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«Κ α τα  το  A' συνέδρ ιο τής Ε.Δ.Α. στην  ’Αθήνα, ή εκ τελ εσ τ ικ ή  
έπ ιτρ οπή  κ α τά  τ η ν  τελευτα ία ν  ημέραν τούτου  (20 -12 -1959) ε ίσ η -  
γηθη  ολα τ α  λ η π τ εα  μ έ τρ α  δ ια  την  εφαρμογήν  των αποφάσεω ν τον  
συνεδρίου .

Τής ε ίσ η γή σ εω ς  τα ύ τη ς  ή η γ εσ ία  τή ς  Ε.Δ.Α. εφερεν ε ις το  φώς 
τή ς  δ η μ οσ ιό τη τα ς  μόνον τό  πρώ τον μέρος.

Τό κείμενον τ ο ν  Β ’ μέρους τή ς  ε ίσηγήσεω ς , τό όπ ο ιο ν  έκρατήθη  
μ υ σ τ ικ ό ν , τό  κατέθεσεν  εις τήν  Ε λλην ικ ή ν  Βουλήν κ α ί δ ι’ αυ τής τό  
εθεσεν νπ  δψ ιν τον  ’Ε λληνικού Λαού ό ’ Υφυπουργός επ ί των Ε
σω τερ ικώ ν κ. Ε υάγγελος Κ αλαντζής , κ α τά  τήν  άγόρευσ ίν  το ν  τής  
6-4-1900, εις ά π ά ν τη σ ιν  τή ς  έπ ερω τήσεω ς τής Ε.Δ.Α δ ιά  τή ν  άκο - 
λουθουμένην εξω τερ ική ν  π ο λ ιτ ικ ή ν  υπό τή ς  ’Ε λληνικής Κ νβερνήσεω ς 
ώς προς τό  θέμα  τοϋ διεθνούς κατευνα σμ ού» .

** *
«Γιά τήν οργάνωση ’Αθήνας, πέρα άπδ τδ πρόβλημα βοήθειας πρδς τήν 

επιτροπή για την διεθνή ύφεση και την ειρηνη, πού πρέπει να αντιμετώπιση ή 
Ε.Π. ώστε ή έπιτροπή ειρήνης νά ξεπεράση μιά κατάσταση δυσκινησίας καί ά- 
πουσιας που σημειώνει τον τελευταίο καιρό, υπάρχει πρόβλημα ανάπτυξης του κι
νήματος ειρήνης στις συνοικίες τής ’Αθήνας. Αύτή ή προσπάθεια για τήν αναβίωση 
επιτροπών πού υπάρχουν ή υπήρξαν καί τή δημιουργία άλλων, πρέπει νά γίνη άντι- 
κείμενο των κομματικών όργανώσεών μας.

’Όχι όμως μηχανιστική σαν ένα γενικό καθήκον, άλλά μέ ένα σχέδιο καί 
εξέταση όπως οί πραγματοποιούμενες επιτροπές ν’ άποτελοϋν μία θετική πείρα γιά 
τήν πέρα δουλειά μας.

Πρέπει νά σημειώσωμε ότι άπδ τήν έπίσκεψη του Άϊζενχάουερ καί έδώ μιά 
σειρά άπδ γεγονότα καί ειδήσεις έθεσαν οξύ τδ πρόβλημα τής καλλιέργειας τής 
κοινής γνώμης γιά τήν εγκατάσταση τών βάσεων (σχόλια περί τού περιεχομένου 
τών συζητήσεων ’Ά ϊκ —Καραμανλή, σύσκεψη τών επιτελών του Ν.Α.Τ.Ο.) καί έν 
τούτοις δεν ύπήρξεν άνάλογη αντίδραση άπδ τήν έπιτροπή ειρήνης.

βάζε
αυτών τής διάδοσης τοϋ φύλλου τής ειρήνης, άλλά καί ή διοχέτευση μέ διάφορες 
μορφές τοϋ φιλειρηνικού περιεχομένου στή δουλειά τών λαϊκών οργανώσεων, τών 
συνδικαλιστικών οργανώσεων.
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Προς τον τομέα καί τίς συνοικίες μας θά γίνη συγκεκριμένη πράξη αύτό τό 
καθήκον. (Π.χ. σέ ποιες  συνοικίες θά δημιουργήσουμε επιτροπές ειρήνης, προοπτι
κή γιά εκδηλώσεις του, πώς θά διοχετεύουμε φιλειρηνικό περιεχόμενο στις λαϊκές 
οργανώσεις των συνοικιών μας καί σέ ποιές άπ’ αύτές κ .λ .π .).

Στενά δεμένη μέ την πάλη μας γιά την ειρήνη καί την ύφεση οχι μόνο γιά νά 
βγή ή χώρα μας άπό τό ψυχροπολεμικό κλίμα, άλλά καί γιά νά γίνη παράγοντας 
ειρήνης καί ύφεσης στο χώρο τών Βαλκανίων καί γενικώτερα, είναι ή πάλη μας για 
τη δημοκρατία, την άμνηστεία. Φυσικά ή πάλη αυτή είναι άξεχώριστη άπό τήν πάλη 
γιά τά καθημερινά λαϊκά προβλήματα, τήν έπιβίωση. "Ομως στον τόπο μας, πού 
τόσο κακοποιήθηκε ή έννοια της δημοκρατίας μέ τίς καθημερινές αυθαιρεσίες τής 
διοικητικής εξουσίας, μέ τήν συντήρηση στρατοδικείων καί τήν διατήρηση φυλακών 
κρατουμένων ήδη γιά 16ο έτος, γίνεται αναγκαίο νά υπογραμμίσουμε θέσεις καί 
καθήκοντα σ’ αύτόν τον τομέα :

1) Γιά τήν υπεράσπιση τής δημοκρατίας, πρέπει νά περιφρουρηθή ή νομιμό
τητα του κόμματος. 'Η υπεράσπιση τής δημοκρατίας δέν είναι ζήτημα μόνο τού 
κόμματός μας. Στις κινητοποιήσεις μας γιά τον σκοπό αύτό, πρέπει νά δούμε πώς 
θά κάνουμε τό πρόβλημα τής δημοκρατίας, πρόβλημα τών στελεχών καί τών μελών 
τών άλλων κομμάτων μέ τά όποια συνεργαζόμαστε στή συνοικία, στον κλάδο.

2) Νά εξοπλίσουμε τίς οργανώσεις μας, τά μέλη μας, τά στελέχη μας, μέ 
συγκεκριμένες θέσεις πάνο:> σέ μιά σειρά ζητήματα, πού άποτελούν αύθαιρεσίες τών 
διοικητικών άρχών, υπέρβαση στην εφαρμογή διατάξεων πού περιλαμβάνονται σέ 
νόμους καί καθήκοντα τών μελών γιά τήν έκλαΐκευση τών θέσεων αύτών στήνπράζη_

Πρέπει νά κατεβάσουμε θέσεις σέ μιά σειρά ζητήμ ατα .
"Οταν μάς καλούν στο τμήμα, είναι συζητήσιμο άν πρέπει νά πηγαίνουμε. 

Πήγαμε τήν πρώτη φορά, διαμαρτυρόμαστε γιατί μάς καλούν χωρίς λόγο. Δηλώ
νουμε ότι δέν θά πάμε δταν μάς ξανακαλέσουν. Τό νά μήν πάμε άποτελεΐ παράβαση 
κάποιου άρθρου. Άπό τό νομικό τμήμα θά έχουμε τήν άπάντηση γιά τίς συνέ
πειες αύτής τής παράβασης. "Αν μάς κάνουν μήνυση θά δημιουργήσουμε θέμα. 
Στις έρωτήσεις τών άστυνομικών πρέπει οί άπαντήσεις μας νά μήν άφήνουν περι
θώρια γιά συνέχεια τής συζήτησης. Δέν είμαστε υποχρεωμένοι νά λογοδοτήσουμε 
ούτε γιατί ψηφίζουμε τήν Ε.Δ.Α., ούτε άν πηγαίνουμε στά γραφεία τής Ε.Δ.Α., 
ούτε νά συζητήσουμε γιά τήν ενότητα τής Ε.Δ.Α. ή τήν ορθότητα τής πολιτικής της 
μέ τούς άστυνομικούς. Φυσικά, έδώ τό ζήτημα παρουσιάζει διαφορές στήν άντιμε- 
τώπιση, άνάλογα μέ τήν στελεχική υπόσταση τού έδαΐτη.

Άπό άποψη δτι ένα μέλος τής διοικούσης επιτροπής θά έπικαλεσθή τήν ιδιό
τητά του θά άπαιτήση τον σεβασμό στις εκφράσεις τών άστυνομικών γιά τό κόμμα, 
μέ άνάλογο τρόπο.

Στο συνδ ικαλιστικό  τομέα.
Δέν έχουν τό δικαίωμα νά ζητούν τά στοιχεία τών εκλεγμένων διοικήσεων 

τών σωματείων. Τά στελέχη μας, μέλη διοικήσεων καί συνδικαλιστικά στελέχη γε
νικά, πρέπει νά κάνουν τά σωματεία νά άρνηθοΰν αύτά τά στοιχεία στήν άσφάλεια.

'Υπάρχουν οί υπεύθυνοι χαφιέδες γιά κάθε κλάδο, οί λεγόμενοι συνδικαλιστές, 
πρέπει νά γίνη συνείδηση στούς εργάτες, δτι είναι οί πιο άσπονδοι έχθροί τους καί 
νά μή τούς επιτρέπουν τήν είσοδο στά γραφεία τών σωματείων, δπου σήμερα σέ 
ώρισμένα παίρνουν τον καφέ τους, δίνουν τή γνώμη τους, διαβάζουν τίς άνακοινώσεις 
καί παίρνουν αντίγραφα. Δέν έχουν δικαίωμα νά παραμένουν στήν αίθουσα τών συ
νελεύσεων. Θέση μας καί έλεγχός μας γιά τήν έφαρμογή της, νά μήν έπιτραπή ή 
είσοδος, πολύ περισσότερο ή διαμονή άστυνομικών, σέ καμμιά συνέλευση άπό δώ 
καί μπρος.
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κείμενων
. . . .  - ,. , ,, , —  -------T-..t------ν άγώνων

ακόμη  πάλη στους αντισυνταγματικούς νόμους καί διατάξεις καί σέ μερικώτερα 
ζητήματα καί όχι μόνο γιά τις έκτοπίσεις κ.λ.π.

Πριν περάσουμε στα καθήκοντα γιά την άμνηστεία, μερικά πράγματα γιά 
την νομιμότητα του κόμματός: Ή  νομιμότητα τοϋ κόμματος χτυπιέται κάθε φορά 
που στέλεχος της οργάνωσης εκτοπίζεται, καλείται στο τμήμα κ.λ.π. Κορύφωση τής 
προβολής αυτής ήταν η σύλληψις μέλους τής εκτελεστικής έπιτροπής. Οί έπιτροπές 
μας, οί διαμαρτ ' 
ματος. ’Όχι γιατ
άρρωστος. Γιατί c.i.vu.<. υ-^Λεχυς του κόμματός στην οργάνωση, γιατί Ο 2^τεργίου 
είναι τής Ε.Ε., στέλεχος τοϋ κόμματος, μόλις έξελέγη στην Ε.Ε. Τό ιδιαίτερο στοι
χείο, προστάτης οικογένειας, άρρωστος κ.λ.π., πρέπει νά χρησιμοποιούνται ετι 
που να τονίζουν περισσότερό το αδίστακτο τής παραβίασης τής νομιμότητας το 
κόμματός και οχι να αποτελούν αιτιολόγηση τοϋ αιτήματος μας γιά απόλυση.

Γ^ια τη ν  α μ ν η σ τ ε ία :  'Η ’Αθήνα σέ συνεργασία μέ τη σχετική βοηθητική 
επιτροπή τοϋ κόμματός, προτείνουμε συστηματικά κατά τομέα νά ίδή τις δυνάμεις 
των συγγενών εξόριστων και φυλακισμένων. Νά βοηθήση μέ την επαφή της προς 
τους συγγενείς την συσπείρωσή τους στο άντίστοιχο σωματείο. ’Αλλά ακόμη νά 
προγραμματιση μια εκδήλωσή για την απελευθέρωση τοϋ κάθε κρατουμένου καί εξό
ριστου τής συνοικίας, αξιοποιώντας τά ιδιαίτερα στοιχεία τής περίπτωσής του. Καί 
εδώ πρεπει να ιδοΰμε, ότι ενώ η δουλειά των εξοριστούν, φυλακισμένων, γιά ένίσ 
οικονομική προχωρεί κανονικά, δέν συμβαίνει τό ίδιο καί μέ τήν δουλειά ■' — 
μάτων γιά άπελευθέρωσή τους.

σι
οϋ

νισχυση
ύπομνη-

 ̂Ακόμα η Αθήνα, σε συνεργασία μέ τό νομικό τμήμα της πρέπει νά άγρυπνήση 
για την αντιμετώπιση από νομικής πλευράς τών περιπτώσεων τών φυλακισμένων 
που βρίσκονται στις φυλακές καί νοσοκομεία τοϋ χώρου της.

Στη βάση αυτής τής πάλης γιά τή δημοκρατία, πρέπει νά περάσουμε σέ επί
θεση έγκαιρα με θεσεις προς τις οργανώσεις μας μά καί μέ τήν «Αύγή», κάθε φορά 
που μια επίθεση με μορφή άλλοτε αντικομμουνισμοΰ καί άλλοτε πτωματολογίας 
αναπτύσσεται απο την πλευρά τής κυβέρνησης. Στις τελευταίες έπιθέσεις δέν άπαντή- 
σαμ,ε καλα. Πρεπει απ’ αυτό να βλαγουλε πείρα. Συγκεκριμένα στον τομέα καί στις 
συνοικίες μας.

Υπεράσπιση τής νομιμότητας τοϋ κόμματος (διαμαρτυρίες γιά Στεργίου 
καί γιά κάθε σύλληψη, γραφείο κόμματος κ .λ .π .).

’Αντιμετώπιση κάθε μορφής τρομοκρατικής έκδήλωσης.
Συγκεκριμένο πρόγραμμα για υπομνήματα, έπιτροπές κ.λ.π., γιά τήν άμνη

στεία.
Πώς η κίνηση για την αμνηστεία νομίζουμε οτι μπορεί νά πάρη μονιμότερη 

μορφή στον τομέα καί τις συνοικίες.
Ποιο είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα γιά τήν απελευθέρωση τών έξορίστων 

καί φυλακισμένων τών συνοικιών μας.
Πώς θά βοηθήσουμε, θά κινητοποιήσουμε τούς συγγενείς μας καί θά τούς 

έντάξουμε στο σωματείο τών συγγενών μας.
Επόμενό ήταν σ’ αυτό τό κλίμα τής άντιλαϊκής πολιτικής γιά αύξηση τών 

πολεμικών δαπανών καί οί έργαζόμενοι νά δεχθούν τήν επίθεση. ’Όχι μονάχα γιά 
τήν έννοια τής άρνησης τοϋ αιτήματος βελτίωσης μισθών καί ήμερομισθίων, αλλά 
και με απολύσεις, και για να εξουδετερωθή ή άντίδρασή της, μέ τρομοκρατικές
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άπειλές στά σωματεία (συνέλευση έλαιοχρωματιστών), επεμβάσεις (σωματείο κα
πνεργατών καθαιρέσεις), συνοικισμοί, σωματεία κ.λ.π.

’Εδώ έγινε ή διαπίστωση άπδ το συνέδριο δτι οί άγώνες τών εργαζομένων είναι 
γενικά πολύ κάτω άπδ δ,τι οί άντικειμενικές συνθήκες έπιτρέπουν και ή οξύτητα 
τών προβλημάτων επιβάλλει.

Ή  άξιολόγηση τής μικράς σχετικά ώργανωμένης δύναμής μας σέ σύγκριση 
μέ την επιρροή μας σαν μιας άπδ τις βασικώτερες άδυναμίες μας, ώδήγησε πριν 
άκόμη ά.πδ τδ συνέδριον στον προσανατολισμό στις οργανώσεις τών δυνάμεών μας 
στους τόπους δουλειάς. Πρός τδ καθήκον αύτδ οί οργανώσεις μας προχωρούν μέ 
βραδύ ρυθμό. Χρειάζεται νά δυναμώση ή επιρροή καί δ έλεγχος γ ι’ αύτό. Τά πρώτα 
άποτελέσματα τής δούλειά.ς μας είναι μια έπισήμανση βασικών έργοστασίων σέ 
κάθε τομέα καί ολιγάριθμες έπαφές μέσα σέ ώρισμένα εργοστάσια μέ ένα—τρεις 
(1—3) φίλους έδαΐτες. Έδώ πρέπει νά έπισημάνουμε τήν άνάγκη συγκεκριμένα, 
σωστού περιεχομένου αύτών τών έπαφών καί μέτρων προφύλαξης τής δουλειάς 
μας, πού χωρίς νά 'τήν εκθέτουμε, σέ καμμιά περίπτωση, ή προφύλαξη δέν θά 
σημαίνη περιορισμό της.

’Άμεσες διεκδικήσεις πού θά άποτελέσουν τδ περιεχόμενο τών άγώνων τών 
εργαζομένων τής ’Αθήνας, είναι :

1) Αύξηση μισθών καί ήμερομισθίων καί συντάξεων μέ γενικό μέτρο αίτημα 
πού προβλήθηκε καί ύποστηρίζεται άπ’ όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

2) Μέτρα υπέρ τών άνέργων :
α) Φραγμός στις άπολύσεις. β) ’Εφαρμογή τού 8ώρου. γ ) Χορήγηση άπδ 

τδν κρατικό προϋπολογισμό κονδυλίων γιά παραγωγικά έργα, δ) ’Επιδότηση μό
νιμη τών άνέργων άνεξάρτητα άπδ προϋποθέσεις γιά δλη τή διάρκεια τής άνερ- 
γίας.

3) Κατάργηση τού 3239 ή κατάργηση τού άρθρου 20 καί τών άλλων άντερ- 
γατικών διατάξεών του.

4) ’Εφαρμογή τής ύπ’ άριθ. 331/59 άποφάσεως τού Άρείου Πάγου γιά 
τούς συνταξιούχους. Κρατική επιχορήγηση στδ Ι.Κ.Α. καί τούς άλλους άσφαλιστι- 
κούς οργανισμούς. ’Αποδέσμευση τών άποθεμάτων τους καί έλεγχός τους άπδ πρα
γματικούς εκπροσώπους τών εργαζομένων, καταργουμένο^ν τών διορισμών.

5) Νά σταματήσουν οί επεμβάσεις τής άστυνομίας, τών νομαρχιών καί τών 
υπουργών στή ζωή τών συνδικάτων καί οί συλλήψεις καί εκτοπίσεις συνδικαλιστι- 
στών καί οί άλλες πιέσεις καί νά γίνουν σεβαστές οί συνδικαλιστικές καί δημοκρα
τικές έλευθερίες τών εργαζομένων.

6) Νά καταργηθή ή έργατική έστία. "Ολες αύτές οί διεκδικήσεις, είναι διεκ
δικήσεις πού διατυπώθηκαν καί στις άποφάσεις τού 13ου συνεδρίου τής Γ.Σ.Ε. 
Ελλάδος καί βασικά ύποστηρίζονται άπδ όλες τις οργανώσεις καί τις παρατάξεις.

Παλεύοντας γ ι’ αύτές, παλεύουμε γιά τήν εφαρμογή τών άποφάσεων τού 
13ου συνεδρίου πού πρέπει νά είναι μόνιμο σύνθημά μας καί νά σταματήσουμε κάθε 
υποτίμηση τή σημασία του καί τής υποστήριξης τών άποφάσεών του. Μαζί μ’ αύτά 
καί τά ιδιαίτερα ζητήματα τού κάθε κλάδου πρέπει νά άποτελοΰν τήν καθημερινή 
άπασχόληση καί τδ περιεχόμενο τών σωματείων καί τών κομματικών μας οργανώ
σεων καί γύρω άπ’ αύτά νά κινητοποιούμε τής οργανώσεις, άρχίζοντας άπδ τδ 
υπόμνημα καί τήν έπιτροπή καί προχωρώντας νά άνεβάζουμε τις μορφές πάλης. 
Παλεύοντας γ ι’ αύτά, πρέπει νά συνδυάζουμε τούς άγώνες μέ τδν άγώνα γιά τήν 
διαφύλαξη τής ειρήνης. 'Η Π.Σ.Π., στδ πρωτοχρονιάτικο μήνυμά της πρδς τούς 
εργαζομένους όλου τού κόσμου, τονίζει: «Κύριος σκοπός τού συνδικαλιστικού κινή
ματος έξακολουθεΐ νά είναι ή διαρκής κινητοποίηση τών έργαζομένων καί τών 
συνδικαλιστικών οργανώσεων γιά τήν πραγματοποίηση τού γενικού καί πλήρους
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αφοπλισμού. Ακόμα άμεσο ̂ καθήκον καί σκληρή μάχη θά σταθή για την οργάνωση 
της Αθήνας στους προσεχείς μήνες ή μάχη των άρχαιρεσιών στά σωματεία. ’Εδώ 
όεν φθάνει ή έγκαιρη προετοιμασία μας για συνδυασμούς εργασιών, πάντοτε πάνω 
στή βαση  ̂προγράμματος καί διεκδικήσεων του κλάδου.

Πρεπει να κινητοποιήσουμε καί μέσω τών συνοικιακών τομέων τούς συνδι- 
καλισμενους τών κλάδων, νά βοηθήσουμε για την οικονομική τακτοποίηση τών με
λών τών σωματείων, για τ̂<ή συνδικαλισμό τών μή εγγεγραμμένοι, ώστε νά εξα
σφαλίσουμε τη συμμετοχή οσο γίνεται περισσότερο στις συνελεύσεις λογοδοσίας 
και στις αρχαιρεσίες. Πρέπει νά προετοιμαστούμε, ότι ή μάχη αύτή 6ά είναι σκληρή.
Ενα τονο παλληκαοιάς και αδιαλλαξίας πρέπει νά έμπνεύσουμε στά στελέχη μας, 

για να αντιμετωπίσουν τις αυθαιρεσίες, τούς τραμπουκισμούς, πού θά αντιμετωπί
σουν στις αρχαιρεσίες οι εργαζόμενοι. ’Ακόμα μιά προετοιμασία καί άπό νομικής 
πλευράς πρεπει νά προβλέπουμε. ’Ήδη έ'χουμε τήν περίπτωση τών ελαιοχρωματι
στών. Απο την έπιτυχία μας στή μάχη τών άρχαιρεσιών θά έξαρτηθή ή σύνδεση τού 
εργατικού κέντρου, πού έχουμε έκλογές τό Μάρτιο.

, , συνδικαλιστικός βοηθητικό γραφείο, συγκροτούμενο, θά βοηθήση ώστε 
να c-,οιμαστή απο όλες τις  ̂κλαδικές οργανώσεις τό πλάνο δράσης τούς προσεχείς 

(?) ,αήνεζ· Ακόμα νά μελετήση τον προγραμματισμό άγώνων πού ωριμάζουν, 
εξοπλίζοντας έτσι την επιτροπή πόλης γιά τον προγραμματισμό γενικωτέρων άγώ
νων τών εργαζομένων, γιά τήν άντιμετώπιση του προβλήματος τών άνέργων.

,Γ,ι α τ ° ν τ ô μ έ α κ α ί  τ ι ς  σ υ ν ο ι κ ί ε ς  μ α ς :  Ποιά είναι τά
βασικα εργοστάσιά, τα βασικωτερα καί άμεσα προβλήματα τών εργαζομένων σ’ 
αύτά καά οί προοπτικές άνάπτυξης άγώνα γιά τήν επίλυσή τους.

Πώς θα ^αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τής άνεργίας στις συνοικίες μας.
, ’Έ Ζουμε εργατικά σωματεία στον τομέα μας (π.χ. Καλλιθέα κ .λ .π .) καί πώς 

τα δραστηριοποιούμε γιά τήν έπίλυση τών προβλημάτων τών εργατών.
r Ποια συγκεκριμένη βοήθεια θα δώσουμε γιά τις άρχαιρεσίες. ’Ένταξη συγκε

κριμένη και με  ̂έλεγχο όλων τών μελών τών στελεχών μας στά σωματεία τους. 
Πλατεία δουλειά στούς έργαζομένους τών συνοικιών μας γιά τήν ένταξή τους στά 
σωματεία τους (συγκεκριμένη ονομαστική καί μέ έλεγχο).

Επίσης ποια είναι τα βασικα προβλήματα ζωής τών κατοίκων τών συνοικιών 
μας̂  και ποιο είναι το πρόγραμμα κινητοποιήσεων τους γιά τήν επίλυσή του. Π.χ. 
έκτος σχεδίου, εκπαίδευση κ.λ.π.

Μεσαία στρώ ματα—επ αγγελμ ατίες—β ιο τέχ νες .
Δε θά μιλήσουμε γιά τη σημασία πού άποκτα ή επιρροή τού κόμματος στήν 

πολυάνθρωπη αύτη τάξη. Χρειάζεται όμως γιά νά εκτιμήσουμε τις δυνατότητες καί 
να διαγράψουμε τα καθήκοντα, να σημειώνουμε, ότι τό γενικώτερο κλίμα τής εγκα
τάλειψης τής υπαίθρου και τών διωγμών τών δημοκρατικών πολιτών, είτε άπό θέ
σεις ̂ πού είχαν, είτε μέ τον άποκλεισμό τους λόγω πιστοποιητικών κοινωνικών φρο
νημάτων, όχι μονον πληθυνε στο χώρο τής ’Αθήνας τό επαγγελματικό στοιχείο, 
αΛλα ^αλλαξε αποφασιστικά την σύνθεσή του άπό άποψη συντηρητισμού. Πέρα 
απ αυτό, τα καθημερινά προβλήματα πού κατήντησαν τον έπαγγελματία πλα- 
σιέ, μόλες τις συνέπειες τού εμπόρου καί χωρίς Ι.Κ.Α., συντελεί στον όλο ενα 
καί εύρύτερο προσανατολισμό του προς τήν Ε.Δ.Α.

Σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α :  Ποιές οί δυνάμεις τών επαγγέλματαβιοτεχνών στις
συνοικίες μας, απο κατασταση επαφής μαζί τους βασικωτερα προβλήματά τους 
καί κινητοποίησή τους γιά τήν επίλυσή τους.

, Δουλειά μας  ̂για τήν συμμετοχή τους στις άρχαιρεσίες τών επαγγελματικών 
τους οργανώσεων. ’Εάν υπάρχουν τοπικές οργανώσεις τους (ένώσεις κ.λ.π. ' δουλειά
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μας σ’ αυτές). Οί κομματικές οργανώσεις πρέπει νά προσέξουν ιδιαίτερα ένα ζή
τημα πού δεν είχαμε προσέξει όσο έπρεπε στο παρελθόν. Τό ζήτημα αύτό είναι ή 
αξιοποίηση των πνευματικών μας άνθρώπων, των επιστημόνων καί των διανοου
μένων, ή δραστηριοποίησή τους στα προβλήματα πού απασχολούν το κομμά στο 
λαό. Πρέπει νά βρούμε τούς επιστήμονες καί διανοουμένους πού ζοΰν στη συνοικία 
μας, νά τούς πλησιάσουμε, νά γνωρισθοΰμε μαζί τους, νά συμπαρασταθούμε στο 
έργο τους καί νά τούς καλέσουμε νά βοηθήσουν στην επίλυση των συγκεκριμένων 
ζητημάτων πού άπασχολοΰν τον τομέα μας. Π.χ. οί γιατροί της συνοικίας μπορούν 
νά βοηθήσουν τό όργανο τής τοπικής αύτοδιοίκησης στην άντιμετώπιση των προ
βλημάτων υγείας τού λαού, οί μηχανικοί στά τεχνικά ζητήματα, έκπόνηση μελετών 
κ.λ.π. Νά οργανώσουμε διαλέξεις καί άλλες εκπολιτιστικές καί πνευματικές εκδη
λώσεις, νά δώσουμε ζωή στά εκπολιτιστικά σωματεία καί άλλες μαζικές οργανώ
σεις, νά προωθήσουμε την πατριωτική ενότητα καί συνεργασία τών δημοκρατικών 
δυνάμεων, τήν ενότητα πάλης ένάντια στήν άντιδημοκοατική καί τρομοκρατική 
ένέργεια κ.λ.π. Πολύτιμη βοήθεια μπορούν επίσης νά δώσουν οί πνευματικοί μας 
άνθρωποι (επιστήμονες, λογοτέχνες, καλλιτέχνες κ.λ.π.). Στο άνέβασμα τού πνευ
ματικού καί εκπολιτιστικού έπιπέδου τού λαού καί ιδιαίτερα τής νεολαίας, πού δέ
χεται τήν φθοροποιό έπίδραση τού άμερικάνικου τρόπου ζωής καί γίνεται συστημα
τική ώργανωμένη προσπάθεια μέ όλα τά μέσα (κινηματογράφοι, έντυπα, προ—πό, 
χαρτοπαίγνια κ .λ .π .) νά τήν ξεστρατίζουν άπό τον σωστό δρόμο τής αγωνιστικής 
διεκδίκησης τών ζωτικών προβλημάτων πού τήν άπασχολοΰν (μόρφωση, έξασφά- 
λιση δουλειάς κ.λ.π.). ’Όχι μόνο πρέπει νά συμμετέχουμε σέ σοβαρές πνευματικές 
εκδηλώσεις, όπως αύτές πού έγιναν στο παρελθόν γιά τό Σολωμό, τον Παλαμά 
καί τον Ρήγα ή θά γίνουν στό μέλλον γιά τον Κάλβο κ.λ.π., άλλά νά πέρνουμετήν 
πρωτοβουλία γιά τήν οργάνωσή τους στή συνοικία μας. Τό ίδιο πρέπει νά υποστη
ρίζουμε τό καλό θέαμα, τά προοδευτικά καί κινηματογραφικά έργα, νά διαδίδουμε 
πλατειά τό προοδευτικό βιβλίο.

