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...Ήταν Σάββατο... ένα θλιμμένο ανοιξιάτικο Σάββατο...
Ή  άντάρα του μανιασμένου όχλου είχε κοπάσει... Οι θρήνοι και 

οί κοπετοί των γυναικών δεν άκούγονταν πιά... Τίποτε δεν τάραζε 
τή μελαγχολική γαλήνη, τή σιωπή, τήν μυστικοπαθή σιγηλότητα 
τής λουλουδιασμένης φύσεως... "Όλα είχαν πάρει πιά ένα τέλος... Ό  
Μυστικός Δείπνος, ή σύλληψη, ή δίκη, ή καταδίκη, ή σταύρωση καί 
ή ταφή τού Υιού τού Θεού... Τό Θείο δράμα είχε μπή στήν τελευταία 
φριχτή φάση του... Κι’ ό πελώριος λίθος τού μνημείου έσκέπαζε βα- 
ρειά τή σκοτεινή φυλακή τού νεκρού Θεανθρώπου...

Νυσταγμένοι οί ρωμαίοι στρατιώτες πιο ’κεΐ, έγραφαν με τήν 
παρουσία τους τον θλιβερό επίλογο τής άνθρώπινης άφροσύνης...

Σκοτεινός ό ούρανός άπό πάνω... δίχως άστέρια, δίχως έκφραση, 
δίχως πνοή... Φοβισμένα τά πουλιά είχαν τρυπώσει στις φυλλωσιές 
τών δέντρων βουβά, άμίλητα, χωρίς ζωή... Καί τών άγρών τά κρίνα, 
αύτά πού τόσο είχε άγαπήσει καί με τόση παιδιάστικη χαρά είχε 
τραγουδήσει ό Θείος κατάδικος, είχαν γύρει μέ παράπονο τό κεφάλι 
κατά τή γή, προσκυνώντας τον παράξενο βασιληά τους.

Κι’ Εκείνος!!! ’Εκείνος πού γιάτρεψε, πού άγάπησε, πού εύεργέ- 
τησε, ώ ! δεν ζοΰσε π ιά !!! δεν άνέπνεε !!! Δεν ήταν δυνατόν ν’ άκουσθή 
ή μελωδική φωνή Του, πού τρύπωνε στίς καρδιές καί τίς έφερνε μιά 
εύτυχισμένη τρικυμία άγάπης !!!

Ήταν, άλλοίμονο, νεκρός !!! Νά τό μνημείον όπου έθηκαν Αύτόν !!!
Ναί! Ή ταν Σάββατο... ένα παράξενο, σιωπηλό Σάββατο, πάνω 

στο όποιο ό θάνατος έδέσποζε αγέρωχος, περήφανος νικητής τής ζωής, 
άδυσώπητος “Αρχοντας τών άνθρώπων... Τό παν είχε τελειώσει...

Ή ζωή έν Τάφω...
Μά... ξαφνικά, άναπάντεχα επιβλητικά μιά επαναστατική κο

σμογονία συντάραξε συθέμελα τή γή... Ή ταν ένα φώς, πολύ φώς...
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"Ηταν ένας φωτεινός χείμαρρος πού ξεχύθηκε άπήτόν ούρανό, τυφλώ
νοντας τούς ρωμαίους σκοττοΰς καί διαλύοντας τά ττυκνα σκοτάδια 
τής νύχτας... Κι’ ήταν ένας κατάλευκος άγγελος, ένας πανέμορφος 
πρίγκιπας σταλμένος ά π ’ τό Θεό, πού «άποκύλησε τον λίθον τού 
μνημείου»... Κι’ ήταν άκόμα ό Νεκρός κατάδικος πού ήγέρθη ολοζών
τανος, γαληνεμένος, έτοιμος νά συγχωρήση καί πάλι τούς εχθρούς 
Του... Κι’ ήταν άκόμα ή λύτρωση τού ανθρώπου, ή συντριβή του 
θανάτου, ή άνάσταση τής φύσεως .. Ξύπνησαν τά πουλάκια χαρού
μενα... Τινάχτηκαν παραξενεμένα... ε:δαν καί απόρησαν... Καί πέταξαν 
ολόγυρα τιτιβίζοντας, μεταδίδοντας πρώτα τό μεγάλο μήνυμα... 
Σήκωσαν τά κεφαλάκια τους τά κρίνα των άγρών, ρίγησαν, άνοιξαν 
τις καρδιές τους καί σκόρπισαν θυμίαμα στον Νικητή του θανάτου... 
Κι’ όλα πήραν φως, κι’ όλα ζωντάνεψαν κι όλα πλημμύρισαν ευωδίες, 
καθώς οί ρωμαίοι φύλακες έπεφταν εμβρόντητοι κατά γής, άνήμποροι 
ν’ άντιδράσουν στή φριχτή δίνη πού τούς συγκλόνιζε...

Καί ό Χριστός άνέστη... Καί ηύφράνθησαν τά ούράνια... καί ήγαλ- 
λιάσθησαν τά επίγεια... Κι’ άκούστηκε καί πάλι ταπεινή καί μελω
δική ή φωνή τού Ναζωραίου μέσα στήν άνοιξιάτικη νύχτα :

«Ειρήνη ύμΐν... Ειρήνην άφίημι ύμϊν. Ειρήνην τήν έμήν δίδωμι 
ύμΐν...*Ού καθώς ό κόσμος δίδωσι, εγώ δίδωμι ύμϊν. Μή ταρασσέσθω 
ύμών ή καρδία, μηδέ δειλιάτω... Ταύτα εντέλλομαι ύμϊν ϊνα άγαπάτε 
άλλήλους... Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά έθνη...»

...Κι’ ή Ειρήνη άπλώθηκε στά πέρατα τής γής... Κι’ ή άγάπη 
θρονιάστηκε σε κάθε άνθρώπινη καρδιά. Κι’ έγίνηκε ή άνοιξη πανέ
μορφο πανηγύρι...

...Όμορφοστολίστηκε ή πλάση με λογιών-λογιών πολύχρωμα 
λουλούδια... Κι’ έστησαν τά πουλιά, πάνω στά κλαριά των δέντρων, 
μιάν υπέροχη, μιά θεϊκή συναυλία, με τό πρόσχαρο άκκοπανιαμέντο 
του νερού τού ρυακιού πού γάργαρο κατρακυλά στούς λόγγους...

Κι’ εύωδίασαν τά περιβόλια... κι’ έτρεξαν ολόγυρα χοροπηδώντας 
άμέριμνα τ ’ άρνάκια πάνω στήν καταπράσινη χλόη των κάμπων... 
Κι’ έστησαν ένα παράξενο χορό οί πεταλούδες καί οί μέλισσες πάνω 
άπό τά πολύχρωμα άνθη... Καί έκόπασαν οί άνεμοι... Κι’ έγίνηκαν 
παραμυθένια τά δειλινά καί γέμισαν έκσταση καί ποίηση οί αύγούλες... 
Καί γαλήνεψεν αύτή ή θάλασσα «ή μεγάλη καί εύρύχωρη»... Καί τό 
άροτρο τού γεωργού, αύλακώνοντας τό χωράφι, έγραψε πάνω στή 
γή στίχους αισιοδοξίας καί προκοπής... Καί άντήχησε γλυκειά ή 
φλογέρα τού βοσκού καί τό τραγούδι τού ναυτικού στις Θάλασσες... 
Καί πλημμύρισε εύλάβεια καί δέος ό άνθρωπος καί έπανέλαβε μέ τα
πείνωση τά λόγια τού ψαλμωδού : «Ώς έμεγαλύνθη τά έργα Σου, 
Κύριε πάντα έν σοφία έποίησας»...

Ναί! Άναστήθηκεν ό Χριστός... Κι’ ή φύση άναστήθηκε μαζί Του,
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ΚΙ ό άνθρωπος. Και ή καρδιά του ξύπνησε άπό τόν άμαρτωλό λή
θαργο καί έσπασε τά βαρειά δεσμά τής δουλείας του... Μιά μεγάλη 
αλλαγή συντελέστηκε πάνω στή γη... Καί μετέβαλε τήν ιστορία της... 
, «Χριστός άνέστη έκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας καί τοΐς 
εν τοΐς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος...»...................................

...Πέρασαν τόσα χρόνια άπό τή νύχτα εκείνου πού Σαββάτου 
Πολλά, αμέτρητα χρόνια... 1960...

Καί 6 μελετητής τής άνθρώπινης ιστορίας άδικα θά ψάξη νά βρή 
μέσα στο πέρασμα των αιώνων τή νίκη πού κερδήθηκε μέ τή σταύ
ρωση ενός Θεού... Τό μεγάλο ετούτο επίτευγμα υπήρξαν εποχές πού 
κόντεψε νά ξεχαστή... Δεν πήγε μπροστά ό άνθρωπος. Δεν ακολού
θησε τόν Ναζωραίο πρός τά άνω... Έμεινε δεμένος πάνω στό σταυρό 
τής κακίας του...

Αδικα ή φύση αγωνίζεται κάθε χρόνο μέ τήν ανάστασή της νά 
θυμίση Εκείνον πού νίκησε τό Θάνατο... "Αδικα τά κρίνα των άγρών 
καί τα πετεινά τού ουρανού πασχίζουν νά φέρουν στή θύμησή του τό 
γλυκόλαλο παραμύθι τής ειρήνης...

Τά ^σύνεργα τής δουλειάς έγιναν σύμβολα μίσους... Καί ό μανια
σμένος όχλος ξανασυγκεντρώνεται στο προαύλιο τού Ποντίου Πι
λάτου κραυγάζοντας μέ μίσος : «Άρον! Άρον-Σταύρωσον Αυτόν...». 
Κι ό Χριστός ξανασταυρώνεται... Μά, πάλι άνασταίνεται... Καί πάλι 
ξαναγυρίζει κοντά μας για νά μάς διδάξη μέ υπομονή τή Θρησκεία 
τής Αγάπης...^ Ε! κι ετούτη ακόμα τή Θρησκεία τής ομορφιάς, τής 
ίσότητος, τής ανθρωπιάς καί τής Ειρήνης, τήν ειπεν ό όχλος «όπιο»... 
«’Όπιο των λαών...».

Ετσι επαναστατεί ο άνθρωπος... Σκοτώνει ο αδελφός τόν αδελφό... 
Πυρπολεί τούς ναούς τής γαλήνης... Σουβλίζει παπάδες... γκρεμίζει 
σε ερείπια τά άγια σύμβολα τής θρησκείας τών πατέρων του...

Και εξοπλίζονται κράτη... Και όπλα ολέθρου τίθενται σέ ενέργεια... 
Καί τρέμει, καί πασχίζει καί ανεμοδέρνεται ό άνθρωπος τής εποχής 
μας... Καί μέσα στούς κρότους τών όπλων καί τις ιαχές τού μίσους, 
μέσα στήν άλληλοεξόντωση καί τήν κακία του, φέρνει μέ δακρυσμένά 
μάτια στή θύμησή του τά λόγια τού Γλυκού Ναζωραίου : «Ειρήνη 
ύμΐν... Ταΰτα εντέλλομαι ύμΐν ϊνα αγαπάτε άλλήλους...».

Πού είναι ή ειρήνη τού Θεανθρώπου; Τί τήν κάναμε, φίλοι μου; 
Μέ ποιο δηλητήριο τήν ανακατέψαμε;

Καί ξεκινούν άπό τις παγωμένες στέππες τού μίσους κάποιοι 
παράξενοι εΐρηνοποιοί καί κηρύσσουν τήν συναδέλφωση τών λαών... 
Τι είναι ετούτη, λοιπον, ή συναδέλφωση δίχως τήν μυρωμένη πνοή 
τού Μεγάλου Διδασκάλου τής Οικουμένης; Είναι τάχα ειρήνη πραγ-
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μστική; ’Ή μια υποκριτική πρόφαση γιά την εξόντωση τών^ λαών 
τής γης ; Ειρήνη ! ! ! Ναί! Είναι τόσο γλυκειά, τόσο υπέροχη ετούτη 
ή άπλή λέξη !!! Καί ποιόν δεν συγκινεϊ!!! Μά τι σόϊ ειρήνη μπορεί να 
θεμελιωθή πάνω στά στρατόπεδα των δούλων, πάνω στις φυλακές
των ειλώτων;

Ειρήνη !! ! Ναί! Μά μέ ελευθερία, μέ δημοκρατία, μέ κοινωνική 
δικαιοσύνη...

«Σαούλ... Σαούλ... Τί μέ διώκεις; Σκληρόν προς κέντρα λακτί- 
ζειν!!!».

Ναί! ’Άδικα πολεμάει τό θεριό νά σκοτώση το Θεό τής αγάπης... 
’Άδικα λυσσομανα, μαίνεται κι5 αφρίζει... ’Εκείνος πάντα θ’ άνασται- 
νεται, θά ρίχνει σάν χάρτινο τον λίθον τού μνημείου Του... Καί πάντα 
Θά μένη οδηγός στή λύτρωση καί τήν πραγματική Ειρήνη...

«Μή ταρασσέσθω υμών ή καρδία, μηδέ δειλιάτω... Έ γώ νενί- 
κηκα τον κόσμον...».....................................................................................

** *

Πάσχα 1960...
Αύριο τά μεσάνυχτα οί καμπάνες τών ναών θά σημάνουν καί 

πάλι, όπως κάθε χρόνο, χαρμόσυνα γιά νά διαλαλήσουν τό μεγάλο 
μήνυμα... ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ...

Αύριο τά μεσάνυχτα χιλιάδες κεράκια θά λάμψουν πάνω στους 
δρόμους τού άμαρτωλού πλανήτη μας, γιά νά φωτίσουν κάποιες σκο
τεινές πτυχές τής ψυχής μας, μέσα στις όποιες «τρεμάμενο τό φώς» 
τού καντηλιού τών πατέρων μας φωτίζει ώχρα κάποιες γαληνεμέ
νες μορφές... Είναι τά σύμβολα τής θρησκείας τών πατέρων μας...

Μ’ αύτά έζησαν καί έμεγαλούργησαν οί πρόγονοί μας...
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. .
Πόσο γραφική είναι ή εικόνα πού παρουσιάζει αύτή τή μέρα ή 

πατρίδα μας!! ! Κόκκινα αύγά, κεράκια, βεγγαλικά, πλούσιο τρα
πέζι, γλυκά, εύχές, καί Ελληνικό ξεφάντωμα...

Πάνω στις απάτητες βουνοκορφοΰλες μας τό ονειροπαρμένο 
τσομπανόπουλο Θά φυλάξη τούς πιο γλυκούς ήχους τής φλογέρας του 
γιά τό Θεό καί Κύριό του... Καί μέσα στήν γαλανή άπεραντωσύνη 
τής θάλασσας, ό ανεμοδαρμένος ναυτικός μας θά φυλάξη τά καλύτερα 
τραγούδια του, τις πιο άγνές προσευχές του γιά τον Μεγάλο Διδά
σκαλό του...

Χωριά καί πόλεις... 'Ύπαιθρος καί κέντρον... "Ολα μαζί Θά ενωθούν. 
..Θά γίνουν ένας άνθρωπος, γιά νά έπαναλάβουν μ5 ένα στόμα : 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. .
Τότες, μέσα στο σεμνό ξεφάντωμα τού λαού μας ας μείνη μιά Θε-
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σουλα τόση 5cc και για  κείνους ττου μας πολεμούν... για τούς εχθρούς 
μας ττού ονειρεύονται να μας αλυσοδέσουν... "Ας γονατίσουμε μπροστά 
στο Θεό μας κι άπό τά βάθη τής καρδιάς μας ας τον παρακαλέσουμε : 

«Κύριε τής Ειρήνης καί τής Αγάπης, iδες γύρω μας... ϊδες τον 
τρομερό Γολιάθ πού ετοιμάζεται να μάς εξόντωση... Προστάτεψε μας, 
Κύριε... Αλλά μαζί δεξου κΓ ετούτη τήν ταπεινή μας δέηση... Εμείς 
εϊμαστε ένας φτωχός, 
ονειροπαρμένος λαός 
πού ποτές μας κανένα 
δεν βλάψαμε... Είμαστε 
ό διαλεχτός Σου λαός...
Κανένα δέν μισούμε,
Κύριε... ΓΓ αύτό τολ
μάμε νά Σέ παρακαλέ
σουμε νά συγχωρέσης 
τους εχθρούς μας... Συγ- 
χώρεσέ τους, Κύριε...
Δέν ξέρουν τι κάνουν...
Είναι τυφλοί... "Ανοιξέ 
τους τά μάτια νά ΐ- 
δοΰν... ’Άνοιξέ τους τήν 
καρδιά νά δεχτούν τής 
πραγματικής ειρήνης 
τήν ζωογόνα αύρα...
Φέρε τή λύτρωση στούς 
ύποδούλους λαούς...
Καί τήν αγάπη στήν 
οικουμένη, ώστε νά βα- 
σιλεύση ή Ειρήνη πά
νω στήν [πολύπαθη 
'τούτη γή, τήν ανεμο
δαρμένη, πού ζή με ε
φιάλτες καί πανικό. Κά
νε νάναι πολύ κοντά 
αυτή ή μέρα πού δλη ή άνθρωπότητα,[ελεύθερη, άχαπημένη, χαρού
μενη νά ψάλλη μ' ένα στόμα τό Θειο θούριο τής νίκης :

«Χριστός άνέστη εκ νεκρών, θανάτω Θάνατον πατήσας καί τοΐς 
εν τοΐς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος...».

Σ . Π .



ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Ο κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 
ΑΠΑΝΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ Ε.Δ.Α.

Δημοσιενομεν κατωτέρω την αγόρευαlv τον Υφυπουργούς επί 
των 'Εσωτερικών κ. Ευαγγέλου Έ α λα ντζή , κατά, την συνεδριασιν 
τής Βουλήςτής 6-4-1960, εις άπάντησιν τής έπερωτήσεως τής Ε .Δ .Α . 
διά την άκολουθονμένην εξωτερικήν πολιτικήν ύπο τής Ελληνικής 
Κυβερνήσεως ώς προς το θέμα τού διεθνούς κατευνασμού.

((Κύριοι βουλευταί,
Α ί αγορεύσεις των εκπροσώπων τής άκρας άριστερας περί «υφεσεως», περί 

«άντιδημοκρατικής» συμπεριφοράς του κράτους καί περί δλων των άλλων, τα οποία 
ήκουσεν ή εθνική αντιπροσωπεία, μου έφεραν εις τήν μνήμην τον στίχον του Ευρι- 
πίδου «μεγίστη των έν άνθρώποις νόσων πασών άναίδεια». Η νοσος αυτή έχει 
καταστή εις τήν άκραν άριστεράν χρονία, τής έχει γίνει δεύτερα φυσις. Ουδέποτε 
εις τήν πολιτικήν ιστορίαν του τόπου μας υπήρξε κόμμα ή παράταξις πού να εχρησι- 
μοποίησε μέ τόσον κυνισμόν, μέ τόσην έλλειψιν δισταγμού και εις τόσην εκτασιν, 
τό ολοκληρωτικόν ψεύδος.

Δεν θά άναφερθώ εις τούς ισχυρισμούς τής Ε .Δ .Α . διά τήν εξωτερικήν πολι
τικήν τής χώρας, ισχυρισμούς, τούς οποίους άνέτρεψεν ήδη ή κυβέρνησις. Έ ν  ονο- 
ματι δμως τής λεγομένης «ύφέσεως», τό κομμουνιστικόν κόμμα ζητεί διά τής 
Ε .Δ .Α . νά τροποποιήσωμεν τά μέτρα προστασίας των δημοκρατικών θεσμών τής 
χώρας, ζητεί νά μεταβάλωμεν τήν άκολουθουμένην πολιτικήν έναντι τού ελλοχευον- 
τος εχθρού τής εθνικής ασφαλείας μας καί τού έλευθέρου πολιτεύματος μας. Γούτο, 
λέγουν, επιβάλλεται άπό τό κλίμα τής λεγομένης ύφέσεως. Δεν ήδυνήθη, έν τούτοις, 
ή άκρα αριστερά νά προσκόμιση ένώπιον ύμώιν, ούτε μίαν, έπαναλαμβανω, ούτε 
μίαν, περίπτωσιν κομμουνιστικής χώρας, ή όποια έξ αιτίας τής ύφέσεως ή χαριν 
αύτής, προέβη εις μεταβολήν τού έσωτερικοΰ αυτής καθεστώτος. Δεν εϊδομεν τα  
κομμουνιστικά καθεστώτα νά άναγνωρίζουν, λόγω τής ύφέσεως, τήν αρχήν τών πολ- 
λών κομμάτων, δεν ε’ίδομεν νά άποκαθιστοΰν τάς πολιτικάς ελευθερίας, δεν εϊδομεν 
νά καταργούν τάς δρακόντειους διατάξεις τής ποινικής νομοθεσίας των, διά τών 
ο π ο ίο ι χαρακτηρίζονται ούς έγκλήματα καί τιμωρούνται βαρύτατα και αι πλέον 
άθώαι εκδηλώσεις τής έλευθέρας σκέψεως, δεν εϊδομεν νά παρέχω νται άτομικά δ ι
καιώ ματα, ούδέ νά χαλαροΰνται αί έκστρατεΐαι εναντίον τής θρησκείας, αι οποΐαι 
άντιθέτως μάλιστα, τελευταίως ένετάθησαν.

Δ ιά τον κομμ,ουνισμόν, συνεπώς, ή λεγομένη «ΰφεσις» ουδέποτε άφορα το 
εσωτερικόν του καθεστώς, ενώ προσπαθεί ούτος νά χρησιμοποιήση τήν ΰφεσιν ώς 
έργαλεΐον διά τήν άποδιοργάνωσιν τών καθεστώτων τού έλευθέρου κόσμου. Ε ις 
έκτέλεσιν αύτής τής αποστολής, τής αποστολής δηλαδή τής ύπονομεύσεως τής δη
μοκρατίας, προσπαθεί καί ή Ε .Δ .Α . ώς έντολοδόχος καί έκτελεστής τού κομμουνι
στικού κόμματος νά έπιτύχη , ύπό τό κάλυμμα δήθεν τής ύφέσεως, τήν καλλιέργειαν 
συγχύσεως εις τον λαόν καί τήν χαλάρωσιν τής έπαγρυπνήσεώς μας έναντι τού κομ
μουνισμού καί μάλιστα κατά την  παρούσαν στιγμήν, καθ’ ήν ή κομμουνιστική 
δραστηριότης εισέρχεται εις φάσιν, ήτις έπαυξάνει τούς κνδύνους τόσον δια τήν 
έσωτερικήν άσφάλειαν, δσον καί κατ’ άκολουθίαν τούτου διά τήν ά.μυναν τής χώρας.

Κύριοι βουλευταί,
Δύναμαι νά πληροφορήσω τήν έθνικήν αντιπροσωπείαν δτι τό κομμουνιστικόν 

κόμμα άναδιοργανοΰται συστηματικώς έντός τής Ε .Δ .Α ., έχει καλύψει ολόκληρον 
τήν χοόραν μέ τούς πλοκάμους τής έντός τής Ε .Δ .Α . καί διά τής Ε .Δ .Α . λειτουρ- 
γούσης κομμουνιστικής όργανώσεως καί προβαίνει εις δλας έκείνας τάς ένεργείας, 
αί οποΐαι χαρακτηρίζουν τήν προπαρασκευαστικήν φάσιν τής ανοικτής κομμουνι
στικής δραστηριότητος.



Ο κ. Ε . Καλαντζής άπαντα εις τήν Ε .Λ .Α . 8053

Π ρω ιον, εις τα  διοικητικά όργανα της Ε .Δ .Α . έπισημαί νεται ή -παρουσία 
ες επαγγέλματος επαναστατών του κομμουνιστικού κόμματος. 'Η  διοικούσα έπι- 
*Ρ0 ,ιό 1 Ε .Δ .Α . αποτελειται απο 65 μέλη, εκ των οποίων τα  5S είναι κομμουνι
στικά στελέχη. Ή  εκτελεστική επιτροπή τής Ε .Δ .Α . έχει 16 μέλη έκ των οποίων 
τα  14 είναι κομμουνισταί. Ή  κοινοβουλευτική δύναμις τής Ε .Δ .Α . άνερχομένη εις 
79 βουλευτάς, περιλαμβάνει 62 κομμουνιστάς. Αί νομαρχιακαί έπιτροπαί τής Ε .Δ .Α . 
41 τον αριθμόν, τω ν οποίων τά  μέλη ανέρχονται εις 500, μετά τό Α '  πανελλαδικόν 
συνέδριον, έχουν συγκροτηθή από κομμουνιστάς.

Δεύτερον, όχι μόνον ή ήγεσία  των άνωτέρων κλιμακίων τής όργανώσεως 
τής Ε .Δ .Α ., άλλά καί ή ήγεσία τω ν κομματι
κών οργανώσεων βάσεως τής Ε .Δ .Α ., παρου
σιάζουν τό αύτό φαινόμενον, τό όποιον είναι 
αποτέλεσμα σχετικής άποφάσεως τής εκτός 
τής Ε .Δ .Α . ηγεσίας τού Κ .Κ .Ε ., ή τις  έληφθη 
εις τήν 8ην ολομέλειαν τής Κ .Ε . του κομμου
νιστικού κόμματος, τον ’Ιανουάριον τού 1958.

Δ ιά τής έν λόγω άποφάσεως, έντέλ- 
λονται όλα τά  μέλη τού κομμουνιστικού κόμ
ματος τής Ελλάδος νά ένταχθοΰν zic τάς νο
μίμους οργανώσεις (Ε .Δ .Α ., «κίνημα οπαδών 
τής ειρήνης» κ .λ .π .), νά οργανωθούν κομμα- 
τικώ ς εντός τούτων καί νά έργασθοΰν διά 
τών έν λόγω οργανώσεων προς επιτυχίαν τής 
πολιτικής γραμμής τού Κ .Κ .Ε . Τούτο καί 
εγενετο. Ε ις χεΐρας τώ ν άστυνομικών αρχών 
υπάρχει, έκτος τών άλλων, καί πλήρες κείμε
νον τής άποφάσεως τής μυστικής όργανώσεως 
Χανιών τού κομμουνιστικού κόμματος, διά 
τής οποίας, όπως άναφέρεται εις τό κείμενόν 
της, ή «κομματική οργάνωση Χανίων, έπι- 
κροτώντας άνεπιφύλαχτα άπόφαση τού κόμ
ματός μας, σχετική μέ τήν σέ νέα βάση συγ
κρότηση τής δουλειάς του καί έκτελώντας ειδική άπόφαση τής Κ .Ε . του, καλεΐ τά 
μέλη και τα  στελέχη της, όλους τούς κομμουνιστές, νά δουλέψουν μέσα ά π ’ τις 
γραμμές τού δημοκρατικού προοδευτικού κινήματος».

Τρίτον, φέρω εις γνώσιν τής βουλής, ότι ή Ε .Δ .Α . δρα καί διά συνωμοτικού 
μηχανισμού, τού οποίου τήν υπαρξιν καί λειτουργίαν άποκρύπτει άπό τον Ελληνικόν 
λαόν. Ή  έθνική άντιπροσωπεία γνω ρίζει ότι ή Ε .Δ .Α . συνεκρότησε έν Ά θήναις 
κατά τον παρελθόντα Δεκέμβριον συνέδριον, τό όποιον εξέλεξε τήν νέαν διοικούσαν 
επιτροπήν.

Η εκτελεστική επιτροπή, ή έκλεγεΐσα κατά τήν πρώτην σύνοδον τήςδιοικού- 
σης επιτροπής τής Ε .Δ .Α ., τήν τελευταίαν ήμέραν τού Α ' συνεδρίου της, εις τήν δευ- 
τέραν σύνοδον τής διοικούσης έπιτροπής, ή οποία συνεκλήθη τήν 20ην Δ /βρίου 1959, 
εΐσηγήθη όλα τά  ληπτέα μέτρα διά τήν εφαρμογήν τών άποφάσεων τού συνεδρίου.

Τής εΐσηγήσεως ταύτης, ή ήγεσία τής Ε .Δ .Α . έφερεν εις τό φώς τής δημο- 
σιότητος τό πρώτον μέρος.

Τό κείμενον τής μυστικής εΐσηγήσεως, τό καταθέτω εις τήν εθνικήν άντιπρο- 
σωπειαν και δι αυτής το θετω εις την κρισιν του Ελληνικού λαού, διά νά πληρο- 
φορηθή ούτος ότι ή άόρατος αράχνη τής έντός τήε Ε .Δ .Α . κομμουνιστικής όργανώ
σεως έχει απλώσει τούς χαλύβδινους ιστούς της, μέσα εις τούς όποιους έπιδιώ κει 
να περισφιξη μεχρις αποπνιγμοΰ τας ελευθερίας καί τήν εθνικήν άνεξαρτησίαν τής
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/ώρας. Εις τό κείμενον αύτό, θά άνεύρετε τά συγκεκριμένα καθήκοντα και τας 
είδικάς έντολάς της ηγεσίας τής Ε.Δ.Α. προς τάς οργανώσεις καί τά  μέλη της, τά 
όποια άναφέρονται εις όλους τούς τομείς τής ιδεολογικής, πολιτικής καί οργανωτι
κής δραστηριότητός της.

Εις τό κείμενον αύτό, θά ευρετε τάς είδικάς έντολάς τής ηγεσίας τής Ε .Δ .Α . 
προς τά μέλη της διά τήν διενέργειαν άπογραφής ολοκλήρου του πληθυσμού τής 
χώρας κατά περιοχήν, νομόν, έπαρχίαν, πόλιν, χωρίον, συνοικισμόν καί συνοικίαν, 
άπογραφήν, ή οποία ενθυμίζει τάς προγραφάς τού Κ .Κ .Ε. κατά την κατοχήν και 
τον συμμοριτοπόλεμον.

Εις τό κείμενον αύτό, θά ευρετε τάς είδικάς, έπαναστατικοϋ περιεχομένου, έντο
λάς τής ήγεσίας τής Ε .Δ .Α . προς τά μέλη της, διά τήν στάσιν ανυπακοής καί προ- 
κλήσεως, ήν οφείλουν νά τηρούν έναντι των οργάνων τάξεως : <(’Ά ν  μάς καλούν στο 
Τμήμα, έντέλλεται ή ήγεσία τής Ε .Δ .Α . προς τά  μέλη της, είναι συζητήσιμο άν 
πρέπει νά πηγαίνουμε. Πήγαμε τήν πρώτη φορά, διαμαρτυρόμαστε γ ιατί μας κα
λούν χωρίς λόγο. Δηλώνουμε ότι δεν θά πάμε όταν μάς ξανακαλέσουν. Τό νά μην 
πάμε άποτελεΐ παράβασι κάποιου άρθρου. ’Από τό νομικόν τμήμα, θά έ'χουμε τήν 
άπάντησι γιά τή συνέπεια αύτής τής παράβασης. "Αν μάς κάνουν μήνυση, θά δη
μιουργήσουμε θέμα. Σ τις έρωτήσεις των αστυνομικών πρέπει οΐ απαντήσεις μας νά 
μήν άφίνουν περιθώρια γιά συνέχεια τής συζήτησης».

