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Ό  εορτασμός τού Πάοχα

Ή  Α ,Ε . ό Ά ν τ ιβ α σ ιλ ε ύ ς  
Σ τρα τη γός κ . Γ Ε Ω ΡΓ ΙΟ Σ
ΖΩ ' I' ΤΑ Κ Η Σ , έπεσκέφ θη
κατά  τήν ημέραν του Π άσχα  
(18-5 1971) τάς Σ χολά ς Χ ω 
ροφ υλακής διά νά  έορτάση 
τό χαρμόσυνου γεγονός τής 
Ά να σ τά σ εω ς τοϋ  Θ εανθρώπου 
μέ τούς άνδρας τοϋ  Σ ώ μ α τος . 
Ό  Ά ν τ ιβ α σ ιλ ε ύ ς  τόσον κατά 
τή ν  ά φ ιξ ιν ,  όσον καί κατά  τήν 
παραμονήν κα ί έν σ υνεχεία  
άνα χώ ρη σ ίν  του έκ τω ν  Σχο 
λώ ν πρός έπ ίσ κ εψ ιν  ετέρω ν 
Σ τρ α τ ιω τ ικ ώ ν  Μ ονάδω ν, έγέ 
νέτο ά ντικείμ ενον θερμώ ν καί 
ενθουσ ιω δώ ν έκδηλώ σεω ν ύπό 
τώ ν  ’Α ξ ιω μ α τ ικ ώ ν , τώ ν  Δ ο 
κ ίμ ω ν  τώ ν  Σ χο λ ώ ν  καί τοϋ 
κοινοϋ τό όποιον έώ ρτασε τό 
Π άσχα  μ ετά  τώ ν  άνδρών τοϋ 
Σ ώ μ α τ ο ς . Ε ις  τά ς  φω τογρο 
φ ία ς  (ά νω  καί κ ά τω ) ή Α ,Ε . 
ά Ά ν τ ιβ α σ ιλ ε ύ ς  τσ ουγκ ρ ίζει τό 
πα σ χα λ ινό  αυγό με Δ οκίμους 
τώ ν  Σ χ ο λ ώ ν .
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εις τάς Σχολάς Χωροφυλακής

Τ άς Σ χο λ ά ς Χ ω ροφ υλα κή ς 
έπεσκέφ θη  , επ ίσης , κατά  τήν 
ήμέραν τοΰ  Π άσχα 6 Πρόεδρος 
τής ’Ε θνικής Ε π α ν α σ τα τ ικ ή ς  
Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ις  κ . Γ Ε Ω ΡΓ ΙΟ Σ  
Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ. 'Ο  λαε 
φ ιλ ή ς  Π ρω θυπουργός καί προ. 
τερ γά τη ς τής ’Εθνοσω τηρίου 
Έ π α να σ τά σ εω ς τή ς 21ης ’Α
π ρ ιλ ίου  1967 έγενετο  δεκτός, 
ύπό τώ ν  ’Α ξ ιω μ α τ ικ ώ ν , τω ν  
Δ οκ ίμω ν ’Α ξ ιω μ α τικ ώ ν  καί Ύ  
π α ξ ιω μ α τ ικ ώ ν  , τώ ν  λ ο ιπ ώ ν  ά\  
δρών τοΰ  Σ ώ μ α τος κα ί τοΰ 
κοινοΰ τό όποιον έώ ρτασε τό 
Π άσχα εις τά ς Σ χο λ ά ς Χώρε 
φ υ λ α κ ή ς , μέ π ρ ω τοφ α νή  έ\ 
θουσιασμόν κα ί φ ρ εν ίτ ιδ α  ζη
τω κ ρ α υγώ ν κα ί Εκδηλώσεων 
υπέρ τή ς εΰοδώ σεω ς τώ ν  σκε 
π ώ ν  τή ς ’Ε θνικής Κ υβερνή- 
σ ε ω ς . Ε ίς τά ς φ ω το γ ρ α φ ία ς  
(ά νω  κα ί κ ά τω ) ό κ .  Π ρ ω θ υ 
πουργός τσ ο υγκ ρ ίζε ι τό π α σ χα 
λ ινό  αυγό μέ Δ οκίμους τώ ν  
Σ χ ο λ ώ ν .



"ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ,,

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 
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Γ ρ α φ ε Ζ α . :  Γ '  Χεπ τεμ βρίο ο  4 8 , τηλ. 8 3 3 . 1 4 ί ϊ

Μ Α Ι Ο Σ  1 9 7 1 ,  Ε Τ Ο Σ  2 ο ν  -  Τ Ε Υ Χ Ο Σ  5 ο ν

Τό σεμνό καί α πέρ ιττο  τοΰτο  ήρώο 
τω ν  άνδρώ ν τής Χ ω ροφ υλα κή ς οί 
όποιοι έπεσαν μα χόμενο ι εις τή ν έ 
π ική  μάχη  τής Κ ρήτης άνηγέρθη εις τό 
προαύλιον τή ς Σ χο λ ή ς Χ ωροφυλο. 
κής Ρέθυμνου διά  νά θυμ ίζη  ε ίς  τούς 
λαούς ολοκλήρου τοΰ  κόσμου δτι 
όσο υπ ά ρχουν Έ λ λ η ν ες  θά ύπά ρχουν 
κα ί π ρ όμα χο ι τή ς έλ ευ θ ερ ία ς . Οι άν- 
δρες τή ς Ε λ λ η ν ικ ή ς  Χ ω ροφ υλα κή ς 
ε ίνα ι υπερ ή φ α νο ι δ ιότ ι έτάγησαν 
κα ί θά παραμείνουν έσαεί μεταξύ  
τω ν  π ρ ο μ ά χω ν  τ ο ύ τ ω ν .
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Σ Κ Ο Π Ο Ι  Κ Α Ι  Σ Τ Ο Χ Ο Ι  
Τ Η Σ  Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ  Ε Ω Σ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
κ.  ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΔΞΕΩΣ

Πρ ο ς
Απαντας τούς 'Αξιωματικούς και άνδρας τών 

Σωμάτων ’Ασφαλείας.

Υπερήφανοι οί πανέλληνες πανηγυρίζομεν τήν 
4ην έπέΐειον τής Έπαναστάσεως τής 21ης 'Απρι
λίου 1967.

Καί είσερχόμεθα πλήρεις αισιοδοξίας, θάρρους 
καί δυνάμεως εις τό 5ον έτος ’Επαναστατικής δια- 
κυβερνήσεως τής Χώρας.

Πριν ή είσέλθωμεν εις τό 5ον έτος δικαιούμεθα, 
αλλά καί όφείλομεν άνατρέχοντες εις τό παρελθόν, 
νά έπιχειρήσωμεν απολογισμόν τού συντελεσθέν- 
ιος “Εργου καί νά καθορίσωμεν στόχους διά τό μέλ
λον.

Τήν αύγήν τής 21ης Απριλίου 1967 ό ’Εθνικός 
μας Στρατός, πειθαρχών εις τόν ύπέρτατον Νόμον, 
τον τής Σωτηρίας τής Πατρίδος, άνέλαβεν τήν ευ
θύνην διακυβερνήσεως τής Χώρας.

Εις τό διάβημα τούτο τό όποιον, ώς έκ τών είδικω- 
τέρων συνθηκών, άλλά καί τών τεθέντων στόχων, 
προσέλαβεν τάς διαστάσεις καί τήν ουσίαν μιας 
'Επαναστάσεως, προέβησαν αί Ένοπλοι Δυνάμεις 
μας διά νά αποσοβήσουν τήν όλοκλήρωσιν τού 
εθνικού- διχασμού, ή διαδικασία τού όποιου είχε 
τεθή εις κίνησιν. Διά νά άποτρέψουν τόν έπί θύραις 
έμφύλιον πόλεμον. Διά νά άπομακρύνουν τόν βέ
βαιον κίνδυνον έκσοβιετισμού τής Χώρας,

Ή Έπανάστασις έπέτυχεν καί κατέστη ζώσα πρα- 
γματικότης. Διότι, άπλούστατα, έξέφρασε δυναμι- 
κώς τούς μυχίους εθνικούς πόθους τής συντριπτικής 
πλειοψηφίας τών Ελλήνων. Διότι ήλθεν ώς επιταγή 
τού Θεού τής Ελλάδος. Διότι έκάλυψεν έπιτακτικήν 
ιστορικήν αναγκαιότητα.

’Αφού έπαγιώθη ώς καθεστώς ή Έπανάστασις, 
άπεδύθη είς έργώδη προσπάθειαν, πρός έπίτευξιν 
τών στόχων της.

Πρώτος στόχος: ή άνακοπή τής σήψεως τής προ- 
ερχομένης έκ τής διαιρέσεως τού Λαού είς Κόμματα, 
φατρίας καί παρατάξεις άλληλοσπαρασσομένας καί 
ή άποκατάστασις τής Εθνικής ένότητος.

Δεύτερος στόχος: ή άνακοπή τής καθοδικής πο
ρείας τής οικονομίας τού τόπου' σταθεροποίησις 
αυτής είς πρώτην φάσιν καί εν συνεχεία προγραμ
ματισμένη άνάπτυξίς της.

Τρίτος στόχος: ή θεμελίωσις τού οικοδομήματος 
τής υγιούς κοινωνικής διαρθρώσεως. Τής κοινω
νικής γαλήνης, δικαιοσύνης καί Δημοκρατίας είς 
τρόπον ώστε όλοι οί Έλληνες πολΐται, αισθανό
μενοι λόγω καί έργφ ίσοι έναντι τού Νόμου, νά έπω- 
μίζωνται άσμένως καί ίσομερώς τάς εύθύνας των 
είς τήν μεγάλην προσπάθειαν πρός Εθνικήν άνα- 
γέννησιν, ευημερίαν καί πολιτιστικήν πρόοδον.

Τέταρτος στόχος: ή άποκατάστασις τού κύρους 
τών αιωνίων καί άναλλοιώτων Ελληνοχριστιανι
κών αξιών καί ή επάνοδος είς τάς παναρχαίας πηγάς 
τού φωτός καί τού πνεύματος, διά νά δυνηθή τό 
“Εθνος μας νά άξιοποιήση τήν τεραστίαν πνευμα
τικήν κληρονομιάν τών προγόνων καί νά άνακτήση 
τόν ήγετικόν του ρόλον, μεταξύ τών πεπολιτισμέ- 
νων Λαών τής Τής.

Πέμπτος στόχος: ή έξυγίανσις τής Διοικήσεως, 
ή έπί όρθολογιστικών βάσεων άναδιοργάνωσίς 
της καί ή λειτουργία της κατά τόν έπωφελέστερον 
δυνατόν ρυθμόν καί τρόπον, υπέρ τών πολιτών.

Ή  Έπανάστασις τού Στρατού κατέστη τοιαύτη 
καί τού Λαού, ούσιαστικώς μέν αμα τή έκδηλώσει
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Α πριλ ίου
της, τυπικώς δέ διά τοΰ πανηγυρικού αποτελέσμα
τος του Δημοψηφίσματος τοΰ 1068, τό όποιον τήν 
έπροικοδότησεν διά τοΰ Λαϊκού χρίσματος.

Λαοπρόβλητος, πλέον, καί τυπικώς ή Έπανάστα- 
σις άπέκτησεν τεραστίαν ήθικήν δύναμιν καί Ακτι
νοβολίαν, ή όποια τής επιτρέπει νά πραγματοποιή, 
έν χρόνιο τάς επαγγελίας της καί νά πορεύεται μετά 
συνέπειας καί άποτελεσματικότητος πρός όλοκλή- 
ρωσιν των τεθέντων σκοπών καί στόχων.

Ή  τοιαύτη ώς άνω συνέπεια τής Έπαναστάσεως, 
ή κρυστάλλινη διαύγεια, τών προθέσεών της καί 
ή όσημέραι καθισταμένη όφθαλμοφανής λαϊκή βά- 
σις της, έτηξεν τούς πάγους τών αρχικών επιφυλά
ξεων ώρισμένων δυνάμεων, έφίμωσεν καί περιήγα- 
γεν είς ακρως δυσχερή θέσιν τήν Ανθελληνικήν διε
θνή συνοδοιπορίαν καί κατέστησες τήν Πατρίδα 
μας ιδιαιτέρως σεβαστήν μεταξύ τών φίλων χωρών 
καί ιδία τών Συμμάχων τοΰ Ν.Α.Τ.Ο.

Ή  Αναδρομή είς τό παρελθόν, ή έκτίμησις τών 
επιτευγμάτων τής Έπαναστάσεως καί πρό παντός 
οι υψηλοί ρυθμοί πραγματώσεώς των μέσω μιας 
πρωτοφανώς καλπαζούσης πορείας, πείθουν περί 
τοΰ ότι ή Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου έπιτυ- 
χοΰσα νά Αφύπνιση τήν συνείδησιν τοΰ Έθνους καί 
νά συγκέντρωση, έν πανστρατιά, τάς ψυχικός, πνευ
ματικός καί σωματικός του δυνάμεις, μάς όδηγεΐ 
επί τοΰ άσφαλοΰς καί διά στιβαράς χειρός πρός έν 
εύτυχέστερον Εθνικόν μέλλον. Πρός τήν πραγμά- 
τωσιν τών ώραιοτέρων όνείρων καί τών εύγενεστέ- 
ρων πόθων τής φυλής, διά μέσου τών αιώνιον.

Σείς, οί άποτελοΰντες τό, άληθώς, εκλεκτόν έμ
ψυχον υλικόν τών Σιομάτιον 'Ασφαλείας, συνετελέ-

σατε. σπουδαίος, είς τήν μέχρι τοΰδε άναγεννητι- 
κήν πορείαν τήν οποίαν έπέβαλεν ή Έπανάστασις 
είς τόν τόπον. t

Έπαγιώσατε τό αίσθημα Ασφαλείας επί τοΰ οποί
ου έρείδεται πάσα Αξιόλογος δημιουργική προσπά
θεια. Κατεστήσατε τήν χώραν όασιν γαλήνης, τά- 
ξεως καί ευνομίας, καθ’ δν χρόνον τό μέγιστον τμή
μα τής έπιφανείας τοΰ πλανήτου σπαράσσεται ύπό 
Αναρχικών εκδηλώσεων, κοσμογονικών κοινωνικών 
Αναταραχών καί συγκρούσειον καί άτελευτήτων απερ
γιών. τών παραλυουσών τήν οικονομίαν τών χωρών 
αί όποΐαι τάς ύφίστανται.

Έχετε χρέος όπως, συνεπείς πρός εαυτούς καί 
οίστρηλατούμενοι ύπό τοΰ Θεοπέμπτου πνεύματος 
τής Έπαναστάσεως, περιφρουρήτε, εις τό διηνεκές, 
τό μέγιστον κεφάλαιον τοΰ Ελληνικού Ααοΰ. Τήν 
έλευθερίαν του, τήν τάξιν, τήν ήσυχίαν καί τήν γα
λήνην του.

Τστάμενοι είς τό ύψος τής Αποστολής σας. ώς 
αύτη περιεγράφη Ανωτέρω, θά έχετε τήν ίκανοποίη- 
σιν τής διαπιστώσεως ότι συνεβάλατε, άποφασιστι- 
κώς, ώστε ή Πατρίς μας ύπό τήν θερμουργόν πνοήν 
καί τήν χρηστήν καί ρωμαλέαν Διοίκησιν τής 
Έπαναστάσεως νά καταστή έν άπέραντον Έργο- 
τάξιον, διά τοΰ οποίου οίκοδομεΐται ή ευημερία καί 
ή ευτυχία τοΰ Έλληνικοΰ Ααοΰ.

Καί Ακόμη συμβάλλετε είς τήν μεγαλοσύνην τής 
Πατρίδος μας, τής Ελλάδος τών όνείρων μας.

Ζήτω ή 21η ’Απριλίου 1967.
Ό  ’Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΕΒΕΑΕΚΟΣ
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Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ AHINdlOlHi 
ΤΗ! 21 ΑΠΡΙλΙΟΥ 1967

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ
κ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΛΤΕΩΖ Υ. Δ. Τ.

Πρ ό ς
"Απαντας τούς ’Αξιωματικούς καί όίνδρας των 
Σωμάτων ’Ασφαλείας.

|Υ|έ ιδιαιτέραν χαράν και συγκίνησιν χαιρετίζω τήν συμπλήρωσιν τεσσάρων έτών άπό 
τής Εθνοσωτήριου Έπαναστάσεως τής 21ης 'Απριλίου 1967.

Αί “Ενοπλοι Δυνάμεις τής Χώρας κινηθεΐσαι κατ’ επιταγήν τοϋ ΰπερτάτου Νόμου τής 
σωτηρίας τής Πατρίδος έκ τοϋ έπικρεμαμένου κινδύνου τής άναρχίας καί τοϋ όλέθρου, ήνοι- 
ξαν. διά τής Έπαναστάσεως, νέον και πολυτιμότατον κεφάλαιον εις τήν τρισχιλιετή 'Ιστορίαν 
τής φιλτάτης Πατρίδος.

Τά τέσσαρα έτη τής διακυβερνήσεως τής Ελλάδος, ύπό τής ’Εθνικής ’Επαναστατικής 
Κ,υβερνήσεως μέ φωτεινόν ήγέτην τόν Πρωτεργάτην τής Έπαναστάσεως κ. Γεώργιον Παπα- 
δόπουλον, άπέδειξαν πλέον ή έπαρκώς τήν ιστορικήν αναγκαιότητα τής επαναστατικής αλ
λαγής. Εντός μιας τετραετίας ή Ελλάς άπό χώρα άναρχουμένη καί παραποιούσα οΐκονομικώς 
καί πολιτικώς μετεβλήθη. ώς Κράτος, εις πρότυπον πρός μίμησιν άπό άπόψεως ευνομίας, ευη
μερίας καί γαλήνης.

Γά Σώματα Ασφαλείας δεινώς δοκιμασθέντα κατά τήν προεπαναστατικήν περίοδον 
έγνώρισαν καλλίτερον παντός άλλου τήν λαίλαπα των πολιτικών παθών, τών κομματικών άντι- 
θέσεων καί τών οχλοκρατικών πεζοδρομιακών έκδηλώσεων. Έστάθησαν όμως πάντοτε εις τό 
ύψος τής αποστολής των καί έσήκωσαν, άγογγίστως, τόν σταυρόν τοϋ μαρτυρίου ώς έπιτάσσει 
τό ιερόν καθήκον τής υψηλή; αποστολής των. έως δτου άνέτειλεν ή αύγή τής 21ης ’Απριλίου 
1967.

Σείς, οί άνήκοντές εις τά Σώματα Ασφαλείας, εϊσθε εις θέσιν υπέρ πάντα άλλον νά έκτι- 
μήσητε τήν ούσίαν καί τήν αξίαν τής προσφοράς τής Έπαναστάσεως πρός τό "Εθνος κατά τήν 
τελεύταγαν τετραετίαν. Χάρις εις αυτήν αί κεναί, κατά τό παρελθόν, περιεχομένου λέξεις: Νό
μος, Τάξις, Δικαιοσύνη. Ισονομία, έπανεΰρον τό πραγματικόν έννοιολογικόν των περιεχό- 
μενον. Έξ άλλου ή Δημοκρατία τών λόγων καί τών υποσχέσεων ή όδηγοΰσα εις τήν κυριαρ
χίαν τών άνευθύνων τροφίμων τοϋ πεζοδρομίου άντικατεστάθη διά τής άληθοϋς Δημοκρατίας 
τών έργων.

Εισερχόμενοι, μετ’ ού πολύ, εις τό πέμπτον έτος τής Έπαναστάσεως καί έορτάζοντες, 
κατ’ εύτυχή συγκυρίαν καί λίαν έπικαίρως, τήν Άνάστασιν τοΰ Θεανθρώπου, ό όποιος ύπήρ- 
ξεν αιώνιον παράδειγμα τοΰ δημιουργικού άγώνος καί τοϋ θριάμβου διά τής θυσίας, ας άγω- 
νισθώμεν όλοι άδελφωμένοι Στρατός—-Λαός—Σώματα ’Ασφαλείας, διά τήν πραγμάτωσιν τών 
όνείρων μας. Οί οιωνοί είναι άριστοι. Τό μέλλον μας άνήκει.

Ζ Η Τ Ω  Η 21η Α ΠΡΙΛΙΟΥ 1907
Ο Γενικός Γραμματεΰς 
ΠΕΤΡΟΣ Κ.ΩΤΣΕΛΗΣ
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Τ ΕΣ Σ ΑΡΑ ΕΤΗ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
* Α Ρ Χ Η Γ Ο Υ  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

’Αξιωματικοί, ’Ανθυπασπισταί, Όπλΐται καί 
Πολιτικοί 'Υπάλληλοι.

Κατά τήν σημερινήν τετάρτην επέτειον τή Έπα
ναστάσεως του έτους 1967 δονούμενοι εξ αισθημά
των ’Εθνικής υπερηφάνειας καί συγκινήσεαις, οί 
Πανέλληνες, έν τφ έσωτερικφ καί τή ξένη, άποτίο- 
μεν φόρον τιμής καί ευγνωμοσύνης πρός τάς κλει- 
νάς καί δαφνοστεφείς Ενόπλους Δυνάμεις, αί ό- 
ποϊαι, πισταϊ εις τόν όρκον των καί τάς ίεράς παρα
δόσεις τοϋ “Εθνους, έσωσαν, άπαξ, έτι, τήν Πατρίδα 
διά τής σωτηρίου έπεμβάσεώς των κατά τήν 21 ην 
’Απριλίου 1967, από άνεπανόρθωτον καταστρο
φήν καί βέβαιον άφανισμόν, πρό δν ώδηγεΐτο ή 
Χώρα άναποφεύκτως.

Ή άνικανότης τής τότε πολιτικής ηγεσίας, ή 
παντελής έλλειψις σεβασμού πρός τούς θεσμούς, 
ή άσύγγνωστος έλλειψις συναισθήσεως ευθύνης, 
ή έντέχνως καλλιεργηθεΐσα άπείθεια πρός τούς νό
μους καί τάς άρχάς καί ή χειριστή πάντων έκτασις 
τής κομμουνιστικής άΛειλής, ήν μεγάλως ηύνόησαν 
αί έπικρατοΰσαι. συνθήκαι, ήγαγον τό "Εθνος εις 
ηθικόν άφοπλισμόν καί έφερον τόν έχθιστον των 
εχθρών τής Πατρίδος, τόν κομμουνισμόν, εντός των 
πυλών. 'Η Ελλάς διά τρίτην φοράν άπό τής λήξεως 
τοϋ Β' Παγκοσμίου Πολέμου έκινδύνευσε νά περιέλ- 
θη εις τήν θανάσιμον άρπάγην τής έρυθρας διεθνούς 
συνωμοσίας καί νά καταστή κομμουνιστικός δορυ
φόρος.

Αλλά τά άνατρεπτικά ταϋτα σχέδια των δυνάμεων 
τοϋ σκότους καί τής καταστροφής κατά τάς λίαν 
κρίσιμους ταύτας στιγμας διά τό "Εθνος άνετρά- 
πησαν χάρις εις τό πνεύμα θυσίας, τό θάρρος, τήν 
άποφασιστικότητα καί τήν αΰταπάρνησιν τών έν
δοξων Ενόπλων Δυνάμεων, υπό τούς γενναίους καί 
κατά πάντα άξιους ήγήτοράς των καί οΰτως ή 
Πατρίς διέφυγεν όριστικώς τόν έπαπειλοϋντα ταύ- 
την κίνδυνον.

Διά τόν λόγον τούτον ή Εθνική Έπανάστασις τής 
21ης ’Απριλίου 1967, καθολικόν αίτημα ολοκλή
ρου τοϋ Ελληνισμού, συγκαταλέγεται μεταξύ τών 
σημαντικωτέρων γεγονότων τής νεωτέρας Ιστορίας 
τοϋ "Εθνους, ώς σημειοϋσα τήν έναρξιν μιας νέας 
έποχής χαρακτηριζομένης άπό νεανικόν ενθουσια
σμόν καί σφρίγος καί άναγενητικόν δυναμισμόν 
καί παλμόν άναδημιουργίας εις όλους τούς τομείς 
τοϋ ’Εθνικού βίου.

Ούδέποτε μέχρι σήμερον ή χώρα κατά τά 150 
έτη τοϋ ελευθέρου βίου της έγνώρισε παρόμοιας 
συνθήκας προόδου καί χρηστής διοικήσεως.

Αί όντως έφιαλτικαί στιγμαί, ας διήρχετο ή Πα
τρίς κατά τήν πρό τής 21ης ‘Απριλίου 1967 περίο
δον, παρήλθον άνεπιστρεπτί.

Τό τέρας τής αναρχίας έδαμάσθη. Ιδεώδεις συν- 
θήκαι τάξεως καί άσφαλείας έπεκράτησαν καί επι
κρατούν καθ’ άπασαν τήν χώραν, συγχρόνως δέ 
έτέθησαν αί βάσεις ένός νέου κράτους άπηλλαγμέ- 
νου τών αμαρτιών τοϋ παρελθόντος καί τά θεμέλια 
μιας υγιοϋς οικονομίας καί αί λειτουργικοί προϋ
ποθέσεις μιας άληθοϋς Δημοκρατίας βασιζομένης 
επί τής άξιοκρατίας καί τής δικαιοσύνης.

Αί "Ενοπλοι Δυνάμεις, όμοΰ μετά τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας άποτελοϋν τήν άσπίδα καί τήν μοναδι
κήν έγγύησιν τής ελευθερίας, τής άκεραιότητος καί 
τής γαλήνης τής χώρας μας.

"Ηδη ή χώρα, ύπέρποτε άλλοτε εύημεροΰσα καί 
έχουσα πλήρη εμπιστοσύνην εις τάς άκενώτους 
δυνάμεις τοϋ "Εθνους, οδηγείται υπό τήν συνετήν 
καί πεφωτισμένην ήγεσίαν τοϋ Πρωθυπουργού καί 
πρωτεργάτου τής Έπαναστάσεως κ. Γεωργίου Πα- 
παδοπούλου πρός έν καλλίτερον μέλλον.

Ή Χωροφυλακή καθ’ δλην τήν διαρρεύσασαν 
ταύτην χρονικήν περίοδον συνεπορεύθη άδιαταρά- 
κτως παρά τό πλευρόν τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί 
μεγάλας πανθομολογουμένως προσέφερεν υπηρε
σίας εις τήν Έπανάστασιν καί τόν Ελληνικόν λαόν 
εις τήν υπηρεσίαν τοϋ όποιου έξ άποστολής έχει 
ταχθή.

’Αξιωματικοί, ’Ανθυπασπισταί, Όπλΐται καί Πο
λιτικοί 'Υπάλληλοι. Καλώ καί αύθις ύμας όπως, 
πιστοί εις τόν όρκον σας καί τήν μνήμην τών χιλιά
δων θυσιασθέντων συναδέλφων μας υπέρ τοϋ μεγα
λείου τής Πατρίδος, έχωμεν πάντοτε ώς οδηγόν 
τών σκέψεων καί ενεργειών ήμών τό πνεύμα τής 
’Εθνικής Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου 1967, 
όπερ καλεΐ άπαντας εις πανεθνικόν προσκλητήριον 
καί εις μίαν έργώδη προσπάθειαν πρός δημιουργίαν 
μιας νέας Ελλάδος ίσχυρας, έλευθέρας καί εόημε- 
ρούσης.

ΖΗΤΩ Η 21η ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1967

Ό  Αρχηγός 
ΑΝΑΣΤ. ΚΑΡΥΩΤΗΣ 
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ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Ι

κ.  ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΛΗΜΟΖΙΑΣ ΤΑΞΕΩ Ζ

Εν δψει τής Άναστάσεως του 
Θεανθρώπου ή σκέψις μου στρέ
φεται πρός Υμάς, άγαπητοί μου 
’Αξιωματικοί καί ’Άνδρες των Σω
μάτων ’Ασφαλείας καί τής ’Αγρο
φυλακής.

Καί εύχομαι δπως ό άνιστάμενος, 
μετά τόν μαρτυρικόν Γολγοθάν, 
Θείος Σωτήρ χαρίζει εις ύμας υ
γείαν, δύναμιν καί πάσαν ατομικήν 
καί οικογενειακήν ευτυχίαν.

Έστω, πάντοτε, πρό των οφθαλ
μών σας τό Θειον Δράμα καί ή ως 
δικαίωσες έπακολουθήσασα Άνά- 
στασις, ώς δ 'Ιδανικός συμβολι
σμός καί ή εν σοφία συμπύκνωσις 
τοΰ νοήματος τής ζωής.

Δέν υπάρχει, δέν δύναται νά 
ύπάρξη φως άν δέν προηγηθή αυ
τού ή διαδικασία τού σκότους.

Δέν υπάρχει, δέν είναι δυνατόν 
νά ύπάρξη ή έπιτυχία καί ή ευτυ
χία, άν ώς τίμημα αυτών δέν προη
γηθή ό έντιμος μόχθος, ό καλός 
αγών καί κάποτε ή πικρία.