Α υτοδ ιο ίκηση .
'Ο σημαντικός αύτός τομέας δέν άξιοποιήθηκε μέχρι τώρα όσο έπρεπε. 

Πρέπει νά λειτουργήσουν οί ομάδες μας δημοτικών συμβούλων σέ κάθε δήμο. ’’Αρχι
σαν ήδη νά λειτουργούν. Τά έκτακτα προβλήματα τών μνημοσύνων μέσω τών δή
μων γιά τά Δεκεμβριανά, έφεραν πιο μπροστά τό πρόβλημα τής άξιοποίησης τής 
λαϊκής εξουσίας. Διαπιστώνουμε άπ’ αύτήν τήν πρόσφατη διερεύνηση ότι :

1) ’Έχουμε αδύνατες δημοτικές δυνάμεις πού χρειάζεται άποφασιστική 
βοήθεια γιά νά χειρισθοΰν τά ζητήματα επαφής καί σχέσεων μέ τούς συνεργαζομε- 
νους, μέ τον δήμαρχο.

2) Οί σχέσεις μας μέ τούς συνεργαζομένους δημάρχους δέν ήταν πάντα 
μέσα στά πλαίσια τής όντότητάς μας ώς κόμματος, πού τούς ανέδειξε, δεν παρακο
λουθήσαμε καί δέν συζητήσαμε μαζί τους έως τώρα πώς πραγματοποιούνται οι 
συγκεκριμένοι όροι τής συνεργασίας μας.

3) Δέν έγινε αποφασιστικός άγώνας γιά τά οικονομικά τών δήμων και αυτό 
περιορίζει σήμερα τό πέρασμα λαϊκής πολιτικής μέσα άπό τούς προϋπολογισμούς 
τών δήμων.

4) Καθυστερήσαμε στήν έκπόνηση τού προγράμματος δημοτικής δουλειάς 
κατά δήμον.

Πρέπει, παράλληλα μέ τή βοήθεια τή νομική πού χρειάζεται στούς δημο
τικούς συμβούλους, νά ύπάρξη μιά άμεση έπαφή τού γραφείου τής ’Αθήνας με τους 
δημάρχους πού συνεργαστήκαμε μαζί μέ τή δημοτική ομάδα πού νά ελέγχεται, να 
προωθήται ή πραγματοποίηση τών όρων συνεργασίας. ’Ήδη, έκάμαμε άρχη απο 
τον δήμαρχο ’Αθηναίων. Στό κάθε δήμο νά βοηθηθή ή δημοτική ομάδα άπό τήν το-
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Αμεσο πρόβλημα, η κατατόπιση.των δημοτικών συμβούλων στα θέματα προϋ
πολογισμού, που για αρκετούς συμβούλους έγινε ήδη σέ συζητήσεις.

Απο τις τοπικές οργανώσεις υπάρχουν προγράμματα δημοτικής δουλειάς 
στην πραγματοποίηση των οποίων, ιδιαίτερα εκπολιτιστικού περιεχομένου λαϊκής 
πρόνοιας,^ κατασκηνώσεις, πρεπει να κατανοήσουμε τον ρόλο των δημοτικών επι
τροπών απο δημότες που απέδωσαν πολύ όπου συγκροτήθηκαν. Έδώ πρέπει· να 
σημειώσουμε οτι απο τις κομματικές οργανώσεις μας καί το γργ.φεΐο πόλης, πρέπει 
ιδιαίτερα να  ̂προσεχτούν οι περιπτώσεις τών έδαϊτών δημάρχων. 'Η επιτροπή 
πολ/)ς θα πρεπει να δή με αυστηρότητα τις περιπτώσεις τών δημάρχων έδαϊτών. 
Το κομμά τους τιμά με την προβολή τους κατ’ επανάληψη στο άξίωμα αύτό. Αύτό 
ιούς δημιουργεί ιδιαίτερες ευθύνες. Περιφρούρησις τού κύρους τού κόμματος καί

ια και στήν απο-προσωπικοΰ παραδείγματος ύποδειγματικότητας καί στήν πειθαρχί 
δοσ̂ ] και στη συλλογικοτητα. Εκεί πού ασκούμε έξουσία, πρέπει νά βοηθήση ώστε 
οι οργανώσεις μας νά γίνουν πρότυπα από κάθε άποψη.

Τό συγκεκριμένο πρόγραμμά μας καί ή δημοτική ομάδα :
Δημοτικά προβλήματα καί ή θέση τής δημοτικής μας ομάδας.
Γυναίκα νεολαία. II γραμμή μας για τις συνεργασίες. Συντονισμός τής δρά

σης τής δημοτικής μας ομάδάς μέ λαϊκές οργανώσεις (έξωράϊσης κ.λ.π. σύλλογοι).
Εκλαικευση τής δράσης τής δημοτικής μας ομάδας (μέ δελτία στον τοπικό τύπο 

κ .λ .π .). Βασικό καθήκον τών οργανώσεων είναι νά βοηθήσουν καί νά ελέγξουν άν 
ο δήμος ή η κοινότητα τους εγραφηκε στήν ένωση δήμων καί κοινοτήτων τής τέως 
διοικήσεως πρωτευούσης.

Για τη στροφή τής δουλειάς μας προς τις μαζικές οργανώσεις ·

- ------5—  ^ ^  ^  ί ΐ /t, y jj .v n jv z ,  (Λκυμα π ε ρ ι ο σ ο τ ε ρ ο  μ ε  τ ι ς
συζητήσεις την σοβαρότητα τού θέματος. Μέσα στο μήνα αύτό, τό σκύψιμό μας 
πάνω στο πρόβλημα απλώς μέχρι στιγμή γιά τήν άπαρίθμιση αυτών τών όργανώ-οργανω-
σεων, τοπικο και μια πρώτη μελέτη πάνω στή σημερινή μαζικότητά τους, τήν σύνθε
ση τών συμβουλίων, το περιεχόμενο δραστηριότητάς τους τό σημερινό κι’ αύτό πού 
μπορεί να έχουν, επιβεβαιώνει καί τήν σοβαρότητα τού καθήκοντος καί τήν επιμονή 
μας για την πραγματοποίηση τους. Τπάρχει ή οργάνωση, πού μπορεί νά συσπεί
ρωση μεγάλες κατηγορίες ’Αθηναίων, όπως οί προσφυγικοί σύλλογοι πού μέ τό 
περιεχόμενό τους τής στέγασης, τών αναποκαταστάτων αγκαλιάζουν αρκετές συνοικίες 
τής ’Αθήνας, όπου υπάρχουν προσφυγικοί σύλλογοι.

Το ψήφισμα τού πρόσφατα συνελθόντος προσφυγικοΰ συνεδρίου, μπορεί νά 
αποτελεση περιεχόμενό δράσης τών συνοικιακών προσφυγικών συλλόγων, πού 
έτσι θα συσπειρώσουν γύρω τους όλους τούς αναποκατάστατους πρόσφυγες. 'Υπάρ
χουν οι σύλλογοι οι εξωραϊστικοί, επίσης ο'ι ομοσπονδίες πού κινούν τοπικά προ
βλήματα γενικού ενδιαφέροντος καί μπορεί μέσα άπ’ αύτούς νά περάσουμε στήν 
πάλη για το νερό, το φώς, τούς δρόμους, προωθώντας καί τή συνεργασία μέ τούς 
δήμους. ’Ήδη, μιά τέτοια αρχή συνεργασίας έγινε άπό τό δήμο ’Αθηναίων.

Οι σύλλογοι γονέων καί κηδεμόνων, σύλλογοι πολιτικών αναπήρων κ.λ.π. 
παρουσιάζουν γενικό ενδιαφέρον. ’Ακόμη οί σύλλογοι τών επαρχιών, παρουσιάζουν 
τομείς ανεξάντλητης δραστηριότητας καί περιεχόμενο εύρύτερης σημασίας. 'Υπάρ
χει εδώ το περιθο^ριο, ν’ αναπτύξουμε εκπολιτιστικές εκδρομικές εκδηλώσεις, νά 
προβάλλουμε τά τοπικά ζητήματα μέσα άπό τον τύπο πού έκδίδεται στήν ’Αθήνα,



8102 Μυστική είσήγησις έκτελεστικής επιτροπής Ε.Δ.Α.

νά γίνουμε φορείς καί συντελεστές τής πατριωτικής ένότητας καί μέσα στις διοι
κήσεις αύτών των σωματείων καί προς τά έξω. Δεν θά πρέπει νά μάς διαφύγη ή 
σημασία των άθλητικών συλλόγων γιά τή νεολαία μας, των μορφωτικών καί εκπο
λιτιστικών συλλόγων. 'Όμως εδώ δεν υπάρχει τό θέμα μόνο νά γράψουμε μέλη 
στις οργανώσεις. Πρέπει βασικά νά δούμε, οσο γίνεται καλύτερα, πώς τό περιεχό
μενο δραστηριότητάς του πού περιέχεται στο καταστατικό τους, μπορεί νά γίνη 
ζωντανό, νά γίνη ό πόλος πού συγκεντρώνει τά μέλη του σέ μιά προσπάθεια γιά την 
πραγματοποίηση αυτού τού περιεχομένου. Τότε καί τά μέλη μας θά παίζουν τό ρόλο 
τους στις μαζικές οργανώσεις. Τό γραφείο μαζικών οργανώσεων πού συγκροτείται 
πλάϊ στο γραφείο πόλης αύτό τό ρόλο τής βοήθειας, τής μελέτης, τής καθοδήγησης 
προς τις ένώσεις τών συλλόγων πρέπει νά παίξη καί μέσω τού γραφείου πόλης 
αύτή τή βοήθεια θά την δώση στις τοπικές κ.λ.π. οργανώσεις, πού θά βοηθήσουν 
στην προώθηση τών τοπικών ζητημάτων μέσω τών τοπικών μαζικών οργανώσεων.

Πρέπει πολύ νά προσέξουμε την φροντίδα πού πρόσφατα καταβάλλει ό κυ
βερνητικός μηχανισμός γιά τό πλησίασμα, τον έλεγχο, οπού τό καταφέρει, τών μα
ζικών οργανώσεων. Αύτό επισημαίνει πόσο έπιζήμιο θά είναι γιά την ολιγαρχία 
νά παλεύη ό λαός ένωμένος μέσα άπό τις οργανώσεις, όπου αύθόρμητα κτίζεται καί 
ή πατριωτική ενότητα άπό τή βάση, πάνω στήν κοινή άντίθεση όλων προς τις 
δυνάμεις πού άρνοΰνται τή λύση τών προβλημάτων. ’Επισημαίνει άκόμη μέ πόση 
λεπτότητα καί φροντίδα πρέπει νά δουλεύουμε σ’ αύτόν τον τομέα, ώστε νά μήν 
έκθέτουμε τή δουλειά μας χωρίς νά άφήνουμε άνεκμετάλλευτα τά περιθώρια συμμε
τοχής μας στις διοικήσεις τους, έπηρεασμού τών διοικήσεων άπό τά στελέχη μας, 
τά μέλη μας, καλλιέργειας τού πνεύματος συνεργασίας άνάμεσα σέ τοπικούς καί 
κλαδικούς παράγοντας πού μετέχουν στά σωματεία.

Πόσες, τί είδους καί απ’ αυτές ποιές είναι οί σοβαρώτερες μαζικές οργανώ
σεις. Ποιά είναι τά βασικώτερα προβλήματα πού τις άπασχολούν καί πώς κινη
τοποιούν τό λαό γιά τήν επίλυσή τους. Ποιος είναι ό ρόλος τών μαζικών όργανώ- 
σεων γιά τήν επίλυση τών κυρίων προβλημάτων τών συνοικιών μας. Πλατύτητά 
τους, πνεύμα πατριωτικής συνεργασίας καί πώς άντιμετωπίζουμε τις προσπάθειες 
τής κυβέρνησης γιά νά τις παραλύση, συντονισμός τής δράσης τών μαζικών οργα
νώσεων μέ τό δήμο καί συγκρότηση εύρυτέρων ενώσεων.

Συγκεκριμένος έλεγχος, άν τά στελέχη καί τά μέλη μας άνήκουν στις μαζικές 
οργανώσεις καί άν παίζουν δραστήριο ρόλο μέσα σ’ αύτες.

'Υπάρχει γιά τό κόμμα μας, γιά τό προοδευτικό κίνημα ένα σοβαρώτερο 
πρόβλημα γιά τήν πραγματοποίηση τής ένότητας τών έργαζομένων, τήν προώθηση 
τής ένότητας τών πατριωτικών δυνάμεων.

Τό πρόβλημα τής συμμετοχής τών γυναικών, τών νέων στούς άγώνες, στην 
πολιτική, στήν κοινή δραστηριότητα σέ ποσοστό άνάλογο με την επιρροή μας, και 
τήν σύνθεση τού πληθυσμού. Σ’ αύτό καθυστερούμε περισσότερο στις γυναίκες, λι- 
γώτερο στούς νέους.

Δέν πρόκειται νά αιτιολογήσουμε τήν καθυστέρηση, ν’ άναζητήσουμε ευθύ
νη γιά τήν υποτίμηση τού θέματος ή νά εκτιμήσουμε άν το θέμα ετυχε τής ιδιαίτερης 
φροντίδας πού ή σοβαρότητά του άπαιτοΰσε.

’Έτσι θά κάνουμε τό γυναικείο βοηθητικό γραφείο, πλάϊ στήν έπιτροπή πόλης 
πού συγκροτήθηκε. Τό πρόγραμμα δουλειάς του, με στοχους κεντρική καθοδήγηση 
τών κεντρικών γενικών οργανώσεων, μελέτη τών γυναικείων ζητημάτων και προβολή 
τους μέσω τής κομματικής οργάνωσης τής ’Αθήνας καί τών μαζικών οργανώσεων. 
Κεντρικό πρόγραμμα, ή καθυστέρηση πού παρουσιάζεται στον συνδικαλιστικό τομέα 
μέ τό χαμηλότερο ποσοστό τών γυναικών στις διοικήσεις τών σωματείων. Το βο- 
θητικό συνδικαλιστικό γυναικείο γραφείο πού υπήρχε, πρέπει να συμπληρωθή'
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να λειτουργηση πλαΐ στο βοηθητικό συνδικαλιστικό γραφείο της πόλης καί το γυ
ναικείο βοηθητικό γραφείο τής πόλης. "Αμεσες διεκδικήσεις εργαζομένων γυναι
κών, η εςισωση μισθών και ήμεοομισθίων, τό δικαίωμα στήυ ασφάλιση πολλών 
κατηγοριών εργαζομένων γυναικών πού βρίσκονται χωρίς άσφάλιση. Προβλήματα 
συνταξιούχων, δικαιώματα εργαζομένης μητέρας κ.λ.π. ’Αδύνατη, αν καί πιο προ
χωρημένη, η δουλειά τών γυναικών στην συνοικία μέσω τών δήμων, τών τοπικών 
οργανώσεων, χρειάζεται πολύ επίμονη καί συγκεκριμένη βοήθεια. Τό κομματικό 
γραφείο μας στον τομέα, τή συνοικία, στον εργατικό τομέα, πρέπει να δείξη 
επι τέλους την κατανόηση καί την επιμονή πού χρειάζεται αύτή ή δουλειά. Καμμιά 
γυναίκα μέλος της οργάνωσης, του στοιχείου, χωρίς ελεγμένο άπό τό γραφείο περιε
χόμενό δουλειάς. ’Όχι οί γυναίκες νά βρουν τις γυναίκες. Καί οί γυναίκες όπως καί 
οι άνδρες μέλη μας, στελέχη μας, εύθύνονται για τήν δουλειά σ’ όλους τούς τομείς 
τών οργάνων. Ο γραμματέας πρέπει πολύ περισσότερο ν’ άνησυχή αν ή δουλειά 
καθυστερεί στην ένταξη, την άξιοποίηση τών γυναικών, την δημιουργία νέων στε- 
λεχών. Οι ανδρες λιγώτερο κινδυνεύουν, μ’ όλο πού κι’ αυτοί κινδυνεύουν νά άπο- 
προσανατολισθοΰν. Γιατί τό μεγάλο μέρος ..τών γυναικών είναι προσανατολισμένο 
ή απροσανατόλιστο. Πρόβλημα γιά τή διερεύνηση καί προώθηση είναι σε σωματεια- 
κη οργάνωση τών γυναικών πού δουλεύουν μέ τό κομμάτι στο σπίτι. Τό βοηθητικό 
γραφείο το μελετούν οι κομματικές οργανώσεις τών συνοικιών, στις όποιες μ,εγάλες 
μάζες γυναικών ασχολούνται μέ τήν ξεθεωτική δουλειά στο σπίτι γιά ένα εξευτελι
σμένο μεροκάματο άμέτρητες ώρες. Πλάνο οργανωτικό γιά τις κομματικές όργα- 
σεις μας πρέπει νά είναι μέσα στούς μήνες ’Ιανουάριο καί Φεβρουάριο νά λειτουρ
γήσουν πλάι σ’ όλα τα στοιχεία βάσης, τά βοηθητικά γραφεία. ’Έγινε ή ένταξη τών 
γυναικών στις ένιαΐες οργανώσεις βάσης.

Μέ τήν ένοποίηση έξασφαλίζουμε τό άνέβασμα τής γυναικείας δραστηριό
τητας. Πώς θά δυναμώσουμε τήν συμμετοχή τών γυναικών στην  πόλη γιά τήν 
επίλυση τών λαϊκών προβλημάτο^ν καί ιδιαίτερα εκείνων πού τούς απασχολούν.

Οί γυναίκες στις μαζικές οργανώσεις καί στούς δήμους. Συγκρότηση καί 
λειτουργία τών γυναικείων βοηθητικών οργάνων.

Προοπτική μας γιά αύξηση γυναικείων μελών.
'Η νεολαία άποτελεΐ χωριστή οργάνωση, μέ τη  έννοια ότι άπαραίτητος καί 

άναγκαΐος ό συντονισμός τής δουλειάς του γραφείου ’Αθήνας νεολαίας μέ τό γρα
φείο ’Αθήνας. 'Η ’Αθήνα έχει σοβαρή ευθύνη γιά την  ανάλογη προώθηση τής δου
λειάς τής νεολαίας στήν ’Αθήνα, καί βοήθεια στην  οργάνωση τής νεολαίας. Δέν 
μπορεί έτσι νά μάς ΐδή καί μέσα σ’ ένα γενικώτερο πλαίσιο ευθύνης γιά τήν άνανέω- 
ση τών δυνάμεων τού προοδευτικού κινήματος, το συντονισμό τής δουλειάς τους, 
προς τή δουλειά τής νεολαίας.

'Η αδύνατη δουλειά μας στούς νέους έργάτες καί υπαλλήλους, πρέπει νά συγ- 
κεντρώνη ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στόχος μας πρέπει νά σταθή κατά τις επικείμενες 
άρχαιρεσίες ή άνάδειξη καί νέο̂ ν στις διοικήσεις τών σωματείων. ’Ιδιαίτερη φροντί
δα μας γιά τήν συγκρότηση πλάι στο νέο σύμβουλο μιάς επιτροπής νέων μελών τού 
σωματείου.

Περιεχόμενο δουλειάς αύτών τών επιτροπών, ή μελέτη καί ή προβολή στή διοί
κηση τού σωματείου άπό τό νέο σύμβουλο τών ειδικών ζητημάτων τών νέων τού 
κλάδου, άλλα καί ή προώθηση καί ή πραγματοποίηση ένός εκπαιδευτικού μορφωτικού 
προγράμματος μέσα άπό τό σωματείο.

Αύτος πρέπει νά είναι ό στόχος τής δουλειάς μας στά σωματεία γιά τή νεο
λαία. Θά βοηθήση στήν μαζικοποίηση τών σωματείων άπό νέους καί στή δημιουρ
γία νέων συνδικαλιστικών στελεχών. Πολύ επίμονα πρέπει νά μάς βασανίζη ότι καί 
τό ποσοστό τών συνδικαλισμένων εργαζομένων νέων είναι χαμηλό, άλλά καί ή
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σύνθεσή του σέ νέους και νέες άντιστρόφως άνάλογη μέ τή συμμετοχή των νέων 
κοριτσιών στην παραγωγή.

’Από τή δουλειά των νέιυν μας στούς έμποροϋπαλλήλους βγαίνει μιά πείρα 
πολύτιμη, πού νά άξιοποιηθή ανάλογα άπο τούς άλλους κλάδους. "Ομως και εκεί το 
ποσοστό συμμετοχής των έμποροϋπαλλήλων, είναι δυσανάλογο μέ τή μαζική χρη
σιμοποίηση των νέων κοριτσιών σ’ αύτό τον κλάδο.

’Ακόμα πρέπει νά σημειώσουμε δτι άπο τήν πλευρά των συνδικαλιστικών 
στελεχών μας γενικά πρέπει ιδιαίτερα νά προσεχτή, εΐτε μετέχουνε σέ διοικήσεις 
σωματείων, εϊτε καθοδηγούν σωματειακές οργανώσεις, ή χρησιμοποίηση των νέων 
συμβούλων, τών νέουν συνδικαλιστικών στελεχών, έτσι, πού χωρίς νά ξεκόβουν 
από τό γενικό πλαίσιο τών συνδικαλιστικών ζητημ,άτων νά άνταποκρίνωνται στήν 
άποστολή τους γιά τή συσπείρωση γύρω στις σωματειακές οργανώσεις τών νέων 
έργαζομένων καί τών κοριτσιών.

Οί τομεακές μας οργανώσεις πρέπει νά περιβάλλουν μέ ιδιαίτερη φροντίδα 
καί στοργή τό πλάνο τών νέων γιά τό πέρασμα τής έκπολιτιστικής, τής άθλητικής 
δουλειάς τους άπο τά άντίστοιχα σωματεία τού τομέα.

Είναι πολύ έπιζήμιο νά βλέπουμε τή δουλειά τών νέων σάν υπόθεση μόνο της 
νεολαιίστικης οργάνωσης. Οί νέοι έχουν άπο τις οργανώσεις τους τό πρόγραμμα. 
Στήν πραγματοποίησή του χρειάζεται ό συντονισμός, ή βοήθεια τής κομματικής 
οργάνωσης πού σέ καμμιά περίπτωση δέν πρέπει νά βλέπη τούς νέους την εύκολη 
λύση τών τεχνικών της προβλημάτων ή νά άντιδική μαζί της, αλλά νά βοηθή στήν 
άνάπτυξη τής νεολαιίστικης δουλειάς. Συνήθως οι νέοι επωμίζονται πρακτική 
δουλειά. Αύτό πρέπει νά γίνεται μέ τήν προϋπόθεση ότι δέν θά έμποδίζη άλλά θά 
βοηθήση στή δουλειά τους τούς νέους.

’Από τήν πλευρά τών νέων, πρέπει νά προσεχθή ιδιαίτερα ένα πνεύμα κακώς 
έννοθυμένης άνεξαρτησίας, άπο τις οργανώσεις τών μεγάλων, πού σέ προεκτάσεις 
του μπορεί νά φθάνουν στήν υποτίμηση τής πείρας καί τής βοήθειας πού οί νέοι πρέ
πει νά άναζητοΰν άπο τούς μεγάλους.

Μπορεί νά φθάνει καί λόγω τής κομματικής άπειρίας σέ υποτίμηση τής 
έννοιας τήε κομματικής πειθαρχίας ή τής σημασίας τής συνεργασίας καί τού συντο
νισμού. Μπορεί νά φθάνη μέχρι καί τήν παραγνώριση τής ίδιας τής παραπάνω 
νεολαιίστικης οργάνωσης. Στο μήνα πού πέρασε, ένα τέτοιο . δείγμα ήταν ότι ένας 
νεολαιΐστικος τομέας οργάνωσε διάλεξη χωρίς νά έχη συνεργασθή γ ι’ αύτό ούτε 
μέ τό γραφείο νεολαίας τής ’Αθήνας ούτε μέ τήν τομεακή του οργάνωση.

’Από τήν πλευρά τών μεγάλων έπίσης, ή βοήθεια δέν εξαντλείται στα παρα
πάνω σημεία. Δέν πρέπει νά λέμε οί νέοι θά βροΰν τούς νέους καί νά ησυχάζουμε. 
’Ασφαλώς αν όργανωθή καλά ή δουλειά τώιν νέων, θά έρθουν κοντά τους δλοι οί νέοι. 
’Αλλά πρέπει χωρίς περιστροφές άπό τή θέση αύτή νά πούμε μιά άλήθεια. Πού είναι 
τά παιδιά τά δικά μας πού έπρεπε νά πλαισιώνουν τούς νέους, πού θέλουν ναρθοΰνε 
κοντά μας; Πώς θά πεισθή ό φίλος πού μά,ς βλέπει μέ συμπάθεια ή μά.ς ψηφίζει δτι 
τά παιδιά του πρέπει νά τά σπρώξη στις γραμμές μας ό ίδιος, δταν βλέπει τό δικό 
μας παιδί έξω άπ’ αύτές ; Είναι τό ίδιο σάν καί αύτό πού γίνεται στήν περίπτωση 
τών γυναικών μας πού τις θέλουμε έστιάδες μόνο ενώ μιλάμε γιά μαζικοποίηση"τών 
γυναικείων οργανώσεων.

Σταθήκαμε πολύ στή νεολαία. Τό άξίζει, δπως άξίζει ή ύπογράμμιση τής 
ευθύνης επιτροπής πόλης γιά τό αν τό φυτώριο αύτών τών αύριανών δυνάμεων 
τού προοδευτικού κινήματος θά γίνη δάσος μέσα στήν πάλη γιά τά λαϊκά προβλήμα
τα, θά γίνη ό θεμελιωτής τής ένότητας μέσα στο παρθένο υλικό τής νεολαίας. Προ
βλήματα νεολαίας τομέα μας καί άντιμετώπισή τους. Ποιες είναι οί μαζικές οργα
νώσεις νέων στις ήλικίες μας, βοήθεια πού τούς δίνουμε. Οί νέοι μας έχουν ένταχθή
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στις μαζικές οργανώσεις (αθλητικές, έκπολιτιστικές κ .λ .π .) έλεγχος γιά την έντα- 
ξή τους.

Βοήθεια του δήμου προς τη νεολαία.
Βοήθεια γιά την πολιτική άνάπτυξη καί διαπαιδαγώγηση τής νεολαίας.
Ά ν  υπάρχουν φασιστικές οργανώσεις στις ηλικίες μας, ποια ή δύναμή τους 

κ.λ.π. στοιχεία. Θέσεις μας γιά την άμεση αντιμετώπισή τους :
α) Δουλειά στους νέους πού ανήκουν σ’ αύτές καί στους γονείς τους.
β) Οί δήμοι, δλες οί λαϊκές οργανώσεις καί ιδιαίτερα οί σύλλογοι γονέων καί 

κηδεμόνων νά πάρουν άμεση θέση εναντίον τους.
γ ) Νά γίνη πλατειά δουλειά πολιτική καί διακομματική, ιδιαίτερα στούς 

νέους έναντίον των φασιστικών οργανώσεων.
Γιά τούς βουλευτές τής ’Α θήνας.
Πρέπει νά ΐδοΰμε δτι καθυστερούμε στήν άξιοποίηση τής κοινοβουλευτικής 

μας εκπροσώπησης. Στή βάση δτι το κόμμα μας ξεχωρίζει άπό τά άλλα κόμματα, 
πρέπει νά προσδιορίσουμε την άποστολή τής κοινοβουλευτικής μας ομάδας καί στήν 
περίπτωση αύτή τής ομάδας τής ’Αθήνας. Βέβαια, τό γραφείο τής κοινοβουλευτικής 
έπιτροπής καθοδηγείται άπό τήν Ε.Ε., παίζει τον καθοδηγητικό του ρόλο γιά τή 
δουλειά στή βουλή καί στον τομέα των διαβημάτων.

Εύθύνη δμως πέφτει καί στις οργανώσεις νά άξιοποιήσουν τήν κοινοβουλευ
τική εκπροσώπηση τού κόμματος στο χώρο τους. Οί βουλευτές μας μπορούν μέ τή 
βοήθεια τών όργανώσεών μας νά γίνουν καί μέσα στή βουλή καί έξω άπ’ αύτή πε
ρισσότερο αποδοτικοί. Ό  προσανατολισμός τού περάσματος στον άγώνα τού λαού 
μέσα άπό τις λαϊκές οργανώσεις, δίνει τό περιθώριο καί τό βαθμό πού θά προσα
νατολίζουμε τις μαζικές οργανώσεις στήν άξιοποίηση καί τού βήματος τής βουλής 
γιά τά ζητήματα πού τις άπασχολοΰν, νά γίνουν οί βουλευτές τής ’Αθήνας φορείς 
δλο καί περισσοτέρων ’Αθηναϊκών ζητημάτων στή βουλή μέ τή μορφή τών ερω
τήσεων, άναφορών, έπερωτήσεων καί τροπολογιών σέ συζητούμενα νομοσχέδια.

Γιά νά γίνη αύτό, δέν φθάνει ή παρακολούθηση, άποδελτίωση τύπου τών 
πρακτικών τής βουλής πού πρέπει νά δργανωθή στά πλαίσια τής διαφώτισης- χρειά
ζεται ή ζωντανή επαφή μέ τό λαό. Οί τομεακές μας οργανώσεις θά καταρτίσουν 
έγκαιρα τό μηνιάτικο πρόγραμμα τής επίσκεψης τών βουλευτών μας στις συνοικίες, 
ιδρύματα, οργανώσεις. Στή μάχη τών αύθαιρεσιών πού θά δώσουμε, ιδιαίτερα σέ 
βασικά σούματεΐα τις μέρες πού θά γίνωνται συνελεύσεις-πρέπει στο συνδικαλιστι
κό γραφείο νά έφημερεύη βουλευτής, ώστε νά μπορή νά τρέξη έκεΐ πού απειλούνται 
τραμπουκισμοί, αύθαιρεσίες. Οί έργάτες καί γενικά οί εργαζόμενοι, έτσι πρέπει νά 
βλέπουν τούς βουλευτές μας παρόντες στις δυσκολίες, έτοιμοι νά δώσουν τή μάχη 
γιά τήν υπεράσπιση τών συνδικαλιστικών ελευθεριών.