Ε ις τό κείμενον τής μυστικής είσηγήσεως έπίσης, θά διαπιστώσετε τον αύ- 
στηρόν έλεγχον, τον όποιον άσκεΐ ή ήγεσία τής Ε .Δ .Α . έπί πών οργάνων αύτοδιοι- 
κήσεως τής χώρας, των έκλεγέντων χάρις εις τάς ψήφους τής Ε .Δ .Α . διά τήν δρα- 
στηριοποίησίν των ύπέρ τω ν κομμουνιστικών έπιδιώξεων έν τή χώρα.

Εις τό κείμενον αύτό, θά διαπιστώσετε ότι ή έμφανιζομένη ώς υπερκομματι
κή όργάνωσις «έπιτροπή διεθνούς ύφέσεως καί ειρήνης», ελέγχεται άπολύτως ύπό 
τής ήγεσίας τής Ε .Δ .Α . καί δραστηριοποιείται διά τήν προπαγάνδισιν τών συνθη
μάτων έξωτερικής πολιτικής τού διεθνούς κομμουνισμού εις τήν χώραν μας.

Εις τό κείμενον αύτό, θά συναντήσετε τάς γνωστάς σατανικάς κομμουνιστι- 
κας μεθόδους διεισδύσεως εις τάς πάσης μορφής οργανώσεις τής νεολαίας.

Εις το κείμενον αυτό θά ανακαλύψετε τον γνωστόν μπολσεβικικόν συνωμο
τισμόν, ό όποιος διέπει τάς ένεργείας τής Ε .Δ .Α .

Ιδιαιτέρως αποκαλυπτικόν είναι τό σημεΐον τής μυστικής είσηγήσεως, τό 
όποιον άναφέρεται εις τήν βασικήν προσπάθειαν τής Ε .Δ .Α . όπως συγκαλύψη τάς 
παράνομους ενεργειας της δια τής συνεχούς προβολής τού ισχυρισμού οτι αύται 
αποτελούν εκδηλώσεις δραστηριότητός ενός νομίμως λειτουργοΰντος κοινοβου
λευτικού κόμματος. Ή  διεκδίκησις τής νομιμότατος έκ μέρους ένός άνατρεπτικώς 
δρων.ος κόμματός, σημαίνει οτι τούτο επ ιζη τεί υπέρ αύτου τό προνόμιον νά παρα- 
βιάζη τούς νόμους ατιμωρητί.

Οφείλω, κύριοι βουλευται, ν’ αναφερθώ καί εις ένα άκόμη γεγονός, το οποίον 
χαρακτηρίζει τας μεθόδους δρασεως τής Ε .Δ .Α ., ιδία μετά τήν σημειωθεΐσαν προ- 
ωθςσιν και ^σταθεροποιησιν τής κομμουνιστικής έπιρροής έντός αύτής. 'Η  κοινο
βουλευτική ομας τής Ε .Δ .Α . απεστειλε προς τούς δημάρχους καί τούς προέδρους

-ΓΛν . Ϊ~.--------4-........... ·> -  τάς
τήν

- —- __ , , ----- ϊροι πολιτα ι καί έντολοδόχοι
του πληθυσμού τής περιοχής των, έπέστρεψαν εις τήν Ε .Δ .Α . τά  έγγραφά της μέ 
.ςν δηλωσιν ότι αρνοΰνται το ενδιαφέρον τής Ε .Δ .Α . διά τά προβλήματα τού τόπου, 
η  λ λ , υ’ βουλευται, τί έπηκολούθησε: 'Η  κοινοβουλευτική όμάς τής
Ε .Δ .Α ., απηυθυνε το υ π ’_άριθ. 1724/3600 τής 24ης Νοεμβρίου 1959 έγγραφόν της 
δια του οποίου αποπειράται νά άσκήση τρομοκρατίαν εις βάρος τών έκπροσώπων 
της τοπικής αυτοδιοικησεως δηλοΰσα, πρώτον ότι ή έναντι αύτής στάσις τών δη-
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μαρχων καί κοινοταρχών αποτελεί κατά  την φράσιν το»; «ύπέρβασιν εξουσίας», 
δηλαδή πράξιν κολάσιμον, δεύτερον ότι ή στάσις τω ν—άκουσον—άκουσον—είναι 
καθ’ αυτό ενέργεια εμφυλίου άνωμαλίας καί έκτρέφει όξύτητα καί β ιαιότητας καί 
τρίτον, οτι κρατούν τά  κείμενα τής άπαντήσεω ς των δημάρχων καί των κοινοταρ
χώ ν, αντιλαμβανόμεθα δέ ποίαν τρομοκρατικήν έ'ννοιαν καί άπειλητικήν σημασίαν 
έχει ή φράσις οτι «κρατούν τά  κείμενα»...

Κύριοι βουλευταί,
Γνοορίζετε τούς βαθύτερους λόγους, διά τούς όποιους ή Ε .Δ .Α . καταπονεί 

το κοινοβουλιον καί τήν δημοσίαν γνώ μην μέ τό τροπάριον περί αστυνομικού κρά
τους, περ ί αύθαιρεσιών τώ ν οργάνων τά ξεω ς καί περί διω γμών των οπαδών της. 
Βασική επιδίω ξις του κομμουνιστικού κόμματος είναι σήμερον ή δυσφήμησις καί 
η συκοφάντησις τώ ν σω μάτω ν άσφαλείας, τά  όποια είναι εντεταλμένα μέ τήν εφαρ
μογήν τών νόμων. Ή  Ε .Δ .Α ., αν άνέπτυσσε δραστηριότητα εντός τών πλαισίων 
τών νόμων, όπως πράττομεν όλα τά  άλλα κόμματα  τής χώρας, ούδένα λόγον θά 
ε ίχε  νά παραπονήται, δ ιότι, όπως λέγει ό Μένανδρος, «έάν σέβεσαι τον νόμον, δεν 
φοβείσαι τον νόμον». 'Η  Ε .Δ .Α . προσκρούει εις τούς νόμους διότι παραβιάζει τούς 
νόμους καί έφ’ όσον παραβιάζει τούς νόμους, ευρίσκει άντιμέτω πα τά  σώματα 
άσφαλείας. 'Η  έκστρατεία  δυσφημήσεως τής άστυνομίας καί τής χωροφυλακής, 
έχει σκοπόν ή νά συγκαλύπτη παρανόμους πράξεις τής Ε .Δ .Α . ή νά δυσφημΐ) τά 
όργανα τάξεω ς μέ σκηνοθέτημένας προκλήσεις καί εντελώς φανταστικάς υποθέσεις. 
Δ ιά  νά μήν κουράσω τήν εθνικήν άντιπροσω πείαν, θά περιορισθώ εις μίαν περί- 
πτω σ ιν , χαρακτηριστικήν τού πλήρους έκτραχηλισμοΰ τής Ε .Δ .Α . εις τήνάδίστα- 
κτον μεταχείρισιν τού ψεύδους εις τήν εναντίον τών σωμάτων άσφαλείας έκστρατείαν 
της. Έ νθυμεΐσθε, κύριοι βουλευταί, ότι κατά τήν συνεδρίασιν τής 25ης Αύγού- 
στου τού παρελθόντος έτους ό βουλευτής τής Ε .Δ .Α . Κ εραμιτζόγλου, προσήλθεν 
εις τήν επιτροπήν νομοθετικής έξουσιοδοτήσεως καί άνελθών εις τό βήμα, άφηγήθη 
μέ όλους τούς δραματικούς τόνους, ότι τήν προτεραίαν, ευρισκόμενος εις -την Ά λ ε -  
ξανδρούπολιν, ύπέστη δεινάς ύβρεις κα ί έτραυματίσθη από τον διοικητήν χωροφυ
λακής 'Έβρου. 'Ο  Κ εραμιτζόγλου έζήτησε νά προστατεύσωμε τό κοινοβούλιον 
καί πην δημοκρατίαν έν τώ  προσώ πω  του. 'Η  ύπόθεσις όπως προβλέπουν οί νόμοι, 
παρεπέμφθη εις τήν τακτικήν δικαιοσύνην. Έ ν  τώ  μεταξύ ή Ε .Δ .Α . εξαπέλυσε 
έκκωφαντικήν τυμπανοκρουσίαν μέ τό σύνθημα ούτε πολύ ούτε ολίγον, ότι κατελύ- 
θη πλέον ή δημοκρατία καί ό Ε λλ η ν ικ ό ς λαός περιέπεσεν εις πλήρη άνελευθερίαν 
καί δουλείαν. 'Η  διοικούσα έπιτροπή τής Ε .Δ .Α ., έξέδιδε τήν έπομένην έκτακτον 
άνακοίνωσιν, εις τήν όποιαν δέν έδίσταζε νά προβάλλη τό ψεύδος ότι ή καταγγελ- 
θεΐσα ύπό τού βουλευτοΰ της ιστορία ε ίχε  γίνει κ α τ’ έμπνευσιν τής κύβερνήσεως.

Έ ν  τώ  μεταξύ, ή δικαιοσύνη έξέδω κε τό ύπ’ άριθ. 74 βούλευμα τού συμβου
λίου πλημμελειοδ'ικών 'Έ βρου, διά τού όποιου ό μηνυθείς ύπό τού βουλευτοΰ τής 
Ε .Δ .Α . διοικητής τής χωροφυλακής άπαλλάσσεται παμψηφεί, διότι οί ισχυρισμοί 
τού Κεραμιτζόγλου άπεδείχθησαν ψευδείς καί τά  όσα ούτος άνέφερεν εις τό κοι- 
νοβούλιον άπετέλουν θεατρινισμόν, μέ σκοπόν νά συκοφαντήση άξιωματικόν εύόρ- 
κω ς έκτελοΰντα τό καθήκον του.

Κύριοι βουλευταί,
Λυπούμαι βαθύτατα διότι ε ίμα ι υποχρεωμένος νά φέρω εις γνώσιν υμών 

γεγονός, τό όποιον άποτελεΐ βαρεΐαν προσβολήν κατά τού έθνικοΰ αισθήματος κάθε 
Έ λλη νος άσχέτω ς κομματικής τοποθετήσεω ς καί κοινωνικής ιδεολογίας καί άπο- 
καλύπτει καλύτερον παντός άλλου τήν ξενοδουλείαν τής Ε .Δ .Α . Γνωρίζει ή έθνική 
άντιπροσωπεία ότι ό Γκεόργκι Δημητρώφ, ύπήρξεν εις άπό τούς πλέον άμειλίκτους 
έχθρούς τής Ε λλ ά δο ς. 'Ω ς πρωθυπουργός τής κομμουνιστικής Βουλγαρίας, διε- 
κήρυσσε τό 1946 ότι :
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«Το ζήτημα τής επιστροφής εις τήν Βουλγαρίαν τής Ε λληνικής Θράκης, 
είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας διά τήν Βουλγαρίαν καί τήν έδραίωσιν τής ειρήνης 
εις τήν Βαλκανικήν καί θά παραμείνη επί τής πολιτικής σκηνής έως ότου θα δοθή 
εις αύτό θετική λύσις, δτι ή βουλγαρική κυβέρνησις θά διαθέση άπάσας τάς δυνάμεις 
της καί θά έπιμείνη εις τήν πραγματοποίησιν τοϋ άναμφισβητήτου δικαιώματος 
τής Βουλγαρίας επί τής Δυτικής Θρά.κης, ήτις αδίκως τής άπεσπάσθη καί διά τής 
οποίας θά έξασφαλισθή φυσική έξοδος εις τό Α ίγαίον καί οτι τό ζήτημα τής Δυτικής 
Θράκης μένει άνοικτόν καί θά άναμένη εύνοϊκήν λύσιν».

Κύριοι βουλευταί,
Καταγγέλλω τον βουλευτήν τής Ε .Δ .Α ι ’Αθανάσιον Κακογιάννην, διά πρά- 

ξιν, ή οποία γέννα τό έρώτημα αν ή συνείδησίς του είναι έλληνική ή βουλγαρική.
'Ο  βουλευτής Κακογιάννης, άμα τή έπανόδω του άπό τήν Ρουμανίαν καί 

Βουλγαρίαν, είχε τό άφόρητον θράσος νά διανείμη εις κατοίκους τής ιδιαιτέρας
εκλογικής περιφέρειας του, διά νά στολίζουν τά 
στήθη των, κονκάρδας, καί σάς επιδεικνύω μίαν 
ά π ’ αύτάς κατασχεθεΐσαν ύπό τής χωροφυλακής, 
αί όποΐαι φέρουν τήν προτομήν αύτοΰ τοϋ Γκεόργκι 
Δημητρώφ, ό όποιος εΐργάσθη άόκνως εις δλην 
τήν ζωήν του διά νά άκρωτηριάση έδαφικώς τήν 
Ε λλάδα , διεκδικών ύπέρ τής Βουλγαρίας καί διά 
του κομμουνιστικού κόμματος Ε λλάδος, τό στε- 
γαζόμενον σήμερον εις τήν Ε .Δ .Α ., τήν Ε λλ η νι
κήν Μακεδονίαν καί τήν Ε λληνικήν Θράκην !

’Επίσης διένειμε καί κονκάρδας άναμνηστι- 
κάς τής έγκαταστάσεως τοϋ κομμουνιστικού κα
θεστώτος έν Βουλγαρία, κατά τόν Σεπτέμβριον 
τοϋ 1944.

Καθήκον τοϋ κοινοβουλίου, τοϋ πολιτικού κόσμου καί τοϋ Ελληνικού λαού 
είναι ή εθνική, ήθική καί πολιτική άπομόνο^σις τής Ε .Δ .Α . Πά.σα άμεσος ή έμμεσος, 
εύθεία ή πλαγία, φανερά ή κρυφή συνεργασία, σύμπραξις, συμμαχία, έπαφή καί 
συζήτησις μέ τήν Ε .Δ .Α ., συνιστα ένίσχυσιν προς τούς δεδηλωμένους καί άδιστά- 
κτους εχθρούς τής δημοκρατίας καί τής έδαφικής άκεραιότητος καί άνεξαρτησίας 
τής χώρας».

Ε ίς ώρισμένα σημεία τής ομιλίας του ό κ. Καλαντζής διεκόπη ύπό βουλευτών 
τής Ε .Δ .Α . διαμαρτυρομένων διά τάς γενομένας αύτόχρημα καταπληκτικάς απο
καλύψεις.

Η μυστική εκθεσις τής Ε .Δ .Α . μετά σχολίων ελλείψει χώρου θά δημοσιευθή 
εις τό επόμενον τεύχος.

Τά « ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ά  Χ ρ ο ν ι κ ά »  
εύχονται εις τούς συνδρομητάς των 

Κ Α Λ Ο  Π Α Σ Χ Α

Αί κονκάρδες του Δημητρώφ. 

Κύριοι βουλευταί,



Ε ΓΚ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Α  ΘΕΜ ΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ
ΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ Η ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΑΓΙΑΤΡΕΥΤΗ 

ΠΛΗΓΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ
-  ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΕΡΔΗ. ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ -

Έ κ  τοϋ περιοδικού «L ife», κατά
--------------- —----------------------  μετάφρασιν καί διασκευήν’Αστυν.  -_______________ ________

Δ/ντοϋ Β ' κ. Δ .  Μ Ο ΡΟΥ

Η ανηθικη, συχαμερή καί -φθοροποιός δραστηριότης του διεθνούς υποκό
σμου, είναι εξαιρετικά πολύμορφος, πολύπλοκος, πολυδαίδαλος καί σατανική. 
Ο μως, ά π ’ όλες τ ις  εκδηλώσεις της, όπως αύτές περιεγράφησαν στο προηγούμενο 

άρθρο, την πρώτη διεθνή θέσι σέ έκτασι, ογκο καί ποικιλία εγκληματικής δραστη- 
ριότητος, κατέχει τό λαθρεμπόριο.

Ή  εγκληματική αυτή δραστηριότης, ελκύει περισσότερο κόσμο ά π ’ ό,τι 
ελκύουν όλες οί άλλες μαζί, τά δέ παράνομα έκ ταύτης κέρδη είναι τεράστια. Κάθε 
χρονο δισεκατομμύρια δολλαριων αλλάζουν χέρια μέ τις παράνομες λαθρεμπορικές 
συναλλαγές, ή όλη δέ εθνική οικονομία ενός κράτους επηρεάζεται άφάνταστα.

"Οπως οί άλλες διεθνείς εγκληματικές δραστηριότητες, έ'τσι καί τό λαθρε
μπόριό ποικίλλει ευρύτατα, ανάλογα μέ τις έναλλασσόμενες έκάστοτε συνθήκες. 
Προ ολίγων χρόνων, ώργίαζαν σέ ποικίλες λαθρεμπορικές επιχειρήσεις στήν Ταγγέρη 
άφθονες σπείρες διεθνών λαθρεμπόρων, ξαφνικά δέ, ή μεγάλη έκεΐ λαθρεμπορική 
δραστηριότης παρουσίασε σημαντικήν κάμψιν. "Αν ένας λαθρέμπορος έπιτύχη 
να δράση στο κατάλληλο μέρος, τον κατάλληλο χρόνο καί στήν κατάλληλη ποικιλία 
λαθρεμπορίου, όπω ς π .χ . στο πεδίον άδαμάντων τής S ie rra  L eone κατά τό 1960, 
μπορεί να πραγματοποίηση πράγματι, άφάνταστα κέρδη καί νά δημιουργήση ολό
κληρη περιουσία γ ιά  μιά μόνο βραδυά.

Το λαθρεμπόριο, ώς έλέχθη, ελκύει κόσμο, πού κανένας δέν θά μπορούσε νά 
φαντασθή. 1 άλλοι αξιοπρεπείς έμποροι, ενεργούν λαθρεμπόριο χρυσού στις ’Ινδίες, 
ιταλοι χω ρικοί μεταφέρουν λάθρα στους ώμους σοκολάτες άπό τήν Ε λ β ετ ία , Κεϋ- 
λανέζοι ναύτες μεταφέρουν λαθρεμπορικόος μοσχοκάρυδα στις ’Ινδίες, διευθύντριες 
νοσοκομείων των 'Ηνωμένων Πολιτειών εισάγουν λαθραίως σμαράγδια στήν ’Α με
ρική. Αι καταδιωκτικές αρχές αγωνίζονται νύκτα καί ημέρα γ ιά  τήν καταστολή 
ή μάλλον τον περιορισμό τής διεθνούς λαθρεμπορικής δραστηριότητος, έτσι δέ οί δύο 
παρατάξεις, λαθρέμποροι καί διω κτικές αρχές, άλλάσσουν συνεχώς συστήματα καί 
μεθόδους δράσεως, εφευρίσκουν νέα τεχνάσματα καί χρησιμοποιούν νέα σύγχρονα 
μέσα, ώς κρυπτογραφικούς κώδικες, μυστικούς ραδιοπομπούς, ταχυκίνητα αυτο
κίνητα κατάλληλα γ ιά  διεθνείς άγώνες δρόμου, ελικόπτερα κλπ.

Δεν υπάρχουν περιορισμοί καί όρια στο αντικείμενο τού λαθρεμπορίου. Τό 
σύγχρονο λαθρεμπόριο, περιλαμβάνει τό πιο άπίθανα προϊόντα, οπο:>ς π .χ . τροπικά 
ψάρια, ψυγεία, συσκευές τηλεοράσεως, φορέματα νάϋλον, βιβλία, πρώτη ύλη κατα
σκευής μπύρας, ειδικό χόρτο θαλάσσης πού παράγεται στήν Κορέα καί χρησιμο
ποιείται γ ιά  πρόγευμα (ποσότης άξίας 20 εκατομμυρίων δολλαριων είσάγεται λα
θραίως στήν ’Ιαπω νία κάθε χρόνο), εμβόλιο πολυμιελίτιδος τού Σώλκ, μοσκοκάρυα, 
(γαρύφαλα), αρχαία αγάλματα καί πολλά άλλα.

Τά συνηθέστερα προϊόντα λαθρεμπορίου είναι χρυσός, άργυρος, ωρολόγια, 
κοσμήματα, ποτά , φάρμακα καί ναρκωτικά. Τά είδη αυτά, παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, γ ια τ ί τά  πραγματοποιούμενα ά π ’ αύτά κέρδη είναι τεράστια. 'Η  υπερ
βολική άγάπη, ή λατρεία καί τό πάθος πού τρέφουν οί ίνδοί γιά τον χρυσό, τον
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θαρό χρυσό, δημιουργεί έξαιρετικές εύκαιρίες πραγματοποιήσεως μεγάλων κερδών 
καί έτσι άνθεί έχει τό λαθρεμπόριο χρυσού. Οί ίνδοί θεωοοΰν πάντοτε τον χρυσό 
καί την γη, ώς τά πιο πολύτιμα άγαθά πού μπορεί ένας άνθρωπος ν’ άποκτήση, 
ό χρυσός μάλιστα προτιμάται πάντοτε, διότι έχει τά πλεονεκτήματα νά είναι αφο
ρολόγητος καί σχετικώς περισσότερο άσφαλής από πλημμύρες καί διεθνείς χρημα
τιστηριακές διακυμάνσεις.

Οί γυναίκες στις ’Ινδίες κάμπτονται άπό τό βάρος των μπρασελέ καί άλλων 
κοσμημάτων άπό καθαρό χρυσό καί κομπάζουν επιδεικτικά μέ εύγένεια στό αντι- 
κρυσμα των γυναικών τής Νέας 'Υόρκης καί του Παρισιού, πού φέρουν κοσμήματα 
πολύ μεγαλυτέρας ’ίσως άξίας, άλλα οχι άπό καθαρό χρυσό. Τό κάθε κορίτσι μιας 
μέτριας οικογένειας στις ’Ινδίες, αισθάνεται την ύποχοέωσι νά προσφέρη ώς προίκα 
καθαρόν χρυσό, τουλάχιστο 2.000 δολλαρίων, γ ι ’ αύτό δέ καί κατά τούς πιο μέτριους 
υπολογισμούς, εΐσάγεται λαθραίως κάθε χρόνο χρυσός άξίας περισσότερο άπό 360 
έκατομμύρια δολλαρίων.

’Έ π ειτα  άπό ένα σοβαρό πλήγμα πού κατεφέρθη πρόσφατα κατά τών λαθρε
μπόρων χρυσοϋ, δύτες τού Πακιστάν άνεκάλυψαν χρυσό τριών έκατομμυρίων δολλα
ρίων, κρυμμένο μέσα στή θάλασσα έξω άπό τό λιμάνι τού Καράτσι, πού άποτελεΐ 
ένα καλό πόστο γιά  τούς λαθρέμπορους. 'Η  άστυνομία τού Πακιστάν έπληροφορήθη 
άργότερα, ότι ό άνακαλυφθείς χρυσός τών 3.000.000 δολλαρίων, ήτο ένα μέρος 
διαφόρων άποστολών, ενός μόνον μηνάς. ‘Ο κύριος λόγος πού γίνονται μεγάλες εισα
γω γές λαθραίου χρυσού στις ’Ινδίες είναι βέβαια οί ευκαιρίες μεγάλου κέρδους, 
άλλά έπίσης καί ό οχι αύστηρός έλεγχος στις εισόδους.

’Εξαιρετικές ευκαιρίες δημιουργίας μεγάλων κερδών έκ τού λαθρεμπορίου 
προκαλοΰνται στά διάφορα κράτη, άπό τούς βαρείς καί καταθλιπτικούς φόρους καί 
δασμούς πού επιβάλλονται στά είσαγόμενα έκ τού έξωτερικοΰ εμπορεύματα. "Ενα 
πρώτο παράδειγμα είναι ή 'Ισπανία, τής όποιας τ ’ άπηρχαιωμένα δασμολόγια με- 
γάλως ένθαρρύνουν τούς λαθρέμπορους, όπως δέ υπολογίζεται 30—40 %  τών Κρα
τικών εισαγωγών, ένεργοΰνται λαθραίως.

"Ενα άλλο παράδειγμα είναι ή ’Ιταλία. Καταθλιπτικοί φόροι σε πολλά είδη 
πού λατρεύουν οί ΐταλοί, όπως τά  ξένα τσιγάρα π .χ . έχουν δημιουργήσει μιά φαντα
σιώδη λαθρεμπορική βιομηχανία στην Μεσόγειο. Στην ’Ιταλία, τά  σιγάρα άποτε- 
λοΰν είδος κρατικού μονοπωλείου καί οί καταθλιπτικοί έπ ’ αυτών φόροι άποφέ- 
ρουν περισσότερο άπό 15%  ολοκλήρου τού κρατικού εισοδήματος. Τά ιταλικά 
τσιγάρα έχουν μιά άπαίσια γεΰσι. Τά άμερικανικά καί έλβετικά πού οί ΐταλοί συ
νήθισαν νά καπνίζουν άπό τον Β ' παγκόσμιο πόλεμο, φορολογούνται τόσο βαρειά, 
ώστε στοιχίζουν διπλάσια άπό τά ιταλικά. 'Ο  λαθρέμπορος άγοράζει τά άμεοι- 
κανικά σιγάρα 9 σέντς τό κουτί στό Γιβραλτάρ καί πω λεΐ αύτά 50 σέντς στην ’Ιτα 
λία. "Ενα μέρος τιών λαθραίως εΐσαγομένων, μεταφέρονται άπό τά  έλβετικά βουνά, 
ένα σημαντικό έπίσης μέρος φθάνει άπό τήν θάλασσα, διά παντός μεταφορικού μέσου 
καί μέσω τών πρεσβειών, τών άμερικανικών στρατιωτικών βάσεων, άκόμη δέ καί 
μεσω τού Βατικανού πού άπαλλάσσεται φόρων.

Τά λαθρ αία τσιγάρα πωλοΰνται σχεδόν έλεύθερα στούς δρόμους τών πόλεων. 
'Η  άστυνομία καί οί δικαστές έπιδεικνύουν κάποια συμπάθεια προς τούς λιανοπω- 
λητάς πού συνήθως είναι άγυιόπαιδες, γέροντες καί φτωχές γυναίκες. Μιά άναφορά 
τήε τελωνειακής άστυνομίας, άποκαλύπτει τήν έπικρατοΰσαν έκεϊ άνεκτικήν στά
σιν τών άρχών. 'Ω ς έξής δέ δικαιολογούν τήν άνεκτικήν των στάσιν.

«’Ά ν  αύτοί οί άνθρωποι δέν θά μπορούσαν νά έχουν ένα μικρό ημερήσιο έσοδο, 
άπό τό μικρό τους λαθρεμπόριο, θά διήγον μιά πολύ πιο επικίνδυνη ζωή, έπιδιδό- 
μενοι ’ίσως σέ πιο σοβαρή έγκληματική δρασι».

Χάρις σ’ αύτή τήν επιεική μεταχείρησι, μιά γυναίκα ναπολιτάνα, κατώρθωνε
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ν ασκή τό ^επάγγελμα τής πωλητρίας λαθραίων σ ιγαρέττω ν επ ί χρόνια, χω ρίς νά 
ενοχλήται. 'Ο σάκις συνελαμβάνετο πάντοτε ίσχυρίζετο ότι είναι έγκυος καί άφί- 
νετο ελεύθερα Ά λ λ α  υπάρχει κάποιο όριο καί στην ιταλική υπομονή καί άνεκτι- 
κοτητα, έτσι δε συνελήφθη καί άπεστάλη τελικά στις φυλακές.

, Καιτοι θ αστυνομία φερεται με μεγάλη επιείκεια  καί ανεκτικότητα προς 
τους λιανοπωλητές, φέρεται πολύ σκληρά καί μέ άκαμπτο  αυστηρότητα προς χονδρο- 
λαθρεμπόρους.^ Το λαθρεμπόριο σιγαρέττω ν στήν Ι τ α λ ία ' παρουσιάζει μιά σοβαρή 
καμψι κατά τά τελευταία τέσσαρα χρόνια, 7 0 %  περίπου, έν συγκρίσει μέ τό διεξα- 
γομενον  ̂κάποτε ^καί  ̂τούτο οφείλεται στους σκληρούς αγώνες τ ις  δραστήριας ιτα
λικής οικονομικής άστυνομίας (Guardia di Finanza).

ν t ^  g u a rd ia  di f in an za  διεξάγει ένα σκληρό καί έξοντωτικό πόλεμο, όπως 
μια ομας λαθρεμπόρων απο την δυτικήν Μ εσόγειό, έδήλωσε. 'Ο  Β παγκόσμιος 
πόλεμός προεκαλεσε πολλές ελλείψεις και δημιούργησε πολλές νέες ανάγκες στούς 
λαους^τής Ευρώπης. Ο καθένας πού κατείχε  ένα ταχύ πλοίο, μπορούσε εύκολα νά 
βρή λίγους φίλους που θα ήσαν διατεθειμένοι νά κάμουν μιά κρουαζιέρα καί νά έπι- 
δοθοΰν σε μια επικερδή εργασία. Η εργασία αυτή βέβαια συνίστατο στή μεταφορά 
λαθρεμπορευμάτων. Τ α  λαθρεμπορικα αυτά πλοία πού ήσαν απεριποίητα, άλλά τα- 
λυξα τ% είχαν ως εξορμητηριο συνήθως την Ταγγέρη καί γρήγορα έγιναν γνωστά 
εκεί μέ τό τό όνομα «σιωπηλός στόλος».

ΊΓοσο ελεύθερο ήτο στην Ταγγερη το εμπόριο, τόσο πλούσια ή ανταμοιβή 
και τοσο μικροί οι κίνδυνοι, που κάποτε ένας άγγλος, κυβερνούσε ένα πλοίο μέ 
πλήρωμα όλο κορίτσια. Κ ατ’ αυτούς τούς χρόνους, ή λαθρεμπορική ζωή προσήλκυε 
«σοβαρούς και αξιοσεβαστους» τυπους, όπως άποστράτους άξιωματικούς τού ναυ
τικού, οι περισσότεροι των όποιων ήρνοΰντο κατηγορηματικά ν’ άναμιχθούν σέ 
■ «βρώμικες δουλείες» όπως τα  ναρκω τικά, αλλα ούδένα ενδοιασμό είχαν γιά  λαθρε
μπόριό σιγαρετΐων, ποτών, μηχανημάτων κλπ. Οί άλλοτε ναυτικοί τού πολεμικού 
ναυτικού, εγνωριζαν απολύτως καλά, ότι ή δραστηριότης πού άνέπτυσσο.ν ήεο παρά
νομος,.αλλα ο πόλεμός είχε δημιουργήσει σ’ αύτούς μιά εσφαλμένη άντίληψι ώς προς 
τά εθνικά σύνορα. Ό  H u rh  E d w a rd s , πού κυβερνούσε τό λαθρεμπορικό πλοίο μέ 
πλήρωμα κορίτσια, καθώς καί πολλοί άλλοι, τοποθετούσαν τό ζήτημα ώς έξής:

« Οταν παρασημοφορήσθε τήν μιά ημέρα γ ιά  τήν λαθραία άποστολή άνδρών 
ή και υλικών σένα μέρος, είναι πρόδηλα πολύ δύσκολο νά θεωρητε αύτό αξιόμεμπτη 
πραξι, τήν άλλη ήμέρα».