Έν δψει τών ανωτέρω όπλισθήτε 
μέ θάρρος, δύναμιν καί υπομονήν 
έν τή ενασκήσει τών καθηκόντων 
σας καί μέ αγάπην πρός τόν πλησί
ον, Χριστιανικήν άρετήν καί έρωτα 
πρός τήν εργασίαν, έν τή έκπλη- 
ρώσει τής σπουδαίας Εθνικής καί 
Κοινωνικής ’Αποστολής Σας.

Ουτω πράΤτοντες, έστέ βέβαιοι, 
δτι θά κατακτήσητε τόν κότινον 
τής Νίκης, ώς φορείς τών δυνά
μεων τού καλού, εις τόν αγώνα 
έναντίον τοΰ κακού, ώς έκφρασταί 
τής ’Ιδέας εις τόν άέναον άγώνα της 
πρός έπιβολήν έπί τής ύλης. Ώς 
στρατιώται τού Νόμου, άγωνιζό- 
μενοι διά τήν δικαίωσιν καί τήν 
κραταίωσίν του.

Καί τότε καί μόνον θά καταστή- 
τε άξιοι μύσται τοΰ υψηλού νοή
ματος τής ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

Κ Α Α Ο  Π Α Σ Χ Α .

Ό  'Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ

κ .  ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΖ Υ.Δ.Τ.

Τό εΰφρόσυνον μήνυμα τής Ά 
ναστάσεως αντηχεί καί πάλιν έπί 
τής γής, διά νά σκορπίση εις τήν 
ανθρωπότητα τό Φώς τής Ειρήνης 
καί τήν Γαλήνην τής Χριστιανι
κής 'Αγάπης. Ό  καταργήσας, διά 
τοΰ θανάτου, τόν θάνατον Λυτρω
τής άνέρχεται εις τούς Ουρανούς, 
έν πλήρει δόξη. αφού διά τής έναν- 
θρωπίσεώς Του, τοΰ Θείου κηρύ
γματος Του, τής υψηλής διδασκα
λίας Του καί τών Άγιων Παθών 
Του, έφερεν εις πέρας τήν έπί γής 
Αποστολήν Του, τήν σωτηρίαν 
τών άνθρώπων.

Πανηγυρίζουν οί Χριστιανοί τήν 
Νίκην τής ζωής, τόν θρίαμβον τής 

.αλήθειας, τήν έπικράτησιν τοΰ 
άνεσπέρου φωτός εις τήν Οικου
μένην.

Πανηγυρίζει καί ό λαός μας, τήν 
Άνάστασιν τοΰ Θεανθρώπου, τοΰ 
όποιου τήν παρουσίαν πρώτοι έπε- 
σήμαναν, ένεπνεύσθησαν καί έκή- 
ρυξαν προφητικώς οί αρχαίοι "Ελ
ληνες φιλόσοφοι. Καί προσλαμ
βάνουν οί πανηγυρισμοί αύτοί εις 
τήν Χώραν μας ιδιαιτέρως γοητευ
τικήν μορφήν, πλαισιούμενοι άπό 
τά γραφικά Ελληνικά ήθη καί 
έθιμα.

Ή  ζηλευτή ήσυχία, ή υποδει
γματική τάξις καί ή πλήρης ασφά
λεια, αί όποΐαι έπικρατοΰν άπ’ 
άκρου εις άκρον τής Ελλάδος καί 
τάς όποιας έξησφάλησεν εις τόν 
λαόν μας ή 21η Απριλίου 1967, 
δίδουν ουσιαστικόν περιεχόμενον 
εις τούς πανηγυρισμούς. Άξιο- 
ποιοΰν κατά τόν καλύτερον δυνα
τόν τρόπον τήν Ημέραν τής Αγά
πης καί προσφέρουν εις πάντας 
λαμπρόν έορταστικήν ατμόσφαι
ραν.

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ  Α Ν Ε Σ Τ Η .
Μεταφέρων πρός ύμας τό άνα- 

στάσιμον μήνυμα, σάς απευθύνω 
τάς πλέον θερμός εύχάς μου. διά 

.πάσαν άτομικήν καί οικογενειακήν 
εύτυχίαν.

Ό  Γενικός Γραμματεύς 
ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΤΣΕΑΗΣ

κ . ΑΡΧΗΓΟΥ Χ Ω ΡΟ ΦΥΛΑΚΗΣ

Αξιωματικοί. Άνθυπασπισταί,Ό- 
πλϊται,καί Πολιτικοί Υπάλληλοι.

«Εΐ τις ευλαβής καί φιλόθεος, 
άπολαύετω τής καλής ταιίτης καί 
λαμπράς πανηγύρεως».

Σύμπασα ή Ελλάς, τό εκλεκτόν 
τής ’Ορθοδοξίας σκεύος, συνεορ
τάζει καί έκ μυχίων συναγάλ- 
λεται σήμερον έπί τή τοΰ Χρι
στού Άναστάσει εύφροσύνως με- 
τέχουσα τής λαμπράς ταύτης Χρι
στιανικής έορτής καί Πανηγύρεως.

Ούδέν ανθρώπινον επίτευγμα 
ούδέν γήινον μεγαλεΐον καθίστα
το ·. ικανόν δπως παραβληθή πρός 
τό λυτρωτικόν έργον, τό θειον 
Πάθος καί τής Άναστάσεως τοΰ 
Κυρίου τόν θρίαμβον.

Τό όντως συγκλονιστικόν γεγο
νός τής έκ νεκρών Άναστάσεως 
τοΰ Χριστοΰ σύμβολον κατ’ έξο- 
χήν ανυπερβλήτου νίκης τών 
δυνάμεων τοΰ καλοΰ, προσεπι- 
μαρτυρεΐδτι, εις τόν βίον τών λαών 
καί τών ατόμων, ή Άνάστασ.ς 
διέρχεται άναγκαίως έκ τοΰ Πά
θους καί τοΰ Σταυροΰ τοΰ Γολγοθά.

Ούδέν αληθέστερων τούτου διά 
τήν Πατρίδα ήμών, ής ή έλευθερία 
άπεκτήθη διά τής καμίνου τοΰ 
Πάθους, δι' άτελευτήτων αγώνων 
καί θυσιών εις αίμα.

Εις τήν ύλόφρονα καί άλλόφρο- 
να έποχήν, μας δτε αί μεγάλαι 
άλήθειαι τελούν ύπό δοκιμασίαν 
καί ό άνθρωπος τείνει νά καταστή 
δέσμιος τών ένστικτων του, τό 
φαιδρόν τής Άναστάσεως μήνυ
μα, καλεϊ πάντας εις ένδοσκόπη- 

’ σιν καί αυτοέλεγχον, εις έξοδον 
έκ τής πλάνης καί άναβάπτισιν 
εις τάς πηγάς τών ύδάτων τής 
μόνης αληθούς τοΰ Χριστού πί- 
στεως, ΐνα τοΰ Θείου Πάθους 
μέτοχοι γινόμενοι είσέλθωμεν εις 
τήν χαράν τοΰ Κυρίου, ύμνηταί 
τής Άναστάσεώς του.
Μέ τάς ανωτέρω σκέψεις απευθύνω 
πρός ύμάς καί τάς προσφιλείς οικο
γένειας σας. ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ.

Ό  Αρχηγός 
ΑΝΑΣΤ. ΚΑΡΥΩΤΗΣ 

Άντ·]γος
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Η ΜΑΧΗ

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Υ  Ζ Η Τ Ρ Ι Δ Η
Δ]ντού Π ολιτιστικών Σχέσεων 
Υπ. Προεδρίας Κυβερνήσεως

Σ τ ό  σταυροδρόμι τριών ήπείρων: τής Εύρώπης 
τής Ασίας καί τής ’Αφρικής. "Εξη πελάγη τήν δέρ
νουν: Τό Ίόνιο, τό Αιγαίο, τόΜυρτώο, τό Λιβυκό, 
τό Καρπάθιο καί τό Κρητικό.

«Άερία» τήν είπαν οΐ αρχαίοι —γιά τό γλυκό 
κλίμα της —καί «χθόνια»— χωματερή,—καί «δολι- 
Χή» — μακρόστενη καί «Τελχινία»—χώρα τεχνίνων, 
δηλαδή τεχνιτών —καί Ίδαία—άπό τήν Ίδη, τόν 
σημερινό Ψηλορείτη—καί «Μάκαρις»—χώρα άνθρώ- 
πων μακαρίων, — καί «Κουρήτις» — χώρα ποΰ

ανατρέφει «κούρους», δηλαδή παλληκάρια—, ή 
Κρήτη, όνομα που τής χάρισε ή ομώνυμη θεά τών 
Εσπερίδων. "Ισως ή μυθολογούμενη, ή χιλιοτρα- 

γουδισμένη Άτλαντίς.
Δεμένη άξεχώριστα μέ τήν Ελλάδα έδώ καί 

έφτά χιλιάδες χρόνια πίσω. Πελασγοί οί πρώτοι της 
κάτοικοι καί κατόπιν Δωριείς. Ψηλόσωμοι, δασύ- 
τριχοι, δολιχοκέφαλοι, σαφώς Μεσογειακοί.

Στό Ζάκρο, στά Μάλια, στήν Άμνισό, βρίσκομε 
μνημεία τής παρουσίας τους στήν νεολιθική εποχή. 
Μινωϊκές φυλές αφήνουν μνημεία πού άνάγονται
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στήυ χαλκή εποχή (3.000—1.100 π.Χ.). Αυτές θά 
δημιουργήσουν τον περίφημο Μινωϊκό πολιτισμό 
μέ τήν φυσικήν του εξέλιξη. Στον όγδοο π .χ. αιώνα 
ακμάζουν ή Κνωσός, ή Δρήρος, ό Πρινιάς, ή Λατώ, 
Τό Παλαίκαστρο. Τούτη τήν εποχή οΐ ελεύθεροι 
πολίτες τής Κρήτης είναι ύπόχρεοι στρατιωτικής 
θητείας, συγκεντρώνονται σέ στρατώνες καί παίρ
νουν συσσίτιο—πλούσιοι καί φτωχοί χωρίς διά
κριση—στο ίδιο τραπέζι. Έ πιστάτρια είναι . . . μιά 
γυναίκα. Ή  ήρωϊκή, ή θρυλική στούς αιώνες Κρη- 
τικιά. Έδώ ύπάρχει καί ή πρώτη . . . Εφορία. 
"Ενα δέκατο άπό τό εισόδημα κάθε πολίτη, πηγαίνει 
στό δημόσιο Ταμείο, κι’ ένα μέρος άπό τήν σοδειά καί 
τά προϊόντα τού χωραφιού καί τής στάνης συγ
κεντρώνονται καί μοιράζονται δίκαια στα μέλη τής 
Κοινότητας. Πρωταρχικό μέλη μα τούτης τής Κοι
νότητας είναι νά έξασφαλίζη καί νά φρουρή τήν 
έλευθερίαν πού τήν θεωρεί ύπέρτατο άγαθό.

Στούς κλασσικούς χρόνους (5ο—4ο αιώνας π.Χ.) 
έχουν κι’ όλας ίδρυθή όλες οι μεγάλες πόλεις τής 
Κρήτης : Ηράκλειο, Τάρρα, Λισσός, μέ ώραίους 
δρόμους καί θαυμάσιες γέφυρες. Στήν Ελληνιστική 
περίοδο (300—67 π.Χ.) ή Κρήτη έχει άναπτύξει 
τις έξωτερικές σχέσεις καί συμμαχίες της. (Πέργαμος 
—Φίλιππος Δ'. Μακεδών). "Εχουν διαμορφώσει τώ 
ρα κοινή νησιώτικη συνείδηση. Τό νησί τους τό 
άποκαλοϋν «μητρίδα» (Πλάτωνος Πολιτείαι), κα
ταρτίζουν κατά περιόδους κοινή Κυβέρνηση, καί 
έχουν γενική έδρα τήν Κνωσό. Στήν Ρωμαϊκή Έτιο- 
χή ό Μάρκος ’Αντώνιος (ό πατέρας τοϋ ομώνυμου 
μέλους τής τριανδρίας), ένώ έπιχειρή νά καταλάβη 
τό νησί, συντρίβεται καί ό στόλος του καταστρέφε- 
ται άπό τούς Κρήτες. Πέντε χρόνια ύστερα ό Μέ- 
τελλος, θά χρειασθή τρία χρόνια νά τούς ύποτάξη. 
Ή  Κρήτη σκλαβώνεται, άλλά κάτω άπό τήν περί
φημη «Pacern Romana», διατηρεί κάποια άνεξαρ- 
τησία, εύημερεϊ καί προοδεύει.
Στόν 4ο μετά Χριστόν αιώνα, άποτελεΐ έπαρχία 
τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας, γίνεται όμως στό
χος έπιδρομών τών βαρβάρων τρεις αιώνες άργό- 
τερα. Οί "Αραβες πρώτοι, ύστερα οϊ ‘Ενετοί, τέλος 
οϊ Τούρκοι. Ή  μεγαλόνησός δέν ύπετάγη στήν 
ουσία ποτέ. Οί Άγιοστεφανίτες (1213), οί Σκορδά- 
λα κι’ οί Μελισσηνοί, (1217), οί Δράκοντόπουλοι 
καί οί Δαιμονογιάννηδες (1228), οϊ Παλαιολόγοι 
(1261), οί Χορτάτζηδες (1271), οί Καλλέργηδες 
(1283), οί Πρικοσύριδες (1319), οϊ Ψαρομίλιγγοι 
κι’ οί Καψοκαλύβες (1341), οί Βλαστοί (1453), οί 
Γαβαλάδες (1462), Καντακολέοι (1570), οί Μα- 
χαιριώτιδες (1692), οί Δασκαλογιάννηδες (1770), 
κράτησαν γιά  αιώνες, μέ τούς άγώνες τους, τήν 
δάδα τής έλευθερίας άναφτή. Στά 1821 ή Κρήτη 
έδωσε τό παρόν στά Σφακιά, στό Ρέθυμνο, στόν 
Κίσσαμο, στις Κυδωνιές, στά Χανιά, στό Άποκώ- 
ρωνα, στό Σέλινο, στή Γραμμούσα, στό "Αγιο 
Νικόλα, στό Άμάρι. ’Ελευθερώνεται ή Ελλάδα 
καί ή Κρήτη συνεχίζει τον άγώνα της άδάμαστη. 
Ό  Χαιρέτης στό Λασήθι, ό Μαυρογέννης στις 
Μουρνιές, ό Ζυμβρακάκης στόν Βαφέ, ό Γιαμπου- 
δάκης στό περίλαμπρο Άρκάδι, γράφουν τήν ιστο
ρία τής Κρήτης άνεξίτηλη, μέ αίμα καί φωτιά.

Μόλις στά 1897, ή Κρήτη θά δή στό χώμα της 
τό χιλιοποτισμένο μέ αίμα καί δάκρυ νά τό πατά 
Ελληνικός στρατός: Ό  Τιμολέων Βάσσος μέ τούς 
1500 γενναίους του άποβιβάζεται στό νησί. Μαζί του

καί ό μετέπειτα Αρχηγός Χωροφυλακής Νικόλαος 
Τρουπάκης ώς Διοικητής Χωροφυλακής τού ύπό τον 
Τιμολέοντα Βάσσον Στρατού. Στά 1909 ό Βενιζέλος 
έξεγείρει τά πλήθη στό Θέρισσο, κι’ ένα χρόνο άργό- 
τερα (’Ιούλιος 1910) ή Κρήτη είναι έλεύθερη, καί 
πάλι Ελληνική. Είναι όμως άκόμη άρμοστεία. Ή 
ένωση θά έλθη μόνο τό 1913. (συνθήκη Λονδίνου). 
Ό  ίδιος ό Στρατηλάτης Κωνσταντίνος, δαφνοστε
φής άπό τις νίκες τού 12 καί τού 13, θάρθη μέ τον 
Βενιζέλο καί θά ύψώσουν τήν γαλανόλευκη στό 
Φρούριο τού Φιρκά. Τό μαρτύριο έχει πάρει τέλος 
μά όχι καί οί άγώνες. . .

*
Στις 6 'Απριλίου 1941 οί θωρακισμένες μεραρχίες 

τού Φόν Λίστ, πέρασαν τά Βουλγαρικά σύνορα 
καί προσέβαλαν τά Ελληνικά άχυρά, στήν Μακε
δονία. Ό  Ελληνικός στρατός άνθεξε κάπου τέσ- 
σαρες εβδομάδες στόν διμέτωπο άγώνα μέ τις δύο 
ϊσχυρώτερες αύτοκρατορίες τής Εύρώπης. Τούτες 
οί τέσσερες εβδομάδες θά στοιχίσουν άργότερα 
στόν Χίτλερ πολύ άκριβά, γιά τήν ώρα όμως — εί
ναι κι’ όλας Μάης τού 1941 — ή Ελλάς άπό τον 
Όρβυλο ώς τό Ταίναρο είναι κάτω άπό τήν μπό
τα τήν Γερμανική. Ό  Βασιληάς — ό άξέχαστος 
Γεώργιος Β' —μέ τήν τότε Κυβέρνησιη έχει φύγει 
στήν Κρήτη. Στήν Μεγαλόνησο έχουν διαπεραι- 
ωθή 32.000 περίπου Βρεττανοί, Νεοζηλανδοί 
καί Αύστραλοί, καθώς καί 2500 περίπου Ελληνι
κού στρατού, ό όποιος όμως έφερε σαφή τά ίχνη 
τής ταλαιπωρίας του άπό τήν δραματική ύποχώ- 
ρησή του άπό τά Βορειοηπειρώτικα βουνά, όπου 
τον είχαν πετάξει οί θρυλικές νίκες του. Οί δυνάμεις 
αύτές άριθμητικώς ήταν άξιόλογες, ένας προσεκτι
κός έν τούτοις παρατηρητής θά μπορούσε νά άντι- 
ληφθή ότι ό οπλισμός τους ύστερούσε σέ έπάρκεια 
καί ποιότητα. Ή  άντιαεροπορική άμυνα δέν ήταν 
ώργανωμένη καί ή σχεδόν τέλεια άπουσία άερο- 
πλάνων διώξεως θά έπρεπε νά βάζη σέ άνησυχία 
τούς ύπευθύνους γιά τήν άσφάλεια τοΰ νησιού, 
όπου στήν κρίσιμη τούτη στιγμή, είχε συγκεντρω- 
θή ή «έλευθέρα Ελλάς».

Ό  Χίτλερ, άπό τον καιρό άκόμη πού ύπέγραψε 
—μέ τό χέρι τού Ρίμπεντροπ—τό σύμφωνο φιλίας 
μέ τούς Μπολσεβίκους (αύτοί ύπέγραψαν μέ τό 
χέρι τού Μολότωφ), είχε στόν νού του νά έξαφα- 
νίση άπό τόν χάρτη τούς άφελεϊς αύτούς πού π ί
στευαν ότι ήταν πολύ έξυπνοι. Μιά καί ή κολο- 
σιαία τούτη έπιχείρηση, ή έκστρατεία κατά τής 
Ρωσίας, είχε πιά  σχεδιασθή καί άποφασισθή, ή Κρή
τη σάν βάσις έχθρική, δέν ήταν δυνατό νά άγνοη- 
θή. Συνεπώς, καί άναγκαστικά, οί Ναζοί, ετοιμά
ζουν άμέσως τό σχέδιο γιά  τήν κατάληψη τού με
γάλου Ελληνικού νησιού.

Γιά τήν ιστορία πρέπει έδώ νά άναφέρωμε μερικά 
στοιχεία τά όποια δέν πρέπει νά άγνοή ούτε νά άπο- 
σιωπή, ούτε νά παρερμη νεύση ό σοβαρός άναδιφητής:

Οί περισσότεροι, άκόμη καί άπό τούς στρατιω
τικούς πού είχαν άμεση έπαφή μέ' τά γεγονότα, 
θεωρούσαν τήν Κρήτη άπόρθητο κάστρο τών Συμ
μάχων. Τούτη ή πεποίθησι στηριζόταν κυρίως στό 
ορεινά άπρόσιτο έδαφος της, στήν ναυτική κυριαρ
χία τών "Αγγλων στή Μεσόγειο, καί στό γνωστό 
ύψηλό ήθικό τού λαού τού νησιού. Μόνον ό Ούΐν- 
στων Τσώρτιλ φαίνεται νά έχη σαφέστερη άντίλη- 
ψη γιά τήν κατάσταση, όταν στή 28 τού ’Απρίλη,
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Τό Λουτρό , λ ιμ ά ν ι τώ ν  Σ φ α κ ίω ν  κα ί ά λίγον υ ψ η 
λότερα ή η ρω ική  κ ω μ ό π ο λ ις , oi κάτο ικο ι τή ς ό π ο ία ς , 
όπω ς κα ί όλοκλήρου τή ς Κ ρήτης διεκρίθησαν καί δ ια - 
κρίνοντα ι π ά ντοτε  διά  τό γενναϊον 'Ε λλ η ν ικόν  φρόνη
μα κα ί τή ν ήρω ική ψ υ χ ή  .

δηλώνει ορθά κοφτά στό πολεμικό του Συμβούλιο 
ότι σέ παρατεταμένη Γερμανική επίθεση ή Κρήτη 
δεν μπορεί ν’ άυθέξη . . . Ό  Τσώρτσιλ βλέπετε γνω
ρίζει καλά ότι οϊ Βρεττανοί αν καί έχουν έξη μήνες 
συμπληρώσει — άπό τήν αρχή τού πολέμου σχε
δόν — στήν Κρήτη, δεν έχουν ώργανώσει τήν άμυ
νά της.

Ό  πόλεμος στήν ’Αφρική, δέν τους έχει αφήσει 
περίσσευμα υλικού, ούτε στρατευμάτων . . .

Παρ’ όλο τούτο, με τήν έπιμονή τού Κάννιγκαμ, 
—Διοικητής τού στόλου στή Μεσόγειο — άποφα- 
σίζεται νά κρατηθή τό νησί όσο γίνεται περισσό
τερο. “Οταν ό στρατηγός Φράϋμπερκ — αρχιστρά
τηγος τών Βρεττανικών καί 'Ελληνικών δυνάμεων 
στή Κρήτη — φθάνει έκεϊ γιά ν’ άναλάβη τά καθή- 
κοντά του (28 ’Απριλίου), ό Ούέϊβελ άπό τήν Αί
γυπτο  τού στέλνει 16 ελαφρά άρματα μάχης, 6 
άρματα ύποστηρίξεως πεζικού καί 6 «Χαρικέειν». 
(άργότερα στέλνει άλλα 10 τά όποια μέ τήν πίεση 
τών Γερμανών άναγκάζονται νά έπιστρέψουν στήν 
Αίγυπτον). Ό  Πόρταλ, στρατάρχης τής άεροπο- 
ρίας δέν θέλει άεροπλάνα στήν Κρήτη.

’Αλλά ή Ιστορική άλήθεια άπαιτεΐ νά πούμε 
ότι καί τό ηθικό τού λαού δέν ήταν όσο έπρεπε 
υψηλό.

Οι Κρήτες ένοιωθαν άγωνία γιά τά παιδιά τους 
πού υπηρετούσαν στήν Κρητική Μεραρχία που 
είχε άποκλεισθή στήν ήπειρωτική Ελλάδα. 'Ωρι- 
σμένοι καιροσκόποι δημαγωγοί βρήκαν τήν ευ
καιρίαν νά στάξουν τό δηλητήριό τους . . .

Ά πό  τήν άλλη μεριά, οΐ κομμουνισταί, πάντα 
επιτήδειοι στήν υπονόμευση, διέδιδαν μέ τέχνη 
(ήταν σύμμαχοι άκόμα μπολσεβίκοι καί ναζί), ότι 
κανένας λόγος δέν υπήρχε «νά πολεμήση ή Κρήτη 
γιά  νά σωθή ό θρόνος τού Γεωργίου . . .» Ό  Φράϋ
μπερκ, ό Πάλαιρετ — Ό  "Αγγλος Πρεσβευτής — κΓ 
ό Έμ. Τσουδερός, — ό Έλλην Πρωθυπουργός —συ
ζητούσαν στό μεταξύ άν ή Ελληνική Κυβέρνηση 
έπρεπε νά μείνη ή όχι στό νησί . . .

Μέσα σέ τούτον τόν κυκεώνα ξημέρωσε ή 20ή 
Μαίου 1941: Είχαν προηγηθή δέκα μαρτυρικές 
ήμέρες σφοδρού βομβαρδισμού τού νησιού, άπό

τήν πανίσχυρη Λουφτβάφε, πού άλώνιζε Ανενό
χλητη τούς Κρητικούς ουρανούς.

Ή  Μάχη τής Κρήτης, μιά άπό τις πιό συνταρα
κτικές τού Β'. Παγκοσμίου Πολέμου, άρχιζε.

*

Γιά τήν κατάληψη τής Κρήτης ό Χίτλερ έρριξε 
τήν 7η Μεραρχία άλεξιπτωτιστών — 14.000 άν- 
δρες, -  ή επίλεκτη Μεραρχία τού Χίτλερ, τό άνθος 
τού Γερμανικού στρατού — καί τήν 5η ’Ορεινή 
-Μ εραρχία  (8.000 άνδρες). Τό 11ο ’Αεροπορικό 
Σώμα έρριξε άλλους 8.000 άνδρες. Σύνολο: 30.000 
άνδρες μέ έξαίρετο οπλισμό, ειδικά εκπαιδευμένους 
σ’ αύτού τού είδους τις έπιχειρήσεις. ’Αρχηγός ό 
στρατηγός Στουντέντ, πού όμως διηύθυνε την έπι- 
χείρηση άπό τήν ’Αθήνα. Τά άεροπλάνα τής Λουφτ
βάφε — τά μισά ήταν βομβαρδιστικά -  τά διοικούσε 
ό στρατηγός Φόν Ριχτχόφεν, άπόγονος τού θρυ
λικού άερομάχου τού Α'. Παγκοσμίου Πολέμου.

Πρωί -  πρωί, ό ούρανός τής Κρήτης γέμισε κόκ
κινα, πράσινα κΓ ολόλευκα μπαλόνια. Ηταν τά άλε- 
ξίτιτωτα πού άνοιγαν στά 100 μέτρα κι’ έφερναν 
τις ορδές τού Χίτλερ στήν Κρητική γή.

Οΐ ύπερασπισταί τού νησιού τούς ύπεδέχθηκαν 
ψύχραιμοι. Τά πρώτα τμήματα εξοντώθηκαν (άνά- 
μεσα σ’ αύτά κΓ ό διοικητής τους, στρατηγός Μάϊ- 
ντλ) όμως άκολούθησε -  τό άπόγευμα — καί  ̂δεύ
τερο κύμα. ’Εκείνο πετυχένει νά καταλάβη τό άε- 
ροδρόμιο στό Ρέθυμνο, άλλά “Ελληνες και Αυστρα
λοί τό ξαναπαίρνουν. Οϊ ναζοί έχουν βαρειές άπώ- 
λειες, καί κανένας στόχος τους δέν έχει άκόμη έπιτευ- 
χθή. Καταλαβαίνουν ότι ή θέσις τους είναι κρίσιμη, 
κι’ άποφασίζουν νά τά παίξουν όλα γιά  όλα. ’Αφή
νουν προσωρινά τούς άλλους στόχους τους — Χανια, 
Ρέθυμνο, 'Ηράκλειο — καί συγκεντρώνουν τήν προ- 
σπάθειά τους στό Μάλεμε. Ή  τύχη τής Κρήτης έδώ 
θά κριθή. Είναι ένας λόφος πού δεσπόζει πάνω στό 
άεροδρόμιο τού Μάλεμε. Στούς στρατιωτικούς χάρ
τες άναφέρεται ώς «Λόφος 107». Τόν καλύπτουν οι 
Νεοζηλανδοί μέ ένα Τάγμα τους. Ό  διοικητής τους, 
άντισυνταγματάρχης Αντριαν, όταν διαπιστώνει 
βλάβη στις διαβιβάσεις του, άποσύρεται τήν νύ
κτα, γ ιά  νά διευθύνη τούς άντρες του πιό άποτελε- 
σματικά. Ό  Φράϋ μπεργκ δέν τό γνωρίζει. "Ετσι 
δέν δίδει τις πρέπουσες διαταγές καί δέν στέλνει 
ένισχύσεις. Έξ άλλου πιστεύει ότι ή Γερμανική επί
θεση Θά έκδηλωθή ισχυρότερη άπό τή θάλασσα, 
παρά άπό τόν άέρα. Τό Μάλεμε μένει άκάλυπτο και 
στις 5 τό άπόγευμα καταλαμβάνεται άπό τόν εχθρό. 
"Οταν οί σύμμαχοι άντιλαμβάνονται τι συμβαίνει 
επιτίθενται σφοδρά, καί καταστρέφουν πολλά αερο
πλάνα τών Γερμανών. "Ομως τό άεροδρόμιο είναι 
πιά στά χέρια τών ναζί καί οί άλεξιπτωτιστές τους 
έχουν ένισχυθή καί μέ άλλες ρίψεις. Οί Γερμανοί 
προχωρούν τώρα πρός τήν άνατολική περιοχή. 
Ό  ίδιος ό Στουντέντ, γράφει στά άπομνημονεύματά 
του: «ό εχθρός είχε τήν δυνατότητα νά αίχμαλω- 
τίση όλους τούς άνδρες μου, πριν συγκεντρω
θούν . . .». Ή  νύχτα όμως πέρασε άνεκμετάλλευτη, 
καί τήν επομένην άλλα τρία Τάγματα τής ’Ορεινής 
Μεραρχίας έχουν προσγειωθή. Οί μάχες μαίνονται 
όλο καί σέ πιό εκτεταμένα πεδία. Ό  Βασιληάς είναι 
εγκατεστημένος στήν Πελεκαπίνα , κι’ άπό κεί φεύ
γει στά Λευκά "Ορη, περνώντας άπό τό Θέρισσο. 
Πορεία μαρτυρική. Ό  Βασιληάς κινδύνεψε νά αϊχ-
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ΔΑΣΚΑΛΟΓ IΑΝΝΗΣ : Ό  ηρωικός 
α γω ν ισ τή ς τή ς Κ ρητικής άνεξαρτη 
σίας με τή ν  αδάμαστη 'Ε λλ η ν ικ ή  ψν- 
χή  ή ο ικογένεια  τοΰ  όποιου π ρ οσ έφ ε- 
ρε έκατόμβας θυσ ιώ ν διά  τή ν  ένω σιν 
τή ς μεγαλονήσου μ ετά  τή ς μητρός 
Έ  λ λ  ά δ ο ς .