’Ακόμα γιά τον εργατικό βουλευτή μας πρέπει νά έτοιμάσουμε πρόγραμμα 
έπισκέψεων σέ έργατικές συνοικίες, σέ παραρτήματα ιατρείων τού πατριωτικού 
ιδρύματος. Αύτές οί επισκέψεις πρέπει άνάλογα νά έχουν προετοιμαστή άπό τις 
τοπικές οργανώσεις. Στις επισκέψεις στά ιδρύματα καί οργανώσεις πρέπει νά συνο- 
δεύωνται οί βουλευτές μας άπό στελέχη πού άξιοποιοΰνται σ’ αύτούς τούς τομείς 
δουλειάς ώστε νά στελέχη μας νά προβάλλονται έκεΐ.

’Ίσως στήν άρχή ή δουλειά μας αύτή τής άξιοποίησης τής κοινοβουλευτικής 
ομάδας παρουσιάζει άδυναμίες. Αύτό, ούτε τις οργανώσεις μας ούτε τούς βουλευ
τές μας πρέπει νά άπογοητεύση. Μόνο στην πράξη μελετιούνται οί άδυναμίες, γ ί
νονται πείρα καί ξεπερνιοΰνται.

Κατάστρωση πλάνου έπισκέψεων βουλευτών (τριών μηνών, κλιμακοομένου 
κατά μήνα).
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Δ ια φ ώ τ ισ η .
'Η δουλειά μας έδώ πρέπει ν’ άνταποκριθή σέ διαλέξεις, μαθήματα. "Ενα 

πρόγραμμα εσωκομματικών μαθημάτων έχει καταρτισθή, δπως επίσης ένας πί
νακας θεμάτων για διαλέξεις, οικονομικοπολιτικοΰ άγροτοσυνεταιριστικοϋ, συνδι
καλιστικού ενδιαφέροντος. "Ενα σοβαρό πρόβλημα πού πρέπει νά λύση ή οργάνωσή 
μας άμεσα είναι ή συγκρότηση στα πλαίσια του διαφωτιστικοΰ γραφείου, τοϋ γρα
φείου τύπου, παρακολούθηση, τροφοδότηση καί έκλαΐκευση της κοινοβουλευτικής 
δουλειάς του κόμματος πού άφορα προβλήματα πού αντιμετωπίζουν οί οργανώσεις 
τής ’Αθήνας εργατικές, λαϊκές καί ή αύτοδιοίκηση.

Στα πλαίσια τής διαφώτισης πρέπει νά δούμε την «Αύγή», τον τοπικό τύπο, 
περιοδικά, συνδικαλιστικό τύπο. 'Η κυκλοφορία τής «Αύγής» πρέπει νά άντιμετωπι- 
στή συγκεκριμένα μέ την καθιέρωση τής ημέρας τής «Αυγής» σέ κάθε τομέα. Αύτή 
την ημέρα πού θά είναι μόνιμη ημέρα τής έβδομάδος. πρέπει μόνιμα νά ελέγχεται 
γιά τούς τρόπους δουλειάς τους, την πείρα, τις νέες προτάσεις πού κάνει. Οί τομείς 
θά επεξεργαστούν τις λεπτομέρειες.

Ποιά θά είναι ή ημέρα τής «Αύγής» στον τομέα μας καί καθορισμός των λε
πτομερειών γιά τον έλεγχο καί την πραγματοποίηση αύτή τού καθήκοντος.

Πώς άπό διαφωτιστική πλευρά θά μελετήσουμε καί θά προβάλουμε τά προ
βλήματα του τομέα μας (τοπική έφημερίδα «Αύγή», έπερώτηση καί δημοσίευσή 
της, έκδοση δήμου κ .λ .π .).

Πώς πρέπει νά προβάλλουμε τις κινητοποιήσεις τού τομέα μας γιά πολιτικά 
ζητήματα (Στεργίου, άμνηστεία κ .λ .π .).

Λαθεμένες απόψεις, άντιμετώπισή τους, αύτομόρφωση καί γενικά δουλειά 
γιά το άνέβασμα τού ιδεολογικού έπιπέδου.

Οικονομικά.
'Η οργάνωση τής ’Αθήνας πραγματοποιεί οικονομικά πολύ πιο κάτω όχι άπό 

τις δυνατότητες, σύμφωνα μέ την επιρροή τού κόμματος, άλλά πολύ πιο κάτω άπό τή 
σημερινή οργανωτική της κατάσταση. Άναφέρομαι χαρακτηριστικά στον συνδικα
λιστικό τομέα. Γενική εύθύνη πρέπει νά είναι ότι τά οικονομικά τής οργάνωσης δέν 
πρέπει νά καθορίσουν την έκταση τών εξόδων της, άντίθετα ό προϋπολογισμός τών 
εξόδων της μέ πολιτικά κριτήρια πρέπει νά προσδιορίζη τό ύψος τών εσόδων της καί 
μέ ένα περιθούριο άσφαλείας.

Ό  χώρος ο στενός, ή άνάγκη έπιπλώσεως καί αυτών τών γραφείων πού 
έχουμε ώστε τά στελέχη μας νά έχουν χώρο νά συνεργαστούν μέ τις οργανώσεις πού 
καθοδηγούν, νά φυλάξουν, νά μελετήσουν τό ύλικό τής καθημερινής δουλειάς, ή δα
πάνη γιά τύπο, περιοδικά, όπως καί ή άπασχόληση φίλων γιά την άξιοποίηση, την 
τροφοδότηση, έκλαΐκευση τής κοινοβουλευτικής δουλειάς καί τού τύπου, είναι προ
βλήματα πού συνδέονται μέ την άνάπτυξη τών οικονομικών μας.

’Ακόμα ή συμβολή τής οργάνωσης τής ’Αθήνας στήν άντιμετώπισή τού όλου 
οικονομικού προβλήματος τού κόμματος, είναι βασικό καθήκον.

Σήμερα τό κόμμα γιά τις έπαρχιακές οργανώσεις πού δέχονται πιέσεις^χω- 
ρίς αύτό νά άποτελεΐ δικαιολόγηση τών χαμηλών οικονομικών τους, άλλά καί γιά 
τό ποσοστό (όχι τήν παραπέρα συμβολή) πού άντιστοιχεΐ στά έξοδα τής ’Αθήνας, 
στηρίζεται στή βουλευτική άποζημίωση. Αύτό πρέπει νά είναι άπαράδεκτο γιά τήν 
οργάνωση τής ’Αθήνας. ’Επιβάλλεται καί μέ πολιτική προοπτική νά άντιμετωπί- 
σουμε τό ζήτημα.

Σ’ αύτό τό ζήτημα πρέπει νά πάρουμε συγκεκριμένες άποφάσεις. 'Η ένδειξη 
ότι στις έκλογές πραγματοποιούμε τεράστια οικονομικά, δείχνει ότι ή εύθύνη ξε-
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κινα απο̂  μάς, άν δεν αξιοποιούμε τήν άγάπη του λαού μας πού μέ θυσίες 
^εται στίς έκλογές.

f ^ αι ε~ε<·δη με μονον διαπιστώσεις δεν θά προχωρήσουμε, κάνω 
προτάσεις.

εκφρα- 

συγκεκριμένες

’Ενίσχυση .
, ^όν τόνο στην πραγματοποίηση αύτοΰ του καθήκοντος από τις οργανώσεις, 

πρεπει να τον δο>σει η προσωπική οικονομική δουλειά των στελεχών μαε. Τό κάθε 
σ ιελεχος μας^πρεπει να παοη το οικονομικο πλάνο του. Τά πλάνα νά είναι συγκε
κριμένα (συνόρομες, ενισχύσεις, άν θά γίνη οικονομική επιτροπή).

’ Ο ργανωτικό.
Απαραίτητο^ είναι να σταθούμε εδώ στο ξεκαθάρισμα τού ρόλου τών βοηθη- 

ιΐκών γραφείων πάνω στο γραφείο πόλης καί τούς τομείς. Τό γραφείο τομέα εύθύ- 
νε.α ι και πρεπει να καθοδηγή τη δουλειά τού τομέα καθολικά. Τά βοηθητικά γρα
φεία μονο μεσω τού γραφείου θα περασουν τή βοήθειά τους προς τις παρακάτω 
κομματικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν επίσης καθολική εύθύνη γιά τό χ<ώρο τής 
συνοικίας τους̂ . Επειδή υπάρχει μια παράδοση άλλου τρόπου δουλειάς, αύτό πρέπει 
να προσεχτή ιδιαίτερα στο συνδικαλιστικό καί στίς γυναίκες.

II λειτουργία μας απο τη μορφή τής συνεργασίας τής συνεδρίασης, πρέπει 
να ανταποκριθή έτσι, ώστε ολα τα μέλη τού οργάνου νά είναι κάτοχοι τής δουλειάς 
και τών τομέων πού δεν καθοδηγούν οί ίδιοι, ώστε τήν πείρα καί τις γενικώτερες

;  ̂ . κμασμενες με θέμα καθορισμένο ά/τό τήν προηγούμενη
συνεδρίαση, νά είναι γόνιμες καί όχι κουραστικές. Τό τελευταίο αύτό δεν είναι πάν
τοτε συνάρτηση τής διάρκειας, άλλά πρό παντός τής άπόδοσης.

Πιστεύουμε ότι ό προγραμματισμός τών συνεδριάσεων τομέων στίς δύο 
πρώτες μέρες τής έβδομάδος καί συνοικιών καί κλάδων στίς δύο δεύτερες, θ’ άφή 
σουν τό περιθώριο στά στελέχη μας γιά συμμετοχή σέ διαφωτιστικές εκδηλώσει 
τήν Παρασκευή. Στό τακτό πρόγραμμα πρέπει νά δώσουμε μάχη. Πλάνο δουλειά

Π ροβλήματα.
^Υδρευση, φωτισμός, δρόμοι, άποχέτευση, άποδέσμευση χώρου γιά πάρκα, 

σχολεΐα^κλπ., στεγαστικό μέ τις διάφορες μορφές του (προσφυγική στέγη, λαϊκή 
στέγη, έκτος σχεδίου, άπειλουμένη φορολογία αύθαιρέτων κτισαάτων). Φοοείς οί). Φορείς οί

πού θά άρχίση άπό τό γραφείο τής ’Αθήνας καί θά κατεβαίνη προς τον τομέα ‘ καί 
παρακατω πρεπει μέσα στον Ιανουάριο να κλείση στήν οργανωτική μας κατάσταση 
τό στοιχείο, σέ πόσες μαζικές^ οργανώσεις έχουμε ένταγμένες δυνάμεις- αύτό θά 
δώση jj-ΐά πρώτη δυνατότητα άξιολόγησης τής κατάστασης, παράλληλα μέ τον έπί- 
μονο έλεγχο, με την ένταςη τών δυνάμεων μας. Για μελέτη καί αντιμετώπιση είναι 
τα προβλήματα οργάνωσης βάσης, με την έννοια τής πολιτικοποίησης τής δουλειάς 
τών μελών μας καί κάτω άπό τά γραφεία καί υπουργεία, όπου υπάρχουν. Τά μέλη 
μας αύτά συνέρχονται τώρα μόνο στίς συνελεύσεις.

Ή  δουλειά τής οργάνωσης τής ’Αθήνας σ’ όλους τούς τομείς, πρέπει νά συνε-
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χίζεται καί 6ά άνταποκρίνεται καί εις τά έκτακτα πολίτικα καθήκοντα που συχνά 
γίνονται κεντρικά, μέ την ιδιότυπη θέση πού ή κυβέρνηση τής ολιγαρχίας επιμενει 
νά δημιουργή για το κόμμα μας, μέ τις συλλήψεις στελεχών τοΰ κόμματός μας, με 
τη διατήρηση στρατοπέδου των φυλακών πολιτικών κρατουμένων. Για να ανταπο- 
κριθοΰμε, δεν φθάνει το πρόγραμμα δουλειάς. Χρειάζεται ένας ρυθμός  ̂ γρήγορης 
πραγματοποίησης, χρειάζεται γενικά ή ανανέωση της επιμονής μας̂  για  ̂κανονική 
λειτουργία τών οργανώσεων μας. Χρειάζεται νά δώσουμε με επίμονη και υπομονή 
τη μάχη τής αξιοποίησης όλων τών δυνάμεών μας, χτίζοντας την ενότητα τοΰ κόμ
ματός μέ την λειτουργία τών όργανώσεών μας πάνω στις κομματικές αρχές.

Χωρίς νά άφήσουμε καταστάσεις πού χρονίζουν, παίρνοντας τολμηρά αλλα 
καί συνετά μέτρα δταν τέτοιες καταστάσεις έμποδίζουν τη δουλειά^ τών οργανώ- 
σεών μας,νά βοηθούμε πολύ συγκεκριμένα μέσα στην τακτή συνεργασία μας τα στε- 
λέχη τών πιο κάτω οργανώσεων, νά άντιμετωπίζουν μέ πριυτοβουλια τα προβλή
ματα τοΰ τομέα τους. Νά έμπνεύσουμε στά στελέχη τής οργάνωσης τής Αθήνας 
ότι ή συλλογικότητα δέν είναι υπόθεση καλής ή κακής άντίληψης τοΰ θέματος απο 
τον γραμματέα τής κάθε οργάνωσης, άλλά υπόθεση όλων τών μελών τοΰ οργάνου 
άν αύτά ξαίρουν νά αγρυπνούν γιά τά προβλήματα πού αντιμετωπίζει το όργανό, 
αν θέλουν νά παίρνουν το μερίδιο τής εύθύνης τους στην άντιμετωπιση τους.

Τά στελέχη τοΰ κόμματος είναι πολύτιμο λαϊκό κεφάλαιο. ’Απ’ αυτή την 
αξιολόγηση προκύπτει το καθήκον νά άξιοποιή τά στελέχη της, νά συντελή στο πα
ραπέρα άνέβασμά τους στο μορφωτικό, ιδεολογικό τομέα. Να δημιουργηση και
νούργια στελέχη. Σωστή άξιοποίηση στελεχών, σημαίνει νά μήν υπάρχει θέμα αντι
καταστάτου γιά κανένα, νά συνεχίζη τη δουλειά τής οργάνωσης ανεμπόδιστα όταν 
λείψει το Α' ή Β' στέλεχος πού κρατοΰσε βασική δουλειά. Καθένα στέλεχος μας 
λοιπόν, πρέπει νά έξασφαλίζη δίπλα του τον άντικαταστάτη του. Άκομα σε μια 
περίοδο πού προσανατολίζουμε τούς άγώνες τους γιά γρήγορη άπελευθέρωση εςο- 
ρίστων κρατουμένων άγωνιστών, πρέπει νά μή καθυστερούμε στην αξιοποίησή τών 
άποφυλακιζομένων ή έξορίστων στελεχών.

Νομίζω, πώς πρέπει νά σταθούμε στην ιδιότητα τοΰ στελέχους τοΰ κόμματός. 
Δέν θά γίνη πράξη ή μαζικό ποίηση τών οργανώσεων τών εργαζομένων και τών 
λαϊκών οργανώσεων μόνο μέ τον προγραμματισμό καί τον Ιλ.εγχο. Τό παράδειγμα 
τών στελεχών μας, θά παίξη άποφασιστικό ρόλο.

Κάθε στέλεχος τοΰ γραφείου τής ’Αθήνας τοΰ τομεακοϋ γραφείου, πρεπει να 
άνήκη στην κλαδική του οργάνωση, σ’ όποια οργάνωση άπό τήν ιδιότητά του επαγ
γελματική, έπιστημονική ή τοπική μπορεί νά άνήκη, νά ελέγχεται γιά τη συμμε
τοχή του στή ζωή τής οργάνωσής του.

Μπορεί νά μήν είναι δυνατόν νά είναι πάντα δραστήρια μέλη τά στελεχη 
μας. ’Αλλά πρέπει νά παίρνουν μέρος στις συνελεύσεις, στις κινητοποιήσεις τής οργά
νωσής τους, δίδοντας την πείρα τους, τή βοήθειά τους.

"Αν τά τομεακά μας στελέχη άνταποκριθοΰν σ’ αύτό τό καθήκον, είναι βέβαιον 
πώς παρακάτω θά γίνουν πολύτιμοι φορείς καί έμπνευσταί προς τά μέλη τών γρα
φείων βάσης, τά μέλη μας.

Τά στελέχη μας πρέπει νά είναι πρώτα στήν πραγματοποίηση τών απο
φάσεων.

’Από τήν πραγματοποίηση τοΰ οικονομικού πλάνου μέχρι τη συμμέτοχη 
στις κινητοποιήσεις. Τό παράδειγμα τής συμμετοχής στην κινητοποίηση τοΰ Αί- 
ζενχάουερ καί γιά τή δίκη τοΰ Μανώλη Γλέζου παληοτερα, όπου πραγματοποιή
θηκε ή συμμετοχή στελεχών, είχε καί προς τά μέσα καί προς τά έξω μεγάλη ση
μασία.
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Έκ/τομπή ^Ραδιοφωνικού Στάθμου Ένο
πλων Δυνάμεων Ελλάδος της 14-4-1960"

κατασκοπεία περιλαμβάνονται ανώτατα στελέχη των Κ.Κ.Ε. ώς ό Έρυθριάδης
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. . 0 Γήν Ελληνική__
μεταδιόομεν σύντομο ραδιοφωνικό ρεπορτάζ συνεργάτου μέ τον τίτλο : «ό π  ό λ ε- 
9γ° ζ τ ω ν  κ α τ α σ κ ό π ω ν  σ τ ή ν Ε λ λ ά δ  α». Τό κείμενο της εκπομπής 
αυτής έχει ώς έξης :

Τελευταίως έγκυρες εφημερίδες χωρών τής Μ. ’Ανατολής έφεραν στό φώς 
συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τη δράση των ξένων κατασκόπων στην πατρίδα 
μας. Συγκεκριμένα, οι εφημερίδες αυτές, ανέφεραν δτι ό κομμουνιστικός συνασπι-
m i n r  fT~r~n\i Ρ"ΤΓΙ rr-rw \ μλι Λ/I '  Λ Λ  Λ  i  . . . 1    L   

:ήν ’Άγχ βερνή-
δυνα-σεις δμως καί οί υπηρεσίες άντικατασκοπείας αύτών των χωρών άντέδρασαν δυν 

μικα και ή κομμουνιστική κατασκοπεία προσπάθησε νά μεταφέρη την έδρα της 
στ^ν < ■̂®γ1βα· Ετσι σύμφωνα μέ τις εν λόγω εφημερίδες, οί όποιες δημοσιεύουν 
και ωρισμενα πράγματι εντυπωσιακά στοιχεία, οί κομμουνισταί προσπαθούν νά με- 
τατρεψουν την Άθηνα μας σέ ένα κέντρο των υπηρεσιών κατασκοπείας τών κομμου
νιστικών χωρών για την περιοχή τής Μ. ’Ανατολής. Δεν γνωρίζο^ ποιο ποσοστό 
αλήθειας περικλείεται σ’ αύτές τις άποκαλύψεις. ’Εκείνο όμως τό όποιο άναμφι- 
σβητήτως γνωρίζουμε είναι δτι πράγματι κατά τά τελευταία έτη διεξάγεται ένας 
αμείλικτος πόλεμος κατασκόπων κατά τής πατρίδος μας. ’Άς δούμε περί τίνοςτρίδος μας. ’Άς
άκριβώς πρόκειται.

Η υπόθεση αρχίζει τό 1949. 'Η κομμουνιστική άνταρσία είχε συντριβή στό 
Βίτσι και στο Γράμμο. Και τότε το Κ.Κ.Ε. άνεκοίνωσε προς τά μέλη του μιά από
φαση του που το νόημα της ήταν τό εξής : «Δεν τά καταφέραμε νά νικήσουμε στον 
» άνοικτό ένοπλο άγώνα. ’Αλλά δεν εγκαταλείπουμε τό σκοπό μας. Ώ ς πού νά ώρι- 
» μάσουν οί συνθήκες γιά μιά πιθανή έπανάληψη τού ένοπλου άγώνα καί γιά νά 
» ωριμάσουν, θά συνεχίσουμε την πάλη μας μ έ ά λ λ α  μ έ σ  α».

Ποιά νά ήσαν άρά γε αύτά μέσα; Στό τέλος τού 1951 συνελήφθησαν στήν 
Αθήνα μερικά στελεχη τού Κ.Κ.Ε. πού είχαν μεταβληθή σέ κατασκόπους. 'Ο 

Μπελογιάννης, ό Βαβούδης καί άλλοι συνέλεγαν πληροφορίες καί τις μετέδιδαν μέ 
ασυρμάτους στο παραπέτασμα. ’Έτσι στό ερώτημα ποιά ήσαν τά νέα μέσα πού θά 
χρησιμοποιούσε ό κομμουνιστικός ιμπεριαλισμός γιά νά ύποδουλώση τήν πατρίδα 
μετά τήν άποτυχία τής άνταρσίας, έδόθη. ή άπάντησις δτι ένα άπ’ αύτά τά μέσα ήταν 
ή κατασκοπεία.

Πράγματι άπό τότε ό κομμουνισμός δέν έπαυσε νά άναπτύσση μιά μεγάλης 
κλιμακος κατασκοπευτική δράση στή χώρα μας. Κάθε τόσο άνεκαλύπτετο καί νέο 
δίκτυο κατασκόπων μέ ασυρμάτους μέ κώδικες, μέ χρήματα μέ όπλα, μέ κρύπτες
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καί μέ στελέχη σταλμένα άπό το Παραπέτασμα. Τις νύχτες του χειμώνα μυστη
ριώδη άτομα προσπαθούσαν νά περάσουν τά βόρεια σύνορά μας και να διεισδυσουν 
στη χώρα μας περνώντας άπό τά πιο άπρόσιτα σημεία.  ̂Αλλοι πράκτορες ̂ έφθαναν 
μέ πλοία ή αεροπλάνα σαν ομογενείς, εφοδιασμένοι μέ ψεύτικα διαβατήρια και 
άμέτρητα δολλάρια. ’Ακόμη καί σέ ξένες χώρες άνεκαλύφθησαν καί πιάστηκαν 
στελέχη τού Κ.Κ.Ε. πού περνούσαν άπό κεΐ μέ πλαστα διαβατήρια προφανώς για 
νά έλθουν στην Ελλάδα. Στο Βέλγιο πιάστηκαν ό Στρίγγος καί ό ’Ασπρίδης, μέλη 
τής Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε. Στη Γαλλία πιάστηκε ό Τρικαλινός, που αργότερα πιάστηκε 
καί δώ καί δικάστηκε πέρισυ μαζί μέ τον Γλεζο. Στη Βιέννη πιάστηκε ο Δημη-
τρακαρέας κ.ο.κ. ; ν „

ΤΓΙταν λοιπόν φανερό ότι είχε κηρυχθή ένας νέος πόλεμός κατα της Ελλάδος. 
Ό  πόλεμος τών κατασκόπων. Τό 1952 άνακαλυπτεται το δικτυον τοΰ  ̂Πλουμπιδη. 
Τό 1954 καί τό 1955 άνακαλύπτονται καί συλλαμβανονται πάνω απο 100 κατά
σκοποι μέ άσυρμάτους, κώδικες, χάρτες σχεδιαγράμματα όπλα, χρυσές λίρες καί 
δολλάρια. ’Ανάμεσα σ’ αυτούς ήταν ό Γιώτης, ο Τζεφρωνης, που δραπέτευσε απο ια 
Βούρλα καί πού είναι τώρα επικεφαλής τών 'Ελλήνων κομμουνιστών^ στην Τασκένδη 
τής Ρωσίας, ό Λιόλιος, ό Λουλές κ.ά. Η ύπόθεσις εσυνεχίσθη^ και έτσι συνολικά, 
στην τελευταία δεκαετία ανακαλύφθηκαν στη χωρά μας και εξαρθρωθήκαν δέκα 
δίκτυα κατασκόπων μέ 483 μέλη πού ήλθαν άπό τό παραπέτασμα. Δηλαδή, επί μία 
δεκαετία κατά μέσον όρο άνακαλύπτονται 50 κατάσκοποι, που σταλθήκαν στην 
πατρίδα μας άπό τις χώρες τού κομμουνισμού. ,

’Αλλά πού είχε βρή τό Κ.Κ.Ε. τά μέσα γιά νά έξαπολύση ένα τέτοιο πό
λεμό ; Πώς είχε άποκτήσει ξαφνικά τόσα στελεχη ειδικευμένα στον ασύρματο, 
στήν κρυπτογραφία, στην πλαστογραφία, στην συγκέντρωση και μετάδοση πληρο-
φοριο̂ ν

' Η άπάντηση έδόθη προσφάτως στήν Βουλή οπού ο αντιπρόεδρός τής Κυβερ- 
νήσεως κ. Κανελλόπουλος άνέφερεν ύπευθύνως δτι στο παραπέτασμα λειτουργούν 
σύμφωνα μέ έξηκριβωμένα στοιχεία 34 σχολές για την εκπαίδευση στελεχών τού 
Κ.Κ.Ε. στήν κατασκοπεία. 'Η κεντρική Σχολή είναι η λεγομενη Σχολη^Μπελο- 
γιάννη πού βρίσκεται στη Ρουμανία και που διευθυντής της διετελεσε ο εκ των κατη
γορουμένων στη δίκη τής 5ης ’Απριλίου 1960 Κ. Τριανταφύλλου.

’Αλλά, ίσως ρωτήσετε γιατί οί ύπηρεσίες_κατασκοπείας τών κομμουνιστών
δείχνουν αύτό τό ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιά την Ελλάδα ;

Ή  άπάντησις είναι άπλή : Ιον) Διότι οι υπηρεσίες αυτές διαθετουν^μεγάλο 
αριθμό πρακτόρων Ελληνικής καταγωγής, πού γεννήθηκαν καί έζησαν  ̂ στήν Ε λ
λάδα καί άρα μπορούν νά δράσουν σ’ αυτή. 2ον) Διότι η χωρά μας αποτελεί το 

δί τής Μ. ’Ανατολής καί 3ον) διότι οί κομμουνισταί προσπαθούν νά πλήξουν τό 
,Τ.Ο. στο πιο άδύνατό του σημείο καί ώς τέτοιο θεωρούν την νοτιοανατολική

κλειδ
Ν.Α
του πτέρυγα.

Κακώς δμως θεωρούν τήν νοτιοανατολική πτέρυγα τού Ν.Α.Τ.Ο. ώς αδύνατο 
σημείον, γιατί δπως άπεδείχθη ό Ελληνικό λαός έχει γνώση τού κίνδυνου, άγρυπνά 
καί τσακίζει κάθε υπονομευτική ένέργεια τών κομμουνιστών ενάντιον τής ασφα
λείας του. ’Έτσι μετά τήν συντριβή τής ενόπλου άνταρσίας ό κομμουνισμός χάνει 
καί τή μάχη τών κατασκόπων.

Τό δικαστήριο κατεδίκασε εις ισόβιον κάθειρξιν τούς: 1) Γ. Έρυθριάδην, 
2) Ρ. Κουκούλου ή Ζαχαριάδου, 3) Αΰρ. Βλάση ή Παρτσαλίδου, 4) Κ. Τριαν- 
ταφύλλην, 5) Κ. Φιλίνην καί 6) Έλ. Έλευθεριάδου.

Έκήρυξεν δέ άθώους τούς : 1) Α. Μπιτσιον, 2) Β. Κορτεσην, 3) Γ. Κα- 
~ , 4) Μ. Μαρσέλλον, 5) Ί . Τριανταφύλλου καί 6) Ή λ. Θανασέλον.τσαν
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(Σ υνέχεια  κα ί τέλος)
^Διά πρώτην φοράν εις τήν Ιστορίαν των συμμαχ,ών τοιοΰτον σύστημα έφηρ- 
1 εν,καψω> ειρηνης Αξιοποιήθη οΰτω το μάθημα του πρώτου καί του δευτέρου

.m i)  ' J r n A P r m n  ν/ν Χ ρμ  $ ν , ______ .e____λ  _ T. -s / j /-ν /-> / . v . .
_ , · · , * · ·- . ^  ;ουωτ,υυ και του οευτερου
παγκοσμίου πολέμου καί δεν δυναται νά ύπάρξη πλέον άβεβαιότης περί των προθέ
σεων των ̂ κρατών—μελών. ’Έναντι άλυγίστου αντιπάλου δ δυτικός κόσμος έπέτυνε 
να οργάνωση εν συνολον άναλόγων δυνάμεων καί ιδίως νά δώση τήν ' βεβαιότητα 
οτι εν περιπτωσει νέας έπιθέσεως θά έπηκολούθει μάκρος καί άβεβαίας έκβά- 
σ-ως πόλεμός. Εις την κατάστασιν των έξοπλισμών των δυνάμεων του Ν.Α.Τ.Ο. 
κατα τα πρώτα έτη της ζωής του, ή τελευταία αυτή πλευρά του συντελεσθέντος έρ
γου υπηρςεν η πλέον αποφασιστική. Ό άντίπαλος δέν ήδύνατο πλέον νά άμφιβάλη 
οτι μια επιθεσις^εν Ευρώπη θά έθετε έναντίον του όλας τάς δυνάμεις του Ν.Α.Τ.Ο.' 
και οτι, παρα την συντριπτικήν υπεροχήν του τής στιγμής, θά έπηκολούθει μάκρος 
πόλεμός επιτρεπων εις τους εχθρούς του νά άξιοποιήσουν τάς τεράστιας βιομηχανι- 
κας τους εφεδρείας. Και εξήγαγε τά συμπεράσματά του. ’Όχι μόνον έσταμάτησεν 
αποτομως η σειρά των μέχρι τοΰδε σημειωθεισών έν Εύρώπη επιθετικών ένεογειών. 
αλλα και αλλαι σοβαραί συγκρούσεις έν ’Άπω ’Ανατολή καί αλλαχού ηύρον τήν
μ ' Γ τ λ ’ . ε^εκτά,σε“ ς τοΰ πολέμου εις τον υπόλοιπον κόσμον. "'Η ισχύς τού
1N-.A.1.U. εν Ευρώπη απεδειχθη οΰτω ικανή νά άσκήση τήν είρηνιστικήν τητ έπί- 
ορασιν εις τον υπολοιπον κόσμον. Καί δύναταί τις νά βεβαιώση σήμερον ανευ φό
βου, οτι εαν διανοιγωνται νέαι προοπτικαί είρηνεύσεως προς Άνατολάς, τούτο κα
τέστη δυνατόν χαρ̂ ις εις τήν άνάπτυξιν ήν έ'λαβεν ό Ν.Α.Τ.Ο., έφ’ όσον άποκαθι- 
στων την ισορροπίαν δυνάμεων έν Εύρώπη έδημιούργησε τάς προϋποθέσεις τάς 
απαραιτήτους δια πάσαν χρήσιμον καί καρποφόρον διαπραγμάτευσή.