Λαθρεμπόριο διενεργείται ακόμη γύρω άπό τήν Τ αγγέρη, άλλά σέ πολύ πε
ριορισμένη κλίμακα, βέβαια. Ά π ό  τό 1957 πού έπαυσε ή Ταγγέρη νά είναι ένας 
απόλυτα ελεύθερος λιμήν, όπως ήτο πρότερον, δέν μπορούν τώρα αί λαθρεμπορικές 
συναλλαγές να γινω νται ελεύθερα. Η Ταγγέρη έχει σήμερα δασμολόγια πού φθά
νουν π .χ . 100%  σέ τάπητες, 5 0 %  σέ κονσερβαρισμένες τροφές κλπ. ΓΙαρ’ όλα αύτά 
το λαθρεμπόριό αποτελεί ακόμη μιά επικερδέστατη εργασία γιά όσα πλοία  δροΰν 
γύρω άπό τήν Τ αγγέρη καί πιο επικερδή άκόμη γ ιά  όσα δροΰν γύρω άπό τό Γ ι
βραλτάρ, που εχει ακόμη πιο περισσότερό μειωμένα δασμολόγια. 'Τπάρχουν π ι
θανόν 20 λαθρεμπορικά πλοιάρια πού δροΰν έξω άπό τήν Ταγγέρη καί 10 τοιαΰτα 
έξω άπό τό Γιβραλτάρ. Σ έ χωρητικότητα φθάνουν 30—65 τόννους καί ενεργούν ένα 
ή δυο ταξίδια τον μήνα. Παρά τήν σχετικά μικρήν έκτασιν των άνωτέρω λαθρεμπο
ρικών επιχειρήσεων, ο εν λογω στολος μεταφέρει κατ’ έτος λαθραίως έμπορεύματα 
άξιας 100 έκατομμυρίων δολλαρίων, προς τις άκτές τής 'Ισπανίας, τής Νοτίου 
Γαλλίας, των Καναρίων Νήσων, τού Α λγεριού καί ’Ιταλίας. Αύτό άποφέρει στούς 
λαθρέμπορους ένα κέρδος 100% . "Ενα σύνηθες φορτίο πού ξεφορτώθηκε στήν 'Ισ π α 
νία, περιελάμβανε 400 κάσσες τσιγάρα, 350 κάσσες ούίσκυ, 7 κάσσες κρυσταλλολυ
χνίες, 150 δέματα πρώτη υλη γ ιά  μπύρα, μιά δωδεκάδα άξονες αυτοκινήτων, διά-
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φορά εξαρτήματα μηχανών, μια συσκευή τηλεοράσεως κλπ. Λ όγω τής αύστηράς 
διώξεως των λαθρεμπόρων ύπό τής άστυ.νομίας,τό λαθρεμπόρων των σιγαρεττων 
δεν διεξάγεται σέ μεγάλη κλίμακα όπως στο παρελθόν. Δ ιεθνείς χονδρέμποροι 
σιγαρέττων, είναι εγκατεστημένοι στην Τ αγγέρη καί Γιβραλτάρ καί πουλούν απο
κλειστικά σχεδόν, μόνο στούς λαθρέμπορους. Τα κιβώτια σιγαρέττων που προορί
ζονται γ ια  τό εξωτερικό, περιτυλίσσονται σέ διπλό στρώμα ζιλοφάν, ώστε έν ανάγκη 
νά επιπλέουν στη θάλασσα.

Τό λαθρεμπόριο στή δυτική Μεσόγειο διενεργείται άπό 7 συνδικάτα, που 
ναυλώνουν πλοιάρια καί προσλαμβάνουν πληρώ ματα προς 50—200 δολλάρια τον 
μήνα καί επί πλέον μέ ώρισμένα ποσοστά έκ τών λαθρεμπορικών κερδών. "Ενας 
καπετάνιος μέ δικό του πλοίο, κερδίζει μέχρι 2 5 %  άπό τά κέρδη του φορτίου.

Τά συνδικάτα τών λαθρεμπόρων κατευθύνουν μέ δικό τους μυστικό ραδιο
πομπό άπό τήν Ταγγέρην, τά  πλοιάριά τους, μακράν άπό τά πλοιάρια καταδιώξεως. 
Ταϋτα διαθέτουν χρήματα μόνον γιά ένα μέρος τοϋ φορτίου, πού κατά μέσον όρον 
σχεδόν φθάνει τις 150.000 δολλαρίων καί ζητούν χρηματοδότες γιά  νά καλύψουν 
τό ύπόλοιπο μέρος τού λογαριασμού. Τοιοΰτοι άνευρίσκονται εύκολα, διότι είναι 
λίαν έξαιρεαικές ευκαιρίες γιά μεγάλα κέρδη. Ή  έδρα τοιούτουν χρηματοδοτών 
εύρίσκεται μέσα σένα μπάρ στήν Ταγγέρη, οΰτοι δέ γνωρίζουν ποιά είναι σοβαρά 
πρόσωπα καί δύνανται νά διαθέσουν χρήματα γ ιά  τήν άγορά σιγαρέττων, άπό τά 
όποια θά κερδίσουν περισσότερα άπό 100%  αν δεν συμβή κάτι τό απρόοπτο. Οί 
κίνδυνοι βέβαια είναι μεγάλοι, άλλά καί οί πειρασμοί τού εύκολου κέρδους είναι 
άκατανίκητοι, γ ιατί διαθέτοντες χρήματα σέ παρόμοιες εμπορικές επιχειρήσεις 
μπορούν μέσα σέ δυο τρεις έβδομάδες νά διπλασιάσουν τά χρήματά των.

Για τά πληρώματα τοιούτων πλοιαρίων αί λαθρεμπορικές αύτές επιχειρήσεις, 
έχουν τούς κινδύνους, άλλά έχουν καί τις γενναίες άνταμοιβές τους. Ζούν μιά αμέ
ριμνη καί άνετη ζωή τον περισσότερο χρόνο καί άναλαμβάνουν νά μεταφέρουν ένα 
κιβώτιο μέ ωρολόγια ή μέ άλλο λαθραίο έμπόρευμα. "Αν συμβή νά συλληφθοΰν, θά 
πάνε οπωσδήποτε φυλακή, παρ’ ότι διαθέτουν καλούς καί πεπειραμένους δικηγόρους 
Στήν 'Ισπανία διακινδυνεύουν νά καταδικασθοΰν 4 χρόνια φυλακή γιά  πρώτη φορά 
καί μέχρι 10 χρόνια γιά δεύτερη. Τά γαλλικά δικαστήρια δέν είναι τόσο αύστηρά, 
αλλα η γαλλική αστυνομία πολλές φορές κρατά τό πλήρωμα γιά  άνάκρισι, μέχρι 
καί 18 μήνες, καί έπειτα τό άπολύει, χωρίς ν’ άπαγγείλη κατηγορία. Πολλά άπό τά 
περιπολικά καταδιωκτικά, στήν 'Ισπανία, είναι παλαιά πλοιάρια καί όχι μεγάλης 
άντοχής. Ό  βετεράνος λαθρέμπορος καπετάν S te w a rt W alker, πού τό πλοίο του 
«άσσος» εθεωρεΐτο το καλλίτερο πλοίο τού «Σιουπηλοΰ στόλου», μέχρι προσφά
τους που βουλίαξε σέ μεγάλη κακοκαιρία, έκαυχάτο ότι ποτέ δέν θά συνελαμβάνετο 
καί ποτέ δέν θά βούλιαζε.

Κατα τα επικρατοΰντα, οί λαθρέμποροι δέν διατρέχουν κίνδυνο νά συλλη
φθοΰν σε ανοικτή θαλασσα. Τά ιταλικά καταδιωκτικά είναι ά.ριστα έξωπλισμένα, 
αλλα οι λαθρέμποροι έχουν ένα πλεονέκτημα ύπέρ αύτών. «"Αν είσθε άποφασι- 
σμενος να μη παραδοθήτε, όσο καί νά σάς βάλλουν σέ άνοικτή θάλασσα, ποτέ δ_§,ν 
θα σάς συλλαβουν» ελεγε κάποτε ένας λαθρέμπορος. «Δέν μπορούν δέ έν κινήσει νά 
κυριεύσουν το πλοίο, έκτος άν το βομβαρδίσουν καί τό κάμουν κομμάτια, άλλά 
ποτέ δεν το βομβαρδίζουν, διότι αυτό θά ήτο πειρατεία σέ άνοικτή θάλασσα, έστω 
καί άν προέρχεται άπό τήν άστυνομία».

Αυτή η άποψις τού νομού τής θαλάσσης, είναι μιά λεπτολογία τοϋ διεθνούς 
λαθρεμπορίου. Ο λαθρέμπορος φευγων από τό Γιβραλτάρ μ ’ ένα φορτίο σιγαρέττων, 
πρεπει να δήλωσή πριν αναχώρηση για ποιο μέρος προορίζεται. "Ενας συνήθης τό
πος προορισμού κατά τήν δήλωσιν τών λαθρεμπόρων είναι ή «Μάλτα». "Εχει ύπο- 
λογισθή οτι, κάθε ανδρας, γυναίκα και παιδί σ’ αυτό τό νησί, θά έ'πρεπε νά καπνίζη
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2.000 πακεττα τσιγάρα^τήν ημέρα γ ια  νά καταναλωθούν ολα τά  φορτία σ ιγαρέττω ν, 
που κατα την ό.ηλωσι^τών λαθρεμπόρων προορίζονται γ ια  την «Μ άλτα». "Ο μω ς, μό
λις το πλοίο ες,ελθη τής τελωνείακής ζώνης (χωρικά υδατα), ή οποία είναι άπό 3 -1 2  
μιλιά ^(αυτο εξαρτάται άπό τήν κάθε χώ ρ α ), καί εύρίσκεται στην άνοικτή θάλασσα, 
μπορεί να κατευθυνθή όπου θέλει. 'Η  αστυνομία θαλάσσης μπορεί βέβαια νά τό 
παρακολούθηση πανταχοΰ, αλλά στην πράξι όμως τό παρακολουθεί μόνο μέσα στά 
χωρικά υδατα τής χώρας αύτής. Τό λαθρεμπορικό πλοίο θά συναντηθή στην άνοικτή 
θαλασσα με μικρότερα καί ταχύτερα λαθρεμπορικά πλοιάρια, πού ξεπερνούν τά 
Αστυνομικά σε ταχύτητα . Μερικές φορές ή δουλειά πάει πολύ καλά, μερικές όμω ς οχι.
, , , λαθρέμπορος βέβαια, τα  παιζη όλα γιά  όλα προκειμέ^ου νά μη συλληφθή,
έκτος μονο, αν πρόκειται νά πνίγη. Σέ στιγμές άπελπισίας τά  λαθρεμπορικά πλοιά
ρια που έχουν μέν καλές μηχανές, άλλά ώς σκάφη δέν είναι σύγχρονα, ούτε έχουν 
και ^ναυαγοσωστικές βάρκες, έπικαλοΰνται τήν βοήθεια τω ν εχθρών των άστυνο- 
μικων. Ο P au l L ind^ ένας^ άπόμαχος λαθρέμπορος πού διευθύνει τώ ρα κ άπο ιο  
μπαρ στήν Γαγγερη, ήτο κάποτε πρώ τος πλοίαρχος σένα πλοίο πού έπέστρεφε 
στη χωρα του, οπότε άνοιξε ή πλώρη καί έκαμε νερά. Δέν ύπήρχον άντλίες καί ό 
πλοίαρχος ^έκαμε δ ,τι μπορούσε γ ιά  νά σωθή τό πλοίο. Τελικά κατηυθύνθη προς 

t£nTS;?0 λ^ ενα> στ0 Αλγέρι. Σ το  πλοίο ύπήρχον καμμιά τριακοσιαριά
(Ύ ΓΊ Λΐ Λ/ Γ /V / Τ Ι ί / Λ / Λ Λ /  Μ Λ .Ι  Sk «^  ι ■ __ Τ  Ι ί   tj  >/ /  V- \  \

αέρας εφερναν---- -  hauiu. υ ί ιω ς  Λοιπον το πποιο εφαασε
στο λιμάνι, τά  κ ιβώ τια  μέ τά σιγάρα είχαν σχηματίσει μιά γραμμή καί έπλεαν στή 
θαλασσα. Αί^ γαλλικές άρχές κατέλαβαν τό πλοίο, άλλά άπαξ καί δέν ύπήρχον επ ’ 
αυτού λαθραία εμπορεύματα, επετρεψαν στον πλοίαρχο καί τό πλήρωμα νά μετα- 
βοΰν στο αγγλικό  ̂ προξενείο. "Οταν εύρέθησαν μέσα στο ταξί, ό πλοίαρχος έδωσε 
1,000 δολλάρια στον οδηγό καί τούς μετέφερε στήν Ταγγέρη πού άπεΐχε 250 μιλιά. 

Υπάρχουν όμο:>ς γ ιά  τούς λαθρέμπορους καί άλλοι κίνδυνοι, έκτος τής άστυ-
νομίας.

"Ενας κίνδυνος είναι οί μεγαλοσχήμονες άπατεώνες πού δροΰν εις βάρος 
των λαθρεμπόρων καί εις βάρος τής άστυνομίας, γ ι’ αύτό καί άπό τις δυο παρα
τάξεις θεωρούνται ώς τά  πιο άνήθικα ύποκείμενα. "Ενας άλλος κίνδυνος ήτο ή π λ η 
ρωμή μέ παρακεχαραγμένα νομίσματα, άλλά στις ύποπτες τοιαΰτες περιπτώσεις, 
οί^λαθρέμποροι παρέδιδαν κ ιβώ τια  πού άντί νά περιέχουν σιγάρα, περιείχαν πριο
νίδια. Σήμερα σπανίως χρησιμοποιούνται παρακεχαραγμένα νομίσματα στο λαθρε
μπόριό, γιατί συνήθους αι πληρωμές ενεργοΰνται μεσω ενός άνωνύμου λογαριασμού 
παρ ελβετική τραπέζη . Τά χρήματα κατατίθενται άπό τούς άγοραστές στήν 
τράπεζα προ τής άφίξεως τού φορτίου. Πριν φύγη άπό τό λιμάνι φορτώσεως, ό κα πε
τάνιος λαμβάνει τό μισό άπόκομμα μιας διπλοτύπου εντολής, στο λιμάνι δέ τής 
έκφορτώσεως λαμβάνει άπό τούς παραλήπτες τό έτερον ήμισυ καί ουτω γνωρίζει 
ότι τό εμπόρευμα παρίδεται στους πραγματικούς παραλήπτες. Μέ τά  δύο άποκόμ- 
ματα τής εντολής εισπράττει άκολούθως τά  χρήματα άπό τήν τράπεζα καί έτσι 
άποφεύγεται ό κίνδυνος πληρωμής μέ παρακεχαραγμένα νομίσματα.

Παρά τά τεράστια κέρδη κατά τό παρελθόν, τό λαθρεμπόριο τής Μεσογείου 
παρουσιάζει σήμερα μιά σημαντική καί άποφασιστική κάμψι, τό δέ μέλλον του 
προβλέπεται λίαν σκοτεινό. 'Η ιταλική οικονομική άστυνομία (cuardia di fina- 
tza), έχει σήμερα μιά άριστη έκπαίδευσι καί άριστον έξοπλισμό άπό πάσης άπό- 
ψεως. Κινείται τα χύτατα , δρα άστραπιαίως, μέ σύνεσι, τόλμη καί αποφασιστικό
τητα καί επιτυγχάνει ν’ άνατρέπη κάθε κίνησι, καί τών πιο δραστήριο»; καί τολμη
ρών λαθρεμπόρων. Κ ινείτα ι μέ αυτοκίνητα alfa romeos, μέ ταχύτητα 120 μίλλια 
τήν ώραν, μέ ταχύτατες μοτοσυκλέττες, μέ άεροπλάνα καί μέ πλοία πού άναπτύσ-
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σουν ταχύτητα 35 μίλλια τήν ώρα. Διαθέτει κάθε σύγχρονο επιστημονικό μέσον, 
δπως ασυρμάτους, ραντάρ, ειδικούς κρυπτογραφικούς και άποκρυπτογραφικους κώ 
δικες, ακόμη δέ καί άεροσκάφη ικανά νά φέρουν δύο ελικόπτερα. Ο κατα θαλασσαν 
στόλος της guardia di finatza περιλαμβάνει 300 πλοία καί πλοιάρια διω^εως και 
ό μηχανοκίνητος κατά ξηράν στολίσκος της περιλαμβάνει περί τις 4 .000  ταχυκίνητα 
τροχοφόρα παντός τύπου. Ε π ίσ η ς  διαθέτει ολόκληρο οπλοστάσιο αυτόματων μπρα- 
ουνικ, βαρέων όπλων, όλμων καί κανονιών. Χρησιμοποιεί ωσαύτως καπνογονα, 
δακρυγόνα καί έκτυφλωτικά φώτα γιά  νά τυφλωνη τους οδηγούς των λαθρεμπο
ρικών αύτοκινήτων. 'Ό λα  τ ’ ανωτέρω μέσα και ο εξοπλισμός είναι αναγκαία σιην 
guardia di finatza, γιατί καί οί λαθρέμποροι διαθετουν σύγχρονα μέσα, μεθό
δους καί τεχνάσματα. Οί λαθρέμποροι π .χ . πού διασχίζουν τά  κατά ξηράν ^σύνορα 
διαθέτουν αύτοκίνητα ώπλισμένα μέ ισχυρούς εμπρόσθιους προφυλακτήρες, ικανούς 
νά θραύσουν τά ξύλινα φράγματα τών συνόρων και νά περνούν χωρίς να σταμα.οΰν. 
Χρησιμοποιούν ομοίως καπνογόνα γιά  νά εμποδίζουν τους διώ κτες να προχωρούν 
καί συχνά ρίπτουν άφθονες πρόκες πίσω των για να τρυπησουν τα ελαστικά τών 
αυτοκινήτων της άστυνομίας. Στήν Α μερική  σήμερα, το διενεργουμενο λαθρεμπόριό 
είναι μικράς έκτάσεως, εξαιρέσει τού λαθρεμπορίου ναρκωτικών που^ εχει λαβε ι̂ 
τεράστιες διαστάσεις καί γιά τό όποιο θά μιλήσωμε στο επόμενό άρθρο.^ Η σε μικρά 
εκτασι διενέργεια λαθρεμπορίου στην Α μερ ική , οφείλεται στο ότι δεν παρουσιά
ζονται εύκαιρίες μεγάλων κερδών σέ είδη είσαγομενα εκ τού εξωτερικού  ̂ στςν 
’Αμερική. Πάντως κατά καιρούς συλλαμβάνονται παρά τών τελωνειακών ^άρχών 
διάφοροι έκ περιστάσεως λαθρέμποροι κοσμημάτων, φωτογραφικών μηχανών και 
ελβετικών ωρολογίων. Οί μεξικανοί συνηθέστατα εισέρχονται λαθρα στην Α με
ρική γιά  τήν άναζήτησι έργασίας καί παρουσιάζεται επίσης καποια συναλλαγή σε 
γυναίκες τού Μεξικού. Κύμα έπίσης λαθρομεταναστών προς τήν ’Αμερική παρατη- 
οεΐται έκ τού Καναδά. Μερικές φορές άκόμα, εισέρχονται καί κλεμμένα αυτοκίνητα. 
’Αλλά ή μεγάλη λαθρεμπορική κίνησις παρατηρεΐται άπό τήν ’Αμερική προς τις 
ξένες χώρες. Στήν εύρώπη διοχετεύονται λαθραιως τεράστιες ποσότητες αμερι
κανικών προϊόντος, ώς τσιγάρα, αύτοκίνητα, μηχανήματα, εργαλεία  ̂καί παντός 
είδους εμπορεύματα πού παρουσιάζουν μεγάλη  ζήτησι καί μεγάλες ευκαιρίες για 
μεγάλα κέρδη.

Τό λαθρεμπόριο δέν περιορίζεται μόνο στά πολιτισμένα μέρη τού κοσμου.
Μιά άπό τις καταλληλότερες περιοχές γιά τήν άνάπτυξι λαθρεμπορικής δρα- 

στηριότητος είναι σήυιερα, ή μικρή, ρυπαρή καί βρωμερή περιοχή της Sierra Leone, 
πού περιλαμβάνει 28.000 τετραγωνικά μίλια καί περί τά 2 .000 .000  κατοίκους. Η 
Sierra Leone είναι μιά βαλτώδης έκτασις στις δυτικές άκτές της άφρικής, προς 
βορράν τού ισημερινού. ’Εκεί άφθονοΰν τά πράσινα μάμπα (είδος φαρμακερού φι
διού), πού τό δάγκωμά τουε έπιφέρει τον θάνατο σέ 15' λεπτά τής ώρας, αι κόμπρες 
πού ό ψεκασμός τους στά μάτια ένός άνθρώπου μπορεί νά τον τυφλώσουν, πίθηκοι 
1.70, μ. ελέφαντες, λεοπαρδάλεις καί πύθονες πάχους τόσου, πού μπορεί ν’ άνατραπή 
τό αύτοκίνητα πού θά προσκρούση επάνω τους. Τό κλίμα της είναι φοβέρα απο- 
πνικτικό. "Ομως, έχει μιά άφάνταστο καί άκαταμάχητο έλξι καί γοητεία» Τ  ά 
δ ι α μ ά ν τ ι α .

Τά διαμάντια βρίσκονται σέ πολύ λίγα μέρη τού κόσμου, όπου δέ υπάρχουν 
βρίσκονται συγκεντρωμένα σέ μικρές περιοχές καί σέ μεγάλο βάθος μέσα στή γή. 
’Έ τσ ι, ή φρούρησις τών άδαμαντορυχείων είναι σχετικά ευχερής. Ν

Τό μεγάλο άδαμαντορυχείο williamson τής Ταγκανίκας π .χ ., είναι περι
φραγμένο μέ ισχυρά συρματοπλέγματα. Ό  καθένας πού θ’ άποπειραθή νά περάση 
σ’ αύτή τήν περιοχή χωρίς άδεια, τιμω ρείται μέ πρόστιμο 1Ό 00 λιρών.

Τά μεγάλα άδαμαντορυχεία de beers στή Νότιο ’Αφρική, έχουν ένα σύστημα
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έλέγχου με ακτίνες X , μέ το όποιο έρευναται ό καθένας πού εξέρχεται άπό αύτά.
Τό άδαμαντορυχεΐο k im b e r le u  στη νότιο άφρική ε ίχε  γ ια  φύλακες δύο 

σκύλους πού ήσαν τόσο άγριοι, όόστε όταν το. αφεντικό πού τούς ε ίχε  εκπαιδεύσει 
πέθανε, άναγκάσθησαν νά τούς αντικαταστήσουν, γ ια τ ί δεν έδέχοντο νά υπακούσουν 
σέ άλλον.

Οί άδάμαντες στ"ή S ie rra  L eo n e  δεν είναι συγκεντρωμένοι σέ μικρή περιοχή, 
καί έτσι ή φρούρησις είναι δύσκολη. 'Η  φύσις αφειδώς έσπειρε διαμάντια στη  π ε
ριοχή αύτή, πολλάκις δέ βρίσκονται σέ βάθος 0 .35—0.40  μ. μέσα στή γή. 'Η  πρώτη 
άποκάλυψις αύτοϋ τού πλούτου έγινε τό 1930, άλλα μέχρι τό 1950 δέν ε ίχε  άποδοθή 
μεγάλη σημασία, γ ια  τον κρυπτόμενο εκεί μυθώδη πλούτο. ’Α κόμη καί τό 1950 
δέν μπορούσε νά πιστευθή, ότι σκάπτοντας εκεί κάποιος επ ί λίγες ώρες μέ μια σκα
πάνη, θά ήτο δυνατόν ν’ άνακαλύψη ένα ολόκληρο θησαυρό. Ό μ ιυ ς , πολύ γρήγορα ή 
S ierra  L eone κατεκλύσθη άπό τυχοδιώ κτες πάσης φυλής, έθνικότητος καί θρη
σκεύματος, πού πήγαν νά ενεργήσουν εκσκαφές στά έρημα καί άφιλόξενα αύτά μέρη. 
Αΐ έκσκαφές έξακολουθοΰσαν επί 24 ώρες τό 24ωρο καί οί φωτιές έφώ τιζαν τά  το- 
πεΐα  έκεΐ σέ μίλια μακρυά.

"Ολες αυτές οί έκσκαφές ήσαν παράνομες, γ ια τ ί όλα τά  υπάρχοντα διαμάντια 
στή S ie rra  L eone άνήκουν στο μονοπώλιο τής βρεταννικής εταιρίας de beers. 
Γιά τήν άπαγόρευσι τών παρανόμων έκσκαφών, ένα μόνο μέτρο θά ήτο άποτελε- 
σματικό. 'Η  άπέλασις τών παρανόμως ένεργούντων τις  έκσκαφές. Αύτό όμως θά 
ήτο ουτοπία καί σκέψις άπραγματοποίητος, γ ια τ ί τά  σύνορα τής S ie rra  L eone 
δέν είναι δυνατόν νά φρουρηθοΰν άποτελεσματικά, λόγω  τής μεγάλης των έκτάσεως, 
ούδείς δέ έμπορος ή μεσάζων τών γειτονικώ ν χωρών Λ ιμπέρια  καί Γκουϊνέα θά ένδιε- 
φέρετο νά πληροφορηθή κατά τήν άγοράν τών πολυτίμων λίθων, τήν προέλευσίν των. 
Μεγάλες εταιρίες κοσμημάτων έχουν αντιπροσώπους σέ άμφότερα τά  γειτονικά 
κράτη καί άγοράζουν σέ μεγάλες ποσότητες λαθραίως έξερχομένους άπό τήν S ierra  
Leone άδάμαντες.

Τό 1955 αί παράνομες έκεΐ έκσαφές ήσαν έκτος παντός έλέγχου, καί αί έκεΐ 
άρχές άπεφάσισαν νά ?\άβουν τό μόνο δυνατόν μέτρο. Νά νομιμοποιήσουν τις 
έκσκαφές. Ή  εταιρία de beers έχορήγησε άδειες στούς ένδιαφερομένους γ ιά  τήν 
ένέργεια έκσκαφών σέ τμήματα γής 50.000 τετραγωνικών μέτρων, άντί ενοικίου 
70 δολλαρίων κατ’ έτος, υπό τον όρον ότι τά  άνευρισκόμενα διαμάντια θά έπωλοΰντο 
στήν ΐδια εταιρία. "Ομως, ούτε αύτό τό μέτρον άνέκοψε τ ις  λαθρεμπορικές συναλ
λαγές, διότι ευρισκαν καλλίτερες τιμές στά γειτονικά έκεΐ κράτη καί έφυγάδευαν τά. 
διαμάντια καί πάλι λαθραίως, μέσω τών άφρουρήτων συνόρων. Α ί άρχές καί ή ε
ταιρία έκαμαν καί άλλες πολλές υποχωρήσεις, άλλά τό λαθρεμπόριό δεν πρόκειται 
νά σταματήση. Τ ά  κέρδη άπό τήν λάθρα διοχετευσιν τών αδαμαντων στα γειτονικά 
κράτη, έξακολουθοΰν νά είναι τεράστια. Μιά μέτρια σέ απόδοσι γή, μπορεί ν’ απο- 
δώση διαμάντια άξίας 8 έκατομμυρίων δολλαρίων κατα εκτάριο και μια πλούσια 
τοιαύτη μπορεί ν’ άποδώση τοιαύτα άξίας 29 εκατομμυρίων δολλαρίων κατα εκτα-
ριον.
μΑ Αί νόμιμες έξαγωγές άδαμάντων άπό τήν S ie rra  L eone έχουν άνέλθει στο πο- 
σόν άξίας 20 έκατομμυρίων δολλαρίων κ α τ’ έτος, αι δε παράνομες λαθραίες τοιαΰτες 
υπολογίζονται κατά τούς πιο μέτριους υπολογισμούς σε πεντε εκατομ,μυρια 
δολλάρια κατ’ έτος.

Αί άρχές τής Sierra Leone περιορίζονται σήμερα στο νά φέρουν ένώπιον τών 
δικαστικών άρχών 5—6 περιπτώ σεις λαθραίων συναλλαγών κατά μήνα, άλλά καί 
τά έπιβαλλόμενα πρόστιμα είναι άσήμαντα καί άνίσχυρα ν’ άνακόψουν τήν δραστη
ριότητα τών λαθρεμπόρων.

Μιά ολόκληρη τάξις μεσαζόντων έχει ξεφυτρώσει στή S ie rra  Leone, οί
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περισσότεροι δε α π ’ αύτούς είναι λιβανέζοι. Αύτοί οί μεσίτες καί έμποροι έχουν άδειοι 
να ενεργούν αγορές καί πωλήσεις εντός τής χώρας. Στην πραγματικότητα όμω 
είναι τα  πρόσωπα πού διενεργούν τό λαθρεμπόριο. Για όλους τούς άσχολουμένου 
με τις εργασίες αυτές, τά  κέρδη είναι τεράστια. 'Έ νας ιθαγενής πού βρίσκει ένα λίθο 
[2 καρατίων, μπορεί νά πώληση αυτόν σ’ ένα έμπορο λιβανέζο αντί 1.400 δολλαρίων. 
Ο λιβανεζος θα πώληση αύτόν σ’ένα δεύτερο λιβανέζο αντί 50.000 δολλαρίων, καί 

αυτός πάλι θά τον πώληση σέ μια μεγάλη εταιρία αντί 70.000 δολλαρίων.
IIρο πεντε χρόνων ένας αμόρφωτος ιθαγενής κατώρθωσε νά γίνη κύριος ση

μαντικών ποσοτήτων αδαμαντων άγνωστον πώς. "Οταν έπώλησε αύτούς καί συνε- 
κεντρωσε τεράστια χρηματικά ποσά, πήγε σ’ένα άγγλο κάτοικο τής Sierra Leone 
καί ζητούσε πληροφορίες για  την ζωή στο Λονδίνο, πού ποτέ του δεν είχε ίδεΐ, άλλα 
που εσκέπτετο τώρα νά έγκατασταθή.

Θα ήτο δυνατόν, ηρωτησε ο πρώην ιθαγενής λαθρέμπορος διστακτικά τον 
Αγγλο, γ ια  ένα πτω χό άνθρωπο νά ζήση στο Λονδίνο μέ 1.400 δολλάρια τήν εβδο

μάδα;
zJ. ΜΟΡΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

ταν θελετε να προσπεράσετε άλλο προπορευόμενο μέ τήν αύτή κατεύθυνσι όχημα, 
Λ°ήΓΓερ“ σεΤε αΘ σΤερά το υ ι πρέπει όμως προηγουμένως νά πεισθήτε ότι ό δρόμός 

ρ στερα είναι ελεύθερος. Τη νύχτα  πρέπει νά είδοποιήτε τό  μπροστινό όχημα μέ τά  
φώτα, όπ.σης το  μπροστ.νο όχημα πρέπει νά κάμει δεξιά, γ ιά  νά άφίση έλεύθερο 

~ φασμα.^ αν ομω$ τ υχη KCfi υπάρχει εμπόδιο, οφείλει ό όδηνός του  μπροστι- 
Ύη\ι y TOK' ^ iOXJ V(? κρ·μ73 μέ τό  χέρι του  στο αυτοκίνητο π ο υ  έρχεται π ίσω
c ' ' ~ 'cc.6vL να Μετά τό προσπέρασμα ακολουθείτε και πάλι τό  δε-
ζ ης ορού. Οχημα συναντων άλλο ερχόμενον άπό αντίθετο κατεύθυνσι οφείλει νά

τό  άφίση αριστερά του.

