΐς έκοινοποίει τάς άναγκαίας γνώσεις. Διά τοϋτο καί μόνον κατεδικάσθη 
» εις θάνατον».

"Η μην καταπτοημένος. Νά ακούω νά λέγουν ότι μία μοιραία συνωμοσία 
εΐχεν έξυφανθή κατά τής ζωής τοϋ μονάρχου τούτου, πού έξετιμοΰσα τόσον, ήτο 
αρκετόν διά νά λιποθυμήσω, καί έν τοσούτω δέν είχα άκόμη άκούσει τό χειρότερον. 
Αυτοί οί άνθρωποι δέν μοΰ ένεπιστεύοντο τό μυστικόν τοϋτο χωρίς νά έλπίζουν νά 
μέ κάνουν οργανον τοϋ έγκλήματός των. Αύτό μέ έξενεύρισεν. Οί φόβοι μου έδικαιολο- 
γήθησαν. Μόλις ό Ντε Ροσσμόρτ εξέθεσε τούς λόγους τής καταδίκης εις θάνατον τοϋ 
Όσκάρ Β ', έζήτησε τήν βοήθειάν μου έξ ονόματος τοϋ Μυστικού Δικαστηρίου τών 
Κυρίων. Φυσικώ τώ λόγω τον έκαμα νά προσαγάγη, διά τον τύπον, τήν άπόδειξιν 
τής εξουσίας του. Τότε ό Καλβέττι έδειξε τά τρομακτικά καί έπίσημα σύμβολα εις 
τά  όποια όλοι οί τέκτονες είναι υπόχρεοι νά ύπακούουν, μέ κίνδυνον τής ζωής των. 
Έδέησε νά ύποκλιθώ μέ ευλαβή υποταγήν.

’Αλλά καίτοι είμαι ειλικρινής τέκτων, δέν παύω ών άνθρωπος. Μοί ήτο άδύ- 
νατον, νά παράσχω ψυχρώς βοήθειαν εις τούς δολοφόνους τοϋ Βασιλέως τούτου, 
δστις μέ είχε γεμίσει άπό τόσας καλωσύνας. Έτόλμησα λοιπόν νά άντείπω εις τούς 
άνωτέρους μου τούτους τέκτονας. Συνηγόρησα ύπέρ τής ζωής τοϋ Βασιλέως καί ίκέ- 
τευσα ν’άναβάλουν τήν έκτέλεσιν, έως ού οί κύριοι επανεξετάσουν τήν αύστηράν άπό- 
φασίν των. Ύπέμνησα ότι ή άρχή τοϋ τεκτονισμού είναι ή καλωσύνη καί άγάπη τών 
όμοιων, καί ότι ή πρόοδος δέν έπρεπε νά κηλιδωθή μέ αίμα. Έ γινα  εύφραδής, ύβρι- 
στικός, απειλητικός.

"Οταν έτελείωσα, ό Δρ Ρούη Μπλάνκο ώμίλησε διά πρώτην φοράν.
— «Έτελειώσατε, αδελφέ ; Λοιπόν, άπελφοί μου, θά έξηγήσωμεν εις τον 

» Βαρώνον τί άπαιτοΰμεν άπό αυτόν».
Προσεβλήθην άπό αύτήν τήν ψυχράν καί χυδαίαν άπάθειαν. ’Αλλά δέν έχασα 

τό θάρρος μου. Προσεποιήθην υποταγήν, μέ σκοπόν νά μάθω τήν πρόθεσίν των καί 
ν’ άντιπράξω κατόπιν. "Ηκουσα τόν Ντε Ροσσμόρτ, οστις έξέθηκε διαφόρους προ
τάσεις τεινούσας νά έπιτύχουν ιδιαιτέραν άκρόασιν άπό τόν Βασιλέα, νά τόν δολοφο
νήσουν άνευ εμποδίου καί νά φύγουν άπό τήν Σουηδίαν προτοΰ έπιπέσουν έπ’ αυτών 
αί ύποψίαι.

— «'Υπάρχει τώρα εις τόν λιμένα τοϋ Νόορκοπιγκ άτμόπλοιον φορτωμένον 
» μέ σιτάρι, καί τοϋ όποιου ό πλοίαρχος μέ διαφόρους προφάσεις βραδύνει ν’ άπο- 
» πλεύση. Τό πλοΐόν του είναι ύπ’ άτμόν νύκτα καί ήμέραν καί έτοιμον νά φύγη 
» κατά τήν πρώτην έξέγερσιν. Μόλις έκτελεσθή ό κατάδικος—έτσι τόν ώνόμαζεν
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» ό Ντε Ροσσμόρτ—θά διευθυνθώμεν προς τά εκεί καί θά έπιβιβασθώμεν τοϋ «Αί- 
» σίρ» μέ τό όποιον θ’ άποπλεύσωμεν. Κατόπιν τούτου δέν έχομεν πλέον τίποτε νά 
» φοβηθώμεν. Έ άν θά διεκινδυνεύατε καθ’ οίονδήποτε τρόπον, ήμπορεϊτε νά ίλ 
η θετε μαζί μας».

Δυσκόλως συνεκρατήθην άκούων τήν αυθάδη αυτήν πρότασιν. ’Εγώ, ό Πρε
σβευτής τής Γαλλίας, ό φίλος καί συνάδελφος Βασιλέων καί Καγγελαρίων, προσεκα- 
λούμην ψυχρώς ν’ άνταλλάξω τήν θέσιν μου άποβαίνων περιπλανώμενος προγεγραμ- 
μένος, σύντροφος, ή μάλλον υπηρέτης άπέλπιδος άμερικανοϋ. Δέν ήμποροϋσα νά 
θεωρήσω τάς προτάσεις αυτών των άνθρώπων ώς σοβαράς καί δτι είχαν πράγματι 
σκοπόν νά καταχρασθοϋν τήν δύναμίν των.

Έ ν  τούτοις προσεποιήθην δτι ήκουα μέ ύποχώρησιν, μολονότι παρουσίαζα 
άντίρρησιν βάσιμον εις δλα τά σχέδια, πού είχαν κατεργασθή. ’Εν τέλει είδα τόν 

. Ρούη Μπλάνκο ρίπτοντα βλέμμα σοβαρόν εις τόν Καλβέττι, δστις παρετήρησεν :
— «Είναι σαφές δτι ό άδελφός μας, δστις είναι οίκειακός τής Σουηδικής 

» Αυλής, είναι εις θέσιν νά μάς ύποβάλη πρότασιν κατάλληλον. Σάς άφίνομεν, Κύριε 
» Βαρώνε, διά νάσάς έπιτρέψωμεν νά σκεφθήτε τό ζήτημα καί νά παρουσιάσετε πρό- 
» τασιν έπιτρέπουσαν νά καταλήξωμεν».

Μέ αύτάς τάς λέξεις έσηκώθη, καί οί τρεις σύντροφοι έ'φυγαν, καί μέ άφιναν 
εις κατάστασιν άξιολύπητον.

Βασιζόμενος επί των καθηκόντων άνθρωπισμοΰ καί νομιμοφροσύνης πού μοϋ 
επέβαλλε τό τάγμα μου, άπεφάσισα νά μεταχειρισθώ μέσον άπλούστατον. Είπα 
κατ’ έμαυτόν δτι χωρίς νά κάμω τι, πού νά προδοθοΰν οί τέκτονες άδελφοί μου, θά 
έπέβλεπα μυστικώς έπί του θύματός των καί θά τό έπροστάτευα, εί δυνατόν, έναντι 
τής έκδικήσεώς των. «Είπατέ μου, φίλε μου, θά έπράττετε σεις διαφορετικά; Καί 
ή Έξοχότης του μέ παρετήρησε μέ ύφος έρωτηματικόν.

— «’Ό χ ι, φίλτατε Πρεσβευτά, άπήντησα μέ τόνον σοβαρόν. Ή  διαγωγή σας 
» είς αυτήν τήν ύπόθεσιν, δπως εις δλάς τάς περιστάσεις τοϋ σταδίου σας, μοί φαί- 
» νεται δτι έχει συνδιαλλάξει τάς ώραιοτάτας άρχάς τής τιμής μέ τάς έπιβαλλούσας 
)) απαιτήσεις τής συνειδήσεως».

— «Καλώς. Χαίρω μέ τόν τρόπον πού βλέπετε». Λοιπόν δλην τήν νύκτα έξή- 
τασα τά σχέδιά μου. Έ ν  τέλει κατέληξα δτι θά ήτο καλόν νά μεταμφιεσθώ καί νά 
επιβλέπω στενώς τά διαβήματα τών τριών άπεσταλμένων. Προς τόν σκοπόν τούτον 
έπροτίμησα τήν στολήν Σουηδοΰ χωροφύλακος. Έδυσκολεύθην πολύ διά ν’ αλλάξω 
τήν φυσιογνωμίαν μου μέ βαφήν καί ψευδές γένειον, διά ν’ άποφύγω τήν άναγνώρισίν 
μου, διότι δέν έπεθύμουν νά .στραφούν εναντίον μου τά εγχειρίδια τοϋ Μυστικοϋ 
Δικαστηρίου.

’Έκαμα αύτάς τάς προετοιμασίας τή βοήθεια τοϋ Γραμματέως μου κόμητος 
Χερβέ. Κατόπιν, είπα είς τό σπήτί μου, δτι ήμην άδιάθετος καί δτι θά έπλάγιαζα 
μερικάς ήμέρας. "Οταν έγινε καί τοΰτο, ήμπόρεσα νά έξέλθω άπό τήν Πρεσβείαν 
χωρίς δυσκολίαν καί νά άφοσιωθώ είς τό έργον μου.

Ή  πρώτη πείρα μου ήτο διασκεδαστική. Έπλησίασα είς τό ξενοδοχεΐον 
«Κάρλσκρονα» δπου είχε καταλύσει ή τριάς, οπότε είδα νά έξέρχωνται οί δύο των, 
ό Ντε Ροσσμόρτ καί ό Καλβέττι. ’Οπισθοχώρησα καί τούς άφήκα νά περάσουν, 
καί κατόπιν έστράφην καί τούς παρηκολούθησα. Καί άντελήφθην άμέσως δτι διηυ- 
θύνοντο είς τήν κατοικίαν μου. Έσύρθην ύπούλως δταν ήνοιξεν ή θύρα καί ήκουσα 
τόν θυρωρόν πού τούς έπληροφόρει δτι είμαι άσθενής. Οί δύο άνθρωποι έξήλθαν καί 
άντήλλαξαν βλέμματα οίκτρά, δταν δέ ήσαν καθ’ οδόν ό Ροσσμόρτ ύπετονθόρυσεν 
έκφράσεις άγροίκους, διά τάς οποίας θά τόν έπροκαλοΰσα άμέσως, αν δέν ήμην 
μετημφιεσμένος.
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Έπέρασα δλην τήν ημέραν έπιτηρών τάς μετακινήσεις των συνωμοτών. 'Η  
μόνη μου φροντίς ήτο άν τούς έβλεπα να μεταβοΰν εις τά ’Ανάκτορα διά να ζητήσουν 
άκρόασιν άπό τον Βασιλέα, και είχα σχεδιάσει έν σχέδιον διά να τούς εμποδίσω, άλλα 
δεν το έχρησιμοποίησα ένεκα του δρόμου πού ήκολούθησαν τά πράγματα.

’Αλλ’ άντί δλων τούτων, μία μοναδική έξοδος του Ντε Ροσσμόρτ υπήρξε το 
μόνον σπουδαΐον γεγονός τής ήμέρας. Μετέβη εις τον σιδηροδρομικόν σταθμόν, τον 
ήκολούθησα δ’ έκ του πλησίον. Οί άνθρωποι αύτοί οΰτε έφαντάζοντο πιθανώς τήν 
έπίβλεψιν, τής οποίας ήσαν τό άντικείμενον, διότι ό Ντε Ροσσμόρτ δεν έλαβε καμμίαν 
προφύλαξιν. Διηυθύνθη κατ’ ευθείαν εις τό γραφεΐον τών εισιτηρίων και έζήτησε τρία 
εισιτήρια διά τό Νόορκοπιγκ.

Έστενοχωρήθην σοβαρώς, διότι τοϋτο άπεδείκνυε σαφώς δτι έμελλαν νά δρά
σουν αυθημερόν. Τελείως ταραγμένος άπό τον μυστικόν χαρακτήρα τών πράξεών 
των, τό μόνον, πού είχα νά κάμω ήτο ν’ άκολουθήσω τον Ροσσμόρτ μέχρι τοΰ ξενο
δοχείου καί νά σταθώ είς τά πέριξ. Αί κινήσεις μου έπέσυραν την προσοχήν του 
θυρωρού, καί τώ είπα δτι οί ξένοι του ήσαν ύποπτοι επί λαθρεμπορία. Έ ν  τώ μεταξύ ό 
καιρός έπερνοΰσεν, ήσαν μεσάνυκτα, καί δεν είχα εΐσέτι άντιληφθή τίποτε τό άτακτον.

’Ήρχισα νά φοβούμαι δτι θά έπρεπε νά επιστρέφω είς τήν Πρεσβείαν, όπόταν, 
βαδίζων άσκόπως είς τήν οδόν, δπου κεϊται τό ξενοδοχεΐον, είδα ένα προσωπιδοφόρον 
προχωροΰντα, τού οποίου δμως τό βάδισμα μοί ήτο γνωστόν. ’Αδυνατών νά σχημα
τίσω πεποίθησιν, έπέβλεψα τό παράδοξον τούτο πρόσωπον πού διηυθύνετο είς τό 
ξενοδοχεΐον, δπου καί έμβήκεν. Αί ύπόνοιαί μου έξηγέρθησαν. Έμβήκα αμέσως 
κατόπιν άπό τό πρόσωπον τούτο. Τον ήκουσα ζητοΰντα μέ φωνήν άδύνατον καί δυσ- 
διάκριτον τά διαμερίσματα τών τριών ξένων. “Οπου καί τον ώδήγησαν. Έπερίμενα 
νά περάση έως πού έκλεισεν ή θύρα κατόπιν του. Τότε έθεσα τό αυτί μου επάνω είς 
τήν κλειδαριάν. 'Η  φωνή, πού ήκουσα παρ’ ολίγον νά μέ κάμη νά πέσω άπό συγκοπήν. 
’Ητο ή φωνή τοΰ Όσκάρ Β'.

Ό  Πρεσβευτής έπρόφερεν αύτάς τάς λέξεις μέ έμφασιν δραματικήν, καί μέ 
παρετήρει ωσάν νά ήθελε νά διαβάση τήν σκέψιν μου.

“Η μην βαθέως θλιμμένος.
— «'Οποία τρομερά κατάστασις! είπα. ’Αναμφιβόλως εΐχον προσελκύσει τον 

») Βασιλέα διά νά τον σκοτώσουν ;»
'Η  Έξοχότης του έκαμε σημεΐον τής κεφαλής καταφατικόν.
— «Δέν αμφέβαλλα περί τούτου. Έ νώ  έγώ έπέβλεπα τούς δύο συντρόφους του, 

» ό τρομερός Δόκτωρ τού Ρίου Ίανείρου είχε μαντεύσει τήν έχθραν μου καί εΐχεν 
» άποφασίσει νά έργασθή μόνος. ’Έμαθα βραδύτερον δτι είχε στείλει είς τον Βασιλέα 
» Όσκάρ γράμμα, δπου διετείνετο δτι διά ν’ άποφύγουν τον άνταγωνισμόν άλλων έκ- 
» δοτών, ήτο άνάγκη δπως αί διαπραγματεύσεις γίνουν μυστικαί. Εΐχεν ορίσει δπως 
» ό Βασιλεύς μεταβή είς τό ξενοδοχεΐον αυστηρότατα άγνωστος καί διά νά έμπνεύση 
» εμπιστοσύνην είς τήν Μεγαλειότητά Του έδήλωσεν δτι θά ήμην παρών κατά τήν 
» συνομιλίαν.

«Εννοείτε είς οποίαν κατάστασιν εύρισκόμην, έξηκολούθησεν ή Έξοχότης 
» Του. Πάσα βραδύτης ήδύνατο νά στοιχίση τήν ζωήν είς τον Βασιλέα. ’Αφ’ έτέ- 
» ρου, εάν έπεζήτουν νά έπικαλεσθώ βοήθειαν, θά έξετιθέμην σοβαρώς έναντι τοΰ 
» τεκτονικού τάγματος, καί δέν θά ήρκοΰντο μόνον μέ μίαν κεφαλήν».

“Ωφειλα λοιπόν κατ’ αύτό τό έσχατον δριον νά υπολογίσω έπί τών ατομικών 
μου τεχνασμάτων. Έσκέφθην μερικάς στιγμάς— γνωρίζετε μέ ποίαν ταχύτητα δρα 
ό νοΰς είς παρόμοιας περιστάσεις—καί συνέλαβα εν σχέδιον. Έκρυφάκουσα έκ νέου 
είς τήν θύραν καί ήκουσα τον Ντε Ροσσμόρτ πού ώμιλοΰσε. Τότε έκτύπησα ελαφρά.
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Οί κτύποι πού έκτύπησα άπετέλουν σύνθημα τεκτονικόν, τό όποιον τά πρόσωπα 
μέ τά όποια ήμην εις σχέσεις ώφειλαν νά εννοήσουν. Τό γεγονός έδικαίωσε την άνα- 
μονήν μου. Έπήλθε νεκρική σιωπή εις τό δωμάτιον, κατόπιν έ'νας ψιθυρισμός, καί 
άμέσως κατόπιν ήκουσα βήματα διευθυνόμενα προς την θύραν.

’Οπισθοχώρησα ολίγον καί έπερίμενα. Ή  θύρα ήνοιξε καί έφάνη ή ανήσυχος 
μορφή του Ντε Ροσσμόρτ.

Μέ ειδεν, άλλ’ ή μεταμφίεσίς μου καί τό ήμίφως εις τό όποιον έστεκόμην τον 
ή μπόδιζαν νά μέ άναγνωρίση. "Εκαμα σύνθημα πολύ γνωστόν καί τον έκάλεσα νά 
έλθη εις τον διάδρομον.

Έφάνη πολύ έκπεπληγμένος. Έπροχώρησεν, έκλεισε την θύραν δπισθέν του. 
Μόλις μέ έπλησίασεν, είπε :

— «Ποιος εΐσθε, αδελφέ ; Τί συμβαίνει;»
— «Προσοχή! άπήντησα. "Ολα εΐναι γνωστά. Είμαι εδώ μέ κίνδυνον τής ζωής 

» μου διά νά σας προειδοποιήσω. Μεταβήτε κατ’ εύθεΐαν εις τον σταθμόν καί μή 
«νομίσετε έαυτόν έν ασφαλεία, εφόσον δέν θά έχετε έπιβιβασθή έπ’Ττοϋ «Αΐσίρ» 
» έν Νόορκοπιγκ».

Μέ παρετήρησε μέ τρόμον.
— «’Αλλά ποιος εΐσθε λοιπόν ; ήρώτησεν έκ νέου».
—- «Μή μέ έρωτάτε, είπα σοβαρώς. ’Αρκεί ότι θυσιάζω την νομιμοφροσύνην 

» μου ώς Σουηδού εις τήν τεκτονικήν τιμήν. Πηγαίνετε άμέσως προτού συλληφθήτε 
» ύπό τής ’Αστυνομίας».

Ώχρίασε καί έ'καμεν εν βήμα προς τά εμπρός.
— «Ά λλ’ οί σύντροφοί μου ; έψιθύρισεν όπισθοχωρών».
— «Θά τούς ΐδω, εΐπα. Θά φροντίσω διά τήν άσφάλειάν των. Θά σάς συναντή- 

» σουν είς τό τραϊνον. Τώρα σπεύσατε, διότι κάθε λεπτόν άργοπορίας ήμπορεΐ νά 
» άποβή μοιραΐον».

Αυτήν τήν φοράν δέν έδίστασε πλέον. Τον ήκουσα νά καταβαίνη δρομαίως τήν 
κλίμακα καί ν’ άναχωρή άπό τό ξενοδοχεΐον.