ΓΙΑΜ ΠΟΥΛΑΚΗΣ Κ Ω Σ Τ Η Σ : 'Ο  
ήρω ς τοΰ  ‘Α ρκαδίου ή μάλλον ένας 
άπό τούς ή ρ ω α ς, δ ιό τ ι δλοι δσοι προσ- 
έφ εοαν τό έαυτό τους ολοκαύτω μα 
κατά  τή ν  ά να τίνα ξιν  τή ς  Μ ονής υπήρ 
ξαν ή ρ ω ε ς .

μαλωτισθή, ώσπου τό «Ντακόϋ» Ινα Εγγλέζικο 
καταδρομικό, μέ καθυστέρησι μιας μέρας, στον όρμο 
τής “Αγιας Ρούμελης, τον παραλαμβάνει και τον 
μεταφέρει ασφαλώς στην Αίγυπτο. «Μέ βαθειά λύπη 
άπεφάσιόα νά απομακρυνθώ άπό τήν ηρωική νή
σο, όπου τά στρατεύματά μας μέ τούς συμμάχους, 
και όλους τούς Κρήτες αδιακρίτως φύλου, εξακο
λουθούν νά άγωνίζωνται προς ύπεράσπισιν τής 
τιμής καί τής ελευθερίας. Άπομακρυνόμεθα προ
σωρινά καί εϊμεθα πεπεισμένοι ότι θά θριαμβεύση ή 
ιδέα τής ελευθερίας καί τής Δημοκρατίας». Μέ τά 
λόγια τούτα ό Γεώργιος Β' αφήνει τήν 'Ελληνική
ΥΠ

Ό  επικός άγων κοντεύει νά συμπλήρωσή τόν 
μοιραίο κύκλο του. Στο Καστέλλι έχει όργανωθή 
τό Ιο 'Ελληνικό Σύνταγμα — 1.000 άνδρες — καί 
ένα άπόσπασμα Χωροφυλακής. Σύνολο οπλισμού 
600 τυφέκια μέ 3 φυσίγγια γιά  τό καθένα. "Αλλα 
όπλα: τσεκούρια, μαχαίρια, κυνηγετικά όπλα καί 
παλαιά καρυοφίλια, έμπροσθογεμή. Οΐ άντρες 
φτιάχνουν καί χειροβομβίδες μέ δυναμίτη, σκουρια
σμένα καρφιά καί κοπανισμένο γιαλί. Διοικητής 
ό "Αγγλος Ταγματάρχης Μπέντιγκ, πού τόν εχει 
στείλει ό Φράϋμπεργκ.

’Απέναντι τους τό άπόσπασμα «Μόρμπεν», επί
λεκτοι άλεξιπτωτισταί, 'Οπλισμός: Μακρύκαννα
μάουζερ, όλμοι, βαρειά πολυβόλα (300 σφαίρες 
στο λεπτό), 2.000 φυσίγγια κατ’ άνδρα, καί χει
ροβομβίδες πέντε ειδών τελευταίου τύπου.

Ό  Μπέντιγκ διστάζει νά έξαπολύση επίθεση, 
άπέναντι σέ τέτοια δύναμη πύρός. Συγκρατεΐ τούς 
άνδρας του. Μόνοι οί Χωροφύλακες έξορμούν. Τό 
άπόσπασμα Χωροφυλακής δεκατίζεται, άλλά οί 
θέσεις τών άλεξιπτωτιστών καταλαμβάνονται "Οταν 
πλησιάζει καί ό Μπέντιγκ. Βρίσκει μόνο 17 έπιζών- 
τες. Συλλαμβάνονται αιχμάλωτοι καί κλείνονται 
στή φυλακή τών Καστελλίων. ’Ακολουθούν δυο 
μέρες άνάπαυλας. Τήν Τρίτη τά στούκας κάνουν

στάχτη τό Καστέλλι 200 "Ελληνες σκοτώνονται, 
οί άλλοι φεύγουν στο βουνό. Μπαίνουν οϊ Γερμα
νοί στο Καστέλλι — όσο άπόμεινε — ,ρίχνουν τά 
τελευταία σπίτια του μέ άντιαρματικές βολές, αι
χμαλώτους δεν πιάνουν. "Οταν βλέπουν τόν όλε
θρο τών άλεξιπτωτιστών τους στήνουν 300 άνδρας 
τής κωμοπόλεως στόν τοίχο καί τούς έκτελούν 
γιά  άντίποινα. . . .

Νύχτα 26 Μαΐου ό Φράϋμπεργκ άποφασίζει νά 
έκκενώση τήν Κρήτη. «Τό μέτωπο εχει καταρρεύσει 
— τηλεγραφεί στόν Τσώρτσιλ ό Ούέϊβελ — ενισχύ
σεις δέν έχομε. Ύπό τό βάρος τής εχθρικής έπιθέ- 
σεως πού έξαπολύθη εις άνευ προηγουμένου κλί
μακα, μάς είναι άδύνατο νά άντισταθώμεν . . .»

Μέ σφοδρό άγώνα οπισθοφυλακών, "Αγγλοι, 
Νεοζηλανδρί, Αύστραλοί καί "Ελληνες, έπιβιβά- 
ζονται στά πλοία καί φεύγουν στήν Αίγυπτο. Καί 
πάλιν ύπόδουλο μένει τό μαρτυρικό νησί.

Μιά φαιδρή νότα πριν συνεχίσωμε:
Στις τελευταίες φάσεις των επικού άγώνα, όταν 

πιά ή έκβασή του έχει οριστικά κριθή, εμφανίζον
ται καί τού Μουσουλίνη οί ’Ιταλοί.

Στην 28 Μαίου(1!) άποβιβάζεται στή Σητεία, 
ένα ’Ιταλικό Σύνταγμα πεζικού. Προελαύνει. . . 
«ήρωικά μέχρι τήν Τεράπετρα καί. . . τήν κατα
λαμβάνει». Το άσήμαντο τούτο έπισόδειο διαφη
μίσθηκε άπό τούς φασίστες πάρα πολύ, άλλά υπάρ
χει ή μαρτυρία τού Γερμανού ιστορικού Κάρλ 
Γκουντέλαχ, ό όποιος γράφει ώμά: «Καμμιά επί
δραση δέν ήσκησε ή περίεργος αύτή άπόβαση στή 
μάχη τής Κρήτης. . .» Ή ταν άπλώς μιά δεύτερη 
έκδοση τής θεαματικής έπιθέσεως τού Μουσουλίνι 
στά νώτα τών Γ άλλων, όταν ή Γ αλλία έχει πιά 
παραδοθή. ..

*
Ή  συνολική δύναμη τής Χωροφυλακής στήν 

Κρήτη, κατά τήν εποχή τής Γερμανικής έπιθέσεως, 
δέν ΰπερέβαινε τούς 2.500 άνδρες. Τούτοι οί άνδρες
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Τό άυάκτορον τή ς  ό ρ χα ία ς Κ νω σού . ’Α κόμ ηκα ί σή
μερον τέσσαρας περ ίπου χ ιλ ιετη ρ ίδα ς  άπό τή ς  κατασκευ
ής του φ α νερ ώ νει τό  υψ η λόν  έπ ίπεδον τού  πολ ιτ ισ μ ού  
τώ ν  κ α το ίκω ν τή ς ή ρω ικής Κ ρήτης κατά  τούς χρόνους 
άκόμη Εκείνους δ τα νο ί πρόγονοι τώ ν  Ν αζί δέν έγνώ ριζον 
νά  άνάπτουν ούτε πυράν .

έγραψαν μιά άπό τις πιό λαμπρές σελίδες στην 
ιστορία τού Σώματος· μιά σελίδα πού περιέργως, 
καί κάποτε καί μικροπρεπούς, άγνοεϊται άπό ώρι- 
σμέυους.

'Η κατάσταση τών δυόμιση χιλιάδων αυτών 
άνδρών δεν ήτο καθόλου καλή την εποχή αυτή. 
’Αξιωματικοί υπήρχαν ολίγοι, καί πάντως σέ άρι- 
θμό άνεπαρκή. Οί περισσότεροι άπό τους όπλίτας 
δέν είχαν προφθάσει νά έκπαιδευθοΰν, ούτε είχαν 
πολεμική πείραν. Ό  οπλισμός μόνον υποτυπώδης 
μπορεί νά χαρακτηρισθή. Βραχύκανα Μάνλιχερ μέ 
είκοσι φυσίγγια καθ’ όπλον, χειροβομβίδες δέν υπήρ
χαν, ούτε αυτόματα. Μιά προσπάθεια νά βελτιωθή 
ό οπλισμός μέ παροχή τοΰ Βρεττσνικοΰ Στρατη
γείου άπέτυχε, γιατί τά τυφέκια πού έδωσαν οί 
’Εγγλέζοι — όλοκαίνουργα -  ήταν διαφορετικού τύ
που άπό τά φυσίγγια, καί δέν ήταν δυνατό νά χρη
σιμοποιηθούν. ’Εκτός κι’ ά π ’ αύτά, οί κομματάρχες 
τών παλαιοπολιτικών τής Κρήτης, δυσάρεστη μένοι 
μέ τήν Κυβέρνηση, καλλιεργούσαν άτμόσφαιρα 
δυσμενή γιά τους άνδρας τής Χωροφυλακής πού

ώς έπί τό πλεϊστον κατάγονταν άπό τήν υπόλοιπη 
Ελλάδα, πράγμα πού έδυσχέρανε τό έργο της 
άπό κάθε άποψη.

Τούτη ή ύπουλη προσπάθεια δολιοφθοράς κατά- 
πεσε όλότελα όταν έπέστρεψαν έπί τέλους στίς έστί- 
ες τους τά παιδιά τής Κρητικής Μεραρχίας. Τά πα ι
διά αυτά είχαν βρή άφάνταστη περιποίηση, φρον
τίδα καί περίθαλψη στό; σπίτια τής Θεσσαλίας, 
τής Ρούμελης, τών ’Αθηνών καί τού Μωρηά όταν 
περιπλανώντο μετά τήν κατάρρευσιν τοΰ Μετώ
που. "Ετσι όταν άκουγαν κανένα νά κατηγορή 
τού ρίχνονταν άγανακτισμένοι καί τον άποστό- 
μωναν». Ετσι ό όλεθρος τού πολέμου είχε κι’ ένα 
καλό. ’Απέδειξε ότι ή 'Ελλάς είναι μία καί άδιαίρετη...

'Ως τόσο, τούτο έγινε άργότερα. Πρός τό παρόν 
ή Χωροφυλακή στήν Κρήτη δέν διέθετε τίποτε άλ
λο γιά ν’ άντιμετωπίση τίς άπαιτήσεις τών περι
στάσεων έξω άπό τήν άτσαλένια ψυχή τών άνδρών 
της, τό άδάμαστο σθένος τους καί τήν σταθερά 
άφοσίωση τους στό καθήκον."Ηταν δέ αυτές οί άπαι- 
τήσεις άληθινά τρομακτικές. Είναι τέτοιο τό στοι- 
χείον πού τίς συνέθεταν — Θά τά πούμε πιό κάτω— 
ώστε χωρίς σχήματα λόγου καί χωρίς καμμιά δόση 
ύπερβολής νά μπορούμε θετικά νά υποστηρίξουμε 
ότι κανείς στρατός στον κόσμο, καμμιά μάχιμη ή 
άστυνομική μονάδα δέν Θά μπορούσε νά τίς άντι- 
μετωπίση, έκτος άπό τήν Χωροφυλακή.

Καί πρώ τα-πρώ τα  ήταν ή άμεση άνάγκη νά 
άκοκρουσθούν οί Γερμανοί άλεξιπτωτιστές οί δαι
μονισμένοι αυτοί εισβολείς μέ τήν μακρόχρονη 
ειδική έκπαίδευση καί άσκηση, καί τον άφθονο 
καί άσυγκρίτως άνώτερο οπλισμό. Στό Ρέθυμνο, 
στά Χανιά, στό 'Ηράκλειο, στή Κάνδανο, οί "Ελ
ληνες Χωροφύλακες έξουδετέρωσαν τούς άλεξι- 
πτωτιστές, άπέκρουσαν άποτελεσματικά τίς πρώ
τες έπιθέσεις τους, ένήργησαν άντεπιθέσεις, τούς 
καθήλωσαν, καί σέ πολλές περιπτώσεις τούς έξο- 
λόθρευσαν σέ συγκρούσεις σώμα —μέ σώμα, καί 
συνέλαβαν καί αιχμαλώτους. Δέν ύπάρχει ιστορικά 
βεβαιωμένο στοιχείο πού νά άναφέρη ή νά μάς 
έπιτρέπη νά συμπεράνωμε ότι Τμήμα Χωροφυλα
κής, μικρό ή μεγάλο, ήττήθη άπό τούς Γερμανούς 
ή άπέτυχε στον άντικειμενικό στόχο του. Οί Χωρο
φύλακες ήταν σέ όλες τίς περιπτώσεις νικηταί ώς 
τήν στιγμή πού έξάντλησαν καί τό τελευταίο 
τους φυσίγγι — άπό τά έλάχιστα πού διέθεταν—ή 
πού έλάβαιναν άπό άνώτερη άρχή τήν διαταγή 
νά παύσουν τόν άγώνα. Γιά τούτο τό τελευταίο 
μάλιστα έχομε περιστατικά πού βεβαιώνουν ότι 
ούτε καί τότε έπαυσαν νά μάχωνται.

’Εκτός άπό τήν μάχιμη τούτη άποστολή, οί 
Χωροφύλακες, είχαν νά έκτελέσουν καί άλλα πρόσθε
τα καθήκοντα, καθόλου δευτερεύοντα άπό τόν κυ
κεώνα πού έδημιουργήθη άπό τήν Γερμανική εισ
βολή. Οί Χωροφύλακες λοιπόν, αυτοί πού έμά- 
χοντο νηστικοί τήν ήμέρα, προστάτευαν άυπνοι 
τήν νύχτα τήν ζωή καί τίς περιουσίες τών πολιτών. 
’Έπρεπε νά έξακολουθήσουν νά φρουρούν τούς φυ
λακισμένους έγκληματίες πού ό σάλος καί ή άναστά- 
τωση τούς παρείχε τήν εύκαιρίαν νά δραπετεύ
σουν. Επρεπε νά περιθάλψουν τά θύματα τών 
βομβαρδισμών, νά σβύσουν τίς πυρκαϊές, όπου 
μπορούσαν, νά φρουρήσουν τούς αιχμαλώτους 
’Ιταλούς πού είχαν μεταφερθή στήν Κρήτη καί
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άκόμσ νά φρουρήσουν καί τους αιχμαλώτους 
Γερμανούς που είχαν συλληφθή στις μάχες.

Έπρεπε νά συνδράνουν τά πλοία τιοΰ άραγμέ- 
νας στά λιμάνια ή κοντά στις άκτές κινδύνευαν νά 
τιναχτούν στον αέρα. "Επρεπε νά φρουρήσουν τον 
Βασιληά καί τά μέλη τής Κυβερνήσεως, στήν συν- 
νεχή καί μαρτυρική τους μετακίνηση.

Αυτές ήταν μέ δύο λόγια οΐ άπαιτήσεις των πε
ριστάσεων εκείνων γιά  τήν Χωροφυλακή. Καί μόνη 
ή άπλή άπαρρίθμησή τους άρκεί γιά  νά προκαλέση 
τό δέος σ’ όποιονδήποτε.

Στον “Ελληνα Χωροφύλακα ή ένατένιση αύτών 
των υποχρεώσεων, προκάλεσε ένθουσιασμό, καί 
μ’ αύτόν τόν ένθουσιασμό έγράφη ή λαμπρή Κρητι
κή σελίδα τού 41 στή χρυσή βίβλο τής ιστορίας 
τής 'Ελληνικής Χωροφυλακής.

"Αν καί τό παρόν σημείωμα άφορά ένα γενικώτατο 
διάγραμμα τής δραστηριότητος τής Χωροφυλακής 
στήν μάχη τής Κρήτης, δεν είναι δυνατόν νά άπο- 
φύγωμε τήν μνημόνευση ώρισμένων συγκεκριμένων 
γεγονότων άπολύτως εξακριβωμένων ιστορικά 
Διότι άλλοιώς τά όσα είπαμε πάρα πάνω, θά έδι
ναν τήν εντύπωση κενής καί υπερβολικής έξαρσης

Στο Ρέθυμνο ή εισβολή άρχισε στις 4 τό άπόγευμα 
τής 20 Μαΐου, μέ ρίψεις αλεξιπτωτιστών στήν 
περιοχή τού άεροδρομίου καί σύγρονο σφοδρό 
βομβαρδισμό τής πόλης. Πέντε λόχοι τής Χωροφυ
λακής κινούνται αμέσως εις εκκαθαριστικόν άγώνα. 
Ό  έχθρός συγκρατεϊται καί πολύ γρήγορα άνα- 
τρέπεται. Οί Χωροφύλακες συλλαμβάνουν 18 αι
χμαλώτους. "Οταν βλέπουν τά πυρομαχικά τευς 
νά σώνωνται όρμούν στήν περιοχή πού οί Γερμανοί 
κάνουν ρίψεις έφοδίων στούς δικούς τους. Μέ αγώ
να έκ τού συστάδην προς τούς άλεξιπτωτιστάς 
κατορθώνουν νά πάρουν στήν κατοχή τους τά 
έφόδια αύτά.

Κατά περίεργη σύμπτωση τά έφόδια είναι φυ
σ ίγγια  πού . . . ταιριάζουν στά όπλα πού είχαν 
προμηθεύσει —όπως προαναφέραμε — στούς Χωρο
φύλακες οί Βρεταννοί! Ετσι τά όπλα αύτά είναι 
τώρα χρησιμοποιήσιμα. ’Επί τρεις ημέρες οι Χωρο
φύλακες έχουν καθηλώσει τούς εισβολείς, καί τούς 
έχουν άπωθήσει στά υψώματα γύρω στό Ρέθυμνο. 
’Εναντίον αύτών τών υψωμάτων έπιτίθενται μέ 
μανία, κάτω άπό καταιγιστικά πυρά, αύτομάτων, 
βαρέων πολυβόλων καί βλημάτων καμπύλης 
τροχιάς, καθώς καί θεριστικά πυρά αεροπλάνων.

Κανένα φίλιο άεροπλάνο δέν έρχεται νά τούς 
υποστήριξή. Στις 29 Μαΐου τό μέτωπο διασπάται 
στά Χανιά, οί Χωροφύλακες έν τούτοις έξακολου- 
Θούν νά κρατούν καθηλωμένους τούς Γερμανούς 
έξω άπό τό Ρέθυμνο, μέ όλο πού έχουν έπιπροσθέ- 
τως νά σβύσουν τις πυρκαϊές στήν πόλη, νά άρτο- 
δοτήσουυ τούς βομβόπληκτους —ίδρυσαν καί έκί- 
νησαν πρόχειρα αρτοποιεία —,νά άνασύρουν άπό 
τά έρείπια πληγωμένους καί τιμαλφή, νά ένταφιά- 
σουυ τούς νεκρούς. Τούτη τήν ήμέρα έρχεται δια
ταγή τού Στρατιωτικού Διοικητοά Κρήτης νά 
συμπτυχθούν οί Ελληνικές δυνάμεις καί νά μεταβή 
ό Ταγματάρχης Χωροφυλακής Χανιώτης — όμιλεί κα
λά τά Γερμανικά—νά συναντήση τούς Γερμανούς. Ό  
Χανιώτης όμως έχει τραυματισθή ήδη έλαφρά—άρνεί- 
ται νά ύπακούση καί έξακολουθεί τόν άγώνα, ώσπου 
οί Αύστραλοί πού μάχονται άπεγνωσμένα ανατολικά 
στό Ρέθυμνο, — ό διοικητής τους, Βέϊζυ, έχει τηλε-

Π ερισσότέρα άπό χ ίλ ια  Γ ερμανικά  μ ετα γ ω γ ικ ά  καί 
κ α τα δ ιω κ τικ ά  άεροπλάνα  καθέτου έφ ορμ ή σεω ς έλαβον 
μέρος ε ίς  τή ν μ ά χη ν  τή ς  Κ ρήτης διά τή ν 8Γ άερα γη μ ά τω ν 
κ α τά λη ψ ίν  τ η ς . 'Ο  Κ ρητικός ουρανός έγέμ ισ ε άπό τά  
ιπ τά μ ενα  π ουλ ιά  τή ς Λ ο υ φ τβ ά φ ε  άλλά  τό φρόνημα τώ ν  
Κ ρη τώ ν δέν έκά μφ θη  ούδ’ έπ ί σ τ ιγμ ή ν  άπό τή ν έ π ίδ ε ι-  
ξ ιν  έκείνην τή ς  π ολεμ ική ς δυνάμ εω ς τώ ν  Ν α ζ ί.

χραφήσει στόν Φράύμπερχκ : «Οί άνδρες μου είναι 
περήφανοι διότι μάχονται δίπλα στούς ύπέροχους 
Χωροφύλακες —ύποκύπτουν στήν τρομακτική πίε
ση. Οί Χωροφύλακες κυκλώνονται καί τελικά αιχμα
λωτίζονται. “Οταν έφονεύθησαν ή συνελήφθησαν 
αιχμάλωτοι τά όπλα τους εΰρέθησαν κενά καί οί 
παλάσκες τους δέν είχαν ούτε μιά σφαίρα ! "Ηρωες 
τού ΡεΘύμνου : Ό  υπέροχος Ταγματάρχης Χανιώ
της, ό ’Ανθυπομοίραρχος Ν. Χλεμπογιάννης, ό 
’Ανθυπομοίραρχος Παπαγιαννάκης. Ποιος όμως γνω 
ρίζει τά ονόματα τών οπλιτών; Πού βρίσκεται 
άραγε ό τάφος τους μέ μιά έπιγραφή—σεμνή, άπλή 
κι’ άπέριτη σάν κΓ αύτούς τούς ήρωες—πού νά 
λέη : «’Εδώ είναι θαμμένος ένας Χωραφύλαξ : 
"Επεσε μαχόμενος γιά  τήν λευτεριά τής 'Ελλάδος, 
γιά  τήν λευτεριά τού κόσμου . . . ». Σέ άλλο άρθρο 
τού τεύχους αύτού Θά βρή ό άναγνώστης πλήρη 
περιγραφή τής μάχης τούτης.

Στό Ηράκλειο έκτος άπό τή μόνιμη δύναμη τής 
Χωροφυλακής, υπήρχε τήν στιγμή τής εισβολής 
καί ένας λόχος· ΰπό τόν Μοίραρχο Γεράσιμο Μα
ρινάτο καί 49 άνδρες τού Τμήματος ’Ασφαλείας 
υπό τού Ύποοίραρχον Σπ. Χλιουνάκη. Οί έλάχι- 
στοι αύτοί Χωροφύλακες έδρασαν σάν ελεύθεροι 
σκοπευταί. “Οταν οί άλεξιπτωτισταί κατέλαβαν 
τό ήλεκτρικό έργοστάσιο —ύψωσαν μάλιστα καί 
τήν σβάστικα —οί Χωροφύλακες ένήργησαν Θυελ
λώδη έπίθεσιν, ήρθαν στά χέρια μέ τούς Γερμανούς, 
τούς εξόντωσαν όλους καί κατέβασαν τόν άγκυ- 
λωτό σταυρό. Ή γενική δράση τών Χωροφυλάκων 
στήν περιοχή ‘Ηρακλείου είχε σάν άποτέλεσμα 
τήν εξόντωση διακοσίων περίπου Γερμανών, τήν 
αιχμαλωσίαν 37 καί τήν κατάληψη άφθονου πολε
μικού υλικού, τόσο χρήσιμου διά τήν περίσταση. 
"Ηταν τόση ή λύσσα τών Γερμανών κατά τών Χω
ροφυλάκων όταν έπεκράτησαν τελικά καί τούς 
συνέλαβαν ώστε τούς άφησαν 4 ή μέρες χωρίς καμμιά 
τροφή, ένώ τούς ανάγκαζαν νά μεταφέρουν καί
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20 Μαΐου 1941. 'Ο  γαλανός ούρα- 
νός τής Κ ρήτης γεμ ίζβ ι ξα φ ν ικ ά  άπό 
ά λ εξ ίπ τω τα  τά  όποια  μεταφέρουν 
τούς Γερμανούς ε ισ β ο λ ε ίς . Oi σκλη
ροτράχηλοι Γερμανοί ά λ εξ ιπ τω τ ισ τα ί 
θά βρεθούν σέ λ ίγο  ά ντ ιμ έτω π ο ι μέ 
τή ν γενν α ιο ψ υ χ ία ν  κ α ί τή ν  ά π ο φ α - 
σ ισ τικότητα  τώ ν  Δ υνά μ εω ν πού υ π ε
ρασπίζουν τή ν  νήσο καθώ ς κα ί τόν ή- 
ρω ισμόν τώ ν  κ ατο ίκω ν τ η ς . ΟΙ π ερ ισ 
σότεροι άπό τούς εισβολείς θά μ ε ί
νουν γ ιά  π ά ντα  στήν Κ ρητική  γή  .

νά θάβουν τούς νεκρούς αλεξιπτωτιστές. "Ολους 
τους αιχμαλώτους Χωροφύλακες ήθελαν νά τους 
έκτελέσουν μέ τόν ισχυρισμό ότι παρέβησαν τό 
διεθνές δίκαιο καί έπολέμησαν χωρίς νά είναι μάχιμη 
δύναμι.

Ά πό  τή σφαγή αυτή, οΐ Χωροφύλακες έσώθηκαν 
μέ άμεση προσφυγή τού ’Αρχηγείου Χωροφυλακής, 
στή Χάγη όπου έστειλε αντίγραφο τού Α.Ν. 7] 
8-6-1935 ό όποιος αναφέρει ρητώς ότι «ή Χωροφυ
λακή αποτελεί όπλον τού Στρατού».

Στα Χανιά ό άγών άρχισε μέ ένα σοβαρό άτύ- 
χημα. “Ενα Τμήμα Χωροφυλακής μέ τόν άνθ]ρχο 
Καρακατσάνη έπί κεφαλής, ένω έσπευδε νά ενίσχυ
ση τήν φρουρά τού Βασιληά, έπεσε σέ ένέδρα τών 
Γερμανών καί έξοντώθη. Άλλη μικρή δύναμη μέ 
μερικούς "Άγγλους επετέθη κατά τών άλεξιπτωτι- 
στών πού είχαν ριφθή στή περιοχή τού Νοσοκομείου 
Χανίων καί τήν εξόντωσαν. Ή ταν όμως φανερό ότι 
ή ελάχιστη δύναμη —είχε καί τήν φρούρηση 1.500 
Ιταλών αιχμαλώτων —δεν ήταν άνθρωπίνως δυ
νατό νά συγκρατήση τούς συνεχώς ριπτομένους 
άλεξιπτωτιστές. Τά Χανιά έβομβαρδίζοντο ανη
λεώς, καί ή πόλη είχε καταστή κόλαση. Ή  Χωροφυ
λακή άνθεξε ώς τίς 28 Μαίου, οπότε πήρε διαταγή 
νά εγκατάλειψη τήν πόλη έκτος μιας μικρής δυ- 
νάμεως πού έμεινε γιά  τήν φρούρησι τής πόλεως 
καί νά συγκεντρωθή στο στρατόπεδο Νεροκούρου. 
Οι Χωροφύλακες όμως εύρήκαν τό στράτοπεδο 
αύτό έρημο λόγω διασπάσες τού μετώπου, ένω 
πληροφορίες άνέφεραν ότι ήδη οϊ Γερμανοί είχαν 
καταλάβει τά Χανιά. Οί έπί κεφαλής άπεφάσισαν 
τότε τήν έπιστροφή στήν πόλη. Ή  πορεία 
μέσα άπό τά δύσβατα βουνίσια μονοπάτια 
(Όμαλός — Θέρισσος — Γερόλακος), ήταν μαρτυρι
κή. “Ομως ή είσοδος στή πόλη άντάξια τών Ελλή
νων Χωροφυλάκων. Σέ φάλαγγα κατά τριάδες, 
μέ σκισμένες στολές, μαύροι ά π ’ τούς καπνούς τής 
μάχης, άλλά αστραφτερό μέτωπο καί στητό πα
ράστημα εκατό Χωροφύλακες έμπαιναν στά Χα
νιά μέρα —μεσημέρι, μέ τά όπλα τους, κάτω ά π ’ 
τά έκπληκτα βλέμματα τών άποσβολωμένων Γερ
μανών. Μέ τήν φάλαγγα, συνοδοιπορούσε καί ή

σύζυγος τού σημερινού Αρχηγού Χωροφυλακής, 
πού ακολούθησε τό απόσπασμα σ’ όλη τήν διάρ
κεια τής εκπληκτικής αύτής περιπέτειας.