Ή
 j

->
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ΝΑΤΟ
, Τ Μ  4 /4 /6 0 , επ ί τ ή  εορτή τής 11ης επετείου το ΰ  Ν .Λ .Τ .Ο ., 

(ομίλησε εις την αίθουσα τή ς  ’Εθνικής ^Αρχαιολογικής ' Εταιοίας 
παρουσία τή ς  Α .Μ . τ ο ϋ Β α σ ίλ ε ιο ς ,  δ κ. Π ιπ ινέλης τ .  Υ π ο υ ρ γό ς  
και εκπρόσοοπος τής 'Ελλάδος εις τά ς  εργασίας συστάσεω ς τής Β ό
ρ ε ιό -  Α τλα ντικ ή ς  Όργανώσεως. Το περιεχόμενον τή ς  ομιλίας, τή ς  
οποίας το κείμενον δημοσίευα μεν εδώ, παρουσιάζει σήμερονΊ,διαί- 
xAQm> ενδιαφέρον, λό γφ  τής όλονέν έντεινομένης εκστρατείας τής  
Σ .Σ .Σ .Δ . περί «συννπάρξεως».

, Επέτειος ώς ή σημερινή μάς καλεΐ άφ’ έαυτής νά άνασκοπή σοιιμεν τήν κα-
ταστασιν εις ήν ευρισκόμεθα καί τήν προσπάθειαν εις ήν άφιερώσαμεν τά ς δυνά
μεις μας.

,Υ ^ ις / 0 ν π ε 1 Τ τωσΐν τ ^ ς ®0Ρε10—’Α τλαντικής Ό ργα νώ σ εω ς, τής οποίας έοο- 
ταζομεν σήμερον τήν 11ην επέτειον, ή άνασκόπησις αυτή ένδείκνυται έτι περισσό- 
τερ0Υ ^  οσον εντ°Ρ ή0'3 μεταβαλλόμενου πλαισίου τής διεθνούς καταστάσεων ένέ- 
χει ιόιαζουσαν σημασίαν ή έπανεξέτασις τω ν ιδεών, α ίτινες μάς ώδήγησαν αέχοι 
τουόε και νεα προβλήματα μόλις αντιληπτά πρό τίνος χρόνου μάς πολιορκούν'παν- 
ταχοθεν. ϋφειλομεν συνεπώς νά άξιοποιήσωμεν τήν κεκτημένην πείραν, ίνα προ- 
σαρμοσωμεν τάς σκέψεις μας προς τάς νέας συνθήκας, έστω καί μόνον αν έπρόκειτο 
να επιβεβαιωσωμεν απλώ ς τάς άρχάς επ ί τών οποίων έβασίσθησαν.
, ^Διερωτήθην όμως συχνάκις, όμιλών περί τών διδαγμάτω ν τής πείρας οσον 
αφόρα την ζωήν^ τω ν λαών, εάν θά ήδύνατό τις νά στηριχθή απολύτως επ ’ αυτής 
V aV’ ’Ja ° ^  °^κε α̂ν κα '1 καθησυχαστικήν αυτήν έκφρασιν, υπάρχει κάτι άλλο άπό 
μιαν απλήν προβολήν τοϋ πνεύματος καί τών ιδίων μας ιδεών, ήτοι από έν άπλοΰν 
φαντασμα—άντί τής αλήθειας ! Ε ις τό στενώτερον πλαίσιον τής ζωής τοϋ ατόμου, τά  
διόαγματα τής πείρας έχουν άσφαλώς πραγματικήν σημασίαν, άφοΰ προκύπτουν 
ά/ιο γεγονότα τα  όποια διεπίστωσε καί έζησε τό ίδιον τό άτομον ή οί οικείοι του. 
Ά λ λ ’ εις τό εύρύτερον πλαίσιον τής ζω ής τών λαών, μέ τήν άπειρον ποικιλίαν τών 
μεσολαβούντων στοιχείων, μέ τήν έκτασιν τοϋ εξεταστέου ορίζοντας εις τό διάστη
μα καί εις τον χρόνον τοΰ ορίζοντας, ή άλληλουχία αιτίων καί άποτελεσμάτων δια- 
πιστοΰται^ άρά γε  εύχερως ; καί είναι εις θέσιν οί λαοί, άπησχολημένοι μέ άμεσω- 
τερας άνάγκας ή υποκείμενοι εις διαφόρους συγκινήσεις, νά άνακαλύψουν τό μυ
στικόν καί νά μάθουν τό δίδαγμα τής ιστορίας ;

, ( Πολλά περίφημα προηγούμενα μέ έκαναν νά άμφιβάλλω περί αύτοϋ. Καί διά 
να μή άνατρέξω υψηλά εις τάς κορυφάς τής ιστορίας καί διά νά έπανέλθω πλησιέ- 
στερον προς τό θέμα μας, θά σάς υπενθυμίσου τήν περίπτω σιν δύο έξεχόντω ν1 πολι
τικών άνδρών, τών οποίων ή μεγάλη σοφία θά χρησιμεύση έν τούτοις ώς παρά
δειγμα εις τούς μελετητάς τής ̂ ιστορίας. Μερικούς μήνας μόλις πρό τής έκρήξεως τών 
Ναπολεόντειων πολέμων καί ενώ τά  πάντα  ανήγγειλαν τήν έπικειμένην' θύελλαν, ό 
Π ίτ ό νεώτερος, όμιλών εις τήν βουλήν τών κοινοτήτων, ένόμισε ότι ήδύνατο 'νά 
βεβαιώση ότι ή ειρήνη τοΰ κόσμου ούδένα κίνδυνον θά διέτρεχε. Τό περίφημον αυτό 
προηγούμενου ήνάγκασε πολλούς νά σκεφθοΰν καί ύπεμνήσθη ώς εξής τήν 19ην 
Νοεμβρίου 1936, ύπό τοΰ λόρδου Χ άλιφαξ εις τήν βουλήν τών λόρδο ι :

αΟυόεις πολίτικος ανηρ, ε ίπε, θα ήτο σωφρο^ν, εαν έλησμόνει τό κλασσικόν
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παράδειγμα του ΓΠτ όστις, ώς θά ένθυμήται ή βουλή, ολίγον προτού—μόνον εξ 
μήνας νομίζω—ή Εύρώπη βυθισθή εις τον πόλεμον τής Έ παναστάσεω ς, είχε την 
άτυχίαν νά διαβεβαιώση την βουλήν των κοινοτήτων, ότι εις ούδεμίαν άλλην έπο- 
χήν θά ήδύνατο νά ύπολογίση τις περισσότερον επί 15 έτών ειρήνης. ’Αλλά τούτου 
λεχθέντος, προσέθετεν 6 εύγενής λόρδος, ή κυβέρνησις της αύτοϋ μεγαλειότητος 
δεν πιστεύει ότι οίαδήποτε χώρα είναι σήμερον έτοιμη καί έ'τι όλιγώτερον έπιθυμεί 
νά προκαλέση πόλεμον, όστις θά ήδύνατο νά έκταθή εις ολόκληρον τον κόσμον»!...

'Ό λα αυτά δέον νά μάς καταστήσουν διατακτικούς, οσον άφορά τήν αξίαν των 
διδαγμάτων τής ιστορίας. Διερωτώμαι όμως εάν τό πνεύμα μας διαθέτει άλλην 
λειτουργίαν άπό τήν μνήμην διά νά σχηματίση τά  συμπεράσματα, του καί νά προσα- 
νατολίση τούς όραματισμούς του προς τό μέλλον. Τό κατ’ έμέ δεν βλέπο} άλλην.

’Ά νευ τής μνήμης ή πολιτική επιστήμη θά ήτο καθ’ έαυτήν άδιανόητος. Ό  
13odin δεν είναι εκείνος πού μάς έδίδαξεν ήδη, εις τά  «έξ βιβλία περί τής δημοκρα
τίας», ότι «ή πρώτη χρησιμότης τής ιστορίας είναι νά. χρησιμεύση εις τήν πολιτι
κήν ;».

Ό  κόσμος έπλήρωσεν ήδη ακριβά τον εγκληματικόν παραλογισμόν τής λη
σμοσύνης, ήν εύγενείς καρδίαι ή απρόσεκτα πνεύματα τόσον συχνάκις συνεταύ- 
τισαν προς τήν επιείκειαν. Δεν υπάρχει συνεπώς χρησιμώτερον καί εύγενέστερον 
έ'ργον άπό τήν προσπάθειαν έρμηνεύσεως τών διδαγμάτων τής προσφάτου -καί πα- 
λαιοτερας ιστορίας, εις τρόπον ώστε νά εξυπηρετήσουν τον σκοπόν παντός σκεπτο- 
μένου καί πολιτισμένου ανθρώπου τής εποχής μας, ήτοι τήν σταθεροποίησιν τής 
ειρήνης καί τής δικαιοσύνης έν τώ  κόσμω.

** *
Δύο παγκόσμιαι συμφοραί, αίτινες έπληξαν τήν ανθρωπότητα έντός μιάς μό

νον γενεάς, αποτελούν διά τον ιστορικόν καί τον πολιτικόν ηγέτην άπέραντον έδα
φος παρατηρήσεων ικανόν νά όδηγήση τήν δράσιν μας σήμερον. Πλήρης άνάλυσις 
των γεγονότων άτινα συνέτεινον εις τάς συμ,φοράς ταύτας καί προσπάθεια διερευ- 
νησεως τών σχέσεων μεταξύ αιτίων καί άποτελεσμάτων μεταξύ των θά ήδύναντο 
να τροφοδοτήσουν ολοκληρον σειράν παραδόσεων. Τούτο θά ύπερέβαινε προφανώς 
τα πλαίσια τής ομιλίας μου. Διά ταύτα θέλω περιορισθή εις στενώτερον πλαίσιον, 
ήτοι θα προσπαθησο.) να επισημάνω μεταξύ τών α μ έ σ ω ν  αιτίων άτινα ώδήγησαν 
εις τον πόλεμόν, εκείνα τα οποία φαίνονται τά σοβαρώτερα. Θά δυνηθώ ουτω ν’ α
παντήσω εις εκείνο το οποίον κυρίως μάς απασχολεί σήμερον, ήτοι εις τό ερώτημα 
εάν, εις τον σημερινόν κοσμον, ή διπλωματία έπραξε πάν ό,τι ήδύνατο νά πράξη 
δια ν αποφυγή την συμφοράν καί εάν επωφελούμεθα σήμερον τής εμπειρίας της.

Εαν κατορθώσω ν απαντήσω εις τα ερωτήματα αύτά, θά πιστέψω ότι έξε- 
τελεσα την αποστολήν μου απόψε. Ε ις τον ιστορικόν ή εις τον φιλόσοφον ανήκει νά 
την συμπλήρωσή, εμβάθυνσήν περισσότερον εις τά  άδυτα τής ανθρώπινης ψυχής καί 
εις τας κοινωνικας και πνευματικας διαταραχάς τής εποχής μας, διά νά άνακαλύψη 
τά  μακρυνά α ίτια  τών συμφορών μας.

Εις τας παραμονας τού πρώτου παγκοσμίου πολέμου, ή ειρήνη τού κόσμου 
εστηριζετο κυρίως, εαν όχι αποκλειστικούς, επί τής διπλωματίας, ήτοι επί τής ισορ
ροπίας μεταξύ τών δυνάμεων, τής balance  of powers. Τό διεθνές δίκαιον άντέτασ- 
σε καθ εαυτό πολύ ολίγα εμπόδια εις πάσαν προσπάθειαν πολιτικής ή στρατιωτικής 
έπεκτάσεω ςΌ Η  όργάνωσις τής διεθνούς ζωής ήτο άκόμη εις τάς άρχάς της. Ούδε- 
μια όυναμις ηδυνατο συνεπώς να αντιταχθη εις την αυθαιρεσίαν, εί μή ή δύναμις εκεί
νη ήν θά ήδύναντο νά συγκεντρώσουν τά ίδια τά  ένδιαφερόμενα κράτη.

Ινα .α  ιο ιελευ ιαίον τέταρτον του παρελθόντος αιωνος καί δή μετά τήν πράγ
μα.οποιησιν τής γερμανικής ενοτητος, αποκατεστάθη μεταξύ τών κρατών μία ικα
νοποιητική ισορροπία δυνάμεων καί επιρροών, όφειλομένη πρω τίστω ς εις τό πλήθος
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τω ν αντικρουομένων συμφερόντων,' άλλ’ επίσης εις την επίμονον καί προσφυά εργα
σίαν του «έντιμου μεσίτου» τής Ε ύρώ πης, του καγκελλαρίου Βίσμαρκ. Δ ιά  νά ύπο- 
μνησω εν ολιγοις την εικόνα τή ς Ευρώπης κατά την εποχήν εκείνην, 0ά σάς ανα
φέρω τας οδηγίας άς ύπηγόρευσε την 15ην ’Απριλίου 1877. έκ Κ ίσσιγκεν, καί 
αίτινες καθώριζον τά ς άρχά.ς τής πολιτικής του καί έπανευρίσκονται σχεδόν λέξιν 
προς λεςιν εις την κατάστασιν πραγμάτω ν τής Εύρώπης μέχρι των αργών του αίώνος 
μας.

« Αρ. 1. Μ ετάθεσις των συμφερόντων καί των ανταγωνισμών Ρω σίας καί 
Αυστρίας προς Ά νατολάς.

« Αρ. 2. Η Ρ ω σία  δέον νά περιέλθη εις κατάστασιν άμύνης επί τω ν ακτών 
■της, ώστε να τής είναι πάντοτε αισθητή ή ανάγκη γερμανικής βοήθειας.

« Ά ο . 3. "Εν ικανοποιητικόν s ta tu s  quo μεταξύ Ρω σίας καί ’Α γγλίας.
« Αρ. 4. Αντίθεσις 'Α γγλ ία ς  καί Γαλλίας εις τάς α ΐγυπτιακάς υποθέσεις,

καί
« Ά ρ . 5. Στεναί σχέσεις μεταξύ Γερμανίας καί Αυστρίας».

Προφυλαγμένη άπό τήν ευτυχή αύτήν σύγχυσιν καθ’ ήν αί έπιρροαί καί αί 
δυνάμεις εςουδετερούντο άμοιβαίως, ή Ευρώπη άπήλαυσε άρκετά μα.κράν σειράν 
ετών ειρηνης. Ούδείς ήσθάνετο είσέτι εαυτόν άρκετά ισχυρόν διά νά ταράξη τήν 
λεπτήν αυτήν ισορροπίαν καί νά διακινδυνεύση οΰτω νά ίδη όλους τούς άλλους νά 
έγερθοΰν αύτομάτως εναντίον του.

Ευθύς όμως ώς αί δυνάμεις αί δημιουργηθεΐσαι διά τής τα χείας έκβιομηχα- 
νήσεως τής Γερμανίας, τού οικονομικού έκσυγχρονισμοϋ τής Ρ ω σίας καί τών αύξα- 
νοντων ανταγωνισμών, ους ή οικονομική έπέκτασις έσυρε μεθ’ έαυτής, ένεφανίσθη- 
σαν επι τής διεθνούς σκηνής, ή δημιουργία πλέον εκτεταμένων καί πλέον συγκεκρι
μένων συμμαχικών συστημάτων έπεβλήθη άφ’ έαυτής. Περισσότερον έκτεθειμέναι 
και περισσότερόν άνήσυχοι αί μεγάλαι δυνάμεις δεν ήδύναντο πλέον νά έμπιστευ- 
θοΰν την άσφάλειάν των εις τό πλαλαιόν σύστημα αμοιβαίας καί αύτομάτου έξουδε- 
τερωσεως καί έσχημάτισαν συνασπισμούς.

'Η  διπλωματική άποκρυστάλλωσις μιας καταστάσεως πραγμάτω ν, μέχρι 
τότε ρευστής, θέτουσα αντιμέτω πα δύο σημαντικά συγκροτήματα, τήν τριπλήν 
συμμαχιαν και την τριπλήν συνεννόησιν, ε ίχε το καλόν νά συγκρατήση επί εικοσαε
τίαν τας εκτοξευθείσας ύπό τών νέων μεγάλων βιομηχανικών δυνάμεο»;, τήε Γερ
μανίας καί τής Ρω σίας, δυνάμεις καί τούς οικονομικούς καί άποικιακούς άνταγω- 
νισμους. Η «ένοπλος ειρήνη» τής έποχής εκείνης υπήρξε παρά ταύτα μία πραγμα
τική ειρήνη, καί σειρά ολόκληρος μεγάλων διεθνών κρίσεων—Μαρόκον, Α ίγυπτος, 
Βοσνία, Βαλκανικοί Πόλεμοι—διεκανονίσθησαν άνευ' συγκρούσεως.

Ιό νέον αύτό σύστημα ισορροπίας περιεΐχεν όμως μίαν κεφαλαιώδη αδυναμίαν 
ήν δέον νά ίδωμεν έκ τού σύνεγγυς, έφ’ όσον οχι μόνον ώδήγησεν εις τήν τελικήν 
σύγκρουσιν, άλλά μάς οδηγεί εύθέως εις τά προβλήματα τά  όποια έχομεν νά άντι- 
μετωπίσωμεν σήμερον καί περί τών όποιο»; θά σάς ομιλήσω εντός ολίγου.

Διά νά δυνηθή ένα διπλωματικόν σύστημα, στηριζόμενον έπί τής ισορροπίας—ή 
κατά νεο^τέραν έκφρασιν: έπί τής άποθαρρύνσεως τής έπιθέσεως—ν’ άποδώση 
αποτελέσματα, είναι άπαραίτητον ή ισορροπία νά είναι πραγματική καί μόνιμος 
και τούτο τόσον άπό στρατιω τικής όσον καί άπό διπλωματικής άπόψεως. 'Ίνα  έχη 
άξίαν διπλωματικόν σύστημα ισορροπίας δέον νά έκφράζη πραγματικήν ισορροπίαν 
μεταξύ τών υφισταμένων καί προσδοκωμένων δυνάμεο»;, καί ή ισορροπία αυτη νά 
διατηρηθή μονίμως. ’Ά λλω ς το σύστημα θά διαστρεβλωιθή έν τή ούσία του καί δεν 
θά φέρη άποτελέσματα. 'Η  έξασφάλισις, ήν υποτίθεται ότι προσφέρει εις τούς συμ
μετέχοντας αύτού θ’ άποδειχθή άργά ή γρήγορα φανταστική καί θά ήδύνατο μάλι
στα νά είναι έπικίνδυνος, έφ’ όσον τούς ωθεί νά έκτεθούν εις κινδύνους ους ή πρα
γματική τους δύναμις δεν δύναται νά δικαιολογήση.
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Αυτό ακριβώς συνέβη κατά τά έτη άτινα προηγήθησαν του πολέμου τοΰ 1914 
καί τούτο έπί δύο επιπέδων: επί τοΰ στρατιωτικού καί επί τοΰ διπλωματικού.

’Ε π ί τοΰ στρατιωτικού πεδίου, ή έξασθένησις της Ροοσίας κατόπιν τοΰ πολέ
μου του 1904 έν "Απω 'Ανατολή εΐχεν άνατρέψει τάς βάσεις τής ύφισταμένης ισορ
ροπίας. "Αν καί δεν θέλω νά γενικεύσω την σημασίαν ενός μόνον στοιχείου εις τό 
σον περίπλοκον κατάστασιν, δύναμαι νά βεβαιούσω ότι ή κατάπωσις τής ρωσικής 
στρατιωτικής ισχύος ύπήρξεν ή αφετηρία σειράς έσφαλμένων υπολογισμών, οϊτινες 
ωδηγησαν τελικούς εις τον πόλεμον. Ε ις τά  αυστριακά αρχεία, τά  δημοσιευθέντα 
τό 1930 ύπο τοΰ B allh au s PJatz , υπάρχει τό κείμενον μιας έξοχους αποκαλυπτικής 
συνομιλίας μεταξύ τοΰ αύτοκράτορος Γουλιέλμου τής Γερμανίας καί τοΰ κόμητος 
Μ περχτχόλντ, ύπουργοΰ τών έξωτερικών τής Αύστρο—Ουγγαρίας, κατ’ ’Ο κτώ
βριον 1913, έν σχέσει προς τάς βαλκανικάς άνοιμαλίας, αϊτινες ήκολούθησαν τον 
πόλεμον: «Ε ίμαι μαζί σας, έλεγεν ό αύτοκράτωρ, καί είμαι έτοιμος νά σύρω την 
σπάθην εις οίονδήποτε σημεΐον ή δράσις σας θά τό άπήτει. 'Η  Ρω σία δεν δύναται 
νά πολεμήση έπί έξ έτη».

Α φ’ ετέρου ό Κόνραντ φόν Χέτζεντορφ, αρχηγός τοΰ αύστριακοΰ επιτελείου, 
εξηγεί δια μακρών εις τον 13' καί τον Γ ' τόμον τών απομνημονευμάτων του (Aus 
m ein e r d ien s tze it)  πα>ς άπό τό 1908 μέχρι τοΰ 1913 είχε έπιμόνως ώθ ήσει προς 
πόλεμόν, γνωρίζων ότι ή έξασθένησις τής Ρω σίας προσέφερε μεγάλας πιθανότητας 
επιτυχίας τών σχεδίων του.

« Επεδίωξα όπως χρησιμοποιηθή ή πιθανότης αυτή, εξηγεί έν πάση ειλικρί
νεια. άλλ εις μάτην... ’Ή δη  (1913) δεν μάς μένει πλέον παρά νά άναμείνωμεν νά 
μας επιτεθούν οί εχθροί μας. Ή  πρωτοβουλία έπέρασεν εις την Ά ντάντ».

Ε π ι τοΰ διπλοιματικοΰ πεδίου, άφ’ ετέρου, τό σύστημα ισορροπίας έπί τοΰ 
οποίου εστηριζετο ή ειρήνη, έπασχεν άπό άλλας αδυναμίας έξ ’ίσου σημαντικάς. 
Ο ί δεσμοί οι συνδέοντες τάς δυνάμεις τής έγκαρδίου συνεννοήσεως, νομικώς 
ασαφείς ες αρχής, εδημιούργουν κατ’ ακολουθίαν αμφιβολίας όσον αφορά την λει
τουργίαν των εν δεδομένη περιπτώσει. Ή  ίδιάζουσα κατάστασις τής βρεταννικής 
αυτοκρατριας, καθιστα οδσαύτως λίαν προβληματικήν την έπέμβασίν της έν περι
πατούσε! συγκρουσεως εν Ευρώπη. Δ ι’ αυτό αί ύποχρεούσεις της έναντι τής Γαλ
λίας είχαν λαβει την μορφήν «έπιτελικών συνομιλιών» μή δεσμευουσών τάς κυ
βερνήσεις, εις τοιοΰτον σημεΐον ώστε όταν, τό 1912, κατά τάς παραμονάς τών βαλ
κανικών πολέμων, ο σερ Έδουαρδος Γκρέϋ είχε πιεσθή κατά τήν διάρκειαν συνε- 
δριασεως τοΰ υπουργικού συμβουλίου νά παράσχη διασαφήσεις έπί τών συμβατικών 
δεσμεύσεων τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου, άπήντησεν ότι «δεν συμβαίνει τίποτε άλλο 
ει μη συνομιλίαι τινες μεταξύ ναυτικών».

Η τοιαυτη καταστασις πραγμάτων δεν παρήλθεν ασφαλώς απαρατήρητος 
απο την άλλην πλευράν τοΰ οδοφράγματος. Α ί κεντρικαί αύτοκρατορίαι έσχημά- 
τισαν ούτω την ελπίδα ότι, εν περιπτώσει κρίσεως, ή Ά ντά ντ θά έξηρθροΰτο. 'Η  
βοσνιακη κρισις τοΰ 1908 εφαίνετο έπιβεβαιοΰσα τήν ύπόθεσιν ταύτην. 'Ο  Ίσβόλ- 
σκυ, υπουργός των εξωτερικών τής αύτοκρατορικής Ρωσίας έλεγε τότε (Μάρτιος 
1909) εις τον βρεταννον πρέσβυν : «έντός δύο ή τριών έτών ή Ρω σία θά έχη έπαρ- 
κως αποκαταστησει τας δυνάμεις τ ς ς  ΐνα είναι εις θέσιν νά όμιλή μέ άλλον τόνον. 
ΑΙ δύο κεντρικαί αύτοκρατορίαι τό έγνώριζον καλώς καί δεν ήθέλησαν ν’ άφίσουν 
τήν στιγμήν να παρελθη. Έ ν  όλίγοις το αύστρο—γερμανικόν συγκρότημα άπεδείχθή 
σταθερότερου απο την τριπλήν συνεννόησιν». Δεν θά είχαμε πολλά νά είπωμεν 
επι του σημείου τουτου, ήτοι κατά πόσον ή αδυναμία τών μεταξύ τών δυνάμεων τής 
εγκάρδιου συνεννοήσεως δεσμών συνέβαλεν εις τον πόλεμον τοΰ 1914. Θά περιο- 
ρισθώ να αναφέρω όσα είχε γράψει κατά τήν εποχήν εκείνην εις τών μεγαλυτέρων 
δςμοσιων λειτουργών τής αυτοκρατορίας καί τής Ευρώπης, ό σερ ’Άρθουρ Νί-
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κολσον. ο μετεπειτα  λόρδος Κάρνοκ, τότε  υφυπουργός τω ν εξωτερικών. Τ ά  λόγια 
αυτα αξίζουν ασφαλώς να υπομνησθουν έφ' όσον έχουν σήμερον ακόμη μίαν σημασίαν, 
ήν ευκόλως Θά μαντεύσητε :

«Ε ίμα ι βέβαιος, έγραφε τήν 21ην Μαρτίου 1913 εις τον σερ Λ ουΐ Μ άλλετ, 
οτι εαν η τριπλή συνεννόησις ήδύνατο νά μετατραπή εις έτέραν τριπλήν συμ- 
μαχιαν, η ειρηνη τής Εύρωπης θά ήδύνατο νά έξασφαλισθή διά μίαν ή δύο γενεάς. 
Α ι συνεννοήσεις επαρκούν δ ι’ ολίγον χρόνον άλλ’ άποτελούν λίαν ατελείς συνδυα
σμούς, εφ όσον δεν διαθέτουν ούδέν έκ τών πλεονεκτημάτω ν τών συμμαχιών καί 
δυνανται ν’ αποσυντεθούν μέ την παραμικράν διαφοράν. Φ οβούμαι ότι έάν έπήρχετο 
συγκρουσις μεταξύ Γαλλίας καί Γερμανίας, θά έμέναμεν αναποφάσιστοι όσον αφό
ρα την τηρητέαν στάσιν μέχρις ού είναι πολύ άργά». Γνωρίζομεν σήμερον ότι αύτό 
ακριβώς συνέβη.

Δυναμεθα, ούτω, διά νά κ λ ε ίσ ω μ εν τό  κεφάλαιον τούτο τής κεκτημένης π ε ί
ρας μας, νά συγκρατήσωμεν δύο γεγονότα άτινα, χω ρίς νά είναι άσφαλώς τά  μόνα, 
συνεβαλον περισσότερον άπό κάθε άλλο εις την τελικήν συμφοράν: 'I I  ανισορροπία 
τών στρατιωτικών δυνάμεων μεταξύ τών δύο ομάδων κρατών άφ’ ενός, καί ή αδυ
ναμία των διπλω ματικώ ν δεσμών μεταξύ τών δυνάμεων τής Ά ν τ ά ν τ  άφ’ ετέρου. 
Ευστημα ασφαλείας στηριζόμενον επ ί τής ισορροπίας τώ ν δυνάμεων ά π α ιτε ί, διά 
νά αποδώση τά προσδοκώμενα άποτελέσματα, πραγματικήν ισότητα εις τούς εξο
πλισμούς καί άπόλυτον σαφήνειαν τώ ν άναληφθεισών υποχρεώσεων, ώστε νά πεί- 
σουν αύται τον ένδεχόμενον αντίπαλον ότι θέλουν πρα γμα τικώ ς έφαρμοσθή. Τ υπική 
ίσο της προκύπτουσα άπό άμφισβητουμένας ή άμφιβόλους υποχρεώσεις δεν είναι 
δυνατόν νά έπαρκέση. 'Ω σαύτως διπλω ματική  ίσότης άνεπαρκώς στηριζομένη επί 
ίσοτητος εξοπλισμών κινδυνεύει νά μή έχη ούδέν αποτέλεσμα. Ε π ε ιδ ή  άπέτυχεν 
κατα τούς δύο αύτούς άντικειμενικούς σκοπούς, ενώ έστηρίζετο επ ί συστήματος 
ισορροπίας, ή διπλω ματία τής εποχής εκείνης άπεδείχθη κατω τέρα τής άποστολής 
της και Θά φέρη ενώπιον τής ιστορίας την εύθύνην διά μίαν άνευ προηγουμένου συμ
φοράν.

"Οσον άφορα τώρα τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, βλέπομεν οτι τά  προη- 
γηθεντα τούτου έτη είναι έξ ’ίσου πλούσια εις έμπειρίαν, αλλά διαφορετικής φύσεως. 
Π ράγματι εάν, εις την περίπτωσιν τού πρώτου παγκοσμίου πολέμου, τό σύστημα 
ισορροπίας δεν έλειτούργησε καλώς δ ι’ ους λόγους είδομεν άνωτέρω, εις την περί- 
πτωσιν τού δευτέρου δεν έλειτούργησε καθόλου. 'Η  άνθρωπότης ένόμισεν ότι ειχεν 
ανακαλύψει νέον σύστημα άσφαλείας καί ειρήνης, τό σύστημα τής «συλλογικής 
ασφαλείας)) υπό την αιγίδα τής Κ οινωνίας τών ’Εθνών. Α ί όψηλαί άρχαί αί έγγε- 
γραμμέναι εις τό σύμφωνον, ούς καί ή όργάνωσις τής Κ .Τ .Ε ., έφάνησαν επαρκείς 
διά νά καταστήσουν αδύνατον επιθετικόν πόλεμον. Κ αί διά τούτο άπερρίφθη μ ετ’ 
αποτροπιασμού πας υπαινιγμός περί τώ ν παρωχημένων σχημάτων τής Balance 
of pow ers καί όλοι έσπευσαν νά άφοπλισθοΰν.

Αί άδυναμίαι τού συστήματος τούτου δεν ήργησαν, φυσικώ τώ  λόγω , νά κα
ταστούν εμφανείς, διά τούς μεμυημένους τούλάχιστον.