Μόλις έφυγεν, έπήγα είς τήν θύραν τού δωματίου καί έπανέλαβα τό αύτό σύν
θημα. "Ημην βέβαιος δτι οί άλλοι δέν θά είχαν προβή είς τήν εγκληματικήν πράξίν 
των προ τής επανόδου τού συντρόφου των. Είχα δίκαιον.

Αυτήν τήν φοράν ήτο ό ’Ιταλός πού έδειξε τήν μαύρην μορφήν του είς τό άνοιγμα 
τής θύρας. Τώ έκαμα τό ίδιον σύνθημα, πού έκαμα είς τον Ντε Ροσσμόρτ. Καί αύτός 
έπροχώρησεν είς τον διάδρομον καί έκλεισε τήν θύραν δπισθέν του. Ά λλ’ έφάνη πλέον 
δύσπιστος άπό τον Ντε Ροσσμόρτ, καί άντελήφθην άμέσως δτι είχα νά κάμω μέ άν
θρωπον πού δέν θά άπήρχετο τόσον γρήγορα.

— «Πού είναι ό κ. Ντε Ροσσμόρτ ; ήρχισε νά έρωτα».
— «Εΐναι καθ’οδόν διάτό Νόορκοπιγκ, διά νά έπιβιβασθή έπί ενός πλοίου άπήν- 

» τησα. Σάς συνιστώ νά κάμετε τό αύτό. Οί σκοποί σας έγνώσθησαν καί ή συνωμοσία 
» σας άνεκαλύφθη. Ή  άσφάλειά σας έγκειται είς τήν φυγήν».

’Ενόσω ομιλούσα, οπισθοχωρούσα διά νά αυξήσω τήν άπόστασιν πού μάς 
έχώριζεν άπό τό μοιραΐον δωμάτιον. Ά λλ’ ό Καλβέττι είχε μαντεύσει τον σκοπόν μου 
καί έσταμάτησε μερικά βήματα πλησίον τής θύρας.

— «Τί σημαίνουν δλα αυτά ; ήρώτησεν, είς τόνον άδύνατον άλλ’ απειλητικόν. 
» Ποιαν έγγύησιν μοΰ δίδετε περί τής καλής πίστεώς σας ;»

— «Α πλώς τούτο, δτι διαπράττω έγκλημα ύψίστης προδοσίας, μόνον καί 
» μόνον διά νά σώσω τήν ζωήν σας. Ή  οικία αύτή εΐναι ήδη περικυκλωμένη άπό
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» αξιωματικούς της ’Αστυνομίας. Μετά μερικάς στιγμάς, είμαι ύπόχρεως να δώσω 
» το σήμα, θά είσέλθουν καί θά σάς συλλάβουν».

Μέ παρετήρησε μέ αέρα σκεπτικόν. Έ ν  τελεί άνέκραξεν :
— «Ά λλ’ ό Βασιλεύς είναι έκεΐ. Έ ν  πάση περιπτώσει, έ'χομεν τον καιρόν διά 

» νά τελειώσωμεν το εργον μας. Καί έκαμεν εν βήμα προς την θύραν».
‘Ή ρχισα νά ιδρώνω. Σάς παρακαλώ νά πιστεύσετε δτι ή μην είς το άκρον των 

τεχνασμάτων μου. ’Εν τούτοις άνέκτησα τήν ψυχραιμίαν μου καί άπήντησα ψυχρώς:
— «Δεν είναι ό Βασιλεύς, άλλ’ ένας αντικαταστάτης του, πού έστειλαν διά νά 

» σάς άπατήσουν».
Το τέχνασμα τούτο ήτο μοιραΐον. ’Αμέσως ό Καλβέττι έγινε μανιώδης καί 

μέ έπηρεν άπο τον βραχίονα.
— «Βλέπω δτι ψεύδεσθε, άνέκραξε μέ λύσσαν. Γνωρίζω πολύ καλά τον Βασι- 

» λέα Όσκάρ, δέν θά τον σώσετε!».
Δέν άπέμενε πλέον στιγμή άπωλείας. Έπρόκειτο περί της ζωής τού Καλβέττι 

ή της τού Βασιλέως. Ταχύς ώς ή άστραπή, έλαβα το περίστροφον πού είχα φροντίσει 
νά παραλάβω καί το διηύθυνα κατά τής κεφαλής τού συνομιλητοΰ μου.

— «’Ελάτε μαζί μου χωρίς νά προφέρετε λέξιν, τω είπα, ειδεμή σάς πυρο- 
» βολώ!».

Είς αύτάς τάς λέξεις το θάρρος του κατέπεσεν. Άφήκε τον βραχίονά μου καί 
μέ συνώδευσεν εύπειθώς. ’Αμέσως δέ ήρώτησε σοβαρώς :

— «Θέλετε νά όρκισθήτε, είς τήν τιμήν τέκτονος, δτι καί οί τρεις θά φθάσωμεν 
είς το Αίσίρ χωρίς έμπόδιον; »

— «Είς τήν τιμήν τέκτονος, ναί».
'Ικανοποιημένος άπο αυτήν τήν δήλωσιν, μέ παρεκάλεσε νά τύν συνοδεύσω μέ

χρι τής κυρίας θύρας τού ξενοδοχείου, καί τον είδα νά διευθύνεται προς τύν σιδηρο
δρομικόν σταθμόν.

’Αλλά καίτοι εΐχα άπαλλαχθή άπο τούς δύο όμοσπόνδους, μοί έμενεν ό χειρό
τερος. Καί έγνώριζα δτι οδτος θά ύπωπτεύθη τι, άφοΰ είδε νά έξαφανίζωνται οΙ 
δύο σύντροφοί του, καί έφοβούμην μήπως προέβη είς τήν έκτέλεσιν τού τρομερού 
σχεδίου του. Έ πήγα  γρήγορα, άλλ’ ύπούλως, προς τήν μοιραίαν θύραν καί έπανέ
λαβα δ,τι είχα ήδη κάμει.

Αυτήν τήν φοράν ή άπάντησις έβράδυνε καί έτρεμα άπο άνυπομονησίαν, σκε- 
πτόμένος τύ φρικώδες θέαμα, πού θά έβλεπα άναμφιβόλως είς το δωμάτιον.

Θά μέ έρωτήσετε ίσως πώς δέν έμβαινα θαρραλέως. 'Η  έφορμή πού μοί είχεν 
υπαγορεύσει τήν διαγωγήν μου μέ ήμπόδιζε. Δέν ήτο μόνον άναγκαΐον ν’ άποσπάσω 
τον Βασιλέα τής Σουηδίας άπο τάς χεϊρας τών δολοφόνων του, ώφειλα συγχρόνως νά 
προστατεύσω τούς τέκτονας άδελφούς μου εναντίον τής άντεκδικήσεως τού Όσκάρ 
Β '. Προς τούτο, έπρεπε ν’ άγνοή το πράγμα ή Αυτού Μεγαλειότης, μέχρις οδοί 
τρεις άνθρωποι εύρεθοΰν έξω βολής, καί νά προσπαθήσω, νά έπιτρέψω είς αυτούς 
νά φύγουν χωρίς δυσκολίαν.

’Επί τέλους ή θύρα ήνοιξε διά τρίτην φοράν καί, προς μεγάλην έκπληξίν μου, 
έφάνη αυτός οδτος ό Όσκάρ Β '. 'Η  ιδέα δτι ό Ρούη Μπλάνκο κατεχράσθη τής τε
κτονικής άνωτερότητός του διά νά χρησιμοποιήση τύν Όσκάρ Β' έν εΐδει θυρωρού 
δέν μοί έφάνη πιθανή καί εύρέθην έν μεγάλη άμηχανία. ’Αλλά δέν έδίστασα έπί πολύ. 
Όδηγήσας τήν Αυτού Μεγαλειότητα είς τύν διάδρομον, τώ είπα έν τάχει :

— «Μεγαλειότατε, ήπατήθητε από αυτούς τούς τρεις ανθρώπους. Ή  Άστυνο-
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» μία έκρινε καλόν να τούς παρακολουθήσω καί σας συνιστά να έπανέλθητε εις τά 
» ’Ανάκτορα το ταχύτερον. Θά μοί είναι οΰτω δυνατόν νά κρατήσω τό μυστικόν τής 
» ενταύθα παρουσίας σας».

'Ο Όσκάρ Β' ήτο λυπημένος καί στενοχωρημένος άκούων τούς λόγους μου. 
Μοί έθεσε διαφόρους ερωτήσεις, ενόσω τον προέπεμπα καί ύπέστην πολλάς δυσκο
λίας διά νά τον ικανοποιήσω. Έ ν  τέλει έπανέλαβα την θεωρίαν μου περί λαθρεμπόρων 
καί επέτυχα νά τον κάμω νά φΰγη.

Τότε έπέστρεψα διά νά κανονίσω τον άρχηγόν τής συνωμοσίας. Έπλησίασα 
τρέμων εις τό δωμάτιον. Προτού είσέλθω, έσχον τήν πρόνοιαν νά κρύψω τό περί- 
στροφόν μου.

’Ανησύχησα άδίκως. Τό δωμάτιον ήτο κενόν.
— «Τότε τ ί . . . ; είπα, βλέπων δτι ό Πρεσβευτής θά έπαυεν».
— «Υπάρχει άκόμη κάτι, είπε μαντεύων τήν σκέψιν μου».
Ή  αποστολή μου είχε λήξει, καί έπανήλθα. Φθάσας εις τήν Πρεσβείαν, άπηλ- 

λάχθην άπό τά δανεικά φορέματά μου μέ τήν βοήθειαν του Γραμματέως μου, καί έπα
νέλαβα τήν ΰπόκρισιν τής άσθενείας μου.

'Ο Ντε Χερβέ μοί διηγήθη δτι ολίγα λεπτά προ τής επιστροφής μου, ένας ξένος 
ήλθεν εις τήν Πρεσβείαν διά νά μέ έπισκεφθή καί έπέδωκε τό έπισκεπτήριόν του είς 
τον θυρωρόν. Ό  κόμης παρέλαβε τό έπισκεπτήριόν καί άπέλυσε τον έπισκέπτην. 
Μοί τό έδωκε.

Τό έδέχθην μέ τήν άμυδράν προαίσθησιν του ονόματος τοϋ ένδιαφερομένου. 
Είχα μαντεύσει καλώς. Τό έπισκεπτήριόν έφερε τό δνομα τοϋ Δρος Ρούη Μπλάνκο, 
Ρίου Ίανείρου, καί τάς λέξεις : «Είς τό έπανιδεΐν!».

’Ωθούμενος άπό ακαταμάχητου προτροπήν, μετέβην είς τό άναγνωστήριον. 
’Εκεί, τοποθετημένα είς τάξιν ώρισμένην, ηύρα ένα κλειδί, μίαν σφήνα καί εν κουπί 
πρυμναϊον. Δέν είχα πλέον καμμίαν αμφιβολίαν. 'Ο  τρομερός αυτός άνθρωπος είχεν 
είσδύσει είς τό διπλοΰν παιγνίδι μου. Τά σύμβολα πού άφήκε μοί έλεγαν δτι είχαν 
λάβει άπέναντί μου τήν τρομερωτάτην άπόφασιν. ’ Ητο ή είς θάνατον καταδίκη μου!

Άφήκα νά περάσουν μερικά λεπτά, καί εΐτα άνέκραξα :
— «Δόξα τώ Θεώ. Ή  Έξοχότης σας ζή άκόμη! Ά λλ’ αύτά τά τέρατα έδο- 

» κίμασαν άράγε ποτέ νά θέσουν είς έφαρμογήν τό άπαίσιον σχέδιόν των ;»
Έκίνησε τήν κεφαλήν.
— «Μή λέγετε αύτά περί άνθρώπων, οίτινες, έπί τέλους, ήσαν πιστοί είς τά 

» καθήκοντά των. "Οχι, δέν ύπήρξεν άπόπειρα διά τον λόγον, πού θά σάς έξηγήσω. 
» Οί τρεις άνθρωποι πού ύπέχρεώθην ν’ άντιπράξω είς τό σχέδιόν των, έφθασαν άσφα- 
» λώς είς τό Νόορκοπινκ δπως τοΐς τό είχα ύποσχεθή, καί'άπέπλευσαν τήν έπομένην 
» νύκτα. Ά λλ’ έκτοτε δέν ήκούσθη πλέον τίποτε περί τοϋ Αίσίρ. Τό άτμόπλοιον τούτο 
» διηυθύνθη πλησίστιον είς τήν Βαλτικήν, μή μέ έρωτάτε πώς καί διατί».

. Βαρώνος..........ι___
πρώην πρεσβευτής τής Γαλλίας

Μεταφραστής: Σοφοκλής Άβρ. Χουδαβερδόγλους—Θεόδοτος (Παλ. Φάληρον)
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«Περάστε παρακαλώ!
Τό Γραφείο μας διανυκτερεύει»

Μάιος 1 9 5 ...
«. . .Τήν αγαπώ την νύχτα ξεχωριστά. Πάντα την άγαποΰσα, γιατί στην άγ- 

καλιά της είχα ολόκληρη τήν ευχέρεια να ξαπλώσω τήν ψυχή μου.
'Ο έρωτάς μας χρονολογείται άπό τα παιδικά χρόνια μου. . . μ’ άρεσε 

ν’ άνεβαίνω στήν ταράτσα του σπιτιού μας καί κεΐ επάνω ν’ άφήνω τήν φαντασία μου 
να ταξιδεύη μακρυά. . . πλάι στα σύννεφα καί τ’ άστέρια.

Μά ή ’Αστυνομία άλλαξε μορφή στήν άγάπη μου. Τής έδωσε κάποιο ρεαλι
στικό περιεχόμενο, τήν έγύμνωσε άπό όνειρα καί υπερβολές καί τήν υπόταξε στήν 
λογική

'Όποια όμως μεταβολή καί άν συντελέστηκε μέσα μου δεν έπαυσα ποτέ νά 
λατρεύω τή νύχτα.

Στα πρώτα μάλιστα αστυνομικά μου βήματα έφερα σέ πολύ δύσκολη θέση τούς 
βαθμοφόρους μου, γιατί είχα τήν συνήθεια, στά νυχτερινά 4ωρα, νά παίρνω μαζί μου 
πάντα ένα κομμάτι χαρτί καί καθώς διάβαινα στή σκοπιά μου έγραφα κάπου-κάπου, 
κάτω άπό τά φώτα τής πόλεως, κομμάτια άπό σκέψεις καί μελέτες, πού τις επεξερ
γαζόμουνα πάντα τή νύχτα.

Σιγά-σιγά όμως προσαρμόστηκα στήν κεντρική ιδέα τής δουλειάς μου καί 
κατάλαβα ότι δέν μπορεί, δέν επιτρέπεται, τήν ώρα αύτή,πού ένα κομμάτι ολόκληρο 
τής περιφερείας τοϋ Τμήματος έχει άφεθή στή φιλοτιμία μου, ν’ άποσπώ οπωσδή
ποτε τήν προσοχή μου γράφοντας.. .

Έ τσ ι μέ τον καιρό τό πρόχειρο χαρτάκι μέ τις βιαστικές γραμμές του τό άντι- 
κατέστησε τό Επίσημο Σημειωματάριό μου εγγραφών καί μέσα στήν νύχτα, τά κλεί
θρα τών καταστημάτων καί οί κραυγές τών συνανθρώπων μου, πήραν στή συνεί
δησή μου άσυγκρίτως υπέρτερη άξια άπό τ’ άστέρια καί τις νυχτερινές προσευχές 
τής φύσεως.

'Υπήρχαν όμως στή ζωή μου (καί ύπάρχουν καί άκόμη τώρα) νύχτες πού μέ 
τραβούν ξανά κοντά τους καί ζητούν νά ξεχάσω τή βιοπάλη ρεμβάζοντας....

Στιγμές λίγες αυτές, μά όμορφες. . . ξεχωριστά όμορφες αύτήν τήν εποχή.
Μιά τέτοια νύχτα είναι καί ή άποψινή. . . Καί μιά τέτοια διάθεση κυριαρχεί 

μέσα μου αυτήν τήν ώρα, καθώς στέκω μπροστά μου στο τηλέφωνο τού τμήματος. 
Είμαι τηλεφωνητής μέχρι τις 6 τό πρωί.

Άνέλαβα υπηρεσία στις 10 τό βράδυ, κι έχουν ήδη κυλήσει πέντε ώρες άπό 
τότε. . .

Τρεις μετά τά μεσάνυχτα.
Τό μεγάλο ρολόι τού Τμήματος μετρά ένα-ένα τά δευτερόλεπτα πού φεύ

γουν . . .
Τίποτε δέν άκούεται στο Τμήμα, έκτος άπό τό τρίξιμο τής πέννας τού 'Υπα- 

στυνόμου πού γράφει, στο γραφείο του.
Σ ιω πή. . . πολλή, άμέτρητη σιωπή. . .
. . .ή ώρα πού κλείνουν μόνα τους τά βλέφαρα. . .καί παραδίνονται στήν άγ-
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καλιά μιας άκατανόητης γαληνεμένης μουσικής, πού μοιάζει σάν μακρυνό νανούρισμα 
άπο κόσμους μακρυνούς. .  .

Αυτήν τήν ώρα το παν έ'χει νεκρωθή. . .ή μεγάλη παύλα της ημέρας. . . ή 
σιωπηλή παρένθεση στήν ιστορία της Γης. . ..

'Ο  άνθρωπος ερεύνησε, εργάστηκε, κόπιασε όλην τήν ήμέρα. . . Καί τώρα 
παρέδωκε τό πνεύμα του στά μοιρολόγια κάποιας μυθικής Νεράιδας.. . .

ΚΓ ή γή γυρνά—καθώς κόσμοι παληοί πεθαίνουνε καί νέοι γεννιούνται...........
Το τηλέφωνο Ιχει ώρα νά κτυπήση. ’Έ χω  πάρει ώς τά τώρα 11 τηλεφωνή

ματα άπο διάφορες υπηρεσίες καί δεν έχω νά δώσω κανένα.
Στέκω μονάχος, συλλογισμένος καί άσυναίσθητα μοΰ γεννιέται ξανά ή έπιθυμία 

—όπως «τον καιρόν εκείνον»—νά πάρω ένα κομμάτι χαρτί καί νά γράψω άτακτα, 
χωρίς νά τις ταξινομήσω, σκόρπιες, όλες αυτές τις ιδέες πού μπαινοβγαίνουν σέ κά
ποια κάμαρα τού λογισμού μου χοροπηδώντας. . .

Μά πριν καλά-καλά βουτήξω τήν πέννα στο μελάνι μιά άπροσδόκητη νυκτε
ρινή έπίσκεψη άλλάζει τήν πορεία των συλλογισμών μου καί μέ παραδίνει λαχανια
σμένο σέ «σημεία άντιλεγόμενα, πού κάποιες άκαθόριστες φυγόκεντρες δυνάμεις 
από τις σελίδες τού Σοπενχάουερ στροβιλίζονται, σέ μιά μεγαλόπρεπη δίνη.

Ή  Γή είναι στρογγυλή. Καί ό κύκλος δέν τετραγωνίζεται.
Κι’ όμως καμμιά φορά μιας Κίρκης τό μαγικό ραβδί τής δίνει τις διαστάσεις ενός 

κύβου πού μέσα του εΐναι φυλακισμένες όλες οί χαρές σου. Κάνεις τότε άριθμητι- 
κές πράξεις, διαιρείς καί προσθέτεις, μά τά πετάς όλα κάποτε νευριασμένα καί ρω
τιέσαι, μαζί μέ τον ηρώα τής Τραγωδίας : «Νά ζή κανείς ; ή νά μήν ζή . . . » .

'Ένα τέτοιο ερώτημα τέθηκε, αυτήν τήν «μικρή» πρωϊνή ώρα στον ’Αξιωματικό 
'Υπηρεσίας—άπο ένα άπρόσμενο νυκτερινό επισκέπτη. Κι’ εκείνος άφησε τήν πέννα 
καί τούς Ποινικούς Νόμους, άπόθεσε πάσαν βιοτικήν μέριμναν καί στάθηκε σάν Κή- 
ρυκας ελπίδας στήν καρδιά τού άπογοητευμένου συνανθρώπου του.