Μήπως αύτο σημαίνει οτι, έπιτυγχανομένου τού σκοπού τούτου, ό Ν.Α.Τ.Ο. 
παρουσιάζει σήμερον μειωμένον ένδιαφέρον καί ότι δυνάμεθα νά στρέψωμεν τήν προ- 
σοχην μας προς αλλας^διπλωματικάς δραστηριότητας ; Δυνάμεθα, έντός τής πλούσιας 
εις υποσχέσεις ανοιξιάτικης ατμόσφαιρας των ήμερων μας, όπου τά πάντα φαίνονται 
να αναγγέλλουν την ειρηνικήν συνύπαρξιν, νά άμελήσωμεν έστω καί λίγο τάς άρχάς

5 ε7α Των °π(ήων έθεμελιώσαμεν μέχρι τούδε τήν πολιτικήν μας καί νά' πα- 
ραόοθωμεν εις  ̂τας απολαύσεις των συνομιλιών καί τών αποκρίσεων, κηρύττοντες 
υφηλοφωνως οτι παραμένομεν σταθεροί καί οτι δέν παύομεν νά έπαγρυπνώμεν ;

~ ι\τΤλ εί»ν<Χί' σ°βαρ°ν καί- εάν άπατώμαι, θά άποτελέση διά τήν ιστορίαν του ΙΝ.Α. 1.0. αποφασιστικήν καμπήν.
ν Ας εξηγηθωμεν καλώς προτού νά άπαντήσωμεν. 'Υπάρχει άρά γε πραγμα

τικόν θέμα επιλογής μεταξύ τών δύο αύτών στάσεων; Πρό παντός ύπάρχει μοΰ 
φαίνεται ζητημα έμφάσεως. Δύναταί τις νά συνομιλήση έξακολουθών νά έπάγρυ- 
πνη, οπως  ̂δύναταί τις νά είναι άπλησίαστος καί συνάμα άδύνατος. Λόγω όμως τή- 
φυσεως τών_άνθρωπίνων πραγμάτων δέν ήμποροΰμεν νά παρίδωμεν ότι έντός τών 
δημοκρατικών μας πλαισίων, αι ελπίδες τών λαών οδηγούν συχνάκις εις αύταπάτας 
και αι αύταπάτας εις τάς πλέον μοιραίας παραχωρήσεις. Είναι πολύ εύκολώτερον 
να ολίσθηση τις εις τον κατήφορον τών αύταπατών, παρά νά άνέλθη καί πάλιν τον 
ανήφορον με νέας προσπάθειας καί θυσίας. Ό  κ. Μπώλντγουΐν μας τό ύπέμνησε πρό 
ολίγου : Ενυπάρχει εις πασαν δημοκρατίαν μία δόσις αύταπάτης, ποιά τις φιλαρέ-
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σκεια νά είμεθα γενναιόδωροι καί εύπιστοι, ήτις μου θυμίζει τα̂  λόγια τοϋ Ταλ- 
λεϋράνδου περί μιας μεγάλης κυρίας τής έποχής του και των σχεσεων της με̂  τον 
κόμητα Ντ’ Άρτουά. «Ό  κόμης Ντ’ Άρτουά, γράφει, την ευρίσκει χαριτωμενην. 
Τής τό είπε καί είσηκούσθη, διότι ή κυρία ντε Σανλι, απεχθανομενη την φιλαρέ
σκειαν, ύπέκυπτεν πάντοτε εύκολους» !

Χωρίς νά θέλου νά ωθήσω τάς άνησυχίας μου μέχρι των άκρων αυτών, νομί
ζω ότι δι’ ό,τι άφορα τό Ν.Α.Τ.Ο. ή σταθερότης είναι το καλύτερον πράγμα^ κατα 
τάς ημέρας αύτάς. Διότι, χωρίς νά λαβωμεν υπ’ οψιν ολους τους άλλους λογους, 
οϊτινες μάς αναγκάζουν νά παραμείνωμεν έν επιφυλακή και επι των οποίων θα επα- 
νέλθοο έντός ολίγου, άντιμετωπίζομεν δύο άμεσα προβλήματα ατινα. δέον απαραι- 
τήτως νά έλκύσουν όλην την προσοχήν μας.

'Υπάρχει έν προύτοις τό πρόβίιημα τής διατηρήσεως τής ισορροπίας των δυ
νάμεων έντός τοϋ πλαισίου τής ίλιγγιώδους προοδου τής τεχνικής. Εαν η ειρήνη 
καί ή ασφάλεια στηρίζωνται προ παντός έπί τής ίσοτητυς των δυνάμεων εν τή ευρυ- 
τέρα έννοια τής λέξεως, δέον ή ίσότης αυτή νά παραμεινη συνεχώς άθικτος. Οια- 
δήποτε πρόοδος εις ένα μόνον τομέα τής τεχνολογίας δυνατόν να ανατρεψη τα παν- 
τα. Δεν αρκεί νά εϊμεθα ικανοποιημένοι άπό την ύπάρχουσαν έν δεδομένη στιγμή 
ισορροπίαν. Δέον ή ισορροπία αυτή νά διατηρηθή μονίμως. Επειδή όμως η ισορρο
πία δεν έξαρτάται μόνον έκ τών άριθμητικών δεδομένων τής εξισωσεως, αλλα προ 
παντός έκ τών τεχνικών δυνατοτήτων τών μέσων άτινα την συνιστοΰν, μια αδιά
κοπος προσαρμογή καθίσταται απαραίτητος, άλλως κινδυνευομεν να πεσωμεν πά
λιν εις τά σφάλματα τού παρελθόντος. Σφάλματα έτι περισσότερον παραλογα σημε- 
μερον, καθ’ όσον έγιναν ύπεράγαν δαπανηρά. Τεχνικώς καθυστερημένος εςοπλισμος 
καθίσταται ουτω, ύπό τινα έννοιαν, πλέον έπικίνδυνος άπό τήν παντελή έλλειψιν 
έξοπλισμών. Δεν δύναται συνεπώς νά ύπάρξη έγκληματικώτερος παραλογισμος 
άπό έκεΐνον όστις, άναγνωρίζων μέν τήν ανάγκην ίσότητος τών δυνάμεων, στελλει 
άπό οκνηρίαν ή πανικόν εις τό μέτωπον στρατεύματα κακώς εξωπλισμενα δια πε- 
παλαιωμένου υλικού. Καί τούτο παραμ,ένει άληθές τόσον εις τό πλαίσιον τών εξο
πλισμών, οσον καί εις τό πλαίσιον τού αφοπλισμού. Εις τάς δύο περιπτώσεις η ισορ
ροπία δέον νά διαφυλαχθή σχολαστικώς, άλλως ολόκληρον τό σύστημα θα καταρ- 
ρεύση. Σχέδιον αφοπλισμού όπερ δεν θά έστηρίζετο έπί τής ίσότητος τών δυνάμεων 
τόσον κατά τήν έναρξιν όσον καί κατά τάς διαδοχικάς φάσεις τού σχεδίου, δεν θα 
ήτο τίποτε άλλο εί μή χονδροειδής παγίς.

Δεύτερον, υπάρχει τό πρόβλημα τής προοδευτικής ένοποιήσεως τών κρα
τών—μελών τού Ν.Α.Τ.Ο. εις τον πολιτικόν καί τον οικονομικόν τομέα. Τό πρό
βλημα τούτο χρονολογείται ήδη άπό τινα έτη καί ή σημασία του συνεχώς αυξάνει. 
'Η στρατιωτική προσπάθεια έξαρτάται άπό τήν οικονομικήν προσπάθειαν και αι 
δύο έξαρτώνται άναγκαστικώς εις τι επίπεδον άπό πολιτικήν άπόφασιν. Ουτω, 
άπό τών άρχών ήδη τής ατλαντικής μας κοινότητος, έφάνη ότι ήτο άπαραίτητον 
νά συμπληρωθή ή ένοποίησις τών στρατιωτικών δυνάμεων, διά τής ένοποιήσεως τών 
οικονομικών καί πολιτικών μας δυνάμεων. Τό τοιουτον επιβάλλεται εν πρωτοις υπο 
τής λογικής καί τής άνάγκης, έφ’ όσον δεν δύναται νά συνεχισθή άπό κοινού στρα
τιωτική προσπάθεια έάν δεν έξασφαλισθή έπαρκώς ή οικονομική άλληλεγγύη τών 
συμμετεχόντων. Ά φ ’ ετέρου ή οικονομική άλληλεγγύη καθίσταται άδύνατος άνευ 
εύρείας πολιτικής ένοποιήσεως. Ά λλ’ εις όλα αύτά υπάρχει κάτι περισσότερον: ή 
έλπίς νά ίδωμεν μίαν ημέραν άνεγειρόμενον έπί τών θεμελίων, τά όποια έθεσεν η 
πίεσις τού κοινού κινδύνου, έν οικοδόμημα τάξεως, άλληλεγγύης καί δικαιοσύνης, 
έντός τού οποίου θά είναι αυριον προφυλαγμ,ένη ή ζωή μας. Εκείνοι οίτινες είχον το 
προνόμιον νά παρακολουθήσουν έκ τού σύνεγγυς τήν στρατιωτικήν, βιομηχανικήν 
καί έν μέρει μόνον πολιτικήν ένοποίησιν τού Ν.Α.Τ.Ο., γνωρίζουν πόσας τούτο 
έκόστισεν προσπάθειας, άμοιβαίας παραχωρήσεις, πόσους περιορισμούς τής κυριαρ-
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χίας καί πόσην αυτοθυσίαν. Γνωρίζουν ότι, έντός τής μόνης αύτής λέξεως : ένοποίη- 
σις, ενυπάρχει μια μεγάλη ελπίς, έφ’ όσον διά πρώτην φοράν έν τή ιστορία τής 
αν ρω/.οτητος κυρίαρχα κράτη δέχονται τοιαύτην πειθαρχίαν ήτις, χωρίς νά άπαρ- 
νηται κατ αρχήν το liberum—veto των διεθνών διασκέψεων, τό κατέστησεν έν 
τοις πραγμασιν καί έν τινι μετρώ άνευ ένεργείας. Χωρίς νά παραγνωρίζωμεν τά όρια 
► ου μεγάλου ι οίκου εγχειρήματος και έτι ολιγώτερον άναποφεύκτους τινας άπογοη- 
τευσεις αιτινες το συνώδευσαν, νομίζω ότι δύναμαι νά βεβαιώσω ότι, διά τής μένοι 
τουδε συντελεσθεισης έν τώ πλαισίω του Ν.Α.Τ.Ο. εργασίας, αί γνωσταί δυσχέ- 
ρειαι της αρχής τής ομοφωνίας εις τάς διεθνείς διασκέψεις έν μέρει άπετράπησαν 

θέλουν ίσως άποτραπή καί εις τό μέλλον.

ήουνατο να οργανωθη επι τού πολιτικού πεδίου, ό κόσμος θά εΐσήρχετο—έστω καί 
εις περιωρισμένον γεωγραφικόν πλαίσιον—εις νέον στάδιον τής έξελίξεώς του. Τού
το δυναται να έμπνευση τας ωραιοτέρας φιλοδοξίας καί νά δικαιολογήση.τάς πλέον

παλαιωμενων σχημά
, Ολα αυτα δεν σημαίνουν ασφαλώς ότι θέλομεν νά άγνοήσωμεν τον υπόλοιπον 

κοσμον και ότι περιφραγμένοι τροπον τινα έντός τών περί άσφαλείας άντιλήψεών 
μας, άποκρούομεν έλαφρα^τή καρδία πάσαν προσπάθειαν συμβιβασμού μέ άλλας 
χωράς. Ο Ν.Α.Τ.Ο. δεν αποτελεί αύτοσκοπόν. Καί όπως τό είπα προηγουμένως, 
ο λογος ύπάρξεώς του καί ή ύπερηφάνειά του συνίστανται ακριβώς εις τό νά δημιουρ- 
γησ^ τους ουσιώδεις ̂ εκείνους όρους, έντός τών οποίων άληθής διαπραγμάτευσις 
αέ άλλαε νωοασ θά ά-ττηβΐ Έάν μεταξύ όλων τών προθέσεων του υπάρχειμε άλλας χώρας θά άπο 
μια 
καί

. . .  , ά άρχίση ή διαπραγμά
τευσής κορυφής, άπό τό νά προπαγανδίζωμεν την έλάττιυσιν τής έπαγρυπνήσεως, 
την εξασθενησιν τής θελησεως, παρεχοντες ουτω τήν δυνατότητα εις τούς συνο- 
μιλητας μας̂  ν’ ανακτήσουν, έστω καί δι’ ολίγον χρόνον, την στρατιωτικήν υπερο
χήν την οποίαν μετά τόσων κοπούν άπεσπάσαμεν άπ’ αύτούς.

κη των καταστάσεων και τών γεγονότων ωθεί τους αντιπάλους μας—όπως μόλις προ 
ολίγου μας τό είπαν—εις τήν έπιθυμίαν νά μάς «θάψουν». Αί δέ έπιταγαί τής ΐδικής 
μας ηθικης και του ιδικου μας πολιτισμού μάς επιβάλλουν δυσκολώτερον είσέτι 
εργον: την επανορθωσιν τών αδικιών καί τήν άποκατάστασιν τών τραυματισθει- 
σών ̂ άπό τον παροξυσμόν έγωϊσμού, εις δν άπέληξεν ό τελευταίος πόλεμος, ελευ
θεριών. Δεν θά αίσθανθώμεν ουδέποτε έν ειρήνη προτού τό πράξωμεν, διότι δεν 
υπάρχει ειρήνη άνευ άσφαλείας καί δεν υπάρχει άσφάλεια ά,νευ δικαιοσύνης. Έάν τό 
λησμονήσωμεν θά προδώσωμεν τούς λαούς, θ’ άπαρνηθώμεν τά πολυτιμώτερα ίδεώ- 
δη μας και απλώς θα αναβαλωμεν δι’ αργοτερον τάς δυσχερείας, προ τών οποίων θά



ΕΘΝΙΚΟΝ ΝΟΜΙΣΜΑ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

'Υπό τοΰ Τμηματάρχου παρά τγ) 'Τ-
__________  -ηρεσία Εξωτερικού Συναλλάγματος -----------------

της ’Εθνικής Τραπέζης κ. I. ΝΟΥΣΙΑ

Καθώς μας διδάσκει ή επιστήμη της παλαιοντολογίας καί τής ανθρωπολο
γίας, δ άνθρωπος είναι τδ τελευταίου δν που φάνηκε στον πλανητη μας την γή. 
"Αρχισε νά δίνη τά πρώτα σημάδια πρωτόγονης ζωής απο το 500.000 π. X. Ζοΰσε 
σέ σπηλιές. Δεν βάδιζε δπως σήμερα, δεν καταλάβαινε, δεν μιλούσε. Είχε οξεία 
οσφρησι, άκοή καί άντίληψι. 'Η μόνη ανάγκη πού είχε ήτο τής τροφής. Την εύρισκε 
σέ χόρτα, άγριους καρπούς, σέ ψάρια καί σέ άγρια ζώα. Τη φωτιά δεν την γνώριζε 
καί τά έτρωγε ωμά. Στα 500.000 χρόνια φάνηκαν 4 περίοδες πάγων. Κάθε περίοδος 
πάγων ερχόταν κάθε 100.000 χρόνια. Παραλληλα προς τις 4 περίοδες τών πάγων 
γινόταν σωματικές καί ανατομικές μεταβολές του. Τα κέντρα τοΰ εγκεφάλου του 
αετακινήθηκαν άπό το πίσω μέρος τοΰ κεφαλιού του προς το μέτωπο του. Απέ
κτησε κάποια μικρή νοημοσύνη στο 50.000 π.Χ.

Στην παλαιολιθική εποχή μέχρι τό 8.000 π. X. χρησιμοποιούσε τό λίθο για 
νά κατασκευάζη τά υποτυπώδη όπλα, εργαλεία και αντικείμενα που χρειαζόταν 
στήν ζωή του. Στη νεολιθική εποχή άπό τό 8.000 π. X. έοος τό 3.000 π. X. δε ζή 
πιά όλο σέ σπηλιές. Φτιάχνει καλύβες ή κυκλικά σπιτάκια γιά  ̂ νά προφυλαχθή 
άπό τις κακές καιρικές επιδράσεις. ’Αναγνωρίζει τη φωτιά στην αυτόματη αναφλεξι 
της γής, στά ηφαίστεια, στήν τριβή τών ξηρών ξύλων, στον πυρόλιθο. Βρίσκει τα 
μέταλλα. Χρησιμοποιεί τή φωτιά νά ψήνη τό ζυμωμένο χώμα και να φτιαχνη αγ
γεία καί σκεύη. Μέ τή φωτιά λυωνει τα μέταλλα. Τα χύνει σε καλουπια για όπλα, 
εργαλεία, σκεύη καί είδη στολισμού. Καλλιεργεί τή γή. Βρίσκει τό γυαλί καί φτιάνει 
άπό αύτό είδη καλλιτεχνίας καί κομψοτεχνήματα. Επινοεί τά μέτρα καί σταθμά. 
’Έτσι μέ τις εφευρέσεις αυτές κατεβαίνει άπό τό 3.000 π. X. στις εποχες τοΰ Κρη
τικού, τού Μυκηναϊκού καί τού Δωρικού πολιτισμού. Σχηματίζει οικογένεια καί 
οργανώνεται σέ κοινωνία. Κάνει συναλλαγές, άνταλλάσσει τά είδη πού τοΰ χρειά
ζονται πράγμα μέ πράγμα. Όλο αύτό το θησαυρό τών ειδών των περασμένων στα
δίων τοΰ πολιτισμού του τό βλέπουμε στα Ελληνικά μουσεία. Επίσης στις συναλ
λαγές του άοχίζει νά χρησιμοποιή τά μέταλλα. ’Έτσι παίρνει τήν πρώτη του μορφή 
τό εμπόριο. Στή συναλλαγή του όμως πράγμα μέ πράγμα, οί δυσκολίες είναι πολύ

ύποχωρήσωμεν σήμερον. Διερωτώμαι, εάν εκείνοι οίτινες, ωθούμενοι άπό τήν 
φυσικήν τάσιν νά τελειώσουν τό ταχυτερον, και οιτινες, αθελητως άλλωστε, τεί
νουν νά θέσουν εις δευτέραν μοίραν τάς μεθόδους άς έχρησιμοποιήσαμεν μέχρι 
τούδε, διαισθάνωνται καλώς τό τίμημα μιας τοιαύτης στάσεως. "Οπως καί νά είναι 
τό έργον μας δέν θά τελειώση έδώ. Είτε τό θέλομεν είτε όχι, θά χρειασθή έπί μάκρά 
έτη άκόμη νά παραμείνωμεν έν έπιφυλακή διά νά διαφυλάξωμεν τήν μεγάλην κληρο
νομιάν ήν ή ιστορία μάς ένεπιστεύθη. Μέ μετριοφροσύνην δέν δυνάμεθα να πρά- 
ξωμεν άλλο τί εί μή νά ζητήσωμεν εις τήν Θείαν Πρόνοιαν νά μάς δώση τήν δύ- 
ναμιν νά συνεχίσωμεν.

Διότι, σήμερον περισσότερον' άπό ποτέ άλλοτε, είναι άληθής ή φράσις τοΰ 
Κλεμανσώ :

«Ή  ζωή είναι έμμονή)). Π. ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ
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μεγάλες. Βλέπει. ο τ ι είναι άνάγκη νά παραμερίση τή δυσχέρεια αύτή. Πρώτοι οί 
κάτοικοι τη ς  Λυδίας περί τό 700 π. X. έπινοο.ΰν τό νόμισμα. Ό  βασιλεύς τής Λυδίας 

ροισος κοαιει στις Σαρδεις το 561 π. X. χρυσά νομίσματα μέ κράμα αργύρου, πού 
Ή ™  ήλεκτρο, διότι έχουν τύ χρώμα του κεχριμπαριού. Στή μητροπολιτική 
Ι^λλαόα εισάγουν το νόμισμα πρώτοι οί Αίγινήτες έμποροι, στα τέλη τού 6ου αιώνα. 
1 ° χρησιμοποιούν για κοινό μέτρο στην αξία τών ειδών πού ανταλλάσσουν. Έφαρ- 

Ύ^-^ομισματικό κανόνα την κλίμακα τών χρυσών νομισμάτων. 'Η κλίμακα 
αυτή βοηθειται στις μικρότερες άξιες άπό νομίσματα κομμένα άπο ασήμι καί χαλκό.
« Σ-ήν αρχαϊκής στην Ελληνική καί στην Ελληνιστική εποχή (800—145 π.Χ.) 

οι μεγάλες πόλεις οργανώνονται σέ κοινά (ομοσπονδιακές κυβερνήσεις). Τέτοια 
κοινά έχουν οι Αθηναίοι, οί Λακεδαιμόνιοι, οί Βοιωτοί, οί Θεσσαλοί, οί Αίτωλοί, 
οι Μακεδονες. Κάθε κοινο κόπτει μεταλλικά νομ,ίσματα γιά τις συναλλαγές τών 
κατοίκων που ζοΰν στα^όρια τής πολιτείας του. Τά κοινά κάνουν μεταξύ τους νομι
σματικές συμβάσεις.^Τά νομίσματα τής ξένης πολιτείας πού μπαίνουν σέ άλλη πολι- 
τεια χρησιμεύουν για^να πληρώνεται ή αξία τών εμπορευμάτων, πού αγοράσθηκαν 
α/ιο την ς,ενη πολιτεία. Ετσι γεννιέται ή πρώτη μορφή τού συναλλάγματος, του 
ςενου νομίσματος. Η έννοια αύτή εξαπλώνεται καί σέ άλλα ξένα μεταξύ τους έθνη. 
Οι Θεσσαλοί συναλλάσσονται μέ τούς Πέρσας. Τούς δίνουν σιτάρι καί πέρνουν μέ
ταλλα καί πολύτιμους λίθους. Οί Ελληνικές πόλεις τής’Ιταλίας μέ τούς "Ελληνας τής 
μητροπολιτικης Ελλάδος χρησιμοποιούν τά νομίσματα τους μεταξύ τους γιά συνάλ
λαγμα στο εμπόριο τους. Με τη συνεχειά του το μεταλλικό νόμισμα χρησιμοποιείται 
για κοινο μέτρο τής αξίας τών έμπορευμάτων, στή Ρωμαϊκή εποχή (145 π. X — 
476 μ. X.) καί στή Βυζαντινή έποχή (325 μ. X.—1453 μ. X.), στήν έποχή τής 
1 ουρκοκρατιας (1453 1828) καί σέ δλο το μεσαίωνα, άπο δλα τά Ευρωπαϊκά
κράτη και τα κράτη τών άλλων ’Ηπείρων.

~ r>T v̂, ^ ov °““ να οί Λομβαρδοί άργυραμοιβοί τής Βορείου Ιταλίας (κάτοικοι 
της Βενετίας, Γενούης, Φλωρεντίας) επινοούν τον τύπον τής τραπέζης καί έφευοί- 
σκουν την λογιστική.

Ό  Σκώτος William Paterson το 1694 ιδρύει τήν τράπεζα τής ’Αγγλίας 
η οποία το 1734 έγινε κρατική.

/Λπο τότε αρχίζουν δλα τά πολιτισμένα κράτη στήν Ευρώπη καί στις άλλες 
Ηπείρους, να ιδρυουν κρατικές τράπεζες καί παραχωρούν σέ αυτές το προνόμιο 

τής κοπής τού μεταλλικού νομίσματος.
, Παραλληλα προς τις κρατικές τράπεζες, ιδρύονται άπο τήν ιδιωτική πρωτο- 

βουλια εμπορικές τράπεζες, για την εξυπηρέτησι τού εμπορίου, τής βιομηχανίας 
και τής βιοτεχνίας. Η πίστις όμως, δηλαδή ή εμπιστοσύνη δτι τό κράτος ή ΐδιώται 
μεταξύ τους^θά. μπορέσουν έλεύθερα νά εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους, δέν έχει 
ακόμη ωριμάσει. 1 ι αυτό χρησιμοποιείται μόνο τό μεταλλικό νόμισμα. Τό τραπε
ζογραμμάτιο δέν τό πιστεύουν άκόμη.

, Γ'τθύς Ναπολεόντειους πολέμους (1789—1815 ) ή τράπεζα τής Γαλλίας' εκδίδει 
τα πρώτα τραπεζογραμμάτια, άλλά έπειδή δέν έχουν γιά βάσι τους τό χρυσό, χάνουν 
πολύ γρήγορα τη συναλλακτική τους άξια καί τήν άγοραστική τους ικανότητα.

5 Σπ/̂ ν Αγγλία το 1844 ψηφίζεται νομος περί τού καταστατικού τής τραπέζης 
.ής Αγγλίας, η̂  οποία εκδίδει τραπεζογραμμάτια, τά όποια έχουν γιά βάσι τους 
εντελώς το χουσο. Ο λαός τα δεχεται στις συναλλαγές του μέ μεγάλη εμπιστοσύνη. 
Απο τότε η τραπεζική πιστις στερεώνεται καλλίτερα. Οί τράπεζες μεταβάλλονται

ιδρύματα με τεράστια οικονομική δυναμι. Τα κράτη παύουν πλέον νά κόβουν 
τό νόμισμα τής πολιτείας των.

, Παραχωρούν οριστικά τό προνόμιο γιά τήν κοπή, εκδσσι καί κυκλοφορία τού 
νομίσματος τής πολιτείας στήν κρατική τράπεζα, ή οποία λέγεται εκδοτική. Τό
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ό μεταλλικό νόμισμα πού κυκλοφορούσε ούστότε καί δυσκόλευε με το βάρος του 
υναλλαγές μπήκε στα ταμεία τής εκδοτικής τραπεζης. Χρησιμεύει πλέον να

χρυσό 
τις συ' 
καλ' 
σφαλίζ 
πισ 
γάλες
φοράς του, όπως τόν 
τληρωμές, πού γίνονται

όν είχαν στο μεταλλικό νόμισμα. Για μεγαλύτερη ευκολία ^στι 
ινται από πόλι σέ πόλι ή άπό κράτος σε κράτος, βρίσκεται ο πι
λ . «£» r~-rr\rrr-i^r-r\ m  Γ/Λ/ f / ΐΥ'ΓΓ VYI VI K 'JTOXvi . Yl GCVOCYVCOO ΙΟΈ

λικά νομίσματα άπό άσήμι, νίκελο ή χαλκό είναι εντελώς βοηθητικά στην^κυκλο
φορία των τραπεζογραμματίων. ’Έξω άπό την χώρα τής νομίμου κυκλοφορίας των 
δεν έχουν καμμία συναλλακτική άξια.