Π ράγματι, ενώ τό σύστημα τούτο τής συλλογικής άσφαλείας, στηριζόμενον 
επί τού status quo καί τής διατηρήσεως τής εδαφικής άκεραιότητος τώ ν κρα
τών—μελών, καθίστα. σχεδόν άδύνατον πάσαν έπανόρθωσιν άδικιών τινων έπιβλη- 
θεισών διά τών συνθηκών ειρήνης καί έχώριζεν τον κόσμον εις δύο εχθρικά στρατό
πεδα, καθίστα συγχρόνως άκρως προβληματικήν την έφαρμ,ογήν τής κοινής θελή- 
σεως διά τής χρήσεως τών κυρώσεων. Τό δίκαιον, περιοριζόμενον κατά τό μάλλον 
καί ήττον εις τά  πλαίσια τού beati possidentes, έστερεΐτο συγχρόνως τής δυνα- 
τότητος έπιβολής του, ήτοι τής υλικής ισχύος. Τήν μόνην φοράν καθ’ ήν έγέ- 
νετο πράγματι λόγος νά έφαρμοσθοΰν αί κυρώσεις εναντίον κράτους κηρυχθέντος
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ώς επιτιθεμένου, αΐ κυρώσεις αδται παρέστη άναγκαΐον νά οργανωθούν εις το πε
ριθωρίου τής κοινωνίας καί ούχί εις τούς κόλπους της. Α ίσθημα άνικανότητος καί 
έλλείψεως ρεαλισμού κατέλαβε όλους εκείνους οΐτινες εΐχον μάτια διά νά βλέπουν. 
’Αλλά, ή πορεία των ιδεών έν τω  κόσμω ακολουθούσα δρόμον όστις συχνάκις έκφεύ- 
γει των χειρών των πρωτεργατών των, τούς κατέστησεν συντόμως αιχμαλώτους 
τών ουτω δημιουργηθεισών αύταπατών. Ή  ιερά άποστροφή ήν προεκάλουν αι λέ
ξεις «ισορροπία δυνάμεων» καί «συμμαχίαι» έξέφυγεν παντός ελέγχου μέχρι παρα- 
λογισμοΰ. Τά καλύτερα πνεύματα ήσθάνθησαν άνίκανα προ τού κύματος τών ρη
τορισμών καί τών αύταπατών. Τόήάγγλικόν εργατικόν κόμμα άπεφάσιζεν, κατά 
τό ετήσιον συνέδριόν του εις Λάϊσεστερ τον Όκτούβριον 1933, ότι «καταδικάζει 
τήν θεωρίαν καθ’ ήν τά όπλα δημιουργούν την ασφάλειαν καί διακηρύττει την από
λυτον άντίθεσίν του εις πάσαν μορφήν έπανεξοπλισμοϋ οίασδήποτε χώρας ύφ’ 
οίασδήποτε συνθήκας. Καί διά νά είναι έτι σαφέστερος ό εκπρόσο^πος τοΰ κόμματός 
λόρδος Πόνσομπυ, διεκήρυττε τήν 13ην Μαρτίου 1935 εις τήν βουλήν τών λόρδων:

«Μονόπλευρος άφοπλισμός: ’Ιδού τό πρόγραμμά μας!».
Καί ό κύριος Λέων Μπλούμ, πρωθυπουργός τής Γαλλίας, έλεγεν εις τήν συ- 

νέλευσιν τής Κοινωνίας τών ’Εθνών τήν έπομένην τής άποτυχίας τών κυρώσεων, 
κατ’ ’Ιούλιον 1936: « 'Η  συλλογική ασφάλεια δεν δύναται νά είναι άλλο τι απο 
όργανον ειρήνης καί ή χρησιμοποίησίς της δέ δύναται κανονικώς νά συνεπάγεται 
κίνδυνον πολέμου. Τό τοιοΰτον σημαίνει ότι, διά νά είναι πλήρης ή συλλογική ασφα
λεία, δέον νά συνδέηται μετά τού γενικού άφοπλισμοϋ. 'Ο  αφοπλισμός αποτελεί την 
έγγύησιν τής διαιτησίας καί τήν κύρωσιν τών κυρώσεων».

Α ΐ λέξεις αύται έλέγοντο κατ’ ’Ιούλιον 1936, ήτοι 4 μήνας μετά τήν αυθαί
ρετον άνακατάληψιν τής Ρηνανίας ύπό τής χιτλερικής Γερμανίας, εν καί ήμισυ 
έτος μετά τήν έ'ναρξιν τού έπανοπλισμοΰ της καί δύο περίπου έτη μετά τήν άποχώ- 
ρησίν της έκ τής διασκέψεως τού αφοπλισμού. Δεν είναι συνεπώς εκπληκτικόν 
ότι, όταν ό κίνδυνος ένεφανίσθη εις όλην αύτοΰ τήν έκτασιν καί όταν ήρχισαν φρενι
τιώδεις προσπάθειαι διά τήν όργάνωσιν τής κοινής άμύνης, ήτο πλέον πολύ αργα. 
Έ χρειάσθη τότε νά αύτοσχεδιασθοΰν συμμαχίαι καί νά πολλαπλασιασθοΰν αΐ προ
σπάθεια'. ίνα άνακτηθή τό τόσον επιπόλαιους θυσιασθέν έδαφος. Εις μνημειώδη 
συνεδρίασιν τής βουλής τών κοινοτήτων, τήν 18ην Νοεμβρίου 1936, ό πρωθυπουρ
γός Μ πώλντγουΐν, ύπό τήν πίεσιν τών ερωτήσεων επί τής πορείας τού βρεταννι- 
κοΰ έπανοπλισμοΰ, έδωσεν εικόνα τής καταστάσεως, ήτις αξίζει ν’ άναφερθή διότι 
δεν θά παύση ποτέ νά είναι αληθής διά σήμερον ώς καί δι’ αύριον:

«Μία δημοκρατία δύναται πράγματι νά καθυστερή κατά δύο έτη έν σχέσει 
προς μίαν δικτατορίαν. Εις τήν προηγουμένην περίπτωσιν υπάρχει πράγματι κα- 
θυστέρησις. ’Αλλά διατί συμβαίνει τούτο ;

...Μ ία δημοκρατία δέον νά πεισθή περί τής άνάγκης ν’ άλλάξη πολιτικήν... 
Είναι έπομένως λίαν φυσικόν ότι έχρειάσθησαν δύο ή περισσότερα έτη διά νά πεισθή 
χώρα τόσον βαθέως άφωσιωμένη εις τήν ειρήνην ώς ή [δική μας ότι, άντιθέτως, 
οφείλει νά έπανοπλισθή ίνα έξασφαλισθή ή διατήρησις τής ειρήνης».

Ά λ λ ’ ό αντίπαλος, συναισθανόμενος τήν τεχνικήν του υπεροχήν, δεν είχεν 
ασφαλώς ούδένα λόγον νά έπιτρέψη εις τούς άλλους όπως άνακτήσουν τό άπολε- 
σθέν έδαφος, εις τρόπον ώστε αΐ καθυστερημένα', προετοιμασία.', τών δυτικών δυνά- 
μεο^ν άντί νά ενεργήσουν ώς έμπόδιον, έμελλον μοιραίως νά έπισπεύσουν την συγ- 
κρουσιν.

Ουτω, διότι ήγνόησεν τά διδάγματα μακράς πείρας τής ζωής τών λαών καί διότι 
παρεσύρθη άπό τήν αύταπάτην ότι μία διεθνής όργάνωσις, οϊα καί αν ήτο αυτή, ήτο 
ικανή καθ’ έαυτήν νά ύποκαταστήση τάς εγγυήσεις μιας ισορροπίας πραγματικών 
δυνάμεων, ή άνθρωπότης έβυθίσθη έκ νέου εις τήν άπόγνωσιν τοΰ αιματηρότερου
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Κ ι εν τω  μεσω τω ν αρχικώ ν συμφορών καί κασών πολέμων. Καί έχρειάσθή οπω ι
- f  ^  ,  ' V  I--------- ~Γ '  —  '  " Γ ' / ς , ψ V/ /  Λ ΙΛ Ι<  Λ ΙΛ ,-

T0ICLV (̂ tPa ? ουρανόπεμπτων σφαλμάτων τών αντιπάλων του, άνασχηματισθή έπί 
του πεδίου των ^επιχειρήσεων ή τόσον μέχρι τοΰδε περιφρονημένη ισορροπία τών 
δυνάμεων, δια της επεμβάσεω ς τής Σοβιετικής Ρω σίας καί τώ ν 'Η νω μένω ν Π ολι
τειών, j.va ^απαλλαγή ο δημοκρατικός κόσμος μιας μεγαλυτέρας ακόμη συμφοράς,
■ Λ Τ Λ  f Ί —/τ Γ  /V π — /  .ν'). <~ι λ» .—Τλ -  . Γ \  ό * * * 7τής απώλειας τής ελευθερίας του.

Οσον ακριβα και αν εκοστισε τό μάθημα τοΰτο θά ήδύνατο νά έχη ανυπολό
γιστον αξίαν, έφ’ οσον είσακουσθή καλώ ς! Δ ιότι εντός τοΰ κλίματος ' ευημερίας, 
ικανοποιησεως και^ αυταπάτης, όπερ είναι συχνάκις τό κλ ίμα  τής δημοκρατίας, 
είναι φυσικόν να μη ευρίσκουν πολλήν άπήχησιν τα  βίαια φάρμακα τώ ν εξοπλισμών 
και τής ισότητος των δυνάμεων. Ε ίναι άφ’ έτέρου προς τιμήν τών ελευθέρων χο^ροίν 
οτι προτιμούν να εμπιστεύω νται εις τά ς φυσικάς αντιδράσεις τής ζω ής, εις την 
έμφυτον ψυχικήν αντιστασιν τώ ν πολιτισμένων ανθρώπων καί εις την σοφίαν τών 
δημοσίων συζητήσεων, κα ί ότι περιφρονοϋν άγερώ χω ς τάς σκληράς πραγματικό
τητας τής διεθνούς ζω ής. Οσον ισχυραί όμως καί αν είναι αί δυνάμεις αύται δέν 
δύνανται να υποκαταστήσουν τάς ασφαλείς έγγυήσεις ας μόνον ή ίσότης δυνάμεων 
δυναται^να ^παράσχη.^ Η ειρήνη δέν έ'ρχεται μόνη της ώς καρπός ώριμάσας εις τον 
ήλιον τής αμεριμνησιας και τής καλής θελήσεως. Δέν εξυπηρετείται μόνον έκ τοϋ 
γεγονοτος ότι την επιθυμεί τις. Εν τή σημερινή καταστάσει τής άνθρωπότητος, ή 
ειρηνη δεν δυναται να είναι άλλο τ ι από τό επίπονον προϊόν τής καθημερινής άντιπα- 
ραθεσεως ^συμφερόντων, δυνάμεων καί ιδεών, αίτινες προσαρμόζονται ουτω μεταξύ 
τους δϊ’ αμοιβαίου περιορισμού.
f Είναι, τροπον τινα, μια νίκη, νίκη επι των δυνάμεων του εγω ισμού τόσον τών 

άλλων όσον και ημών τών ιδίων. Π ροκύπτει φυσικώς άπό τά ς ύπό τής ζωήε δημιουρ- 
/ουμενας αν.ιθεσεις, κατα την διατυπουσιν του 'Η ρακλείτου; ((Καί πάντα  κατ’ 
-ριν γίγνεσθαι και εκ τών διαφερόντων καλλίστην είναι αρμονίαν».

J  ̂ , , συμφωνήων της ν ιαλτας κα ι τη ς Ιεχερανης, ή καταληψις μεγάλου μέρους
τής Ευρώπης κατόπιν νοθευμένων εκλογώ ν, ή μεγάλη έξωθεν προκληθείσα κομμου
νιστική ανταρσία έν Έ λλά δ ι, τό πραξικόπημα τής Π ράγας καί ό άπλοκλεισμός τοϋ 
Βερολίνου διά να είσέλθουν αί δυτικαί δυνάμεις καί διά νά λάβουν τήν απόφασή 
νά οργανωσουν τήν ειρήνην, άλλ’ αυτήν τήν φοράν κατά τρόπον ρεαλιστικόν. Ουτω, 
ογονν/)θ/] η συνθηκη του Βορείου Ατλαντικού. Την φοράν αύτήν έπεκράτησε πλέον 
απολύτως η λογική. Μέ ρεαλισμόν καί ορθολογισμόν, οΐτινες έσαεί θά τιμούν τούς 
συντακτας του, ή συνθήκη τοΰ Ν .Α .Τ .Ο . ήκολούθησε μέ συνέπειαν τάς θεμελιώδεις 
ιδέας άπο τας οποίας έγεννήθη. ’Ό χ ι  μόνον ώθησαν τον αύτοματισμόν τής συμμαχι
κό? ρήτρας μέχρι τοΰ τελευταίου δυνατού ορίου, άλλά προέβλεψαν καί ώργάνωσαν 
εις το ύφιστον σημείον τήν συγχώνευσιν τών στρατιω τικώ ν δυνάμεων, έξασφαλί- 
ζοντες άπό τοΰ καιροΰ τής ειρήνης τήν ενότητα στρατιω τικής ηγεσίας καί τήν συνο
χήν τών συμμαχικών δυνάμεων. 'I I  παρουσία τών βρεταννικών καί αμερικανικών 
δυνάμεων έν Ευρώπη έν καιρώ ειρήνης, έδωσεν εις τήν όλοκλήρωσιν ταύτην τής 
στρατιωτικής προσπάθειας αδιαμφισβήτητον καί πανηγυρικήν καθιέρωσιν.

( Σ υνεχίζετα ι)
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4. Χαρακτηρισμός των λούπς ώς ράντιαλ και οΰλναρ.
δ. Δακτυλικά  αποτυπώ ματα τύπον άρς.

** *

4 .  Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ό ς  τ ω ν  λθΌ7ΐς ω ς  ρ α ν τ ια λ  κ α ι  ouXvctp .

’Αποκαλουνται «ράντιαλ)) ή ((ουλναρ)), κατα την μέθοδον τουΧ ενρυ,τα  όακιολι- 
κά αποτυπώ ματα  τά άνήκοντα εις την δευτέραν ομάδα, δηλαδή τω ν λούπς των όποιων 
το άνοιγμα των κολποειδών θηλοειδών γραμμών κατευθύνεται . α) προς το οσ.ουν 
τής κερκίδος, δηλαδή προς τον άντίχεφ α  ή β) προς τήν ωλένην, δηλαδή προς τον 
ωτίτην. 'Ο  τύπος τοϋ λούπ τοϋ οποίου τό άνοιγμα των κολπώσεων κατευθύνεται 
πρόε τό όστοϋν τής ωλένης, ήτοι προς τον ωτίτην άποκακεϊτα ι «λούπ-^οΰλναρ» καί 
τοϋ λούπ τοϋ οποίου τό άνοιγμα των κολποειδών γραμμών κατευθύνεται προς τό
όστοΰν τής κερκίδος, ήτοι προς τον άντίχειρα, άποκαλεϊται «λούπ—ράντιαλ». ^

Τ ά  δακτυλικά αποτυπώ ματα κατά τήν λήψιν άποτυποΰνται επί ειδικών έντύ- 
πων (δακτυλοσκοπικών δελτίων) ονομαζόμενων, αρχής γενομενης εις την μέθοδον 
τοϋ Χένρυ καί Χοϋβερ, έκ τοϋ δεξιοΰ αντιχειρος.  ̂ , , /

Έ κ α σ του  δακτύλου μετά τήν χρώσιν του διά τής ειδικής μελάνης το αποτυ- 
πο^μα άποτυποΰται εντός τοϋ καθωρισμενου δι αυτό τετραγωνιδίου, λ.χ.^ ό-ξιος 
άντίχειρ, δεξιός δείκτης, άριστερός άντίχειρ, άριστερός δείκτης κ .ο.κ. Δέον όμως νά 
έ /ω μ εν  ύπ’ οψιν μας, ότι τό άνοιγμα τής κατευθύνσεως τών κολπώσεων τής αριστε
ρ έ ς  χειοός επ ί τοϋ δακτυλοσκοπικοΰ δελτίου παρουσιάζεται άντίστροφον,^δηλαδή αί 
κολπώσεις τών δακτυλικών αποτυπω μάτω ν της αριστεράς χειρος (επι του δακτυλο- 
σκοπικοϋ δελτίου μόνον διότι έπ ί τής χειρος εμφανίζονται κανονικά) δέον νά κατευ- 
θύνωνται προς τον οστίτην δια να χαρακτηρισθουν ως «ραντιαλ» και προς ,ον αν 
τ ί/ε ιρ α  διά νά χαρακτηρισθοΰν ώς «οΰλναρ».

'Ο  κανών ούτος δεν ισχύει φυσικά διά τά  έπί τοϋ δακτυλοσκοπικοΰ δελτίου 
άποτυπώ ματα  τής δεξιάς χειρος διότι ή άποτύπω σις αυτών έπ ί τοϋ δελτίου ένερ- 
γε ΐτα ι κατά τήν φυσιολογικήν σειράν των δακτύλων, ενω η αποτυπω σις των αποτυ- 
πω μάτω ν τών δακτύλων τής άριστεράς χειρος ένεργεϊται άντιστρόφως. Προς άρσιν 
τής ανωμαλίας ταύτης άρκετά έγκληματολογικά γραφεία άρχονται τήν λήψιν τών 
αποτυπω μάτω ν έκ τής άριστεράς χειρος καί δή έκ τοϋ άριστεροϋ ωτίτου καί τήν π ε
ρατώνουν διά τής λήψεως του αριστερού αντιχειρος, δηλαδη εις ό σημεΐον, κ α .α  Γην 
μέθοδον τοϋ Χένρυ, άποτυποΰται ό άριστερός άντίχειρ, άποτυποΰται ο άριστερός 
ω τίτης κατόπιν ό άριστερός παράμεσος, μεσαίος, δείκτης καί τέλος ό άντίχειρ. Οΰτω 
καί ή έμφάνισις τής κατευθύνσεως του ανοίγματος των κολποειδών γραμμών επι του 
δακτυλοσκοπικοΰ δελτίου παρουσιάζεται πλέον κανονικως. Το θέμα τούτο πρακιΐκω ς 
τό λύομεν ώς εξής. Τοποθετοΰμεν τά  δάκτυλα τής δεξιάς καί άριστεράς χειρός^μας 
άνωθεν τών άντιστοίχων σημείων τοϋ δακτυλοσκοπικοΰ δελτίου καί διαπιστοΰμεν 
τίνο^ν έξ αυτών τό άνοιγμα των κολποειδών γραμμών κατευθυνονται προς τον αντι- 
χειρα καί τίνων προς τον ωτίτην καί τά μέν χαρακτηρίζομεν ώς «λούπς - ράντιαλ». 
τά δέ ώς «λούπς-οΰλναρ».
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5 . Δακτυλικά αποτυπώματα τύπου α ρς.

L'-ς την πρώτην γενικήν ομάδα κατατάσσονται τά  δακτυλικά αποτυπώματα

Σχέδιον 70 Σχέδιον 70α Σχεδίου 70(3

.ο ;  ο π ο ιω ^ θ η λ ο ε ιδ . ι ς  γραμμαι αποτελούνται έκ δύο μόνον συστημάτων vpar 
μων; ήτοι των οριζοντίων καί των καμπύλων. Αί θηλοειδείς αύται γραμμαι αρχονται

Σχέδιον 70γ Σχεδίου 70δ Σχεδίου 70ε

εκ^τηε -μιας πλευράς τού δακτυλικού αποτυπώματος καί κατευθύνονται καί περα- 
τουνται προς την ετεραν. Καί τού μέν πρώτου συστήματος αί θηλοειδε ις γραμμαι

Σχέδιον 70η Σχέδιον 70Θ

.είναι ευθειαι η ελαφρώς κυματοειδείς τού δευτέρου δέ καμπύλαι ή κυματοειδείς.
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Ό  τύπος των άος είναι 6 πλέον απλούς τύπος των δακτυλικών αποτυπωμάτω ν, διο 
καί ευκόλως διακρίνεται. Α ί εικόνες 70 έως καί 70λ δεικνύουν αποτυπώ ματα τυπου 
αρς Β εβαίως καί ό τύπος ούτος των δακτυλικών αποτυπωμάτω ν δεν αποτελειται

Σχέδιον 70ι Σχέδιον 70κ Σχέδιον 70λ

μόνον έξ εύθειών καί καμπύλων γραμμών, άλλα καί έκ διαφόρων άλλων σχημάτων 
καί μορφών, οιον έκ μεμονωμένων γραμμών, διαχωριζομένας— (δίκρανα) νησίδας, 
στίγματα (τελείαι )—τερματιζούσας καί λοιπών σχημάτων γραμμάς. Ουχ ήττον όμως

Σχεδίου 71α Σχέδιον 71 (3

ολαι αί γραμμαί αύται τείνουν προς την γενικήν μορφήν τού σχήματος τών θηλοει
δών γραμμών τού πρώτου καί τού δευτέρου συστήματος, δηλαδή^ εκκινούν εκ της 
αιάς πλευράς τού δακτυλικού άποτυπώματος καί καταλήγουν ή τείνουν να τερματί
σουν έπί τής έτέρας πλευράς αυτού. ΙΤερί το κέντρον δέ τού αποτυπώ ματος αί γράμ
μα, ιδιαιτέρως τού δευτέρου συστήματος, ανέρχονται καί σχηματίζουν οϋτω καμπύ
λην ή έχουν ελαφρώς κυματοειδή έμφάνισιν. Α ί εικόνες 71, 71α και /1β  δει
κνύουν αποτυπώματα τύπου άρς.

( Συνεχίζεται)



ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΙ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ
’■Εκ του περιοδικού «The police chief», κατά 
μετάφρασιν Ύπαστυνομου Α ' κ. Δ . Λ ΙΟ Ν Τ Ο Υ

Αστυνομικοί μοτοσυκλεττισταί. Χειριστή; ασυρμάτου τηλεφώνου είζ ' 
Αρχηγείου ’Αστυνομία;.

νίκη αστυνομική δύναμις ελεγχόμενη ύπδ τοΰ κράτους. Μέχρι τοΰ έτους 1911 - 
αστυνομία έςηρτατο καί ύπήγετο εις τούς οικείους τοπικούς κυβερνήτου, άογότε' 
?ονί(τ°μ “ ς- ωρΐσμενΚΙ άστυνομικαί ύπηρεσίαι έθνικοποιήθησαν π .χ . κατά τό ετο 
1 9 0  η εγκληματολογική ύπηρεσία έθνικοπο.ιήθη. Α ί άστυνομικαί ύπηρεσίαι τά 
ςεως παρεμεινον εις τας περιοχάς μέχρι τοΰ έτους 1938, όπότε Ικτοτε καί αύτσ 
εονικοποιήσησαν.

Ό ρ γ ά ν ω σ ις  αστυνομίας

, <Η Δανία άπύ άστυνομικής πλευράς διαχωρίζεται εις 69 διαμερίσματα (πε 
ριοχας), ατινα επεκτεινομενα απο τής πρωτευούσης τής Κ οπεγχάγης' καταλήγουσ

nXVA μία συνταγματική μοναρχική χώ ρα, όπως αί άλλαι άδελφικαί
;  -αυια., Ν ορβηγία—Σουηδία: Αυτή είναι μια χώρα, έκ τών πλέον προοδευτικών 
του κοσμου, τοσον zic " . . . .έκπαίδευσι_  , ■ „,Α „ - ........“ Ά  οσον καί ε,’ζ τήν διοίκησιν καί κοινωνικήν
προ,οιαν. Ε χει εκτασιν J 6 .5 0 0  Τετραγωνικών μιλίων καί φΐναι μία έκ τώ ν πλέον 
μ κρο ιερών ^κανδιναυικων χωρων. Ο πληθυσμός της ανέρχεται εις 4 500 000 κα
τοίκους και συμπεριλαμβάνει εις τήν εκτασίν της άνω τών ‘400 μικρών νήσων, έκ 
των οποίων 100 μονον κατοικοΰνται.

> λ 'Έ Ζε'-^άνείττυγμένον τό σύστημα αύτοδιοικήσεως, μέ εύρεΐαν δικαιοδοσίαν 
Λ  σ,αχωρι^εται εις 26 κΟβερνητικας περιοχάς (Ν ομαρχίας) μέ ενα κυβερνήτην 
επ κ εφ α λ ή , υπευθυνον εις την περιοχήν του. Αί περιοχαί επίσης διαχω ρίζονται εις 
-•ολεις και κοινότητας, οινερχομένας εις 1.300 περίπου. Έ κ ά σ τη  πόλις καί κοινότης 
εχο. και το ιδικον^της διοικητικόν συμβούλιον. Οί κυβερνηται διορίζονται έκ τοΰ 
τοΰν?° υ κ<ΧΙ θεωρ0υνται αντιπρόσωποι τοΰ κράτους εις τάς περιοχάς εις άς ύπηρε-

'Η  πόλις τής Κ οπεγχάγης μέ πληθυσμόν 1.000.000 κατοίκων, έχει χωριστήν 
οιοικησιν, διοικουμενην ες ενός κυβερνήτου, διοριζομένου ύπό τοΰ βασΐλέως Έ π ί-  
σης το δημοτικόν συμβουλιον εκλέγει ενα Χόρδον δήμαρχον, πέντε δημοτικούς συμ
βούλους ως και πεντε αναπληρωματικούς.'Η  αστυνομία, είναι ώργανωμένη ώς έθ-
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μέχοι τού τελευταίου τμήματος τής χώρας έκ πληθυσμού 12.000 κατοίκων. Ε ίς  
έκαστον άστυνομικόν διαμέρισμα προΐσταται ό δ /ντης ( C h ie f  ̂ Constable), βοη 
θούμενος έξ ενός επόπτου, άναλόγως τής έκτάσεως της περιφέρειας.^ 5 ,

' Η αστυνομική δύναμις τής Δανίας άνέρχεται είς b.400, ήτοι 5 .200 ανηκουσιν 
εΐς τήν υπηρεσίαν τάξεως καί 1.200 αποτελούν τάς είδικάς υπηρεσίας. Ε π ι -λεον 
δέ ύπηρετοϋν 27 γυναίκες αστυνομικοί είς ολόκληρον τήν χώραν,· αίτινες προσφε- 
οουσι άρίστας ύπηρεσίας. Δ ιά νόμου τού κράτους προβλέπεται η αναλογία της 
άστυνομικής δυνάμεως ώς έξης: Ε ίς  αστυνομικός αντιστοιχεί εις 700 κατοίκους. 
Βάσει τής σημερινής δργανώσεως άπασαι αί άστυνομικαί ύπηρεσίαι υπάγονται εις 
τό Ύ πουργεΐον Δικαιοσύνης, ύπό τήν άμεσον διοίκησιν ενός αρχηγού (1 olice 
Commissionner), διοριζομένου ύπό τού βασιλέως, τη είσηγήσει του Ιπουργου-

■ ,κα.οσυ ^  βογ)θεϊται ε[ς τ & | ργ0ν του ύπό 5 ύποδ/ντών καί ύπό άλλων επι
τελικών άξιωματικών. Ε ίς τούτον υπάγονται δλαι αί ύπηρεσίαι, ήτοι. ταξεως, ασφα
λείας, έγκληματολογικαί ύπηρεσίαι, έθνικαί σχολαί, ώς καί άλλαι ειδικαι υπηρε

aU' ' Ε π ίσ η ς  οί δ /νταί των περιοχών (Chiefs Constables) διορίζονται ύπό τού βα- 
σιλέως, τή είσηγήσει τού 'Υπουργού Δικαιοσύνης. Ούτοι άσκουν τήν^ διοίκησιν 
τής ύπ’ αύτούς δυνάμεως μέ περιωρισμένα δικαιώματα έπί του πειθαρχικού ελέγχου. 
Τά γενικά δικαιώματα παραχωροΰνται είς τον αρχηγόν, ό οποίος τυγχάνει αρμόδιός 
έξ ολοκλήρου διά τον γενικόν πειθαρχικόν έλεγχον, έκπαίδευσιν, εφόδια . τοποθετή
σεις προσλήψεις καί προαγωγάς. Γενικώς, ώς έτονίσθη, ή άστυνόμικη δυναμις της 
χώρας ύπάγεται είς τό 'Υπουργεΐον Δικαιοσύνης ύπό τάς διαταγας του αρχηγού 
( P o l i c e  C om m issioner). 'Ω ς επίσης καί αί είδικαί ύπηρεσίαι αυτής, ήτοι εγκλη- 
ματολογικαί, δακτυλικών αποτυπωμάτων, χημείου, αλλοδαπών, μηχανοκίνητος μονας 
αμέσου δράσεως, περιπολίας καί ελέγχου εθνικών οδών τής χωράς και ε,ακοι-

>ω ° 'Ο  άρχηγός καί οί βοηθοί του ενεργούν έπιθεώρησιν άπαξ τού έτους είς άπα- 
σας τάς άστυνομικά.ς ύπηρερίας τής χώρας. Οί Δανοί αστυνομικοί πιστεύουν ότι, 
τό σύστημα τής μή κρατικοποιήσεως τής άστυνομίας είναι καλλιτερον δια την μικραν
χώραν τής Δανίας. ,

Έ πιμένοντες προς τούτο ισχυρίζονται ότι η τοπική διοικησις της αστυνο
μίας δύναται νά έχη θετικώτερα αποτελέσματα είς τήν άστυνόμευσιν.

Προσωπικόν καί έκπαίδευσις
Τά προσόντα διά τήν πρόσληψιν είς τήν άστυνομίαν τής Δανίας είναι σχεδόν 

τά αυτά ώς καί τών άλλων Σκανδιναυϊκών χωρών. t ,
1) Ό  ύποψήφιος διά τό άστυνομικόν σώμα νά είναι Δανός υπήκοος, 2) να. 

έχη υώος τούλάχιστον 5 πόδια καί έννέα ΐντσες, 3 ) νά είναι ηλικίας 21-25 έτών,4) 
ν ά έ χ η  έμφάνισιν καλήν, 5) νά είναι ύγιής, 6 ) νά είναι καλού χαρακτήρας και / )  
αί γραμματικαί του γνώσεις νά είναι τού γυμνασίου. Ό  ενδιαφερόμενός νέος δια την 
κατάταξίν του είς τό σώμα, ύποβάλλει κ α τ’ άρχήν αΐτησιν εις την αστυνομικήν 
άρχάν τής περιφέρειας του καί έν συνεχεία ούτος ύποβάλλεται είς προκαταρκτικήν 
έξέτασ'ν Εφόσον συγκεντρώνει όλα τά έκ τού νόμου προβλεπόμενα προσόντα και 
θεωρηθή'κατάλληλος διά τό σώμα, ύποβάλλεται τελικώς παρά τής ιδίας δ/νσεως 
είς κανονικήν έξέτασιν. Τά άποτελέσματα τής έξετασεως του υποψήφιου υποβοιλλον 
ται είς τον αρχηγόν (Police Commissioner), όστις τελικώς αποφασίζει δια την
πρόσληψιν του είς τό σώμα:  ̂ , , , , , , ~

Ό  ύποώήφιος εξετάζεται είς γραπτα και προφορικά και εφοσον τύχη της 
έγκρίσεως τού διορισμού παρά τού άρχηγοΰ, είσάγεται είς τήν έθνικήν αστυνομι-
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Κ ε ν τ ρ ικ ό ν  α σ τ υ ν ο μ ικ ό ν  χ , μ ε ί ο ν .  Τό χ η μ * £  Ζ
νώς μετά των τεσσάρων άλλων παραρτημάτων, εςεταζει ολας τας υποΟεσ
ποαττομένων εγκλημάτων έντδς της χωράς. _ ( οα εϊΧ,κευ-

π ο ά ΐις  είναι σοΒαρα, οποτε , , ,
Μ η χ α ν ο κ ίν η τ ο ς  μ ο ν ά ς . Ή  ^  ^  δράσήν ε ^ π ε ^ π τ ω σ Γ ά ν ά -

είδικώς έκπαιδευμένην διά την_αμεσον επεμβασιν και όρασιν, ς , 
γκης, έφ’ ολοκλήρου τής περιοχής τής Δανίας.