’Εκείνος ήταν καί δέν ήταν τριάντα πέντε χρονών, άσχετα αν οί κρόταφοί του 
ήσαν χιονισμένοι.

'Η  έμφάνισίς του ήταν κομψή, μέ όλη τήν κυριολεξία αύτής τής άπεριόριστης 
έννοιας.

Δέν ήταν εκκεντρικά ντυμένος, ούτε καί «πατριαρχικά». ’Ηταν όμως επίσημα. 
Πάντως εκείνο πού έκανε εντύπωση ήταν ή πονεμένη έκφρασίς τ ο υ . . .

Μπήκε μέσα δειλά, φοβισμένα σάν νά μετάνοιωνε γ ι’ αυτό πού έκανε, διατα
κτικά σάν ν’ άμφέβαλλε αν θάφερνε κάποιο άποτέλεσμα τό διάβημά του.

Κτύπησε διακριτικά τήν πόρτα τού Άξ/κοΰ 'Υπηρεσίας καί κάθισε στο κά
θισμα, πού τού προσφέρθηκε, μ’ έναν ευγενικό άναστεναγμό. . .

'Ο  Ύπαστυνόμος—συνομήλικός του ίσως—ήταν άπο τά «στολίδια» τής άστυ- 
νομικής οικογένειας—τυπικός, ευγενικός, πειθαρχικός, καλόκαρδος, πού άγαπιότανε 
άπ’ όλους, όσοι τον γνώριζαν.

«Σάς άκούω» τού είπε όσο παίρνει μαλακά.
«Κύριε 'Υπαστυνόμε, δέν ξέρω αν έπρεπε νά έλθω έδώ. Δέν εΐναι στο κάτω— 

κάτω τής γραφής τό άποκοΰμπι τών άπογοητευμένων τό Τμήμα σας—άλλοίμονο 
άν καθένας έκανε τό ίδιο—εΐναι τόσο σοβαρή, τόσο σκληρή, καί εξαντλητική ή δου
λειά σας πού νοιώθω σάν αμάρτημα γιατί σάς διακόπτω μέ τή μουρμούρα μου. ’Αλλά 
κάποιος άγαπητός φίλος, μοΰ συνέστησε μιά φορά αύτό τό «γιατρικό». Πίναμε κά
ποτε μπύρα στο Φάληρο καί (δέν θυμάμαι πώς ήλθε ή συζήτησις) μοΰ είπε «’Αστυ
νομία καί πάλι ’Αστυνομία»—πολιτισμός, εύγένεια, άνθρωπισμός, κατανόηση—Νεα
ροί Ά ξ/κοί πού σέ σκλαβώνουν μέ τήν εύγένειά τους». ’Ά !  Νίκο μου, τό φωνάζω, 
θά τό φωνάζω πάντα, ’Αστυνομία καί πάλι ’Αστυνομία!
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» Κόντεψε κάποτε νά διαλυθή ή οικογένεια μου μά Ινα νεανικό «αστυνομικό 
χέρι τήν συγκράτησε καί σαν δημιουργός της ένεφύσησε νέα πνοή ζωής».

» Στήν ’Αστυνομία οφείλω την οικογενειακή μου θαλπωρή καί έν αυτή ζώ καί 
κινούμαι καί είμί. . .» .

»Αύτά είπε ό φίλος μου, καί αυτά τα λόγια θυμήθηκα πρίν δυο λεπτά καί 
ήλθα σέ σας.

» ’Εμένα ή οίκογένειά μου δεν κοντεύει νά διαλυθή. Διαλύθηκε. 'Η  επιχείρησή 
μου χρεωκόπησε. 'Η  τιμή μου ρημάχτηκε. Ξέρω βέβαια τί πρέπει νά κάνω άλλά 
καθώς περνούσα έξω άπό τό Τμήμα σας βρήκα άνοικτή την πόρτα, θυμήθηκα τά λόγια 
του φίλου μου καί στάθηκα νά σκεφτώ αν έπρεπε νά Σας ενοχλήσω. ’Αλλά καθώς 
στάθηκα ένα καλόκαρδο χαμόγελο, ένας ευγενικός χαιρετισμός άπό τό παιδί πού είναι 
σκοπός στήν πόρτα έμοιαζε σάν νά μοΰλεγε « Π ερ ά σ τε , κύρ ιε, π ερ ά σ τε  μέσα, 
τό  Γ ρ α φ ε ίο  μ ας δ ια νυ κ τερ εύ ε ι....»  καί πέρασα. "Αν έκανα άσχημα καληνυ- 
κτίζω καί φεύγω, αν έκανα καλά αφήστε με νά καθήσω λίγο κοντά Σας νά πώ τον 
πόνο μου σέ Σάς τον ’Ανώνυμο φύλακά μου. Προκαταβολικά όμως πρέπει νά ξέρετε 
&τι δέν μπορείτε νά μέ βοηθήσετε—πάει πιά γιά μένα ή ζωή’ καταστράφηκα. ’Αντί 
νάλθω νά σάς πώ «κύριε ’Αστυνόμε πιάστε με γιατί πρίν λίγη ώρα σκότωσα τον 
σατανά την γυναίκα μου» έρχομαι περαστικός άπό δώ νά σάς άποχαιρετήσω καί διά 
μέσου εσάς, τη ζωή καί τ’ άγαθά της. . .» είπε, καί κάποιο δάκρυ κύλησε άπό τά  
κατακόκκινα μάτια του. . .  κι’ έμοιαζε ό χαιρετισμός του σάν τό παληό έκεϊνο των 
Ρωμαίων: «Χαϊρε, οί μελλοθάνατοι σέ χαιρετούν»........................................... ..

Ά πογοήτευσις . . .
"Εχετε αίσθανθή ποτέ τον εαυτό σας μόνο, θλιμμένο, γερμένο άπό κάποιον 

άόρατο σίφουνα πού γκρέμισε σ’ έρείπια δ,τι πασχίζατε μέ κόπο καί λαχτάρα νά 
θεμελιώσετε ;

Κ ό π ο ι... όνειρα... προσδοκίες... "Ολα πεσμένα κ ά τ ω . . . .  στούς ίδιους 
τόπους πού άλλοτε ανθούσαν χιλιάδες έλπίδες.

Καί ιδού ό άνθρωπος.. . κυκλωμένος άπό μιά πιεστική μελαγχολία, πού πλα
κώνει σάν βάρος θεόρατο τήν ψυχή του.

’Ιδού αυτός ό πελώριος άνθρωπος, πού υπέταξε τούς αιθέρες καί κυριάρχησε 
στίς θάλασσες, σέ μιά τυραννική μοναξιά. . . καθώς στή θύμησή του έρχονται καί 
φεύγουν σάν χελιδόνια τά όνειρά του τ’ άγαπημένα.

’Ανέβηκε ίσως κάποτε ψηλά. . . άγγισε τον Ουρανό μέ τά χέρια του. Μά πρίν 
προλάβη καλά-καλά νά χαρή εκείνες τις γαλάζιες στιγμές τις ευτυχίας, βρέθηκε 
άξαφνα χάμω, μόνος, κυκλωμένος άπό ειρωνεία καί χαιρεκακία.

Θάθελε νά μήν θυμάται τίποτε. . . Νά μήν έρχωνται στή σκέψη του έκεϊνα τά 
παλατάκια πού είχε κτίσει μέ κρυφή λαχτάρα κάποιες ώρες διαλεχτές, δταν οί άλλοι 
μιλούσαν κι’ αύτόν μέ θαυμασμό καί τουσφιγγαν τό χέρι γιά τήν Εύτυχία του.

Μά δλα έφυγαν. . .
Κι’ έμεινε μόνος σ’ αύτά τά θλιβερά συντρίμμια τής πίστης του’ άπέτυχε!
Κι’ ήταν ή άποτυχία μεγάλη σάν κείνη τήν θεόρατη επιτυχία του.
' Η ζωή του πήρε πάλι τον συνηθισμένο της ρυθμό. . . ξαναμπήκε στά καλούπια 

τής σαχλής βιοπάλης, πού τον είχε ίσως τυραννήσει χρόνια πολλά.
Κάποιο σύμπλεγμα κατωτερότητος σάν άπαίσιος μπαμπούλας τόν πλησιάζει 

σαρκάζοντας. j
Οί φίλοι του ταράχτηκαν, κ’ έμείνανε βουβοί.
Καί οί έχθροί του, θέλουν δλο νά τού μιλάν γ ι’ αύτό, πού άγωνίζετε πονεμένα 

νά ξεχάση.
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Στήριξαν επάνω του μιαν απέραντη έμπιστοσύνη τόσοι άνθρωποι...........
κ’ έστρεψαν τό πρόσωπο άπογοητευμένοι.

Μά τί νά κάνη ;
Να προχωρήση ; "Ω ! όχι. Δεν έχει τή δύναμι, του λείπει τό κουράγιο, ή διά

θεση . . . τό ηθικό του κατέβηκε κάτω άπ’ τό μηδέν καί νοιώθει μια παγωνιά νά τυ- 
λίγη την ψυχή του.

Ποιος φταίει ; Π ο ιός φταίει άράγε γ ι’ αύτό ;
Δεν έκανε ό,τι μπορούσε ; δέ ρίχτηκε στή ζωή μέ διάθεση ; δεν πάλαιψε φιλό

τιμα στό χρόνο πού πέρασε ; ’Ά ν ναι, τότε γιατί άπέτυχε ;
Δεν θέλει νά κατηγορήση κανένα. . .
’Αλλά καί σέ κανένα δέ θέλει νά πή τί νοιώθει.
Κανείς δέν θά μάθη πόσο πονάει αυτή τή μαύρη στιγμή. . .

Ά π ογοή τευσ ις. . .
Ό  σκόρος της ψυχής. . .
Γονάτισε, οχι γιά νά προσευχηθή, ούτε γιά νά κλάψη. . .
Λύγισε. . . τά γόνατά του κάμφθηκαν κι έπεσε.

Ά πογοή τευσις. . .
Λές καί αντήχησε στ’ αύτιά τοΰ Ύπαστυνόμου έτούτη ή θλιβερή λέξη καί έ

χοντας επίγνωση της σοβαρότητος της στιγμής απάντησε ήσυχα στά γεμάτα άπό- 
γνωση λόγια αύτοΰ τοΰ άτυχου άνθρώπου :

« . . .Καταλαβαίνω τί νοιώθετε. Αισθάνομαι τήν κατάστασή σας, μά πιστέψτε 
» με, οί άποφάσεις σας δέν μέ βρίσκουν σύμφωνο. "Αν έφυγε ένα άγαπημένο σας πρό- 
» σωπο, άν κάποιος οικονομικός κλονισμός σάς βρήκεν εντελώς άπροετοίμαστό, 
» άν κάποιος σεισμός συγκλόνισε τή ζωή σας, αύτό δέ σημαίνει ότι χάθηκε γιά 
» Σάς κάθε έλπίδα—πιστέψτε με κύριε.—’Από τήν καρέκλα αύτή, στέκω θεατής 
» σέ χιλιάδες άνθρώπινα δράματα. Είδα άνθρώπους νά τραβούν στό θάνατο, γιατί 
)) απογοητεύτηκαν άπό τή ζωή.

» Μά τήν ώρα τήν επίσημη τής μάχης ή ζωή πήρε στά μάτια τους μιάν όψη 
» άπρόσμενη, καί τράβηξαν ξανά στή ζωή άηδιασμένοι άπό τό θάνατο. ’Απ’ όποια 
» πλευρά κι’ άν έξετάσετε τό ζήτημα, ή αυτοκτονία είναι τό πιο φοβερό έγκλημα" 
» έγκλημα απέναντι τοΰ Θεοΰ, απέναντι τοΰ έαυτοΰ σου, άπέναντι των παιδιών σας, 
» απέναντι τής Κοινωνίας. Κι έμένα ένα σωρό προβλήματα μεγάλα, άγωνιώδη, 
» απαίσια μέ περιτριγυρίζουν άπειλητικά.

» Μά πάντα καί στις πιο μαΰρες στιγμές βρίσκω ότι ή ζωή είναι όμορφη. . . 
» Ν α ί! είναι όμορφη—φτάνει κανείς νά ξέρη νά τή ζήση—φτάνει νά ξέρη τό μυστικό 
» νά ξαναγεννιέται πάντα, όταν πεθαίνη καί νά τραβά μπροστά έτοιμος νά ξαναρ- 
» χίση μέ πίστη τό δρόμο του. Αυτές οί σκέψεις σας είναι σκέψεις τής στιγμής. 
)> Μιά μέρα, όταν θά συλλογίζεστε τί πήγατε κάποτε νά κάνετε θά τρομάζετε καί θ’ 
» άπορήτε.........».

"Ετσι άρχίνησε ό Ύπαστυνόμος άποκαλύπτοντας μ’ αύτό τον τρόπο ένα μέ
ρος άπό τό τεράστιο απόθεμα τής πίστης καί τής άρετής, πού φυλάει βαθειά μιά άστυ- 
νομική ψυχή.

'Ύστερα συνέχισε σ’ ένα τόνο, πού μοΰ φάνηκε πλημμυρισμένος μεγαλείο. 
Μιλώντας σ’ αύτόν έδινε άθελά του τό ίδιο κουράγιο στήν ψυχή μου καί τή γέμιζε 
υπερηφάνεια γιά τήν ’Αστυνομία, τό Σώμα μέ τήν άθόρυβη πολύτιμη κοινωνική 
άποστολή.
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Είπε πολλά ό 'Υπαστυνόμος στον κατάπληκτο άνδρα. Κι δταν τελείωσε, τό 
θαΰμα είχε συντελεσθή. 'Ένας καινούργιος άνθρωπος βαπτίστηκεν αύτό το βράδυ 
μέσα στην άστυνομική κολυμβήθρα. . .  καί εΐδε. . .  καί άνέβλεψε. . .  καί έφυγεν 
αποφασισμένος νά παλαίψη καί νά νικήση. ’Έφυγε διδαγμένος τη Μεγάλη ’Αλή
θεια στο ταπεινό καί απέριττο γραφειάκι τοϋ Άξ/κοϋ 'Υπηρεσίας, τό περιφρο- 
νημένο άπό πολλούς, τό ξεχασμένο κάποτε-κάποτε από την κοινωνία.

’Αξιωματικός 'Υ πη ρεσίας.. . Έ να  εικοσιτετράωρο παραμονής στο γρα
φείο του, φτάνει, γιά νά κάνη νά πιστέψη καί ό πιο κακόπιστος πολίτης, δτι τά ’Ιδα
νικά τής Φυλής μας, εδώ μέσα φυλάγονται σάν ιερή παρακαταθήκη, γιά νά διδαχτούν 
τά βράδυα—σαν τοϋ κρυφοϋ σχολείου—τά έλπιδοφόρα μηνύματα.

Μνημονεύω συγκινημένος τον έπίλογο τοϋ νεαροΰ βαθμοφόρου μου . . .
Ή τα ν  χαράματα πιά, δταν ό 'Υπαστυνόμος σηκώθηκε, άνοιξε τό συρτάρι του, 

τράβηξε άπό κεΐ μέσα ένα μικροσκοπικό βιβλιαράκι καί εΐπεν στον άφωνο πλέον 
συνομιλητή του, πού τον κοίταζε γεμάτος θαυμασμό !

« . . . Έ χ ε τ ε  διαβάσει ποτέ Κίπλιγκ, αυτόν πουγραψε τις «απλές ιστορίες 
των βουνών ;».

Θά σάς διαβάσω ένα ποίημά του γιατί ταιριάζει στήν περίπτωσί σας. ’Επιγρά
φεται : *Αν μπορής ! καί στά ’Αγγλικά If you can ! ’Ακούστε το :

’Ά  ν μ π ο ρ ή ς

"Αν μπορής νά κρατιέσαι νηφάλιος, σάν γύρω σου πάντες 
τάχουν χαμένα, καί φταίχτη σέ κράζουν γιά τοΰτο. . .

Ά ν  μπορής νά πιστεύης σέ Σένα, σάν δλοι προς σέ δυσπιστοΰνε, 
μά καί ν’ άνέχεσαι Σύ ν’ αμφιβάλλουν γιά σένα. . .

’Ά ν μπορής νά προσμένης, χωρίς ν’ άποκάνης ποτέ καρτερώντας. . .  
Κι’ άν σέ μπλέξουνε ψεΰτες, έσύ μέ τό ψέμμα δέν μπλέξεις. . .
Κι’ άν μισημένος, κρατής την ψυχή σου κλεισμένη στο μίσος. . .
μά καί δίχως νά δείχνης ποτέ περισσή καλωσύνη,
κι’ ούδέ πάρα πολύ συνετός νά μήν είσαι στά λόγια. . .

** *
’Ά ν μπορής νά ονειρεύεσαι, δίχως ώς τόσο νά γίνης 
τών ονείρων σου σκλάβος ποτέ. Κι’ άν μπορής νά λογιέσαι 
μά καί χωρίς νά κάνης τή Σκέψη σκοπό τής ζωής σου. . .

’Ά ν μπορής ν’ άντιμώνης τον Θρίαμβο κι’ είτε τήν Ή ττα  
καί νά φέρνεσαι πάντα στούς δυο κατεργάρους αύτούς όλοίδ ια ...

Ά ν  μπορής νά ύποστής, μιάν άλήθεια πού πεις, νά τή βλέπεις, 
διαστρεμμένη άπ’ άχρείους, νά γίνεται φάκα γιά βλάκες. . . 
κι άν τής ζωής σου τό έργο μπορής νά τό βλέπης συντρίμμια. . .  
Καί νά σκύβης ξανά, νά τό χτίζης ξανά μέ φθαρμένα έργαλεΐα.. .

** *
Ά ν  μπορής νά σωριάζης μιά στίβα τά κέρδη, τό βιός σου, 
καί σέ μιά ζαριά νά ρισκάρης τά πάντα, μιά κι έξω, 
καί νά χάνης καί πάλι ν’ άρχίζης, ν’ άρχίζης άπ’ τ’ άλφα, 
δίχως ποτέ τσιμουδιά νά μήν πής γιά τά κέρδη πού π ά νε ..

Ά ν  μπορής ν’ άναγκάσης, τά νεΰρα, τούς μΰς, τήν καρδιά σου
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νά δουλεύουν άκόμη για Σέ, γι’ άφοϋ σπάσουν, κι’ αφού παραλύσουν 
κι’ έτσι μπόρεσης ν’ άντέξης άκόμη, σαν μέσα σου πια δεν υπάρχει 
τίποτα-ξόν άπ’ τη θέληση, πού τούς προστάζει «βαστάτε».

"Αν μέ τα πλήθη μιλώντας, φυλάξης τήν πάσαν αρετή σου, 
κι’ αν μέ Ρηγάδες παρέα, δεν χάσης το νοϋ σου, 
κι αν ούτε εχθροί, μά ούτε φίλοι σου, νά σέ πονέσουν μπορούνε. . .
Κι αν λογαριάζης τούς πάντες, άλλά κανένα περίσσια. . .
Κι’ αν μπορής νά διατρέχης στο κάθε λεφτό, πού ποτέ δέ σχωρνάει, 
όλο τύ δρόμο πού πρέπει νά γίνη στά εξήντα του μέρη,

-τότε δικήσου θέ νάναι όλη ή Γη, κι’ δ,τι μέσα της κλείνει, 
καί ■—τρανότερο— τότες θέ νάσαι ένας "Ανδρας παιδί μου».

Αύτόν τον παράξενο νυκτερινό έπισκέπτη τον ξανασυνάντησα.
Καί νά πώς.
Χτές ήταν Κυριακή. Καί όπως σχεδόν κάθε Κυριακή, τις πρώτες απογευμα

τινές ώρες, τις περνώ στο σπίτι ένός σεβαστού μου Καθηγητοΰ.
’Εκεί κάθε Κυριακή έρχονται 5—6 διαλεχτοί φίλοι του καί κουβεντιάζουν 

πάνω σέ διάφορα επιστημονικά ή κοινωνικά θέματα. ’Εγώ δέν μιλώ. ’Ακούω. Καί 
μαθαίνω.