Κ ά θ : .................................
μέ τά προ 
ζεται για

Υ7) σέ άλλες γώρες γιά νά μή καταστραφή ή παραγωγή της.
λείπουν

τά έξαγάγη σέ άλλες χώρες γιά νά μή καταστραφή ή παραγωγή της.
’Εάν έχη λιγώτερα άπό ό,τι τής χρειάζονται, τότε αυτα που τής λειπι 

-— νά τά είσαγάγη άπό άλλες χώρες, γιά νά ικανοποίηση τις αναγκες τών κα- 
της. ’Έτσι σχηματίζεται ή έννοια τού εισαγωγικού και εξαγωγικοΰ εμπο- 
ά διάφορα κράτη κάνουν συμφωνίες μεταξύ τους γιά να μπορεσουν να τοπο-

πρεπει να 
τοίκων
ρίου. Τά __τ-γ-  — , , , , , . - . . . ,
θετήσουν τά πλεονάσματα τών προϊόντων των. Τό ένα ανοίγει ενα λογαριασμόν με 

Ία όσα πήρε καί γιά όσα έδωσε. Ό λογαριασμός λεγεται ισοζύγιο εςωτε-τό άλλο γιά όσα πήρε καί γιά όσα έδωσε. 'Ο λογαριασμός 
ρικοΰ έμπορίου ή ισοζύγιο λογαριασμών εξωτερικού. Ία ποσά τού συναλλάγματος, 
τού ξένου νομίσματοε πού χρωστάει τό ένα στά άλλα διακανονίζονται με το κλήριγκ 
(Clearing). Δηλαδή μέ τό συμψηφισμό, μέ τήν έξίσωσι τών απαιτήσεων που̂  έχει 
τό καθ’ ένα άπέναντι τού άλλου. Οί ύποχρεώσεις του εξοφλούνται ενίοτε και με ελεύ
θερο συνάλλαγμα. Δηλαδή μέ ένα νόμισμα, τό όποιο αναγνωρίζουν ο?ια τα κράτη οτι 
* -■ ~— 1----------'··— *·■*— -----{Υ----- —">■ —τλ 4 μεγάλαπιστω

τές
\.ίρα

’Αγγλίας καί τό δολλάριο τών 'Ηνωμένων Πολιτειών ’Αμερικής.
'Όσο περισσότερο χρυσό ή ξένο συνάλλαγμα έχει ή δικαιούται να παραγη ενα 

κράτος, τόσο τό νόμισμά του είναι καλό καί σταθερό και οι κλάδοι τής παραγωγής 
του λειτουργούν μέ ρυθμό. 'Όσο λιγώτερο ξένο συνάλλαγμα εχει ή έχει να παιρνη, 
τόσο οί κλάδοι τής παραγωγής του σκοντάφτουν καί οί πληθυσμοί του βασανίζονται 
άπό τις οικονομικές κρίσεις. Οικονομική κρίσις σημαίνει κλονισμός, σταματημα τής 
ζωής τής οικονομίας σέ μία χώρα, οικονομική άρρώστεια, εκτροχιασμο τής αρμο
νικής λειτουργίας τών κλάδων τής οικονομίας του. Στις οικονομικές κρίσεις παρα
τηρούνται τά κάτωθι δυσάρεστα φαινόμενα : Μείωσις παραγωγής, μείωσις εξα
γωγών, μείωσις εισαγωγών, μείωσις εσόδων δημοσίου προϋπολογισμού, αναστολή 
έκτελέσεως μεγάλων δημοσίων έργων, άνεργία, υψωσις τιμάριθμου, αυξησις μισθών

mm τπι,λμ r11-π-ηηrη11ή τ (,w miOar.r τγίε ναοτινπε

Μείωσις τών καταθέσεων τών τραπεζών, κλονισμός τών τραπεζών, τών βιομηχα 
νιών καί τών εμπορικών επιχειρήσεων, μείωσις ζητήσεως χρηματογράφων, μείωσις
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κραυγή
αυξήσατε τις εξαγωγές, καλέσατ 
κρατών»

(αυςήσατε την παραγωγή, 
βοήθειαν τις εύρωστες οικονομίες των ισχυρών

, "Ε° ελεύθερο συνάλλαγμα που συγκεντρώνει ή Ελληνική πολιτεία σε σοβαρό 
διεθνες νόμισμα, σε λίρες και σε δολλάρια προέρχεται :

1) Άπδ τδ έξαγωγικό εμπόριό μας.
, 2) ^Απο εμβασματα τών Ελλήνων, πού μετηνάστευσαν στήν ’Αμερική, στην
’Αγγλία ή σέ άλλες χώρες.

μας

ο) ^Ajlo την εμπορική μας ναυτιλία (ναύλοι, ναυτιλιακά εμβάσματα).
4) Απο τον εξωτερικό τουρισμό μας (τά ταξίδια τών ξένων εις την χώρα

u 5) Απο ξένα δημόσια χρεώγραφα ή ξένων έταιριών, τά όποια κατέχουν οί 
Ελληνες κομισται- μετοχες, ομολογίες, τοκομερίδια, μερισματαποδείξεις, πολε

μικές συντάξεις).
6) ^Απο πολεμικές επανορθο^σεις ή αποζημιώσεις τέως έχθρικών κρατών.
7) Απο καταθέσεις εις συνάλλαγμα ξένων εταιριών ή ξένων υπηκόων, δυ

νάμει τού νόμου 2687 /1953.
8) Απο εξωτερικά δάνειά συναπτόμενα ύπό τής Ελληνικής Πολιτείας γιά 

δημοσιονομικές ανάγκες ή μεγάλα δημόσια έργα.
9) Απο οικονομικές βοήθειες παρεχόμενες ύπό τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 

τής Αμερικής, δυνάμει τού σχεδίου Marshal, γιά την άνασυγκρότησι τών κλάδων 
τής παραγωγής.

Ολο το συνάλλαγμα στην Ελλάδα τό μαζεύουν οί Ελληνικές τράπεζες καί
ωηηύυ τη/·/ττ??'η ---- .̂................................

ίγμχ της χώ- 
έπιτροπή αύτή άπο-ρας, με σύμφωνη γνώμη τής νομισματικής επιτροπής. Ή  

τελείται απο τους Τπουογους Οικονομικών, Συντονισμού, ’Εμπορίου καί από τούς 
διοικητάς τών τραπεζών Ελλάδος καί ’Εθνικής.

Μετά το Β παγκόσμιό πόλεμό δημιουργήθηκαν στον κόσμο, κατόπιν διεθνών 
συνθηκών τρεις μεγάλες εμπορικές καί συναλλαγματικές περιοχές, γιά. την άνα-

Αυστραλια, η Νεα Ζηλανδία, αι Ινδιαι, τό Πακιστάν καί πολλά κράτη τής ’Αφρικής. 
Και η περιοχή τού ρουβλίου, εις τήν όποιαν υπάγονται ή Ρωσία, τά Κράτη τής Α. 
και Ν.Α. Ευρώπης, η Κίνα και η Μογγολία. Αί εμπορικές καί συναλλαγματικές 
συμβάσεις με τάς οποίας συνδέονται τά κράτη τής περιοχής τού δολλαρίου καί τής 
λίρας στερλίνας συντελούν εις τήν καλλιτέραν τοποθέτησιν τών εμπορευμάτων καί 
τήν άνάπτυξιν τού εμπορίου των.

Αναπτυξις εμπορίου σημαίνει αύξησις παραγωγής, αΰξησις έξαγωγών καί 
μεγαλύτερα διευκολυνσις εξοφλησεως τών συναλλαγματικών ύποχρεώσεο}ν.

Εις τας χωράς τής περιοχής τού ρουβλίου δεν υπάρχουν αξιόλογες εμπορικές
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'Η παραγωγή καί το εμπόριο είναι αποκλειστικό μονοπώλιο τοϋ κράτους. Οι 
εξαγωγές τους είναι περιορισμένες. 'Η οικονομία κατευθύνεται απο το κράτος. 
’Ελεύθερο συνάλλαγμα σέ δολλάρια καί λίρες δεν διατίθεται από το κράτος για ελεύ
θερες εισαγωγές εμπορευμάτων. Γι’ αύτό τό λόγο παρατηρεϊται μικρή ή σπάνιά 
προσφορά ειδών τοϋ διεθνούς έμπορίου στις εμπορικές άγοοες τους.

Μέχρις εδώ έπραγματεύθημεν την θετικήν οψιν τοϋ συναλλάγματος. Δηλαδη 
τήν αρχική του έννοια, πώς πρωτοπήρε τήν μορφήν του, πώς εξελίχθηκε κι εφθασε 
στο σημερινό τύπο του, πώς κανονικά εισέρχεται στή χώρα, σέ τί χρησιμεύει και πώς 
διατίθεται. Σύμφωνα μέ τό νόμο τοϋ Ελληνικού κράτους ή εισαγωγή εις την χωράν 
ξένου συναλλάγματος είναι έλευθέρα. Δέν ύφίσταται λογοκρισίαν, ούτε τελωνειακην 
έπιβάρυνσιν, ούτε τελωνειακόν ή άστυνομικόν έλεγχον, είμή μόνον σε (ορισμένες 
περιπτώσεις ξένων τουριστών ή άλλων ξένων υπηκόων, οί όποιοι πρόκειται να ςανα- 
βγοΰν σέ μικρό χρονικό διάστημα άπό τήν χώρα μας.

Τώρα θά άναπτύξωμεν μια κακή πλευρά τοϋ θέματος. Θά άναπτυξωμε τους 
τρόπους μέ τούς οποίους μπορεί νά βγή παράνομα άπό τή χώρα μας. 'Η παρα- 
ποίησι, ή παραχάραξη ή κιβδηλία καί ή λαθραία εξαγωγή του είναι γνωστή  απο τότε 
πού βρέθηκε τό νόμισμα. Τό λαθρεμπόριο τοϋ συναλλάγματος ήτο γνωστό σε όλους 
τούς αιώνας τοϋ νομίσματος καί σέ δλα τά κράτη.

Στήν διεθνή χρηματιστηριακή αγορά τής Νέας 'ΐόρκης, Λονδίνου καί Ζυρίχης 
(Ελβετίας) κόβεται μια τιμή του ανάλογα μέ τον οικονομικό νόμο τής προσφοράς 
καί τής ζητήσεώς του. Τό βγάζουν κρυφά άπό τις χώρες πού είναι φτηνότερο και 
πάνε νά τό πωλήσουν σέ χώρες πού είναι άκριβώτερο, γιά νά κερδίσουν την διάφορά 
τιμής. Το βγάζουν κρυφά γιά νά εισάγουν εμπορεύματα, διότι τό κράτος δεν τους 
έδωσε τό άνάλογον ποσόν. Τό έξάγουν κρυφά γιά νά έχουν διαθέσιμα χρήματα σε 
ξένες τράπεζες γιά περιπτώσεις κινδύνου, διωγμών, πολιτικών κρίσεων, οικονο
μικών κρίσεων, πολέμου. ’Εξάγεται λαθραία ώς χρυσός, ώς ξένο τραπεζογραμμά
τιο, ώς ξένη επιταγή, ώς ξένη συναλλαγματική, ώς έπιστολή συναλλαγματικής 
άναγνωρίσεως, ώς ξένη μετοχή ή ομολογία.

’Εξάγεται λαθραία διά τών άτόμων, τά όποια ταξιδεύουν εις την αλλοδαπήν 
διά τοϋ πλοίου, διά τοϋ άεροπλάνου, διά τοϋ αυτοκινήτου, διά τοϋ σιδηροδρόμου.

Εξάγεται λαθραία καί διά τοϋ συσκευασμένου εμπορεύματος, τό οποίον πρό
κειται νά έξαχθή άπό τήν χώραν καί νά πωληθή εις ξένην άγοράν καταναλωσεως.

Μετά τό Β' παγκόσμιο πόλεμο ό έλεγχος έξαγωγής συναλλάγματος ύφί- 
σταται εις δλας τάς χώρας, εϊτε έλαβον μέρος εις τον πόλεμον είτε όχι, ένεκα κλονι- 
σμοΰ ή καταστροφής τής οικονομίας των.

Ή  διαρροή ή ή λαθραία εξαγωγή συναλλάγματος βλάπτει πολύ μια χωρά. 
Μειώνει το συναλλαγμ,ατικό της άπόθεμα, τό όποιον χρησιμεύει για κάλυμμά τής 
χάρτινης χρηματικής κυκλοφορίας της. Μειώνεται τό συναλλαγματικό απόθεμα το 
όποιον χρησιμεύει γιά τήν εισαγωγή εμπορευμάτων εις τήν χωράν απο άλλες χώρες, 
γιά τήν ίκανοποίησι τών άναγκών τών κατοίκων της. 'Η μείωσις τών αποθεμάτων 
τοϋ ξένου συναλλάγματος διά τής λαθραίας έξαγωγής είναι έγκληματικη. Δημιουργεί 
οικονομικό κλονισμό, προξενεί οικονομικές κρίσεις εις τήν χώραν, αι οποΐαι, καθώς 
έχομεν άναπτύξει, είναι συμφορά εις τον πληθυσμόν της.

I. ΝΟΥΣΙΑΣ
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— ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΙΣ. /ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΝ 

ΕΔ. ΧΟΥΒΕΡ, Δ1ΕΥΘΥΝΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝ. Β. ΑΜΕΡΙΚΗΣ —

--------------------------- Ύ π ο  : Αστυνόμ,ου Β' κ. Δ . ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΑΗ__________________
~ ----------------------------------------------------------------- (Συνέχεια  έκ τοϋ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ε Ι Σ  προηγουμένου)

β. Δ ακτυλικά απ ο τυπ ώ μ α τα  τύπου  τέντ ιτ -άρς .
*★  *

6. Δ ακτυλικά  αποτυπώ ματα τύπου τέντιτ-άρς.
Εις τον τύπον τοΰ τέντιτ-άρς αί πλεΐσται θηλοειδείς γραμμαί εισέρχονται έκ 

της μιας πλευράς καί κατευθύνονται ή τείνουν νά κατευθυνθοΰν προς την άλλην πλευ
ράν ως και εις τον τύπον του άπλου άρς. Ά λλ’ ή εις το κέντοον τοΰ άποττυπώματος

Σχέδιον 72 Σχέδιον 72α Σχέδιον 72(5

τοΰ τέντιτ-ά.ρς ύπάρχουσα γραμμή ή γραμμαί δεν εξέρχονται, δηλαδή δεν καταλή
γουν έπί τής άλλης πλευράς.

Σχέδιον 72γ Σχέδιον 72δ Σχέδιον 72ε

'Υπάρχουν τριών μορφών τύποι άποτυπωμάτων τέντιτ-άρς ήτοι: 
α) ’Αποτυπώματα τών οποίων αί έπί τοΰ κέντρου θηλοειδείς γραμμαί σχη

ματίζουν μίαν ώρισμένην γωνίαν, οιον 90° ή μικροτέραν.
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β) ’Αποτυπώματα των όποιων ή γραμμή ή αί γραμμαί περί τό κέντρον βαί
νουν δίκην σφηνός προς τα άνω. (Σφήν άποκαλεΐται τό άκρον τερματιζουσης θηλο
ειδούς γραμμής οίουδήποτε μεγέθους καί άν είναι αΰτη καί ήτις γραμμή κατευθυ- 
νεται προς τ’ άνω, δηλαδή προς τό δεύτερον σύστημα των θηλοειδών γραμμών και 
ύπό γωνίαν τουλάχιστον 45° έως 90° έν σχέσει με τάς γραμμάς του πρώτου συστή
ματος, δηλαδή τών οριζοντίων θηλοειδών γραμμών τού αύτοΰ φυσικά δακτυλικού 
άποτυπώ ματος).

γ ) ’Αποτυπώματα ποοσομοιάζοντα προς τον τύπον τών λούπς, έχοντα όμως

Σχέδιον 72ζ Σχέδιον 72η Σχέδιον 72Θ

δύο μόνον έκ τών βασικών σημείων τών λούπς, άλλ’ ελλείπει τό τρίτον, διό και κα
τατάσσονται εις τον τύπον του τέντιτ-άρς.

Αί εικόνες τών δακτυλικών άποτυπωμάτων 72 έο:>ς καί 72λ δεικνύουν τύπους 
τέντιτ-άρς. Τά άποτυπώματα τών εικόνων 72 έως καί 72γ περί τό κέντρον φέρουν 
θηλοειδείς γραμμάς σχηματιζούσας γωνίαν τινά. Τ’ αποτυπώματα 72δ καί 72θ, ή 
περί τό κέντρον γραμμή κατευθύνεται προς τ ’ άνω ύπό μορφήν σφηνός. Τ’ αποτυπώ
ματα τών εικόνων 72ι έως καί 72λ προσομοιάζουν προς τον τύπον τών λούπς, άλλ’

ελλείπει έν έκ τών τριών βασικών σημείων τών λούπς, διό καί χαρακτηρίζονται ώς 
τέντιτ-άρς. 'Ο τύπος τοϋ τέντιτ-άρς καί ό τύπος ώρισμένων λούπς πολλάκις συγχέ- 
ονται καί προκαλοϋν ούτω δυσκολίας εις τούς δακτυλοσκόπους διά τήν κατάταξίν 
των καί τήν ταξινόμησίν των. Ά λλ’ ό αναγνώστης καλόν είναι νά ένθυμήται ότι 
ή άπλή σύγκλισις δύο θηλοειδών γραμμών δεν θεωρείται ώς καμπύλη (κολποειδής) 
γραμμή, άνευ τής οποίας φυσικά δεν νοείται καί τύπος λούπς. Ά λλ’ ούχί σπανίως 
παρουσιάζονται καί σχήματα δακτυλικών άποτυπωμάτων τών οποίων ή έκ πρώτης
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οψεως εξέτασις δύναται νά τά κατατάξη εις τον τύπον του τέντιτ-άρς, λεπτομερεστέρα 
όμως εξέτασις άποδεικνύει ότι ταΰτα δέον νά καταταχθοΰν εις τον τύπον των λούπς, 
διότι υπάρχει κ ο λ π ο ε ι δ ή ς  γ ρ α μ μ ή  κ ά θ ε τ ο ς  έ ν τ ό ς  τ ο υ  χ ώ 
ρ ο υ  τ ο υ  τ υ π ο υ  του δακτυλικού άποτυπώματος, τελείως ελεύθερα καί διερ- 
χομένη έ'μπροσθεν του «δέλτα».

Το σχέδιον 72 δεικνύει τύπον τέντιτ-άρς. 'Η σημειουμένη διά των γραμμάτων 
Α-Α γραμμή άρχεται έκ τής μιας πλευράς του σχεδίου καί περατοΰται επί τής άλλης 
καί σχηματίζει όμως όξεΐαν καμπύλην έν τω κέντρω τού άποτυπώματος. 'Η γραμμή 
Γ ενοΰται μετά τής γραμμής Α-Α εις τό σημεΐον Β καί επομένως δεν δύναται νά 
θεωρηθή ώς διαχωριζομένη γραμμή. Αί γραμμαί Δ-Δ δύνανται νά θεωρηθούν ως 
γραμμαι τυπου τέντιτ-άρς, αν όμως όλαι αΐ άλλαι γραμμαί αί ύπάρχουσαι νΰν έν τω 
σχεδίφ έλλείπουν.

Εις τό σχέδιον 73 ή γραμμή Α-Β άρχεται έκ τής μιά.ς πλευράς σχηματίζει 
καμπύλην εις το κέντρον τού σχεδίου καί περατοΰται έπί τής άλλης πλευράς τής 
εισοδου αύτής. 'Ο άναγνώστης δέον νά μελετήση μετά προσοχής τό σχεδίασμα αυτό 
καί νά άναμνησθή τον κανόνα τής κολποειδούς γραμμής, δηλαδή ότι κολποειδής 
αποκαλεΐται «ή θηλοειδής γραμμή ή είσερχομένη έκ τής μιας πλευράς εις τον χώρον 
τού τύπου τού δακτυλικού άποτυπώματος καί ή σχηματίζουσα καμπύλην τοιαύτην, 
ώστε νά τής έπιτρέπη νά έξέλθη έναντι τού σημείου τής άφετηρίας ή νά τείνη νά 
καταλήξη εις αύτό ή πέραν αυτού». Διό τό σχέδιον τού δακτυλικού αποτυπώματος

73 κατατάσσεται εις τον τύπον τού τέντιτ-άρς ή δέ γραμμή ή σημειουμένη διά τού 
γράμματος Γ χαρακτηρίζεται ώς γραμμή τύπου «σφηνός», δηλαδή κατευθυνομένη 
προς τ’ άνω όπου καί τερματίζει.

Εις τό σημεΐον τού γράμματος Ε σχηματίζεται γωνία. Εις τό σημεΐον τού 
γράμματος «Δ» δέν δύναται νά τοποθετηθή τό «δέλτα», διότι ή αριστερά τού «Δ» 
γραμμή δέν δύναται νά ληφθή ώς προσδιοριστική τού χώρου τού τύπου γραμμή, καθ’ 
όσον αυτή δέν δύναται νά θεωρηθή ώς άποκλίνουσα τής προς τά δεξιάς τού «Δ» 
εύρισκομένης γραμμής, διότι ή γραμμή αΰτη έπανακάμπτει καί περατοΰται εις τό 
σημεΐον τής άφετηρίας. "Οθεν τήν περίπτωσιν τού έν λόγω σχεδίου ό άναγνώστης 
δέον νά τήν συσχετίση μέ τήν τρίτην κατηγορίαν τού τέντιτ-άρς. Εΐπομεν δέ ότι ό 
τρίτος τύπος τού τέντιτ-άρς άποτελεΐται έξ άποτυπωμάτων τύπου λούπς έκ των οποίων 
όμως έλλείπει εν έκ των τριών βασικών σημείων τών λούπς, δηλαδή δέν έχουν :α ) 
ή μίαν πλήρη καμπύλην—κόλπωσιν, β) ή ένα δέλτα καί γ) ή μίαν καταμετρουμένην 
γραμμήν. Δέον έπίσης νά ένθυμούμεθα ότι ή κόλπωσις πρέπει νά είναι έλευθέρα
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δηλαδή νά μήν ένοΰται—στηρίζεται—μετά τής άμέσως καί υπερθεν αύτής ετέρας 
κολποειδούς γραμμής καί εΐδικώτερον εις τον χώρον τής καμπύλης τής κολποειδούς 
γραμμής—τον ώμον—ύπό ορθήν γωνίαν. Καταμέτρησις πραγματικής κολποειδούς 
γραμμής έπιτυγχάνεται δταν ή έκ τού κέντρου τού δέλτα συρομένη νοητή εύθεϊα 
γραμμή ή κατευθυνομένη προς τδ κέντρον τού άποτυπώματος τέμνει ή άπτεται άμφο- 
τέρων των σκελών τής θηλοειδούς κολποειδούς γραμμής. Αί εικόνες 74 καί 75 δει
κνύουν δακτυλικά άποτυπώματα τύπου τέντιτ-άρς. Τά άποτυπώματα ταΰτα έχουν 
μέν εντός τού χοόρου τού τύπου αυτών κολποειδείς γραμμάς, άλλα έπί τη βάσει τού 
διέποντος τό δέλτα κανόνος τό «δέλτα» εις τάς περιπτώσεις αύτάς δέον νά τοποθετη- 
θή επ’ αυτών τούτων τών κολποειδών γραμμών καί τούτου ενεκεν δεν υπάρχει πλέον 
δυνατότης καταμετρήσεως μιας τουλάχιστον θηλοειδούς γραμμής. Αί προσδιοριστικαι 
τού χώρου του τύπου τών υπό μελέτην δακτυλικών άποτυπωμάτων γραμμαί βαίνουν 
παραλλήλως έκ τής άριστεράς προς τήν δεξιάν πλευράν.

Σχεδίου 75 Σχεδίου 76

'Ο τύπος ούτος τού τέντιτ-άρς έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά σημεία τού 
τύπου τών λούπς, δηλαδή ένα δέλτα καί μιά κόλπωσιν, άλλ’ έλλείπει τό τρίτον βα
σικόν σημεϊον, ή καταμετρουμένη γραμμή, διό καί χαρακτηρίζονται ώς τύπου τέντιτ- 
άρς. Ό άναγνώστης δύναται νά συγκρίνη τήν ομοιότητα τού σχεδίου 76 μετά τών 
δακτυλικών άποτυπωμάτων 74 καί 75. 'Η μόνη παρητηρουμένη διαφορά έγκειται 
εις τό ότι ή πορεία τών προσδιοριστικών τού χώρου τού τύπου τού σχεδίου 76 γραμ
μών άρχεται έκ τής δεξιάς καί βαίνει προς τήν άριστεράν πλευράν. Εις άμφοτέρας 
τάς εικόνας ό παρατηρητής δύναται νά διαπιστώση ότι μεταξύ τών παραλλήλως 
βαινουσών προσδιοριστικών τού χώρου τού τύπου γραμμών ή έ'μπροσθεν τού ση
μείου τής άποκλίσεως αυτών, δεν υπάρχει γραμμή τις ή στίγμα τι—τελεία—έπί 
τού οποίου είναι δυνατόν νά τοποθετηθή τό -«δέλτα», έκτος τής καμπύλης τής κολ
ποειδούς γραμμής. "Οθεν οί τύποι ούτοι τών δακτυλικών άποτυπωμάτων χαρακτη
ρίζονται ώς τέντιτ-άρς, διότι έλλείπει τό τρίτον κύριον καί άπαραίτητον σημεΐον, 
δηλαδή ή μία τούλάχιστον καταμετρουμένη γραμμή.

( Σ υνεχ ίζετα ι)



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΤΟ Υ Λ Ε Υ Κ Ο Υ  Θ ΑΝ ΑΤΟ Υ
~ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 35 ΧΡΟΝΙΑ -

----------------------- 'Τπό 'Χπαστυνόμου Α' κ. Γ . ΚΑΡΟ ΥΖΟ Υ___________________

(Συνέχε'.α έκ τοΰ προηγουμένου κ α ί τέλος)
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ε Ι Σ

5. Η έπ ίσκεψ ις σ τό  δω μάτιο  τής άφελοϋς τραγουδ ίστρ ιας  — Ο μβαλίτσες με τά  ρούγα  
ήταν γεμάτες χασ ις.

6. Σ νλληψ ις τω ν λαθρεμπόρων — Κ ατάσχ εσ ις  των αυτοκ ινήτων.
7. Η ά ν ά κ ρ ισ ις γ ια  το αδ ίκημα  — Τά αυτοκ ίνητα  ήσαν γεμ ά τα  χασ ις  — Οί ομολογίες 

των συλληφθεντων.
8· 'Η  ση μ α σ ία  τη ς  ύποΟέσεως.

** *
5. Η έπίσκεψις στό δωμάτιο τής άφελοΰς τραγουδίστριας— Οί βα

λίτσες με τά ρούχα πού ήταν γεμάτες χασίς.
Βρισκόμαστε πια στη 13η ήμερα τής παρακολουθήσεως καί εϊς βάρος των 

υπόπτων Λιβανεζων έχουν συγκεντρωθή άρκετά στοιχεία. Τις τελευταίες ημέρες 
οί παρακολουθουμενοι αρχισαν να παρουσιάζουν νευρικότητα στις κινήσεις τους 
πραγμα ;ιου έκανε τους αστυνομικούς ν ανησυχουν. 'Γ) ρόλος έξ άλλου τής Μακα- 
ριτη στην υποθεσι αυτή τους έκανε να συγκεντρώσουν την προσοχή τους γύρω απ’ 
αυτήν, και τις πιο σοβαρές υπόνοιες ενάντιον της. Στό μεταξύ είχαν συγκεντρωθή 
οι σχετικές πληροφορίες για το άτομον της, οί όποιες την παρουσίαζαν ώς πρόσωπο 
επιπόλαιο και φλύαρο. Πρόσωπό, δηλαδή, κάθε ά.λλο παρά κατάλληλο για νά. παίξη 
το ρόλο ■ συνέργου ενός λαθρέμπορου, καί μάλιστα τής ίκανότητος των Λιβανεζων 
αυτών. Η πλροφορια όμως αυτά, δέν άφηνε καί τις άμφιβολίες της στους άστυνο- 
μικους τής ’Ασφαλείας, μήπως δηλαδή είχαν πέσει έξω στήν έκτίμησι των ικανο
τήτων της, κΓ άρχισαν νά διερωτώνταα
( Μετά απο σχετική συσκεψι απεφασίσθη έπίσκεψις στό δωμάτιο Μακαρίτη. 
Ετσι ^στις 10.30 το πρωί τής 23-2-60 δύο αξιωματικοί τής ’Ασφαλείας, άφοΰ 

βεβαιωθήκαν ότι βρισκόταν στό δωμάτιό της, την έπεσκέφθησαν. Ή  έπίσκεψις τους 
την εκανε να αποοηση. Αυτοί όμως μέ φιλικό τρόπο προσπάθησαν νά άποσπάσουν 
άπ αυτήν όσα στοιχεία τούς ήταν χρήσιμα.

Η αφέλειά της, προκάλεσε άπό τή πρώτη στιγμή έντύπωσι στους έπισκέ- 
πτες της. Αυτή μέ απάθεια, δίχως νά προσπαθήση νά κρύψη τίποτα, τούς εΐπε πώς 
είχαν τά πράγματα μέ κάθε λεπτομέρεια. Τούς είπε δηλαδή δτι, πριν άπό ένάμισυ 
μήνα άρχισε νά έργάζεται στό καμπαρέ «Ρίο» ώς τραγουδίστρια. "Ενα βράδυ, στις 
αρχές του Φεβρουάριου, ήλθαν στό καμπαρέ αύτό, τρία άτομα. Τό ένα άπ’ αύτά, 
ονόμάτι Μισέλ (έννοοΰσε τον Ρίζκ), άπό τήν πρώτη ήμερα έδειξε μεγάλο ένδιαφέ- 
ρον γ ι’ αύτήν κΓ έρχόταν κάθε βράδυ καί τήν συναντούσε εκεί', καί σπαταλούσε πολλά 
χρήματα μαζί της. Ο Μισελ αυτός ήξερε λίγο τα Ελληνικά, κι’ έτσι μπορούσε νά 
συνεννοείται. Τής είπε ότι ήταν ΐχθυέμπορος στή Βηρυττό καί ότι στήν ''Ελλάδα 
ΐ]λθς. για εμπόριό με άλλους δυο φίλους του ιχθυεμπορους. Κάθε βράδυ έρχόταν στό 
καμπαρέ καί καθόταν μέχρι 3.30' πού τελείωνε ή δουλειά της, καί μέ τό αυτοκίνητό 
του την πήγαινε στο δωμάτιο της. Με το ίδιο αυτοκίνητο, όπιυς είπε, είχαν πάει 
καί πολλές έκδρομές στά προάστεια. Μετά άπό λίγες ήμέρες ήλθε στήν παρέα αύτή 
κΓ ένα άλλο πρόσοκπο ήλικιωμένο, πού είχε κΓ αύτό αύτοκίνητο. Αύτή τήν άδυναμία 
τοΰ Μισέλ καί τό πατρικό ενδιαφέρον του γ ι’ αύτήν, δέν μπορούσε καί ή ί'διανά 
έξηγήση.
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'Ένα βράδυ ήλθε, δπως πάντα, στύ καμπαρέ καί τής πρότεινε να μεταφερη 
στο δωμάτιό της δύο βαλίστες για νά τις φυλάξη, επειδή φοβοταν ότι στο ξενοδο
χείο όπου έμενε θά τις άνοιγαν καί θά τοϋ έπερναν τίποτα. Τής είπε ότι οι βαλίτσες 
άύτές είναι γεμάτες άπό ρούχα καινούργια, πού άγόρασε στην Αθήνα και που είχε 
σκοπό νά τά πάρη μαζί του, στη Βηρυττό. Ή  δικαιολογία τού Ριζκ δεν της φάνηκε 
άρκετή καί φοβήθηκε μήπως οί βαλίτσες έ'χουν τίποτε τό ύποπτο. Το είπε αμέσως 
στο διευθυντή τού καμπαρέ, ό όποιος τής συνέστησε νά προσέξη. Τελικά δεχτηκε να 
μεταφερθοΰν οί βαλίτσες στο δωμάτιό της, ύπό τον όρο, όπως είπε στον Ριζκ, οτι δεν 
θά είχαν τίποτα τό ύποπτο.