νομικών αυτοκινήτων άνευ διακριτικών, η  υττηρ ) ' ‘ > ' |0 VOC
γνώμην του κοινού τής Δανίας προσφέρει άρίστας υπηρεσίας εις το εθ,ο 
' ' ’Α σ τυ ν ο μ ικ ό ν  εθ ν ικ ό ν  ά ρ χε ΐο ν  . Τοΰτο λειτουργεί καθ ολην την διάρκειαν
του 24ώρου καί έχει καλήν όργάνωσιν, διαθέτον πλήρη
κοινωνίας διά τήν παροχήν συντόμων πληροφοριών εις τας ασ^υνομ. ς , /  ζ

Κ εν τρ ικ ή  υ π η ρ ε σ ία  α ν α ζ η τ ή σ ε ω ν . Αυτή άσχολεΐται με την αναζητησιν

-ώ ν ν ί  ” - “ ιέν™  ίτόμω ν Τ Χ
« ω ς κ . ί κ ύ ε ΐ τ α ι  τΙς δλ ,ν  τήν περιοχήν τή ς  Λ«νί«ς, « ρ ε χ ο υ σ α  π λη ρ ο φ ο ρ ώ  5
τάε άστυνομικάς υπηρεσίας των περιοχών. „ ,

'Υ π η ρ ε σ ία  α λ λ ο δ α π ώ ν . 'Αρμοδία υπηρεσία διά τον έλεγχον των εισερχομε- 
«ον J r ^ Z Z Z .  άτόμων του έδίφους τής χώρας. Α δ η  άσχολεΐται ε * « ο τ .ρ ο ν  
Γ τ Γ ά ώ ο ν ^ ώ , ξ ί ν ων,χορηΤ»8“  «Κ < * « *  *  περιπτώσει άναγκης Λ - ς - J  
'"μονής'. ’Ενεργεί ίπ ίσ η ς  Ιλεγχον τών διαβατηρίων εις τα  αεροδρόμια και » » »
στιχεΐα εισόδου καί εξοδου τής Δανίας.  ̂ _ ,

Γ ρ α φ ε ΐο ν  δ ιε θ ν ο ύ ς  α σ τ υ ν ο μ ία ς  ( In te rp o l) .  Το ^γραφειον ιουιο ^χαΛίωΐ 
, « ^ ^  ' ' -τ·χς·(.ότερα μέσα επικοινωνίας και εχει άμεσον επαφήν. και
συνεργασίαν μέ τά έν τω  έξωτερικω λειτουργουντα γραφεία της «Interpol»), δ.α .η) 
δίωςιν καί καταπολέμησιν της διεθνούς εγκληματικοτη ιος. ( „ ,

' 'Υ π η ρ ε σ ία  έ κ π α ιδ ε ύ σ ε ω ς . Α5τη μεριμνά διά τήν καλήν λειτουργίαν των ε
θνικών σ χ ο λ ώ ν  τής άστυνομίας καί έφοδιάζει αυτας με εκπαιδευτικόν υλικόν κα

κατάλληλον διδακτικον^ T f p Σ χ έσ εω ν  . ' Η αστυνομία έχουσα πάντοτε τήν ανάγ
κην τών άγαθών σχέσεων τοΰ κοινού, μεριμνά διά μέσου της εν λογιρ υπηρεσίας δια 
τήν διατήρησιν κα ίβελτίω σ ιν  τών σχέσεων τοΰ κοινού, έχουσα στενήν επαφήν μετά 
του τύπου καί κάμνουσα χρήσιν τών ραδιοφωνικών σταθμών και τηλεοράσεων 
προς άνεματάδοσιν εκπομπών και παραστάσεων. ^  /IΙΟΝΤΟΣ
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Δημοσίευμα έφημερίδος
«’Έ θνος» τής 8-1-60 — ~

Οί αστυνομικοί σκύλοι, τά εκπαιδευμένα καί έξυπνα αύτά ζώα, κατακτούν τήν 
θέσιν τους στις τάξεις της αμερικανικής άστυνομίας καί ΐσ ω ς να δώσουν τήν λύσιν τού 
προβλήματος πού έχει δημιουργήσει τό νέον κύμα έγκληματικότητος—τής μεγαλυτέρας 
άπειλήςκατά  του άμερικαρικοϋ έθνους. ’Ή δ η , αστυνομικοί σκύλοι έκτελοϋν νυκτερινές 
περιπολίες στην Ο ύάσιγκτων, χρέη νυκτοφυλάκων μεγάλων καταστημάτω ν τή ς Νέας 
'Ιό ρ κ η ς  καί δεσμοφυλάκων στα κρατητήρια τού Σ ικάγου καί συντόμως ή άμερικα- 
νική άστυνομία θ’ άποκτήση «Σώ μα-άστυνομικώ ν σκύλων», το όποιον εκπαιδεύει 
πρώην αξιωματικός τής Σ κώ τλαντ Γυάρντ, τής περιφήμου άγγλικής άστυνομίας, 
πού ήταν ή πρώ τη, ή οποία έχρησιμοποίησεν σκύλους εις άστυνομικά καθήκοντα.

Ή  άμερικανική άστυνομία άπεφάσισε νά ζητήση τήν βοήθειαν τω ν τετρά
ποδων φίλων τού άνθρώπου, κατόπιν των έξαιρετικών άποτελεσμάτων πού άπέ- 
δωσεν η «πειραματική» χρησιμοποίησίς των. Ή  έγκληματικότης έσημείωσεν κάμ- 
ψιν στο Π ίτσμπουργκ, τήν Βαλτιμόρην καί τό Ρίτσμοντ, ευθύς ώς άνέλαβαν ύπηρε- 
σίαν οί πρώ τοι άστυνομικοί σκύλοι.

Κ ατά τήν γνώμην των αξιω ματικώ ν τής άμερικανικής άστυνομίας οί περισ
σότεροι κακοποιοί, ακόμη καί ώπλισμένοι, παραδίδονται μόλις άντικρύσουν τά  άπει- 
λητικά δόντια ενός σκύλου, ένώ υπό παρόμοιες συνθήκες, εάν ή σαν άντιμέτω ποι 
άστυνομικών θά επιχειρούσαν νά διαφύγουν. Στο Ρ ίτσμοντ, επί παραδείγματι, οί 
άστυνομικοί άνεζήτουν άνεπιτυχώς επί δύο ώρες ένα διαρρήκτην πού ε ίχε  κρυφθή 
καί ήταν άποφασισμένος νά «πουλήση τό τομάρι του». ’Α πογοητευμένοι οί άστυνομι- 
κοι εφεραν ενα αστυνομικόν σκύλον καί εντός 3 λεπτών 6 κακοποιός ε ίχε  παραδοθή.

Η μητροπολιτικη αστυνομία τού Λονδίνου άνεκοίνωσεν ότι κατά τούς τε 
λευταίους τρεις μήνας 374 συλλήψεις κακοποιών έγιναν άπό άστυνομικούς σκύλους 
καί μάλιστα 50 έκ τών κακοποιών αυτών συνελήφθησαν άπό σκύλους πού έκτελοΰ- 
σαν μόνοι τους υπηρεσίαν. Ε ις μίαν περίπτωσιν άγγλος άστυνομικός έδέχθη τήν 
έπίθεσιν συμμορίας «τεντυμπόηδων», πού τον άφισαν άναίσθητον. Ά λ λ ’ όταν 
συνήλθε, εύρε τον σκύλον του νά κράτη άκινήτους τούς «τεντυμπόηδες», πού άκο- 
λούθησαν πειθήνια τον άστυφύλακα στο άστυνομικόν τμήμα .

Ή  διεύθυνσις τών καταστημάτων Μαίηονς τής Ν. 'Υόρκης άρχισε νά χρη σ ιμο- 
ποιή άστυνομικούς σκύλους ώς νυκτοφύλακες άπό τό 1953. Προηγουμένως, οί «ντε- 
τεκτιβς»  τών καταστημάτω ν συνελαμβανον οκτώ διαρρήκτας τον μήνα κατά μέσον 
όρον, χω ρίς νά γνωρίζουν πόσοι κατώρθωναν νά παραμένουν κλεισμένοι δλην τήν νύ
κτα  καί ν’ άναμιγνύωνται τό πρω ΐ μέ τούς πελ ά τα ς.'Ο πω σ δή ποτε  μετά τό 1953 δεν 
εγινεν ούτε μία κλοπή, καί 4 διαρρήκται πού άπεπειράθησαν νά είσδύσουν στον ου
ρανοξύστη τών Μ αίηονς, εύρέθησαν τήν έπομένην τρέμοντες άπό τον φόβον τους, 
νά περιμένουν τούς... άστυνομικούς νά τούς σώσουν άπό τούς σκύλους—φύλακες.

Οί περισσότεροι άστυνομικοί σκύλοι είναι γερμανικά τσοπανόσκυλα ή δανέ
ζικα λυκόσκυλα, άκόμη δέ καί διασταυρώσεις άπό τ ις  δύο αυτές ράτσες. Μ ετά τήν 
κατάλληλη έκπαίδευσι, μαθαίνουν νά ύπακούουν σέ όποιαδήποτε διαταγή. 'Ό τα ν  
περιπολοϋν σέ κατωκημένη περιοχή κα ί «μ.υρισθοΰν» ύποπτον, μένουν άκίνητοι, 
περιμένοντας διαταγή του συνοδού τω ν. Ά λ λ ’ αν ό κακοποιός θελήση νά διαφύγη, 
ορμοΰν καί τά  τρομερά σαγόνια τους κλείνουν γύρο:> άπό τό χέρι πού κρατεί τό περ ί
στροφο. Οί καλά εκπαιδευμένοι μάλιστα άφοπλίζουν ένα κακοποιόν, χω ρίς τά  δόντια 
τους νά προκαλέσουν έστω καί τήν παραμικρή άμυχή. 'Έ νας έκπαιδευμένος σκύλος 
στοιχίζει 1000 δολλ. άλλ’ ή συντήρησίς του είναι άσήμαντη καί όπο^σδήποτε ή συμ
βολή του στήν καταστολήν τής έγκληματικότητος είναι άνυπολόγιστη.
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1. Ε ισαγωγή : ' , ,
2. Το «τζράμα άπό τό Βεροντι»— Οί πρώτες υπόνοιες.
3. Οί τρεις Λιβανέζοι καί ή τραγουδίστρια.
1. Ή  παρακολ.ούθησις συνεχίζεται—Μια άλλη σχετική πληροφορία.

*% *
1.  Εισαγωγή.
Γνωστές είναι οί επιτυχίες τής Γενικής Α σφαλείας στον τομέα τής πατάξεως 

του κοινού εγκλήματος. 'Η  δράσις της αυτή τήν έχει επιβάλλει π ια  στη συνείδησι του 
κοινού, μέ αποτέλεσμα να άποσπάση ολοκληρωτικά τήν εμπιστοσύνη του, και ν ανα
γνωρίζεται σαν μιά άπό τις καλύτερες 'Υπηρεσίες ’Ασφαλείας τού  κοσμου. Και η 
δίκαιη αυτή άναγνώρισις δεν περιορίζεται μονο μέσα στα όρια της Ελλάδος, αλλα 
κΓ έξω ά π ’ αυτήν. 'Η  Διεθνής Α στυνομία (’Ίντερπολ) μέλος τής οποίας είναι και η 
Ε λληνική  ’Αστυνομία, μίλα πάντα μέ τά πιο επαινετικά λόγια γ ι’ αυτήν.

’Από τής ίδρύσεώς της ή Γενική Α σ φ ά λ ε ια  ’Αθηνών έχει να μάς^παρουσιαση 
άπειρες επιτυχίες προς όλους τούς τομείς δράσεως, γ ια  τήν έδραίωσι τής ιδέας τής 
τάξεως καί ασφαλείας στήν περιοχή τής πρωτευούσης καί γύρω άπ ^αύτήν. Η τε
λευταία της όμως επιτυχία, στον τομέα τής διώξεως τοϋ λαθρεμπορίου των ναρκω
τικών, πρόσθεσε στήν πινακοθήκη της μιά άκόμη περγαμηνή, μέσα στις τόσες άλ
λες, γ ιά  τήν οποία ή υπηρεσία αυτή δικαιωματικά μπορεί να ομιλή και με υπερηφά
νεια νά έπιδεικνύη. t „ , , ,

Καί το μυστικό πού οδηγεί σέ τόσες  επιτυχίες δεν είναι τίποτα  άλλο, έκτος 
άπό τό έμψυχο υλικό της. Τά «λαγωνικά» της, όπως επιτυχημένα χρησιμοποιούν 
τον όρο αυτό οί άστυνομικοί συντάκται τών εφημερίδων,^μέ την γυμνασμένη τους 
οσφρησι καί τήν πολύπλευρη αστυνομική τους πείρα. Αύτές^οί ικανότητες τους ε ί
ναι πού τούς οδηγούν άπό τό μηδέν, μέσα άπό πολλές περιπετειες, στο αίσιο άποτε-voci TCου το υ ς  υοςγυ υν  ιλ/uu ιυ ,vwr  —
λεσμα. ΚΓ οί περιπέτειες αύτές είναι πολλές φορές τέτοιες, πού ξεπερνούν τή φαντα 
σία καί τού πιο δυνατού άστυνομικοΰ μυθιστοριογραφου. Κάθε μια λοιπον απο^ ιΐ 
έπιτυχίες τής ’Ασφαλείας, μέ βάσι τά πενιχρά μέσα πού διαθέτει, άποτελεΐ καί ένο

ις
έναν

άθλο. , i  ι /
Ά λ λ ’ άς δούμε τί άκριβώς συνέβη μέ τήν συγκεκριμένη περιπτωσι, η οποία

όμολογουμένως είναι ή μεγαλύτερη στο είδος της, γ ιατί γ ια  πρώτη φορα  ̂στα αστυ
νομικά χρονικά κατωρθώθη, άφ’ ενός μεν η κατασχεσις ναρκωτικών σε τόση μεγάλη 
ποσότητα, έφ’ ετέρου, καί τό σπουδαιότερο, οτι το πλήγμα απο το τελευταίο κτύπημα 
τής Γενικής ’Ασφαλείας, βρήκε το τέρας σ ένα απο τα κεφαλια του, γ ια τ ί δυσ ι,υχως 
τό τέρας αυτό έχει πολλά κεφάλια, μοιάζει δηλαδη πολύ με την μυθική «Λερναια 
ύδρα» τού Ή ρακλέους. Κτυπήθηκαν δηλαδή αύτή τή φορά οί εισαγω γείς τού δηλη
τηρίου, οί έμποροι τού «Λευκού θανατου».

2 .  Τό « π ρ ά μ α  ά π ό  τό  Β ε ρ ο ύ τ ι» —Ο ί π ρ ώ τ ε ς  υ π ό ν ο ι ε ς .
Μιά άπό τις 'Υπηρεσίες τής 'Τ ποδ/νσεω ς Γενικής Ασφαλείας Αθηνών είναι και 

ή 'Υ πηρεσία Ναρκωτικών, επιφορτισμένη ειδικωτερα με την διως,ι τού εμπορίου τών 
ναρκωτικών. Ή  'Υπηρεσία αύτή είχε κατά καιρούς πληροφορίες ότι στήν «αγορά))



Το έμπόριον τοϋ λευκοϋ θανάτου 8081

κυκλοφορεί χασίς σέ μικρές ποσότητες πού προήρχετο άπό τον Λίβανο. Το χασ ίς αύτό, 
«πρεσσαριστό», οπούς λέγεται μεταξύ των θυμάτων του, ήταν άπό τά  καλύτερα στο 
είδος του. Ή  τιμ ή  του άρκετά μεγάλη, λόγω τής εξαιρετικής του ποιότητος, γ ι ’ 
αυτό καί κυκλοφορούσε, μεταξύ των χασισοποτών πού είχαν οικονομική ευχέρεια. 
’Έ φτανε δηλαδή τ ις  150-200 δραχμές το δράμι. Αύτή ή πληροφορία επιβεβαιώ θηκε 
άπό διάφορες μικροπαραβάσεις πού έβεβαιώθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν. Συνε- 
λαμβάνοντο δηλαδή διάφορα άτομα πού έκαναν χρήσι αύτοΰ καί τά  όποια μιλούσαν 
βέβαια γ ια  τήν προέλευσί του, δεν κατέθεταν όμως τίποτα  γύρω άπό τούς άνθρώπους 
πού τούς τό προμήθευαν ή γ ιατί δεν έγνώριζαν, ή γ ια τ ί τούς άπέκρυπταν μέ επιμέλεια , 
πράγμα σύνηθες, γ ιά  νά μπορούν να τό προμηθεύωνται, μέ χίλια-δυό σατανικά μέτρα 
προφυλάξεως πού έλάμβαναν. Κάθε νέα άφιξις χασίς άπό τήν Τουρκία ή τον Λίβανο 
γινόταν άμέσως σχεδόν γνωστή στήν άρμοδία υπηρεσία τής ’Ασφαλείας. Ά π ό δ ε ιξ ις  
τής μεγάλης του τ ιμ ή ς και τής εξαιρετικής του ποιότητος, είναι ή φήμη πού κυκλο
φορούσε μεταξύ των χασιποτών γ ιά  τό χασίς αύτό, καί ή οποία δέν έ'παυε νά φτάνη 
μέχρι τ ’ αυτιά των «λαγωνικών» τής ’Ασφαλείας. Χ αρακτηριστικά οί χασισοπότες 
έλεγαν στή διάλεκτό τους: «’Έ π εσ ε  ένα πράμα άπό τό Βερούτι δυναμΐτις, πού κάνει 
κεφάλι 10 ώρες, άλλά τσ ιμπάει καί τό χαίρονται οί παραλήδες», δηλαδή έχει έλθει 
χασίς άπό τήν Βηρυττό πού ή ένέργειά του κρατάει 10 ώρες, άλλά είναι άκριβό, 
γιαυτό καί τό άπολαμβάνουν οί πλούσιοι.

Τό «πράμα άπό τό Βερούτι)) λοιπόν ήταν ή πληροφορία πού είχε ή Α σ φ ά λεια , 
κ ι’ εκινητοποίησε τό έμψυχο ύλικό πού διέθετε γ ιά  τήν συγκέντρωσι σχετικώ ν πλη- 
ροφοριών. Συνελήφθησαν άτομα πολλά, βεβαιώθηκαν συναφείς παραβάσεις άλλά τό 
κτύπημα ευρισκε τό τέρας στά άκρα. Τό χασίς δέν έπαυε νά κυκλοφορή. Π τω χο ί 
καί πλούσιοι θύματά του, κινούσαν γήν καί 
ούρανόν νά τό προμηθευτούν γ ιά  νά... «κά
νουν κεφάλι». Σ υνεχείς έφόδους έκαναν οί 
υπάλληλοι τής ’Α σφαλείας στά ύποπτα  κέν
τρα καί πολλές συλλήψεις καί προσαγωγές 
άτόμων έπραγματοποίησαν, χω ρίς νά μπο
ρέσουν νά φτάσουν στο άποτέλεσμα πού ή 
θελαν. Κουρασμένοι, ξαναγύριζαν στά γ ρ α 
φεία τους μέ άδεια τά  χέρια. Ή  άπογοήτευ- 
σις όμως ποτέ δέν τούς κυρίευσε καί ή δύνα- 
μις τής θελήσεώς τους γ ιά  τήν έπιτυχία  τού 
σκοπού των, τήν άνακάλυψι δηλαδή τής σπεί
ρας τών λαθρεμπόρων τών ναρκωτικών, ποτέ 
δέν τούς έγκατέλειψε.

’Επειδή ή προέλευσις τού χασίς ήταν γνω 
στή, οί προσπάθειες τής υπηρεσίας αύτής έ- 
στράφησαν τώ ρα προς όλα τά ύποπτα καί μή 
πρόσωπα πού είχαν επικοινωνία μέ τό Λ ίβ α 
νο. Έ τέθησαν ύπό παρακολούθησιν όλοι οί 
ναυτικοί τών πλοίων πού έκτελοΰσαν δρομο
λόγια σέ Μ εσογειακές χώρες, ένώ έξ άλλου 
παρακολουθοΰντο οι έπιβάτες όλων τών με
ταφορικών μέσων πού προήρχοντο άπό τον 
Λίβανον, καθώς καί οί Λ ιβανέζοι ύπόκοοι πού διέμεναν στήν Ε λλάδα . ’Έ φ τασαν νά 
ζητηθούν πληροφορίες καί άπό τήν ’Ίντερπολ γ ιά  ύποπτα πρόσωπα λαθρεμπορίου 
ναρκωτικών καί νά παρακολουθούνται όλα τά  άτομα πού άπησχόλησαν τήν 'Υ π η 
ρεσίαν μέ παρόμοιες πράξεις στο παρελθόν.
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Ρίζκ Μισέλ, άρχηγόξ τής σπείρας. Γιαμπρουντί Φουάτ.

Π ράγματι, τό πρώτο βράδυ, μετά άπδ αρκετή ώρα, ήλθε στο καμπαρέ ένα άτομο 
ηλικίας περίπου 40 ετών, τό όποιον ή ωραία τραγουδίστρια ύπεδέχθη μέ φιλοφρο
νήσεις καί οικειότητα μεγάλη. 'Ο  ξένος αύτός εΐχε καταναλώσει αρκετά ποτά μαζί 
της, όταν μπήκαν στο καμπαρέ καί άλλοι δύο νεαροί, οί όποιοι κάθησαν κοντά στον 
πρώτο καί την Ντίνα. Οί δύο άστυνομικοί κυττάχτηκαν μεταξύ τους καί μέ νεύμα,

Έ κράτησε ημέρες αυτή ή παρακολούθησις και αμέτρητες είναι οι ώρες^ορθο 
στασίας καί τά  ξενύχτια τών υπαλλήλων. Και τα  αποτελέσματα δεν ήσαν τα  αναμε
νόμενα. Οί υπάλληλοι τήν θέλησί τους τήν έκαμαν πιά πείσμα, συνέπεια τού υπηρε
σιακού φιλότιμου.  ̂ ,

Παρά ταΰτα τό έμπόριον τού χασίς συνεχιζετο και συνεχώς επερνε μεγαλύτερη 
έκτασι. Τά διάφορα μυστικά κέντρα χασισοποσίας και οι χασισοπότες επρομη- 
θεύοντο μέ σατανικές προφυλάξεις τις απαραίτητες ποσότητες σε μεγάλες τιμές. ̂

Δέν άργησαν όμως τά  πράγματα να παρουν μια συγκεκριμένη μορφή και όλες 
οί προσπάθειες τής 'Υπηρεσίας Ναρκωτικών να στραφούν προς ωρισμενΥ] κατευθυνσι. 
’Αφορμή σ’ αύτό έδωσε τό έξής γεγονός: 'Έ να  πρω ί, στις αρχές τού Φεβρουάριου, 
ή 'Υπηρεσία αυτή είχε τήν πληροφορία οτι, τρεις γ\.ιβανεζοι που παρουσιαζον ο̂ ως 
έμποροι καί ιδιοκτήτες άλογων ιπποδρόμου στο Λίβανο, διαθέτοντες καί αυτοκίνητο, 
συχνάζουν κάθε βράδυ στο επί τής οδού Σανταρόζα -Π ανεπιστημίου καμπαρέ «Ρίο» 
καί σπαταλοΰν πολλά χρήματα μέ κάποια νεαρά τραγουδίστρια ονοματι Ντινα. Η 
ποσότης όμως τών χρημάτων πού σπαταλοΰν καί οί εν γενει κινήσεις τους θεωρούνται 
ύποπτες. 'Υ πό τής ’Ασφαλείας άπεφασίσθη ή παρακολούθησις τών υπόπτων ατόμων 
γιά  τήν διαλεύκανσι τής ύποθέσεως.

3.  Οί τρεις Λιβανεζοι  καί ή τραγουδίστρια.
Πρώτο πρόσωπο πού έπρεπε νά παρακολουθηθή ήταν η τραγουδίστρια Ντινα 

του Καμπαρέ «Ρίο», μέ τήν οποία συναντώντο οί ύποπτοι Λιβανέζοι. Τήν πρώτη 
αυτή φάσι τής παρακολουθήσεως άνέλαβαν δύο αξιωματικοί. Η Ντινα επε- 
σημάνθη άμέσως. Οί παρακολουθούντες περιμένουν τώρα τούς Λιβανέζους φίλους της.
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εδωσ=. ο ένας στον άλλο να καταλαβη οτι η υπόθεσις άρχισε νά μπαίνη σέ κάποιο σού
στα δρόμο.  ̂Η παραμονη^τους στο καμπαρέ καί ή έν γένει συμπεριφορά τους,-καίτοι 
δεν συνωδεύοντο^ άπό... άλλα πρόσο^πα—όπως συνήθως συμβαίνει σέ παρόμοια κέν
τρα δεν εδωσε αφορμή για  την παραμικρή υπόνοια στα παρακολουθούμενα πρόσωπα. 
Τακτοποίησαν τον λογαριασμόν τους κα ί έφυγαν για  νά συναντηθούν μέ τά  έξω άπό 
το καμπαρέ ευρισκόμενα καί κατάλληλα καμουφλαρισμένα συνεργεία, νά διασταυρού- 
σουν τις πληροφορίες τους και να λάβουν κατάλληλη θέσι γ ιά  τήν συνέχισι τής παρα- 
κολουθήσεως.

Την άλλην ημέρα, στο δελτίο αναφοράς των παρακολουθούντων άνεγράφετο 
ότι τρία ύποπτα πρόσωπα μπήκαν σ' ένα αυτοκίνητο μέ Λ ιβανική πινακίδα 
(αρθ. 22 .261), που στάθμευε έξω άπό το καμπαρέ, καί τά  μέν δύο πήγαν στο ξενοδο
χείο «Μ έγα» στην Π λατεία  Σ υντάγματος, τό δέ τρίτο, πού ώδηγοΰσε καί τό αυτοκί
νητο, εμεινε στο ξενοδοχείο «Μ αζεστικ» στήν οδό Πανεπιστημίου. Τ ά  στο ιχεία  τους 
δεν άργησαν νά εξακριβωθούν καί ήσαν κατά σειράν οί: 1) Ρ ίζκ  Μισέλ ή Ρομπέρ τού 
Σολιμαν και τής Ναζηρας, ετών 40, απο τήν Ίσ μ α ϊλ ία —Α ίγύπτου, ίχθυέμπορος, μό
νιμος κάτοικος Βηρυττοΰ, 2) Κούρ Ζάν τού Μισέ καί τής Ευγενίας, ετών 27, άπό 
τον Λ ίβανο,κομμωτής, και κάτοικος Βηρυττού καί 3) Ρουχάννα Ά ντόνιο τ ο ΰ ’ΙΑμπτου 
και τής Μ ανιίας ετών 23, άπό το Σ ιήχ-Β ηρυττοϋ, ιδιοκτήτης ίππω ν ιπποδρόμου 
καί κάτοικος Βηρυττοΰ. Τέλος ή τραγουδίστρια εξακριβώθηκε ότι λεγόταν Μ ακαρίτη 
Κωνσταντίνα του Γεωργίου και τής Μ αρίας, ετών 21, άπό τήν Ά χ α ία  καί έμενε στή 
οδόν Σωκράτους 24.

4. Η  π α ρ α κ ο λ ο υ θ η σ ις  σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι —Μια ά λ λ η  σ χ ε τ ικ ή  πληροφορία.
Α π οδω και πέρα η παρακολουθησις συνεχίζεται νύχτα καί μέρα. Τ ά  συνεργεία 

παρακολουθησεως παραλαμβάνουν τούς ύποπτους άπό τό πρω ί, καί άφοΰ τούς άκο- 
λόυθοΰν σε όλες τους τις κινήσεις ολόκληρη την ημέρα, τούς άφίνουν μόνον όταν π η 
γαίνουν γ ιά  ύπνο.

Στο μεταξύ απο τις πρώ τες ήμερες, στούς τρεις αυτούς υπόπτους προσετέθη

Κούρ Ζάν. Ρουχάννα Ά ντόνιο .

καί τέταρτο πρόσωπο πού έμενε κι 
αυτοκίνητο «Μ πουΐκ» μέ Λιβανική

’ αύτό στο ξενοδοχείο «Μ έγα» καί ώδηγοΰσε ένα 
πινακίδα (άριθ. 16 .773). Ό  τελευταίος αυτός,
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οττως εξακριβώθηκε, ονομαζόταν Γιαμπρουντί Φουάτ τοΰ Φ ιλίππου καί της Ε 
λένης, ετών 42, χρυσοχόος, άπό τή Βηρυττό καί αύτός, κάτοικος ομοίως. Τον 
ΓιαμπρουντΙ καί τον Ρ ίζκ  έπισκέπτετο τακτικά  στο ξενοδοχείο τους 6 "Ελληνας Κυ
ριάκου Στυλιανός τοΰ Κυριάκου κάτοικος Νέας Σμύρνης-’Αθηνών, οδός Καραντζά 15, 
γνωστός στην ’Ασφάλεια άπό παληά του δράσι γύρο:> άπό τό λαθρεμπόριο ναρκωτι
κών. , , ,

’Από την παρακολούθησι αυτή βεβαιώθηκαν ύποπτες κινήσεις καί έπαφές 
τών παοακολουθουμένων καί συνεχώς νέα στοιχεία προστίθεντο στην ύπόθεσι. 
Κάθε βράδυ ό ένας άπ’ αύτούς, ό Ρ ίζκ , πήγαινε στό καμπαρέ καί καθόταν μέ την 
ντιζέζ μέ την οποία σπαταλοΰσε πολλά χρήματα χωρίς σύνεσι. "Οταν τελείωνε η 
δουλειά της, στις 3 .30 ' δηλαδή κάθε πρω ί, τήν έπαιρνε μέ το αύτοκινητό του καί 
ή συνέχιζαν τή διασκέδασί τους σέ άλλα νυκτερινά κέντρα ή τήν πήγαινε στό δωμάτιο 
της, στήν οδό Σωκράτους 24. Αύτή ή συνεχής επαφή τυϋ Ρ ίζκ  μέ τήν Ντίνα, ή σπατάλη 
τόσων χρημάτων, καί τό τόσο μεγάλο ενδιαφέρον του γ ι’ αυτήν, άρχισε, μπορού
με νά πούμε, νά γίνεται άφορμή ώστε μεταξύ αύτοϋ καί τών δύο νεαρών συνεργατών 
του νά ύποβόσκη κάποια αντιζηλία.