Χτές λοιπόν πού ήταν Κυριακή καί ήμουνα στο σπίτι τού Καθηγητοΰ, μεταξύ 
τών άλλων, άντάμωσα, κάποιον νεαρό άνδρα, πού ήμουνα βέβαιος, πώς κάπου τον 
έχω ξαναδή. . . Ή  φυσιογνωμία του μοΰ φάνηκε πάρα πολύ γνωστή. Σάν νάχε 
συνδεθή στην θύμησή μου μέ κάποια μεγάλη στιγμή.

Μοΰ τον συνέστησαν, άλλά τ ’ όνομά του δέν μοΰλεγε τίποτε. Τον κοίταξα προ
σεκτικά γιά νά μέ προσέξη, μέ πρόσεξε άλλά συνέχισε τήν κουβέντα του σάν νά μη 
μέ είχε δη, ποτέ.

Έ ! "Τστερ’ άπ’ αυτό πίστεψα πώς είχα κάνει λάθος καί παραδόθηκα πάλι 
στη συζήτηση.

Κουβέντα στην κουβέντα έφτασαν κάποτε στήν ’Αγγλική ποίηση. Κάποιος 
μίλησε γιά τον Κίπλιγκ. Κι’ ό νεαρός άνδρας, ό νεοφερμένος, πού μοΰ φάνηκε γνωστός, 
τινάχτηκε άπ’ τή θέση του, σάν νά τον κέντησε ήλεκτρικό ρεύμα. 'Ύστερα ξανακά- 
θισε ήσυχα καί είπε αύτά τά λόγια σάν νά κουβέντιαζε μέ τον έαυτό του :

« . .  .Κ ίπλιγκ. . .  Αύτό τό όνομα γιά μένα είναι φυλαχτό. ’Αντιπροσωπεύει 
» στή ζωή μου ένα σταθμό-τόν πιο σημαντικό.

«Κίπλιγκ. . . μοΰ φέρνει στον νοΰ μου μιά παράξενη νύχτα πού ένας νεαρός 
» ’Αξιωματικός Υπηρεσίας ένός Τμήματος απήγγειλε—τόσο πειστικά—άγγλικά 
» ποιήματα. Μιά ολόκληρη ιστορία. 'Η  ιστορία της ζωής μου. Είμαι πλούσιος ξανά 
» καί ευτυχισμένος.

» Καί όμως κάποτε βρέθηκα φτωχός καί τραβούσα γιά τό θάνατο πού τον πί- 
» στευα γιά μόνη λύση. Μά αυτός ό Κίπλιγκ, πού μοΰ τον γνώρισε ένας Ύπαστυ- 
» νόμος μέ ξανάφερε στή ζωή. "Ολοι σας χρεωστάτε κάτι στήν ’Αστυνομία μας. 
» Μά έγώ τής χρεωστώ περισσότερα.

» Φίλοι μου όταν υπάρξουν Μεγάλες στιγμές στή Ζωή σας, μήν κάθεστε. 
» Τραβήξτε ίσα στο Τμήμα σας. Κι όταν φεύγετε θά νοιώθετε τον έαυτό σας ανάλαφρο 
» ξαναγεννημένο.

» "Οποια ώρα νάναι πηγαίνετε. Καί τή νύχτα άκόμη. Τό γραφείο τους δια- 
» νυκτερεύει»............................................................................................................................ »

ΕΝΑΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ 
Σ. Κ. Π.
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ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΙΛΜΠΡΙΤΖ
'Υπό τοϋ ΠΩΛ ΜΑΚ ΓΚΟΥΑΙΡ
Μετάφρασις άπό τ’ ’Αγγλικά Η. ΣΑΠΑ

(Συνέχεια άπό το προηγούμενο)

—Ε λπίζω  τώρα νά μην έχετε πιά αύτή τήν έντύπωσι.
—1 Πραγματικά, οχι για τήν ώρα.
'Ο  Καρμπίν έπιασετήν ταμπακέρα του, τήν άνοιξε καί πρόσφερε τσιγάρο στον 

Ούίττλερ, πού το δέχτηκε ευχαρίστως.
— Μμ... Πιρέλλι, καπνίζετε. 'Η  ζωή για σάς Καρμπίν, φαίνεται σπουδαία.
— Για πήτε μου λοιπόν, Ούίττλερ, τί μέ θέλετε. Έ χετε  διαρκώς τήν ιδέα 

πώς κάτι θ’ ανακαλύψετε εναντίον μου ;
—’Ίσως είναι κι’ αυτό, είπε σιγανά ό Ούίττλερ. ’Ίσως κι’ οχι. Μήπως έχετε 

σπίρτα ;
—"Εναν χρυσό άναπτήρα μέ ταχυδακτυλουργική ταχύτητα έβγαλε άπ’ τύ μα

νίκι του ό Καρμπίν καί πρόσφερε φωτιά στον άστυνόμο.
— Μπράβο Τζίμμυ. Βλέπω ότι σοΰμαθε το κόλπο ό Ντίγκπυ Μπάρντον.
— Βλέπεις πώς ξέρετε άρκετά κ. άστυνόμε. ’Αλλά πέστε μου τώρα, σείς τί 

μέ θέλετε ; Βρίσκεστε μέσα στο σπίτι μου, μή λησμονείτε. Τ ί γυρεύετε έδώ ;
— Σάς περίμενα, Τζίμμυ. ’Ήθελα νά σάς δώ.
— Καί τώρα πού μέ βλέπετε ; Είμαι βέβαιος πώς θά βάλατε πάλι τή μύτη σας 

παντού. ’Αρκετά όμως. "Η φεύγετε μέσα σ’ ένα λεπτό, ή....
— Διόλου φιλόξενος δέν είσθε κ. Τζίμμυ. Λυπούμαι πολύ, γιατί εγώ δέν ήθελα 

μέ κανένα τρόπο, νά χοντρήνουμε τά πράγματα. Ά λλ’ άφοΰ μέ άναγκάζετε, θά πρέπει 
νά σάς ομολογήσω πώς κάποιος πού βρίσκεται πίσω άπ’ το γκαράζ έχει στή τσέπη 
του μιά άδεια έρεύνης.

'Ο Καρμπίν άφισε νά τού φύγη άπότομα άπό το στόμα ό καπνός τού τσιγάρου
του.

—'Ωραία. Συνεπώς δέν άπομένει παρά νά μέ συστήσετε στο φίλο σας Ούίττλερ, 
γιά νά μπορέσω νά διαβάζω κι’ εγώ τήν περίφημη άδεια έρεύνης.

Ό  Κάμμινγκς μέ τον Φίλλινγκερ παρουσιάστηκαν τότε έξαφνα άπό πίσω άπ’ 
τό γκαράζ.

'Ο Κάμμινγκς ; είπε. Ποιος θά τό πίστευε. ’Αλλά δείξτε μου καλλίτερα τήν
άδεια.

'Ο ’Επιθεωρητής τού τήν έβαλε νά διαβάση κάτω άπ’ τή μύτη του.
Καί τώρα λοιπόν ;
— Συνεχίζουμε τις έρευνές μας διά τή δολοφονία τού Ρόμπερ Τόμσον, είπε 

ό Κάμμινγκς. Τον σκότωσαν μεταξύ τού ’Ί λ  Πράιορς καί τού Ούίσλεϋςτό βράδυ της 
περασμένης Κυριακής. ’Επίσης έρευνοΰμε διά τις συνθήκες τού θανάτου τού Φλούρρυ, 
τό σώμα τού οποίου άνεκαλύφθη στο δωμάτιό του στο Πράχαμ Μιούς, στο Κέν- 
σιγκτον, χτές τό πρωί. Θά θέλαμε τή κατάθεσί σας. Καρμπίν. Φυσικά αν θέλεις νά 
μάς τήν δώσης.

—Ό  Φλούρρυ πέθανε ; είπε ό Καρμπίν.
— Πώς δέν τό γνωρίζατε ; έκανε ό Ούίττλερ γεμάτος έκπληξι.
—’Ό χ ι. >
—'Ο Ούίττλερ σήκωσε τό κεφάλι του.
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—Βλέπετε ό Καρμπίν δέν διαβάζει εφημερίδες. Πάντοτε έπιθυμοϋσα νά γνω
ρίζω έναν άνθρωπο μέ τέτοια δύναμι χαρακτηρος πού νά άγνοή τον τύπο.

—Έ χ ω  την εφημερίδα στή τσέπι μου. Τήν αγόρασα στύ Μαίηντενχεντ, άλλά 
δέν τήν διάβαοα άκόμη. Καί θέλετε νά μάθετε τύ γιατί ;

— Βεβαιότατα.
— Θά σας το πώ. "Ημουνα κλεισμένος, άμπαρωμένος μέσα σ’ ένα δωμάτιο, 

έδώ στύ σπίτι μου, άπύ τή Δευτέρα στις μιάμιση τύ πρωί. Καί μ’ άφησαν ελεύθερο 
σήμερα στις μιάμιση.

— Ποιύς σ’ ελευθέρωσε ;
— Αύτύς πού μ’ έκλεισε, φυσικά, είπε ό Καρμπίν. Δέν τύν είδα. Στή μιά καί 

τέταρτο, μοϋ γλίστρησαν ένα κλειδί κάτω άπ’ τήν πόρτα: "Ενα φύλλο χαρτί τύ συνό
δευε ποΰγραφε στή μηχανή αυτές τις λέξεις : «Σας επιτρέπεται νά τύ χρησιμοποιή
σετε στις μιάμιση άκριβώς. ’Ό χ ι νωρίτερα». Τύ «νωρίτερα» ήταν υπογραμμισμένο. 
Περίμενα έως τίς μιά καί τριάντα πέντε, μήπως καί τύ ρολόι μου πήγαινε μπρος.

Ό  Ούίττλερ χαμογέλασε.
— Πολύ έξυπνος είσαι, Τζέ'ίμς, είπε.
— Μή μέ πάρετε γιά παράδειγμα, άπήντησε ό Καρμπίν.
— Τύ χαρτί·ποϋ βρίσκεται; είπε έπεμβαίνοντας ψυχρά ό Κάμμινγκς.
— Λέτε νά μή τώχω ;
"Εψαξε τή τσέπη του γιλέκου του.
— Νά το ορίστε.
—'Ωραία.' Μήπως κατά τύχη τογραψες δ ίδιος στή μηχανή ;
—"Οχι. ’Αλλά δέν άποκλείεται νά τδγραψαν στήν δική μου τήν γραφομηχανή 

τήν «Πορτατίβ». Έ δώ  βρίσκεται.
— Καί πώς μείνατε κλεισμένος ; ρώτησε ό Κάμμινγκς μέ σκεπτικύ ύφος.
Ό  Καρμπίν κύτταξε έναν-έναν τούς αστυνομικούς.
— Λοιπόν. . .  Βλέπω έπιθεωρητάς, άστυνόμους.. . Ποιύς έχει τύ πρόσταγμα

έδώ ;
—Ό  αστυνόμος Φίλλινγκερ. Διοικητής της περιφερείας, είπε ό Κάμμινγκς.
— Πολύ εύτυχής γιά τήν γνωριμία σας κ. ’Αστυνόμε. ’Αλλά νά τί μοϋ συμβαίνει. 

Δέν ξεύρω αν θά πρέπει νά μιλήσω ή νά σιωπήσω. Πήτε λοιπόν τήν γνώμη σας.
— Δέν έχουμε τίποτα απολύτως νά σοΰ ποΰμε, Καρμπίν. Δέν έχουμε κανένα 

σκοπό νά επηρεάσουμε τή κατάθεσί σου.
— Καλώς. ’Ιδού λοιπύί τά γεγονότα. Μ’ έκλεισαν σ’ ένα δωμάτιο τοϋ σπιτιού 

μου, άπύ τή Κυριακή τή νύχτα. Ποτέ δέν είχα άκουστά γιά τύν Ρόμπερτ Τόμσον 
καί δέν γνώριζα τύν Ούίλτον Φλούρρυ παρά μόνο έξ οψεως. ’Αγνοούσα επίσης ότι ό 
ένας ή ό άλλος είχε δολοφονηθή πριν νά μοϋ τύ πητε. "Οπως καί νάχαν τά πράγματα, 
φαίνεται πώς μπλέχτηκα. ’Αλλά βλέποντας τρεις αστυνομικούς νάκάμνουν έρευνα 
στύ σπίτι μου καιρός είναι νά προσέξω καί ν’ άνοίξω τά μάτια μου. Σταθμίζοντας 
τά γεγονότα βλέπω δτι ή περίπτωσίς σας μέ τήν περιπέτειά μου έχει κάποια σχέσι. 
"Αν λοιπόν μέ κατατοπίσετε κάπως επί της καταστάσεώς μου, ίσως νά μπορέσω νά 
σάς κάνω κάποια ένδιαφέρουσα ομολογία. "Εχω τήν έντύπωσι, Κάμμινγκς, δτι γνω
ρίζουμε κι’ οί δυό μας πράγματα πού θάσαν χρήσιμα πολύ γιά τον καθένα μας.

— Καρμπίν, πρέπει νά ξέρεις δτι δέν θά παζαρέψουμε τίς πληροφορίες σου.
Πάντως δέν θά παραλείψω νά σου δώσω μιά συμβουλή. "Αν είσαι ό ένοχος.........

Ό  Κάμμινγκς στο σημείο αύτύ έκανε μιά κίνησι κατάδηλη...... "Αν πάλι είσαι
άθώος, θά φανή μ’ αυτά πού θά μάς πή. ’Εσύ λοιπόν σκέψου καί πάρε τήν άπόφασι.

Ό  Καρμπίν δαγκώθηκε, ώχρίασε καί λίγο. "Τστερα άπύ κάμποση ώρα σιωπής 
άρχισε : (Ή  συνέχεια εις το έπόμενον)
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ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
(Διά τον αστυφύλακα)

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

ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

§  80. Γενικά περί άποδείξεως καί αποδεικτικών μέσων.
I. 'Ορισμός άποδείξεως. "Οταν άναφερθή εις την ’Αρχήν ότι διεπράχθη 

ένα έγκλημα πρέπει να έξακριβωθή :
α) ’Εάν αύτό πού έγινε είναι πράγματι έγκλημα.
β) Ποιος τό διέπραξε καί υπό ποιας συνθήκας.
γ )  ’Εάν διεπράχθη άπό δόλον ή άπό αμέλειαν.
δ) ’Εάν τυχόν ό δράστης εύρίσκετο κατά τον χρόνον της τελέσεως του έγκλή- 

ματος έν άμύνη ή έν καταστάσει άνάγκης ή έν πλάνη ή έν άνωμάλω ψυχική καταστά- 
σει κλπ.

Ή  εργασία αυτή καλείται άπόδειξις. 'Η  άπόδειξις είναι έργον των άνακριτικών 
υπαλλήλων.

II. ’Αποδεικτικά μέσα. Τά μέσα, τά όποια χρησιμοποιούνται διά νά άπο- 
δειχθοΰν τά ανωτέρω γεγονότα καλούνται άποδεικτικά μέσα.

Είναι δέ ταΰτα τά έξης :
1) Αΐ ενδείξεις.
2) 'Η  αυτοψία.
3) 'Η  πραγματογνωμοσύνη.
4) Ή  ομολογία τού κατηγορουμένου.
5) Οί μάρτυρες καί
6) Τά έγγραφα.
"Εκαστον των άποδεικτικών μέσων θά έξετάσωμεν κατωτέρω έν συντομία.
Είς την πρακτικήν χρησιμοποιούνται προς άνακάλυψιν τού άγνώστου δράστου 

ή προς άνεύρεσιν των κλοπιμαίων κλπ. ό υπνωτισμός (*) καί ό όρος τής αλή
θειας ή ναρκοανάλυσις (2).

1. 'Υπνωτισμός είναι ή μέθοδος τεχνητής προκλήσεως ύπνου. Ό  τεχνητός ύπνος προ- 
καλεϊται διά της υποβολής ή δι’ αισθητικών εντυπώσεων. 'Ο υπνωτιζόμενος δύναται νά άνα- 
πολήση καί άποκαλύψη γεγονότα καί προ πολλοϋ ακόμη λησμονηθέντα.

2. Κατά τήν ναρκοανάλυσιν έπιχειρεΐται ή έξέτασις ούχί τοΰ ένσυνειδήτου έγώ τοϋ έξε- 
ταζομένου, αλλά τοϋ ύποσυνειδήτου αύτοϋ, καταστελλομένου τοϋ ένσυνειδήτου διά τής ναρκώ- 
σεως. Πρός τοΰτο, σχηματίζεται διάλυμα τοΰ Πεντοτάλ (ναρκωτικόν φάρμακον) είς άραίωσιν 
2,50 °/0 έν άπεσταγμένω καί άπεστειρωμένω ΰδατι. Έ κ  τοΰ διαλύματος τούτου ένεργεϊται 
ένδοφλέβιος ένεσις, τοϋ φαρμάκου είσαγομένου βραδύτατα. "Οταν ό έξεταζόμενος άρχίση δει- 
κνύων τάσιν πρός ύπνηλίαν, δείγμα 6τι κατεβλήθη ή έλευθέρα θέλησις τοΰ έξεταζομένου, δη
λαδή τοΰ ένσυνειδήτου έγώ, έίρχεται ή άνάκρισις τοϋ ύποσυνειδήτου. Κατά ταύτην ό έξεταζό
μενος άποκαλύπτει πράξεις ή διαθέσεις, τάς οποίας, έπ’ ούδενί λόγω θά έπεθύμει νά γνωσθώ- 
σιν ύπό άλλων.
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Τά μέσα ταΰτα δμως δέν τά άναγνωρίζει ό νόμος είσέτι.
Τά δακτυλικά άποτυπώματα άποτελοΰν άποδεικτικόν μέσον, άλλα μόνον ώς 

προς τό γεγονός δτι τά εις τον τόπον τοΰ εγκλήματος άνευρεθέντα άποτυπώματα. 
άνήκουν οπωσδήποτε εις τον Α ή τον Β.

Τό εάν τώρα αύτός είναι καί ό δράστης του έγκλήματος, είναι άλλο ζήτημα 
τό όποιον πρέπει νά άποδειχθή. Πάντως τά εις τον τόπον τοϋ έγκλήματος άποτυ
πώματα δημιουργούν ύπονοίας (άποτελοΰν ενδείξεις) έναντίον έκείνου εις όν άνήκουν.

ΤΑ ΚΑΘ’ ΕΚΑΣΤΟΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

§  81. Ενδείξεις.
I. 'Ορισμός. Ενδείξεις καλούνται διάφορα γεγονότα, τά όποια έ'χουν σχέσιν 

μέ Ινα έγκλημα καί άπό τά όποια δυνάμεθα σκεπτόμενοι λογικώς νά συμπεράνωμεν 
περί τής ένοχης ή περί της άθωότητος ενός υπόπτου άνθρώπου.

II. Π αραδείγματα:
Α '. Γίνονται κλοπαί καί οί δράσται παραμένουν άγνωστοι.
Ή  ’Αστυνομία έξακριβώνει δτι ό Α χωρίς νά έχη κανένα γνωστόν πόρον ζωής 

δαπανά πολλά χρήματα καί συναναστρέφεται υπόπτους άνθρώπους.
"Η άνευρίσκει τά κλοπιμαία εις χεϊρας του.
"II άνευρίσκει διαρρηκτικά έργαλεΐα εις την οικίαν του.
Τά άνωτέρω γεγονότα άποτελοΰν ένδείξεις ένοχής καί οχι άποδείξεις, διότι 

ένδέχεται τά κλοπιμαία π.χ. νά τά ηδρεν ή νά τά ήγόρασεν έν άγνοια του άπό τόν 
κλέπτην.