Στήν τραγωδία πού έπαίχθη στήν Κάνδανο, 
κύριο πρόσωπο έστάθη ό τότε ανθυπομοίραρχος 
Γ. Μ ^υρκογιάννης. Ά πό  αρκετά νωρίς είχε δημιουρ
γήσει ομάδες πολιτοφυλακής άπό τούς κατοίκους 
τής περιοχής του, μέ έπί κεφαλής στελέχη τής δυνά- 
μεώς του. Σέ άλλο άρθρου τού τεύχους τούτου, ό 
άναγνώστης θά- βρή κάθε λεπτομέρεια τών επικών 
γεγονότων πού διεδρατίσθησαν, γραμμένα άπό 
τόν πιό υπεύθυνο νά όμιλήση γ ι ’ αυτά.

’Εδώ είναι άρκετό νά πούμε ότι ή Γερμανική 
λύσσα, πού δέν μπορούσε νά δαμάση τήν Ελλη
νική άντίσταση ξέσπασε στό τέλος στο δύστυχο 
χωριό καί τό ξεθεμελίωσε. Ή  βαρβαρική επιγραφή 
—όνειδος δήθεν πολιτισμένων Ευρωπαίων —πού 
λέει «’Εδώ κάποτε υπήρχε Κάνδανος», έχει μιά, 
παράλειψη. ’Εμείς μπορούμε νά προσθέσωμε. «’Ε
δώ πάντοτε θά υπάρχουν “Ελληνες . . .».

"Ετσι έληξε ή μάχη τής Κρήτης γιά  τήν όποια 
πολλοί ομίλησαν καί περισσότεροι έγραψαν. Αρκετοί 
κατέκριναν τό σχέδιο τής άμυνας τού νησιού, 
τής προπαρασκευής του, τής τακτικής στήν διεύ
θυνση τών έπιχειρήσεων, κανείς δέν βρέθηκε πού 
νά μή ύπογραμμίση τό αδάμαστο σθένος τών μα
χητών —Ελλήνων καί συμμάχων —, τήν αυτοθυ
σίας τους, τόν άσύγκριτο ήρωϊσμό τους. Είναι 
άλήθεια ότι στούς διθύραμβους αυτούς, ή 'Ελληνική 
Χωροφυλακή δέν έλαβε πάντα τό μερίδιο πού τής 
αξίζει. “Οσοι έπέζησαν Χωροφύλακες δέν έκφρά- 
ζουν παράπονο. Ή  συνεχιζομένη δράση τους, προ
σθέτει καινούργιες δάφνες. “Ομως οί νεκροί αυτού 
τού άγώνα, δικαιούνται τουλάχιστο ένα μνημό
συνο, μιά θερμή εΰγνώμονη σκέψη, ένα δάκρυ 
καυτό. Ό χ ι γ ι ’ αυτούς, πού έ χουν περάσει στήν 
άφθαρσίά τής αθανασίας καί δέν έχουν ανάγκη άπό 
τίποτα. Άλλά γιά  μάς, πού ή μοίρα μάς ώρισε τα
γούς πεπρωμένων λαμπρών στά οποία άπέναντι 
γιά  κανένα λόγο δέν μπορούμε, ούτε έχουμε τό 
δικαίωμα —νά φανούμε ταπεινοί έπιλήσμονες.
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ΙΥΙ έ τούς άλαλλαγμούς τής χαρμοσύνου ατμόσφαιρας 
τής άναστάσεως καί μέ τάς μυροβόλους πνοάς του 
Μαΐου τό Σώμα τής Ελληνικής Χωροφυλακής συνέ
δεσε μίαν ΐδικήν του ξεχωριστήν έορτάσιμον χαράν 
καί συγκίνησιν. Ή  μεγάλη οικογένεια τής Χωροφυ
λακής τόν μήνα Μάϊον τιμά καΐγεραίρει τήν μνήμην 
τής 'Αγίας Ειρήνης.
'Ως είναι γνωστόν διά Βασιλικού Διατάγματος, άπό τού 
έτους 1967 ήΜεγαλομάρτυς καί Ίσαπόστολος Ειρήνη 
άνεκηρύχθη προστάτις τού Σώματος. Ή  καθιέρωσις 
τής έορτής ταύτης όχι μόνον αποτελεί έκφρασιν τής 
βαθυτάτης πίστεως, ή οποία χαρακτηρίζει τό ένδοξον 
Σώμα τής Χωροφυλακής, αλλά καί παρέχει εις ένα 
έκαστον εξ ήμών τήν ευκαιρίαν νά άποσυρθή πρός 
στιγμήν άπό τόν πυρετώδη καθημερινόν υπηρεσιακόν 
στίβον, διά νά άτενίση τό έκπαγλον ήθικόν κάλλος 
τής 'Αγίας καί νάάναβαπτισθή πνευμα,τικώς, οιστρη- 
λατούμενος άπό τό ψυχικόν μεγαλεΐον τής Ίσαπο: 
στόλους καί Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης. Διότι εάν ό 
σοφός έκεΐνος λόγος: «τιμή μάρτυρος, μίμησις μάρ- 
τυρος» ίσχύη διά πάσαν περίστασιν, πολλώ μάλλον 
έχει σημασίαν διά τά μέλη τής Ιδικής μας οικογένειας. 
'Η μορφή τής άγιας Ειρήνης, ως Φάρος τηλαυγής 
έκπέμπει άκτινοβολίαν, τήν όποιαν καλούμεθα νά 
οίκειοποιηθώμεν. Αί άκολουθοΰσαι σκέψεις σκοπόν 
έχουν νά υποβοηθήσουν αύτήν τήν οίκειοποίησιν.

*
Βασικόν γνώρισμα τής τιμωμένης άγιας μας υπήρξε 

τό γεγονός ότι πρώτον μέν κατώρθωσε νά έπιτύχη όρ- 
θόν προσανατολισμόν εις τήν ζωήν της, δεύτερον δέ έ
μεινε άμόλυντη, ζώσα εις μεμολυσμένον περιβάλλον 
καί τρίτον διετή ρησενέξαίρετον άπλότητα, παρά τήν 
βασιλικήν καταγωγήν της.Είς τά σημεία αύτάτήςζωής 
της δυνάμεθα νά άνακαλύψωμεν τόν βαθότερον σκο

πόν τής άνακηρύξεως τής άγιας Ειρήνης ώς προστά- 
τιδος τού Σώματος,

Α) Ή νεαρά Πηνελόπη—αυτό ήτο τό όνομα τής 
άγιας πρό τής βαπτίσεώς της—έγεννήθη άπό είδω- 
λολάτρας γονείς είς τήν πόλ^νΜαγεδώ τής Περσίας. 
Έζησε καί ήκμασε κατά τάς άρχάς τού Λ’ μ.Χ. αίώνος. 
Τό περιβάλλον της, τόσον τό οικογενειακόν, όσον 
καί τό κοινωνικόν ήτο εϊδωλολατρικόν, ’Εθνικός 
έπίσης ήτο καί 6 σοφός διδάσκαλος Άπελλιανός. 
είς τόν όποιον άνετέθη ή διαπαιδαγώγησις καί ή μόρ- 
φωσις τού κορασιού, άπό ήλικίας 6 ετών. Ζώσα μέσα 
είς τό περιβάλλον τόσης παχυλής άγνοιας κατώρθω- 
σεν έν τούτοις ή Πηνελόπη νά έπιτύχη τόν όρθόν 
προσανατολισμόν τής ζωής της. Τό ζοφερόν σκότος 
τής είδωλομανίας δέν τήν ήμπόδισε ποσώς νά διακρί- 
νη τόν πολικόν άστέρα πόσης ψυχής, τόν Τησοΰν 
Χριστόν. Άνακαλύψασα δέ τούτον οχι μόνον δέν 
Τόν έγκατέλειψε ποτέ, άλλά καί κατηξιώθη νά ύπο- 
μείνη μυρίου, βασάνους χάριν τού όνόματός Του.

Τά είδωλα τοΰ προχριστιανικού κόσμου παρήκμσ- 
σαν. Ή άνθρωπότης έγνώρισε διά τού Κυρίου τόν 
άλληθινόν Θεόν. 'Η ιστορία έδιχάσθη καί έχαρακτη^ 
ρίσθη ώς ή πρό Χριστού καί ή μετά Χριστόν τοίαύτη, 
Ζώμεν ήδη τόν 20όν αιώνα τοΰ Χριστιανισμού, 
Πλήν όμως σήμερον νέα είδωλα όρθοΰνται ένώπιον 
τού διαστημικού άνθρώπου. Ιδεολογικά ρεύματα 
διαμορφοΰνται συνεχώς καί παρασύρουν άτυχώς 
πολλούς. Ή θρησκευτική άδιαφορία επίσης είναι άπό 
τά γνωρίσματα τής έποχής. Ό  ύλισμός, έφηρμοσμέ- 
νος σέ πλεΐστα όσα συστήματα καί έκδηλώσεις τής 
ζωής, σκοτίζει τόν νοΰν, 'Η άθεΐα διαμορφοϋται καί 
αύτη ώς εν σύγχρονον ιδεολογικόν ρεύμα καί άνα- 
πτύσσεται ώς θεολογία τοΰ «θανάτου τοΰ Θεού»,

Είς μίαν τοιαύτην κοινωνίαν ζώντες οί άνδρες τής 
Ελληνικής Χωροφυλακής οφείλουν νά διατηρήσουν 

τόν όρθόν προσανατολισμόν τής ζωής των. Έμπνεό- 
μενοι άπό τό παράδειγμα τής άγιας Ειρήνης πρέπει 
νά μείνουν σταθερά έστραμμένοι πρός τόν πολικόν 
Άστέρα, τόν Κύριον. Νά υψωθούν ώς δεΐκται τής 
ορθής πορείας είς τόν παραπαίοντα άνθρωπον. Νά 
μεταδώσουν τό φώς τής ψυχής των είς τό περιβάλλον 
τους. Νά προβληθούν ώς τά ορόσημα τής υγιούς ιδε
ολογίας, τής Χριστιανικής δηλονότι κοσμοθεωρίας.

Β). 'Η νεαρά κόρη Πηνελόπη έζησεν είς μεμολυ— 
σμένον περιβάλλον. Καί έμεινεν άμόλυντη. 'Η είδω- 
λολατρική κοινωνία ήτο μία κοινωνία ήθικής σήψεως 
καί τρομερός καταπτώσεως. Ά λλ’ ή άγια Ειρήνη 
ύπήρξεν ό άδάμας. Ή σήψις τοΰ περιβάλλοντος δέν 
έμόλυνεν τόν χαρακτήρα της. Καί διά τούτο προέ- 
βαλεν αύτη ώς ευοσμον κρίνον μέσα άπό τήν κοπρίαν, 
Ή χλιδή των άνακτόρων, ό άφθόνως ρέων πλούτος 
των παλατίων καί ή μαλθακότης τών Περσικών συνη
θειών δέν επηρέασαν τόν ψυχικόν της κόσμον. 
"Εμεινε άνέγγικτη άπό τήν ήθικήν διαφθοράν. _/

Τό σημεΐον τούτο τής ζωής τής άγιας είναι έξόχως 
ένδιαφέρον διά τούς άνδρας τής Χωροφυλακής. 
Είναι ούτοι προωρισμένοι νά περιφρουροΰν τήν δημο
σίαν τάξιν. Τό καθήκον οδηγεί συχνά τά βήματά των 
είςτά μολυσματικά ΰδατα τής άμαρτίας. Οί πόδες των 
οδηγούνται ύποχρεωτικώς έκεΐ όπου τό έδαφος είναι 
βορβορώδες. .Αί χεΐρες των πολλάκις είναι ήναγκα- 
σμέναι νά ψαύσουν τά σεσηπότα μέλη τής κοινωνίας. 
Οί όφθαλμοί των βλέπουν τόσον συχνά τά κοινωνικά 
αποστήματα. Δύσκολον τό έργον τών ’Αξιωματικών
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ιίαι τών Οπλιΐών μας. Αναπνέουν τόσον πολύ τον 
μολυσμένον άέρα τής αμαρτίας. Άλλοίμονον έάν μο- 
λυνθοΰν. 'Η προσβολή τής ψυχής των άπό τό μικρό- 
βιον τής άμαρτίας είναι ό μέγιστος κίνδυνος τών 
άνδρών μας. Ουτοι πρέπει νά σταθούν βράχοι αρετής. 
Η κακία τού κόσμου δέν πρέπει νά άλλάξη την σύνε- 

σιν αυτών. 'Η ήθική σήψις, τήν οποίαν ψαύουν δι’ 
όλης των τής ζωής πρέπει νά τούς άφήση άνέγγικτους. 
Έκ τής κοπριάς τών καταγωγίων θά πρέπει νά προ
βάλλουν ώς κρίνοι. Εις τήν δυσοσμίαν τής άνομίας 
θά πρέπει νά άντιπαρατάσσουν τήν εύωδίαν τής ψυχής 
των. Πρέπει νά είναι άδάμαντες. Τότε καί μόνον θά 
δικαιώνουν τήν σχέσιν των πρός τήν άγίαν. ή δέ 
πόνσεμνος παρθένος τού Χριστού Ειρήνη θά έπανα- 
παύεται εις τάς ήρωϊκάς καρδίας τών άνδρών τού 
Σώματος, διότι θά είναι ουτοι αντικατοπτρισμός 
τού Ούρανοΰ.

Γ) Καταπλήσσουσα όμως είναι καί ή άπλότης τής 
Ουγατρός τού αρχοντος Λικινίου. 'Η Πηνελόπη, κόρη 
Βασιλικής οικογένειας, άνετράφη μέ πάσαν τού βίου 
άνεσιν καί έπιμέλειαν. "Εν τούτοις τό έξαίρετον τής 
καταγωγής, αί τιμαί, τά μεγαλεία, τό πλήθος τών 
θεραπαινίδων καί τά συναφή ούδόλως επηρέασαν τήν 
καρδίαν τής νεαράς Πηνελόπης. Ό  έγωϊσμός δέν 
εύρεν στέγην φιλοξενίας εις τήν ψυχήν της.

Οί άνδρες τής μεγάλης οικογένειας τής Χωροφυ
λακής είναι όμως καί φορείς ενός αξιώματος. Εϊμεθα 
άξιωματοΰχοι. Έχομεν διά τούτο χρέος ιερόν νά 
άποδείξωμεν ότι εις τήν Χωροφυλακήν συναδελφώ- 
νονται καί συμβαδίζουν αί έννοιαι άξια «καί άξίωμα». 
Ή προσπάθεια ένός έκάστου έξ ήμών νά ΐσταται εις 
τά πλαίσια τού ορθού προσανατολισμού τής χριστια
νικής πίστεως καί νά παραμένη ανεπηρέαστος άπό 
τό ήθικόν κακόν τού περιβάλλοντος θά τόν καθιστά 
μίαν κοινωνικήν «άξίαν». "Οπότε ό φέρων τό άξί- 
ωμα άξιωματοΰχοςδένθάάναδεικνύεται άξιοσέβαστος 
έκ τού βαθμού του μόνον. Πρό πάντων οί υφιστά
μενοι, οί πολΐται καί οί προϊστάμενοί του άκόμη θά 
τόν σέβωνται ενεκα τού ήθικοΰ του ύψους καί τού 
ψυχικού του μεγαλείου.

Αύτά έν όλίγοις είναι τά βαθύτερα πνευματικά 
βιώματα, εις τά όποια μάς συνεγείγει κατά τήν 
μνήμην της ή 'Αγία Ειρήνη. Τό Σώμα τής Χωροφυ
λακής δικαίως καί όρθώς έπέλεξεώς προστάτιδα τήν 
Αγίαν Ειρήνην. "Ήθελε καί διά τού τρόπου αυτού νά 

μάς ύπενθυμίζη τούς υψηλούς στόχους, τούς όποιους 
καλούμεθα καθημερινώς νά κατακτώμεν μέ αΰξουσαν 
πρόοδον: τόν διαυγή προσανατολισμόν πρός τάς 
άρχάς τού Χριστού' τήν διατήρησιν τής ήθικής μας 
άκεραιότητος, κατά τήν υπηρεσιακήν μας ένασχό- 
λησιν καί τόν ιδιωτικόν μας βίον καί τήν απλότητα 
τών τρόπων καί έκδηλώσεων είς τήν ζωήν μας.

Ή  ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ προ- 
στάτις τοΰ Σώματος τής 
Χωροφυλακής.

"Εάν κατορθώνωμεν τούς στόχους αύτούς τότε τό 
Σώμα τής ενδόξου Χωροφυλακής θά γράφη συνεχώς 
χροσάς σελίδας είς τάς δέλτους τής ιστορίας. Χθες 
μέν είς τά πεδία τών μαχών, σήμερον δέ είς τήν δίωξιν 
τοΰ κοινού έγκλήματος, πάντοτε όμως εις τούς αγώ
νας τής αρετής.

Άρχιμ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΑΕΝΗΣ
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Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ
>ssssssssssssssaesssssss<̂ essssss&sssssssssss&sssssssssssssssssssssssssssssssssssss»

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗ
'Αντιστράτηγου Χιορ)κής έ. ά.

Η μάχη τής Κρητης, ή όποια ήρχνσε τήν 20ήν Μαΐ- 
ου 1941 μέ έπίθεσιν ιών Γερμανών από άέρος εις διά
φορα σημεία τού Νόμόϋ Χανίων, όπου καί ή κορία 
προσπάθεια, ήτο άθροισμα μαχών διάρκειας πέντε
ήμερων,

Μία άπό τάς μάχας αύτάς, ή τελευταία, έλαβε χώ
ραν τήν 24ηνΜαΐου εις τήν θέσίν «Φαράγγι Καντά
νου» καί είναι γνωστή ώς ή μάχη τής Καντάνου.

Διά τήν μάχην αότήν άπεφάσισα νά γράψω δτι ένθυ- 
μοΰμαι καί πιστεύω ώς αληθές, άφοϋ έπεστράτευσα 
τήν μνήμην μου.

Eic τήν Κάντανον άφίχθην ΐήν Ι5ην 'Οκτωβρίου 
1938 καί άνέλάβά καθήκοντα διόικητου τής Υ.Χ. 
Σελήνου.

Κάτάτήν διάρκειαν τών δύο καί ήμίσεος επομένων 
ετών, μέχρι τής κηρύξεως τοϋ πολέμου, αί σβέσεις 
κατοίκων καί Χωροφυλακής υπήρξαν άβισται.· Ή  
μαστίζουσα τόν τόπον ζωοκλοπή καί τά εγκλήματα 
κατά τής ζωής καί σωματικής άκεραιότητος έξέλιπον 
παντελώς.

Οϋτω, λαός καί Χωροφυλακή έπέπρωτό ήνωμένοι 
άπολύτως ψυχικώς νά αντιμετωπίσουν τήν έπερχο- 
μένην λαίλαπα, Οί διενεργηθέντες έρανοι άπέδωσαν 
μεγάλως. ένφ ή έπιστράτευσις διεξήχθη ταχύτατα.

Χαρακτηριστική τής προθυμίας τών κατοίκων διά 
τόν υπέρ πάντων αγώνα ύπήρξεν ή άπάντησίς των 
§ίς τήν έκκλησιν τής διοικήσεως πρός παράδοσιν τών 
κατεχομένων όπλων. Οί αγέρωχοι Σεληνιώται άπεχω* 
ρίζοντο τά πολεμικά των όπλα μετά δακρύων καί άπο- 
χαιρετιστηρίων πυροβολισμών,

Τά συγκεντρωθέντα οϋτω έκατόν όγδοήκοντα όπλα, 
έπέπρωτό άργότερον κατόπιν διαταγής μου νά έπα- 
νέλθουν εις τάς χεΐρας τών κυρίων των, πρός άντι- 
μετώπισιν τών εισβολέων. Προαίσθησις μέ είχεν έμ- 
ποδίσει νά τά άποστείλω εις Α.Δ.Χ. Κρήτης, ώς εί- 
χον διαταχθή.
Συγχρόνως μέ τήν συλλογήν τών όπλων ήσχολήθην, 

αφορμήν λαμβάνων έκ σχετικής διαταγής άφορώσης 
πεδινάς περιοχάς, μέ έξέρευσιν καταλλήλου τόπου 
πρός άμυναν έναντι τυχόν ριπτομένων άλεξιπτωτι- 
στών. Ώς ίσχυράν τοποθεσίαν έπέλεξα τήν θέσιν Φα
ράγγι, άπέχουσαν όλίγα χιλιόμετρα έκ τής Καντάνου 
έπί τοϋ άξονες τής Δημοσίας όδοΰ Χανιά—Βουκολιές 
—Κάντανος, γραμμήν δέ άμύνης τά πρός Κάντανον 
υψώματα έντός τή ; Φάραγγος τά καθέτως κείμενα 
έναντι τής Δημοσίας όδοϋ. Τά ύψώματα αυτά δεσπό
ζουν τής όλης Φάραγγος καί τοϋ διασχϊζοντος αυτήν

δρόμου, ό όποιος λόγω έδάφους δέν παρακάμπτεται,
’Από τής 20ήςΜαΐου 1941 ήρχισεν απηνής βομ

βαρδισμός τής περιοχής καί έπηκολούθησε ρήψις 
άλεξιπτωτιστών. Ούτοι συγκροτηθέντες εις μονάδας 
εις τά πεδινά τών Χανίων, είσέβαλον τήν 23ην εις τήν 
περιοχήν τής Ύποδιοικήσεως Σέλινου. Τήν ιδίαν 
ήμέραν συνεκρούσθησαν μέ άναγνωριστικόν από
σπασμα υπό τον ήρωϊκόν Χωροφύλακα Αθανασιά- 
δην Κωνσταντίνον, προσωρινόν Σταθμάρχην τής 
έδρας.Μεταξύ τών μετασχόντων πολιτών ένθυμούμαι 
τόν ιερέα Πολύκαρπον Γρυφάκην, τόν Δημήτρτον 
Βαρδουλάκην καί τόν Εύάγγελον Γεωργιακάκην, 
Έκ τών άνδρών τοϋ Γερμανικού αποσπάσματος έφο- 
νεύθησαν 5—6, δύο δέ μόνον διέφυγον.

Τό γεγονός τοϋτο προεκάλεσε θάρρος μεταξύ τών 
κατοίκων, οί όποιοι διέδιδον ότι οί Γερμανοί άποχίιι- 
ροϋν έκ Κρήτης. Εις εμέ έδημιουργήθη ή έντύπωσις 
ότι θά προσεβάλετο ή Κάντανος υπό ισχυρών δυνά
μεων καί ότι θά έπρεπε νά όργανωθή άντίστασις εις 
τήν έπιλεγεΐσαν θέσιν «Φαράγγι».

Άπό πρωίας τής έπομένητ εϊχον συγκεντρώσει 
τούς είκοσι άνδρας τής δυνάμεως τής Υποδιοικήσεως 
υπό τόν Ένωμ]ρχην Παπαντωνάκην Χαρίλαον, 
Σταθμάρχην Σούγιας. καί Χωροφύλακα Άθανασιά- 
δην Κωνσταντίνον, προσωρινόν Σταθμάρχην Καν
τάνου. Ούτοι, συμπεριλαμβανομένων δύο έφέδρων 
Χωροφυλάκων καί ένός Άστυφύλακος δέν ύπερέβαι- 
νον τούς είκοσι (20).

Ώς παρετάχθη ό πυρήν ούτος τής Χωροφυλακής, 
οί κάτοικοι συνεκεντρώθησαν εις τό κεντρικόν ση- 
μεΐον τής Κωμοπόλεως. Δέν ενθυμούμαι τί τούς είπα 
άκριβώς, παρά μόνον ότι έστάθην ώς Διμοιρίτης, 
προκειμένου νά συντάξη τήν διμοιρίαν του εις φάλαγ
γα κατά τριάδας. Άφοΰ ύψωσα τό χέρι μου, εΐπον 
εις τούς παρευρισκομένους «όποιος θέλει νά πολεμή- 
ση, νά σταθή πίσω μου». Δέν παρήλθε λεπτόν τής 
ώρας όταν είδον σχηματισμένην δπισθέν μου μίαν 
φάλαγγα ενόπλων άνδρών. Πρέπει νά ήσαν τουλάχι
στον έκατόν.

Όρίσας έμπροσθοφυλακήν έξεκίνησα. Πρό τής 
Καντάνου, βοηθούμενος ύπό τοϋ εφέδρου άξιωματι- 
κοΰ Σοφοκλή Άποστολάκη, έτοποθέτησα μικράν 
όχυρωθεΐσαν δύναμιν, πρός άσφάλειαν τής Κωμο
πόλεως καί τών νώτων τής κυρίας δυνάμεως.

Μέ τόν κύριον όγκον τής δυνάμεως έφθάσαμεν εις 
τό Φαράγγι, έντός ώρας άπό τής έκκινήσεως. όπου 
καί ήσχολήθην μέ τήν διάταξιν τής δυνάμεως.

Ό  έχθρός άνεμένετο άπό στιγμής εις στιγμήν.
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Περί τήν 8ην πρωινήν έπεχείρησαν νά περάσουν 
^Ρ®τα δύο μοτοσυκλετισταί. Βληθέντες άπέτυχον.
Εν συνεχεία έρρίφθη εις τήν μάχην διμοιρία Γερμα

νών ή όποια διεσκορπίσθη καί ύπεχώρησε μέ άπω- 
λείας. Τό αύτό έπανελήφθη πολλάς φοράς.

Σημειωτέον ότι είς τήν μάχην ήδη μετεΐχεν όμάς 
αύτοβούλως καί βραδύτερον τής κυρίας δυνάμεως 
προσελθοϋσα. Λύτη διέθετε γερμανικόν πολυβόλον 
μέ πολυβολητήν τόν Πλεμενιανόν Άρχοντάκην. Τό 
πολυβόλον τοϋτο ήτο λάφυρον έπιχειρήσεως τής 
22ας Μαΐου, διεξαχθείσης εις τήν περιοχήν Βουκο- 
λιών—Κισσάμου. Τής Όμάδος ταύτης μετεΐχον ό 
Λοχίας Λαζόπουλος καί ό Χωρ]λαξ Σβεστάκης Στέ
φανος, τής δυνάμεως τής Ύποδιοικήσεως, όστις καί 
έφονεύθη.

Μετά μίαν ανάπαυλαν τής μάχης οί Γερμανοί έκά- 
λεσαν εις ένίσχυσιν τήν αεροπορίαν των, ή οποία 
έπετέθη έπϊ μακρόν κατά των θέσεων μας.

Τό όχυρόν τής θέσεως άπέτρεψε πλήρη έξόντωσιν 
τοΰ Τμήματος. Νέαι εξορμήσεις των Γερμανών άπε- 
κρούοντο μέχρι καί τής 3ης απογευματινής.

Έκτοτε ήρχισε, λόγω έξαντλήσεως των πυρομα- 
χικών, ή διαρροή τής προαναφερθείσης καί ανεξαρ
τήτως προσελθούσης όμάδος. Τέλος δέ, καί διά τόν 
αύτόν λόγον, καί ή τής κυρίας δυνάμεως.

Έπί μίαν ώραν ακόμη τό κεντρικόν ύψωμα διετη- 
ρεΐτο, ήδη όμως Γερμανικοί ομάδες έκινοΰντο πρός 
κυκλωσίν μας. Πρό τής τοιαύτης τροπής τών πρα
γμάτων, έδωκα έντολήν οί ανδρες ένας—ένας, νά κα- 
τευθυνθοΰν έρποντες πρός τά άνατολικά ύψώματα 
τής Καντάνου, πράγμα τό όποιον έγινε χωρίς καμίαν 
απώλειαν παρά τά καταιγιστικά Γερμανικά πυρά.

Τελευταίος, μέ τόν ήρωϊκόν φοιτητήν Θεολογίας 
καί ήδη ιερέα Καντάνου Μιχαήλ Κουκουράκην, 
έγκαταλείψαμε τό πεδίον τής μάχης.