’Έτσι, ένα βράδυ, κατά τις 3.30' πού γύριζε άπό τή δουλειά της, είδε έξω απο 
τό δωμάτιό της σταματημένο λιβανέζικο αυτοκίνητο. Μό?υ.ς την είδε ο Ριζκ κατε- 
βηκε άπ’ αύτό καί έβγαλε τις δύο βαλίτσες άπό τό πόρτ-μπαγκαζ, ενω αμέσως το 
αύτοκίνητο μέ τούς δύο νεαρούς συνεργάτες του εξαφανίστηκε. Τις βαλίτσες αυτές 
ανέβασε ό ίδιος ό Ριζκ στο δωμάτιό της. Ή  Μακαρίτη άτεο την πρώτη στιγμή άρχισε 
νά ύποψιάζεται, καί τούτο γιατί τό βάρος τους, όπως φαινόταν, ήταν μεγάλο και δεν 
δικαιολογούσε τον ισχυρισμό τού Ριζκ ότι είναι γεμάτες ρούχα. Αύτό το είπε στο 
φίλο της, άλλά έκείνος την καθυσήχασε. ’Αφού τής συνέστησε ν’ άφήνη τό παρα- 
θυοο ανοικτό όταν κοιμάται, γιατί είναι μικρό τό δωμάτιό της καί... για λογους 
υγείας! έπρεπε ν’ άερίζεται περισσότερο, έφυγε. 'Η Μακαρίτη δεν ακούσε την συμ
βουλή τού φίλου της κ ι’ έπεσε νά κοιμηθή. ’Από τήν πρώτη ημέρα άρχισε νά αισθά
νεται πονοκεφάλους καί αδιαθεσία. ΙΙαραπονέθηκε στο φίλο της γιά τή μυρωδιά 
πού έχουν οί βαλίτσες, κ ι’ έκείνος τής είπε ότι μυρίζουν γιατί είναι καινούργιες!

Οί αστυνομικοί ακόυσαν μέ προσοχή όσα μέ τόση αφέλεια τούς είπε η Μακα
ρίτη. ’Αμέσως τής ζήτησαν νά δοΰν τις βαλίτσες. Αύτή χωρίς νά φέρη κανένα δι
σταγμό τούς ώδήγησε στο σημείο πού ήταν οί βαλίτσες, πίσω άπό ένα παραβαν. 
Οί αστυνομικοί σήκωσαν τις βαλίτσες στά χέρια^τους καί μέ έκπληξι παρατήρησαν 
ότι τό βάρος τους ήταν υπερβολικό. 'Η χαρακτηριστική έξ άλλου μυρωδιά που 
έβγαζαν τούς έπεισε ότι είχαν χασίς. Άπό τήν στιγμή αύτή ήσαν βέβαιοι γιά τούς 
σκοπούς των ύπόπτο^ν Λιβανέζων, καθώς καί ότι ή Μακαρίτη στήν άφέλειά της είχε 
πέσει θύμα σπείρας λαθρεμπόρων νακρωτικών.

6 . Σ ύλληψ ις τω ν  λαθρεμπόρων—Κατάσχεσις τω ν  αυτοκινήτων .
Οί δύο άστυνομικοί τοποθέτησαν τις βαλίτσες στή θέσι τους καί είπαν στή 

Μακαρίτη ότι θά παραμείνουν στο δωμάτιό της περιμένοντας τό φίλο της, ο οποίος, 
όπως τής είχε πει θά ερχόταν τό μεσημέρι νά φάη μαζί της έκεΐ.

Οί ώρες περνούσαν. Ό Ριζκ δέν φαινόταν, άλλ’ ούτε καί πλησίαζε καν στο 
δωμάτιό της. Τις ώρες τής παραμονής τους στο δωμάτιο τής Μακαρίτη συνεζήτησαν 
πολλά πράγματα. Άπό τήν πολύωρη αύτή συζήτησι οί άστυνομικοί έπείθοντο όλο 
καί περισσότερο γιά τήν μή συμμετοχή της στήν ύπόθεσι,πράγμα πού δέν έπαυε και 
ή ίδια νά τούς διαβεβαιοόνη, καί νά τούς λέγη ότι ήταν πρόθυμη νά τούς βοηθήση 
σέ ότι τής ζητήσουν.

Είχε βραδυάσει πιά κι’ οί άστυνομικοί άκόμη περίμεναν τον Ρίζκ. 'Η^μη 
έμφάνισίς του άρχισε νά κάνη τούς δύο άξιωματίκούς ν’ άνησυχοΰν. Στις 8 τό 
βράδυ ή Μακαρίτη έπρεπε νά πάη στή δουλειά της. Δέν τήν εμπόδισαν νά φύ- 
γη, τής είπαν όμως ότι άν θά ερχόταν ό Ρίζκ στο καμπαρέ νά τού έλεγε πώς άρρώ- 
στησε βαρειά ή μητέρα της στο χουριο καί έπρεπε νά τήν ΐδή, καί νά τού συνιστοΰσε 
νά παραλάβη οπωσδήποτε τις βαλίτσες του άπ’ τό δωμάτιό της, γιατί δέν ήξερε 
πόσες ήμέρες θ’ άπουσίαζε. Μέ τήν πρόφασι αύτή τής Μακαρίτη πίστευαν ότι ο 
Ρίζκ θ’ άναγκαζόταν νά μέταφέρη τις βαλίτσες άλλου, κι’ εκείνοι τότε νά έκαναν ό,τι 
έπεβάλλετο. Αύτά συνεφωνήθησαν μέ τήν Μακαρίτη κι’ έφυγαν όλοι μαζί άπό τό 
δωμάτιό της, άφοΰ στο μεταξύ είχαν ληφθή μέτρα άσφαλείας γιά τις βαλίτσες.
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Στις 9 το βράδυ ήλθε στο καμπαρέ ό Ρίζκ καί άφού πληροφορήθηκε άπό τή 
φιλτ, του την  ̂αναχωρησί της, τής ύποσχέθηκε δτι μέχρι τής 11 τό Ιδιο βράδυ θά 
φρόντιζε να έπαιρνε τις βαλίτσες του. Μετά άπό λίγη ώρα έφυγε άπό το καμπαρέ 
και πηγο σιο ξενοδοχείο Μαζεστικ δπου έμενε. Τήν ύπόσχεσι του Ρίζκ προς τήν 
1 ^κοΦιτγ) Ύ1(ή παραλαβή των βαλιτσών πληροφορήθησαν εγκαίρως οί αστυνομικοί 
και πήγαν στην οδό Σωκράτους, περιμένοντας γιά νά τον συλλάβουν επ’ αότοφώρω.
>'Τ7 ft  ̂ αρκεΙ έ<? ^ ρες εκεΐ’ ° χα·'1 πάλιν δέν παρουσιάσθηκε.
ινφσασε o.dÛ  το πρωί, οπότε ή Μακαρίτη τελειώνοντας τήν δουλειά της γύριζε στο 

δωμάτιο της. ’Εκεί συνήντησεν τούς άστυνομικούς καί μαζί της άνέβηκαν στό δωμά
τιο της περιμενοντας τον φίλο της.

Είχε σχεδόν ξημερώσει. Ή  νευρικότης άπο τήν οποίαν είχαν κυριευθή οί 
παρακολουθου μενοι, τα παραπλανητικά σχέδια πού έφήρμοζαν στις μετακινήσεις 
τους, καθώς και ή μη εμφάνισις τού Ρίζκ γιά νά παραλάβη τις βαλίτσες άπό τό δω- 
μααο της ^φιλης του, έκαναν τούς αρμοδίους ν’ άνησυχήσουν, μήπαις άπό καθυστε- 
ρημενη ενεργεια τους στήν κρίσιμη στιγμή, αν οχι χάσουν τήν ύπόθεσι, ταλαιπω
ρηθούν αδικαιολόγητα περισσότερο.

, . ^οιπ,°ν άπεφασισθη ή σύλληψις όλων των υπόπτων. Πρώτος συνε-
ληφθη ο Ριζκ στο ξενοδοχείο Μάζεστικ δπου έμενε. Μετά άπό σχετική έρευνα του 
δωματίου του, καί άφού δέν βρέθηκε τίποτα άλλο έκτός άπό μιά ψαλλίδα, ώδηγή- 
θηκε στο δωμάτιο τής  ̂φίλης του. ’Εκεί ή φίλη του, τού συνέστησε νά παραλάβη 
τις βαλίτσες του. Ο Ρίζκ άρνήθηκε δτι είναι οί βαλίτσες δικές του καί ίσχυρίσθηκε 
ο.ι ουδέποτε είχε αφήσει εκεί δικές του βαλίτσες προς φύλαξι.

, Οί αστυνομικοί δέν περίμεναν βέβαια καμμιάν άλλη άπάντησιν άπ’ αύτόν, 
παρα ότι θά ήρνεΐτο, καί χωρίς χρονοτριβή άνοιξαν έπί παρουσία του τις βαλίτσες! 
Οή βαλίτσες ήσαν γεμάτες χασίς ! ' Η έκπληξις των άστυνομικών δέν ήταν μεγάλη 
για το περιεχόμενο, όσο γιά τήν ποσότητα τού χασίς. Τό χασίς αυτό ήταν σέ πλα
κούντια, ^κατεργασμένο και συσκευασμένο μέ άρκετή φροντίδα. Κάθε τεμάχιο άπ’ 
αυτα πού ήταν βάρους 100 δραμίων περίπου, είχε τυλιχθεΐ μέ ύφασμα καί μετά είχε 
τοποθετηθή μέσα σέ ζελοφάν. Μετρήθηκαν καί βρέθηκαν 6λα μαζί 90 ! τεμάχια.

Ο  ̂Ριζκ μόλις είδε τις ανοιγμένες βαλίτσες του γεμάτες χασίς άπόρρησε! 
Προσποιηθηκε δτι δεν ξέρει τίποτα γύρω άπ’ αύτό καί, άφού είπε στούς άστυνομι- 
κους ότι είναι Λιβανέζος υπήκοος, ̂ έζήτησε τήν μεσολάβησι τής πρεσβείας του. ΤΙ 
φίλη του μπροστά στη συμ,περιφορα του αύτή άρχιζε νά φωνάζη καί νά έπαναλαμ- 
βανη δτι οί βαλίτσες είναι δικές του.

Στό μεταξύ άπό  ̂τά άλλα συνεργεία παρακολουθήσεως συνελήφθησαν στις 6 
το πρωί, τής^ίδιας ημέρας, οί υπόλοιποι παρακολουθούμενοι ήτοι : οί Γιαμπρουντί 
Φουάτ, Ρουχαννα ’Αντώνιο καί Κούρ Ζάν, πού έμεναν στό ξενοδοχείο Μέγα. ' Άπό 
την έρευνα πού εγινε^στό δωμάτιό τους βρέθηκε μιά βαλίτσα άδεια, δμοια μέ τις δύο 
βαλίτσες τού Ρίζκ. 'Όπως άνέφεραν οί έπικεφαλής των συνεργείων πού τούς συνέ
λαβαν, οι ανωτέρω ήσαν έτοιμοι γιά νά φύγουν. Στή Πλατεία Συντάγματος ήσαν
σταματημενα καί τά δύο αυτοκίνητα των συλληφθέντων. Στό ένα άπ’ αύτά_στό
αυτοκίνητο ^μπουίκ^τοΰ Γιαμπρουντί—βρέθηκαν άπό πρώτη έρευνα, κάτω άπό τό 
κάθισμά τού οδηγού, έξη πλακούντια χασίς, πού είχαν συσκευασθή κατά τον ίδιο^  I I L  '  ..................  Λ .'■"■’ ' - ' “ '■3) ' ^ ο  j A.J. I  (λ  Ί , υ ν  ί ,Οί ,Ο

τρόπο μέ εκείνα που ήσαν στις βαλίτσες τού Ρίζκ. Ό Γιαμπρουντί, πού ήσαν μπροστά 
κατα τήν έρευνα τού αυτοκινήτου του,προσποιήθηκε τον κατάπληκτο καί άρνήθηκε 
πως αύτός είχε τοποθετήσει τό χασίς έκεί.Ό πως όμως θά δούμε πιο κάτω, στό αυτο
κίνητο αύτό βρέθηκε κι’  ̂άλλο χασίς κρυμμένο σέ ειδικές κρύπτες. ’Έτσι μετά τήν 
πρόχειρη ̂  έρευνα των αυτοκινήτων, οί αστυνομικοί ώδήγησαν τούς συλληφθέντας 
και τα αυτοκίνητά τους στήν Ύποδιεύθυνσι Γενικής ’Ασφαλείας, οπού στό μεταξύ 
είχε ωδηγηθή καί ό Ρίζκ.
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7. 'Η άνάκρισις για  τό αδίκημα—Τά αυτοκίνητα ήσαν γεμάτα χα
σίς—Οί ομολογίες των συλληφθεντω ν .

Μέ τήν σύλληψι καί των τεσσάρων ύποπτων καί παρακολουθουμένων Λιβανέ- 
ζων, καί τήν κατάσχεσι των βαλιτσών του Ρίζκ και των αυτοκινητοον των, όλα τα 
στοιχεία βρίσκονταν στα χέρια των αστυνομικών. Χωρίς χρονοτριβή αρχισαν την 
άνάκρισι για τήν έξακρίβωσι του τροπου εισοόου αυτών και του χασις ο,/] χοορα 
μας καί τό βαθμό εύθύνης τοϋ καθ’ ένός άπ’ αυτούς. (

Εκείνο όμως πού έκανε τούς αστυνομικούς να υποψιασθοϋν, ήταν η ανευρεσις 
χασις κάτω από τό κάθισμα τού οδηγού τού αυτοκίνητου τού Γιαμπρουντι, γι αυτό 
καί άρχισαν vpt ερευνούν μέ προσοχή όλα τά σημεία τουτου. Απο την πρωτη^στιγμή 
παρατήρησαν ότι σέ ένα σημείο τού μαρσπιε, στην δεξιά εμπρόσθια πόρτα, η λαμα
ρίνα δεν παρουσίαζε καλή εφαρμογή. Σήκωσαν ένα πρόχειρό χαλακι, που συνήθως 
τοποθετείται στο δάπεδο του αυτοκίνητου, και επειτα ξεκόλλησαν την λαμαρίνα 
άπ’ όπου παρατήρησαν ένα κόψιμο τού μονίμου καλύμματος του μαρσπιε. Με ενα 
εργαλείο άνοιξαν τό κόψιμο αύτό τής λαμαρίνας καί μέσα ’κεΐ βρήκαν τοποθετημένο 
άνά. δύο πλακούντια χασίς. 'Η έρευνα συνεχίσθη καί στα άλλα τρία σημεία τών υπο
λοίπων μαρσπιε όπου βρέθηκαν τοποθετημένα όμοια πλακούντια.

Τό γεγονός αύτό έκαμε τούς ερευνώντας να δείξουν πιο μεγάλη επίμονη και 
συνέχισαν τήν έρεύνά τους, ή οποία έπεξετάθη τώρα στο πόρτ-μπαγκάζ. ’Εκεί, στο 
βάθος τού χώρου αύτού, παρατήρησαν ότι είχε τοποθετηθή προσφάτους λαμαρίνα

κατά τέτοιο τρόπο πού 
νά μή δίνη υπόνοιες ότι 
πίσοο άπ’ αύτήν είχε κα
τάλληλα κατασκευασθή 
κρύπτη. Οί έρευνώντες 
έκοψαν τήν λαμαρίνα καί 
βρέθηκαν μπροστά σέ 
άλλη κρύπτη, άπό τήν 
οποίαν έβγαλαν 55 πε
ρίπου άκόμη δέματα χα
σίς. "Οση ποσότης χα
σίς βρέθηκε στο αύτοκί- 
νητο ήταν συσκευασμένο 
κατά τον ίδιο τρόπο μέ 
το κατασχεθέν στις βα
λίτσες τού Ρίζκ. Καί ή 
ποσότης πού βρέθηκε 
δεν ήταν μικρή. Δηλαδή 
βρέθηκαν 70! πλακούν
τια περίπου.

"Επειτα άπ’ αύτά άρχισε ή άνάκρισις γιά τήν ύπόθεσι. ’Από τά κατασχε- 
θέντα διαβατήρια βεβαιώθηκε ότι, ό Γιαμπρουντι εΐσήλθε στήν Ελλάδα στις 29-1- 
1960 άπό τό Σταθμό Καστανικό (Ελληνοτουρκικά σύνορα), οί Κούρ Ζάν καί Ρου- 
χάννα Άντόνιο στις 30-1-1960 άπό τον ίδιο Σταθμό καί τέλος ό Ρίζκ Μισέλ στις 
27-1-1960 αεροπορικώς άπό τό αεροδρόμιο Ελληνικού. "Ολοι οί άνακρινόμενοι 
άρνήθηκαν κάθε συμμετοχή στήν ύπόθεσι καί προσπαθούσαν νά διαψεύσουν τους 
πάντας καί τά πάντα. Γιά τό χασίς πού βρέθηκε στο αύτοκίνητό του, ό Γιαμπρουντι 
έπανελάμβανε τις' άρνήσεις του καί τήν κατάπληξί του γιά τό γεγονός. Στο μεταξύ 
είχε συλληφθή καί ό Έλλην Κυριάκού Στυλιανός, μέ τον όποιον όπως γράψαμε, 
είχαν επαφές οί Ρίζκ καί Γιαμπρουντι. ’Αλλά κι’ αύτός άρνήθηκε κάθε άνάμιξι, καί 
ΐσχυρίσθη ότι τον Ρίζκ τυχαίως συνήντησε στήν ’Αθήνα, καί ότι ήταν γνωστός του
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απο την Ισμαηλια. Γην άρνησί του 6 Κυριάκου έπανέλαβε καί μετά την έπίδειξι 
κατασχεθεισης επιστολής του προς τον Ρίζκ σχετικά μέ «το γνωστό εμπόρευμα 
που έχει πολύ ενδιαφέρον έδώ καί στην ποσότητα την γνωστή»... ’Από την επι
στολή αυ ι, η, έβγαινε καθαρα το συμπέρασμα ότι μεταξύ τοϋ Κυριάκου καί τοϋ Ρίζκ 
είχε προηγηθή συνεννόησις.

Η ανακρισις ήταν επίμονη καί εξαντλητική. Είχαν τόσα στοιχεία στα χέρια 
τους οι ανακρινοντες πού δεν μποροΰσε κανείς όσους ψευδείς ισχυρισμούς καί νά 
επροτεινε να τους  ̂αμφισβήτηση την σοβαρότητα. ’Έπειτα άπό άοκετής ώρας επί
μονους ισχυρισμούς ό Κυριακοΰ άναγκάστηκε νά όμολογήση. Είπε λοιπόν ότι ό 
Ριζκ, που είχε μεταφερει χασις άπό την Βηρυττό τον παρακάλεσε νά ένδιαφερθή γιά

'Ολόκληρος ή κ α τ α σ χ ε θ Ε ίσ α  ττοσότης τοϋ χασίς εις τά  γραφεία τής Γεν. ’Ασφαλείας ’Αθηνών.

τή πώλησί του στην ’Αθήνα καί ότι μέσω κάποιου γνωστοΰ του κατώρθωσε νά πωλή- 
ση μόνον δύο πλακούντια προς 5.000, άφοΰ έλαβε αύτός 500 δραχμές ώς προμήθεια.

Άφοΰ ό Κυριάκου έσπασε την σιωπή του καί (ομολόγησε την συμμετοχή του 
στην ύπόθεσι καί τήν ένοχή τοϋ Ρίζκ, ή άνάκρισις στράφηκε ποός τούς τρεις άλλους 
Λιβανέζους. Καί αύτοί άρχικώς έτήρησαν επίμονα αρνητική στάσι γιά τήν συμμε
τοχή τους. Τό παιχνίδι αύτό βέβαια μέ τούς άστυνομικούς, οί όποιοι είχαν σχημα
τίσει τή γνώμη τους γιά τήν έπικινδυνότητα τής σπείρας των άνθρώπων αυτών, δέν 
μποροΰσε νά κοατήση έπ’ άπειρον. ’Έτσι οί άνακρινόμενοι μπροστά στά στοιχεία 
πού είχαν οί άστυνομικοί καί τήν επίμονη στάσι τους «έσπασαν» καί πρώτος άρχισε 
νά όμολογή ό Κούρ, ό όποιος μέ κάθε λεπτομέρεια είπε πώς έχουν τά πράγματα καί 
ύπό ποιες συνθήκες βρέθηκε στά δίκτυα τοϋ Ρίζκ. Είπε λοιπόν ότι προ διμ,ήνου 
γνώρισε τον Ρίζκ σέ μιά συνοικία τής Βηρυττοΰ. Αύτός τότε τοϋ πρέτεινε νά κάνουν 
λαθρεμπόριο ναρκωτικών άπό τον Λίβανο στήν Ελλάδα, όπου κατά τις πληροφο
ρίες του τό χασίς πωλείται σέ μεγάλη τιμή. 'Όσο γιά τον ρόλο του, τον καθησύχασε 
λέγοντάς του ότι δέν θά είναι καθόλου επικίνδυνος, γιατί είχε λάβει όλα τά άπαραί- 
τητα μέτρα ασφαλείας. Είχε μάλιστα βρή στήν ’Αθήνα καί τό κατάλληλο πρόσωπο 
πού θά πωλοΰσε τό χασίς άμέσως προς 35.000 δραχμές (Ελληνικές) κατά κιλό. Γιά 
νά συμμετάσχη στήν έπικερδή αυτή έπιχείρησι έπρεπε νά χρηματοδοτήση τον Ρίζκ 
μέ 3.500 λίρες (Λιβάνου) καί νά τοϋ διέθετε τό αυτοκίνητό του στήν Βηρυττό. Πεί- 
σθηκε, όπως είπε, σ’ αυτά πού τοϋ πρότεινε ό Ρίζκ καί μεθυσμένος άπό τήν ιδέα του 
εύκολου καί μεγάλου κέρδους, δέχθηκε τούς όρους του.
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Ό  Ρίζκ μετά διήμερη άπουσία άπό την Βηρυττδ έπέστρεψε και αφού τον 
συνήντησε τοΰ είπε πώς βρήκε 21 οκάδες χασίς, το όποιον έχει καταλληλα κρύψει 
στο σασσί τοΰ αυτοκινήτου, στις ύπάρχουσες εκεί κοιλότητες, κατα τέτοιο τροπο 
πού καί έπειτα άπό έπίμονη έρευνα νά μ.ήν βρίσκεται. Στο μεταξύ στην υποθεσι 
αύτή έμυήθη καί ό Ρουχάννα Άντόνιο, ό όποιος θά τον συνωόευε στο ταξίδι του προς 
τήν Ελλάδα. "Οταν ήλθε ή στιγμή δόθηκε ή εντολή τής άναχωρήσεως άπο τον 
Ρίζκ, ό όποιος ταξίδευσε αεροπορικώς. ’Έτσι χωρίς κανένα απροοπτο στο ταξίδι 
τους, πέρασαν άπό τό σταθμό Καστανιών, έφθασαν στήν Άθηνα και έμειναν στο 
ξενοδοχείο Μάζεστικ, όπου τούς περίμενε ό Ρίζκ. Μετά επταήμερη παραμονή σ 
αύτό, τούς συνέστηοε ό Ρίζκ καί μετεκινήθησαν στο ξενοδοχείο Μεγα, για λογους 
άσφαλείας.

’Έπειτα άπό αύτές τις ομολογίες ό Ρίζκ άπεγυμνώθη. 
μονή άρνησί του καί ώμολόγησε. Χωρίς νά προσθέση νέα στοιχεία στην υποθεσι, 
επιβεβαίωσε όλα όσα είπαν οί συνεργοί του. Είπε μόνον ότι, επειδή παρ’ όλες τις 
προσπάθειές τους δεν μπόρεσαν νά διαθέσουν τό χασίς αύτό έδώ, ήσαν έτοιμοι να 
φύγουν γιά τήν ’Ιταλία ή Γαλλία, όπου υπήρχαν περισσότερες έλπίδες να το πωλή- 
σουν. Γιά τό σκοπό αύτό έξ άλλου είχαν θεωρήσει τά διαβατήριά τους στη Βηρυττο 
γιά τις δύο αύτές χώρες.

8. 'Η σημασία τής ύποθέσεως.
Μέ τήν ομολογία καί τοΰ άρχηγοΰ τής σπείρας, τελείωσε ή άνάκρισις. Οι 

άστυνομικοί μετά τόσων ημερών εξαντλητική κούρασι άνέπνευσαν. 'Η είδησις γιά 
τήν μεγάλη αύτή επιτυχία συγκίνησε τον αστυνομικό κόσμο. 'Η κοινή γνώμη τήν 
ύπεδέχθη μέ βαθύτατη ίκανοποίησι καί θαυμασμό. Οί άρμόδιοι άφιέρωσαν τά πιο 
κολακευτικά λόγια γιά τήν δρασι τής άστυνομίας στον τομέα τής μάχης κατα των 
διαβρωτικών στοιχείων τού κοινωνικού συνόλου. 'Ο Ελληνικός καί ξένος τύπος 
έπί ημέρας άσχολήθηκε καί άφιέριυσε πολύστηλες σελίδες γιά τήν ύπόθεσι αύτή.

Τό κτύπημα τής άσφαλείας κατά τών εμπόρων τοΰ λευκού θανάτου έπεσε 
σαν βόμβα στον κύκλο τους. Καί ή επιτυχία αύτή όμολογουμένως δέν ήταν μικρή ! 
53 κιλά χασίς! "Αν λάβη κανείς ύπ’ οψει του τις άνάγκες τής ΐδικής μας «άγορας» 
άπό στατιστικά στοιχεία, έφθανε τό δηλητήριο αύτό νά ίκανοποιήση τά θύματά του 
γιά πολύ καιρό, λαμβανομένης μάλιστα ύπ’ οψει καί τής εξαιρετικής του ποιότητας. 
’Αλλά οί συλληφθέντες θά διέθεταν οσο μπορούσαν έδώ καί τό ύπόλοιπο θά τό μετέ
φεραν στήν ’Ιταλία—Γαλλία. 'Η δράσις όμως τής άστυνομίας μας δέν τούς άφησε 
οχι νά φθάσουν έκεϊ, άλλ’ ούτε καί νά διαθέσουν έδώ παρά έλαχίστη ποσότητα.

.Πόση εύγνωμοσύνη πράγματι χρεωστα ή κοινωνία στήν άστυνομία! Δέν 
πρόκειται βέβαια νά έπεκταθοΰμε στήν άνάπτυξι τών καταστρεπτικών άποτελε- 
σμάτων έπί τής κοινωνίας έκ τής χρήσεως τών ναρκωτικών. Σημειώνουμε τήν με
γάλη έπιτυχία τής Γενικής ’Ασφαλείας στον τομέα αύτό, πού ήταν καί ή μεγαλυτέρα 
στά τελευταία 35 χρόνια. Πόσα άλήθεια θύματά του ήδη θά έστελνε στο θάνατο ή 
στο φρενοκομείο, άλλά καί πόσα νέα θύματα δέν θά πρόσθετε στις τάξεις τών τοξι
κομανών τό χασίς αύτό.

Τά πράγματα ήσύχασαν πιά. Τό τέρας ξεψύχησε! Οί συλληφθέντες έστάλησαν 
ήδη στον Εισαγγελέα γιά νά δώσουν λόγον τών πράξεών τους. 'Η σπάθη τής δικαιο
σύνης πρέπει νά έπιπέση έπ’ αύτών βαρεία καί άνευ οίκτου. Τά αύτοκίνητα, πειστή
ρια τοΰ άδικήματος, κατεσχέθησαν. Τό «δηλητήριο» κατεσχέθη κι’ αύτό καί πήρε 
τήν πρώτη θέσι στις προθήκες τοΰ έγκληματολογικοΰ μουσείου τής Άσφαλείας, γιά 
νά μαρτυρα καί νά ύπενθυμίζη σ’ έμάς καί τούς έπερχομένους τήν μεγάλη έπιτυχία 
τής υπηρεσίας αύτής.

Ό σάλος έκόπασε. Ή  άστυνομία πρόσφερε μιά άπό τις μεγαλύτερες υπηρε
σίες της προς τήν κοινωνία. Ή  έπαγρύπνησις όμως πρέπει νά είναι συνεχής, γιατί 
τό τέρας δέν θ’ άργήση νά σηκοόση καί πάλι κεφάλι γιά νά ξαναχύση τό δηλητήριό του.

Γ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ

Εγκατελειψε την επι-
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τυπωματ
εςιχνιασιν καί διαλεύκασιν ένός σκοτεινού έγκλήματος.

Η απαντησις είναι καταφατική καί μάλιστα διά της χρησιμοποιήσεως τού
των πολλαπλασιαζονται αί πιθανότητες άνακαλύψεως τής ταυτότητος ενός έγκλη- 
ματίου.

Επειδή όμως ταΰτα δέν θεωρούνται έπισήμως ώς ισχυρόν αποδεικτικόν μέ
σον, απο πολλούς ερευνητάς, διά τον λόγον αυτόν καί δέν έτηροΰντο άρχεΐα παλαμι- 
κών άποτυπωμάτων.

Ο τροπος ενεργείας διά τήν άνεύρεσιν των άποτυπωμάτων τούτων, ή μέθοδος 
εμφανισεως, διαφυλάξεως, διατηρήσεως καί ταξινομήσεως είναι άκριβώς ό ίδιος

ώς τού των δακτυλικών άποτυπωμάτων. Ή  
δέ άποδεικτική των άξια κατά τήν γνώμη 
μου είναι ίσης σπουδαιότητος μετά των δα
κτυλικών άποτυπωμάτων.