’Εάν δμως ό Α δέν άποδεικνύη πώς κατέχει τά κλοπιμαία ή τά διαρρηκτικά 
έργαλεΐα, τότε κάνομεν τόν εξής συλλογισμόν : Ό  Α κατείχε κακώς τά κλοπιμαία 
ή τά διαρρηκτικά έργαλεΐα, είναι κακής φήμης, έχει διαπράξει καί άλλας παρόμοιας 
κλοπάς, άρα|αύτός πρέπει νά είναι ό δράστης των κλοπών. Αί ένδείξεις δηλαδή άπο- 
δεικνύουν έμμέσως, βάσει ένός συλλογισμοΰ, καί ούχί άμέσως. Πάντως έάν αύτός 
είναι ή όχι ό δράστης τών κλοπών θά άποφασίση τελικώς τό δικαστήριον, ύπ’ δψιν 
τοΰ όποιου θά τεθοΰν αί ένδείξεις.

Β '. Γίνεται φόνος παρ’ άγνώστων. Ή  ’Αστυνομία συλλαμβάνει υπόπτους.
Εις τά ένδύματα ένός παρατηροΰνται κηλΐδες αίματος, έτέρου τό δπλον έχει 

προσφάτως έκπυρσοκροτήσει, άλλος φερόμενος προ τοΰ θύματος καταλαμβάνεται 
υπό ταραχής καί συγκινήσεως καί έτερος φέρει εις τό πρόσωπον ή τάς χεϊρας άμυ- 

χάζ' Τά γεγονότα ταΰτα, δηλαδή αί κηλΐδες, ή πρόσφατος έκπυρσοκρότησις τοΰ 
δπλου, ή συγκίνησις, ή ταραχή καί αί άμυχαί άποτελοΰν ένδείξεις ένοχής καί δχι άπο- 
δείξεις, διότι τά γεγονότα αύτά ένδέχεται νά είναι άσχετα προς τό έγκλημα. Ή  ’Αστυ
νομία δμως έπί τή βάσει τών στοιχείων αύτών θά ένεργήση έξετάσεις καί θά κατα- 
λήξη σέ ώρισμένα συμπεράσματα σχετικώς μέ τήν ένοχήν ή τήν άθωότητα τών συλ- 
ληφθέντων ύποπτων.

Γ '. ’Ένδειξιν άποτελεΐ καί ή εις τόν τόπον τοΰ έγκλήματος άνεύρεσις άποτυ- 
πωμάτων δακτύλων ή ποδών ένός άνθρώπου ή πραγμάτων άνηκόντων εις αύτόν. 
Ταΰτα άποτελοΰν ένδειξιν καί οχι άπόδειξιν, διότι είναι ένδεχόμενον ό άνθρωπος 
αύτός νά διήλθεν έκεΐσε τυχαίως καί νά μη έχη καμμίαν σχέσιν μέ τό έγκλημα.

Δ '. ’Ένδειξιν άποτελοΰν έπίσης αί άπειλαί ή ή έχθρότης ένός προς τό θΰμα. 
Ή  έξαφάνισίς του μετά τό έγκλημα. Ή  κακή φήμη καί ή κακή διαγωγή του. Τό
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συμφέρον ή ενδιαφέρον του προς διάπραξιν του εγκλήματος. 'Η  παρουσία του έγγύς 
του τόπου τοΰ ■ έγκλήματος. 'Η  προσπάθειά του προς έξαφάνισιν των ιχνών. 'Η  
άδιαφορία του επί τη άναγγελία τοΰ έγκλήματος. 'Η  προμήθευσις όπλων, εργαλείων 
κλπ·

III. Σημασία ένδείξεω ν. Αί ενδείξεις έχουν μεγάλην σημασίαν όταν ό δρά
στης τοΰ έγκλήματος είναι άγνωστος. Εις την περίπτωσιν αυτήν, αί ένδείξεις θά βοη
θήσουν εις την άνακάλυψίν του.

Ή  άστυνομική ζωή είναι γεμάτη άπό παραδείγματα έξιχνιάσεως σκοτεινών 
καί μυστηριωδών έγκλημάτων άπό μίαν απλήν ένδειξιν ή άπό εν άσήμαντον καί έκ 
πρώτης όψεως άδιάφορον ίχνος.

Διά τοΰτο τά άστυνομικά όργανα έχουν ύποχρέωσιν νά διαφυλάσσουν τά ίχνη 
καί τά πειστήρια (άποτυπώματα, τρίχες, κηλίδες, όπλα, έργαλεΐα, κλπ.), οσάκις δέ 
άντιληφθοΰν, άκούσουν ή πληροφορηθοΰν ένδειξίν τινα νά θέτουν ταύτην ύπ’ όψιν 
τών άνωτέρων των.

§  82. Αυτοψία.
Εις τάς περιπτώσεις άνθρωποκτονίας, αυτοκτονίας, άπαγχονισμοΰ, στραγγα

λισμού, πνιγμοΰ, διαρρήξεως καταστημάτων ή οικιών, συγκρούσεως οχημάτων μέ 
θύματα, πυρκαϊών, καταρρεύσεως οικοδομών καί άλλων σοβαρών έγκλημάτων καί 
δυστυχημάτων, ό άνακριτικός υπάλληλος οφείλει νά μεταβή έπί τόπου διά νά άντι- 
ληφθή ό ίδιος τά αίτια καί τάς συνθήκας ΰπό τάς οποίας έγένετο τό έγκλημα ή δυ- 
στύχημα καί νά λάβη όλα τά ένδεικνυόμενα μέτρα.

Ή  εργασία αίίτη καλείται αυτοψία.
'Η  αυτοψία είναι σπουδαΐον άποδεικτικόν μέσον καί συντελεί τά μέγιστα εις 

την άνακάλυψίν τής αιτίας τοΰ δυστυχήματος, εις την έξακρίβωσιν τοΰ τρόπου τής δια- 
πράξεως τοΰ έγκλήματος καί εις την άνεύρεσιν τών ιχνών καί πειστηρίων τής εγκλη
ματικής πράξεως, τά όποια ώς καί εις τό μάθημα τών ένδείξεων έλέχθη, θά βοη
θήσουν εις τήν άνακάλυψίν τοΰ άγνώστου δράστου τοΰ έγκλήματος.

Διά νά έχη όμως τά καλά αυτά άποτελέσματα ή αυτοψία πρέπει ό τόπος τοΰ 
έγκλήματος ή δυστυχήματος νά διατηρηθή τελείω ς άθικτος ύπό τοΰ πρώτου 
καταφθάσαντος άστυνομικοΰ, μέχρις δτου άφιχθή έπί τόπου ό άνακριτικός υπάλληλος.

Δέον νά έχωμεν ύπ’ όψιν μας ότι καί ή έλαχίστη μεταβολή εις τον τόπον τοΰ 
έγκλήματος δύναται νά δυσχεράνη σημαντικώς τήν άνάκρισιν εις τήν έξιχνίασιν τής 
έγκληματικής πράξεως.

Διά τοΰτο δεν πρέπει εις ούδένα άναρμόδιον νά έπιτρέπεται ή προσέγγισις είς 
τον τόπον τοΰ έγκλήματος, έάν δέ τις άδικαιολογήτως έπιμένη νά πλησιάση πρέπει 
νά έπιση μαίνεται καί νά έπιδεικνύεται είς τον καταφθάνοντα άνώτερον άστυνομικόν.

§  83. Πραγματογνωμοσύνη.
I . ’Ορισμός. Κατά τήν άνάκρισιν οί άνακριτικοί υπάλληλοι εύρίσκονται 

πολλάκις προ διαφόρων ζητημάτων διά τήν λύσιν τών οποίων άπαιτοΰνται γνώσεις 
έπιστημονικαί ή τεχνικαί, τάς οποίας δεν έχουν ούτοι.

Είς τάς περιπτώσεις αύτάς οί άνακριτικοί υπάλληλοι ζητοΰν τήν βοήθειαν 
προσώπων, τά οποία έχουν τάς άπαιτουμένας γνώσεις.
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Τό πρόσωπα ταΰτα καλούνται πραγματογνώμονες, ή δέ έργασία των πραγμα
τογνωμοσύνη.

II. Παραδείγματα Π ραγματογνωμοσύνης.
1) ’Ανευρίσκεται πτώμα ανθρώπου τό όποιον φέρει τραύμα εις τό στήθος. 

Εις την περίπτωσιν αυτήν τίθενται τα έξης ερωτήματα :
Ό  θάνατος οφείλεται εις τό τραύμα ; Ποιον τό είδος του οπλου ή οργάνου, 

δι’ ού έγένετο τό τραύμα ; Προ πόσου χρόνου έγένετο τό τραύμα ; Πρόκειται περί 
εγκλήματος ή αυτοκτονίας ;

2) ’Ανευρίσκεται πτώμα άνθρώπου εντός τής θαλάσσης. Έρωτάται : Ό  θά
νατος έπήλθε έκ πνιγμού; Μήπως τό θϋμα θανατωθέν ή άποθανών έν τη ξηρά έρρίφθη 
ή επεσεν έντός του υδατος ; Προ πόσου χρόνου έπήλθεν ό θάνατος ; ’Επί πόσον χρό
νον έμεινε τό πτώμα έντώ ύγρώ ; Πρόκειται περί έγκλήματος, αυτοκτονίας ή δυστυ
χήματος ;

3) ’Ανευρίσκεται άτομον κρεμασμένον. Έρωτάται : Προ πόσου χρόνου έγέ
νετο ό απαγχονισμός ; Τό πτώμα φέρει κακώσεις καί ποίας ; Μήπως τό άτομον έθα- 
νατώθη κατ’ άλλον τρόπον καί δή διά στραγγαλισμού καί άκολούθως έκρεμάσθη, 
τό πτώμα προς συγκάλυψιν του έγκλήματος ; Γενικώς πρόκειται περί έγκλήματος ή 
αυτοκτονίας ;

4) ’Ανευρίσκεται πτώμα, τό όποιον ούδεμίαν κάκωσιν παρουσιάζει. Έ ρω τά τα ι: 
Πρό πόσου χρόνου έχει έπέλθει ό θάνατος ; 'Ο  θανών άπέθανεν άπό φυσικόν ή αίφνί- 
διον ή βίαιον θάνατον ;

5) ’Ανευρίσκονται οστά εις έρημικόν μέρος. Τίθενται τα έξης έρωτήματα :
Τά οστά είναι άνθρώπινα ; Τίνος φύλου ήτο τό άτομον ; Ποίας ηλικίας ήτο ;

Ποιου άναστήματος ήτο ; Πρό πόσου χρόνου άπέθανεν ; Τά οστά φέρουν κακώσεις, 
έάν ναι διά ποιων οργάνων έγένοντο αύται ; κλπ.

6) Εις τόν τόπον τοΰ έγκλήματος άνευρίσκονται τρίχες. Έρωτάται :
Αί τρίχες είναι άνθρώπου ή ζώου ; Έ άν είναι άνθρώπου άπό ποίας χώρας τοΰ 

σώματος προέρχονται ; Είναι άπό άνδρα ή γυναίκα ; Ποίας ήλικίας είναι τό άτομον, 
έξ ού προέρχονται αί τρίχες ; Αί τρίχες άπεσπάσθησαν βιαίως, έκόπησαν ή άπέπε- 
σαν μόναι των ; Έχουν φυσικόν χρώμα ; Αί άνευρεθεΐσαι τρίχες μήπως άνήκουν είς 
τόν συλληφθέντα ύποπτον ; κλπ.

7) ’Επί τών ένδυμάτων συλληφθέντος υπόπτου άνευρίσκονται κηλΐδες. Έ -  
ρωτάται :

'Η  κηλίς είναι αίματος ; Έ άν ναι είναι άπό αίμα άνθρώπου ή ζώου ; Τό αίμα 
προέρχεται έκ τοΰ συλληφθέντος υπόπτου ; κλπ.

Ή  κηλίς προέρχεται έκ σπέρματος ; 'Η  κηλίς προέρχεται έξ έκκρίματος της 
ρινός ; κλπ.

8) Έ π Ι άμβλώσεως. ’Έλαβε χώραν άμβλωσις ή οχι ; Πρόκειται περί άποβολής 
ή έγκληματικής άμβλώσεως ; Διά ποιων μέσων έγένετο ή άμβλωσις ; Κατά ποιον 
μήνα τής κυήσεως έγένετο ή άμβλωσις ; Πρό πόσου χρόνου έγένετο ή άμβλωσις ;

9 )  Έ π ί πλαστογραφίας έγγράφων. Τίθεται τό έρώτημα. 'Ο γραφικός χαρα- 
κτήρ τοΰ πλάστου έγγράφου είναι όμοιος προς τόν γραφικόν χαρακτήρα τοΰ συλλη
φθέντος υπόπτου ;

10) Έ π ί όπλων-καλύκων-πυρίτιδος. Τό κατασχεθέν δπλον παρουσιάζει σημεία 
προσφάτου πυροβολισμού δι’ αυτού ; Ποιος ό διαρρεύσας χρόνος άπό τοΰ πυροβο
λισμού μέχρι τής στιγμής ταύτης, καθ’ ήν υποβάλλεται είς έλεγχον τό κατασχεθέν 
δπλον ;

Ποιον τό είδος τής πυρίτιδος, δπερ έχρησιμοποιήθη διά τήν πυροβόλησιν τοΰ
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κατεσχημένου δπλου ; Ποιον τό είδος της πυρίτιδος της παρατηρούμενης επί τοϋ 
στομίου εισόδου τοϋ τραύματος ;

Οΐ άνευρεθέντες κάλυκες προέρχονται έκ της πυροβολήσεως τοϋ κατασχεθέν- 
τος δπλου ; Οί άνευρεθέντες όμοειδεΐς κάλυκες προέρχονται έκ πυροβολήσεως ενός 
καί τοϋ αύτοΰ δπλου ;

11) ’Ανευρίσκονται δακτυλικά άποτυπώματα είς τον τόπον τοϋ εγκλήματος. 
Ταΰτα πρέπει να έμφανισθοΰν, νά ληφθοΰν, να παραβληθούν προς τά έν τώ άρχείω 
άποτυπώματα καί νά έξακριβωθή είς ποιον άνήκουν. Πάντα ταΰτα είναι έργον τοϋ 
δακτυλοσκόπου.

III. Π ραγματογνώμονες. "Ολα τά άνωτέρω ερωτήματα θά λυθοΰν τη 
βοήθεια πραγματογνωμόνων (ιατροδικαστών, όπλογνωμόνων, φυσικών, χημικών, 
μηχανικών, γραφολόγων, δακτυλοσκόπων κλπ .).

Οί πραγματογνώμονες διορίζονται υπό τοϋ άνακριτικοΰ υπαλλήλου, έφ’ δσον 
δέν υπάρχουν μονίμως διωρισμένοι υπό τοϋ Κράτους, ως λ. χ. οί ίατροδικασταί, 
οί υπάλληλοι της Σημάνσεως κλπ.

Οί πραγματογνώμονες δίδουν την γνώμην των έγγράφως.
ΙΥ. Τεχνικοί Σύμβουλοι. "Οταν γίνεται πραγνατογνωμοσύνη έπί ύποθέ- 

σεως κακουργήματος (οΰχί πλημμελήματος ή πταίσματος), ό κατηγορούμενος έχει 
τό δικαίωμα νά παρακολουθήση την έργασίαν τών πραγματογνωμόνων δι’ άντιπρο- 
σώπου του, ό όποιος καλείται «τεχνικός σύμβουλος». Ό  τεχνικός σύμβουλος 
γράφει τάς παρατηρήσεις του έπί της εργασίας τών πραγματογνωμόνων, είς έκθεσιν, 
την οποίαν καί παραδίδει είς τόν άνακριτικόν υπάλληλον.

§  84. 'Ομολογία κατηγορουμένου—Δικαιώματα αύτοΰ.
I. 'Ορισμός καί έλεγχος τής ομολογίας. 'Ομολογία καλείται ή ύπό 

τοϋ κατηγορουμένου άβίαστος παραδοχή δτι αύτός διέπραξε τό έγκλημα.
Ή  ομολογία τοϋ κατηγορουμένου, έξαιρουμένης της περιπτώσεως, καθ’ ήν 

καταλαμβάνεται έπ’ αύτοφώρω διαπράττων τό έγκλημα, δέν πρέπει νά γίνεται πάν
τοτε πιστευτή, διότι διεπιστώθη δτι πολλάκις άτομα ομολογούν ψευδώς δτι διέπρα- 
ξαν τό έγκλημα, τοϋ οποίου τόν δράστην ζητεί ή ’Αστυνομία.

'Ομολογούν δέ ψευδώς δτι είναι δράσται είτε διότι έπληρώθησαν άδρά ύπό τοϋ 
πραγματικού δράστου, είτε διότι θέλουν νά τόν κρύψουν, επειδή είναι στενός συγγενής 
ή ισχυρός φίλος. Έβεβαιώθησαν επίσης πλεΐστα παραδείγματα ψευδούς αύτοκατη- 
γορίας έξ υστερίας, άλκοολισμοΰ, έκφυλισμοΰ, αυθυποβολής, πολλάκις δέ καί έκ νο- 
σηράς δοξομανίας προς διαφήμισιν έπί εγκλημάτων, άτινα διετάραξαν τήν κοινήν 
γνώμην καί έπροκάλεσαν τήν κοινήν περιέργειαν.

Διά νά γίνη λοιπόν πιστευτή ή ομολογία πρέπει νά άποδεικνύεται καί άπό άλλα 
γεγονότα (πειστήρια, ίχνη, μάρτυρας κλπ.). δτι είναι ειλικρινής, δτι δηλ. ό όμο- 
λογών είναι ό πραγματικός δράστης.

'Ο  έλεγχος πάντως της ομολογίας είναι έργον τοϋ άνακριτικοΰ υπαλλήλου 
είς τόν όποιον τό κατώτερον άστυνομικόν δργανον οφείλει νά όδηγήση τόν όμολογοΰντα.

II. Δικαιώματα τοϋ κατηγορουμένου κατά τήν άνάκρισιν. Δικαιούται :
α) Νά παρίσταται μετά δύο τό πολύ δικηγόρων'ύπ’ αύτοΰ διοριζομένων.
β) Νά λάβη γνώσιν τών εγγράφων της άνακρίσεως προ τής άπολογίας του.
γ )  Νά ζητήση άντίγραφα τών έγγράφων τής άνακρίσεως.
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δ) Νά ζητήση προθεσμίαν μέχρι 48 ωρών διά νά προετοιμάση τήν άπολο- 
γίαν του, προ της παρελεύσεως της όποιας δέν ύποχρεοϋται εις απολογίαν.

ε) Νά άρνηθή νά άπολογηθη ή νά άπαντήση εις έρώτησιν, ό δέ κακοποιών 
κατηγορούμενον διά νά άπολογηθη ή όμολογήση ύπόκειται εις πειθαρχικάς καί ποι- 
νικάς κυρώσεις.

στ) Νά ψευσθή χωρίς νά ύπέχη καμμίαν ευθύνην.

§  85. Μάρτυρες.
I. 'Ορισμός. Μάρτυρες καλούνται τά πρόσωπα (πλήν τοΰ μηνυτοϋ καί τοΰ κα

τηγορουμένου), τά όποια καλούνται νά καταθέσουν παν ό,τι άντελήφθησαν ή ήκουσαν 
δι’ εν έγκλημα.

'Η  μαρτυρία είναι υποχρεωτική δι’ όλους ανεξαρτήτως γένους, ήλικίας, πε
ριουσιακής ή κοινωνικής θέσεως ή ύπηκοότητος.

'Ο άρνούμενος μετ’ έπιμονής τήν μαρτυρίαν του τιμωρείται ποινικώς (πλημ
μέλημα).

II. Έ νέργεια ι τω ν αστυνομικών οργάνων ώς προς τούς μάρτυρας.
"Οταν αστυνομικόν όργανον εύρεθή προ εγκλήματος ή δυστυχήματος σημειώνει άμέ- 
σως εις τό σημειωματάριόν του τά στοιχεία τών παρευρεθέντων μαρτύρων (Χ) καί 
προσκαλεΐ τούτους πραφορικώς νά τον άκολουθήσουν εις τό ’Αστυνομικόν Τμήμα 
προς έξέτασιν.