Οί Γερμανοί ανέγραψαν είς τρεις πινακίδας ότι 
είχον 25 νεκρούς διαφόρων ειδικοτήτων (άλπινιστών, 
τοΰ μηχανικού καί αλεξιπτωτιστών). Αί άπώλειαί 
των είς νεκρούς πρέπει νά ήσαν πολλαί. Τόσαι ώστε 
ήθέλησαν νά τάς καλύψουν, ίσχυρισθέντες μάλιστα, 
άσυστόλως ψευδόμενοι, ότι έκτυπήθησαν έκ τών νό
των. Τό βέβαιον είναι ότι τραυματίας θά είχον πολ
λούς, τοΰτο κυρίως τούς ήνάγκασε νά άνασυνταχθοϋν 
πριν είσέλθουν είς τήν Κωμόπολιν. Πάντως πριν 
είσέλθουν είς Κάντανον έβλήθησαν υπό τών τοπο- 
θετηθέντων είς τάς παρυφάς τής πόλεως.

Έκ τών ίδικών μας ούδείς έφονεύθη. Είς δέ μόνον 
Χωροφύλαξ έτραυματίσθη έξ άποστρακισμοΰ είς τόν 
μηρόν κατά τόν αεροπορικόν βομβαρδισμόν.

Τήν 25ην Μαΐου οί Γερμανοί είσήλθον είς τήν κε
νήν Κάντανον. ΔΓ άφθονου χρήσεως έμπρηστικών 
υλών, τήν μετέβαλον εις καπνίζοντα ερείπια. Ά λλ’ 
τοΰτο δέν έκόρεσε τά άγρια ένστικτα τών Ναζί. Άπέ- 
μενον καί άνυψοΰντο όρθιοι οί τοίχοι τών οικιών, 
τούς όποιους έβλεπον μέ τό αύτό μίσος μέ τό όποιο 
καί τούς Καντανιώτες—Οί τελευταίοι είχον τότε 
καταφύγη είς τά δάση τών Λευκών Όρέων.— Διά 
τοΰτο τήν 3ην Ιουνίου 1941 έφερον ειδικήν μονάδα 
μηχανικού τοΰ στρατού των, διά νά άφανίση τά έρεί- 
πια τών κτισμάτων ! ! ! Ή  Κάντανος έξηφανίσθη 
καί πρός μαρτυρίαν τής βδελυράς πράξεως έστήθη- 
σαν είς τήν άλλοτε είσοδόν της τρεις πινακίδες ένθυ- 
μίζουσαι τάς Ρωμαϊκάς επιθανάτιους στήλας τής 
Κορίνθου καί τής Καρχηδόνος.

Είς τήν θέσιν «Άσφενδηλωπό». τών Λευκών Όρέ
ων έπανεΰρον τούς προσφιλείς μου Καντανιώτες. 
Μεταξύ των τόν Δημήτριον Βαρδαλάκην καί τόν 
πατέρα του, γέροντα Πρόεδρον τής Κοινότητος 
Κωνσταντίνον. Ό  τελευταίος κληθείς παρά τοΰ 
Στρατιωτικού Διοικητοΰ δΓ ειδικού απεσταλμένου, 
«νά συνεργασθή μαζί του γιά τήν προστασίαν τών 
κατοίκων», άπήντησε:
«Ήντα μωρέ ζητούν οί Γερμανοί από μένα. Έγώ νέ 
(δέν ) τούς αναγνωρίζω».

Είς τά Λευκά ’Όρη παρέμεινα μέχρι τής 5-6-1941 
ότε έλαβον έγγραφον διαταγήν έγχειρισθεΐσαν ύπό 
Χωροφύλακος τής Διοικήσεως Χωροφυλακής ύπο- 
γραφομένην από τόν Ταγματάρχην Βάμβουκαν «ό
πως έπανέλθω είς τήν θέσιν μου καί άναλάβω κα
θήκοντα πρός άνακούφισιν τοΰ χειμαζομένου πλη
θυσμού, χωρίς νά φοβούμαι ότι διατρέχω κίνδυνον 
από τούς Γερμανούς, οί όποιοι έχουν δώσει σχετικήν 
ύπόσχεσιν».

Έθεώρησα καθήκον μου νά έπανέλθω καί μετά τοΰ 
Είρηνοδίκου Μπάρτζη Δημητρίου, τοΰ Χωρ]κος Περ- 
ροδασκαλάκη καί τοΰ Άστυφύλακος Χατζηδάκη— 
ή ύπόλοιπο δύναμις είχε διαρρεύσει, διά νά συ ντηρηθή 
είς τά χωρία καταγωγής—έπαρουσιάσθημεν είς τόν 
Άντισυνταγματάρχην Γερμανόν Διοικητήν Πα- 
λαιοχώρας, ό όποιος είχε τόν τίτλον τοΰ «φόν» καί 
ήτο ό ίδιος διοικητής τοΰ Γερμανικοί) Τμήματος μέ 
τό όποιον συνεκρούσθημεν είς τό Φαράγγι.

Μετά τήν ίδικήν μας προσέλευσιν ένεφανίσθησαν 
καί οί Μοίραρχοι Άρχοντάκης, Μπιτσάκης καί Πο- 
λιουδόβαρδας. Ούτοι άνακληθέντες είς τήν ενεργόν 
υπηρεσίαν από τήν Κυβέρνησιν Τσουδεροΰ καί το- 
ποθετηθέντες είς Υ.Χ. Σέλινου, εύρίσκοντο κατά τήν 
περίοδον τής μάχης αποκλεισμένοι είς τά χωρία των 
έκ τούτων ό δεύτερος καί ήσθένει.

Ό  Γερμανός Άντισυνταγματάρχης συμβουλευ
θείς τό σημειωματάριου του, μέ διεχώρισε από τούς 
άλλους καί άμέσως διέταξε τρεις ενόπλους Γερμα
νούς τής ’Αστυνομίας νά μέ άπομακρύνουν, προφα
νώς δΓ έκτέλεσιν.

”Αν καί δέν έγνώριζα Γερμανικά, άντέτεινα επι
καλούμενος τήν διαταγήν τής Διοικήσεως καί τήν 
σχετικήν Γερμανικήν διαβεβαίωσιν. Αί διαμαρτυρίαι 
μου όπως θά άπέβαινον μάταια, αν δέν έπενέβαινε 
πρός σωτηρίαν μου μετά θέρμης συγκινητικής ό έξαί- 
ρετος "Ελλην έπιστήμων κύριος Κουζηνόπου- 
λος, Γυμνασιάρχης, τότε Παλαιοχώρας.

Ούτος, γνώστης τής Γερμανικής, έπέτυχε τήν απο
τροπήν τής έκτελέσεώς μου καί τήν παροπομπήν 
μου ένώπιον γερμανικού Στρατοδικείου.

Οί τέσσαρες άξιωματικοί άπεστάλημεν μετά τών 
δύο οπλιτών είς τό Στρατηγείου τφν Γερμανών, 
έγκατεστημένον είς Πελεκαπίναν Χανίων. όπου Γερ
μανός Ταγματάρχης τής στρατιωτικής Δικαιοσύνης 
έπελήφθη άνακρίσεων.

Κατά τήν άνάκρισιν παρεδέχθην ότι, ώς είχον 
καθήκον, έπικεφαλής δυνάμεως Χωροφυλακής είχον 
πολεμήσει είς τό Φαράγγι. Ήρνήθην ευθύνην τών 
τριώνΜοιράρχων.

Παρά ταΰτα άπαντες μετήχθημεν είς τό Στρατοπέ
δου «Παιδικών Εξοχών» καί ένεκλείσθημεν έντός 
είδικοΰ περιφραγμένου διά συρματοπλέγματος χώ
ρου φρουρούμενο,ι έν απομονώσει είς τό κέντρου τοΰ 
στρατοπέδου, έστερημένοι υδατος καί τροφής.
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Έκ τοΟ συρματοπλέγματος ήχθην έντός τής σκη
νής δπου αί έγκαταστάσεις τοϋ Γερμανού στρατο
πεδάρχου. Έκεΐ Γερμανοί αξιωματικοί μέ ύπέβαλλον 
εις άνάκρισιν, εις τάς κατηγορίας, δτι ώργάνωσα τούς 
πολίτας καί έπολέμησα τούς Γερμανούς, δτι έκαλ- 
λιέργησα τό μίσος κατά τοΰ Γ' Ράιχ, άπήντων μέ τήν 
συγκινητικήν βοήθεια τοϋ διερμηνέως έφέδρου 
άξιωματικοΰ Παπακωνσταντίνου.

Τέλος έξεδόθη άπόφασις, καθ’ ήν έκρίθην πολεμι
κός αιχμάλωτος. Μετήχθην τότε έντός τοϋ στρατο
πέδου, δπου καί οί άλλοι αιχμάλωτοι αξιωματικοί 
τής Χωροφυλακής, τής δυνάμεως τής Σχολής Ρέθυ
μνου. Επικεφαλής των ήτο ό τότε Ταγματάρχης 
Χανιώτης.

Τήν 8-8-1941 άφέθημεν έλεύθεροι οί τής δυνάμεως 
Καντάνου, ένεργείαις των προαναφερθέντων τριών 
μοιράρχων. Έτοποθετήθην τότε εις τό Τμήμα ’Α
σφαλείας Χανίων. ’Αλλά τήν 22αν Αύγούστου Γερμα
νοί είσήλθον αίφνιδίως έντός τοΰ Τμήματος καί μέ 
συνέλαβον. Ένεκλείσθην εις τάς φυλακάς Άγυας 
έντός καταθλιπτικοΰ απομονωτηρίου. '

Κατά τάς βραδυνάς ώρας έκλήθην εις άνάκρισιν 
διά τήν ύπόθεσιν τής Καντάνου καί μέ τάς γνώστάς 
κατηγορίας. Ό  άνακριτής μοΰ έζήτησε νά δώσω τούς 
καταλόγους τών συμπολεμιστών μου εις τό Φαράγγι. 
Άπεριφράστως έδήλωσα δτι τοιοϋτοι κατάλογοι 
δέν ύπήρχον. Ό  Γερμανός Ταγματάρχης είπε τότε 
δτι θά μοϋ έπέτρεπε νά μεταβώ εις τήν οικίαν μου καί 
νά έρευνήσω διά τούτους. Προηγουμένως μοϋ είπε 
νά διατάξω πρόσωπον, τό όποιον θά έφερε ένώπιόν 
μου, νά άποκαλύψη τά όνόματα τών συμπολεμιστών 
μας. Καί έφερον ένώπιόν μου τον ήρωϊκόν προσωρι
νόν σταθμάρχην Καντάνου, Χωροφύλακα Άθανα- 
σιάδην. Εις ήρεμον τόνον εΐχον τότε εις τον άφωσιω- 
μένον Χωροφύλακα, «άκουσε παιδί μου, αν έγνώ- 
ριζες κανένα πολίτην άπ’ αύτούς πού ήλθαν μόνοι 
τους στήν μάχην καί έπολέμησαν χωριστά μας, νά 
πής τό δνομά του». Τήν ιδίαν στιγμήν διά κινήσεως 
τών οφθαλμών μου τοΰ ύπεδείκνυα νά άρνηθή δτι 
έγνώριζε τοιούτους πολίτας.

Κατόπιν ώδηγήθην εις τό ξενοδοχεΐον δπου διέ
μενα. Ή  εύφυεστάτη του ίδιοκτήτρια Ελένη, μεθ’ 
ής εΐχον προσυνεννοηθή, άπησχόλησε μέ τάς καμα
ριέρας τούς τρεις ένοπλους Γερμανούς, οί όποιοι 
μέ συνόδευαν. Διαλαθών τής προσοχής των έπεβι- 
βάσθην αυτοκινήτου τό όποιον ή ίδιοκτήτρια τοΰ 
ξενοδοχείου έκάλεσε. Τοΰτο άνήκε εις τέως Χωροφύ
λακα μεθ’ ού είχε συνεννοηθή σχετικώς, διά τήν έν- 
δεχομένην μου φυγάδευσιν, ό άείμνηστος άνθ]ρχος 
Κωνστατακόπουλος. Άφοΰ υπέδειξε εις τόν όδηγόν 
νά δώση παραπειστικός πληροφορίας εις τάς Γερ
μανικός άρχάς, αν ήρωτάτο, έφθασα εις τό Χωρίον 
Σπίνα, τήν έπομένην δέ εις Κουστγέρακον, δπου 
είπον εις τόν φίλον μου Πέτρον Γιωργιακάκην δτι 
«προβλέπω πώς οί Γερμανοί θά κάμουν έπιχείρησιν 
σφαγής καί πρέπει τό ταχύτερον νά ειδοποιηθούν ci 
κάτοικοι καί ιδίως οί άνδρες τής φρουράς Χωροφυ
λακής Καντάνου». Ό  Π. Γιωργιακάκης μέ έφερεν 
εις έπαφήν μέ τόν Ταγ]ρχην Σειραδάκην Χαράλαμπον. 
—Τοϋτον έβλεπα έκ νέου μετά τήν 19ην Μαΐοη 1941, 
δτε διορισθείς στρατιωτικός διοικητής τής έπαρχίας 
είχε διέλθη έκ Καντάνου μεταβαίνων εις τό χωρίον 
του—, τόν Μοίραρχον Μπιτσάκην καί Ιερέα Γρυ- 
φάκην. Τροφοδοτούμενος ύπό τοϋ Γεωργιακάκη

συνηντήθην μετά τούτων εις τό σπήλαιον «Κονάκι» 
τών Λευκών Όρέων.

Οί Γερμανοί ώρύοντο εις τά Χανιά διά τήν άπό- 
δρασίν μου. Διωργάνωσαν έπιχείρησιν μέ 1300 
δύναμιν άνδρών πρός σύλληψιν τών κρυπτομένων 
Καντανιωτών καί ήμών. Οί τέσσαρες διεφύγαμεν 
χρησιμοποιοϋντες πιπέρι, τό όποιον καθίστα δύσκο- 
λον τήν άνίχνευσίν μας εις τούς ίχνηλάτας Γερμανι
κούς κύνας. Έκ τών κατοίκων συνελήφθη^αν όμως 
έκατόν έβδομήκοντα πέντε. Εις Παλαιοχώραν συνε- 
κροτήθη στρατοδικεΐον. Τριάκοντα πέντε Καντανιώ- 
τες κατεδικάσθησαν εις θάνατον καί έξετελέσθησαν, 
τήν αύτήν τύχην εΐχον συναριθμούμενοι καί οί Ενω
μοτάρχης Παπαντωνίου Χαρίλαος, ’Ενωμοτάρχης 
έ. ά.Μπιτσάκης καί ό ήρωϊκός προσωρινός Σταθμάρ
χης Καντάνου Άθανασιάδης Κωνσταντίνος, ό όποιος 
έτραγουδοϋσε τόν ’Εθνικόν Ύμνον κατά τήν ώραν 
τής έκτελέσεώς του. Έξετελέσθη έπίσης, παραδοθείς 
πρός σωτηρίαν τοϋ δεκαεπταετοϋς του υίοϋ ό Μοί
ραρχος Άρχοντάκης.

Οί τέσσαρες «έλεύθεροι σκοπευταί», ώς ώνομάσθη- 
μεν κατεδικάσθημεν έρήμην εις θάνατον, άπειλή δέ 
θανάτου διετυπώθη κατ’ έκείνου, «πού θά μας έδινε, 
έστω καί ένα ποτήρι νερό».

Οί Γερμανοί έπέφερον τό δεινότατον αυτό νέον 
πλήγμα κατά τών Καντανιωτών, έκ φόβου δτι θά 
έδημιουργούσαμεν ομάδα άντιστάσεως ικανήν νά 
τούς παράσχη πράγματα καί πρός παραδειγματισμόν 
τοΰ Κρητικού λαοΰ. Αί σχετικαί έντολαί εΐχον δια- 
βιβασθή, ώς έπληροφορήθην άργότερον, κατ’ εύ- 
θεΐαν άπό τό Βερολΐνον.

Τήν 1-12-1941 έλαβον μήνυμα άπό τόν ύπηρετοϋντα 
εις Χανιά άείμνηστον Άνθ]ρχον Σατϋρον Κωνστταν- 
τακόπουλον νά συναντηθώμεν εις τό χωρίον Σπηλιά 
Κισσάμου, διά νά άναχωρήσωμεν θαλασσίως. διά 
Τομπρούκ, καί άπεχαιρέτησα τούς συντρόφους μου.

Τήν 4ην Δεκεμβρίου άνεχωρήσαμεν άπό Μένιες 
—Κισσάμου έπιβιβασθέντες βενζινοπλοίου τοΰΒ.Ν. 
κλαπέντος άπό τόν Ναύσταθμον Σούδας. Μεθ’ ήμών 
ήτο καί ό Άνθ]ρχος Μάζης Σπυρ. καί μερικοί άλλοι 
διωκόμενοι τών Γερμανών.

Λόγφ κακοκαιρίας έποδίσαμεν εις τά ’Αντικύθηρα. 
Οί δύο συνάδελφοί μου έπέστρεψαν εις Κρήτην. Βρα- 
δύτερον έτυφεκίσθησαν ύπό τών Γερμανών, κρα
τούμενοι εις τάς φυλακάς διά νέαν άπόπειραν άνα- 
χωρήσεως εις τό έξωτερικόν, πλήν εις άντίποινα, λό
γφ σαμποτάζ τό όποιον έγένετο. Έγώ, λόγφ τής κα
ταδίκης μου, ήμουν υποχρεωμένος νά καταφύγω εις 
άλλο μέρος. Ματά πολλάς περιπετείας εφθασα εις τήν 
γενέτειραν. Έπρόκειτο, πολύ άργότερον, πολεμών εις 
τά βόρεια σύνορα τής Πατρίδος, νά πληροφορηθώ 
τά δσα οί ήρωϊκοί Καντανιώτες ύπέφερον δεινά κατά 
τήν υπόλοιπον έχθρικήν κατοχήν, κατά τήν διάρκειαν 
τής όποιας εΐχον τόν λόγον οί τρεις πινακίδες.

"Οσο συλλογίζομαι τήν ιστορία αύτή τής ΚΑΝΤΑ- 
ΝΟΥ τόσο μοϋ δημιουργεΐται ή έντύπωσις δτι είναι 
καί αύτή ένα μικρό άπείκασμα τής δλης Ελληνικής 
Ιστορίας. Οί θυσίες τών παιδιών της τής χάρισαν 
τήν δόξαν καί κατίσχυσαν τής κομπορρημοσύνης 
έκείνων, οί. όποιοι ύπερηφανεύθησαν δτι τήν υπέτα
ξαν καί τήν έξηφάνισαν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Άντ]γος Χωρ]κής έ. ά.
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Χ ρ ο ν ο γ ρ ά φ η μ α

’ΑρΘρον
μ ό ν ο ν

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ 
Ταγματάρχου Χωροφυλακής

0  Γέρο—Στρατηγός, πάντα ζωηρός καί εύδιά- 
θετος, σήμερα είναι εκνευρισμένος καί ανήσυχος. 
Περνοδιαβαίνει μέσα στό σπίτι χτυπώντας πότε 
τά πόδια, πότε τις πόρτες των δωματίων. Ζή άπό 
πολύ καιρό ήσυχος, μέ συντροφιά τό γυιό του. 
τά έγγόνια του καί τις άναμνήσεις του. Χθες όμως 
ό γιατρός, τι ήθελε νά τόν έπισκεφθή χωρίς σοβαρά 
αίτια, τοΰ είπε ότι είναι κουρασμένος καί ότι χρειά
ζεται άνάπαυσι, μέ ένα ύφος γεμάτο υπονοούμενα 
πού παίρνουν οί γιατροί, πάντοτε, όταν πρόκειται 
γιά ήλικιωμένο έπισκέπτη. Στόν εκνευρισμό του, 
άσυναίσθητα μπορεί νά πή κανείς, άνοιξε τό συρ
τάρι τοΰ γραφείου του καί έβγαλε ένα παληό κιτρι- 
νΐσμένο φάκέλλο. Είχε νά τόν άνοίξει άπό τότε πού 
άποστρατεύθηκε. 'Αρχισε νά σκαλίζη τά διάφορα 
χαρτιά, μέ τρεμάμένα χέρια. Ξεχώρισε 6—7 άπό αυ
τά. Είχαν τήν ίδια μορφή καί τόν ίδιο τίτλο. «Έφη- 
μερίς τής Κυβερνήσεως. ’Αριθμός Φύλλου. . .». 
Αύτά τά άπλα καί άπέριττα χαρτιά έκρυβαν ένα 
κόσμο, μία ζωή. Τήν ζωή ολόκληρη τοΰ Γέρο— 
Στρατηγοΰ. Τίποτε δέν υπήρχε έξω άπό αυτά. Τά 
κύτταξε σαρκαστικά, άνοιξε τό πρώτο καί τά μάτια 
του έτρεξαν στό πασίγνωστο κείμενο. 'ΑρΘρον μό
νον. ’Ακολούθως τό άφηρημένο του βλέμμα διά
βασε τά όνόματα, όλα γνώριμα. Οί περισσότεροι, 
σέ αυτούς πού άνήκαν, είχαν φύγει άπό τήν ζωή. 
Πόλεμος, άγώνες, άρρώστειες, άτυχήματα,^ ξέγρα
ψαν τόσους καί τόσους. Ή  κτυπητή λέξις « Ονομά- 
ζομεν ’Ανθυπομοίραρχον» τοΰ γαλήνεψε τό βλέμμα. 
Τό «Όνομάζομεν» είναι μία λέξις εύστοχη, πού μι
λάει γιά τό άνοιγμα τοΰ κόσμου στόν ζωηρό νέο, 
πού ταιριάζει άπόλυτα καί συνδέεται μέ τό έναρκτή-

ριο βάπτισμα στόν άγώνα τής ζωής. Παίρνει τό δεύ
τερο χαρτί. "ΑρΘρον μόνον «Προάγομεν εις Υπο
μοίραρχον». Τό τρίτον τό ίδιο, τό τέταρτο, τό πέμ
πτο, τό έκτο. Αύτοί οί μονολεκτικοί όροι φαίνονται 
μπροστά του ιστορικά σύμβολα καί άθάνατα ορά
ματα. Τό τελευταίον χαρτί ίδιο καί άπαράλλακτο μέ 
τ’ άλλα, μέ τό άρθρον μόνον του καί αύτό, άλλά μέ 
άλλαγμένον τόν μονολεκτικόν του τύπο. «Τίθεμεν 
εις άκοστρατείαν». Η νομοτεχνική κριτική δέν 
μπόρεσε νά βρή ένα πιό εύστοχο όρο. . ψυθιρίζει 
νευριασμένος ό στρατηγός, «Τίθεμεν» σημαίνει θέ- 
τομεν, άποθέτομεν, τοποθετοΰμεν, έστω καί άν πή 
κανείς ευλαβικά, ένα ζωντανό πλάσμα σέ κάποια 
διακοσμητική θέσι, σάν γραφική άντίκα καί άπο- 
λαμβάνομεν μόνον τήν θέα του.

Σάν νά μή έφθανε αύτό ήλθε χθές ό γιατρός γιά 
νά μοΰ πή ότι ή άντίκα σκούριασε καί πρέπει νά 
μένη άκίνητη. Ό χι κύριε. Κάνετε λάθος. Η άντίκα 
δέν κινδυνεύει καί δέν χρειάζεται τις συνταγές σας 
γιά νά διατηρηθή. Τήν στιγμή έκείνη κτύπησε τό 
τηλέφωνο. "Αρπαξε ζωηρά τό άκουστικό. Τόν κα- 
λοΰσαν άπό τή Λέσχη. Χωρίς περιστροφές φώναξε 
δυνατά νά τό άκούσουν όλλοι. Ερχομαι άμέσως καί 
έτρεξε πρός τήν πόρτα. Μιά φωνή άκούστηκε. «Πα
τέρα πού πας; Ό  γιατρός είπε ότι σοΰ χρειάζεται 
άνάπαυσις. Έχει κουρασμένη καρδιά». Ό  στρατη
γός δέν έδωσε σημασία. Κατέβηκε γρήγορα τις 
σκάλες καί πήρε ένα ταξί. Σκάλισε τήν τσέπη του 
καί έβγαλε ένα χαρτί. Τό άνοιξε, τό έσχισε περιφρο
νητικά καί τό πέταξε άπό τό άνοικτό παράθυρο τοΰ 
αυτοκινήτου. 'Ηταν ή συνταγή τοΰ γιατροΰ.
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ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ'ΓΕΝΙΑΛΗ 
Δ η μ  ο σ ι ο γ ρ ά φ ο υ

Α' ΠΡΟ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙ
ΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ

Δύο μήνες πρό τής Χιτλερικής 
εισβολής εις τήν Κρήτην, ήτοι 
κατά μήνα Φεβρουάριον τοΰ 1941. 
δ Υφυπουργός Δημοσίας "Ασφα
λείας κ. Κ. Μανιαδάκης άπέστει- 
λε εις Ρέθυμνον «πρός συμπλή- 
ρωσιν τής έκπαιδεύσεώς των» Τά
γμα δοκίμων Χωροφυλάκων υπό 
τόν διοικητήν τοΰ Β' Τμήματος 
τής Σχολής Χωροφυλακής Ταγ
ματάρχην Χανιώτην "Ιάκωβον. 
Εις τήν πραγματικότητα ή δύνα- 
μις αυτή προωρίζετο διά τήν ςνί- 
σχυσιν τής άμύνης τής Κρήτης, 
έν δψει τής γερμανικής έπιθέσεως, 
τήν όποιαν ή Ελληνική Κυβέρ- 
νησις καί τό Γενικόν Στρατηγεΐον 
έθεωροΰσαν έπικειμένην.

Ή  δύναμις τοΰ Τάγματος άπε- 
τελέσθη άρχικώς έκ 540 νεοκατε- 
ταγμένων Δοκίμων Χωροφυλάκων, 
πού είχον είσαχθή καί έξεπαιδεύ- 
οντο εις τήν έν "Αθήναις Κεντρι
κήν Σχολήν Χωροφυλακής, συγ- 
κροτηθέντων εις 4 Λόχους, μετά 
των στελεχών των, ώς καί Μικρού 
"Επιτελείου έκ 50 μονίμων οπλι
τών. "Αργότερα προσετέθησαν έ
νας Λόχος έκ Κρητών, έξη Λόχοι 
δοκίμων Χωροφυλάκων προωθη
μένης κάπως έκπαιδεύσεώς καί 
ένας Λόχος μονίμων, πού άπεβι-

βάσθησαν εις τήν Σούδαν τήν ΙΟην 
"Απριλίου 1941.

Οί δόκιμοι Χωροφύλακες ήσαν 
ώπλισμένοι με τυφέκια Μάνλιχερ 
βραχύκαννα καί 150 φυσίγγια έκα
στος. Ύπήρχον έπίσης τέσσαρα 
μικρά οπλοπολυβόλα τύπου Στά- 
γερ κατά Λόχον.

Τό Τάγμα όμως αύτό είχε πολ
λές ελλείψεις. Πέραν τοΰ άνεπαρ- 
κοΰς άτομικοΰ οπλισμού, έστερεΐ- 
το "Επιμελητείας, 'Υγειονομικής 
υπηρεσίας, έπαρκοΰς άριθμοΰ άξιω- 
ματικών, ύπαξιωματικών καί βα
ρέων όπλων. Δέν διέθετεν ούτε 
ένα όλμον ή άλλο ομαδικόν όπλον 
διά νά άμυνθή έναντι τοΰ άριστα 
έξωπλισμένου καί εμπειροπολέ
μου έχθροΰ.

Ούτω, τελικώς, τό Τάγμα Δοκί
μων Χωροφυλάκων συνεκροτήθη 
καί έγκατεστάθη ώς ακολούθως:

1ος Λόχος εις Ρέθυμνον: Άν- 
δρες 125. Διοικητής "Ανθυπομοί
ραρχος (ήδη "Αντιστράτηγος έ. ά. 
τέως "Αρχηγός Χωροφυλακής) 
Παναγιωτακόπουλος Νικόλαος, 
άνευ ετέρου αξιωματικού ώς βο
ηθού.

2ος Λόχος εις Νεάπολιν Λαση- 
θίου: Άνδρες 125. Διοικητής, Μοί
ραρχος Μαρινάτος Γεράσιμος, δι

μοιρίτης Ύπομ]ρχος "Αλεξάνδρου 
"Αρτέμιος.

3ος Λόχος εις Σητείαν: "Άνδρες 
125. Διοικητής 'Υπομοίραρχος Κυ- 
ριάκης Παύλος, διμοιρΐται "Ανθυ
πομοίραρχοι Παπαδόπουλός Ή- 
λίας, Άντύπας Διονύσιος.

4ος Λόχος εις "Αγιον Νικόλαον 
Λασηθίου: Άνδρες 125. Διοικη
τής 'Υπομοίραρχος Κούτρας Πα
ναγιώτης, διμοιρίτης "Ανθυπομοί
ραρχος Κίππης Δημήτριος.

5ος Λόχος εις Ρέθυμνον: Ά ν 
δρες 135. Διοικητής "Ανθυπομοί
ραρχος Τραϊφόρος Βασίλειος,-δι
μοιρίτης Ανθυπομοίραρχος Στά- 
γιας Γεώργιος.
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6ος Λόχος εις Βάμον Άποκο- 
ρώνου: 150 ανδρες. Διοικητής 'Υ
πομοίραρχος ’Αγγελόπουλος Άν- 
δρέας, διμοιρίτης Ανθυπομοίραρ
χος Φασομυτάκης ’Ιωσήφ.