Ά π ό  τήν άλλη πλευρά ή σπατάλη τόσων χρημάτων άπό τό Λιβανέζο φίλο 
τής Ντίνας καί ή π ίστι της σέ όσα τής είχε π ε ι γ ιά  τήν ιδιότητά του, τήν έκαναν ν’ 
άρχίζη νά ένδιαφέρεται γ ι ’ αύτόν καί νά γίνη π ια  ή άχώριστη συντροφιά του. Φαντά
στηκε πώ ς μίλησε γ ι’ αυτήν ή τύχη, καί πώ ς μπορούσε νά εγκατάλειψη τό άχαρι επάγ
γελμά της καί νά τον άκολουθήση στήν πατρίδα του γιά  μιά καλύτερη ζωή. Αυτές 
οί ιδέες εύκολα μπορούν νά γεμίσουν τό μυαλό μιας κοπέλλας σαν καί αυτήν, τήν ο
ποίαν 'δεν ξέρουμε ποιές συνθήκες τής ζωής καί ποιες ψυχολογικές αντιδράσεις τήν 
έφεραν μέχρι τό κατώφλι τής ήθικής καταστροφής. Τά πράγματα όμως ήσαν τελείως 
διαφορετικά άπό ό,τι αυτή φανταζόταν, γ ια τ ί, όπως θά δούμε πιο κάτω , ό Ρ ίζκ  δεν 
είχε στό νοΰ του τέτοιο σκοπό. Ά λ λ ’ άπλώς εκμεταλλευόμενος τήν κατάστασίν της, 
ήθελε νά τήν κάνη ένα άβουλο όργανό του καί σύνεργό στά σατανικά του σχέδια. 
Δέν τήν ήθελε δηλαδή γ ιά  τίποτε άλλο, παρά γ ιά  νά «άκουμπήση τό πράμα», νά το
ποθέτηση δηλαδή το  χασίς σέ μέρος πού είχε μεγαλύτερη άσφάλεια. ’Ή ξερε καλά τ ι 
έκανε 6 Ρ ί ζ κ !

Ή  πρόθεσίς του αύτή δέν άργησε νά έπιβεβαιωθή. "Ενα βράδυ ό Ρ ίζκ  μέ τούς 
δύο άλλους συνεργούς του, σταμάτησε μέ τό αυτοκίνητό του στήν όδό Σωκράτους, 
έξω άπό τό δωμάτιο τής φίλης του καί τήν περίμενε. Σ τις 3 .30 ' περίπου ήλθε ή Ντίνα, 
έπιστρέφοντας άπό τή δουλειά της. Ευθύς αμέσως ό Ρ ίζκ  παρέλαβε άπό τό πόρτ- 
μπαγάζ τοΰ αυτοκινήτου του δύο δέματα, πού «έμοιαζαν μέ βαλίτσες» καί τά  άνέβασε 
στό δωμάτιό της. Τό αύτοκίνητο μέ τούς δύο άλλους νεαρούς Λιβανέζους έφυγε μέ 
ταχύτητα  άπό τό σημεΐον αυτό, ενώ ό Ρ ίζκ  έμεινε γιά  αρκετή ώρα στή δωμάτιό της.

Οί άστυνομικοί είδαν όλη αύτή τήν κίνιση. ’Επειδή τό σημείο τής οδού Σ ω 
κράτους πού σταμάτησε τό αύτοκίνητο τού Ρ ίζκ  ήταν σκοτεινό, καί ή άπόστασις 
ά π ’ όπου παρακο?Λυθοΰσαν άρκετά μεγάλη, δέν μπόρεσαν νά δουν λεπτομέρειες 
τών δεμάτων πού άνέβασε ό παρακολουθούμενος στό δωμάτιο τής φίλης του, γιαυτο 
καί τήν άλλη μέρα άνέφεραν ότι τά  δέματα αύτά «έμοιαζαν μέ βαλίτσες».

Σ ’ όλα αύτά τά στοιχεία  προστέθη καί μιά άλλη πληροφορία, σχετικά μέ -τρεις 
ύποπτους Λιβανέζους πού συχνάζουν στό καμπαρέ «Ρίο». Ή  νέα αύτή πληροφορία 
δέν άφινε καμμιά αμφιβολία, ότι έπρόκειτο περί τών ιδίων προσώπων πού παρα- 
κολουθοΰντο. "Ολα αύτά τά  στοιχεία άναφέροντο στήν Δ ιοίκησι τής ’Ασφαλείας. 
Τό συμπέρασμα ήταν ότι οί παρακολουθούμενοι, δέν ήταν δυνατόν νά έχουν έλθει στή 
χώρα μας γ ιά  λόγους εμπορικούς, ή τουριστικούς. Έ πρόκειτο  οπωσδήποτε περί 
διεθνούς σπείρας λαθρεμπόρων, ή οποία καί χρήμα καί μέσα καί πείρα  διέθετε.

(  Συνεχίζεται)
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Ώ ρ ες  που έτυχε νά σέ δονήση στους θρησκευτικούς του ύμνους ό Μ πάχ, ώρες 
που ένοιωσες αυτή τή  μετεώρησι τής ύλης καί του πνεύματος, ώρες πού ή συγκίνησι 
άπ  την π ίστη  και .την τέχνη δένονται καί δακρύζεις άπό ευτυχισμένη διάθεσι, ώρες 
όμοιες θα σου χαριση ή σύνθεσι τω ν χρω μάτω ν καί των εννοιών στις εικόνες τού 
'Α γίου Πάθους.

Και δεν μιλώ γ ια  την θρησκευτική αναγκαιότητα όταν ή προσευχή έξαίρη 
την ψυχή, άλλα γ ια  τή  στιγμή πού περαστικός θά σταθής μποστά στο έργο τής τέ 
χνης καί θά μείνης καί θά δεθής μ ’ αύτό 
καθώς θά νοιώθης νά συμπλέκεται το 
χρώ μα στο συναίσθημα καί τις αισθή
σεις. Κυριεύεσαι.

Κ ι’ αυτή τήν ομορφιά δεν τήν 
χαρίζει ή λογία  τέχνη τών μεγάλων ο
νομάτων. 'Η  Ά να γέννη σ ι καί οί μετά 
αιώνες μέ τούς λαμπρούς τους π ίνακες 
χωρίζουν αισθητικές απολαύσεις, ξεκου
ράζουν, άλλα ή μεγάλη συγκίνησι καί 
ό λυτρωτικός θρησκευτικός παλμός ε ί
να ι'δημ ιούργημα  τής αγιογραφίας, τής 
ανώνυμης αγιογραφ ίας πού εκφράζει το 
πλατύ πλήθος, τό πανανθρώπινο.

Σαν μεγάλη τέχνη  έχει τήν με
γάλη ιστορία της. Π έρνα στάδια πολλά 
μέσα σέ αιώνες ζυμώσεων.

Ή  άγωνία τών λαών στις φάσεις 
τής ζωής τους άκολουθεΐται άπό τις 
διάφορες εκδηλώσεις γύρω στά θρη
σκευτικά θέματα.

Ο ί π ρ ώ τ ε ς  α γ ιο γ ρ α φ ίε ς  π ο ύ  σ κ ε 
π ά ζο υ ν  τ ις  ε σ ω τ ε ρ ικ έ ς  ε π ιφ ά ν ε ιε ς  τώ ν  
εκ κ λ η σ ιώ ν  έχο υ ν  θ έ μ α τ α  π ο ύ  π λ η σ ιά -  
ζουν τή ν  ά ν θ ο ώ π ιν η  κ α θ η μ ε ρ ιν ό τ η τ α , 
σκηνές δηλ . α π ο  τ η ν  ζ ω ή  τ ώ ν  ά.γίοον Σταύρωσίξ τ ή ; Μονής Δαφνιού (12ος α ιώ ν), 
κ α ί μ α ρ τύ ρ ω ν , σ κ η νές  ά π ’ τ ή  ζ ω ή  τώ ν
προφητών ή άκόμα καί τών εύσεβών αύτοκρατόρων. Τό πρόσο^πο τού ’Ιησού καί δ ,τι 
έχει σχέσι μέ τήν μορφή Του δέν άποτολμα ό τεχνίτης, μοναχός συνήθους, νά εϊκονίση.

Θά περάσουν τά  πρώ τα χρόνια τής βυζαντινής εποχής χωρίς νά μάς δουσουν 
δείγματα τής εΐκονίσεως τού 'Α γίου Πάθους. Θά ώριμάση ή π ίσ τη , θά περάση τό 
λατρευτικό μέρος τής θρησκείας άπό δοκιμασίες, σάν αυτή τών χρόνων τής είκονο- 
μαχίας, γ ιά  νά παρουσιάση, χω ρίς δ ισταγμό άλλά μέ συναίσθησι τού τί είναι καί τί 
σημαίνει θρησκευτική τέχνη καί τί λατρεία, τά  μεγάλα του έργα. 'Ο  11ος καί ό 12ος 
αιών θά έκφράσουν σέ μορφές άξιες τής κλασσικής παραδόσεως τις συνθέσεις τουν 
Παθών.

Στήν μάννα τής μεγάλης ιδέας, στήν Πόλη, καί μέσα στην  "Α για  Σόφ ιά  θά



8086 Χαρ. Τζαβέλλα : Συνθέσεις τοϋ πάθους σέ Βυζαντινά ψηφιδωτά

βρούμε ώς σήμερα νά σώζωνται δυο μορφές άπδ το Πάθος. 'Η  Π αναγία καί ό "Αγιος 
’Ιωάννης ό Β απτιστής, καθώς παραστέκουν στο μαρτύριό του τον ’Ιησού, ακτινο
βολούν δλον τον πόνο καί τό μεγαλείο πού τον συνοδεύει. Ή  τέχνη τού ψηφιδωτού 
τούτου είναι άπαράμιλλη σέ χρώμα, σχήμα, φεγγοβολιά.

Οί πολύ μικρές ψηφίδες χρησιμοποιούνται αριστοτεχνικά καί βοηθούν να 
γίνουν οί εΰπλαστες γραμμές. 'Η  μορφή τής Π αναγίας μένει κλασσική στην ευγέ
νεια καί την έκφρασι τού συγκρατημένου πόνου. Μόνον ή Π αναγία τής Σταυρώσεως 
στο Δαφνί μπορεί νά συγκριθή μαζί της.

Μ ήπω ς όμως ή τελευταία αυτή τριπρόσωπη σύνθεσι δεν είναι το αριστούργημα 
τής ψηφιδωτής τέχνης;

Σ τή  μονή τού Δαφνιού σμίξαν οί δυο μεγάλες εποχές τής τέχνης, ή άρμονική 
γραμμή τής παραδόσεως πού δημιούργησε ό Πολύκλειτος καί τό αυστηρό βυζαντινό 
πνεύμα.

'Η  λιτότης στή Σταύρω σι τού Δαφνιού βοηθά στήν άποπνευμάτωσι των 
μορφών. 'I I  προβολή της πάνω  στο χρυσό βάθος τών ψηφιδωτών ύποβάλλει καί τό 
δέος πού νοιώθουμε ολοκληρώνεται σέ μυσταγω γία .

Τό σώμα τού Χριστού αρμονικό μέ πλαστικά τά  γυμνά μέρη καί μέ τήν κάμ
ψη πού θυμίζει άρχαίο κλασσικό άγαλμα συμπληρώνεται άπό τήν γαλήνια καί πονε- 
μένη μορφή Του. Τό πόσο ό καλλιτέχνης άποφεύγει τήν ευθεία μάς τό φανερώνει τό 
τόξο πού διαγράφει τό α ιμα  καθώς άναβλύζει άπό τήν πλευρά Του.

’Αντίγραφο αυτής τής παραστάσεως είναι ή Σταύρωσι τής μονής τού 'Οσίου 
Αουκά στή Φωκίδα. "Ενα πνεύμα επαρχιακό χαρακτηρίζει τ ις  έδώ μορφές. Τύποι 
περισσότερο καθημερινοί, ά,νθρωποι φωτισμένοι αλλά όχι φωτεινοί μας κυττάζουν 
στοχαστικά μέ τά  μεγάλα μάτια τους.

Σ τούς ’ίδιους χρόνους (11ον-12ον αιώνα) χτίστηκε στή Χ ίο , ή γνωστή σάν Νέα 
Μονή. 'Η  εκκλησία τής Νέας Μονής έχει τό αρχιτεκτονικό σχέδιο τών δύο μοναστη
ριακών έκκλησιών πού άναφέραμε. Τά ψηφιδωτά τής Χίου μοιάζουν στά θέματα με 
τά  προηγούμενα, στήν τεχνοτροπία όμο^ς γίνονται αισθητές οί επιδράσεις τής ’Ανα
τολήν "Ενα σκοτεινό περίγραμμα κλείνει τις βαθύχρωμες ψηφιδωτές μορφές.

'Η  Σταύρω σι έδώ είναι πολυπρόσωπη. Γνωστή μά.ς είναι σάν τήν Σταύρωσι 
μέ τ ις  τρ ε ις  Μαρίες.

Ο ί γυναικείες μορφές ‘πού παραστέκονται στήν ώρα τούτη τον Θεάνθρωπο 
μάς θυμίζουν άρχαίες θρηνωδούς. 'Η  σεμνότης, ή ευγένεια έκφράσεως μάς φανερώ
νουν τον μυστικό δυναμισμό τής ψυχής τού βυζαντίου, καρτερία καί πίστη.

Κ ι’ άλλες σκηνές άπό τήν έβδομάδα τών Παθών έχουν διασωθή στις εκκλησίες 
τών χρόνων αυτών. Μέ πάση φυσικότητα έχει άποδοθή ή είσοδος τού Ιη σ ο ύ  στα 
'Ιεροσόλυμα στο παρεκκλήσιο τού Παλατίνου στο Παλέρμο. 'Η  ίδια  σύνθεσι στο 
Δαφνί άποτολμά παράστασι τοπείου μέ τά  τείχη  τής πόλεως.

’Αλλά έκτος άπό τήν ψηφιδωτή τέχνη άξίζει νά θυμηθούμε τήν σκηνή τής 
Ά ποκαθηλώ σεω ς σέ μία τοιχογραφία στο N erezi τής Γιουγκοσλαυίας. 'Η  Μητέρα 
τού Χριστού είναι τό κύριο πρόσωπο, θάλεγα. 'Ο  πόνος είναι δικός της.

Τ ις μέρες τ ις  'Ά γ ιε ς  όλοι γινόμαστε περισσότερο πιστοί, εύαίσθητοι κ ι’ είναι 
αυτή ή ψυχική μας κατάστασι έφορη γή πού πάνω της βλασταίνουν ομορφιές.—

Κ ι’ είναι ομορφιά σάν νοιώθουμε τήν θρησκευτική τέχνη πού μέ τόση έξαρσι 
καί σοβαρότητα υμνεί τό μεγαλείο τού ’Εσταυρωμένου.

X . Τ Ζ Α Β Ε Λ Λ Α



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Μ Ε Ρ Ο Σ  Π ΡΩ ΤΟ Ν  

Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ Ν  Β'

Τ ο π ω νυ μ ικ ά  τ ω ν  όδώ ν Α θ η ν ώ ν  κατ’ ά λ φ α β η τικ ή ν  σειράν
’Α φ ρ ο δ ί τ η ς .
Πάροδος τη ς οδοΰ Ά δριανοΰ 121, στην 'Α γ ία  Α ικατερίνη της Π λάκας.
Η Α φροδίτη είνα ι ή ’Ο λυμπία  θεά τοϋ έρωτος, τη ς γονιμοποιού καί γενετή

σιου ορμής. 'Ω ς πιθανή προέλευσίς της, άναφέοεται ή ’Ανατολή καί είδικώ τερα ή 
Συρία καί ή Φ οινίκη.

Πολλές και διάφορες είνα ι οί αντιλήψεις, γύρω από τήν γέννησί της. 'Η  
φαντασία όλων ποτέ δεν ώογίασε τόσο ασυγκράτητα. Οί μύθοι συναγωνίζονται με
ταξύ τους και κάθε τοπος τήν θέλει ίδικήν του. «Χ αΐρε έλικοβλέφαρε γλυκυμείλιχε» 
λεγει ο Ομηρος κα ί συνεχίζει «Χ αΐρε θεά Σαλαμΐνος, έϋκτιμένης μεδέουσα καί πάσης 
Κυπρου δος δ’ ιμερεεσσαν άοιδήν» (Χ αΐρε σύ μέ τά  ευκίνητα βλέφαρα, γλυκεία  καί 
χαδιάρα θεά, προστάτις τής Σαλαμΐνος κ ι’ όλης τής Κύπρου καί βοήθα νά τραγουδήσου 
μέ τρόπο πού γεννάει τον πόθο).

Κ ατά τον 'Η σ ίοδο  γεννήθηκε μέσα στους άφρούς τω ν κυμάτων γ ι ’ αύτό καί 
ονομάζεται ’Α φροδίτη. Ο ί θεοί τοϋ Ό λ ύ μ π ο υ  τήν ώνόμασαν θεάν τής γυναικείας 
γοητείας καί χάρ ιτος, θεά τής ομορφιάς. Ζ ω γράφοι καί γλύπτες, ιδιαίτερα άσχολή- 
θηκαν με τους θρύλους κα ί τήν ζωήν τής θεά.ς ’Αφροδίτης. Σ τά  περίφημα άγάλματά 
της, όποος τής Κνίδου, τοϋ Κ απιτω λίου, τω ν Μ εδίκων, τής Ά ρ ελ ά τη ς , τής Κυρήνης, 
τής Κ απύης, τής Μήλου, οί καλλιτέχνες μπόρεσαν καί γύμνωσαν το θείο σώ μα καί 
μά.ς το παρουσίασαν τόσο ωραίο αλλά κα ί τόσο ύπερήφανα σεμνό, ώστε νά προκα- 
λήται μόνον σέβας κα ί έκστασι.

Ά χ α ΐ α ς .
Πάροδος τής Λεωφόρου Κ ηφισίας 181, στοΰ 0 ώ ν .
’Οφείλει τήν ονομασία της, στο γνω στό νομό τής Πελοποννήσου, πρωτεύουσα 

τοϋ όποιου είναι αί Π άτραι.

Ά χ α ι ο ΰ .
Πάροδος τής όδοΰ Λουκιανού 42 στο Κολωνάκι.
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Σύμφω να μέ την μυθολογία, ό ’Α χαιός είναι ό γενάρχης τω ν ’Α χαιών. Σ χετικά  
μέ την κατα γω γή  του, υπάρχουν πολλές εκδοχές. Κ α τ’ άλλας μέν ήτο γυιος τής Κρε- 
ούσης και τοϋ Ξούθου (γυιοΰ του 'Έ λληνος) καί άδελφος τοϋ ’Ίω νος ή γυιος του Διός 
καί της Φθίας ή γυιος του Ακμονος (γ ι’ αύτό καί ή Θεσσαλία έλέγετο Α ίμονία), κ α τ’ 
άλλας δέ ήτο άδελφος του Πελασγού καί τού Φθίου ή πατήρ τού Φθίου.

’Α χ α ι ώ ν .
ΙΙάροδος τής οδού Τριών Ιερα ρχώ ν  128, στα ’Ά νω  Π ετράλωνα.
Α χαιοί, ώνομάζοντο τά  πρώ τα Ε λλ η ν ικ ά  φύλα, τά όποια έγκατεστάθησαν στην 

'Ελλάδα. Α ύτοί, ήσαν τμ ήμα  τών λαών τής Ά ρ ια ς  ή Ίνδοευρω παϊκής ομοφυλίας, 
οί όποιοι ξεκινώντες άπό τ ις  Β αλτικές χώ ρες ή κ α τ’ άλλους άπό τις  περιοχές τών 
χωρών τοϋ Βόλγα, τής Κ ασπίας Θαλάσσης κα ί τών Ούραλίων όρέων, ξαπλώθηκαν 
σ’ ολόκληρη την μέση Ευρώπη, την Ε λλ η ν ικ ή  καί ’Ιταλική Χερσόνησο, τήν Μ. ’Α 
σίαν, τήν Περσίαν, καί τήν βόρειον ’Ινδικήν, κατά  τήν 3ην π .Χ . χιλιετηρίδα.

Πριν άπό τούς ’Αχαιούς, στή χώ ρα μας κατοικούσαν οί Κάρες, Λελεγες, 
Δρύοπες καί κατά το 3 .000  π .Χ . ό Πελασγικός λαός. "Ολοι αύτοί ήσαν ’Ασιατικά 
φύλα ή μεσογειακής προελεύσεως.

Οί ’Α χαιοί έμφανίσθησαν στήν 'Ε λλάδα κατά τό 2.000 π .Χ . ’Έ διω ξαν άπό την 
Θεσσαλίαν τούς Πελασγούς καί έγκατεστάθησαν στήν πεδιάδα τών Φαρσάλων μέ
χρι τού Μαλιακοΰ κόλπου, άργότερα δέ έγιναν κύριοι τής ’Ανατολικής Στερεάς Ε λ 
λάδος (πλήν τής ’Α ττ ικ ή ς) καί τής ’Ανατολικής Πελοποννήσου. Τήν εποχή αυτή 
άναπτύσσεται ό Κ ρητοαχαΐκός Π ολιτισμός, μέ κέντρο τ ις  Μυκήνες, ό όποιος γ ι 
αύτό ώνομάσθηκε καί Μ υκηναϊκός. Ά ργότερα , κατέκλυσαν τήν χώραν οί ’Ίω νες, οι 
"Ελληνες, οί Α ϊολεΐς, άπό τούς όποιους οί ’Ίω νες καί οί 'Έ λληνες ήσαν λαοί αχαϊκοί. 
Έ τσ ι, άπό τον 16ον π .Χ . αιώνα, ολόκληρη ή Ε λ λ ά ς  κατέχετα ι άπό άχα ϊκές φυλές, 
γ ι’ αύτό καί οί "Ελληνες ώνομάζονται ’Α χαιο ί ή Παναχαιοί. Οί Ρ ω μαίο ι ώνόμαζον 
τήν Ε λ λ ά δ α , Ά χ α ΐα .

Οί ’Α χαιοί άνέπτυξαν σπουδαίο πολιτισμό, πλήν όμως έπειδή έβασίζοντο στην 
θαλασσία δύναμί τους, δεν κράτησαν αρκετά. Κ ατά τό 1180 π .Χ . έκστρατεύσαντες 
κατά τών Τρώων, Φρυγών κ .λ .π . γύρο:> άπό τήν Π ροποντίδα λαών, νίκησαν τους 
Γρώες. Α ύτή είναι ή τελευταία τους άναλαμπή. "Υστερα άπό λ ίγα  χρόνια, κατεκλυ- 
σθησαν άπό τούς Δ ωριείς.

’Α χ α ρ ν ώ ν .
Ά π ό  πλατείας ’Ανεξαρτησίας (Β άθης), στή Βάθη.
Α ί Ά χα ρ να ί, Δήμος τής άρχαίας ’Α ττική ς, άνήκ.ε στήν Ο ίνηίδα φυλή. Σήμερα, 

μέ τήν ίδ ια  ονομασία, είναι γνωστό τό Μ ενίδι, κοντά στήν Πάρνηθα καί τό όποιο 
περιλαμβάνει τούς συνοικισμούς, Βαρυμπόπη, Τ ατό ϊ, Μ πέλιζα. Ν οτίως τών ’Α χαρ
νών, βρέθηκαν έρείπια θολωτού τάφου Μ υκηναϊκής εποχής.

’ Α χ ι λ λ ε ω ς .
Πάροδος τής οδού Θεοδώρου Δεληγιάννη 1, στο Μ εταξουργείο.
Ό  Ά χ ιλ λεύ ς είνα ι ό πλέον ιδανικός τύπος ήρωος τώ ν αρχαίων Έ ληνικώ ν 

θρύλων. Ε ίναι ό πρω ταγω νιστής στο ωραιότερο έ'πος τών αίώνοκν, τήν «Ίλεάδα». 
Γυιος τού βασιλέο^ς τής Φθίας, Πυλέως καί τής Θέτιδος (κόρης τού Ν ηρέως), ήτο 
άρκετά ωραίος, ψηλός, ισχυρός καί ξανθός σάν τον Φοίβο. Κ ατά τήν παράδοσι, ο 
Ά χ ιλ λεύ ς, βυθίστηκε στά νερά τής Σ τυγός, άπό τήν μητέρα του, ή όποια τον κρα
τούσε άπό τις πτέρνες. ’Έ τ σ ι ολόκληρο τό σώμα του, πλήν τών πτερνών έγινε άτρωτο.

Ά π ό  τήν συμβίωσί του (τήν έποχή πού ντυμένος μέ χ ιτώ να  κόρης βρισκόταν 
στ’ άνάκτορα τού βασιλέως τής Σκύρου, Λ υκομήδους), μέ τήν κόρη τόΰ Λυκομή- 
δους, Δ ιηδάμεια, απέκτησε τον Νεοπτόλεμο. Μολονότι ήτο ντυμένος μέ γυναικεία
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ροϋχα, (έφερε τό γυναικείο όνομα Π ύρρα), άναγνωρίσθηκε άπδ τούς Διομήδη καί 
Ό δυ σ σ έα  κ ι’ έτσ ι πήρε μέρος στον Τ ρω ικό  πόλεμο, επικεφαλής των Μυρμιδόνων. 
’Ε κεί, σκότωσε σ ε  μονομαχία τον Έ κ τ ο ρ α  καί εκδικούμενος τον θάνατο τοϋ φίλου 
του Πατρόκλου, έσυρε τό π τώ μ α  τοϋ άντιπάλου του, γύρω άπό τα  τε ίχη  τής Τροίας.
' Η πράξις του αυτή, χαρακτηρίζετα ι ως τό μελανό σημείο τής ηρω ικής του ζωής. 
Κ αί ή δική του μοίρα όμως, ήτο να σκοτωθή άπό ένα βέλος τοϋ ΓΙάρι, πού τον κτύ- 
πησε στο τρω τό σημείο τοϋ σώ ματός του, την πτέρνα (’Α χίλλειος πτέρνα).

Ά χ ν ι α δ ώ ν .
Πάροδος τής όδοΰ Βασιλείου τοϋ Μ εγάλου 20, στο Θησείο.
Οί Ά χ ν ιά δ α ι, ήσαν μέλη φατρίας των ’Αθηνών κατά  τήνχαρχαιότητα.

Ά χ ρ ί δ ο ς .
Πάροδος τής Λεωφόρου ’Αλεξάνδρας, στο Ά ντικα ρκ ιν ικό  Νοσοκομείο ("Αγιος 

Σ ά β β α ς ).
Ή  Ά χ ρ ίς  ή Ό χ ρ ίς ,  είνα ι πόλις τής Σερβικής Μ ακεδονίας, κοντά στην ομώ

νυμη λίμνη. ’Α πό τό 1921 ανήκει στην Σερβία. "Ε χει άξιόλογα βυζαντινά μνημεία, 
σπουδαιότερο τώ ν όποιων είναι ό καθεδρικός ναός τοϋ Ά γ ιο υ  Κλήμεντος.

Ά ψ ο υ .
Β ρίσκεται στο τέρμα τής όδοΰ Τρεμπεσίνας (Δυρραχίου 6 7 ), στο Ροσινιόλ, 

Σεπολίω ν.
'Ο  Ά ψ ο ς , είνα ι ποταμός τής Κ εντρικής Α λβ α ν ία ς καί χύνεται στην Ά δ ρ ια - 

τική  θάλασσα. Σ τη ν  κοιλάδα τοϋ ’Ά ψ ου καί κοντά στην Τρεμπεσίνα ,τό 1940-41, 
συνήφθησαν νικηφόρες μάχες τών Ε λλη νικώ ν στρατευμάτων.

’Α ώ ο υ  .
Πάροδος τή ς όδοΰ Ά χ α ία ς  6, στούς ’Α μπελοκήπους.
’Οφείλει την ονομασία, στον γνω στό  ποταμό τής ’Η πείρου, ό όποιος πηγάζει 

άπό τά βόρεια τοϋ Μετσόβου καί χύνετα ι στην Ά δ ρ ια τ ικ ή  θάλασσα, νοτίω ς τής 
αρχαίας πόλεως, ’Α πολλωνίας. Σ την κοιλάδα τοϋ ’Αώου καί τοϋ παραποτάμου του, 
Δέσνιτσα, συνήφθησαν κατά καιρούς πολλές μάχες άπό τά  Ε λλ η ν ικ ά  στρατεύματα, 
κατά τούς πολέμους τοϋ 1912-1913 καί τοϋ 1940-1941.

Β
Β α β υ λ ώ ν ο ς .
Παράλληλος τή ς όδοΰ Π ασαγαρδώ ν 12, στά Κουπόνια.
Ή  Βαβυλών, πρωτεύουσα τής αρχαίας Βαβυλιννίας, βρισκόταν προς τά  νότια 

τής σημερινής Β αγδάτης. 'Η  Βαβυλωνία είχε τον πιο παληό πολιτισμό τή ς γής κ ι’ 
είναι άρκετά γνω στή  άπό την Α γ ία  Γραφή. Σ την Βαβυλώνα υπήρχε ό πύργος τής 
Βαβέλ (ναός τοϋ Β ήλου). Πάνω στον Πύργο αυτόν ιδρύθηκε τό πρώ το άστερο- 
σκοπείο.

'Η  Βαβυλών ιδρύθηκε άπό τούς Ά μ ο ρ ίτες  τής Συρίας κ ι’ ε ίχε  γ ιά  πρώ το βασι
λιά της τον Χ αμουραμπί (2 .000 π .Χ .) ,  πού έ'ζησε την ίδ ια  εποχή μέ τον Α β ρ α ά μ  
τής βίβλου. Σ τή  Βαβυλώνα ύπήρχον τά  ξακουστά παλά τια  τοϋ Ναβουχοδονόσορος 
μέ τούς κρεμαστούς κήπους (ένα άπό 7 θαύματα τοϋ κόσμου). 'Η  άκμή τή ς Βαβυ
λώνος διαρκεί μέχρι τής άλώσεώς της άπό τον Κύρο .τώ ν  Περσών (538 π .Χ .) .  
’Αργότερα ό Μ. Α λέξανδρος, θέλησε να κτίση έκ βάθρών τήν, κατεστραμένη άπό τις 
επιδρομές τών Περσών Βαβυλώνα, πλήν όμως δέν πρόλαβε γ ια τ ί πέθανε εκεί. Κ ατά 
τό 130 π .Χ . ή πόλις ε ίχε  χαθή έξ ολοκλήρου. Ά π ό  τοϋ 1842, ύστερα άπό άνασκαφές, 
βρέθηκαν τά  ερείπια τής παληάς Βαβυλώνος.

(  Σ υνεχίζετα ι)



ΔΙΕ Θ Ν Η Σ' ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

'Υπό Q IL. C E SB R O N , κατά μετάφρασιν «’Αστυνομ'.κώ\ΓΛΧρον[.κών>>

(Συνέχεια άπό το προηγούμενο)

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟΝ Σ Τ

j «Στή  Φουριέρ!» άπάντησε ξερά ο Ε π ιθεω ρη τή ς άναστενάζοντας. «Κ ι’έχω 
την ελπίδα ότι δεν θά τον παραδώσουν στο Νοσοκομείο τής^Μ ελούν !».

—«Μην άνησυχήτε!» τον διέκοψεν ό δημοσιογράφος «δεν τον άφίνω πιά ... 
Π άω τώ ρα...» .

—«Π άτε είπατε; ρώτησε έκπληκτος καί μέ κάποια αντιπάθεια ό ’Ε πιθεω ρη
τής, «καλά, καί τό παιδί; Δεν σάς ενδιαφέρει τ ί θά άπογίνη ;...» .

—«Τό παιδί; Έ  ! τ ί νά τό κάνω τό παιδί;»  παρατήρησε μέ δυσφορία ό δη
μοσιογράφος, «άλλως τε τό πα ιδί δεν μπορεί ν’άποτελέση θέμα γ ιά  τό άρθρον μου !»