’Εάν άρνηθοΰν νά άκολουθήσουν, τό άστυν. όργανον δέν έχει δικαίωμα νά 
τούς όδηγήση βιαίως, άλλά θά άναφέρη τό γεγονός είς τον ’Αξιωματικόν 'Υπηρεσίας, 
όστις θά τούς καλέση έκ νέου νά προσέλθουν προς έξέτασιν καί εάν άρνηθοΰν καί πά
λιν θά έκδώση κατ’ αύτών ένταλμα βιαίας προσαγωγής.

§  86. Ποια πρόσωπα δέν εξετάζονται ώς μάρτυρες έπί 
ώρισμένων θεμάτων.

Κατ’ έξαίρεσιντοϋ άνωτέρω (§ 85. I .)  κανόνος δέν έξετάζονται ώς μάρτυρες.
1) Οί κληρικοί οίασδήποτε άνεκτής θρησκείας, ώς προς έκεΐνα τά όποια 

γνωρίζουν έκ τής έξομολογήσεως, διότι ή έξομολόγησις πρέπει νά παραμένη μυ
στική.

2) Οί δικηγόροι, τεχνικοί σύμβουλοι καί συμβολαιογράφοι, ώς προς εκείνα 
τά όποια τοΐς ένεπιστεύθησαν οί πελάται των, διά νά δύνανται οί πελάται νά 
έμπιστεύωνται άφόβως τάς υποθέσεις των είς αύτούς.

3) Οί ιατροί, φαρμακοποιοί καί οί βοηθοί αύτών καί αί μαΐαι, ώς προς έκεΐνα 
τά όποια τοΐς ένεπιστεύθησαν κατά τήν άσκησιν τοΰ έπαγγέλματός των. 'Ορίζεται 
τούτο διά νά δύνανται οί άσθενεΐς νά προσφεύγουν άφόβως είς τούς ιατρούς κλπ. 
προς θεραπείαν των έκ τών νόσων καί ιδίως έκ τών μεταδοτικών τοιούτων.

1. Μέ φυλάκισιν τιμωρείται ό μάρτυς, δστις προσκαλούμενος ύπό αστυνομικού οργάνου 
άρνεϊται νά δηλώση τήν ταυτότητά του ή δηλοΐ ψευδή τοιαύτην.

Μέ τήν αύτήν ποινήν τιμωρείται καί πας δστις, καίτοι γνωρίζει, άρνεϊται νά δηλώση ή 
δηλοΐ ψευδώς τήν ταυτότητα έτέρου προσώπου είς αστυνομικόν όργανον (άρθρον 65 κωδ. Ν. 
4971 καί άρθρον 225 § 2 Π.Κ.).
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4) Οί δημόσιοι ύπάλληλοι ώς προς τά στρατιωτικά ή διπλωματικά μυστικά 
ή μυστικά άφορώντα εις την άσφάλειαν του Κράτους, έκτος έάν 6 άρμόδιος 'Υπουργός 
έπιτρέψη την έξέτασίν των. 'Ορίζεται τοϋτο διά τήν προστασίαν της ασφαλείας του 
Κράτους.

§  87. Ποιοι μάρτυρες δικαιούνται νά άρνηθώσι τήν μαρ
τυρίαν των ώς προς παν ζήτημα.

Κατ’ έξαίρεσιν του άνωτέρω (§ 85. I.)  κανόνος περί του υποχρεωτικού της 
μαρτυρίας, δικαιούνται νά άρνηθώσι τήν μαρτυρίαν των :

α) Οί σύζυγοι. Ό  εϊς των συζύγων δηλαδή δικαιούται ν’ άρνηθή νά καταθέση 
παν δ,τι γνωρίζει εις βάρος τού ετέρου. Οΐ μεμνηστευμένοι ύποχρεοΰνται εις μαρτυρίαν.

β) Οί συγγενείς έξ αίματος τού κατηγορουμένου μέχρι τού β' βαθμού συμ
περιλαμβανομένου. Οί συγγενείς οδτοι είναι οί γονείς και τά τέκνα, οί αδελφοί, 
πάπποι ή μάμμαι καί τά έγγόνια. ’Επί πολλών συγκατηγορουμένων ό άνωτέρω μάρ- 
τυς δικαιούται νά άρνηθή τήν μαρτυρίαν του καί έάν προς ένα μόνον τούτων έχη τήν 
άνωτέρω συγγένειαν.

’Επί κατηγορίας κατ’ ανηλίκου, ή μαρτυρία είναι υποχρεωτική καί διά τούς 
άνωτέρω συγγενείς.

’Εάν ό μάρτυς είναι συγγενής προς τον παθόντα δεν δικαιούται νά 
τήν μαρτυρίαν του.

Οί άνωτέρω μάρτυρες έπαναλαμβάνομεν δτι δικαιούνται νά άρνηθοΰν τήν μαρ
τυρίαν των. ’Ά ρα έάν θέλουν δύνανται νά καταθέσουν.

Ή  αίτιολογία της άνωτέρω διατάξεως εύρίσκεται εις τό γεγονός δτι ό μάρτυς 
στενός συγγενής τού κατηγορουμένου εύρίσκεται πολλάκις προ τού τραγικού διλήμ
ματος ή νά παραποιήση τήν άλήθειαν ή νά προβάλη τό φυσικόν αίσθημα τής οικογε
νειακής στοργής. Εις αύτόν άπόκειται νά έκλέξη.

γ) Οί διπλωματικοί άντιπρόσωποι, οί πρόξενοι καί γενικώς οί άλλοδαποί, 
οί όποιοι δεν ύπόκεινται είς τούς Ελληνικούς Ποινικούς Νόμους (§§§ 49—52).

§  88. Ποιων μαρτύρων δύναται νά άπόσχη τής έξετά- 
σεως ό άνακριτικός υπάλληλος.

'Ο άνακριτικός ύπάλληλος ή τό δικαστήριον δύναται νά άπόσχη τής έξετάσεως 
τών κάτωθι μαρτύρων :

α) Τών παραφρόνων ή βλακών , δηλ. τών έστερημένων τού φωτός τού λογικού.
β) Τών διατελούντων προφανώς έν τοιαύτη διανοητική καταστάσει, ώστε νά 

νά μή είναι εις θέσιν νά παραστήσουν τά γεγονότα, ώς έλαβον χώραν, ώς λ.χ. τών δια- 
τελούντων έν μέθη, έπιληπτική προσβολή, ύστερική κρίσει κλπ.

Έ άν θά έξετασθοΰν ή δχι τά άνωτέρω πρόσωπα ώς μάρτυρες θά τό κρίνη ό 
άνακριτικός ύπάλληλος. Δέν άποκλείονται δηλαδή τελείως τής μαρτυρίας τά πρό
σωπα ταΰτα, καθ’ δσον έκ τής καταθέσεως π.χ. ένός παράφρονος ή μεθυσμένου δυ
νατόν νά προέλθωσι στοιχεία χρήσιμα διά τήν άνάκρισιν.
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§  89. Ποιοι μάρτυρες εξετάζονται οϊκοι.

Οδτοι είναι : ,
α) Οί Βασιλόπαιδες καί τά άλλα μέλη τής Βασιλικής οικογένειας, 
β) 'Ο  Πρωθυπουργός καί οί 'Υπουργοί.
γ )  Οί ’Αρχιερείς (Πατριάρχαι, ’Αρχιεπίσκοποι, Μητροπολϊται, ’Επίσκοποι), 
δ) Οί διπλωματικοί άντιπρόσωποι (Πρεσβευταί κλπ.) καί οί λοιποί άλλοδαποί 

οΐτινες δεν ύπόκεινται εις τούς 'Ελληνικούς Ποινικούς Νόμους (§§ 49-52 )ς
ε) Οί ένεκα νόσου ή γήρατος μη δυνάμενοι να έμφανισθώσιν ενώπιον των 

άνακριτικών υπαλλήλων.
’Εάν τις λοιπόν έκ των άνωτέρω παρευρεθή ώς μάρτυς εις έγκλημά τι, δέν 

προσκαλείται ύπό του ’Αστυνομικού εις τό ’Αστυνομικόν Τμήμα προς έξέτασιν, 
άλλα σημειώνει τά στοιχεία ταυτότητός του καί παραδίδει ταΰτα εις τον ’Αξιωμα
τικόν 'Υπηρεσίας, δστις έν συνεχεία μεταβαίνει εις την οικίαν του πρόςλήψιν τής κατα- 
θέσεώς του.

§  90. * Ορκωμοσία μάρτυρος.
"Εκαστος μάρτυς ύποχρεοΰται προ τής ένάρξεως τής καταθέσεώς του νά όρ- 

κισθή δτι θά πή την άλήθειαν. 'Ο άρνούμενος μετ’ έπιμονής νά όρκισθή τιμωρείται 
ποινικώς (πλημμέλημα).

'Ο μάρτυς, άφ’ ού θέση τήν δεξιάν χειρα επί τού 'Ιερού Ευαγγελίου, δίδει τον 
έξής δρκον :

«'Ορκίζομαι ένώπιον τοΰ Θεοϋ νά εΐπω εύσυνειδήτως δλην τήν 
άλήθειαν καί μόνην τήν αλήθειαν, χω ρίς νά προσθέσω ούτε νά άπο- 
κρύψω τι» .

Οί κληρικοί θέτουν τήν χειρα, ούχί έπί τού Εύαγγελίου, άλλ’ επί τού στήθους 
των, δίδουσι δέ τον έξής δρκον :

Οί ’Αρχιερείς (Πατριάρχαι, ’Αρχιεπίσκοποι, Μητροπολϊται,. Ε πίσκοποι) :  
Διαβεβαιοΰμαι έπί τη άρχιερωσύνη μου νά εϊπω εύσυνειδήτως δ λ η ν ......................

Οί πρεσβύτεροι, 'Ιεροδιάκονοι, καί 'Ιερομόναχοι : Διαβεβαιοΰμαι έπί τη Εε- 
ρωσύνη μου νά εΐπω εύσυνειδήτως δλην.................................................

Οί Ίσραηλΐται θέτουν τήν χειρα έπί τής Τέρας Βίβλου, οί δέ ’Οθωμανοί έπί 
τού Κορανίου.

’Εάν ό μάρτυς είναι άθρησκος ή ή θρησκεία του άπαγορεύη τον δρκον, κά- 
μνει τήν έξής δήλωσιν, ή οποία έπέχει θέσιν δρκου :

«Δηλώ, επικαλούμενος τήν τιμήν μου, καί τήν συνείδησίν μου, δτι θά εϊπω 
δλην τήν άλήθειαν καί μόνην τήν άλήθειαν, χωρίς νά προσθέσω, οΰτε νά άποκρύψω 
τι».

§  91. Ποιοι μάρτυρες εξετάζονται άνωμοτί.
'Ορισμένα πρόσωπα δέν έπιτρέπεται νά έξετασθοΰν ένόρκως, άλλ’ έξετάζονται 

άνωμοτί, δηλαδή χωρίς νά δώσουν δρκον.
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Τά πρόσωπα ταΰτα είναι :
α) Οί μή συμπληρώσαντες τό 17ον έ'τος της ήλικίας των, διότι ουτοι, λόγω τοϋ 

νεαρού της ήλικίας των, δεν έχουν επαρκή συνείδησιν οΰτε τής θρησκευτικής ίερότητος 
ούτε τής νομικής σημασίας τοϋ όρκου.

β) Οί καταφανώς έχοντες έξησθενημένην τήν διάνοιαν (παράφρονες, βλάκες 
κλπ .), διότι, λόγω τής διανοητικής καταστάσεώς των, δέν είναι εις θέση/ να άντιλη- 
φθοΰν τήν σημασίαν τοϋ όρκου.

γ )  Οί στερηθέντες των πολιτικών των δικαιωμάτων (έκλέγειν, έκλέγεσθαι), 
συνεπεία καταδίκης εις θάνατον ή κάθειρξιν, εις τινας δέ περιπτώσες καί εις φυλά
κιση/. Οότοι εξετάζονται ανωμοτί, λόγω τής προηγούμενης κακής διαγωγής των.

δ) Οί πολιτικώς ένάγοντες. Πολιτικώς ένάγων καλείται ό μηνυτής, ό όποιος 
ζητεί άποζημίωσιν από τον δράστην διά τήν ζημίαν τήν οποίαν ύπέστη έκ τοϋ εγκλή
ματος.

’Εξετάζεται άνωμοτί, διότι δέν τοϋ έχει εμπιστοσύνην ό νόμος ότι θά πή τήν 
άλήθειαν. Ούτος διά νά έπιτύχη τήν άποζημίωσιν είναι ένδεχόμενον νά είπη άναληθή 
πράγματα.

ε) Οί άστικώς υπεύθυνοι. Ά στικώ ς υπεύθυνος καλείται τό πρόσωπον, τό όποιον 
ύποχρεοΰται νά άποζημιώση καί νά ικανοποίηση τον παθόντα καί νά πληρώση τά 
έξοδα τής δίκης δι’ ένα έγκλημα τό όποιον διέπραξε άλλο πρόσωπον καί ούχί αυτός 
ό ύποχρεούμενος.

Τοιαύτην ευθύνην έχουν π.χ. οί γονείς διά τήν ζωοκλοπήν τοϋ υίοΰ των. 
στ) Οί μηνυταί, οσάκις δικαιούνται άμοιβής διά τήν μήνυσιν, τήν όποιαν ύπέ- 

βαλον.
’Αμοιβής δικαιούνται π .χ. οί ύποβάλλοντες μήνυσιν επί λαθρεμπορία, ζωο

κλοπή, ζωοκτονία, ληστεία, φυγοδικία, επί παραβάσει νόμου περί μονωπωλίου ναρ
κωτικών φαρμάκων, άλιείας διά δυναμίτιδος κλπ.

§  92. ’Έγγραφα.
I. Διάκρισις καί χρησιμότης εγγράφω ν. Τά έγγραφα διακρίνονται

είς δημόσια καί ιδιωτικά.
Δημόσια είναι τά έκδιδόμενα ύπό τών άρμοδίων Δημοσίων ’Αρχών κατά τούς 

νομίμους τύπους (π.χ. τό άπολυτήριον Γυμνασίου, τό φύλλον πορείας, ή ληξιαρχική 
πράξις γεννήσεως, τό πιστοποιητικόν ποινικού μητρώου κλπ.).

’Ιδιωτικά είναι τά ύπό τών ιδιωτών έκδιδόμενα (π.χ. ή έπιστολή, ή άπόδει- 
ξις καταβολής τού ενοικίου, τό μεταξύ δύο ιδιωτών συμφωνητικόν, ή διαθήκη κλπ .).

Τά έγγραφα (δημόσια καί ιδιωτικά) πολλάκις :
"Η άποδεικνύουν άμέσως ένα έγκλημα, ώς λ.χ. ή έξυβριστική έπιστολή, ήτις 

άποδεικνύει τήν έξύβρισιν, τό μπλόκ τού σερβιτόρου ή τό τιμολόγιον τού έμπορου, 
τό όποιον άποδεικνύει τήν αισχροκέρδειαν κλπ.

”Η χρησιμεύουν προς άπόδειξιν αύτοΰ, ώς λ.χ. ή έπιστολή, είς ήν ό Α γράφει 
προς τόν Β ότι, κατά τάς πληροφορίας του, τό έγκλημα τό διέπραξεν ό Γ.

II. Κ ατάσχεσις εγγράφ ω ν. Ποια δέν κατάσχονται.
'Οσάκις τά έγγραφα είναι χρήσιμα είς τήν άνάκρισιν κατάσχονται. Κατ’ έξαί- 

ρεσιν δέν έπιτρέπεται ή κατάσχεσις :
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1. Των επιστολώ ν, διότι τό άπόρρητον αυτών είναι άπολύτως άπαραβία- 
στον (άρθρον 20 Συντάγματος 1952). "Οταν όμως ή επιστολή παραληφθη υπό τοϋ 
παραλήπτου, άνοιχθή παρ’ αυτοΰ και λάβη ουτος γνώσιν τοϋ περιεχομένου της, παύει 
τό άπόρρητον καί ή επιστολή κατάσχεται.

2. Των εφημερίδων καί άλλων εντύπων διατριβών, είτε προ της δημοσιεύ- 
σεως, είτε μετ’ αυτήν.

Κατ’ έξαίρεσιν επιτρέπεται ή κατάσχεσις τών έφημερίδων, άλλα μετά τήν δη- 
μοσίευσιν καί κατόπιν εντολής τοϋ Είσαγγελέως, εις τάς έξης περιπτώσεις :

α) "Ενεκα προσβολής κατά τής χριστιανικής θρησκείας.
β) "Ενεκα προσβολής κατά τοϋ προσώπου τοϋ Βασιλέως, τοϋ Διαδόχου, τών 

συζύγων καί τέκνων αυτών.
γ )  "Ενεκα άσέμνων δημοσιευμάτων προσβαλλόντων καταφανώς τήν δημοσίαν

αιδώ.
δ) ’Εάν τό περιεχόμενον τοϋ δημοσιεύματος άποκαλύπτη κινήσεις τών ενό

πλων δυνάμεων στρατιωτικής σημασίας ή οχυρώσεις τής χώρας ή είναι στασιαστικόν 
ή στρέφεται κατά τής έθνικής άκεραιότητος ή άποτελή πρόκλησιν είς διάπραξιν εγ
κλήματος έσχάτης προδοσίας.

3. Τών εγγράφω ν, τά όποια περιέχουν διπλωματικά ή στρατιωτικά μυστικά 
ή μυστικά αναγόμενα εις τήν άσφάλειαν τοϋ Κράτους. Ταΰτα κατάσχονται μόνον κατό
πιν άδειας τοϋ 'Υπουργού τής Δικαιοσύνης.

4. Εγγράφων, τά όποια περιέχουν μυστικά τοϋ λειτουργήματος ή τοϋ έπαγγέλ- 
ματος τών κληρικών, συνηγόρων, τεχνικών συμβούλων, συμβολαιογράφων, ιατρών, 
φαρμακοποιών καί βοηθών αυτών καί μαιών.

5. Τά έγγραφα τών Προξενικών άρχείων.
6 . Τά έγγραφα τών διπλωματικών άντιπροσώπων καί λοιπών αλλοδαπών» 

οίτινες δεν ύπόκεινται είς τούς Ελληνικούς Νόμους (§§ 49—52).

§  93. Διερμηνεύς.

"Οταν ό μηνυτής ή ό κατηγορούμενος ή ό μάρτυς δεν γνωρίζη τήν Ελληνικήν 
γλώσσαν, τότε ό άνακριτικός ύπάλληλος διορίζει ενα πρόσωπον, τό όποιον, νά γνω
ρίζη τήν γλώσσαν τοϋ μηνυτοΰ ή κατηγορουμένου ή μάρτυρος καί τήν Ελληνικήν 
γλώσσαν, διά νά έξηγή τάς ερωτήσεις τοϋ άνακριτικοΰ ύπαλλήλου προς τόν έξεταζό- 
μενον καί τούς άπαντήσεις τούτου.

Τό πρόσωπον τοΰτο καλείται διερμηνεύς. Ό  διερμηνεύς, πριν νά άναλάβη 
τά καθήκοντά του, ορκίζεται δτι θά κάμη πιστήν καί άκριβή διερμήνευσιν.

Τ Ε Λ Ο Σ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 48.

«Περί τηρήσεώς 'Υπηρεσιακών Β ιβλίω ν».

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)  

Βιβλίον 'Οδηγών Αυτοκινήτων

Άρθρον 140. Εις τδ βιβλίον οδηγών αύτοκινήτων αί έγγραφαί δι’ έκαστον οδηγόν, κατα
λαμβάνουν ώς καί είς τό βιβλίον ιδιοκτητών αύτοκινήτων, δύο συνεχομένας σελίδας, ύπό τάς στή- 
λας τών όποιων συμπληροΰνται τά ύπ’ αύτών προβλεπόμενα στοιχεία.