7ος Λόχος εις Άτσιπόπουλον 
Ρεθύμνης: "Ανδρες 150. Διοικη
τής 'Υπομοίραρχος Μαλτέζος Πα
ναγιώτης, διμοιρίτης ’Ανθυπομοί
ραρχος Χονδρογιάννης ’Ιωάννης.

8ος Λόχος εις Πέραμα Ρεθύμνης: 
"Ανδρες 150. Διοικητής Υπομοί
ραρχος Οίκονομόπουλος Κωνσταν
τίνος, διμοιρίτης ’Ανθυπομοίραρ
χος Σπανός ’Αριστείδης.

9ος Λόχος είς Ρέθυμνον: Άν-

δρες 150. Διοικητής Μοίραρχος 
Τσοτακος Δημήτριος, διμοιρίτης 
’Ανθυπομοίραρχος Πρόκος Νική
τας.

10ος Λόχος είς Ρέθυμνον: Άν- 
δρες 150. Διοικητής 'Υπομοίραρ
χος Λαφογιάννης Δημήτριος, δι
μοιρίτης ’Ανθυπομοίραρχος Χλεμ- 
πογ ιάννης Νικόλαος.

Hoc Λόχος είς Ρέθυμνον: "Αν
δρες 150. Διοικητής Υπομοίραρ
χος Παπαδόπουλος Δημήτριος, δι
μοιρίτης ’Ανθυπομοίραρχος Βασι- 
λόπουλος Γεώργιος.

Ό  λόχος των Μονίμων Χωρο- 
φυλάκαιν υπό τον Μοίραρχον Λέκ-

καν Ίωάννην, όστις άπεβιβάσθη 
μετά τής άνω δυνάμεως είς Κρήτην 
παρέμεινεν είς Χανιά.

’Εντός τής πόλεως τοΰ Ρεθύμνου 
έξ’ άλλου, υπήρχε δύναμις 80 ό- 
πλιτών περίπου τής Διοικήσεως 
Χωροφυλακής, μέ διοικητήν τόν 
Άντισυνταγματάρχην Μανιουδά- 
κην Στυλιανόν καί άξιωματι- 
κούς τούς, Μοίραρχον Μιχαλό- 
πουλον Νικόλαον, Υπομοιράρ
χους Βιτσικουνάκην Ζαχαρίαν, 
Χριστοδουλάκην Γεώργιον, Ση- 
φογιωργάκην ’Εμμανουήλ καί Άν- 
θυπασπιστάς Άγγελάκην καί Χα- 
τζηδάκην. Οί ανδρες ή σαν (οπλι
σμένοι μέ παλαιού τύπου τυφέκια, 
ακόμη καί Γκρα, καί μέ ελάχιστα 
φυ σίγγια.

Ή  Χωροφυλακή καί άπαντα τά 
στρατιωτικά τμήματα τού Νομού 
Ρεθύμνης ύπήγοντο διοικητικώς 
μέν εις τό ΙΙον Στρατιωτικόν Δια
μέρισμα, διοικητής τοΰ οποίου 
ήτο ό Συνταγματάρχης Ποθουλά- 
κης Σταμάτιος, τακτικώς δέ είς 
τόν "Αγγλον ταξίαρχον Βάζεϋ, πού 
είχε έδραν τήν Γεωργιούπολιν.

Τό Διαμέρισμα αυτό, ισότιμον 
πρός Ταξιαρχίαν, συνεκροτήθη δέ
κα ήμέρες πρό τής εισβολής. Έ- 
στερεΐτο όμως εφεδρείας, μέσων 
διοικήσεως καί έγκαταστάσεων. 
Τούτο ήτο ώργανωμένον είς 6 Λό
χους δυνάμεως 30 αξιωματικών 
καί 800 οπλιτών. Τό ήμισυ όμως 
τής δυνάμεώς του ήτο άοπλον. 
Διέθετε 335 τυφέκια Γκρα καί Μά- 
ουζερ μέ 50—100 φυσίγγια έκαστον 
11 οπλοπολυβόλα καί 4 πολυβόλα 
Σαίντ Έτιέν.

'Υπήγετο επίσης είς τό ΙΙον Δια
μέρισμα ό Ύποτομεύς ’Αεροδρο
μίου, διοικητής τού όποιου ήτο ό 
Συνταγματάρχης Κάμπελ, διοικη
τής τοΰ 2]1 Αύστραλιανοΰ Συν
τάγματος. 'Υπό τάς διαταγάς τοΰ 
Κάμπελ ύπήγοντο Αύστραλιανόν 
Τάγμα δυνάμεως 620 άξιωματικών 
καί όπλιτών καί άλλο δυνάμεως 
650 άξιωματικών καί οπλιτών, τά 
4ον καί 5ον Ελληνικά Συντάγμα
τα Πεζικού μέ διοικητάς τούς 
Άντισυνταγματάρχην Τρύφωνα 
καί Ταγματάρχην Καλλονάν Στυλ, 
τό πρώτον δυνάμεως 1.300 άξιωμα
τικών καί οπλιτών καί τό δεύτερον 
1.200. ’Αποστολή τού Ύποτομέως 
αυτού ήτο ή προστασία τοΰ Αερο
δρομίου καί τής άκτής καί ή άπό- 
κρουσις πάσης έπιθέσεως άπό ξη- 
ράς, άέρος ή θαλάσσης, άποσκο- 
πούσης είς τήν κατάληψιν τοΰ 
Αεροδρομίου.
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Β'. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗΝ

20 Μαΐου 1941. (Πρώτη ήμερα 
τής Μάχης). Ή  ρίψις Γερμα
νών αλεξιπτωτιστών (Δύο Τάγματα 
ύπό τόν Συνταγματάρχην Στούορμ.) 
είς τήν περιοχήν Μισύρια-Περιβό- 
λια—Πηγή—Άεροδρόμιον, άνα-
τολικώς τής πόλεως Ρεθύμνου καί 
εις άπόστασιν 20 τ. χιλ. περίπου, 
ήρχισε κατά τις πρώτες μεταμεσημ
βρινές ώρες μετά άπό σφοδρόν 
βομβαρδισμόν, διάρκειας μιας ώ
ρας ύπό 20 αεροπλάνων. Πάραυτα 
ό διοικητής τοϋ Τάγματος Χωρο
φυλακής Ταγματάρχης Χανιώ- 
της, έκάλεσε τούς είς τήν έδραν 
τής Μονάδος του εύρισκομένους 
διοικητάς Λόχων καί διέταξε γε
νικήν έπίθεσιν πρός άπόκρουσιν 
καί έξουδετέρωσιν τών έχθρικών 
δυνάμεων. Καί τά άτρόμητα παι
διά τής Σχολής Χωροφυλακής, πα
ρά τόν σφοδρόν πολυβολισμόν 
τών καταδιωκτικών άεροπλάνων 
καί τά καταιγιστικά πυρά τών πε- 
σόντων αλεξιπτωτιστών, ώρμησαν 
άπό τάς θέσεις των κατά τών επι
δρομέων.

«Πρός τήν κατεύθυνσιν τών Πε- 
ριβολίων—τονίζει είς τήν έκθεσίν 
του ό διοικητής τού ήρωικοΰ Τά
γματος κ. Ιάκωβος Χανιώτης— 
έκινήθησαν τρεις Λόχοι. Ό  είς 
είς τήν περιοχήν τοϋ εργοστασίου 
ΒΙΟ πρός τήν παραλίαν, ό δεύτερος 
είς τό κέντρον πρός περιβόλια καί 
ό τρίτος πρός τά δεξιά, μέ κατεύθυν- 
σιν τήν τοποθεσίαν "Αγιος Γεώρ
γιος. Έκράτησα δέ δύο Λόχους 
ώς έφεδρείαν, τόν ένα είς Ρέθυμνον, 
δν καί άνέπτοξα είς τά ΰπερθεν τής 
πόλεως ύψώματα καί τόν εύρισκό- 
μενον είς Άτσιπόπουλον, τόν ό
ποιον διέταξα νά τελή έν επιφυ
λακή, έτοιμος νά έκκινήση είς 
πρώτην διαταγήν μου. Μέ τήν ια
χήν «’Αέρα» ώρμησαν κατά τοϋ 
έχθροϋ καί ένεπλάκησαν είς σκλη
ρόν αγώνα μετ’ αύτοΰ. Οί Γερμα
νοί άλεξιπτωτισταί, παρά τήν ύπε- 
ροχήν των είς πολεμικόν ύλικόν, 
δέν ήδυνήθησαν ν’ αναχαιτίσουν 
τήν όρμητικότητα τών τμημάτων 
μας, τά όποια τούς έτρεψαν είς 
άτακτον φυγήν.

Ήρχισε νά νυκτώνη. Ή  ιστο
ρική πρώτη ήμέρα τής μάχης έληξε 
μέ περιφανή νίκην τών τμημάτων 
μας. Αιχμάλωτοι καί αφθονα όπλα 
καί πολεμικόν ύλικόν περιήλθον 
είς χεΐρας μας, ενώ αί είς άνδρας 
άπώλειαι τοϋ έχθροϋ ήσαν μεγάλαι.

Κατά τόν τιτάνειον αύτόν αγώνα 
ρπεσαν ήρωικώς μαχόμενοι ό ανθυ

πομοίραρχος Χλεμπογιάννης Νι
κόλαος τοϋ 10ου Λόχου, δύο Ύπε- 
νωμοτάρχαι καί περί τούς είκοσι 
Χωροφύλακες, έτραυματίσθησαν 
δέ γενναίως μαχόμενοι οί ’Ανθυπο
μοίραρχοι Πρόκος Νικήτας καί 
Τραϊφόρος Βασίλειος καί 30 Χωρο
φύλακες. ’Αλλά ό άντικειμενικός 
σκοπός τοϋ έχθροϋ, ή κατάληψις 
δηλαδή τής πόλεως Ρεθύμνης, δέν 
έπετεύχθη. Άπό τοϋ σημείου τής 
άρχικής προσγειώσεώς των, οί 
άλεξιπτωτισταί, δέν έκέρδισαν ού
τε σπιθαμήν εδάφους».

Ό  Στρατηγός Σ. Καφάτος, γε
νικός διευθυντής τοϋ ύπουργείου 
τών Στρατιωτικών, είς τήν έκθεσίν 
του ύπογραμμίζει, μεταξύ άλλων 
τά άκόλουθα διά τόν άγώνα πρός 
άπόκρουσιν τοϋ είσβολέως είς τήν 
περιοχήν τής πόλεως Ρεθύμνου:

«Είς τό Ρέθυμνον, πλήν 3—4 
έκατοντάδων άλεξιπτωτιστών, κα
τανεμημένων είς φωλεάς καί πο- 
λιορκουμένων, όλη ή εκεί κατελ- 
θοϋσα δύναμις έξεμηδενίσθη καί 
οΰτω ούδεμία μεταγενέστερα άπό- 
πειρα συνεχίσεως τής έχθρικής 
προσπάθειας, έσημειώθη. "Ο,τι συ
νέβη είς τό Ρέθυμνον, ό στρατηγός 
Στοϋντετ τό χαρακτηρίζει ώς «δει
νήν συμφοράν» τών Γερμανικών 
τμημάτων. Έκ τής κατελθούσης 
έκεϊ δυνάμεως οί 1.277 έτέθησαν 
έκτος μάχης».
I Ό  φρούραρχος Ρεθύμνου, έξ 
άλλου, Άντισυνταγματάρχης Νι- 
ίκολακάκης Κ. είς τήν έκθεσίν του, 
ώς έξής Περιγράφει τάς λεπτομε- 

/ρείας τής πρώτης ήμέρας τής θρυ
λ ικ ή ς  μάχης:

«Οι Γερμανοί άλεξιπτωτισταί, βα- 
δίζοντες ιίρός τήν πόλιν είς φάλαγ
γα πορείας, δέν άνέμενον φαίνεται 
ουδεμίαν' άντίστασιν παρ’ ήμών. 
Όταν δέ έδέχθησαν τάς πρώτας 
ριπάς τών πολυβόλων καί τά πυρά 
τών Χωροφυλάκων, καταιφνιδιά- 
σθησαν καί πανικόβλητοι έσπευ- 
σαν πρός τό έργοστάσιον ΒΙΟ. Ώ- 
χυρώθησαν εντός τοϋ περιβόλου, 
τούτου καί είς παρακείμενα οική
ματα καί ήρχισαν νά προβάλουν 
ίσχυράν άμυναν, πάντοτε όμως 
καταφοβισμένοι. Πρός προάσπι- 
σίν των συνεκέντρωσαν τούς ένοι
κους τών έκεΐ κατοικιών καί τούς 
έχρησιμοποίησαν ώς προμαχώνας. 
Τήν 24 Μάΐου οί Γερμανοί έτυφέ- 
κισαν 42 έκ τών συλληφθέντων 
πολιτών.

Οΰτω πως άρχεται ό άγών μέ 
έπίθεσιν τών ήμετέρων τμημάτων, 
διαρκώς Λροωθουμένων καί περι-

σφιγγόντων τούς άμυνομένους Γερ- 
μανούς. Έν τώ μεταξύ καταφθά
νουν καί άλλα τμήματα Γερμανών 
άλεξιπτωτιστών καί ό άγών καθί
σταται πεισματώδης. Έκ τών πρώ
των έπιτυχιών ήμών τό ήθικόν τών 
άνδρών άναπτεροΰται καί έξαλλοι 
άπό ένθουσιασμόν, καί μέ τήν ια
χήν «’Αέρα» καθίστανται όρμητι- 
κώτεροι. Κατόπιν τριώρου σκλη- 
ράς μάχης ύπερισχύουν καί τρέ
πουν είς φυγήν άτακτον τόν βάρ
βαρον έπιδρομέα, όστις ύποχωρεΐ 
πρός τό χωρίον Περιβόλια, έγ- 
καταλείψας έπί τοϋ πεδίου τής μά
χης σοβαρόν άριθμόν νεκρών, ά- 
φθονον πολεμικόν ύλικόν καί αιχ
μαλώτους. Έκ τών ήμετέρων έφο- 
νεύθησαν ό ’Ανθυπομοίραρχος 
Χλεμπογιάννης Ν. τοϋ 10ου Λόχου 
ΧωροφΆακής, ήρωικώς μαχόμε- 
νος μέ τό πιστόλιον άνά χεΐρας 
300 μ. άνατολικώς τής ΒΙΟ, ό Υ 
πενωμοτάρχης Λαμπρόπουλος Κ. 
καί ό Χωροφύλαξ Γιαννάκης Ή- 
λίας τής Δ.Χ. Ρεθύμνης, δεχθείς 
εχθρικήν σφαίραν είς τήν καρδια
κήν χώραν. Τραυματίζονται δέ ή
ρωικώς μαχόμενοι οί ’Ανθυπομοί
ραρχοι Τραϊφόρος Β. διοικητής 
τοϋ 5ου Λόχου Χωροφυλάκων καί 
Πρόκος Νικήτας, διμοιρίτης τοϋ 
9ου Λόχου, ώς καί ό άνθυπολοχα- 
γός τής Σχολής τών Εύελπίδων 
Κωτζαλής Κ. Διεκρίθησαν έξό- 
χως έπί τοϋ πεδίου τής μάχης οί 
Υπομοίραρχος Λαφογιάννης Λ. 
Μοίραρχος Τσοτάκος Δ. ’Ανθυ
πομοίραρχοι Παναγιωτακόπουλος 
Ν., Χονδρογιάννης I. καί Στάγιας 
Γ. οΐτινες διά τοϋ έπιδειχθέντος 
ήρωισμοϋ των επισύρουν άνεπιφυ- 
λάκτως τόν θαυμασμόν καί τήν 
έκτίμησιν τής κοινής γνώμης. Ή  
20ή Μαΐου, πρώτη ήμέρα τών πο
λεμικών έπιχειρήσεων, έληξε μέ 
περιφανή νίκην τών Ελληνικών 
όπλων».

Επίσης είς τόν τόμον «Μάχη 
τ̂ής Κρήτης» πού συνέγραψε ή 

"Διεύθυνσις 'Ιστορίας τοϋ Γενικοΰ 
Επιτελείου Στρατοΰ άναφέρονται 
τά άκόλουθα διά τήν πρώτην ήμέ- 
ραν τής μάχης είς τήν περιοχήν 
Ρεθύμνου.

Είς τό Συγκρότημα Ρεθύμνου τά 
ριφθέντα άνατολικώς τών Περιβο- 
λίων τμήματα άλεξιπτωτιστών έπε- 
τέθησαν άμέσως κατά τοϋ άοπλου 
σχεδόν Έμπέδου Τάγματος, διέλυ
σαν τοϋτο, αίχμαλωτίσαντες τόν 
διοικητήν του καί όλόκληρον τόν 
2ον Λόχον, κατέλαβον δέ τά Περι
βόλια καί τά Καστελάκια. Είτα ή
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δύναμις συνέχισε τήν έπίθεσίν της 
προς Ρέθυμνον.

Οι Λόχοι τής Χωροφυλακής, έξορ- 
μήσαντες έκ των προχείρως (οργα
νωμένων θέσεών των, καθήλωσαν 
τούς έπιτιθεμένους πρό τής ανατο
λικής παρυφής τής πόλεως. Διά 
σειράς αιματηρών άντεπιθέσεων 
ήνάγκασαν τούτους νά συμπτυχθώ- 
σι πρός Περιβόλια, ένθα ώργανώ- 
θησαν, μέ κέντρον τής άμύνης των 
τήν έκκλησίαν τοϋ 'Αγίου Γ εωργίου 
καί τό Νεκροταφεϊον Περιβολίων.

Οϋτω, ή πρώτη ήμέρα των πολε
μικών επιχειρήσεων έληξεν μέ 
νίκην των άμυνομένων τής πόλεως 
Ελληνικών τμημάτων. Τό γερμα
νικόν σχέδιον πρός κατάληψιν τής 
περιοχής Ρεθύμνου, τής πόλεως 
καί τοϋ αεροδρομίου, είχεν άποτύ- 
χει άπό τής πρώτης ήμέρας, ένώ 
τό ήμισυ τής δυνάμεως εισβολής 
είχε τεθή εκτός μάχης . . ».

Ό  ταξίαρχος Καλλονας Στυλ, εις 
τό βιβλίον του «Ή άπό άέρος εισβο
λή εις Κρήτην» γράφει τά άκόλου- 
θα μεταξύ άλλων :

«Τής ρίψεως τών άλεξιπτωτιστών 
προηγήθη βομβαρδισμός μιας ώρας 
υπό 20 περίπου άεροπλάνων τά 
όποια έβομβάρδισαν ολόκληρον 
τήν περιοχήν τής πόλεως καί μέχρι 
Λατζιμα. 'Ο βομβαρδισμός αύτός 
όμως, παρ’ ότι άνέσκαψε καί συνε-

κλόνισε τήν περιοχήν ούδεμίαν 
έξάρθρωσιν τής άμυντικής δια- 
τάξεως έπέφερε, διότι λόγω τής 
έπιμελοΰς άποκρύψεως τών τμη
μάτων, αί βόμβαι έρρίπτοντο ύπό 
τής άεροπορίας ούχί επί στόχων 
άναγνωρισθέντων, άλλ’ είκή καί ως 
έτυχε. Ώς δέ άναγράφει ή Αυστρα
λιανή Ιστορία, έπτά αεροπλάνα 
καί δύο ετερα κατερρίφθησαν έν 
μέσω φλογών πλησίον τών Περι- 
βολίων . .».

Περαιτέρω ό ταξίαρχος Καλλο
νας, διοικητής τότε τοϋ 5ου Συν
τάγματος Πεζικού, άναφέρει ότι:

!«Ό 3ος Λόχος ’Αλεξιπτωτιστών 
μετά τοϋ ’Επιτελείου τοϋ Ιου Τά- 
ΐγγιατος όστις έρρίφθη εις Λατζιμα 
δυτικώς τοϋ Πανόρμου ύπέστη ση
μαντικός απώλειας κατά τήν προ- 
σγείωσίν του εις τό βραχώδες έδα
φος τής περιοχής. Τό τμήμα τοΰτο 
καθηλώθη εύθύς άμέσως καί παρέ- 
μεινε άδρανές καθ’ όλον τόν δεκαή
μερον άγώνα άπό τά πυρά τοϋ 8ου 
Λόχου Χωροφυλακής, όστις κατέ
λαβε τά υψώματα δυτικώς τής κω- 
μοπόλεως Πανόρμου καί άπό τούς 
ελευθέρους σκοπευτάς . .».

♦

2! Μαΐου (Δευτέρα ήμέρα τής Μά
χης) . Άπό τής 5ης πρωινής ώρας ή 
γερμανική άεροπορία ήρχισε σφο
δρόν βομβαρδισμόν τής πόλεως Ρε

θύμνου καί τής περιοχής, χωρίς νά 
φεισθή ουδέ τοϋ Δημοτικού Νοσο
κομείου.

Ό  βομβαρδισμός καί ό πυροβο
λισμός άπό τά κατερχόμενα εις μι
κρόν ΰψος «Στούκας» συνεχίσθη 
μέ άμείωτον σφοδρότητα καθ’ δλην 
τήν ήμέραν. Αί πυρκαϊαί έντός τής 
πόλεως έμαίνοντο, ένώ πλεΐσται 
οίκίαι, μεταξύ τών όποιων καί ό 
Σταθμός Διοικήσεως τοϋ Τάγματος 
Χωροφυλακής, μετεβλήθησαν εις 
έρείπια.

Παρά τόν σφοδρόν καί άδιάκο- 
πον βομβαρδισμόν, τό Τάγμα Χωρο
φυλακής έπανέλαβε τάς έπ.θέσεις 
του. Άψηφοϋντες τά καταιγιστικά 
πυρά τών άλεξιπτωτιστών, οί γεν
ναίοι άξιωματικοί καί χωροφύλα
κες, ώρμησαν κατά τών ώχυρωθέν- 
των έντός τής έκκλησίας "Αγιος 
Γεώργιος καί εις πέριξ τοϋ χωρίου 
Περιβολάκια εισβολέων, μέ πρω
τοφανή περιφρόνησιν πρός τόν 
θάνατον καί τήν ιαχήν «’Αέρα». Ό  
1ος Λόχος (άνθυπομοίραρχος Πα- 
ναγιωτακόπουλος Ν.) μετά σκληρόν 
καί άνισον άγώνα άπώθησε τόν εχ
θρόν καίκατέλαβε- τό ίίψωιια _«Κα-̂  
στελάκια» πού έδέσποζε τής γραμ
μής έπιχειρήσεων καί τών θέσεων 
τοϋέχθροϋ καί τό όποιον οί άλεξι- 
πτωτισταί εΐχον καταλάβει τήν 
προηγουμένην καί τό ώχύρωσαν κα
τά τήν διάρκειαν τής νυκτός, τοπο- 
θετήσαντες φωλεός πολυβόλων καί 
άλλων δπλων μεγάλου βεληνεκοΰς 
έκ τών κυριευθέντων κατά τήν 
μάχην τής προηγουμένης.

Ό  ταξίαρχος Καλλονας έξαίρει 
τήν σημασίαν καί τήν σπουδαιότητα 
τής άνακαταλήψεως τοϋ κατά τήν 
προηγουμένην ήμέραν έγκαταλη- 
φθέντος έδάφους, λόγω διαταχθεί- 
σης συμπτύξεως τών τμημάτων μας 
καί τονίζει (σελίς^ 230) ότι: «ή 
άνακατάληψΐς έγινέ~'άπΌ—Αόχδυς' 

[ τής Χωροφυλακής. Περαιτέρω υπο
γραμμίζει δτι τήν κυρίαν ένέργειαν 
διά τήν άνακατάληψιν τών Καστε- 

! λακίων, έπιτευχθεΐσαν τήν 17,15'
I ώραν μετά άγριον άγώνα, είχεάνα- 
: λάβει Aoyoc Χωοοφυλακίϊε». (1ος) 
I «Οί χωροφύλακες^συνεχΐζΕτ-ό-Χ.αλ’· 

λονάς— υπήρξαν εύτυχεΐς διότι 
τά καταληφθέντα πυρομαχικά ήσαν 

/κατάλληλα διά τά τυφέκιά των. 
ί "Ηδη όριστικώς πλέον ή προσπά

θεια τών Γερμανών άπέτυχε εις 
ολόκληρον τόν Τομέα Ρεθύμνου. 

ί Ή Σχολή Χωροφυλακής, παρ’ 
δτι άπετελεϊτο άπό χωροφύλακας 
μέ μετρίαν έκπαίδευσιν εις τά τής 
μάχης καί άξιωματικούς μέ στοιχει-

Ό  πτέρ α ρ χος τή ς  Γ ερμανικής Ά ερ οπορ ία ς Σ το ΰ ντετ  έμ πνευστή ς κοίϊ έκτε- 
λεστή ς τοΰ σχεδ ίου  κ α τα λή ψ εω ς τή ς  Κ ρήτης δ ι’ ά εραγημ άτω ν μέ τό Ιπ ι-  
τελεϊον  του κάπου εις  τή ν  μεγαλόννησον κατά  τή ν  δ ιεξα γω γή ν  τώ ν  έπ ι
χειρή σεω ν κ α τα λή ψ εω ς τ η ς .
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ώδεις γνώσεις τοϋ άγώνος Πεζικού 
έπέτυχε έντός ώρών να έκκαθαρίση 
δλας τάς φωλεός άντιστάσεως των 
Γερμανών, οί όποϊοιοι τελικώς 
ήναγκάσθησαν νά συμτυχθοΰν πρός 
άνατολάς. . ».

Τό Γερμανικόν Στρατηγεΐον έξε- 
μάνει δταν έπληροφορήθη δτι υπό 
άνδρών τής Χωροφυλακής ύπέστη- 
σαν οί άλεξιπτωτισταί τοιαύτην 
καταστροφήν. Καί διά προκηρύξε- 
ως ήπείλει με σκληρά άντίποινα τήν 
Χωροφυλακήν, διότι, κατά τόν ισχυ
ρισμόν των Γερμανών, «οί χωρο
φύλακες δέν έπρεπε νά λάβουν μέ
ρος εις τάς πολεμικός επιχειρήσεις, 
καθ’ δ άνήκοντές εις Σώμα άστυ- 
νομικόν».

*

22 Μαΐου. (Τρίτη ημέρα τήςΜά- 
χης)· Οί βομβαρδισμοί τής εχ
θρικής άεροπορίας συνεχίσθησαν 
άπό τήν αυγήν μέ αϋξουσαν σφρο- 
δρότητα, ενώ οί άλεξιπτωτισταί,ένι- 
σχυθέντες μέ νέας δυνάμεις καί μέ 
παντοειδές υλικόν, προσεπάθησαν 
μέ λυσσαλέες επιθέσεις, νά προω
θηθούν καί νά βελτιώσουν τάς θέ
σεις των. Είς τήν πόλιν τού Ρε- 
θύμνου πλεΐστα οικήματα κατέρ- 
ρευσαν, μεταξύ τών όποίιυν καί τής 
’Εθνικής Τραπέζης, ύπό τά έρείπια 
τού οποίου εύρήκαν τόν θάνατον ό 
Νομάρχης Γ. Τσαγρής καί ό διοι
κητής τής Δ.Χ. άντισυνταγματάρ- 
χης Μανουδάκης Στυλιανός, άντι- 
κατασταθείς ύπό τού μοιράρχου 
Χαλκιαδάκη Γεωργίου.

«Περί ώραν 11 ην πρωινήν—άνα- 
φέρει είς τήν έκθεσίν του ό ταγμα
τάρχης Χανιώτης -οί Γερμανοί έπε- 
χείρησαν έφοδον, μέ σκοπόν νά 
μάς εκτοπίσουν άπό τάς θέσεις μας. 
Σκληραί μάχαι συνήφθησαν είς τήν 
περιοχήν τού έργοστασίου ΒΙΟ. 
Ά λλ’ δλαι αί σφοδραί καί άλλεπάλ- 
ληλοι επιθέσεις τοϋ έχθροΰ άπε- 
κρούσθησαν, τελικώς δέ ούτος 
ήναγκάσθη νά ύποχωρήση είς τάς 
άρχικάς θέσεις έξορμήσεώς του 
μέ σοβαρός άπωλείας. ’Εν τούτοις, 
σοβαρά καί δυσεπίλυτα προβλήμα
τα άνέκυψαν διά τούς άνδρας τού 
Τάγματος. Άπό τής ένάρξεως τής 
μάχης τό Τάγμα έστερεΐτο τροφί
μων καί οί άνδρες έμάχοντο νή- 
στεις καί διψασμένοι. Ούδείς άνε- 
φοδιασμός είς τρόφιμα έγινε ούτε 
ήτο δυνατόν νά γίνη, λόγφ τών 
σφοδρών καί άδιακόπων βοβαρδι- 
σμών, τής καταστροφής τών άπο- 
θηκών τοϋ Τάγματος καί τής παντε
λούς έλλείψεως ειδών επισιτισμού. 
Όμως, άν καί νήστεις καί κατάκο-
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ποι, οί γενναίοι μαχηταί μας παρέ- 
μειναν ακλόνητοι είς τάς θέσεις των 
καί συνέχισαν τόν τιτάνειον άγώ- 
να των, χωρίς δισταγμόν, άλλά μέ 
άμείωτον ενθουσιασμόν καί μέ πυρ- 
γωμένην τήν θέλησιν νά συντρί
ψουν τόν εισβολέα' καί μολο
νότι ή έλλειψις βαρέων δπλων, 
πολεμοφοδίων, χειροβομβίδων, μέ
σων τηλεπικοινωνίας καί συντονι
σμού ενεργειών μεταξύ φιλίων 
τμημάτων, καθώς καί ή παντελής 
έλλειψις άεροπορίας, καθίστων μει
ονεκτικήν τήν θέσιν μας, έναντι 
τών έξωπλισμένων μέ τελειότατα 
όπλα καί ύποστηριζομένων άπό 
ισχυρόν άεροπορίαν Γερμανών».