Ή  κατάλληλος έκμετάλλευσίς των καθ’ 
ον τρόπον επιτυγχάνεται εις τά δακτυλικά 
αποτυπώματα, μάς άποδίδει πλεΐστα ωφελή
ματα ώς προς τήν έξιχνίασιν ένός έγκλήμα
τος καί τήν άναγνώρισιν καί έξακρίβωσιν 
άγνώστου προσώπου έγκληματίου ή μή.

Οί ειδικευμένοι ύπάλληλοι των ’Εγκλημα
τολογιών'Υπηρεσιών, ούδεμίαν δυσκολίαν θά 
συναντήσουν κατά τήν διερεύνησιν τού τόπου 
τοϋ έγκλήματος καί τής έμφανίσεώς των 
καθ’ όσον θά άκολουθηθή ή γνωστή τακτική 
τών δακτυλικών άποτυπωμάτων.

'Ως γνωστόν άποτυπώματα δακτύλων 
εγκαταλείπονται συχνότερον εις τον τόπον 
τοϋ έγκλήματος καί σπανιώτερον τοιαΰτα 
τής παλάμης. Τοΰτο οφείλεται εις τό γεγο
νός τής διά τών δακτύλων ψαύσεως άντικει- 
μένων καί μετακινήσεως.

Παλαμικά άποτυπώματα ώς έπί το πλεΐ- 
στον άνευρίσκονται έπί βαρέων καί ογκωδών 

άντικειμενων, τά όποια μετεκινήθησαν ή μετεκομίσθησαν προσφάτως.
Έ πί τών άνωτέρω άντικειμένων παρατηρεΐται συχνότης τής έπαφής τής παλά

μης μετά τής έπιφανείας τούτων, λόγω τής καταβαλλομένης μεγαλυτέρας δυνάμεως.
Εις τήν παρατιθεμένην εικόνα παρατηρεΐται εμφανέστατα έπί τής παλάμης 

ή καλουμένη γραμμή τής ζωής καί πλεΐσται άλλαι γραμμαί παρατηρούμεναι έπί τής 
φαλαγγικής περιοχής τού άντίχειρος, δείκτου, μεσαίου καί παραμέσου.

'Άπαντα τά άνωτέρω στοιχεία τών άποτυπωμάτο^ν τής παλάμης είναι λίαν

’Αποτύπωμα παλάμης.



ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΤΑ ΕΓΚΛΗ Μ ΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΝΩΤΙΣΤΩΝ 
Κ Α Ι Η ΔΡΑΜ ΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟ ΡΙΑ  Μ ΙΑΣ Ν ΕΑΣ

- Τ Ο  ΥΠΝΩΤ1ΣΤΙΚΟΝ ΒΛΕΜΜΑ -
Δημοσίευμα έφημερίδος __________________________

« ’Εθνική» της 21-5-1926

'0  διάσημος Βιεννέζος υπνωτιστής δόκτωρ Τόμα, ό όποιος απέκτησε παγκό
σμιόν φήμην άφ’ δτου κατώρθωσε νά υπνώτιση συγχρόνως 180 ατομα, εδημοσιευσε 
τελευταίως εις έν ’Αγγλικόν Κυριακάτικον περιοδικόν ενδιαφέρον άρθρον, διά του 
οποίου άποδεικνύει ότι πολλά εγκλήματα έγιναν ύπό υπνωτιστών και ότι τα εγκλή
ματα αύτά πάλιν διά του υπνωτισμού αποκαλύπτονται.

Είναι όμως δυνατόν νά έχη ένας άνθρωπος τό χάρισμα τοΰ ύπνωτιστικοϋ βλέμ
ματος να χρησιμοποιη 
την δύναμίν του αύτήν 
εις την καθημερινήν ζω
ήν, χωρίς έν τούτοις νά 
γνωρίζη τί τεραστίαν 
δύναμιν κατέχει. Διά 
τούς ανθρώπους οί ό
ποιοι έχουν ύπνωτιστι- 
κόν βλέμμα μόνον οΐ εί
κοσι τοΐς εκατόν τό γνω
ρίζουν. Μερικοί τό χρη
σιμοποιούν δι’ εγκλημα
τικούς σκοπούς, όπως 
ένας άγνωστος ’Ινδός, 
ό όποιος υπνώτισε τε
λευταίως εις τήν Ριβιέ
ραν τον ταμίαν μιας Τρα- 
πέζηςκαί τον έξηνάγκα- 
σε νά τοΰ παραδώση 
600 λίρας. Εις τήν ’Αγ
γλίαν, μία γύφτισσα ύπό τήν πίεσιν τού ύπνωτιστικοϋ της βλέμματος, έξηνάγκασε 
τον ιδιοκτήτην ενός γκαράζ νά τής παραδώση τό περιεχόμενον τοΰ ταμείου του.

Συχνά συναντά κανείς άνθρώπους, οί όποιοι έπιβάλλονται πάντοτε εις τούς 
άλλους, καί επιτυγχάνουν εις δ,τι έπιχειρήσουν, εις τάς επιχειρήσεις των, εις τον 
έρωτα, τήν πολιτικήν. Οί άνθρωποι αυτοί έχουν πάντοτε περίεργα μάτια. Είναι ύπνω-

Τό ύττυωτιστικόν βλέμμα τοΰ δόκτορο; Τόμα.

χρήσιμα διά κάθε έρευνητήν τοΰ έγκλήματος εις περίπτωσιν άνευρέσεως τοιούτων 
έπί τοΰ τόπου ενός άδικήματος.

’Εάν δέ έξετάσωμεν προσεκτικώς τήν εικόνα, θά παρατηρήσωμεν δτι, έπί τής 
έπιφανείας της παλάμης προ τής φάλαγγος τοΰ παραμέσου δακτύλου σχηματίζεται 
ό τύπος τοΰ κολποειδούς περιέχων δλα τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τοΰ τύπου 
αύτοΰ.

"Ενα δέλτα είτε έπί τής δεξιάς είτε έπί τής άριστεράς χειρός δύναται νά ληφθή 
διά τήν κατασκευήν τοΰ δεξιοΰ ή άριστεροΰ λοξοειδοΰς κολποειδούς τύπου (Slant 
loop).



___________ 1α εγκλήματα των υπνωτιστών χ«1 ή δραματική Ιστορία μιας νέας 8131

τισταί, έστω καί άν δεν τό γνωρίζουν. "Οταν όμιλοΰν μέ Ινα άνθρωπον, δέν τον κυτ- 
,ουν κατα προσωπον παρα μόνον όταν ή συζήτησις φθάση εις τό περισσότερον ένδια- 
φερον σημειον. Τότε σηκώνουν τό κεφάλι των, καί κυττοΰν τον άλλον εις τά μάι
Το υπνωτιστικον των βλέμμα τούς επηρεάζει.

Δέν YHJTrnnPr n  ι » /  ‘. \ /** Μ Λ/ / ν '/ Λ ,ί> ι.Λ  .  .  . . .  ΐ  .  1

ματια.

,  Δεν η μπορεί όμως νά διακρίνη κανείς έκ πρώτης οψεο ς̂ εάν ένας άνθρωπος 
είναι υπνωτιστής η υπνωτιζόμενος. Εις τάς βορείους χώρας οί ύπνωτισταί είναι 
σΐί ν άν και όχι πάντοτε. Εις τάς νοτίους όμως χώρας τό γνώρισμα
αυτό δεν ισχύει. Πάντοτε όμως τά μάτια του ύπνωτιστοΰ είναι βαθειά. Τό βλέμμα 
του εχει εξαιρετικήν σταθερότητα καί τά βλέφαρά του δέν παίζουν.

, νας^άπο τους διασημοτέρους ψυχολόγους τής Βιέννης, ό καθηγητής Βάγνερ 
μαουρεγκ, υποστήριξε κάποτε ότι είναι άδύνατον εις ένα ήθικόν άνθρωπον νά έκτε- 
λεσ/) έγκλημα,^ όσον και άν τον διατάξη ένας ισχυρός υπνωτιστής.

, „ α ν<χ άποδειξη ότι η θεωρία τοΰ καθηγητοΰ Βάγνερ Γιάουρεγκ ήτο έσφαλ
μενη,^ενας συνάδελφος του υπνώτισε μιαν νέαν, της εδωσε ένα περίστροφον καί την 
οιεταςε να μεταβή είς τό γραφειον τοΰ καθηγητοΰ καί νά τον φονεύση. Ή  νέα έξετέ- 
λεσε την διαταγήν κατά γράμμα, καί έπυροβόλησε κατά τοΰ καθηγητοΰ. Ευτυχώς 
το περίστροφον ήτο κενόν.

Τα εγκλήματα, τά όποια διαπράττουν άτομα '

γων 
πουργκ
τοΰ, αλλ’ άνευ άποτελέσματος.

Ομιλος τής Εδ̂ ιθ διεμαρτυρηθη, λέγων ότι αύτός δέν είχε καμμίαν ιδέαν 
ιής κλοπής και η Εδιθ επεβεβαιωσε τους λογους του. Ειπεν ότι ήθελε νά τοΰ χαρίση 
.ο ωρολογιον δια να τοΰ καμη εκπληξιν. Η αστυνομία ήναγκάσθη νά άπολύση τον 
νεον^και να οδηγηση νην Εδιθ εις το δικαστήριον. 'Η νεαρά κλέπτρια κατεδικάσθη είς 
διετή φυλάκισιν.

άπό τήν οποίαν θά είσήρχετο ή Έδιθ.
ι Μ^τ ολίγον, ανήσυχος και κατωχρος η Εδιθ εισήλθε συνοδευομένη άπό μίαν 

φύλακα. Ό διευθυντής των φυλακών τής έθεσε μερικάς ερωτήσεις. Συγκινημένη ή 
κατάδικος άνελύθη είς δάκρυα. Τήν στιγμήν εκείνην έξέλεξεν ό δόκτωρ Τόμα διά νά 
στραφή προς αυτήν και να τής τεινη τας χεΐρας. Ώθουμένη άπό μίαν άκατανίκητον 
ανάγκην, ή "Εδιθ τάς έσφιξε.

f Περίεργο. Δεν μπορείτε να αφισετε τα χέρια μου, τής είπε τότε ό υπνω
τιστής.
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Ή  Έδιθ έδοκίμασε νά τά άφίστ], άλλά δεν το κατώρθωσε. 'Ο δόκτωρ Τόμα
τήν διέταξε τότε νά κοιμηθή. _ , , , ,. , ,

Δεν εΐχον παρέλθει τριάντα δευτερόλεπτα καί ή κατάδικος είχε περιπεσει εις 
ύπνον. 'Ησυχία απόλυτος έπεκράτει εις τό γραφεϊον. Μονον η πεννα του γραμμα- 
τέως, ό όποιος έκράτει τά πρακτικά, ήκούετο καθώς έξυνε το χαρτί.

—Πέστε μου πώς έγνωρίσατε τον ιοίλον σας και τι συνέβη μεταςυ σας, διεταξετον φίλον σας καί τί συνέβη με 
τήν ’Έδιθ ό δόκτωρ Τόμα. Πέστε μου δλην τήν άλήθειαν. __ , , ,

Καί ή "Εδιθ είπε τήν άλήθειαν. Ή  έξομολόγησίς της ήτο δραματική καί ό

έσταμάτησε μιά ήμερα στον δρόμο καί μοΰ ώμίλησε. Λεν ηθι 
άκούσω, άλλά είχε κάποιαν δύναμιν έπάνω μου, πού δεν με αφινε να του φύγω. Τον 
ήκολούθησα. Μέ ώδήγησεν εις ένα παγκάκι τού πάρκου καί ̂  μέ̂  έβαλε νά καθησω 
κοντά του. Μοΰ έπιασε τό κεφάλι μέ τά χέρια του καί έ'φερε τα μάτια μου κοντά στά 
δικά του. «Νά μή ξαναγυρίσης σπίτι σου, μου είπε. Θέλω νά μεινης μαζί μου». Εδο- 
κίμασα νά άντισταθώ, άλλά δεν τό κατωρθωσα. Ποτέ δεν είχα την δυναμιν να του 
είπω «οχι». "Εκαμνα πάντοτε 6,τι μέ διετασσε.

Καί ή ’Έδιθ διηγήθη τήν φρικτήν ιστορίαν τής ζωής της κατά τους δύο αυτούς

τυράννου Αυτός έζη πλουσιώ-
•ου εφερετο κατα τον (ίαναυσοτερον

μήνας.
Καθημερινώς έκλεπτε, κατά διαταγήν του 

τατα μέ τό προϊόν τών κλοπών. Προς τό θύμα ι 
τρόπον.

"Οταν ή έξομολόγησίς έτελείωσεν, ό δόκτωρ Τόμα διέταξε τήν Έδιθ :
—Τάς 5 μ.μ. νά ζητήσετε νά άναθεωρηθή ή δίκη σας καί νά εΐπήτε εις τον δι

καστήν δ,τι είπατε εις έμέ. Τώρα ξυπνήστε καί έπιστρέψατε εις τό κρατητήριόν σας.
Ή  ’Έδιθ έξετέλεσε κατά γράμμα τήν διαταγήν τού ύπνωτιστοϋ. Έζήτησε να 

άναθεωρηθή ή δίκη της. Ή  αίτησίς της έγένετο δεκτή καί μετά μίαν εβδομάδα ό 
φίλος της έκάθητο εις τό έδώλιον τού κατηγορουμένου, βέβαιος δτι θά ήθωοΰτο, έφ’ 
δσον ό μόνος μάρτυς κατηγορίας ή ’Έδιθ εύρίσκετο, ώς έξηκολούθει αυτός να νομιζη, 
ύπό τήν άπόλυτον επιρροήν του.

Ά λλ’ ή ’Έδιθ έπροστατεύετο ύπνωτικώς άπό τον δόκτορα Ί όμα καί κατέ- 
θεσεν δλην τήν άλήθειαν. ’Έκπληκτος, προ τού απροόπτου κατηγορητηρίου, τό όποιον 
έξήλθεν άπό τά χείλη της, ό κακούργος ήναγκάσθη νά όμολογήση.

Τό ύπνωτιστικόν έγκλημα είχε διαλευκανθή χάρις εις τον υπνωτισμόν.



ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ

Π ά σ χ α  σ τ η ν  ’ Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Σ χ ο λ ή
Ύτώ δοκ. 'Υπαστυνόμου κ. Σ . ΠΗΛΟΥ

Ο Απρίλης δεν είναι μοναχα η χρυσή λουλουδιασμένη πύλη του καλοκαιριού... 
” ν είναι μοναχα ο μήνας των χρωμάτων, των κελαηδησμάτων, τής φλογέρας καί 
τής γαλανής άπεραντωσύνης... ’Έχει γιά τον χριστιανικό κόσμο μια πολύ—πολύ 
μογαλυτερη, μια ξεχοοριστα διαλεχτή αξία... Γιατί μέσα στην μυρωμένη, πολύχρω
μη αγγαλιά του είναι τοποθετημένη ή ’Ανάσταση τού Λυτρωτοΰ των άνθρώπων...

Ετσι, πουλιά καί λουλούδια κ ι’ ανθρώπινες καρδιές ενώνονται σ’ ένα πανέ
μορφο πανηγύρι χαράς κ ι’ αγάπης, μαζί μέ τις καμπάνες πού χαρμόσυνα διαλαλοϋν 
μέσα στην ανοιξιάτικη νύχτα το μεγάλο μήνυμα...

«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ». . '
Κι’ ετούτο το γαληνεμένο πανηγύρι τής ανοιξιάτικης έκστασης γίνεται γρα

φική φιέστα στον τόπο μαε...
Πάσχα στήν Ε λλάδα !!!...
Λαός ρωμαντικος και ευσεβής, ενθουσιώδης καί πολυθόρυβος ό λαός μας, 

ζη πιο έντονα, ζή πιο αγνά, πιο δυνατά, πιο ολοκληρωτικά αυτήν τήν μαγευτική

Ή Α.Β.Υ. ό Διάδοχος τσουγκρίζει τό αυγό Του μέ τόν κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτην.

στιγμή... Είναι, βλεπετε, η υπέροχη σκηνοθεσία τής άγριας φύσης πού τόν περι
βάλλει, 6 πεντακάθαρος ούρανός του, τά χαρωτιμένα ήθη καί έθιμά του, ή άδολη, ή 
παιδιάστικη ψυχοσύνθεσή του, πού τόν ρίχνουν στή δίνη τής μεγάλης στιγμής...

Κι’ είναι ακόμα τά κεράκια, τά βεγγαλικά, οί κατανυκτικές ακολουθίες 
τών ναών, ή έντολή τής αγάπης πού πιότερο τόν μαγνητίζει, ή απλή κι’ ευλαβική 
πίστη του, οί παραδόσεις καί οί πανάρχαιοι θρύλοι του, πού άρχίζουν άπ’ τον Θεό
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του καί σ’ Αυτόν καταλήγουν... Ξεφάντωμα διαδέχεται το: «Χρίστος Ανεστη))...
Γι’ αύτό χιλιάδες τουρίστες, από κάθε γωνιά τής γης, έρχονται στην Ελλά

δα αυτές τις μέρες για να ζήσουν καί να χαροϋν την Άνασταση του Θεοϋ και τής 
φύσης, στην πιο γνήσια, στήν πιο χαριτωμένη μορφή της...  ̂  ̂ ^

’Έρχονται νά ΐδοΰν την πατροπαράδοτη σούβλα με τ ’ αρνί...να τσουγκρίσουν 
τά κόκκινα αυγά... νά ξεχαστοϋν μέσα στήν τρικυμία τής ομορφιάς και τής αγαπης..^.

—Το περιοδικό αύτό, την εντολή τής ’Αγάπης υπηρετεί και απ αυτήν αντλεί 
την δύναμή του, από τήν πρώτη στιγμή πού είδε το φως τής δημοσιοτητος ίσαμε 
σήμερα. Καί αύτό γιατί ό ιδρυτής καί διευθυντής του είναι πλημμυρισμένος αγαπη 
γιά τήν ’Αστυνομία, πού αποτελεί τό πιο άκριβό ιδανικό του...

Γιορτάζει λοιπόν σήμερα τό /ΙΟ ριοδικό αύτό... Καί χαίρεται... Και αγαπά, πιο 
τερο δ,τι αγάπησε πολύ... ’Έτσι θ’ άνοιξη απόψε πάλι, δπως κάθε χρόνο, μια λουλου- 
διασμένη παρένθεση χαράς, γιά νά παρουσιάση στο αναγνωστικό της κοινο ενα 
καθαρά αστυνομικό Πάσχα, δπως τό έζησε και τό χαρηκε στην Αστυνομική Σχολιγ..

'Η ’Αστυνομική Σχολή ! ! !..̂  Καί πόσα δεν θυριζουν ετούτες οι τρεις απλές 
λέξεις ! ! ! Θυμίζουν ενα έργο, θυμίζουν μιά ζωή, ξαναφέρνουν στη θύμηση μια 
κοσμογονία δημιουργίας πού θεμελιώθηκε στήν τελευταία εςαετια... ^

Πνευματικό κέντρο, τήν είπαν.., Καί μήπως δεν είναι; Δεν έγινε; Ποσά και 
πόσα δεν είναι τά πεπραγμένα τής ’Αστυνομικής Σχολής τα τελευταία χρονιά! Ν 

Σήμερα ένα μονάχα μπορούμε νά σημειώσουμε : 'Ότι δηλαδη η Αστυνομική

'Η Α.β.Υ. ό Διάδοχος τσουγκρίζει τό αυγό Του μέ δοκίμους Άρχκρύλακας.

Σχολή στον τομέα των εορτών καί των ψυχαγωγικών εκδηλώσεων έχει μιά ζηλευτή 
παράδοση. Καί ή παράδοση έτούτη έτηρήθηκε κι’ έφέτος μέ ομορφο τρόπο... Με
γάλη ικανοποίηση αυτή, στ’ άλήθεια, γιά ’κείνον πού έκοπίασε γιά νά παραδωση 
στούς νεωτέρους του τήν ιερή έτούτη παρακαταθήκη! ! !
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Αλλα ας ερθουμε στήν ’Αστυνομική Σχολή το μεσημέρι τής Κυριακής τοΰ 
Πάσχα...

Με την φροντίδα τοΰ Δ/τοΰ τής Σχολής κ. Εμμανουήλ Άρχοντουλάκη καί των 
βοηθών του... ομορφοστολισμένη, πεντακάθαρη καί χαρούμενη ή ’Αστυνομική 
Σχολή ελαμπε κείνη την Κυριακή... Είχε βάλει για μια ακόμα φορά τα γιορτινά 
της, και με την απλή καλόγουστη διακόσμησή της καί τά. πολύχρωμα γιορταστικά 
της μπιμπελω πρόβαλε σαν ακριβή εικόνα γαλήνης καί χαράς...

Εςω στο προαύλιο οι σούβλες μέ τ ’ αρνιά... Πιο ’κεΐ, στολισμένο, τό τουριστι
κό περίπτερο... Η αψίδα από λουλούδια καί σημαίες στήν πόρτα... Καί μέσα οί 
αίθουσες ν αστράφτουν... τάξις, ακρίβεια, ομορφιά...

Κι υστέρα η αίθουσα γέμισε... Κόσμ,ος διαλεχτός τήν πλημμύρισε... εύγενείς 
αξιωματικοί περιέρχονταν από τραπέζι σε τραπέζι καί έφρόντιζαν, μέ υποχρεωτικό 
τροπο, για την περιποίηση των προσκεκλημένων, ενώ πάνω στο ξύλινο υπόβαθρο 
ό οΡΧΎ}σ τΡ0ί τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ύπό τήν διεύθυνση τοΰ εκλεκτού μαέστρου 
1 παστυνομου κ. Μπουκουβαλα έδινε τήν εύθυμη, τήν γιορτινή νότα τής ήμέρας...

Πεντακάθαροι σερβιτόροι πηγαινοέρχονταν αδιάκοπα μέσα στους διαδρόμ,ους, 
φορτωμένοι μέ λογής—λογής λιχουδιές κ ι’ όρεχτικούς μεζέδες... Κοκορέτσι, ψητό 
αρνί, τυριά, σαλατες, ορεκτικά, φρούτα, γλυκίσματα καί άφθονη μπύρα αποτελούσαν 
το πλούσιο μενοΰ τής πασχαλινής πανδαισίας...

Κι’ ύστερα άρχισε ή παρένθεση των καλλιτεχνών, τόύν διαλεχτών καλλιτεχνών 
που πλαισίωσαν εύγενικά τό πρόγραμ,μα καί έδωσαν ένα κεφάτο, χαρούμενο τόνο 
στο άστυνομ,ικό γλέντι, πού ευθύς αμέσως άναψε...

Ό Διοικητή; τή ; Σχολή; κ. Έμμ. Άρχοντουλάκη; προσφωνεί τήν Α ,Β ,Υ . τό Διάδοχο.

Φίλοι τοΰ περιοδικού αύτοΰ καί τής ’Εκπομπής τής ’Αστυνομίας, καί θαυ- 
μασταί τοΰ έργου τής ’Αστυνομίας Πόλεων, οί καλλιτέχνες προσφέρθηκαν αφιλο
κερδώς καί πολύ πρόθυμα νά ψυχαγωγήσουν τούς καλεσμένους τής Σχολής...Καί
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το επέτυχαν κατά τρόπον συγκινητικά υπέροχο... Νοιώθουμε την υποχοεο^σι να τους 
ευχαριστήσουμε πολύ—πολύ, μ’ δλη μας την καρδιά γιά την προσφορά τους...

Στις 11 καί μίση προσήλθε στη Σχολή ή Α.Β.Υ. ό Διάδοχος Κωνσταντίνος, 
πού έ'γινε άφορμή νά ξεσπάση μιά ασυγκράτητη θύελλα χειροκροτημάτων και ζωη
ρών εκδηλώσεων άγάπης... 'Ο Διάδοχος Κωνσταντίνος, τό πρώτο Ελληνόπουλο, 
το πανέμορφο έτοΰτο παλληκάρι τής πατρίδος μας, άποτελεΐ ασφαλώς του λαού μας 
το καμάρι καί ή ελπίδα του... 'Απλός, καταδεχτικός, δημοκρατικός, λεβέντης ο 
Διάδοχος Κωνσταντίνος είναι γραμμένος μέ χρυσά γράμματα μέσα σέ κάθε Ελληνική 
καρδιά... Γι’ αύτό καί ή παρουσία του άνάμεσά μας έ'δωσε μιά ξεχωριστή λαμπρή 
επισημότητα στο πασχαλινό μας γλέντι...

"Ας είναι βέβαιος δτι ολόκληρος ό άστυνομικός κόσμος στέκει μέ θαυμασμό 
καί λατρεία στο πλευρό του... Καί ή κραυγή, ή μυριόστομη κραυγή μας: «ΖΗΓΩ Ο 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ!»—«ΖΗΤΩ Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ!» διερμήνευε τούς πιο διαλεχτούς, 
νοσταλγικούς μας πόθους....

Τή γιορτή τής Σχολής έτίμ,ησαν μέ την ευγενική παρουσία τους εκλεκτές 
προσωπικότητες του τόπου μας... Διεκρίναμε ανάμεσα σ’ αύτές τον βουλευτή ’Αθη
νών κ. Δ. Βρανόπουλο μέ τη σύζυγό του, τον Δήμαρχο ’Αθηναίων καί τήν κα Τσου
καλά, τον ’Αρχηγό τής ’Αμερικανικής ’Αποστολής, τον βουλευτή κ. Κ. Μανιαδάκη, 
τον ’Αρχηγό τής Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής κ. Μακρυνιώτη, τον Άρχη-

Ό αρχηγό; τη; Χωρ/κη; κ. Μακρυνιώτη; τσουγκρίζει τό αυγό του μέ δοκίμου; Άρχιφύλακα;.

γο τού Πυροσβεστικού Σώματος κ. Νικ. Μπουραντά, τούς δημοσιογράφους κ.κ. 
Δημ. Αργυρόπουλον, Νικ. Γεωργακάκον καί Θωμόπουλον, τήν Κα Νίτσα Άβα- 
ταγγελου, τον Διευθυντή τού Λεόντειου Λυκείου καί τον 'Υποδιευθυντή του, τον 
I υμνασιάρχη κ. Ιωάν. Φραγκιαδάκη, τον κον καί τήν κα Μπασουκέα, τον τέως 
’Αρχηγό τού ’Αστυνομικού Σώματος κ. ’Ιωάν. Σπύρου, τον κ. Άναστ. Κανελλό- 
πουλον, τον κον καί τήν κα Μεταξά., τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς κ.κ. Ά π. Κα-
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θάρειον, Δη μ. Γιαννόπουλον καί. Δημ. 'Υφαντήν, τούς ’Αστυνόμους κ.κ. Κων. 
Τσιοΰγκον, Παναγ. Μαυοοζούμην, τον Ύ —αστυνόμον κ. Δημ. Καραγιαννόπουλον, 
τούς Καθηγητάς των ’Αστυνομικών Σχολών κ.κ. Κων. Δεμερτζήν, Δημ. Καψάσκην, 
Κων. Κωνσταντινιδην, Ηλ. Γλυκοφρύδην, Γεώργιον Παπαγιαννάκην, Κων. Του- 
ζενην, Κων. Τσίπην, Βασ. Γιαννόπουλον, ’Ιωάν. Γΐαπαϊωάννου, ’Ιωάν. Ράϊκον, Δημ. 
ΪΝ ι-ζιωραν, Δημ. Κοκκινακην, με τις οικογένειες τους, τούς δοκίμους 'Υπαστυνόμους 
καί Άρχιφύλακες μέ τις οίκογένειές τους καί πλήθος άλλου εκλεκτού κόσμου. ’Από 
την ’Αστυνομική Σχολή παρέστησαν ό Διοικηττής τών ’Αστυνομικών Σχολών καί 
/] κυρία Αρχοντουλακη, ο Υποδιοικητής τών Σχολών καί ή κυρία Λυκούση, ό Κο-

Γΐαν. Βλαχάκης, ’ Ηλ. Κεχρής, Χρ. Στριχάς, Στ. ’Αρίδας, Κων. Κουβέλης, Χρ. 
Πάτσιος, Θέοδ. Χαρλαύτης, επίσης μέ τις οίκογένειές τους.

Επίσης τή γιορτή έτίμησαν καί 150 φοιτηταί τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας 
τής Κυπρου, που έγιναν άντικείμενον θερμοτάτο^ν εκδηλώσεων καί επευφημιών...

Απο τούς πρώτους προσήλθεν στή Σχολή ό Επιθεωρητής τού ’Αστυνομικού 
Σώματος κ. Νικ. Νέρης καί ό Γενικός Διευθυντής ’Αστυνομίας Πόλεων Ύφυπουρ- 
γος Εσωτερικών κ. Νικ. ’Αρχιμανδρίτης, τών οποίων ή άφιξη καταχειροκροτήθηκε 
μ’ ένθουσιασμό.

Ό  κος ’Αρχιμανδρίτης, μέ τήν σύζυγο καί τα δύο παιδιά τους, έκάθισαν ούς 
τό τέλος τής γιορτής, άνακατεύθηκαν μέ τούς προσκεκλημένους τής Σχολής, χόρεψαν, 
έγλεντησαν, έσκόρπισαν κέφι καί άπετέλεσαν στ’ άλήθεια μια χαρούμενη συντροφιά 
που έδοισε ζωντάνια γύρω της_

Η Σχολή έφιλοξένησε καί μια ομάδα Νορβηγίδων, πού ασφαλώς έτίμησαν μέ 
ξεχωριστή ομορφιά τό πασχαλινό μας τραπέζι...

Μεζέδες, μπύρα, χορός, τραγούδι, κέφι, χαρά... Αυτά συνέθεσαν τις μικρές
λεπτομερειες τής γιορτής τής Σχολής....

Καί όλα ετούτα, σκόρπισαν τήν εύτυχία καί χάρισαν αλησμόνητες στιγμές σέ 
όσους παρευρέθησαν στο αξέχαστο έκεΐνο γλέντι, πού παρατάθηκε μέχρι το βράδυ.