Καί είς τό βιβλίον τοϋτο πάσα μεταβολή γίνεται ύπό τήν άρχικήν εγγραφήν, έν περιπτώ- 
σει δέ συμπληρώσεως τής μερίδος όδηγοϋ τινός, μεταφέρεται αϋτη είς άλλην σελίδα ή βιβλίον, αί 
δέ έγγραφα! συσχετίζονται.

"Αρθρον 141. Άμφότερα τ’ άνωτέρω βιβλία λαμβάνουν ίδιον αΰξοντα άριθμόν μονίμως, 
αί έγγραφαί δέ αύτών εύρετηριάζονται είς ίδιον δι’ άμφότερα εύρετήριον, τηρούμενον ώς άκολού- 
θως :

Άρθρον 142. Τοϋτο είναι άριθμητικόν εύρετήριον, φέρον αΰξοντα άριθμόν ίσοδυναμοϋντα 
με τούς άριθμούς κυκλοφορίας τών αύτοκινήτων.

Δι’ έκαστον χρησιμοποιούνται αί δύο συνεχόμενοι σελίδες έν συνεχεία δέ αύτοΰ είς μέν τήν 
άριστεράν σελίδα άναγράφεται ό αριθμός της μερίδος τοΰ ιδιοκτήτου, είς δέ τήν δεξιάν τόϋ όδηγοϋ.

Πλήν τούτου διά τά ονόματα τών οδηγών καί κατόχων αύτοκινήτων, τηροΰνται κεχωρισμέ- 
νως καί ονομαστικά εύρετήρια διά καρτών παρ’ έκαστον δέ εύρετηριαζόμενον όνομα, άναγράφεται 
ό άριθμός της μερίδος τοΰ άφορώντος αύτήν όδηγοϋ ή κατόχου.

Είς τά Τμήματα Τροχαίας Κινήσεως τηρείται επίσης καί έτερον ονομαστικόν εύρετήριον άπο- 
τελούμενον άπό κάρτας εύμεγέθεις, είς άς καταχωροΰνται αί παραβάσεις τών όδηγών. Είς έκά- 
στην κάρταν άναγράφεται τό όνοματεπώνυμον καί πατρώνυμον ένός όδηγοϋ ύπ’ αύτό δέ αί παρα
βάσεις είς άς ύποπίπτει συμπεριλαμβανομένων καί τών είς βαθμόν πλημμελήμματος ή κακουργή
ματος τοιούτων. ’Ακολούθως ή κάρτα ταξινομείται κατ’ άπόλυτον άλφαβητικήν σειράν.

Έκάστη τοιαύτη κάρτα δέον ν’ άποτελή τό Ποινικόν Μητρώον τοΰ όδηγοϋ δι’ δν συνετάγη.

Υ π ό δ ε ι γ μ α  Β ι β λ ί ο υ  ' Ο δ η γ ώ ν  Α ύ τ ο κ ι ν ή τ ω ν  
, ('Όρα ύπόδειγμα 18 είς σελ. 1426-1427)

Υ π ό δ ε ι γ μ α  Ε ύ ρ ε τ η ρ ί ω ν  
("Ορα ύπόδειγμα 19 είς σελ. 1426)

Βιβλίον ’Ιδιοκτητών Φορτηγών Κάρρων
"Αρθρον 143. Είς τό βιβλίον τοϋτο τηρούμενον κατά τό κατωτέρω ύπόδειγμα καταχωροΰν- 

ται τά στοιχεία κλπ. τών κατόχων κάρρων, σουστών κοά. γενικώς ιππηλάτων φορτηγών οχημάτων, 
διτρόχων ή τετρατρόχων.

Αί έγγραφαί καταλαμβάνουν δύο συνεχομένας σελίδας τοΰ βιβλίου δι’ έκαστον οδηγόν, ύπό 
τήν άρχικήν δέ έγγραφήν γίνεται πασα μεταβολή τής κυριότητος τοΰ οχήματος κλπ.

Είς τήν στήλην «συνήθης τόπος σταθμεύσεως» ή έγγραφή γίνεται διά μολυβδΐδος διά τήν 
εύχέριαν πάσης μεταβολής, είς δέ τάς «Παρατηρήσεις» αναγράφεται διά μολυβδΐδος επίσης αν 
τό όχημα είναι άγοραΐον, ή χρησιμοποιείται άποκλειστικώς πρός έξυπηρέτησιν έπιχειρήσεως τί
νος καί ποίας.

Άρθρον 144. Τό βιβλίον λαμβάνει μονίμως αΰξοντα άριθμόν, άντιστοιχοΰντα πρός τόν ά
ριθμόν κυκλοφορίας, έκάστου οχήματος. Αί έγγραφαί εύρετηριάζονται είς ίδιον άλφαβητικόν εύ
ρετήριον, πλαγίως δέ έκάστου ονόματος άναγράφεται καί ό αΰξων άριθμός κυκλοφορίας τοΰ οχή
ματος όπερ κατέχει.
Υ π ό δ ε ι γ μ α  Β ι β λ ί ο υ  ’Ι δ ι ο κ τ η τ ώ ν  Φ ο ρ τ η γ ώ ν  Κ ά ρ ρ ω ν  Σ ο υ σ τ ώ ν  

("Ορα υπόδειγμα 20 είς σελ. 1426)
Βιβλίον Η νιόχω ν Φορτηγών ’Οχημάτων

"Αρθρον 145. Είς τό βιβλίον καταχωροΰνται τά ύπό τοΰ κατωτέρω ύποδείγματος καί ύπό 
τάς οικείας στήλας προβλεπόμενα στοιχεία, τών ήνιόχων φορτηγών ιππηλάτων οχημάτων, οίτι- 
νες έτυχον προσωρινής άδειας ήνιοχίας.
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Ή  έγγραφή τής προτελευταίας στήλης ύπό τόν τίτλον «Σκοπός δι’ δν έξεδόθη ή άδεια ήνιο- 
>ίας» γίνεται διά μολυβδΐδος διά την ευχέρειαν πάσης μεταβολής.

Διά τό βιβλίον τοΰτο τηρείται ίδιον άλφαβητικόν εΰρετήριον, εις δ πλαγίως τοϋ ονόματος 
έκάστης εγγραφής καταχωρεϊται ό άριθμός τής μερίδος τοϋ ήνιόχου.

' Υ π ό δ ε ι γ μ α  Β ι β λ ί ο υ  ' Η ν ι ό χ ω ν  Φ ο ρ τ η γ ώ ν  ’Ο χ η μ ά τ ω ν  
("Ορα υπόδειγμα 21 εις σελ. 1426)

Βιβλίον ’Ιδιοκτητών ’Επιβατηγών 'Αμαξών
’Άρθρον 146. Δι’ έκαστον κάτοχον άμάξης, χρησιμοποιούνται δύο συνεχόμεναι σελίδες τοΰ 

βιβλίου τούτου, είς άς καταχωροϋνται ύπό τάς οικείας στήλας τά στοιχεία κλπ. των κατόχων 
επιβατηγών άμαξών.

’Ά ν ό κάτοχος έπιβατικής άμάξης είναι καί ήνίοχος, καταχωρεϊται ίδια έγγραφή είς τό βι- 
βλίον ήνιόχων έπιβατικών άμαξών, σχετιζομένη μέ τήν πρώτην.

Έκαστος άριθμός τοϋ βιβλίου άντιστοιχεΐ προς τόν άριθμόν τής άμάξης ήτις κατεχωρήθη 
είς έκάστην σελίδα.

Είς τάς παρατηρήσεις, καταχωρεϊται πασα μεταβολή κυριότητος τής άμάξης,. αί έγγραφαί 
εΰρετηριάζονται είς ίδιον άλφαβητικόν εΰρετήριον.

' Υ π ό δ ε ι γ μ α  Β ι β λ ί ο υ  ’Ι δ ι ο κ τ η τ ώ ν  ’Ε π ι β α τ η γ ώ ν  ' Α μ α ξ ώ ν  
("Ορα υπόδειγμα 22 είς σελ. 1427)

Βιβλίον 'Ηνιόχων ’Επιβατηγών Ά μαξώ ν
Άρθρον 147. Είς τό βιβλίον τοΰτο καταχωροϋνται τά ύπό τών στηλών αύτών προβλεπό- 

μενα στοιχεία, δι’ έκαστον ήνίοχον έπιβατικών άμαξών. Αί έγγραφαί καταλαμβάνουν τάς δύο. 
συνεχομένας. σελίδας. Είς τήν στήλην «άριθμός άμάξης» ήν οδηγεί, ή έγγραφή γίνεται διά μο
λυβδΐδος διά τήν εύχέρειαν τυχόν μεταβολής.

Αί έγγραφαί αύτοΰ λαμβάνουν συνεχώς καί μονίμως ίδιον αΰξοντα άριθμόν, συνεχιζόμενον, 
έν περιπτώσει συμπληρώσεως ένός βιβλίου είς έτερον.

Αί έγγραφαί εΰρετηριάζονται είς ίδιον άλφαβητικόν εΰρετήριον.
' Υ π ό δ ε ι γ μ α  Β ι β λ ί ο υ  ' Η ν ι ό χ ω ν  ’Ε π ι β α τ η γ ώ ν  ' Α μ α ξ ώ ν  

("Ορα ύπόδειγμα 23 είς σελ. 1427)
Βιβλίον Ποδηλάτων (απλών)

"Αρθρον 148. Είς τάς συνεχομένας σελίδας τοΰ βιβλίου τούτου καί ύπό τάς οικείας στήλας 
καταχωροϋνται τά ύπ’ αύτών προβλεπόμενα στοιχεία τών κατόχων άπλών ποδηλάτων.

Τό βιβλίον φέρει άριθμούς άντιστοιχοΰντας πρός τόν άριθμόν έκάστου ποδηλάτου καί διά 
τόν λόγον τοΰτον ό αΰξων άριθμός τοϋ βιβλίου είναι σταθερός ό αύτός δέ συνεχίζεται καί είς έτερα, 
έν περιπτώσει συμπληρώσεως τοΰ πρώτου.

Αί έγγραφαί αύτοΰ εΰρετηριάζονται είς ίδιον άλφαβητικόν εύρετήριον.

' Υ π ό δ ε ι γ μ α  Β ι β λ ί ο υ  Π ο δ η λ ά τ ω ν  ( ά π λ ώ ν )
("Ορα ύπόδειγμα 24 είς σελ. 1428)

Βιβλίον Ποδηλάτων μετά κινητήρος
’Άρθρον 149. Εις τοΰτο καταχωροϋνται τά στοιχεία τών κατόχων μικρών ποδηλάτων μετά 

κινητήρος προσθέτου ή μή, συμφώνως πρός τό κατωτέρω ύπόδειγμα.
Καί είς τό βιβλίον τοΰτο ό αΰξων άριθμός είναι μόνιμος άντιστοιχεΐ δέ πρός τόν άριθμόν 

κυκλοφορίας τοΰ ποδηλάτου.
Αί έγγραφαί εΰρετηριάζονται είς ίδιον άλφαβητικόν εύρετήριον.

' Υ π ό δ ε ι γ μ α  Β ι β λ ί ο υ  Π ο δ η λ ά τ ω ν  μ ε τ ά  κ ι ν η τ ή ρ ο ς  
("Ορα ύπόδειγμα 25 είς σελ. 1428)

Βιβλίον Λεωφορείων
Άρθρον 150. Είς τά Τμήματα Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών καί Πειραιώς ένθα ή κίνησις 

τών τροχοφόρων είναι μεγάλη, δύναται νά τηρήται «Βιβλίον Αεωφορείων» κατά τό κατωτέρω 
ύπόδειγμα.
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Τό βιβλίον τοϋτο τηρούμενο'; καλώς δύναται νά συντείνη εις την ευχερή παροχήν πληροφο
ριών περί τών στοιχείων, κυκλοφορίας παντός λεωφορείου κυκλοφοροϋντος έν τη πόλει, νά παρά- 
σχη δέ άμέσως καί τά στοιχεία συναφοϋς στατιστικής.

Διά τό βιβλίον τοϋτο δέν τηρείται εύρετήριον, καθ’ δσον οί αριθμοί τών λεωφορείων είναι 
Εγγεγραμμένοι καί είς τό «Βιβλίον ’Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων» έξ οΰ παραπέμπεται ό τηρών τά βι
βλία υπάλληλος είς τό «Βιβλίον Λεωφορείων» πρός λήψιν ιδιαιτέρων πληροφοριών.

, Υ π ό δ ε ι γ μ α  Β ι β λ ί ο υ  Λ ε ω φ ο ρ ε ί ω ν
("Ορα υπόδειγμα 26 είς σελ. 1428)

Βιβλίον Δυναμικότητος ’Αστικών Γραμμών Λεωφορείων
’Άρθρον 151. 'Ομοίως είς τά Τμήματα Τροχαίας Κινήσεως’Αθηνών καί Πειραιώς τηρεί

ται καί βιβλίον ύπό τον ανωτέρω τίτλον είς δ καταχωροϋνται τά ΰπό τών στηλών αύτοϋ προβλε- 
πόμενα στοιχεία δυναμικότητος έκάστης λεωφοριακής γραμμής κατά τούς κειμένους Νόμους.

Δι’ έκάστην τοιαύτην γραμμήν χρησιμοποιούνται μία ή περισσότεροι σελίδες τοϋ βιβλίου 
χωριζόμεναι έκ τών προτέρων.

Είς τήν στήλην «Παρατηρήσεις» γίνεται πάσα μεταβολή μεταθέσεως λεωφορείου έκ μιας 
γραμμής είς έτέραν, είς δέ τό τέλος τοϋ βιβλίου, άναγράφονται κατ’ άλφαβητικήν σειράν αί γραμ- 
μαί, έναντι δέ αύτών 6 αριθμός τής σελίδος τοϋ βιβλίου είς ήν κατεχωρήθη ή σχετική έγγραφή 
έκάστης.

' Υ π ό δ ε ι γ μ α  Β ι β λ ί ο υ  Δ υ ν α μ ι κ ό τ η τ ο ς  Ά σ τ .  Γ ρ α μ μ ώ ν  Λ ε ω φ ο ρ ε ί ω ν
(“Ορα υπόδειγμα 27 είς σελ. 1428)

Βιβλίον 'Υπεραστικών Γραμμών Λεωφορείων

’Άρθρον 152. 'Ομοίως είς τά Τμήματα Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών καί Πειραιώς τηρείται 
καί ιδιαίτερον βιβλίον, φέρον τον άνωτέρω τίτλον, είς δ καταχωροΰντα ι πάντα τά ύπό τών άνωτέρω 
στηλών αύτοϋ προβλεπόμενα στοιχεία τών λεωφορείων τών έξυπηρετούντων ύπεραστικάς γραμμάς.

Δι’ έκάστην γραμμήν χρησιμοποιοΰνται έπίσης μία ή περισσότεροι σελίδες, χωριζόμεναι 
έκ τών προτέρων, πλήν τής πρώτης στήλης, είς τάς δύο έπομένας τοϋ βιβλίου αί έγγραφοί γ ί
νονται διά μολυβδιδος διά τήν ευχέρειαν τών μεταβολών.

Είς τό τέλος τοϋ βιβλίου, τηρείται ονομαστικόν εύρετήριον τών γραμμών, παραπλεύρως δέ 
έκάστης αναγράφονται οί άριθμοί τών σελίδων είς άς κατεχωρήθησαν αί σχετικοί έγγραφοί.

( ' Υπ ό δ ε ι γ μα  Βι βλί ον  Υ π ε ρ α σ τ ι κ ώ ν  Γ ρ α μ μ ώ ν  Λεωφορε ί ων) .
(“Ορα ύπόδειγμα 28 είς σελ. 1429)
Βιβλίον φωτογραφιών 'Οδηγών

Άρθρον 153. Είς όλα τά Τμήματα Τροχαίας Κινήσεως τηρείται καί έν βιβλίον φέρον τόν 
άνωτέρω τίτλον είς τό όποιον έπικολλώνται αί φωτογραφίαι πάντων τών οδηγών τής πόλεως, 
είτε πρόκειται περί έπαγγελματιών είτε περί έρασιτεχνών. Πρός τοϋτο έκαστος οδηγός κατά τήν 
πρώτην μετάβασίν του είς τό Τμήμα πρός θεώρησιν τής άδείας του, δέον νά φέρη καί μίαν έπί 
πλέον καθαράν φωτογραφίαν τοϋ μικροΰ μεγέθους Ενα έπικολληθή είς τό βιβλίον τοϋτο. Κάτωθεν 
έκάστης φωτογραφίας άναγράφεται ό άριθμός τής μερίδος τοϋ είκονιζομένου είς ταύτην όδηγοΰ.

Αί φωτογραφίαι λαμβάνουν αΰξοντα άριθμόν όστις αναγράφεται άνωθεν έκάστης.

Μ έ ρ ο ς  ΚΕ·.
’Αγορανομία

Ά ρθρον 154. Παρ’ έκάστω Άγορανομικώ Τμήματι, πλήν τών άλλων τηρούνται καί δύο 
μεγάλα βιβλία, είς τά όποια άναγράφονται ύπό υπαλλήλου όριζομένου ύπό τοϋ Διοικητοΰ τοϋ Τμή
ματος αί σημειούμεναι άγοραΐαι τιμαί τών παντός είδους τροφίμων καί ειδών πρώτης ανάγκης.

Άρθρον 155. ’Εκ τών άνωτέρω βιβλίων τό μέν έν καλείται «Πρόχειρον Βιβλίον Τιμών», 
τό δέ έτερον «Καθολικόν Βιβλίον Τιμών».

Άμφότερα τά βιβλία τηρούνται κατά τά κατωτέρω ύποδείγματα.
Ά ρθρον 156. Είς τό «πρόχειρον βιβλίον τιμών» άναγράφονται είς τάς οικείας στήλας καί 

έν συνεχεία έκάστου είδους πρώτης άνάγκης, αί σημειούμεναι άγοραΐαι τιμαί αύτών καί βάσει 
τών δελτίων τιμών ή τών έξηκριβωμένων τιμών παρά τών υπαλλήλων τοϋ Τμήματος, είς τό τέλος 
8έ έκάστου δεκαπενθημέρου έκάστου μηνός καί είς τήν οίκείαν στήλην άναγράφεται δι’ έρυθράς
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μελάνης, δ μέσος δρος τιμών τοϋ Ιδθημέρου, έκάστου είδους. Οδτω Θά δύναται τδ Άγορανομικδν 
Τμήμα νά παράσχη ύπεύθυνον καί άκριβή πληροφορίαν είς πάντα καί ίδια είς τάς προϊσταμένας 
αύτοϋ Άρχάς, περί τής τιμής είς οίανδήποτε περίστασιν.

’’Αρθρον 157. Είς έκάστην σε>ίδα καταχωροϋνται αί έγγραφαί ένδς Ιδθημέρου, ούτως ώστε 
είς τάς δύο συνεχομένας σελίδας τοϋ βιβλίου, νά έμφαίνηται ό μέσος δρος τιμών έκάστου μηνδς 
καθ’ ήμέραν καί·κατά 15θήμερον, ό δέ αΰξων άριθμδς τοϋ βιβλίου άντιστοιχεΐ πρδς τδν αΰξοντα 
άριθμδν τών άναγραφέντων είδών τροφίμων κλπ. έκάστου μηνδς.

"Αρθρον 158. ’ Επί τή βάσει τών έγγραφών τοϋ προχείρου βιβλίου τιμών συμπληροΰνται 
κατά Ιδθήμεβον αί οίκεϊαι στήλαι τοϋ Καθολικοΰ Βιβλίου Τιμών. Αί δύο συνεχόμεναι αύτοϋ σελί
δες περιλαμβάνουσιν καί τούς 12 μήνας τοϋ έτους ύπδ τάς οικείας δέ στήλας έκάστου μηνδς άνα- 
γράφονται δι’ έρυθράς μελάνης αί τιμαί—κατά μέσον δρον—έκάστου Ιδθημέρου καί ό μέσος δρος 
τιμών έκάστου μηνδς.