Σχετικώς μέ τόν συνεχισθέ''τα 
καί κατά τάς έπομένας ήμέρας σκλη
ρόν καί άνισον άγώνα πρός άπό- 
κρουσιν τών κατελθόντων είς Ρέ-

θυμνον Γερμανών αλεξιπτωτιστών 
είς Τόν τόμον «Μάχη τής Κρήτης» 
τού Γ.Ε.Σ. άναφέρονται τά άκό- 
λουθα:

«Τήν νύκτα τής 23 Μαΐου τό 
Συγκρότημα Ρεθύμνης. άπολύτως 
κύριον τής πόλεως καί περισφίγ- 
γον τούς Γερμανούς είς Άγιον 
Γεώργιον Περιβολίων κατέχει τήν 
δυτικήν παρυφήν τών Περιβολίων 
δι’ ολοκλήρου τής δυνάμεως Χωρο
φυλακής καί τμημάτων ένόπλιον 
πολιτών. Ό  1ος Λόχος Χωροφυ
λάκων παραμένει είς Καστελλάκια. 
ό 1ος Λόχος Έμπέδου είς Χρωμο- 
ναστήρι καί ό 5ος Λόχος Έμπέδου 
είς Άτσιπόπουλον.

Τήν 24Μαΐου—συνεχίζει ή έκθε- 
σις τού Γενικού ’Επιτελείου Στρα
τού—κατόπιν προπαρασκευής διά 
πυρών βαρέων δπλων καί μέ ισχυ-

Ό  Γερμανός π τέρα ρχος Λώρ α ρ χηγός τή ς  Γ ερμανικής άεροπορίας τή ς  Ν οτιο
ανατολ ικής Ε υρώ πη ς ό όποιος ε ίχ ε  τή ν  ευθύνην τώ ν  αεροπορικώ ν έπ ιχ ε ιρ ή -  
σεω ν είς τή ν  Κ ρ ή τη ν .
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ραν ύποστήριξιν αεροπορίας μάχης 
καί βομβαρδισμού, αί εις Αγιον 
Γ εώργιονγερμανικαί δυνάμειςένήρ- 
γησαν έπίθεσιν κατά τής άμυντικής 
γραμμής τοΰ Συγκροτήματος Ρε
θύμνου, προς βελτίωσιν των θέσεων 
αύτων. Ή γερμανική προσπάθεια, 
διαρκέσασα μέχρι τής 14ης ώρας, 
συνετρίβη υπό τών Ελληνικών 
τμημάτων καί ό εχθρός ήναγκασθη 
ν’ άποσυρθή εις τάς θέσεις του, 
έγκαταλε^ψας πολυαρίθμους νε
κρούς καί αφθονίαν πολεμικού Ολι
κού. Έκ τών δυνάμεων τού Συγκρο
τήματος έτραυματίσθησαν 35 χω
ροφύλακες καί έφονεύθη είς δόκι
μος αξιωματικός. Τό Συγκρότημα 
Ρεθύμνης· τόσον κατά τήν 25ην, 
όσον καί κατά τήν 26ην Μαΐου, 
έξηκολούθει νά κρατή τάς δυτικώς 
καί νοτίως τών Περιβολίων θέσεις 
του, παρενοχλοΰν τόν εχθρόν διό 
περιπόλων. Εν τή πόλει τού Ρε- 
θύμνου παρέμεινε ό διοικητής Χω
ροφυλακής (άντικαταστήσας τόν 
ψονευθέντυ κυτά τούς βομβαρδι
σμούς άντισυνταγματάρχην Μα- 
νιουδάκην) μοίραρχος Χαλκιαδά- 
κης Γ. ένώ είς τήν περιοχήν αυτής 
παρέμενε τό Τάγμα τής Σχολής 
Χωρ]κήςί Κατά τήν 27Μαΐου οϊ είς' y 
Περιβόλια περιχαρακωμένοι Γερ
μανοί, ύποστηριζόμενοι καί Οπό τής 
άπό μικρού ύψους δρώσης άεροπο- 
ρίας των, έξώρμησαν κατά τών είς 
Καστελάκια δυνάμεων τού 1ου Λό
χου Χωροφυλάκων ϊνα καταλάβουν 
αυτά. Ή έπίθεσις όμως αΰτη άπέ- 
τυχε, συναντήσασα σθεναράν άμυ
ναν, καίοΰτω οί Γερμανοί ήναγκά- 
σθησαν νά καταφύγουν καί πάλιν 
είς τά ορμητήριά των. Κατά τήν 
ενέργειαν ταύτην έτραυματίσθησαν 
πολλοί χωροφύλακες».

Ό  διοικητής τοΰ Τάγματος Χω
ροφυλακής ταγματάρχης Ιάκωβος 
Χανιώτης βαθύτατα συ/κεκινημέ- 
νος άπό τήν ήρωικήν άντίστασιν 
καί τό άπαράμιλλον θάρρος τών ύπ 
αύτόν άξιωματικών καί οπλιτών, 
έξέδωσε τήν 26 Μαΐου τήν άκόλου- 
θυν Ήμερησίαν Διαταγήν:
Ημερήσια Διαταγή τής 26 Μαΐου 
1941.

Πρός τούς κάτωθι άξιωματικούς 
τού Παραρτήματος Σχολής Χωρο
φυλακής, περιφρονήσαντας τόν 
θάνατον καί προτάξαντας άπό τής 
πρώτης στιγμής τά στήθη των κατά 
τάς σφοδρός επιθέσεις τών Γερμα
νών είς τά άνατολικά προάστεια τής 
πόλεως Ρεθύμνου, έπιδείξαντας δέ 
κατά τήν διάρκειαν τών έξαημέρων 
σκληροτάτων μαχών άνδρείαν. αύ-

"Οσοι Γερμανοί ά λ ε ξ ιπ τω τ 'σ τα ί διεσώθησαν άπό τό_ βόλι τώ ν  ή ρω ικω ν 
Κ ρητώ ν κ α ί τήν πολεμ ικήν άνδρείαν τώ ν  μ α χη τώ ν  τή ς Χ ω ρ οφ υλα κή ς και 
τώ ν  ά λλω ν ένόπλω ν Τ μ ημ ά τω ν ά ποχαιρετοΰν τούς σ υντρόφ ους τω ν  που 
έμειναν γ ιά  πά ντα  στήν Κ ρητική γη  .

τοθυσίαν, άπαράμιλλον ηρωισμόν 
γενναιότητα καί αύταπάρνησιν,προ- 
καλέσαντας διά τοΰ θάρρους των 
καί τής άνδρείας των τόν θαυμα
σμόν πάντων καί αύτής τής Κυ- 
βερνήσεως, κατασυντρίψαντας τόν 
πολυαριθμότερον εχθρόν καί προξε- 
νήσαντας είς αύτόν σοβαρωτάτας 
άπωλείας, εκφράζω τήν άπειρον εύα- 
ρέσκειάν μου, επιφυλασσόμενος 
νά προτείνω τήν επ’ άνδραγαθία 
προαγωγήν των, ήτοι: μοίραρχον 
Μιχαλόπουλον Ν. καί Τσοτάκον Δ. 
υπομοιράρχους Οίκονομόπουλον Γ. 
καί Μαλτέζον Π. 'Ανθυπομοιράρ
χους Παναγιωτακόπουλον Ν. Τραϊ- 
φόρον Β. Πρόκον Ν. Βασιλόπουλον 
Γ. Στάγιαν Γ. καί Σπανόν Άρ.
Ό  Διοικητής τοΰ Παραρτήματος 

ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 
Ταγματάρχης

'Αλλά τά πολεμοφόδια τοΰ Τά
γματος είχον έξαντηθή καί ό αγών 
συνεχίζετο άποκλειστικώς μέ λάφυ
ρα πού είχον περιέλθει είς χεΐρας 
τών γενναίων χωροφυλάκων κατά 
τάς θευλλώδεις επιθέσεις των εναν
τίον τοΰ εχθρού. Κατόπιν τούτου 
ό ταγματάρχης Χανιώτης άπέστει- 
λεν είς Χανιά άγγελιαφόρον, μέ τήν 
εντολήν νά έπικοινωνήση μέ τόν 
ΰπουργόν Δημητρακάκην, είς τόν 
όποιον θά ένεχείριζε άναφοράν δΤ 
ής έζητεΐτο έπειγόντως ό έφοδια- 
σμός τών άνδρών μέ πολεμοφόδια.

Ο άγγελιαφόρος έπεκοινώνησε 
πράγματι μέ τόν άείμνηστον Δη
μητρακάκην καί κατώρθωσε νά 
έπανέλθη είς Ρέθυμνον έπειτα άπό 
περιπετειώδη οδοιπορίαν. Αντί πο
λεμοφοδίων όμως έκόμισε διαταγήν 
διά τής όποιας έξεφράζετο ή πλήρης 
εύαρέσκεια καί τά θερμά συγχαρη
τήρια τής Ελληνικής Κυβερνή- 
σεως διά τήν έξοχον καί ηρωικήν 
δρασιν τών άνδρών τοΰ Τάγματος 
Χωροφυλακής. Τήν διαταγήν αύ- 
τήν ό διοικητής τού Τάγματος έκοι- 
νοποίησε πρός τάς μαχομένας δυνά
μεις διά τής κάτωθι Ημερήσιας 
Διαταγής του :
'Ημερήσια Διαταγή τής 28 Μαΐου 

1941
Ώ ς διοικητής τοΰ ήρωϊκοΰ Τάγμα
τος Χωροφυλακής, όπερ έπί τόσας 
ήμέρας κατώρθωσε. διά τής έξαι- 
ρέτου άνδρείας του, ν’ άνακόψη τήν 
προέλασιν τών Γερμανών πρός κα- 
τάληψιν τής πόλεως Ρεθύμνου καί 
νά ματαιώση τόν άντικειμενικόν 
σκοπόν.αύτών μέ σοβαράς θυσίας 
άγωνισθέν μέ ανεπαρκή μέσα καί 
στερήσεις, ή δρασις δέ τοΰ όποιου 
περιήλθεν είς γνώσιν τού Βασιλέως 
καί τής Ελληνικής Κυβερνήσεως 
κοινοποιώ κατωτέρω έκφρασθεΐσαν 
ευαρέσκειαν τής Ελληνικής Κυβερ
νήσεως, ήτις, λαβούσα γνώσιν τών 
ήρωϊκών κατορθωμάτων τοΰ Τά
γματος, έκφράζει διά τοΰ υπουργού
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ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΤΗΖ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ!
ΚΑΤΑ ΤΑ ! ΜΑΧΑΖ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Α Ν Τ Ι Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α Τ Α Ρ Χ Α I  

Μανιουδάκης Στυλιανός ·

Α Ν Θ Υ Π Ο Μ Ο Ι Ρ Α Ρ Χ Ο Ι .

Παναγιωτάκος Σταμάτιος, Χλεμπογιάννης Νικόλαος.

Ε Ν Ω Μ Ο Τ Α Ρ Χ Α I
Γιαπιτζάκης Νικόλαος, Καστανάκης ’Ιωάννης.

Υ Π Ε Ν Ω Μ Ο Τ Α Ρ Χ A I

Ζαφειρέλης Όδυσσεύς, Λαμπρότιουλος Κωνσταντίνος Παπαδά- 
τος Νικόλαος.

ΜΟ Ν Ι ΜΟ Ι  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Ε Σ

Βολανάκης ’Ιωάννης, Γερμανός Χρηστός, Γιαννακάς Ήλίας, 
Γιάννης Γεώργιος, Καλογεράκης ’Ιωάννης, Κατσικανταράκης 
’Εμμανουήλ, Μονιάκης Μιχαήλ, Νταντής Δημήτριος, Πολυ- 
μέρου Βασίλειος.

Ε Φ Ε Δ Ρ Ο Ι  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Ε Σ

Δαμανάκης ’Αλέξανδρος, Κούτρης Παναγιώτης, Μπουμπου- 
λάκης ’Αναξαγόρας.

Δ Ο Κ Ι Μ Ο Ι  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Ε Σ

Άντωνόπουλος Δημήτριος, Βάμβουκας Μιχαήλ, Βούζας Γρη- 
γόριος, Γάκης Πέτρος, Γεωργίου Εύάγγελος, Γούλας Γεώργιος 
Δημητρίου Μιχαήλ, Δημόπουλος Σπυρίδων, Ζέρβας ’Ιωάννης, 
Καστανάκης Μιχαήλ, Κατσαντώνης ’Αντώνιος, Κατσαρίδης 
Κωνσταντίνος, Κατσιμάρδος Γεώργιος, Κατσαούνης ’Αθανάσιος, 
Κομνηνός Κωνσταντίνος, Κούρτης Γεώργιος, Κοταρίδης Πανα
γιώτης, Κωστόπουλος Γεώργιος, Μαθιουδάκης Γεώργιος, Μα- 
νιακούρας Παναγιώτης, Μανιουδάκης Γεώργιος, Μητσάκος ’Α
ναστάσιος, Νάνος Στυλιανός, Νικολάου Γεώργιος, Ντούλας ’Α
πόστολος , Πάλλης Σωτήριος, Παπαχρυσάνθου ’Αθανάσιος, Παπ- 
πας Δημήτριος, Πετρουλιας ’Ιωάννης, Πουλόπουλος Νικήτας, 
Ρογδάκης Δημήτριος, Σκανδαλάκης ’Εμμανουήλ, Σοφογιάννης 
Δημήτριος, Στρατάκος Παναγιώτης, Στρατίκης Κωνσταντί
νος, Τσαγκαράκης Νικόλαος, Τσιούλας Άργύριος, Φουσιάνης | 
Θεόδωρος. * ’

Κ. Δημητρακάκη τά θερμά συγχα
ρητήρια καί τήν πλήρη ευαρέσκει
άν της, μέ τήν εύχήν συνεχίσεως 
τοϋ άγώνος μέχρι συντριβής τοΰ 
έχθροϋ, παρά τό πλευράν τών μεγά
λων Συμμάχων μας.

"Εκφράζω πράς ύμας καί τά ίδι- 
κά μου συγχαρητήρια διά τόν έπι- 
δειχθέντα άφθαστον ήρωϊσμόν καί 
σας προτρέπω δπως, μέ τόν ίδιον 
ενθουσιασμόν συχεχίσητε τόν αγώ
να ύπέρ τής κινδυνευούσης Πατρί- 
δος. Είμαι υπερήφανος διότι ήγοΰ- 
μαι τοιούτων ήρώων, οΐτινες έτίμη- 
σαν τά όπλα τής Πατρίδος καί τό 
Σώμα τής Χωροφυλακής.

ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
Ταγματάρχης

Οί άξιωματικοί καί όπλίται τής 
Δ.Χ. Ρεθύμνης, καθώς καί τής Υ.Χ. 
Μυλοποτάμου ελαβον έπίσης άνερ
γόν μέρος εις τάς πολεμικός επι
χειρήσεις καί έπέδειξαν θάρρος, ή- 
ρωϊσμόν καί αύταπάρνησιν. Κατά 
τάς έπιχειρήσεις εις τήν περιοχήν 
τής Υ.Χ. Μυλοποτάμου έπεσαν 
ήρωϊκώς μαχόμενοι ό άνθυπομοί- 
ραχος Παναγιωτάκος Σταμάτιος, 
ό άνθυπασπιστής Δραμυτινός Νι
κόλαος καί ό "Ενωμοτάρχης Κα
στανάκης "Ιωάννης.

"Αλλά ό άνισος άγών τών υπερα
σπιστών τοΰ Ρεθύμνου προς άσυ- 
γκρίτως ύπερτέρας καί άριστα έξω- 
πλισμένας έχθρικάς δυνάμεις, πού 
εϊχον καταλάβει τό μέγιστον τμήμα 
τοΰ Νομοΰ Χανίων καί προήλαυνον 
άκάθεκτοι δέν ήτο πλέον δυνατόν 
νά συνεχισθή. Κατόπιν δέ τούτου 
μετά δεκαήμερον συνεχή καί σκλη- 
ρότατον αγώνα είς τό Συγκρότημα 
Ρεθύμνης έπακράτησεν ή άποψις τής 
συνθηκολογήσεως, πρός αποφυγήν 
άσκοπου περαιτέρω αιματοχυσίας, 
ιδίως μεταξύ τοΰ αμάχου πληθυ
σμού, εκ τών συνεχώς έντεινομέ- 
νων αεροπορικών βομβαρδισμών. 
Άπεφασίσθη λοιπόν δπως τό Τάγμα 
Χωροφυλακής, παραδοθή καί δπως 
ή πόλις τοΰ Ρεθύμνου παραδοθή 
έπίσης είς τόν έχθρόν. Διά τήν 
παράδοσιν τοΰ Τάγματος καί τής 
πόλεως διετάχθη ό ταγματάρχης 
Χανιώτης. Οδτος όμως διέταξε μέν 
τήν παΰσιν τοΰ πυρός εύθύς ώς τά 
πρώτα γερμανικά τμήματα έφθασαν 
εις τά πρόθυρα τοΰ Ρεθύμνου, προ
ερχόμενα έκ τής περιοχής Χανίων 
ήρνήθη δμως κατηγορηματικώς 
νά παραδώση τήν πόλιν.

Μετά τήν κατάπαυσιν τοΰ πυρός 
τήν 29ηνΜαΐου 1941 καί τήν είσο
δον τών Γερμανών είς τό Ρέθυμνον. 
άξιωματικοί καί όπλίται τοΰ Τάγμα-
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Χ αρακτηριστικό σκίτσο άπό τή ν  μ ά χη  τή ς Κ ρ ή τη ς, ό π ω ς τή ν  Απέδωσε 
ά γγλ ικ ή  έφ ημ ερ ίς τή ς έπ οχή ς , τό όποιον μ αρτυρεί τόν ήρω ϊσμόν κα ί τήν 
Α ποφ ασιστικότητα  τοΰ  κρη τ 'κ οΰ  λαοΰ έναντίον τοϋ  έπ ιδρ ομ έω ς.

τος συνελήφθησαν αίχμάλωτοι καί 
ένεκλείσθησαν εις τό γυμνάσιον 
τής πόλεως πού έχρησίμευσε ώς 
προσωρινόν στρατόπεδον συγκεν- 
τρώσεως, άργότερα δέ παρεπέμθη- 
σαν όλοι εις Γερμανικόν Στρατο- 
δικεϊον διά νά δικασθούν καί κατα- 
δικασθοΰν ώς έλεύθεροι σκοπευταί. 
Τό Διεθνές Δικαστήριον τής Χάγης 
όμως άπεφάνθη ότι ή Χωροφυλακή, 
καθ’ δ ένοπλον στρατιωτικόν Σώμα 
ασφαλείας, ήδύνατο νά συμμετέχη 
εις πολεμικάς έπιχειρήσεις, ώς 
συνέβη καί μέ τούς Ίαταλούς Κα- 
ραμπινιέρους. Καί έτσι οί ήρωικοί 
ύπερασπισταί τοϋ Ρεθύμνου άπέ- 
φυγαν βέβαιον τυφεκισμόν.

Έτσι έπολέμησαν οί άνδρες τής 
Χωροφυλακής εις τό Ρέθυμνον καί 
τήν περιοχήν του, άδελφωμένοι μέ 
τούς Κρήτας. Έπροξένησαν σοβα- 
ράς απώλειας εις τόν έχθρόν (κατά 
τούς υπολογισμούς τών εκεί στρα
τιωτικών άρχών οί Γερμανοί άπώ- 
λεσαν άνω τών 400 άνδρών καί εί- 
χον πλέον τών 500 τραυματιών καί 
δέν έπέτρεψαν εις αύτόν, παρά τήν 
συντριπτικήν ύπεροχήν του εις 
άνδρας καί πολεμικόν ύλικόν καί 
παρά τήν άδιάκοπον δρασιν τής 
ίσχυροτάτης Αεροπορίας του, νά 
είσέλθη εις τήν πόλιν, είμή μόνον 
δταν ή Αντίστασις εις τά άλλα δια
μερίσματα είχε καταρρεύσει καί 
δταν διετάχθησαν ύπό τής Ελληνι
κής Στρατιωτικής Διοικήσεως νά 
τό πράξουν. Τό Τάγμα τής Σχολής 
Χωροφυλακής υπήρξε τό μόνον 
στρατιωτικόν Τμήμα έν Κρήτη πού 
παρέμεινε, άπ’ άρχής μέχρι τέλους 
τών έπιχειρήσεων, άκλόνητον εις 
τάς θέσεις του. Καί έμάχετο μέ 
Αδάμαστη ψυχή, Αποφασιστικότητα 
καί γενναιότητα, έπί δεκαήμερον, 
παρά τήν πλήρη άπομόνωσίν του 
άπό φίλια τμήματα, παρά τις τερά
στιες έλλείψεις εις πολεμικά μέσα 
καί ύλικόν, παρά τήν πείνα καί τήν 
δίψα πού έμάστιζαν τούς άνδρας. 
καί παρά τις Απώλειες πού είχε ύ- 
ποστεΐ εις έμψυχον ύλικόν.

Ό  τότε πρωθυπουργός Έμμ. 
Τσουδερός, εις έπιστολήν του πρός 
τό Άνώτατον Στρατιωτικόν Συμ- 
βούλιον, ύπό ήμερομηνίαν 7 ’Ιου
λίου 1945, έτόνιζε μεταξύ άλλων:

«Τό Τάγμα τής Χωροφυλακής 
,δέν παρέλειψε κατά τήν κρίσιμον 
στιγμήν όπότε έκινδύνευεν ή Πα- 
τρίς, νά πράξη τό καθήκον του, 
καίτοι δέν διέθετε τ’ Ανάλογα μέσα. 
Κατά κοινήν όμολογίαν τό Τάγμα 
τοϋτο έπολέμησεν εις τά πέριξ τής 
Ρεθύμνης ήρωικώς καί κατα τρόπον

ό όποιος προεκάλεσε τήν γενικήν 
έκτίμησιν».

'Η στενότης τοϋ χώρου δέν έπι- 
τρέπει νά άναφερθώ εις σωρείαν 
άλλων έκθέσεων συμπολεμιστών 
τής Χωροφυλακής έν Κρήτη, Στρα
τιωτικών καί άλλων ’Αρχών, κα
θώς καί ξένων συγγραφέων, στρα
τιωτικών καί μή, διά τήν ήρωικήν 
δρασιν τής Χωροφυλακής εις τήν 
Μεγαλόνησον. ’Αρκοΰμαι μόνον 
νά σημειώσω, έν κατακλείδι, δτι 
ό διακεκριμένος Βρεττανός συγ- 
γραφεύς κ. Τζών Στιούαρτ, εις τό 
δίτομον έργον του «'Η Μάχη τής 
Κρήτης» πού έξέδωσε τόν ’Απρί
λιον τοΰ παρελθόντος έτους εις τήν 
’Αγγλικήν γλώσσαν τό Πανεπι- 
στήμιον τής ’Οξφόρδης, όμιλεΐ μέ 
θαυμασμόν διά τήν δρασιν τής 
Χωροφυλακής κατά τήν δραματι
κήν μάχην τής Κρήτης καί Ιδιαι
τέρως διά ιό Τάγμα τής Σχολής 
Χωροφυλακής «οί ήρωικοί Αγώ
νες τοΰ οποίου τονίζει άπετέλεσαν 
έκπληξιν διά τήν Βρεττανικήν Δι- 
οίκησιν. Οί Αξιωματικοί καί όπλΐ- 
ται τής Χωροφυλακής—καταλήγει 
ό κ. Στιούαρτ— ήγωνίσθησαν μέ 
γενναιότητα καί αύταπάρνησιν καί 
έπροξένησαν εις τόν έχθρόν, κατά 
τήν διάρκειαν τής θρυλικής μάχης, 
μεγάλας άπωλείας».

Ή  έπί δεκαήμερον άπόκρουσις 
τών γερμανικών έπιθέσεων εις τήν 
περιοχήν Ρεθύμνης συνετέλεσεν 
ώστε νά παραταθή ό άγών τών Ε λ 
ληνικών δυνάμεων έν τή νήσω καί 
νά μή καταστή δυνατή ή ταχεία 
προέλασις τοΰ έχθροΰ πρός Η ρά
κλειον καί ή Αστραπιαία κατάλη- 
ψις όλοκλήρου τής Κρήτης, ώς τό 
γερμανικόν έπιτελεΐον προσεδόκα.

Τήν σημασίαν καί τήν σπουδαι- 
ότητα τοΰ γεγονότος τούτου ύπε- 
γράμμισεν ό "Αγγλος πρωθυπουρ
γός Ούΐστων Τσώρτσιλ, κατά σχε
τικήν άγόρευσίν του εις τήν Βου
λήν τών Κοινοτήτων.

Ή Χωροφυλακή, τιμώσα τούς 
γενναίους αξιωματικούς καί όπλί- 
τας, πού έπεσαν μαχόμενοι ύπέρ 
βωμών καί έστιών κατά τήν γερμα
νικήν έπίθεσιν έν Κρήτη, άνήγειρε 
εις τόν περίβολον τοΰ έν Ρεθύμνω 
Παραρτήματος τής Σχολής 'Οπλι
τών Μνημεΐον έκ πεντελικοΰ μαρ
μάρου, τά άποκαλυπτήρια τοΰ ό
ποιου έγιναν, έν έπισήμφ τελετή 
τήν 22 Μαΐου 1954.

Ν, ΚΤΕΝΙΑΔΗΣ
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Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α
X.

Τ Ρ Ι Λ Ο Γ Ι Α

, Είναι μερικά πράγματα πού 
δσο αγωνίζεσαι νά τά διοοξης 
άπό τόν νοΟ σου καί νά τά ξεχά- 
σης, τόσο καρφώνονται μέσα στις 
θύμησες καί δεν λένε νά φύγουν, 
ούτε καν νά ξεθωριάσουν. "Ισως 
γιατί ή ρίζα τους είναι στήν καρ
διά.

Μέσα στά χίλια τόσα περιστα
τικά άπό κείνες τϊς φοβερές ημέ
ρες τοϋ πολέμου καί της κατοχής, 
είναι τρεις εικόνες πού έρχονται 
κάθε τοσο στά νοΰ μου ζωντανε
μένες καί κάνουν τις μέρες νά 
φαίνωνται σκοτεινές—ακόμη καί 
ύστερα άπό τριάντα χρόνια—καί 
τις νύχτες νά γίνωνται νύχτες εφι
αλτικές, νύχτες άγρύπνιας.

Τι είναι εκείνο πού διατηρεί τις 
θύμησες καί δεν τίς αφήνει νά 
θαμπώνουν; τό πάθος; τό μίσος; 
ό φθόνος; ό έρωτας;

Νομίζω πιό πολύ άπ’ όλα τού
τα είναι ό πόνος, όταν τόν νοιώ
σαμε αληθινό, βαθύ καί καυτό, σάν 
πυρωμένο σίδερο, σφραγίδα άνε- 
ξίτιλη πάνω στήν ψυχή μας.

ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ
Είχε πιά αρχίσει νά φουντώνη 

ή αντίσταση στήν Ελληνική κα- 
τεχομενη Χώρα. Ίδιόρμορφη αντί
σταση:

Οί "Ελληνες πολεμούσαν τόν 
δυνάστη, ή σωστότερα τούς δυνά
στες, όπως μπορούσαν. Οί αντάρ
τες στό βουνό, οΐ νοικοκυραΐοι στά 
γραφεία, στά μαγαζιά, στά σπί
τια τους, οί νέοι στά Πανεπιστή
μια, στά σχολεία, στούς δρόμους, 
ο! κατάσκοποι παντού.

Οί κομμουνιστές — τώρα είχαν 
βαφτιστή Έαμίτες, Έλασίτες, Έ- 
κονίτες — πολεμούσαν τούς "Ελ
ληνες γιατί αύτοί ήταν ό εχθρός 
τους.

