
’Απριλίου 1970

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Τ Ρ Ι Τ Η  y  ΑΠΡΙΛΙΟ Υ

’Ανατολή ήλιου 6 .02 ' — Δύσις 6 .53 '' 
Σελήνη 1 ή μέρας.

Καλλιοπίου, Γεωργίου Μυτιλήνης

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ;
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*Ως άνήγγειλεν ήδη ό κρυπτο- 
κομμουνιστής «Γκάρντιαν» τοΰ Λον
δίνου, οί υφυπουργοί των Εξωτε
ρικών τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώ
πης, έπι μένουν δπως, παρ’ δλην 
την άποχώρησιν τής Ελλάδος έκ 
τοΰ Καφενείου τών κηφήνων τοΰ 
Στρασβούργου — τόσον καθυστε- 
ρημένην φεΰ!, κρίμασιν ώ οΐδε Κύ
ρ ιος—  τό Συμβούλιον των 'Υ
πουργών, τό όποιον συνέρχεται τήν 
15ην ’Απριλίου, δημοσιεύση αμέ
σως τήν έκθεσιν τής άριστεράς 
’Επιτροπής τών Δικαιωμάτων τοΰ 
’Ανθρώπου περί τών δήθεν βασα
νιστηρίων, πού ύφίστανται οί κεν- 
τροκομμουνισταί έν 'Ελλάδι!...

Καί, ναι μεν, είναι καταφανές, 
ότι ή προσπάθεια τών κηφήνων 
τοΰ Στρασβούργου, έν συνεννοή- 
σει μέ τούς ανθέλληνας δυναμιτι- 
στάς τών ’Αθηνών — πού έπανήλ- 
θον πάλιν εις τό μοιρολόγιον τών 
δήθεν βασανιστηρίων τους —  ένα 
μόνον σκοπόν έχει: Νά μετατόπι
ση τήν συζήτησιν άπό τάς βόμ
βας τών δυναμιτιστών είς τά «βα
σανιστήρια»! Άτυχώς, όμως, δι’ 
αυτούς, ή προσπάθειά των προσ
κόπτει είς τά όσα συμβαίνουν έπ’ 
έσχάτων είς τήν Β. ’Ιρλανδίαν, ό
που χθές ακόμη άνηγγέλθη, ότι 
ύπό τοΰ Βρεταννικοΰ Υπουργείου 
Άμύνης, έστάλησαν άλλοι 550 ά- 
ξιωματικοί καί άνδρες, πρός κα- 
τάπνιξιν τής ανοικτής ανταρσίας 
τών 250.000 καθολικών πολιτών, 
τούς όποιους ή ’Αγγλική κυβέρνη- 
σις μετεχειρίζετο, έν μέσιρ 20ώ 
αίώνι, ώς αρχαίους δουλοπαροί
κους, άρνουμένη είς αυτούς δικαί- 
ωμα ψήφου, επειδή... έστεροΰντο 
έπαρκοΰς περιουσίας! Τά χειρότε
ρον δέ είναι, ότι ή άναζωπύρησις 
τών ταραχών είς Μπέλφαστ έπήλ- 
θε, κατόπιν τής άρνήσεως τοΰ 
Σπήκερ τής Βουλής τών Κοινοτή
των, δπως δεχθή τήν ζητηθεΐσαν 
ειδικήν συζήτησιν έπί τοΰ θανά
του τοΰ Σαμουήλ Ντεβέννυ (De- 
venny), καθώς καί τής άρνήσεως 
τής Κυβερνήσεως, δπως στείλη είς 
Μπέλφαστ άνώτερον αξιωματικόν 
τής Σκώτλανδ - Γυάρδ πρός διε
ξαγωγήν νέας άνακρίσεως. Γρά
φει δέ, σχετικώς, ό «Ημερήσιος 
Τηλέγραφος» τοΰ Λονδίνου:

«Ή  δίς Ντέβλιν (άνεξ. δουλ. τού 
■Ώλστερ) έτόνισεν, ότι ό Σ αμ. Ντε- 
βέννυ είχεν ύποστή έπίθεσιν όργάνων