'Ο κ. Κουσιάδης, πάντα πρόθυμος συνεργάτης τής Σχολής, έδωσε μέ τούς 
λεβεντες φουστανελοφόρους του καί τις πανέμορφες χωριάτισσες τού ομίλου του 
μια νότα λεβεντιάς, πού μύριζε θυμάρι καί θάλασσα καί σκόρπισε μια εύγενική νο
σταλγία για τό χιλιοτραγουδισμένο Ελληνικό χωριό...

Κι’ υστέρα ή ορχήστρα... Κι’ οί καλλιτέχνες... Καί ό χορός., καί τό κέφι...
Κι’ οί ώρες κυλούσαν μέσα σέ μιά παραμυθένια, χαρά, άφήνοντας στις καρδιές 

ονειρεμένες άναμνήσεις, πού δέν μπορεί νά λησμονηθούν εύκολα...
Είχε, στ’ άλήθεια, μεγάλη επιτυχία τό γλέντι τού Πάσχα στήν ’Αστυνομική 

Σχολή.-Καί πρέπει νάναι περήφανοι ό κ. Άρχοντουλάκης καί οί άξιοι συνεργάτες του, 
’Αξιωματικοί τής Σχολής πού επέτυχαν νά παρουσιάσουν αυτό τό ακριβό πανηγύ
ρι τής χαράς, για τό όποιο άκούστηκαν άπό παντού έπαινοι καί θαυμασμός.

Ναί! Ναι! 'Ο ’Απρίλης δέν είναι μονάχα ή λουλουδιασμένη πύλη τού καλο
καιριού... Δέν έχει μονάχα ανεμώνες, πουλιά, γραφικά δειλινά, πανέμορφες αύγοΰ- 
λες... ’Έχει καί κόκκινα αύγά, έχει καί κεράκια, καί εύχές... ’Έχει καί εύτυχία 
καί ειρήνη...

’Έχει τήν ’Ανάσταση τού Θείου Λυτρωτοΰ, πού άφησε γιάυποθήκη Του έτοΰτα 
τά πανέμορφα λόγια : «Εντολήν καινήν δίδωμι ύμίν, ίνα αγαπάτε άλλήλους».

’Αγάπη, φίλοι μου... ’Αγάπη, άδέλφια... Αυτή είναι ή γλυκεία, φωνή πού 
άντηχεΐ, αιώνες καί αιώνες τώρα, μέσα στήν αμαρτωλή ανθρωπότητα.

Εύχομαι σέ όλους σας, καλοί μου φίλοι, νά γίνη ή αγάπη ό άξονας γύρω άπο 
τον όποιον νά περιστρέφεται ή ζωή σας.

Χρόνια σας πολλά, καλά, χαρούμενα κι’ εύτυχισμένα.,, Σ. ΠΗΛΟΣ



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

‘ΐπ ό  Ύπαστυνόμου Α ' κ. I .  ΡΑ· Ι Κ Ο Υ  
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών Α θηνώ ν κατ’ άλφαβητικήν σειράν
Βάδιγκτον.
Πάροδος τής όδοΰ Λαγουμιτζή 29, στην Πάντειο.
'0  Βάδιγκτον—Γουλιέλμος—Ερρίκος, Γάλλος αρχαιολόγος καί πολιτικός, 

γεννήθηκε το 1826 καί πέθανε τό 1894. ~ΙΙτο μέλος της Γαλλικής ’Ακαδημίας τε
χνών καί διετέλεσε πολλάκις υπουργός. 'Ως υπουργός των εξωτερικών τής Γαλλίας 
στο Βερολίνειο συνέδριο (1878—Βίσμαρκ), έπέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τά 
Ελληνικά συμφέροντα.

Βαθέος.
Πάροδος τής όδοΰ Πανέρμου 12, στον Παναθηναϊκό.
Βαθύ, είναι τ ’ όνομα πολλών 'Ελληνικών λιμένων. Το ίδιο όνομα φέρει επίσης 

καί ή πρωτεύουσα τής νήσου Σάμου.
Βαθυκλέους.
Πάροδος τής όδοΰ Άναξάρχου 43, στη Γούβα.
'Ο Βαθυκλής, Έλλην γλύπτης τοϋ 6ου π.Χ. αίώνος, κατήγετο άπό την Μα

γνησία. Καλλίτερο έ'ργο του είναι ό θρόνος τοϋ ναοΰ τοϋ ’Απόλλωνος στις Άμύκλες 
τής Λακωνικής, ό όποιος έστηρίζετο πάνω στα ομοιώματα των χαρίτων καί τών 
ωρών.

Βακτριανής.
’Από Άρβύλων 12, στά Κουπόνια.
'Η Βακτριανή ή Βακτρία, είναι άρχαία ονομασία χώρας προς τά βόρεια τοϋ 

Ίνδικοΰ Καυκάσου, ή οποία καί κατεκτήθη άπό τον Μ. Άένέξανδρο. Άπό το 256— 
141 π.Χ. βασίλευσαν έκεΐ οί Σελευκίδαι. Τελευταίος Έλλην βασιλεύς της ήτο ό 
'Ηλιοκλής. Αργότερα ή χώρα καταλήφθηκε άπό τούς Πάρθες.

Βάκχου.
Πάροδος της όδοΰ Βύρωνος 6, στη Πλάκα.
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, , Οφείλει την ονομασία της στο θεό της άμπέλου, τον Διόνυσο ή Βάκχο, όπως
τον αττεκαλουν κυρίως οϊ τραγικοί.

_. ^ ατα τ 0ν π ι° αληθοφανή παράδοσι, ό Αιόνυσος ήτο γυιός τής Σεμέλης, κόρης 
του Κάδμου και ή όποια απέκτησε αύτόν ώς έρωμένη του Διός. 'Η Σεμέλη, ζήτησε 
Ξ10, τον εραστη της Δία, να παρουσιασθή μπροστά της μ’ ολο του τό μεγαλείο. 
Ιραγματι παρουσιασθηκε ό Δίας μέ τούς κεραυνούς του,οί όποιοι όμως κατέκαυσαν 

ι ήν Σεμελη.  ̂Αυτή, πεθαινοντας, άφισε καί βγήκε άπό τά σπλάγχνα της ό Διόνυσος, 
ο οποίος γλύτωσε άπό τούς κεραυνούς, χάρις στην βοήθεια τής θεάς Γαίας. Επειδή 
όμως δεν είχε συμπληρωθή ο χρόνος τής κυήσεως, ό Δίας τον έκλεισε στούς μηρούς 
του, όπου και συμπλήρωσε τον ύπόλοιπο χρόνο. Για τό λόγο αύτό ό Διόνυσος έλέ- 
γετο μηρορραφής ή μηροτραφής.

, ,Μετα την γέννησί του παραδόθηκε άπό τον Ερμή στις νύμφες τής Νύσης ή 
τγΓ νύμφην Νΰσαν, η οποία ήτο όρος μέ πολλές πηγές καί πυκνά δάση. Μέσα εκεί 
μεγάλωσε ο Διόνυσος με τήν φροντίδα τής αδελφής τής Σεμέλης, τής Ίνοΰς. "Οταν 
μεγάλωσε, δοκίμασε τους καρπούς τής αμπέλου καί μέθυσε άπό τό χυμό τους. Με
θυσμένος και παράφορος απο τήν νέα ήδονή, μέ φωνές καί τραγούδια άρχισε μιά 
γεμάτη περιπέτειες πορεία.

; Πολλοί και διάφοροι κατα τοπους πλάσθηκαν μύθοι, γύρω άπό τήν ζωή τοΰ 
Διονύσου. Ο Διόνυσός υπήρξε ό έμψυχωτής τής άρχαίας θρησκείας καί τής άρχαίας 
Ελληνικής ποιήσεως καί καλλιτεχνίας.

Β ακχυλίδου.
Άπο ’Αλκαίου 31, στα Κουπόνια.
Ο Βακχυλιδης, ποιητης τής χορικής λυρικής, Κεΐος τήν καταγωγή, γεννή

θηκε και πεθανε μάλλον μεταξύ των ετών 505—430 π.Χ. Μαθητής τοϋ Σιμοινίδου, 
θεωρείται^ ως ο̂  τελευταίος τοΰ «Άλεξανδρειτικοΰ κανόνος». Μεγάλη ύποστήριξι 
βρήκε στην φιλομουσ^) αυλή των Συρακουσών, όπως καί οί Σιμωνίδης, Αισχύλος, 
Πίνδαρος κ.ά. Σ αυτόν οφείλεται τό ρητόν «έτερος έξ έτέρου σοφός τότε πάλαι 
τό τε νυν».

Διεκρινετο για την γλαφυροτητα και σαφήνεια τών έργων του. Βέβαια δέν 
μπορεί να φθαση το ύψος τοΰ Πίνδαρου, άλλά, όπως είπε ό Λογγΐνος, είναι «ποιητής 
αδιάπτωτος καί πάντη κεκαλλιγραφημένος».

Βαλαβάνη ’Εμμανουήλ.
Πάροδος τής οδοΰ Γενναίου Κολοκοτρώνη 98, στα "Ανω Πετράλωνα.
Ο Εμμανουήλ Βαλαβάνης ή Μανώλης Μπαλαπάνος, πλοίαρχος άπό τά Ψαρά, 

μυήθηκε στά τής Φιλικής Εταιρίας στη Βεσσαραβία, άπό τον Δ. Ροδιάδη. Έχοντες 
στην ιδιοκτησία του το πολεμικό πλοίο «Θεμιστοκλής» πήρε μέρος σέ πολλές ναυ
τικές επιχειρήσεις, επιδεικνύοντας αύταπάρνησι καί ηρωισμό.

Β αλασίου.
Πάροδος τής όδοΰ Έξάρχου 17, στή Γούβα.
Ο Βαλασιος, ιερευς και νομοφύλαξ τής Μεγάλης ’Εκκλησίας τον ΙΖ' αιώνα, 

ένδιέτριψε μέ επιτυχία στήν βυζαντινή μουσική. Μαθητής τοΰ μελοποιοΰ Γερμανού 
τοΰ Νέων Πατρών, αναδειχθηκε σέ σημαντική μουσική φυσιογνωμία. Συνέθεσε 
πολλά μουσικά εκκλησιαστικά βιβλία. Μουσικά του αύτόγραφα, σώζονται άκόμη 
στή μονή τών Ίβήριον.

(Συνεχίζεται)
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ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ζ'

—«Αυτούς πού θά τά τινάξουν πού λες φιλαράκο» είπε μαγκικα στον Αλεν 
Ρομπέρ ((θά τούς αναγνώρισης από το μαντήλι τους... Δεν το αφήνουν πια ποτέ... 
Σκουπίζουν δλη την ώρα το στομά τους... Κύτταξε αύτό εκεί, παραδείγματος χαρι... 
Θά σοϋ δείξω τώρα κάτι άνατριχιαστικό... Νά! Δες εκείνο τον γέρο στο κρεβάτι 
του... Τον πιάνουν σπασμοί, κάθε φορά πού τόνε πλησιάζουν. Κυτταςε λοιπον ! ! ! 
Δεν είναι κωμικός!.. ’Έλα πάρα κάτω τώρα νά ΐδής κάποιο άλλο «νούμερο))... Μην 
κάνης θόρυβο καί προχώρα... Στο κρεβάτι τής γωνίας, αύτός εδώ ο γέρος  ̂που ρο
χαλίζει μ’ ένα επίδεσμο στο μάτι είναι ξεκαρδιστικός τύπος... Πήγαινε ν’ άνασηκω- 
σης τον επίδεσμό του καί θά καταλάβης τί θέλω νά πώ... Ελα ! Μη φοβάσαι... 
Κοιμά.ται τόσο βαρειά... Δεν άκοϋς πού ροχαλίζει;...».

'Ο ’Αλέν Ρομπέρ πλησίασε κατατρομαγμένος... Μέ χέρι πού έτρεμε άναση- 
κωσε τον επίδεσμο τού κοιμισμένου... Καί τότε ανατρίχιασε σύγκορμος. Ενα γα
λανό, γυάλινο μάτι, άκίνητο καί λαμπερό σάν τον καλοκαιρινό ήλιο, τον κάρφωνε...

'Ο Φερνάν χοροπήδησε άπ’ τή χαρά του:
—(("Ενας μονόφθαλμος! Βρε τον παληόγερο ! ! ! Φοβήθηκες; έ, φίλε;...».
Κι’ ενώ ό Άλέν Ρομπέρ δέν ήξερε τί νά πή καί στέκονταν μαρμαρωμενος 

στη θέση του, έστράφηκεν ό Φερνάν προς ένα άλλο γέρο, γείτονα τού μονόφθαλμου, 
κι’ άρχισε νά τον σκουντά άγρια, φωνάζοντας: «Ρέ.,.ρέ σύ γέρο... ξύπνα ! ! ! ϋημερωσε»

'Ο γέρος ξύπνησε κι’ άρχισε νά τρέμη... "Ενας δυνατός βήχας τον επνιγε...
Του Άλέν Ρομπέρ ή καρδιά ράγισε:
((Δέν τον λυπάσαι; Άστονε νά κοιμηθή» είπε στον Φερνάν άγανακτισμενος.
’Αλλά αύτός άνάλγητος συνέχισε σαρκαστικά:
—«Άκοΰς γερο-βρωμιάρη, τί λέει ό φίλος; Σέ λυπάται λέει... Πες του λοιπον 

ποιος είσαι πραγματικά... Πές του, γερο-γελοΐε, ότι ψοφολογάς στον ύπνο δλη την 
ημέρα καί δτι τή νύκτα γυρίζεις τις αίθουσες, ψάχνεις τά συρτάρια των τραπέζιών, 
καί κατουράς πάνω σ’ δλα τά κρεβάτια σάν σκύλος! ! !

'Ο Άλέν Ρομπέρ έφερε γιά μιά στιγμή στο μυαλό του τήν μορφή του Ινλε- 
μανσώ... Αύτή ή εικόνα τον πλημμύρισε άγωνία... —

((Π άψε, επί τέλους!» φώναξε έπιτημητικά στον Φερνάν «ντροπή σου! Δεν 
έχεις ίχνος φιλότιμο; Αύτός ό δυστυχισμένος, γέροντας θά μπορούσε νά ήταν παππούς 
σου!...».

’Αλλά ό άλλος τον εΐρωνεύθηκε γιά τά ...«εύγενικά του αισθήματα...».
—«Μπράβο πού λυπάσαι τούς γέροντες καί τούς δυστυχισμένους... Μπράβο! 

'Η κοινωνία θά σέ άμείψη... Είσαι τζέντλεμαν... Αλλά αύτό τό αναίσθητο ρεμάλι 
πού σ’ έκανε νά τό λυπηθής ξανακοιμήθηκε σάν ζώο... Δέν σέ άπογοητεύει η αναι
σθησία του; ’Αλλά, αφού ζητάς δπως δήποτε νά γνωρίσης ένα άληθινό παππού,



Χαμένα σκυλιά χωρίς περιλαίμιο 8141

α ν ι, σ ^ ν  επάνω αίθουσα να τόν άταμώσης... Είναι ένας γέρος κωμικοτραγικός. 
Τον π^σιαζεις, του λές: «Μ ισέλ!! ! ’Ιω άννα !!!»  (είναι τά ονόματα των έγ^ονών 
■ ου), κι αυτός αρχίζει να κλαιη... Α λλά είναι τόσο ξεκαρδιστικές οί γκριμάτσες
που κάνει! ! ! Δεν καταλαβαίνεις άν κλαιη ή γέλα... Θέλεις ν’ άνεβούμε νά τόν γνω ρισης...». 1 1 *

, , Γ <<’ Ρχ1' ! Δέν θέλω!)) απάντησε σοβαρά ό Άλέν Ρομπέρ «Είναι κάτι πού δέν μ ενδιαφέρει...)).
0  άλλος τον κύτταξε αγριεμένος.
ι σ ^διαφέρει είπες, ^Καλά. Νά δούμε όμως, φιλαράκο, όταν θά βρώμι

σες κι εσυ-οπως κι εγω εδω μέσα δώδεκα μέρες, θά λές καί'θά σκέπτεσαι όπως 
τώρα... Αλλως τε...». b

Ο Φερναν σταμάτησε απότομα. "Ενα πονηρό χαμόγελο ποόβαλε στά χείλη 
του κυτταζοντας κάποιο πρόσωπο πού πλησίαζε: '

—((Γειά σου, Ζερμαίν!» ψιθύρισε μέ άνοιχτό τό στόμα...
> κοπέλλα παχουλή, μέ πόδια καί χέρια γυμνά, πού εκείνη τή στιγοιή

περασε απο δίπλα τους, βγάζοντας προκλητικά τή γλώσσα στον Φερνάν...
-«Π ο ια  είναι αύτή;» ρώτησε άδιάφορα ό Άλέν Ρομπέρ «μοιάζει σάν άλογο !».
U Φερναν γελασε πάλι πονηρά, καί κλείνοντας τό μάτι στον Ρομπέρ, ψιθύρισε...

«Αυτή είναι η Ζερμαίν!.. Εύτυχώς πού την έχουμε! ! ! Ακούσε νά δής...» 
χαμήλωσε τη φωνή του, έκανε χωνί μέ τά δυό του χέρια καί συνέχισε στ’ αυτί τού
π , ου:, c(f lvaL εντελώς γυμνή κάτω άπό τήν μπλούζα της... Καταλαβαίνεις τί ση- μαινει αυτό;...». r 1

—«’Ό χι...» άπάντησε σαστισμένος ό Ρομπέρ.
-,- Τ~ (<Σ'όμ-αι·νει»πρόσθεσε ό Φερνάν σκουπίζοντας τά χείλη του «σημαίνει αυτό 

που είπες πριν... Ό τ ι δηλαδή είναι ένα άλογο... Κοιμάται δίπλα μας εκεί πάνω καί 
καμμια φορά... καταλαβαίνεις έ;».

« Οχι» ξανάπε τό παιδί.
« Οχι;.. Ε !» Ακου λοιπόν... ’Ή μάλλον περίμενε νά δής γιά νά καταλάβηρ 

καλύτερα... '
Πήρε τον Άλέν Ρομπέρ άπό τό μανίκι καί τόν τράβηξε κάτω άπό τή σκάλα.

, ειτα ΦΎαλε ενα κομμάτι κιμωλία άπό τήν τσέπη του καί σχεδίασε σοβαρά 
πάνω στον τοίχο ένα άσεμνο σχέδιο... "Υστερα ρώτησε τό παιδί:

«Τουλάχιστον αυτό ξέρεις τί είναι;».
—«Ό χ ι!» άπάντησε ό Άλέν Ρομπέρ. «Μοιάζει σάν κανόνι, αλλά δέν μποοώ νά 

καταλαβω τι είναι...». ' '
-«Φουκαρά μου ! Πόσο είσαι π ίσω ! "Εχεις μεσάνυχτα άπό πράγματα που- 

πρεπε να ξερής απ έςω κι’ άνακατωτά...» είπεν ό Φερνάν μά βαθειά περιφρόνηση 
y.i εξαφανίστηκε στη διεύθυνση της Ζερμαίν.

, ~ <(Σέ ήοών μοιάζει αύτός ό τύπος;» διερωτήθηκεν ό Άλέν Ρομπέρ σάν έμεινε
μονος του «ποσο διαφορετικός είναι άπό όλους τούς άλλους! Αύτά τά χέρια του μέ 
τους καλούς, αύτό τό ψυχρό βλέμμα του, αύτά τά χείλη του, πόσο ξεχωρίζουν άπό 
τα αλλα τα π α ιδ ια !!!..,» .

, ■" ® Αλί,ν Ρομπέρ έμεινε έτσι καρφωμένος πολλή όόρα μποοστά στο άκατα-
νοητο σχέδιο καί είχε ξεχαστεί κυττάζοντάς το, όταν αίσθάνθηκε δυό χέρια νά τόν 
πιανουν απο τούς ώμους άγρια, μά καί τρυφερά μαζί!..

Εσύ είσαι πού σχεδίασες αύτό, πάνω στον τοίχο ■
...Έγύρισε^καί^βρέθηκε άπέναντι στο πλατύ πρόσωπο τής Ζερμαίν... Τά χεί

λη της ήταν ύγρά καί τά μάτια της χαμογελούσαν πονηρά... Τό παιδί διεμαρτυρή-

« Οχι! Κάνειε λάθος. Δεν το σχεόιασα ε γ ώ ! ! !»  Άλλα εκείνη κάρφωσε τά
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δευτιχ
■ης του μέ μιά ακατανόητη έκφραση και τοϋ είπε σιγαλα και χαί

-«Μ ικοέ ά λ τ ιτη  !...)).

ξένα, τά πόδ'.α του άρχισαν νά τρέμουν. Σήκωσε τότες τα χέρια και προσπάθησε να 
την τραβήξη άπό δίπλα του, οπότε έκείνη μουρμούρισε μέ υπόκωφη φωνή:

1—αΤί' ζήτας λοιπόν, φίλε; "Ο,τι θέλεις ζήτησε μου. Δεν θά σου χαλάσω 
χατήρι... Μην δίστάζης... Μην ντρέπεσαι... Δεν είμαι εγώ ένα καλό κορίτσι...
Για κύττα!! ! . . .» .   ̂ ( ,

Καί λέγοντας αύτά γύρισε την πλάτη της στο φώς και ξεκούμπωσε βιαστικά 
τό επάνω μέρος τής μπλούζας της... ’Έτσι, τά στήθη της φάνηκαν νά κατεβαίνουν 
μέχρι τό πρόσωπο τοϋ δυστυχισμένου παιδιού, πελώρια καί ολόλευκα... Ο Αλεν 
Ρομπέρ έμεινε κατάπληκτος... "Ενοιωσε ζάλη... Χωρίς να καταλαβαινη τι κάνη 
σήκωσε τά χέρια καί τρέμοντας σύγκορμος τά χάϊδεψε... ’Αλλά γρήγορα συνήλθε 
καί τραβώντας την άπό δίπλα του είπε, γυρίζοντας άλλου το κεφάλι...

—«Μέ συγχωρεΐτε, δεσποινίς... Δέν ήθελα νά σάς προσβάλω... Σά.ς ζητώ 
συγνώμην...».

Τότε ή Ζερμαίν, ξανακουμπώνοντας γρήγορα την μπλούζα της, ξεκαρδίστηκε 
στά γέλια : '

—«Δεσποινίς, είπες; Καί ζήτας καί συγνώμη; Καί σου πέρασε ή ιδέα ότι με
πρόσβαλες;

« ’Ά , φίλε μου... Είσαι, στ’άλήθεια κωμικός!!!)). Στάθηκε λίγο κυττάζοντας 
τον στά μάτια, κι’ υστέρα συνέχισε, ένω τό παιδί κατέβαζε ντροπιασμένο το κε
φάλι :

—’Ά ! Τώρα κατάλαβα!!! Είσαι άβγαλτος, ακόμα... Μά, γιατί;... ’Εσύ είσαι 
ένα παιδί τής αγάπης!!!)).

Ό ’Αλεν Ρομπέρ σήκωσε τό κεφάλι μέ άπορία!
— «Παιδί τής άγάπης; Τί θά πή αυτό;...».
Ή  Ζερμαίν ξαναγέλασε :..
—«Θά πή, ανόητο παιδί ότι οί γονείς σου δέν ζήτησαν τήν γνώμη κανενός 

όταν τούς έπιασε αύτό καί...)).
’Αλλά ό Άλλέν Ρομπέρ τή διέκοψε κοκκινίζοντας :
—«Οί γονείς μου δέν έχουν καμμιά σχέση μέ τις ιστορίες σας!!!)).
’Αλλά ή Ζερμαίν έπέμεινε...
—«Γιατί κάνεις τον κουτό;» τον ρώτησε ένω γελούσε πάντοτε... Στάθηκε, για 

μιά ακόμα φορά, νά τον ξανακυτταζη, κι’ υστέρα αποτομα, με πάθος τοϋ φώναξε, 
κάπως σκληρά :

—«Είσαι όμορφος... Πολύ όμορφος!!! Γι’ αύτό...». Τον άγγάλιασε απότομα 
καί κόλλησε τό στόμα της πάνω στο δικό του... Τό παιδί άγωνίστηκε νά ξεφύγη... 
Πονοΰσε... ’Ένοιωθε αηδία... τοϋ ερχότανε νά κλάψη...

’Επί τέλους έκείνη άποτραβήχτηκε λαχανιασμένη, μά δέν έλεγε νά φύγη:
—«’Άκουσέ με τώρα!!!)). Τοϋ ψιθύρισε. Καί άρχισε νά τοϋ διηγήται μέ ένα 

σωρό βρώμικες χειρονομίες μιά ιστορία πού φάνηκε στο παιδί απίθανη καί παρά
λογος... "Οτι δηλαδή οί άνδρες καί οί γυναίκες... ’Αλλά όχι.! !... "Ολα αύτά ήταν πο
λύ κτηνώδη, πολύ βρώμικα, αηδιαστικά γιά τό παιδί...

«Μά, γιατί μοΰ τά λέτε όλα αύτά;...» ρώτησε μέ άπορία...
(  Σ υνεχ ίζετα ι)



ΕΙΔΗΣΕΙΣ <& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΛΣ'Π'Νι )ΜΙΚΩΝ

Παρητηθη τοϋ Αστυνομικοί» Σώματος ό άστυφύλαξ Γαλανόπουλος Γεώργιος. 
Απελυθησαν του Αστυνομικοί» Σώματος κατόπιν άποφάσεως τοΰ Πειθαρ

χικού Συμβουλίου ο αρχιφύλαξ Ρηγόπουλος Μελέτιος και οί αστυφύλακες: Δρα- 
κακης Γεώργιος και Παπαϊωάννου ’ Αλέξανδοοε.

*
ΑΜΟΙΏΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Δια διαταγής της Ανωτέρας Διοικήσεως Βασιλικού Ναυστάθμου έξεφράσθη 
ευαρεσκεια εις τον Τπαστυνόμον Α' κ.Μητσάκον Μ., διότι ένεργήσας μετά ιδιαιτέρας 
επιδεςιοτητος και δραστηριότητος επέτυχεν, έν συνεργασία μετά τοΰ 'Υποπλοιάρ
χου κ. Παπαδογκωνα Β., την πλήρη διερεύνησιν καί άποκάλυψιν σοβαράς ύποθέ- 
σϊως ύπεξαιρέσεως εις βάρος τοΰ Δημοσίου.

Δια της αυτής διαταγής έξεφράσθη ή ευαρέσκεια εις τούς αστυφύλακας: 
Ρεσβανην Μ., Ζήσιμον Α. καί Παμπόνηρου I., διότι ένήργησαν μετά ζήλου καί επαι
νετικής ικανότητας διά την έκτέλεσιν των άνατεθεισών εις αύτούς έντολών προς 
επιτυχίαν τής ανωτέρω ύποθέσεως.

*
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ1Σ

Δι’ έπιστολής το»ν προς τό περιοδικόν οί άρχιφύλακες Γώγος ’Αθανάσιος καί 
Νικολόπουλος ’Αριστείδης τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Κερκύρας δηλοΰν ότι 
επιθυμούν νά μετατεθούν αμοιβαίους μετά συναδέλφων τουν τής ’Αστυνομικής Διευ- 
Ούνσεως ’Αθηνών ή Πειραιώς.

** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ! ΕΚΠΟΜΙΙΑ1 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—’Επίκαιρη πάντα ευχάριστη, ψυχαγωγική καί διδακτική ή Εκπομπή 
τής Αστυνομίας Πόλεων εξακολουθεί νά συγκεντρώνη τή γενική συμπάθεια καί 
το θαυμασμό. ’Έτσι κάθε Σάββατο, ή μια ραδιοφωνική της έπιτυχία διαδέχεται 
τήν άλλη.

—Μέ διαλεχτή κινηματογραφική μουσική άνοιξε καί έκλεισε τό πρόγραμμα 
τής 9/4/1960,στο όποιο μετεδόθησαν περιγραφικά σκιτσάκια άπό τήν καθημερινή 
ζωή καί φιλικές υποδείξεις προς τό κοινό πάνω σέ θέματα τροχαίας καί παιδικής 
εγκληματικότητες. ’Ιδιαιτέραν έπροξένησε συγκίνηση περιγραφικό στιγμιότυπο 
άπό τήν Μεγάλη Εβδομάδα. Στο πρόγραμμα αυτό μεταδόθηκαν τραγούδια μέ τό 
Λος ’Ίντιος, μέ τον Τώνη Μαρούδα, μέ τον Παπασιδέρη καί μέ τον Δημήτρη Ζάχο. 
’Επίσης έλαβε μέρος ό γνωστός μίμος καί ήθοποιός Τάσσος Γιαννόπουλος, σέ σπαρ
ταριστές μιμήσεις πού ενθουσίασαν.

*
—Ζωντανή, δεμένη, σπάνιας λογοτεχνικής ομορφιάς, πλημμυρισμένη παλ

μούς καί συγκινήσεις ή εκπομπή τής 16/4/60 έγνώρισε μιά ά,νευ προηγουμένου 
έπιτυχία καί έσκόρπισε ρίγη εόλαβείας καί κατανύξεως. ’ Ηταν αφιερωμένη στή 
μνήμη τοΰ αειμνήστου Χοίστου Λαδά πού έδολοφονήθη άπό τούς κομμουνιστάς
τώ 1948, μέ τίτλο : «Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ» σέ 
κείμενο τοΰ Γενικού Διευθυντοΰ ’Αστυνομίας Πόλεων 'Υπουργείου ’Εσωτερικών κ. 
Νικολάου ’Αρχιμανδρίτου. 'Η απαράμιλλη καί γλαφυρή πρόζα της, ή διαλεχτή 
πλοκή της, ή άνθρουπιά καί ή ομορφιά της έδημιούργησαν ένα σπανίας λαμπρότητας 
ραδιοφωνικό σύνολο, γ ι’ αυτό ζητήθηκεν επίμονα ή επανάληψή της.
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