—«Πολύ καλά!» έπέμεινε ό ’Επιθεω ρητής, κυττάζοντας μέ περιφρόνηση τον 
συνομιλητή του. Πολύ καλά! Δέν σάς ένδιαφέρει! Σύμφω νοι! ’Αλλά άν αύτοκτο- 
νοϋσε άπόψε δέν θά γινότανε τότε ολόκληρο μυθιστόρημα στις στήλες τής έφημερί- 
δος σας;»

—«Τότε βέβαια!)) είπεν ασυγκίνητος ό δημοσιογράφος «τότε βέβαια... Μά 
τώ ρα;... Έ ν  πάσει περιπτώ σει, άν ποτέ συμβή κάτι τέτοιο σάς παρακαλώ πολύ, 
κάντε μου ένα τηλεφώ νημα!».

—«Μην άνησυχήτε!» άπάντησε σκληρά ό Ε π ιθ εω ρ η τή ς, γυρίζοντάς του μέ 
περιφρόνηση τις πλάτες...

Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟ Ν Ζ'

« . . . Η  Α Λ Λ Η  Ο Ψ Η  Τ Ο Υ  Ν Ο Μ Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ . . . »

. . .Ό  Ά λέν  Ρομπέρ δέν έφερε καμμιά  αντίσταση... ’Ίσ α -ισ α ... Παραδόθηκε 
μέ κάποια ανακούφιση, κ ι’ άφέθηκε μ’ εμπιστοσύνη στα χέρια  των μεγάλων... ’Ά λ 
λως τε ό δρόμος του ε ίχε  τελειώσει... Τελείωσε, άλλά δέν χάθηκε... Μ ιά μέρα θά 
ξανάβρισκε τούς γονείς του... Κ ι’ έπειτα  δ Καδδύ είχε σωθή... Θά τον φρόντιζαν 
οί μεγάλοι καί θά τον έμπόδιζαν νά ξαναγυρίση στή Μελούν... "Οσο γ ι ’ αύτόν, ήταν 
τόσο κουρασμένος, ώστε τό μόνο πού ήθελε ήταν νά πάψη νά περιπλανιέται σαν 
αλήτης στούς Παρισινούς δρόμους...

Μ πήκε λοιπόν μέ κάποια ευτυχισμένη ταραχή στο γαλάζιο άστυνομικό αυτο
κίνητο καί ή καρδιά του σ’ όλη τήν διαδρομή κτυποϋσε χαρούμενα μάλλον... Σ ί 
γουρα τον πηγαίνανε στο Τ ερνεραί!!!

Σ το  όνομα αύτό μιά γλυκειά νάρκη απλώθηκε μέσα του... ’Έ τσ ι, καθώς τό 
μεγάλο αυτοκίνητο κατάπινε άπληστα τούς δρόμους, ό Ά λ έν  Ρομπέρ κυκλώθηκε 
άπό ονειροπολήσεις...
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Φ ανταζότανε την έκπληξη τω ν συναδέλφων του όταν θά τούς δ ιηγείτο  γ ια  
την απόδρασή του, γ ια  τό φορτηγό πού τον μετέφερε στο Π αρίσι, γ ιά  τήν μεγάλη 
κίνηση τή ς πολυάνθρω πης πολιτείας, γ ιά  τά  βουλεβάρτα, τά  πάρκα, τό σκοπευτή
ριο, τή Ρ ίτα  ά π ’ τον Π αναμά, τ ις  περιπλανήσεις του στούς Παρισινούς δρόμους...

...«Τ ότε  ό Δ ιευθυντής τής μεγάλης έφημερίδος μου ε ίπ ε ...» .
Ή τ α ν  τόση ή συγκίνησή του, ώ στε δέν έβλεπε τήν ώρα νά ξαναγυρίση στο 

Τερνεραί... Τ όβλεπε... Ν όμιζε π ώ ς  βρέθηκε ξανά έκει...
'Ο  Μ άρκ... 'Ο  Βελοϋδος... Ό  «παρά νά»... ό Ρ αντάρ ... Ξανάβλεπε τά  πρό

σω πα τους... Τ α  ξανάβλεπε ολοένα και πιο θολά, γ ια τ ί ήταν έτοιμος νά κοιμηθή 
στο βάθος τοϋ αστυνομικού αύτοκινήτου, άνάμεσα στήν άνοστη μυρουδιά πού έβγα 
ζαν οί καινούργιες καμπαρντίνες τω ν δεσμοφυλάκων του...

Αλλα ς,αφνικα ολα αλλαξαν μέσα του... Σ τήν καρδιά του γκρεμίστηκαν τά  
σκηνικά τής νοσταλγίας... "Ολα γινήκανε άσχημα, άβέβαια...

Το κακό ξεκίνησε απο μια οπτα σ ία ... ’Ηταν ακριβώ ς τήν ώρα πού άρχισε νά 
πέφ τη  στον λήθαργο του ύπνου, όταν ένα άκαθόριστο πρόσωπο τού έδιωξε τον ύπνο 
κα ί τήν ήσυχία καί τήν συγκίνηση τού Τερνεραί μαζί....

Σ την αρχή ήταν τοσο ακαθόριστό ώ στε δέν κατάφερε, έτσι μισοκοιμισμένος 
πού ήταν, νά τό ξεχω ρίση ... Μ περδεύονταν μέ τά  πρόσω πα τής ρεκλάμας τού σκο
πευτηρίου μέ τήν Ρ ίτα  τού Π αναμά, μέ τήν γυναίκα πού ε ίχε  ά π ’ έξω ή μπριγιαντίνη 
του, μέ τό άγαλμα τής Π αναγίας... "Ολα αύτά τον εμπόδιζαν νά τό δή καλά...

Αλλα, σ ιγα -σ ιγα  μέσα α π ’ την ομίχλη τού ονείρου άρχισαν νά διακρίνωνται 
καθαρά δυο πράσινα μάτια  πού ξέσκισαν τό πέπλο τού ύπνου καί φώτισαν τό θο
λωμένο μυαλό του... τότε τό πα ιδ ί τινά χτη κε  σιγοψιθυρίζοντας « ’Α ρ χη γέ! "Α χ! 
Α ρ χ η γ έ ! . .  Τ ί κ ρ ίμ α ! ...» .

Π ώ ς νά τολμήση νά κυττάξη τήν οπτασία της, πώ ς νά ύποφέρη αύτό τό άγνό 
καί. πεντακάθαρο βλέμμα της, τήν σ τ ιγμ ή  κατά τήν οποίαν ε ίχε  πληρώ σει εκατό 
φράγκα γ ιά  νά ίδή νά γδύνεται ή Ρ ίτα  τού Π αναμά...

Μ ια αηδία σκορπίστηκε τότες στη θύμηση εκείνου του κέντρου,.. Καί ένα μίσος 
μ αζί... Γ ια τί αύτό τό πορνείο ήταν ή α ίτια  πού τον ε ίχε  π ιάσει ή ’Α στυνομία, πού 
ποτέ π ιά  δέν θά ξανάβρισκε τούς γονείς του, πού ό Καδδύ θά ξαναγύριζε στή Μελούν, 
πού ό ’Ολάφ θά πέθαινε... Ή  ’Α ρχηγός Φρανσουάζ δέν θά τού ξαναμιλούσε π ιά ... 
Θά τον περιφρονοΰσε... Κ ι’ ό Μ άρκ θά διάλεγε άλλο φίλο...

"Ε τσι τώ ρα τό χαμένο άγόρι έκανε τήν άπογραφή τή ς άποδράσεως καί τού 
ναυαγίου του μέ π ικρή περηφάνεια... "Α χ! Τονοιιυθε! Τό καταλάβαινε! Τό παραδε
χότανε! Τού άξιζε ή χειρότερη τιμω ρ ία ... "Ο χι! "Ο χι! Δέν ήθελε νά ξαναγυρίση στο 
Τ ερνερα ί! ! ! Ν ά πάη  οπουδήποτε άλλοΰ... 'Ο πουδήποτε... ’Ό χ ι  όμως στο Τ ερνερ α ί! ! !

—«Π έστε μου, πού μέ π ά τε;»  γύρισε ξαφνικά καί ρώτησε τούς συνοδούς του...
—«Δέν είναι καλύτερα νά κοιμηθής;»  άπάντησε μέ καλωσύνη ό Ε π ιθ εω ρ η τή ς  

Μαρσέλ άναστενάζοντας. «Μήν άνησυχής πα ιδί μου... Π ρώ τα  πάντω ς θά περάσουμε 
άπό τή Δ ικαστική  ’Α στυνομία...)).

Ή  καλωσύνη τού Έ πιθεω ρη τού  μαλάκωσε τήν ταραγμένη καρδιά τού παιδιού, 
πού σχεδόν χαμογέλασε... Καί, καθησυχασμένο, ξανακοιμ.ήθηκε...

Ό  ’Ε π ιθεω ρητής Μαρσέλ τό παρετήρησε μ.έ άγάπη  καί πατρική  στοργή... 
Γύρισε ύστερα καί κύτταξε τον παχύ  σβέρκο τού οδηγού... «Τό βώδι κα ί τό άρνί!» 
συλλογίστηκε... Κ αί σκέφθηκε ακόμα ότι θάπρεπε νά διαλέξη άλλο έπά γγελμα ... 
Αύτός ήταν Χ ριστιανός άστυνομικός... Ε ίχ ε  δηλαδή, πολύ λίγες π ιθανότητες νά 
έπιτύχη στή δουλειά του, καμμ ιά  όμω ς νά είναι εύτυχισμένος στή ζωή του ...

. . .Μέ τό ψυχρό γκρίζο  χέρι του, μέσα στο μεγάλο ζεστό χέρι τού Έ π ιθ εω ρ η - 
τοΰ, ό Ά λ έν  Ρομπέρ  άνέβηκε μισοκοιμισμένος άκόμα σκάλες, διέσχισε διαδρόμους,
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πέρασε πόρτες καί γραφεία άδειανά... ’Έ ρημα  ήταν όλα... 'Α λλά ή ερημιά αυτή 
μύριζε ολόκληρη άπό ανθρώπινα ’ίχνη... Π αληά χαρτιά, πεταμένα εδώ κ ι’ εκεί, 
αποτσίγαρα πατημένα, κρύος καπνός, ανακατωμένες ανασες, κι ακόμα κάτι τι ξυνο, 
όμοιο μέ τή μυρουδιά τής σκαβίας... Έ π ί  τέλους, μπήκαν σ’ ένα γραφείο...

'Ο  ’Επιθεωρητής Μαρσέλ κάθησε τό παιδί πάνω σέ μιά καρέκλα...
—«Δείξε μου πρώτα αύτά πουχεις στην τσέπη σου, πα ιδ ί μου» του είπε μα

λακά. ' ....... Γ ‘
‘Ο Ά λέν Ρομπέρ έβγαλε όσα λεπτά τουμειναν, τό φιαλίδιο μέ τό άρωμα, τό 

σπάγγο, τή ζάχαρη...
’Αλλά ό ’Επιθεωρητής; σκεπτικός, δεν κυττουσε παρά τά  καινούργια χαρτο

νομίσματα.
—«Αοιπόν; Γ ιά  πές μου τώρα τήν ιστορία σου! ! !».
...Χ ωρίς νά άναφέοη τό Τερνεραί (άπό φόβο τώρα, μήπω ς δεν τον ξαναστεί- 

λουν ε κ ε ί) ούτε τή Μελούν (γιά νά μή βλάψή τον Κ αδόύ) ούτε τό παγκάκι, ούτε τό 
γκαράζ, ούτε τό πορνείο, άρχισε νά διηγήτα ι μιά ψεύτικη ιστορία... Μα είπε τόσα 
άπίθανα ψέμματα ώστε βλέποντας ότι αυτό ήταν ολοφάνερο σώπασε... 'Ο  ’Ε πιθεω 
ρητής Μαρσέλ έκαμεν υπομονετικά τον γύρο τής ακρόπολης αύτής τής σιωπής...

—«Γ ια τί παιδί μου, δεν μου λες τήν άλήθεια;».
’Αλλά τό παιδί δεν ήταν πιά πα ιδί... Δυο ρυτίδες ανδρικές στάθηκαν νά φρου

ρήσουν τό σφιγμένο στόμα του... Θαρρείς πώ ς απότομα τό πα ιδί εκείνο είχε γίνει 
άνδρας. Τήν ώρα έκείνη άνοιξε ή πόρτα καί ένας μεγαλόσωμος τύπος πού τά χνώ τα 
του μύριζαν κρέας, μπήκε στο γραφείο...

—«Γειά σου, Μαρσέλ... ’Α κόυσα ότι ξαναγύρισες, γ ιά ...»  Μά σταμάτησε 
βλέποντας τά λεπτά... Τό παχύ χέρι του πήρε τον σωρό τών καινούργιων χαρτονο
μισμάτων άπό τό τραπέζι καί τά  ψαχούλεψε... Γύρισε υστέρα καί κύτταξε τό παιδί 
μέ άγριο βλέμμα, καί, στο τέλος, πήρε ιδιαιτέρως τον Μαρσέλ καί τον ρώτησε:

—«Τί έβγαλες ά π ’ αύτό;».
—«Μπά ! Τ ίποτε ! Παραμύθια μοϋ λ έ ε ι!» άπάντησε στεναχωρημένος ό Μαρσέλ.
-—«Δέν μέ έκπλήττουν τά  ψέμματα πού άκούο:> άπό τούς μικρούς εγκλημα

τίες... Ε ίναι συνήθειά τους» είπε σκληρά ό άλλος... Καί πρόσθεσε, τονίζοντας μιά- 
μιά τήν κάθε του λέξη. «Αύτά τά  λεπτά ε ίμα ι βέβαιος ότι προέρχονται άπό τήν κλο
πή τής Τραπέζης τής Κομπιένης... Ή  Ε ισαγγελία  εκεί κάτω  μοϋ άνέθεσε νά ψάξω 
στο Π αρίσι... Καί, μήν ξεχνάς, ότι ύπάρχουν καί παιδιά άνακατεμένα...».

—«"Ωστε λες δηλαδή ότι...».
—« Ν α ί! Ν α ί! ’Α σφαλώς... Ό  μικρός αύτός είναι ένα άπό εκείνα τά  παιδιά ...» .
...Μ ιά λοιπόν πού ό Ά λέν  Ρομπέρ ήταν ένδεκα χρόνων, ε ίχε  τήν τύχη νά τόνε 

στείλουν μόνο άνάμεσα στούς διεστραμμένους, άπό τούς οποίους μερικοί πέθαιναν 
κάθε τόσο καί λιγάκι... Βρήκεν εκεί τρεις άλλους συνομίληκούς του πού, οπούς κα
θότανε όλη τήν ήμέρα άεργοι καί δέν είχαν τ ί νά κάνουν, σκότωναν τήν ώρα τους 
πειράζοντας, ή μάλλον τυραννώντας τούς γέρους... ’Έ τσ ι, πίσο;> ά π ’ αύτά τά κλει
στά παράθυρα είχε θρονιαστή τό μίσος, ή κλεψιά καί ή άϋπνία...

Ό  Φερνάν, ό μεγαλύτερος ά π ’ τούς κρατουμένους πού φορούσε άκόμα κοντά 
παντελόνια, σάν είδε τον Ά λέν  Ρομπέρ, τον πλησίασε, καί άνέλαβε νά τον «ξενριγήση» 
στο βασίλειό τους, πού μύριζε ούρα καί κόκκινο κρασί... Σ υγχρόνω ς τον ένημέρωνε, 
πάνω στήν κατάσταση τών γέρων...

(  Σ υνεχίζεται)



Ήλίας Βολονάσης
, ν ^  ή- Α στυνομικός^Δ ιευθυντής Ή λ ία ς  Βολονάσης, ό εξαίρετος άνθρωπος πού 
επ ι 30 ολόκληρα χρόνια  υπηρέτησε μέ π ίσ τη  καί άγά πη  το ’Αστυνομικό Σ ώ μ α  καί 
εφθασ~ μέχρι τών^ ανώ τατω ν βαθμιδοιιν, δεν υπάρχει πλέον στη ζοιιή. Τό άδυσώ- 
Ά - β  ,οΰ^χαρου^ ά γ γ ιγ μ α , σταμάτησε γ ια  παντα  μια καρδιά γεμάτη  χαρά, καί κα- 
λω συν/j σε μια^ ηλικ ία  που ο άνθρωπος αποκαμωμένος από τη ς  βιοπάλης τον αγώνα, 
άποτραβιέτα ι άπό τής ζω ή ς τον θόρυβο κα ί 
αφ ινεται στην ησυχία  γ ια  να νοιώση τη  
χαρά  καί την ξεκούραση.

Δεν θέλησε δμω ς ό χάρος νά ξεκου- 
ρασθή ο Ή λ ια ς  Βολονάσης. Ρρήγορα καί 
άπότομα , καί χω ρ ίς  τή ς άρρώστειας τό 
προβάδισμά , τον άρπαξε γ ια  νά τον με- 
ταφερη στα Ή λ υ σ ια  Π εδία. ’Έ τ σ ι έφυγε 
απο κοντά μας μ ιά  εξαίρετη φυσιογνω μία 
που στο πέρασμα τη ς από τη ζω ή  άφισε 
άνεξίτηλα τά  ’ίχνη τής καλωσύνης καί τής 
ανθρωπιάς.

'Ο  τ. ’Α στυνομικός Δ ιευθυντής Ή 
λίας Βολονάσης έγεννήθη εις Π ειραιά  τό 
1896' καί κ α τετά γη  εις τό Σ ώ μ α  τό έτος 
1922 ώς Ύ παστυνόμος. .

Δ ιαδοχικώ ς άνήλθε σέ όλες τ ις  βαθ
μίδες τής άστυνομικής ιεραρχίας καί κ α τά  
τήν έξοδόν του έκ του Σ ώ μ α το ς  τό έτος 
1953 άπενεμήθη εις αύτόν ο βαθμός τοϋ 
’Α ρχηγού ’Α στυνομίας Π όλεων. Δ ιετέλεσε 
Δ ιοικητής ’Ασφαλείας Π ειραιώ ς καί έτ ι- 
μήθη διά πολλών παρασήμων.

'Ω ς αστυνομικός λειτουργός ό Ή λ ία ς  
Βολονάσης άφοσιώθη μέ ζήλον κα ί αύτα- 
παρνησιν εις τό καθήκον του. "Οταν ό Π ειραιεύς στά π ρώ τα  χρόνια τής έγκαταστά- 
σεως της ’Α στυνομίας Πόλειυν ένεφάνιζε μίαν πόλιν πού τή  ζωή, τήν τιμή  καί τήν 
περιουσίαν τώ ν πολιτώ ν διεφέντευαν οί κάθε είδους κακοποιοί, ό Ή λ ία ς  Βολονά- 

vc.apoc ro ιε ας ιω μ α τικος, μαζί με άλλους εκλεκτούς συναδέλφους του, κα
τέβαλε κάθε προσπάθεια  διά νά μεταβληθή ό Π ειραιάς σέ μιά πόλι ήσυχη καί εύ- 
νομουμένη. ’ 1

; είναι ελαφρό το χώ μ α  τού Π ειραιώ ς που έδέχθη στά σπλάχνα του τον
αλησμόνητο Ή λ ία  Βολονάση καί οί αύρες τού Σαρωνικοΰ άς λούζουν μέ δοοσιά τό 
νωπό τάφο του.



ΕΙΔΗΣΕΙΣ <& Π Λ Η  ΡΟΦΟΡΙΑΙ
Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Α Ι Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν

— Παρητήθησαν του ’Αστυνομικού Σ ώ μ α τος οί : Άνθυτταστυνομος κ. Τροβάς 
Π αναγιώ της, ό ύπαρχιφύλαξ Πανόπουλος Δ ημήτριος και οι αστυφύλακες : Μ αργα- 
ρόπουλος ’Αθανάσιος, Π απαγγελόπουλος Π αναγιώ της, Κ ρημνιώ της Γεώργιος, 
Μουντανέας Α ναστάσιος, Ά ντωνουσάκης Π αύλος, Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος 
καί ΓΙαπανδρέου ’Αριστείδης.

— Προήχθη εις τον βαθμόν του ύπαρχιφύλακος, ό άστυφύλαξ Μ αρκετος Γερασ.
—Ά π η λλ ά γη  των καθηκόντων του διά λόγους υγείας ό άρχιφυλαξ Μ ιχας Ευγεν.
—Μ ετετάγη εις την κατάστασιν της μονίμου διαθεσιμότητος ο ύπαρχιφύλαξ 

Κ αμπέρης Ευάγγελος.
—Διεγράφη του Α στυνομικού Σ ώ ματος κατόπιν άποφάσεως του Π ειθαρχι

κού Συμβουλίου 6 άστυφύλαξ Παπανικολάου Γεώργιος.
** ❖

Α Μ Ο ΙΒ Α Ι Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν
—Δ ι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη έπαινος εις 

τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α ', Δ ιοικητήν ' Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Α σφα
λείας ’Αθηνών, κ. Εύάγγελον Καραμπέτσον, διότι, διά τών δοθεισών ύ π ’ αυτοϋ ευστο
χούν καί έπιδεξίων οδηγιών καί τής αύτοπροσώπου κατευθύνσεως τών ένεργειών τών 
ύπ ’ αύτόν υπαλλήλων, έπετεύχθη ή σύλληψις τοϋ επικινδύνου καί θρασυτάτου διαρ
ρήκτου Μακρή Σπυρίδωνος. Δ ιά τής αυτής άποφάσεως άπενεμήθη ωσαύτως έπαινος 
εις τούς : ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β ' κ. ’Αγησίλαον Π απασταφίδαν, Α στυνόμον 
Α ' κ. Π αναγ. Θάνον, ’Αστυνόμον Β ' κ. Γεώ ργ. Ντζουμάνην, 'Υπαστυνόμον Α ' κ. 
Κωνστ. Γιαννημάραν καί Αρχιψύλακα κ. Ν ικολ. Π απακωνσταντίνου, διότι ούτοι 
καί έν τώ  κύκλω τής άρμοδιότητός των έκαστος, ένεργήσαντες μ ετ’ εξαιρετικού 
ζήλου, προθυμίας καί μεθοδικότητος, συνέβαλλον εις τήν σύλληψιν τοϋ έν λόγω 
κακοποιού καί εις τήν έν συνεχεία έξιχνίασιν τώ ν ύ π ’ αυτού διαπραχθεισών 32 διαρ
ρήξεων καταστημάτω ν έν τή περιοχή τής Πρωτευούσης.

—Δ ι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη έπαινος εις 
τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β ' κ. Εύάγγελον ’Αναστασίου, δ ιότι, επικεφαλής ών 
τής διατεθείσης δυνάμεως διά τήν τήρησιν τής τάξεω ς εις τό γήπεδον Καραϊσκάκη 
τήν 2 7 -1 -6 0 , κατά τήν τέλεσιν τού ποδοσφαιρικού άγώνος μεταξύ τώ ν ομάδων τών 
’Ενόπλων Δυνάμεων Ε λ λ ά δο ς—’Ιταλίας, διά τής εύστοχου κατανομής ταύτης, τής 
συνεχούς έπιβλέψεως καί τής έξαιρετικής του δραστηριότητος, έπετεύχθη ή διεξα
γω γή  τού άγώνος μέ άπόλυτον τάξιν καί κατά  τρόπον τ ιμ ώ ντα  τήν ’Αστυνομίαν, 
προκληθέντων ευμενών σχολίων ύπέρ τού ’Α στυνομικού Σ ώ μ ατος.

—Δ ι’ άποφάσεως ωσαύτω ς τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσω τερικώ ν έξεφράσθη ή 
εύαρέσκεια τούτου προς τον Προϊστάμενον τής Α σ τυνομ ική ς Διευθύνσεων Πατρών 
ώς καί άπαντας τούς λοιπούς άστυνομικούς ύπαλλήλους τούς συμβάλλοντας εις τήν 
τήρησιν τή ς τάξεω ς καί άσφαλείας έν τή πόλει τώ ν Π ατρών κατά  τον έορτασμόν τών 
Ά π ό κ ρεω , καθ’ όσον χάρις εις τά ς καταβληθείσας προσπάθειας καί τά. ληφθέντα 
μέτρα, διεξήχθη ή όλη έορτή συμφώνως τώ  προγράμματι τή ς επιτροπής, προκλη
θέντων εντεύθεν εύμενών σχολίων τού τύπου διά τήν έν γένει παράστασιν τής ’Α στυ
νομίας.

—Δ ι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη ήθική και



υλική ά μ οφ ή  εις τον αστυφύλακα Κροκίδην Χαρίλαον διότι οδτος τήν 2 8 -2 -1950  
και ώραν 19.30 εκτός υπηρεσίας ών καί έν πολιτική  περιβολή χάρις εις τήν εξαιρε
τικήν του παρατηρητικότητα  καί του ενδιαφέροντος του προς τήν υπηρεσίαν, συνέ- 
λαβεν επ ’ αυτοφώρω τούς : Κορρέν Κ ωνσταντίνον καί Ματσάκον Ή λ ία ν  ο ίτινες, έπέ- 
βαινον του ύ π ’ άριθ. 85 .8 8 6  I.X . αυτοκινήτου τό όποιον προ ολίγης όόρας εϊχον άφαι- 
ρέσει έκ τής οικίας τού ’Ιατρού Γκανα Δημητρίου.

—Δι αποφάσεως ωσαύτως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσω τερικώ ν άπενεμήθη 
ηθικη και υλική αμοιβή εις τον άστυφύλακα Πιστεΰον Νικόλαον διότι ούτος τήν 
8 -2 -1 9 6 0  διατεταγμένος εις υπηρεσίαν κα τά  τό 4ωρον 2—6, περί 3 .15 ' ώραν χ ά 
ρις εις τήν εξαιρετικήν του παρατηρητικότητα  καί τού ενδιαφέροντος του προς τήν 
υπηρεσίαν άντελήφθη τρ ία  νεαρά άτομα προσπαθοΰντα νά θέσωσιν εις κίνησιν αύτο- 
κίνητον Ι.Χ . θεωρήσας τούτους ώς ύποπτους, έπλησίασεν ίνα ήνεργήση σχετικόν 
έλεγχον, ότε ούτοι έτράπηοαν εις φυγήν, πλήν καταδιω χθέντες υπό τούτου, συνε- 
λήφθη ό είς καί ώ δηγήθη εις Κ Β ' ’Α στυνομικόν Τ μή μα  έ'νθα άπεκάλυψεν κα ί τούς 
συνεργούς του, ο ίτινες έν συνεχεία συνελήφθησαν.

** *
Ρ Α Δ ΙΟ Φ Ω Ν ΙΚ Α ! Ε Κ Π Ο Μ Π Α Ι Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ  Π Ο Λ Ε Ω Ν

—Ή  ’Ε κπομπή  τή ς ’Α στυνομίας Πόλεων συνεχίζει κάθε Σάββατο μεσημέρι 
μέ μεγάλη επ ιτυχία  τά  εκλεκτά ραδιοφωνικά, της προγράμματα , πού προκαλοΰν εν
θουσιώδη σχόλια χιλ ιάδω ν άκροατών.

—Μέ τον Ά νδρ έα  Μ πάρκουλη, τήν ’Α λίκη Βουγιουκλάκη, τον Δημήτρη Χόρν 
έπλαισιώθηκε τό μουσικό πρόγραμμα τή ς  19 -3 -1960 , κατά  το όποιο μετεδόθη καί 
διδακτικόν άπόσπασμα τού ημερολογίου τής ’Α στυνομίας, γραμμένο άπό τό δόκιμο 
'Υπαστυνόμο Σπΰρο Π ηλό, μέ θέμα τ ις  μ.άγισσες καί τ ις  χαρτορίχτρες. Σ το  εύθυμο 
αυτό ημερολόγιο έλαβε μέρος ό εκλεκτός πρω ταγω νιστής τού θεάτρου μας Ν τίνος Ή -  
λιόπουλος, πού έγοήτεψε μέ τήν άφθαστη ερμηνεία του.

*
-Π ανηγυρικό καί έπιτυχημένο τό πρόγραμμα τής 2 6 -3 -6 0  ήταν άφιεροομένο 

στήν ’Εθνική ’Ε πέτειο  τή ς 25ης Μ αρτίου καί ένθουσίασε. Σ το  πρόγραμμα αύτό 
μετεδόθη εθνικό σκέτς, γραμμένο άπό τό δόκιμο 'Υ παστυνόμο Σπΰρο Π ηλό, καί μέ 
τή συμμετοχή τής Κούλας Ά γ α γ ιώ τ ο υ , τή ς  Ε λ έν η ς  Κ ριτή καί τού Λιάκου Χ ριστο- 
γιαννόπουλου. ’Ε ντύπω ση έποοξένησε καί ξεχω ριστά εύχαρίστησε τό ύπέροχο π α ί
ξιμο τού μικρού μαθητου τή ς Α ' τά ξεω ς τού Δημοτικού Ντίνου Πηλού, πού συμμε
τε ίχε  στο πρόγραμμα.

*
—Μέ συνθήματα καί καθοδηγητικές ύποδείξεις προς τό κοινό ττάνω σε θέματα 

τροχαίας καί πα ιδικής εγκληματικότητας κα ί μέ ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμ,μα άπό 
ελαφρά Ε λ λ η ν ικ ά  κα ί δημοτικά τραγούδια , γνώρισε ξεχω ριστή επ ιτυχία  τό πρό
γραμμα τής 2 -4 -1 9 6 0 . Σ το  πρόγραμμα αύτό μετεδόθη καί διδακτικό άπόσπασμ,α τού 
ημερολογίου τής ’Α στυνομίας, γραμμένο άπό τον δόκιμο 'Υ παστυνόμο Σπύρο Πηλό, 
μέ τίτλο : «Ζ ήτη μα  ζω ή ς ή θανάτου» στο όποιο έλαβαν μέρος ή ήθοποιός ’Ά ννυ 
Ρ αζή καί ό μικρός Ν τίνος.

***
ΕΥΧΑΤ Ε ΙΣ  Ε Ο Ρ Τ Α Ζ Ο Ν Τ Α Σ

Τ ά «’Α στυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά επ ί τή έπετείω  τής ονο
μαστικής τω ν έορτής εις τούς ’Α στυνομικούς Δ /ν τά ς  κ .κ . Θ ωμάν Νούσιαν, Θ ωμάν 
Ψ αρράν, Γεώργιον Κ οντογιώργον, Γεώ ργιον Γρηγορέαν, Γεώργιον Κανελλάκην, 
Γεώργιον Χαλοΰλον, Γεώργιον Χ ατζηελευθερίου, Γεώργιον Λ αδάν, Γεώργιον Κ α- 
νέλλον, Γεώργιον Ταμιολάκην καί Γεώ ργιον Π απαγιάννην ώς κα ί εις άπαντας τούς 
εορτάζοντας κ. κ. άξιοηχατικούς καί κατω τέρους άστυνομικούς ύπαλλήλους.



Κάβε Σάββατο

"Ωρα 12.30'-1 μ. μ.

Παρακολουθήτε την Εκπομπή 

τής ’Αστυνομίας Πόλεων άπό 

τό Ραδιοφωνικό Σταθμό των 

Ενόπλων Δυνάμεων.