-  τής Β . Α στυνομ ία ς του "Ώλστερ, τά 
_ όποια, ύπό την ήγεσίαν άνωτέρου ά-

ξιωματικοϋ, είσέβαλον βιαίως είς τήν 
οικίαν του καί έξυλοκόπησαν άπηνώς

- τόν Σ . Ντεβέννυ καί ένα γείτονα, 
μέχρι τοΰ σημείου ώστε νά χάσουν

'  άμφότεροι τάς αισθήσεις των* εν συ- 
ι νεχεία δέ, ό κ. Ντεβέννυ άπεβίωσεν
- είς Νοσοκομεϊον έκ τών συνεπειών του 
, άγριου ξυλοδαρμού. Αί άνακρίσεις, ό

μως, πρός άνεύρεσιν τών ένόχων, έ- 
ναυάγησαν, λόγω  τής άρνήσεως τών

- ύπαξιωματικών καί άξιωματικών τής 
{  ’Αστυνομίας —έπικαλουμένων τό πρός

τούτο δικαίωμά των— όπως μή μετά- 
'  σχουν τής «παρατάξεως ύποπτων» πρός
- άνακάλυψιν τών ένόχων ύπό τών αΰ- 
.  τοπτών μαρτύρων τού ξυλοδαρμού»!...

Αυτή, λοιπόν, είναι ή καλλιτέ- 
ί ρα άπάντησις πρός τά άριστερά 
. καθάρματα, πού ανησυχούν, μήπως 
, τυχόν ό δείνα ή ά τάδε κομμουνι- 
■) στής ή κεντροαριστερός δυναμιτι

στής έβασανίσθη μέ... ορθοστασί-
- αν ή μέ... δίσκους γραμμοφώνου, 

άπομιμουμένους κραυγάς βασανι-
, ζομένης γυναικός (διά νά όμολο- 
. Υήπη τήν αλήθειαν, τήν οποίαν, 
. έως τότε, άπέκρυπτεν), ένψ έν τώ 
. μεταξύ ή Β. ’Αστυνομία τής Μ.

Βρεταννίας φονεύει, άνεξετάστως, 
, διά ξυλοδαρμοΰ αθώους πολίτας!

Κατά τά άλλα δέ, ό έχων έν Β. 
. Ίρλανδίςι τά πρόσταγμα, στρατη- 
’ γός Φρήλανδ έδήλωσε, προχθές, είς 

τήν έν Μπέλφαστ έδραν τοΰ Βρε- 
ταννικοΰ στρατηγείου:

«Πάς ό μεταψέρων ή κατασκευάζων 
' βόμβας, θά τιμωρήται μέ δεκαετή φυ- 

λάκισιν* θά πυροβολήται δέ καί θά 
> φονεύεται είς τάς όδοϋς οίοσδήποτε 

διαταχθή ύπό του στρατού νά στα- 
ματήση καί δέν σταθή άμέσω ς! . . .» .

'Η τελευταία αυτή δήλωσις ά - Γ - 
I ποτελεϊ καί τήν καλλιτέραν άπάν- 

τησιν είς τήν χονδρο-λαίδην μέ τό 
’ ξένον διαβατήριον, πού είχε τήν ά- 
. ναισχυντίαν νά είρωνευθή τά Στρα- 

τοδικεΐον ’Αθηνών, έπειδή άποκα- 
’ λεί βόμβας τά «βαρελότα», πού 

έτραυμάτισαν τόσους άνθρώπους, ! 
συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ φαυ- 

* λοβίου φίλου της Καράγιωργα. ’Εν 
1 πάση όμως περιπτώσει, ό έκ ¡θη

ριώδους ξυλοδαρμού θάνατος τοΰ 
άνυπόπτου θύματος τής Βασ. ’Α
στυνομίας τού Ωλστερ στερεί τήν 

” Βρετ. Κυβέρνησιν καί, κατά μει- 
1 ζονα λόγον, τόν «Γκάρντιαν», τοΰ 
1 δικαιώματος νά ομιλούν περί Ε λ

ληνικών βασανιστηρίων!...