'Ομοίως είς τήν προτελευταίαν στήλην άναγράφεται ό μέσος δρος τιμών έκάστου έτους, 
οδτω δέ τδ δελτίον τοΰτο τηρούμενον καλώς, θ’ άποβαίνη ό καθρέπτης τής αύξομοιώσεως τών τι
μών τών τροφίμων καί είδών πρώτης άνάγκης, ό όδηγδς τής ύπηρεσίας πρδς έξακρίβωσιν τών αί
τιων είς περιπτώσεις αΰξήσεως τιμής είδους τινδς καί θά παρέχη τά στοιχεία πρδς σύνταξιν στα
τιστικής.

"Αρθρον 159. Άμφότερα τά ώς άνω βιβλία τηρούνται ύπδ τήν άμεσον έπίβλεψιν καί εύθύ- 
νην τοϋ Διοικητοΰ τοϋ Άγορανομικοΰ Τμήματος, έπιθεωροΰνται δέ ύπδ παντδς ένεργοΰντος έπι- 
θεώρησιν άνωτέρου.

"Αρθρον 1 6 0 . ' Υ π ό δ ε ι γ μ α  Βι βλ ί ου  Τ ι μ ώ ν  ( Προχε ί ρου) .

('Όρα ύπόδειγμα 29 είς σελ. 1429)

' Υ π ό δ ε ι γ μ α  Βι βλί ου  Τ ι μ ών  (Καθολι κού)

('Όρα ύπόδειγμα 30 είς σελ. 1429)

"Αρθρον 161. Είς έκαστον Άγορανομικδν Τμήμα, τηρείται έπίσης καί έτερον είδικδν βι- 
βλίον καλούμενον «Βιβλίον Δειγματοληψιών».

Είς τοΰτο άναγράφονται τά ύπδ τών οικείων στηλών αύτοϋ προβλεπόμενα στοιχεία, τηρεί
ται δέ ώς άκολούθως.

"Αρθρον 162. Είς τήν πρώτην στήλην αναγράφεται ό αΰξων άριθμδς τών λαμβανομένων 
γενικώς δειγμάτων. Είς τήν 2αν τδ όνοματεπώνυμον καί βαθμδς τοϋ ύπαλλήλου τοϋ ένεργήσαν- 
τος τήν δειγματοληψίαν μετ’ ένδείξεως καί τών στοιχείων περιλαίμιου του ή τοϋ άριθμοΰ Γενικού 
Μητρώου αύτοϋ. Είς τήν τρίτην τά στοιχεία καί διεύθυνσις τοϋ καταστήματος τοϋ έπαγγελμα- 
τίου έμπόρου κλπ. παρά τοϋ οποίου έλήφθη τδ δείγμα. Είς τήν 4ην τδ είδος τοϋ δείγματος (βού- 
τυρον, γάλα κλπ.). Είς τήν 5ην ή ήμερομηνία λήψεως αύτοϋ. Είς τήν 6ην ό άριθμδς καί ή χρονο
λογία τοϋ εγγράφου τοϋ συνοδεύοντος τήν άποστολήν τοϋ δείγματος είς τδ Χημεΐον. Είς τήν 7ην 
ή γνωμάτευσις συνοπτικώς τοϋ Χημικοΰ ’Εργαστηρίου. Είς τήν 8ην τδ άποτέλεσμα τής έξετάσεως 
(π.χ. εύρέθη έν τάξει ή νοθευμένον κατά 10%  κλπ.) καί είς τάς «Παρατηρήσεις» ή ενέργεια τής 

Αστυνομία . Ή το ι έάν τδ δείγμα εύρέθη έν τάξει, άναγράφεται ή λέξις «Άρχείον» κάτωθεν δέ 
αύτής ό άριθμδς φακέλλου τής ύποθέσεως. ’Εάν εύρέθη νοθευμένον καί ύπεβλήθη μήνυσις άναγρά- 
φεται ό άριθμδς καί ή χρονολογία τής μυνήσεως. ('Ως λ.χ. Δ. 1523/20-5-35), έάν δέ έγένετο «σύ- 
στασις» λόγω τής άσημάντου ποσοστού νοθεύσεως, ή λέξις «Συστάσεις», μετά τοϋ άριθμοΰ έπί
σης τοϋ φακέλλου τ)ΰ Αρχείου.

"Αρθρον 163. Αί έγγραφαί τοϋ βιβλίου δειγμμτοληψίας καταλαμβάνουν καί τάς δύο συνε
χομένας σελίδας αύτοϋ καί εύρετηριάζονται είς ίδιον άλφαβητικόν εύρετήριον. Τδ βιβλίον άλλάσ- 
σει κατ’ έτος τηρείται δέ ύπδ’τήν άμεσον έπίβλεψιν καί προσωπικήν ευθύνην τοϋ Διοικητοΰ τής 
'Υπηρεσίας, δστις τδ έπιθεωρεΐ καθ’ έκάστην.

' Υ π ό δ ε ι γ μ α  Β ι β λ ί ο υ  Δ ε ι γ μ α τ ο λ η ψ ι ώ ν  

('Όρα ύπόδειγμα 31 είς σελ. 1429)

Α ρθρον 164. Είς έκαστον Άγορανομικδν Τμήμα τηρείται έπίσης καί μέγα βιβλίον έν 
είδει άλφαβητικοΰ ευρετηρίου καλούμενον «Βιβλίον Διατιμήσεων».

Είς τάς άλφαβητικάς αύτοϋ σελίδας καταχωροΰνται άναλόγως τής ονομασίας έκάστου εί
δους αί άποφάσεις διατιμήσεων τών τροφίμων καί είδών πρώτης άνάγκης περιληπτικό»;.

Α ρθρον 165. Τδ βιβλίον τοΰτο είναι μόνιμον, καί έπιθεωρεΐται ύπδ τών Διοικητών τής 
'Υπηρεσίας καί τών έκάστοτε έπιθεωρητών Άνωτέρων.
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'Υπόδειγμα 18 ΒΙΒΛΙΟΝ ΟΔΗΓΩΝ
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ΣΗΜ. Είς δσας υπηρεσίας ύπάρχη μεγίστη κίνησις, δύναται νά τηρείται εΰρετήριον

Υπόδειγμα 19
ΕΤΡΕΤΗΡΙΟΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

α.α. ’Αριθμός μερίδων ’Ιδιοκτητών ’Αριθμός μερίδος Όδηγών

Υπόδειγμα 20
ΒΙΒΛΙΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΣΟΥΣΤΩΝ
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Υπόδειγμα 21
ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΗΝΙΟΧΕΙΑΣ
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'Υπόδειγμα 22
ΒΙΒΛΙΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΜΑΞΩΝ
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'Υπόδειγμα 23
ΒΙΒΛΙΟΝ ΗΝΙΟΧΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΜΑΞΩΝ
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’Υπόδειγμα 24
ΒΙBATON ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ (ΑΠΛΩΝ)
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Υπόδειγμα 25
ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ

υ> VJ--2 » 
60 ο- 
-« §.

. ο 
< *

!FS'
Κ α τ ό χ ο υ

Ονοματε
πωνύμου

Πατρώνυ-
μον

Χρονολ. Διεύθυνσις 
γεννήσεως κατοικίας

ΤΙ εΐνε; 
άγοραιον ή 
ιδιωτικόν

Ημερομηνία
καταχωρήσεως

κ
μ
a

8

8

l··
3ο-

b-f="

8
Β

Υπόδειγμα 26
ΒΙΒΛΙΟΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
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«g-i^g: ο-,3· : γραμμήν του 
Jj-b*8 ! 1-1 ; (άριθ. καί χρονολ.)

Ονοματε-
πώνυμον

Πατρώ- Διεύθυνσις 
νυμον κατοικίας

Υπόδειγμα 27 Γραμμή .
ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

'Αριθμός
αύτοκινήτων

’Αριθμός Βιβλίου 
Λεωφορείων

Συνολον κυκλοφορουντων αυτοκι- π  ,, , χ , , , Παρατηρήσεις νητων εις την αυτήν γραμμήν

ΣΗΜ. Δι’ έκάστην Γραμμήν καταλαμβάνονται ώρισμέναι έκ των προτέρων σελίδες. 
Είς τό τέλος τοϋ βιβλίου τηρείται εΰρετήριον 'Ονομαστικόν.
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'Υπόδειγμα 28 Γραμμή
ΒΙΒΛΙΟΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

A. Α. Λεωφορείου Τόπος Σταθμεύσεως Δρομολόγιον

'Υπόδειγμα 29 Πρόχειρον
ΒΙΒΛΙΟΝ ΑΓΟΡΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ Α' ΑΝΑΓΚΗΣ
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*Τπόδειγμα 30 ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α' ΑΝΑΓΚΗΣ Καθολικόν

Μήνες Έ τος 195.. Μήνες
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Δεκαπενθήμερον Μέσος δρος
μηνός

4 Αον Βον

: Δραχ. ; Λ. : Δραχ. · Λ. Δραχμαί ; Λ.
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χεία στήλας γίνονται 
αί έγγραφαί καί των 

12 μηνών, ές δIs 
έκάστην σελίδα

Μέσος όρος 
τιμών έτους

b

Δραχμαί ! Λ* ; β

'Υπόδειγμα 31 ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ
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( Ή  συνέχεια του Κανονισμού εις τό επόμενον)



ΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΝ ΧΗΜΕΙΟΝ ΤΟΤ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΧΗΜΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ά ριθ. 1061/1953.

«Περί καθορισμού των ορών οΰς δέον να πληροί τό έκ τής αλλοδαπής είσαγόμενον 
καί είς τήν κατανάλωσιν προσφερόμενον τέϊον».

Έχοντες ύπ’ δψιν τό ύπ’ άριθ. 41051/1953 έγγραφον του Γενικού Χημείου τοϋ Κράτους, 
σχετικώς μέ τούς δρους οΰς δέον νά πληροί τό έκ τής αλλοδαπής είσαγόμενον καί είς τήν κατα- 
νάλωσιν προσφερόμενον τέϊον, τό έδάφιον δ' τής παραγράφου 8 τοϋ άρθρου 6 τοϋ Νόμου 4328/ 
1929 «περί συστάσεως Γενικού Χημείου τοϋ Κράτους», τό άρθρον 4 τοϋ Διατάγματος τής 31 ’Οκτω
βρίου 1929 «περί κανονισμοΰ τής λειτουργίας καί των-εργασιών τοϋ Άνωτάτου Χημικοΰ Συμβου
λίου, καθορίζομεν ώς άκολούθως τούς δρους οΰς δέον νά πληροί τό έκ τής άλλοδαπής είσαγό
μενον καί τό είς τήν κατανάλωσιν προσφερόμενον τέϊον.

'Υπό τό ονομα τέϊον (πράσινον ή μέλαν τέϊον) νοούνται τα διά διαφόρων μεθόδων ξηραθέντα 
καί κυλινδροθέντα φύλλα ή καί οφθαλμοί φύλλων, σπανιώτερον δέ οφθαλμοί άνθέων τοϋ τεϊο- 
δένδρου (Thea Sinensis ή Thea assamiga).

Ή  υγρασία τοϋ τεΐου δέον νά μή είναι άνωτέρα των 12% .
Ή  περιεκτικότης είς ύδατοδιαλυτόν έκχύλισμα δέον διά μέν τό πράσινον τέϊον ν’ άνέρχη- 

ται τουλάχιστον είς 28% , διά δέ τό μέλαν τουλάχιστον είς 25% .
’Απαγορεύεται : 1 ) Ή  παρουσία ξένων προς τό τέϊον φύλλων, οφθαλμών ή μίσχων. 2) 

Ή  πώλησις έξατμησθέντος τεΐου καί τεΐου έλευθέρου ή πτωχοϋ είς καφεΐνην ώς πλήρους καί κα
νονικού τοιούτου. 3) Ή  παρουσία ξένων προς τό τέϊον φυσικών στοιχείων ή άλλων ύλών, ώς 
χρώματος κλπ., τής παρουσίας τών τοιούτων ύλών χαρακτηριζομένης ώς νοθείας. Νοθευμένον δέον 
νά θεωρήται καί τό τέϊον ένέχον υγρασίαν άνωτέραν τής διά τής παρούσης δριζομένης.

Ωσαύτως νοθευμένον θεωρείται καί τό τέϊον τό συγκείμενον έκ φύλλων τεΐου διαφόρων τών 
δηλουμένων, ώς τέϊον Άσαμικόν ή Κινεζικόν, περιέχον φύλλα ετέρου είδους ή έτερα ύποκατά- 
στατα ή ξένα φυτά.

4) Ή  πώλησις τεΐου ήλλοιωμένου, είτε έκ τής έπιδράσεως τοϋ φωτός ή τής υγρασίας ή 
άέρος καί παρέχον οσμήν εΰρωτιώδη καί έν γένει διάφορον τοϋ κανονικού καί ύγειοΰς τεΐου.

Ή  συσκευασία τόσον τοϋ είσαγομένου (κατά τον χρόνον τής εισαγωγής) δσον καί τοϋ εις 
τό έμπόριον φερομένου τεΐου δέον άπαραιτήτως νά είναι ή άκόλουθος :

1 ) Είς λευκοσιδηρά ή έξ άργιλλίου ερμητικώς κλείοντα δοχεία ή κυτία ή έκ πλαστικών 
ύλών, ή έτέρα συσκευασία διασφαλίζουσα πλήρως τό προϊόν.

2) Είς κιβώτια έκ ξύλου ή κόντρα-πλακέ ή άναλόγου, άτινα έσωτερικώς δέον νά ώσιν έπεν- 
δεδυμένα ύδατοστεγώς ή άεροστεγώς διά φύλλου μολύβδου ή άργιλλίου ή κασσιτέρου ή κράματος 
έξ αύτών ή έκ πλαστικών ύλών ή έν γένει έξ ΰλης διασφαλιζούσης πλήρως τό προϊόν άπό έξωτε- 
ρικάς έπιδράσεις.

’Απαγορεύεται ή συσκευασία τοϋ τεΐου έντός χαρτοσάκκων, χαρτοσακκουλών, σάκκων έξ 
ύφάσματος καί έν γένει συσκευασία διάφορος τής άνωτέρω όριζομένης, μή προστατευούσης τό προ
ϊόν άπό τής ύγρασίας ή έτέρας έξωτερικής έπιδράσεως.

’Επί τής πάσης φύσεως δοχείων ή κιβωτίων, συσκευασίας δέον νά άναγράφωνται ό τίτλος 
τοϋ παρασκευαστοΰ, άτόμου ή 'Εταιρείας, τοϋ άντιπροσώπου ώς καί ή ποιότης, τό είδος τοϋ 
τεΐου, έτι δέ καί ό τόπος προελεύσεως αύτοΰ.

Πασα παράβασις τών άνωτέρω τιμωρείται συμφώνως προς τάς προβλεπομένας ύπό τών 
έκάστοτε ίσχυουσών διατάξεων τοϋ Άγορανομικοΰ Κώδικος προκειμένου δέ περί εισαγωγής δέον 
νά μή έπιτρέπηται αΰτη.

Έ ν  Άθήναις τή 16 ’Ιανουάριου 1954 
Άνώτατον Χημικόν Συμβούλιον—Γεν. Χημεϊον Κράτους.
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Μ ΕΤΑΒΟΛΑΙΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ

— Παρητήθησαν τοϋ Άστυν. Σώματος, οί Άρχιφ. Πάνου Π . -καί Καμποϋκος 
Λ. καί οί άστυφ. Τΰρος Σ ., Γιαννόλας Π., Οικονόμου Α., Μπεγιέτης Β., Μουγιά- 
κος Α., Πάγκαλος Β., Λιπαράκης Ν. καί Σκιαδας Φ.

—Άπελύθησαν τοϋ ’Αστυν. Σώματος, διά λόγους Πειθαρχίας, ό 'Υπαρχ. 
Μιχόπουλος Δ. καί οί άστυφ. Βουρλιώτης Κ., Τζινιέρης X., Ψάλτης Σ., Παπαγεωρ- 
γίου Π., Γλογοβίτης Δ. καί Φραγκιαδούλης Μ.

—Άπελύθη διά λόγους υγείας, ό άστυφ. Πολλάλης Θ.
—Άπεβίωσαν οί : άνθ/μος Χαρούλης Εύστ., ύπαρχ. Άρκουδάρης Δημ. καί 

ό άστυφ. Χατζησκαρλατίδης Γεώργ.

*

ΑΘΛΗΤΙΣΜ ΟΣ Ε ΙΣ  ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

— Τήν3ηνκαί 4ην’Ιουλίου έ.έ., έτελέσθησαν εις Άλεξάνδρειαν-Αΐγύπτου Διε
θνείς αγώνες Στίβου, είς οδς μετέσχον καί Έλληνες πρωταθληταί, μεταξύ των οποίων 
ήτο καί ό άστυφύλαξ Σίλλης Βασίλειος, δστις κατέλαβε την Ιην θέσιν είς τον δρόμον 
400 μέτρων μέ τον ικανοποιητικόν χρόνον των 49"4/10.

— Τήν ΙΟην ’Ιουλίου, είς τό Γήπεδον άθλοπαιδιών τοϋ «Τυφώνος» συνην- 
τήθη είς φιλικόν άγώνα Καλαθοσφαίρας ή ’Αστυνομική όμάς μετά τής γηπεδούχου 
τοιαύτης. Νικήτρια ή ’Αστυνομική όμάς μέ σκορ 54—49.

— Τήν ΙΟην καί 11ην ’Ιουλίου έ.έ'., είς τό Παναθηναϊκόν Στάδιον έτελέσθησαν 
οί έτήσιοι αγώνες Στίβου, τά «Ελευθέρια’)), είς οδς μετέσχον καί άστυφύλακες-ά- 
θληταί έπιτυχόντες τάς ακολούθους έπιδόσεις : 1 ) Άναστασόπουλος Άνδρέας, 400 μ. 
54". 2) Παπαδόγιαννης Μιχαήλ, 400 μ. 53"1/10. 3) Τρουλινός ’Εμμανουήλ, 
σφυροβολία 44,95 μ. 4) Σίλλης Βασίλειος, 400 μ. 49"6/10, 800 μ. 1'54"5/10. 5) 
Κόρμαλης Λεωνίδας, 400 μ. 50"9/10. 6) Πολίτης Κων/νος, άλμα είς ΰψος 1,75 μ. 
7) Παπακωνσταντίνου Προκόπιος, 100 μ. 12". 8) Παπαγεωργίου Δήμος, άκόντιον, 
53.80 μ. 9) Σύριος ’Ιωάννης,’ 3000 μ. φυσικά έμπόδια 9'54"2/10. 10) Κουμουνδοΰ- 
ρος Δημ., άλμα τριπλοϋν 13,61, καί 11) Κωτσαύτης Δημήτρ., 800 μ. 2Ό3" 9/10.

— Τήν 14ην ’Ιουλίου έ.έ., είς τό Γήπεδον άθλοπαιδιών τής Χ.Α.Ν. ’Αθηνών, 
ή ’Αστυνομική όμάς Καλαθοσφαίρας, άντιμετώπισε είς φιλικόν άγώνα τήν γηπεδοΰ- 
χον ομάδα τήν όποιαν κατέβαλε μέ τό εύρύ σκόρ 80—48.

— Τήν 17ην καί 18ην ’Ιουλίου έ.έ., είς τό έν Νέα Σμύρνη Στάδιον τοϋ Πανιω
νίου Γυμναστικού Συλλόγου έτελέσθησαν οί προβαλκανικοί άγώνες διά τον καταρτι
σμόν τής ’Εθνικής άντιπροσωπευτικής όμάδος, ήτις θά μετάσχη είς τούς έν Βελι- 
γραδίω τελεσθησομένους Βαλκανικούς άγώνας. Προεκρίθησαν οί άστυφύλακες-ά- 
θληταί : 1) Σίλλης Βασίλειος, 2) Κόρμαλης Λεωνίδας, 3) Τρουλινός ’Εμμανουήλ, 
καί 4) Σύριος ’Ιωάννης, οιτινες άνεχώρησαν τήν 20ήν ’Ιουλίου σιδηροδρομικώς διά 
Βελιγράδιον.