Γ ιά τόν Ιταλό, τόν Γερμανό,

τόν Βούλγαρο, δέν τούς έννοιαζε, 
τόξεραν πώ ; αύτοί κάποτε θά 
φεύχαν. Τούς “Ελληνες γύρευαν 
ν’ αφανίσουν γιά  νά μείνη τελικά 
ή Ελλάδα στούς κόκκινους διε- 
θνιστές, καί ή Μακεδονία «αυτό
νομη». ’Έτσι οί "Ελληνες είχαν 
νά μοιράσουν τά βόλια τους σέ 
δίζυγο πύρ: Τόν κατακτητή καί 
τόν προδότη.

“Ήταν μιά νύχτα πού είχα αρ
γήσει νά γυρίσω σπίτι μου· πολύ 
μετά την ώρα πού έπαυε πιά ή 
«ελεύθερη» κυκλοφορία. ’Έμενα τό
τε στήν Βάθη, σ’ ένα δρόμο πού 
μέ τήν κατοχή είχε γίνει κατασκό- 
τεινος καί ερημικός. Μπήκα άπό 
τήν Πατησίων στη Μάρνη πού 
κατηφόριζε μέχρι τήν Βάθη. Στήν 
πλατεία άκριβώς — τούτη τή με
ριά τήν άπέφευγαν άκόμη καί οί 
I ερμανοί — μέ σταματούν δυό 
τύποι μέ πολιτικά καί τά πιστό
λια στά χέρια.

—Τήν ταύτότητά σου.
Κατάλαβςχ άμέσως πώς ήταν 

τό περίφημο όσο καί γελοίο «Φρου
ραρχείο» τού ΕΛΑΣ, πού φύτρωνε 
σέ κάθε άπόμακρη γειτονιά, καί 
πού ά π ’ όσο θυμάμαι άπό κανένα 
Γερμανό ή Ίταλιάνο δέν βγήκε 
ποτέ νά ζητήση «ταύτότητα». 
Πίσω άπό τούς δυό, πήρε τό μάτι 
μου κρυμμένους στήν σκοτεινιά 
τής νύχτας κΓ άλλους τρεις — τέσ- 
σαρες. Τό πράγμα δέν ήταν γιά 
σκέψη:

Κάνω πώς θά βγάλω «Πειθαρ
χικά» τήν ταυτότητά μου, σπρώ
χνω άπότομα τόν ένα πάνω στον 
άλλον, καί τό βάζω στά πόδια 
μέ ζίγκ - ζάγκ: Πριν είκοσιπέντε 
χρόνια έτρεχα τό εκατοστάρι σέ 
12 δευτερόλεπτα. ΤΗταν κΓ ό 
φόβος πού μοΰ έδινε φτερά, καί 
ή νύχτα πού μέ προστάτευε. . .

Πίσω μου άρχισαν νά πέφτουν

πιστολιές. Οί σφαίρες περνούν 
σφυρίζοντας πάνω άπ’ τό κεφάλι 
μο.». τρέχω μ’ όλη μου τήν δύ
ναμη, ώσπου νοιώθω τά πνευμό
νια μου έτοιμα νά σκάσουν καί τά 
πόδια μου νά βαραίνουν μολύβι. 
Τότε χώνομαι στό κενό μιάς πόρ
τας — κλειδαμπαρωμένη φυσικά 
καί ξέρω πώς δέν πρόκειται ν’ άνοι
ξη—, βγάζω τό πιστόλι μου καί 
ρίχνω κατά κεί πού φαίνονται οί 
άστραπές τών άλλων πιστολιών. 
Οί έλασίτες όλο καί πλησιάζουν. 
Τώρα δέν είναι πιά καιρός γιά  φυ
γή. Τό μόνο πού άπομένει είναι 
νά πουλήσω τό τομάρι μου άκρι- 
βά. Τόχω πάρει άπόφαση πιά 
ότι «ώ; εδώ ήταν ή ζωή σου κα- 
κόμοιρε», άκούω καί άπό τήν με
ριά τού Μεταξουργείου πιστολιές 
πού πλησιάζουν. Βρίσκομαι τώρα 
άνάμεσα σέ δυό φωτιές. Οί πιστο- 
λιές άπό τή Βάθη κοντοστέκονται, 
οί πιστολιές άπό τό Μεταξουρ
γείο φτάνουν στό ύψος τό δικό 
μου. ’Ακούω μιά φωνή βραχνή καί 
τραχειά:

—Ποιος είσαι;
—’Ε γώ !
Στήν σαστιμάρα μου δέν βρήκα 

πιό ήλίθια άπάντηση νά δώσω 
στήν λιγάκι άνόητη ερώτηση, 
είναι άλήθεια. Εύτυχώς άκολούθη- 
σε καί δεύτερη:

—Ποιοι είναι αύτοί πού σού ρί
χνουν;

—Έλασίτες· τό Φρουραρχείο 
τους μέ σταμάτησε πιό πάνω άλ
λα τόσκασα. Φαίνεται πώς τούτη 
ή άπάντησις ήταν άρκετή. Οί πι- 
στολιές προχώρησαν πέρα άπό 
μένα, στούς διώκτες μου πού ύπε- 
χώρησαν κανονικά, καί μάλιστα 
τροχάδην. Σέ λίγο έπαψαν ν’ άκού- 
γωνται. "Οταν άποφασίζω νάξε- 
κολλήσω άπό τήν πόρτα πού τό
σο καλά μέ προφύλαξε, βλέπω τέσ-
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σερες σ.αές νά ζυγώνουν. "Ηταν 
οί σωτήρες μου πανύψηλοι, τερά
στιοι, σβέλτοι, στητοί. Ή νύχτα 
έκανε τη φιγούρα τους ακόμη ττιό 
άγριωπή, όμως έμενα μοΰ φάνη
κε αγγελική. . .

— Είσαι έν τάξει;
—Σχεδόν.
—Φτάσαμε στην ώρα. . .
"Ετσι έκανα τήν γνωριμία των 

Πανπτλασκέων. Τέσσαρα αδέρφια, 
λεβεντόπαιδα όλοι τους, τρόμος 
καί φόβος τής έαμικής «Κόβας» 
στην περιοχή τού Μεταξουργείου 
όπου ήταν τό σπίτι τους.

Πέρασε καιρός αρκετός- φούν
τωσε ή αντίσταση· χωρίς ν’ άλ- 
λάξη μορφή, καί τά πράγματα 
σκλήρυναν. Το κυνηγητό των 'Ελ
λήνων έγινε πιά συστηματικό, 
άδυσώπητο. Κλαδεύτηκαν άνθρω
ποι πολλοί καί χρήσιμοι, χάθηκαν 
ζωές αθώες καί δημιουργικές.

ΤΗταν μιά άλλη νύχτα, σάν τήν 
προηγούμενη. Είχα γυρίσει μόλις 
άπό ένα ταξείδι μέ τό καΐκη στις 
Μικρασιάτικες άκ-̂ ές. Είχε γερό 
πουνέντη καί είχα μείνει ώρες στο 
κατάστρωμα μουσκεμένος ώς τό 
κόκκαλο, ώσπου μέ στέγνωσε ό 
αέρας. "Ωσπου νά φτάσω σπίτι

μέ έψησε κι’ όλας ό πυρετός. Κι’ 
ασπιρίνες ακόμη ήταν δυσεύρετες, 
κι’ όχι ανόθευτες. Μοναδικό φάρ
μακο οί βεντούζες κι’ οι έντριβές 
μέ σκέτο οινόπνευμα. Τήν νύχτα 
ανέβηκε κι’ άλλο ό πυρετός. Μέ
σα στον ταραγμένο ύπνο μου, 
μοΰ φάνηκε πώς άκουσα πιστο- 
λιές, πού τίς πήρα γιά  έφιάλτη. 
Γύρισα άπό τό άλλο πλευρό καί 
βυθίστικα στόν υ π ν .  Μη ξύπνησε 
τό πρωί ό αδελφός μου, κίτρινος 
σάν λεμόνι- τινάχτικα όρθιος.

—"Εγινε τίποτα;
—Χτύπησαν τό σπίτι τών Πα- 

νιπλασκέων τή νύχτα. . . Σκότω
σαν τούς δυό. Ό  τρίτος λαβώθη
κε. . .

"Εννοιωσα τό δωμάτιο νά στρι- 
φογυρίζη καί ξανάπεσα στο κρεβ- 
βάτι.

—Τ’ άκουσα μέσα στον ύπνο μου. 
Δεν είχα κουράγιο νά σηκωθώ. . .

Έννοιωσα λύσσα, καί τά δά
κρυα τινάχτηκαν ασυγκράτητα 
άπό τά μάτια μου. Κατάλαβε καί 
ό άδερφός μου μέ λυπήθηκε:

—Πήγα έγώ—μοΰ λέει—ήρθαν κι’ 
άλλοι, καί ώσπου νά πάμε όλα 
είχαν τελειώσει. ΚΤ άν σηκονώ- 
σουν δέν θάκανες τίποτα. . ,

Δέν τόν άκουγα πιά, βυθισμέ
νος σέ άπελπισιά, μιάν άπελπι- 
σιά πού άκόμη, πότε—πότε, έρχε
ται καί μέ τυραννάει. Είχα ένα 
χρέος ζωής, ένα χρέος θανάτου. 
Καί δέν τό ξεπλήρωσα, μήτε γίνε
ται πιά νά τό ξεπληρώσω ποτέ. . .

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΟΥ

Μάρτιος 1943. ’Έβγαινε ό δεύ
τερος «κατοχικός» χειμώνας, καί 
φυσικά οί "Ελληνες ήταν πιό πει- 
νασμένοι, πιό άφανισμένοι, πιό 
δυστυχείς, άν καί όχι λιγώτερο 
άποφασισμένοι. 'Η κατάσταση — 
θά πούμε γιά  όσους δέν την έζη- 
σαν —είχε κάτι τό βαθειά τραγικό. 
Είναι έκπληκτικό νά συλλογίζε
ται κανείς ότι ούτε ό Δάντης δέν 
εύρήκε τόσο φοβερές εικόνες γιά 
νά τίς περιγράψη στην «Κόλασή 
του». Ή  πείνα ήταν γενική. Μό

νιμη τροφή ήταν μιά φευχτα πλη- 
γούρι καί λίγα δράμια σκουπόψω- 
μο τού δελτίου, όχι καθημερινά 
κι’ αύτά. Οί εύκολίες τού ήλεκτρι- 
σμού είχαν καταργηθή (Τράμ, 
άσανσέρ, κουζίνες, ψυγεία) ή θέρ
μανση είχε λήψει, όπως καί τό 
ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητο.
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Βγήκα ένα πρωί άπό τό σπίτι 
μου άκεφος καί άνήσυχος. Μέχρι 
τής ώρας οϊ ζωές μας στην οικο
γένεια είχαν περισωθή "Ομως 
ΰποφέραμε καί δέν γινόταν άλλο 
νά αντέχω τό καθημερινό μαρτύ
ριο τής μάνας — καί ή βέρα της 
είχε προ πολλοΰ πουληθή —πού 
ύπόφερε γιά όλους, καί ά π ’ όλους 
π  ιό πολύ. Μόλις είχα κάνη δυο 
βήματα καί βλέπω νά σωριάζεται 
στά πόδια μου ένα παλληκάρι 
θεώρατο, σάν νά τό κλάδεψε χέρι 
άόρατο. Έτρεξα μέ άλλους νά 
βοηθήσω, έπιασα τον σφυγμό του, 
χτύπαγε άδύναμα. Κίτρινο τό 
πρόσωπό του σάν Θειαφοκέρι. Τό- 
να του χέρι κομμένο ά π’ τον ώμο 
ψηλά. Τον συνεφέραμε, κι’ άπό τις 
πρώτες κουβέντες του φάνηκε πώς 
ήταν Κρητικόπουλο. Πολύ κοινή 
ιστορία. Πολέμησε στην Β. "Ηπει
ρο, έτραυματίσθη, έμεινε σακάτης. 
Πού νά τά βολέψη μέ τήν σύνταξη 
καί τήν τίμια δουλειά. Δέν ήταν 
καμμιά άρρώστεια καί τόν έρριξε 
κάτω τόν λεβέντη "Ελληνα. Ή ταν 
κάτι πολύ κοινό, πού θάταν γε
λοίο άν δέν ήταν άποτρόπαιο καί 
τραγικό. Ή  πείνα. Σκέτη, ευτε
λής, άνθρώπινη, ζωώδικη πείνα. . . 
"Εφυγα νά μή βλέπω τά κουρελο
χαρτονομίσματα πού έβαζαν στό 
χέρι τούτου τοΰ ηρώα οι σπλαχνι
κοί. . .

Προσπέρασα. Στό σταυροδρό
μι διάβαινε μία φάλαγγα Γερμα
νών τραγουδώντας — άριστοτε- 
χνικά καί «κεφάτα» σέ τέσσαρες 
άψογα έναρμονισμένες φωνές — τήν 
«Έτίκα». "Ενα κοριτσάκι έτρωγε 
μια φούχτα σταφίδες κΓ είχε πα- 
σαλειμένο όλο τό προσωπάκι του, 
κάποιος γερούλης έσερνε σφυχτά 
τά βήματά του, ίσως τά τελευ
ταία, οΐ άνθρωποι περπατούσαν 
άργά τραβώντας ό καθένας άπό 
ενα ταγάρι στό χέρι. Τά περισσό
τερα ταγάρια ήταν άδειανά.

’Απάνω ένας μολυβένιος ουρανός 
έρριχνε βαρειές ψιχάλες καταφρο
νώντας τήν κακομοιριασμένη γη.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ
Δεκέμβρης 1944: Πλησιάζουν

τά Χριστούγεννα, μά πουθενά δέν 
φαινόταν όψη γιορταστική. Οΐ 
άνθρωποι είχαν διώξει άπό μέσα 
τους τήν άγάπη, καί στις καρδιές 
τους φώληαζε μονάχα μίσος καί 
πανικός. ‘Η ’Αθήνα ήταν πιά  το- 
πεΐο τής ’Αποκάλυψης όπου οί 
δαίμονες κοδρακίζονταν άφιονι- 
σμένοι άπ ’ τό αίμα καί οΐ άγγελοι 
χάχαν έγκαταλείψει προ πολλοΰ.

Κυνηγημένος σάν τό σκυλί έπαι
ζα τό τελευταίο χαρτί μου, σχε
διάζοντας τήν δραπέτευσή μου 
στό Κολωνάκι, μόνη περιοχή πού 
κρατούσε έλεύθερη ό Εθνικός 
στρατός καί οΐ λιγοστοί ’Εγγλέ
ζοι.

Ή  «δραπέτευση. . .» ήταν μιά 
κουβέντα. Καί άπό τά έλασίτικα 
«μπλοκ» νά γλύτωνες, ήταν οί 
σφαίρες —όπλα, αύτόματα, πολυ
βόλα — πού γάζωναν άσταμάτη- 
τα καί άδιάκριτα, δρόμους καί 
δρομάκια, σπέρνοντας θάνατο «έ- 
πί δικαίους καί άδικους».

Μά δέν γινόταν άλλοιώς. 'Ε
τοιμάστηκα. Γιά τά «μπλόκα» 
είχα μιά πλαστή ταυτότητα τού 
«Έργάς» (ώργανωμένοι κομμου
νιστές έργάτες) πού κάποιος φί
λος μού είχε προμηθεύσει. Γιά τις 
σφαίρες έσύστησα προκαταβολικά 
τήν ψυχή μου στον Θεό. Είπα πιο 
πάνω ότι είχαν έγκαταλείψη οΐ 
άγγελοι τήν πόλη. Δέν ήταν αλή
θεια. είχε άπομείνει ένας φύλακας 
άγγελος. 'Η μητέρα. Δέν ύπάρχη 
τρόπος ν’ άποφύγω τήν συνοδεία 
της.

Πριν άκόμη ετοιμαστώ'είχε φο
ρέσει τήν στολή της τής άδελφής 
τοΰ Ε. Ε. Σ. καί περίμενε στήν 
πόρτα άποφασισμένη. ξεκινήσα
με. Προσπαθώ νά καταλάβω άπό 
ποιά μεριά έρχονταν οί σφαίρες 
καί νά μπαίνω κάθε φορά μπρο
στά, άλλάζοντας πλευρό. «“Ομως 
τό ίδιο έκανε κι’ έκείνη, βουβά 
πεισματικά. Είχαμε τήν ίδια αγω 
νία στήν καρδιά, έκείνη γιά  μένα, 
έγώ γιά  εκείνην. Ή ταν μιά πο
ρεία μαρτυρική καί βασανισμένη 
καί συλλογιζόμουν πώς κάτι τέ
τοιο πρέπει νάταν κΓ ό Γολγο
θάς.

Οΐ δρόμοι ήταν έρημοι, αυτοκί
νητα άναποδογυρισμένα, οδοφρά
γματα, μαγαζιά λεηλατημένα. Τά 
σπίτια θεόκλειστα σάν σφραγι
σμένα. Κάμποσα πτώματα άφρόν- 
τιστα άνδρες, γυναίκες, παιδιά. 
Ή μητέρα μου δέν προσπέρασε 
κανένα χωρίς νά σταματήση νά 
βεβαιωθή ότι δέν υπήρχε σημάδι 
ζωής. Μάρνη — Πατησίων —Στουρ-

νάρα -  Ζαΐμη — Σόλωνος. Δρομο
λόγιο φρίκης. Μπροστά στό χη
μείο τού Πανεπιστημίου άντίκρυσα 
τόν πρώτο ’Εγγλέζο Φρουρό. ’’Η
ταν τά σύνορα τών δυο κόσμων. . . 
Σταματήσαμε κάμποση ώρα. Μπρο
στά μας συνοστίζονταν πλήθος 
οί άρνητές τοΰ «παραδείσου», έρα- 
σταΐ τής «μοναρχοφασιστικής» 
λευτεριάς. Ή ταν πιά μεσημέρι όταν 
περάσαμε. Θά μέ φιλοξενούσε ό 
’Ερυθρός Σταυρός προσωρινά. ’Ήρ
θε ή ώρα τού χωρισμού. Ή δίοδος 
τών «συνόρων» θά έκλεινε καί ή 
μητέρα θά γυρνούσε γιά  τόν πα
τέρα. Θάπαιρνε τόν ίδιο δρόμο 
αντίστροφα, κΓ οΐ σφαίρες δέν 
σταματούσαν ούτε κι’ άκόμη όταν 
έπεφτε τό σκοτάδι. Δέν είπαμε 
λέξη. Μόνο σάν πέρασε ά π ’ τή 
δίοδο στό άλλο μέρος, γύρισε καί 
μέ κύτταξε γαντζωμένο στό οδό
φραγμα. Πιστεύω ότι οί ψυχές 
καί τών δυό μας είχαν μαζευτή στά 
μάτια μας: τά δικά μου γεμάτα 
άγωνία καί σπαραγμό έκείνης 
χαμογελαστά καί ήρεμα, άπόλυτα 
ικανοποιημένα.

Άπόμεινα άσάλευτος ώς τήν 
ώρα πού ή αγαπημένη σβέλτη 
φυγούρα χάθηκε στοάς πρώτους 
ίσκιους τοΰ δει? ι ’ού. Καί ξαφνικά 
έννοιωσα πώς έτρεμα σύγκορμος. 
Μέσα μου φουρτούνιαζε ό πόνος, 
ή λύσσα, τό μίσος, καί ήμουν τόσο 
άδύνατος πού γιά  πρώτη φορά, 
έπικαλέσθηκα τόν Θεό νά ρίξη τούς 
κεραυνούς τής δικαιοσύνης του.

Δέν ξέρω άν ήταν ή δική μου 
ευχή πού είσακούσθηκε, μά τό νο
μίζω μάλλον άπίθανο, γιατί δέν 
ξέχασα, ούτε συχώρεσα ποτέ. Τό 
φοβερό ρίγος έκείνης τής άσύλ- 
ληπτης ώρας μ’ επισκέπτεται φο
ρές —φορές, καί ξυπνάει κακές θύ
μησες, πόνους κΓ οδύνες. ΚΓ όσο 
τό σκέπτομαι τόσο εδραιώνεται 
μέσα μου ή βεβαιότητα:

Είναι πάρα πολλοί οΐ άγνοί κι’ 
άθώοι πού ύπέφεραν καί πού πλή- 
ρωσοιν, γ ιά  νά μπορούμε νά ξε- 
χάσωμε, γιά  νάχωμε δικαίωμα νά 
ξεχάσωμεν έμεΐς οί άμαρτωλοί. .
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Χ Θ έ ς - Σ ή μ ε ρ α - Α ύ ρ ι ο

Η Ν Ε Ο Λ Α Ι Α
καί τά π ρ ο β λ ή μ α τ ά  της

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝ1ΝΟΥ ΜΠΑΝΑΚΑ 
Φοιτητοΰ Νομικής Σχολής

·:'| Ιρόκειται διά τό γνωστόν εκ 
ντών τόσων ύπευθύνων ή μη δη

μοσιευμάτων καί μελετών θέμα 
τής «έξεγέρσεως» των νέων εις 
τάς κοινωνίας τοϋ οικονομικού 
συναγωνισμού καί των ατομικών 
ελευθεριών, ήτοι είς τάς χώρας 
τής Δύσεως.

Ή  ισχνή μου Παιδεία τό πρώ
τον, ίσως, δέν αποτελεί έμπόδιον 
καί πρόβλημα διά την άνάπτυξιυ 
τού προκειμένου θέματος. Τούτο 
δε διότι αυτή οφείλεται, θέλω νά 
ελπίζω, είς τό νεαρόν τής ηλικίας 
μου. ’Αλλά τό τελευταίου έν προ- 
κειμένω οπλίζει την γραφίδα μου, 
σκέψεις δέ από καιρού κυοφορού
μενοι είς την κοχλάζουσαν συνεί- 
δησίν μου με παρακινούν νά τολ
μήσω αυτήν την κραυγήν. Συνει- 
δώς ότι είμαι άνθρωπος, εχων 
ύπ ’ δψει ότι είμαι νέος προσεπά- 
θησα νά συγκεντρώσω τον. κυ
κεώνα αυτόν τών σκέψεων, νά 
έναρμονίσω αυτούς τούς φθόγ
γους χάριν μιας ιδέας, τής ιδέας 
τοΰ ’Ανθρώπου. Έν άγνότητι λοι
πόν καί παρθενία σκέψεως θά 
προχωρήσω είς μίαν παράθεσιν 
συλλογισμών τινων επί τού γενι- 
κωτέρου αύτού προβλήματος τής 
παγκοσμίου αναταραχής τών νέ
ων. Αΰτη ή άρνησίς των προς 
παν κατεστημένου, αυτή ή τάσις 
των πρός καταστροφήν πάσης ήθι- 
κής αξίας, αϋτη ή ένόρασίς των 
ή περιλαμβάνουσα κοινωνίας εί- 
δυλιακάς καί φωτεινάς, αϋτη ή 
εύκολία μεθ’ ής προφέρουν λέ
ξεις—αβύσσους ώς ελευθερία, ίσό- 
της, δικαιοσύνη, αγάπη, όλα αύτά 
αποτελούν ενδειξιν δυνάμεως; 
’Αποκαλύπτουν γιγαντωσύνην 
ψυχικήν, ανθρώπους ρωμαλέους, 
ικανούς νά φέρουν τήν σκυτάλην 
είς τά Οψη διά τά όποια ό άνθρω
πος προώρισται ;

Κατ’ αρχήν τί είναι αϋτη ή 
άρνησις. Είναι μία άπαίτησις, μία 
θέσις έκ τής όπο'ας καταδικάζε
ται παν τό θεωρούμενον συμβα
τικόν ή άντιτιθέμον πρός τήν φυ
σικήν ελευθερίαν. Κατόπιν μιά γε- 
νικωτέρα άπαίτησις πρός πλήρη 
αύτοβουλίαν, έλευθ ρίαν τών απο
λαύσεων, βίον εκτός πάσης δε- 
σμεύσεως ή ϋποχρεώσεως. Τέλος 
μία άντίδρασις κατά παντός στρε
φόμενου εναντίον τής άνωτέρω 
ιδανικής είκόνος, μία κραυγή κατά 
πάσης συντελουμένης άδικίας ή 
εσφαλμένης ρυθμίσεως θέματός τί
νος, μία έντονος προσπάθεια πρός
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Ν εάνις ε ίκ ον ίζετα ι καταστρεφ ουσα  
υαλοπίνακας αυτοκ ινήτου  δ ια μ α ρ τυ- 
ρουμένη κ α τ ’ α υ τό ν , τόν ίδικόν τ η ς . 
τρόπον έναντίον τή ς κ ο ινω ν ία ς , ένω 
συνομ ίληκοί τη ς παρακολουθούν α π α 
θώ ς τό θέαμα συνηγοροϋντες εις τήν 
ένέργειάν τ η ς .

κρήμνισιυ παντός κατά τήν γνώ 
μην των νοσούντος θεσμού εν 
όνόματι τής ελευθερίας, τής άγά 
πης, τής ίσότητος.

Οϋτω παρουσιάζεται ή άρνησις 
των νέων άττηλλαγμένη δμως ώ- 
ρισμένων πραγματικών παραγόν
των έκτος αυτής μέν κειμένων αλλά 
τά μάλα διαστρεβλωνόντων αυτήν 
ταύτην τήν ουσιαστικήν αυτής 
έννοιαν. ’Αλλά άς έλθωμεν εις τήν 
συχκεκριμένην περίπτωσιν.

Πρεεβλήθιι πρό καιρού είς ’Α
θήνας ένα φιλμ ύπό τόν μεταγλωτ- 
τισθέντα έκ τής ’Αμερικανικής εις τήν 
Ελληνικήν τίτλον «Φράουλες καί 
αίμα». Παρουσίαζεν δέ τοΰτο τό 
πρόβλημα τής έξεγέρσεως των 
φοιτητών τών αμερικανικών κολ- 
λεγίων κατά τοϋ, κατ’ αυτούς, 
άφορήτου κλίματος τών σχέσεων 
των προς τους καθηγητάς των. 
Έν όλίγοις οί φοιτηταί έξηγέρθη- 
σαν κατά τοϋ καθεστώτος τών 
Πανεπιστημίων ζητοϋντες έπα- 
νόρθωσιν όλων τών ανισοτήτων 
καί πλήρη έλεγχον έκ μέρους των 
τής εις τό Πανεπιστήμιόν των κα- 
ταστάσεως.

Δέν θά έξετασθή έδώτό ειδικόν 
αυτό αίτημα. ’Αλλά ένδιαφέρει 
ή φύσις του. Πρόκειται περί μιας 
άπαιτήσεως πρός έξιδανίκευσιν 
μιας ΰπαρχούσης καταστάσεως.

Σύμφωνοι ! “Ολοι οί άνθρωποι 
έχομεν ιδανικά. "Αλλος τά τοπο-

Σ υ γκ έντρ ω α ις  νέω ν οί όποιοι μέ υ ψ ω μ ένους τούς γρόνθους τώ ν  χε ιρ ώ ν  
π ισ τεύουν  δ τ ι θά αλλάξουν τή ν  κ ο ινω ν ία ν ή όποια  κ α τ ’ αυτούς είναι άδικος 
δυνάστης τώ ν  όνείρω ν τους .

θετεϊ υψηλότερου, άλλος χαμηλό- 
τέρον. Καί ημείς οί νέοι κατά μείζο- 
να λόγον έχομεν τά ιδανικά μας 
καί τά όνειρά μας διά μίαν καλυ- 
τέραν αΰριον. ’Έμπλεοι δέ ιδανι
κών καί όνείρων άντιμετωπίζομεν 
μίαν πραγματικότητα όπου κυ
ριαρχεί ή συμβατικότης καί ό 
συμβιβασμός, όπου ώρισμένα έ
χουν κακώς. Καί άντιδρώντες άρ- 
νούμεθα αύτήν τήν πραγματικό
τητα, έπικαλλούμεθα τά ιδανι
κά μας καί αρχίζομε νά καταστρέ
φουμε τό κατεστημένου.

Τοΰτο πράττοντες εΐμεθα δυνα
τοί ;

Είναι πολύ εύκολου νά κάμνωμευ 
κριτικήν. ’Ακόμη εύκολώτερου νά 
άρνηθώμεν τήν αξίαν ενός θεσμοϋ 
ή μιας πραγματικής καταστάσεως, 
ομοίως δέ νά κοπτώμεθα υπέρ 
τών μεγάλων τοϋ ανθρώπου ελ
κτικών πόλων, τής ελευθερίας, τής 
αγάπης, τής ίσότητος έν δικαιο
σύνη. "Ομως αρκεί μήπως νά 
προφέρωμευ ή έστω νά κραυγά- 
σωμεν αύτάς τάς λέξεις ή έστω 
νά καταστρέψωμεν έν όνόματι αυ
τών τών λέξεων διά νά κατακτή- 
σωμεν τό περιεχόμενόν των; ’Αρ
κεί νά διαγνώσωμεν τήν έσφαλμ:'- 
νην πραγματικήν εικόνα καί νά 
έ τιχειρήσωμεν τόν άφανισμόν της 
διά νά άποκατασταθώμεν ώς νέοι 
είς τά όνειρά μας ;

Κατόπιν πώς δυνάμεθα νά θεω- 
ρώμεν τόσον έφικτήν τήν τελειό
τητα τών ονείρων μας, θ^ωρώντες 
καί μόνον τόν άφανισμόν τών 
εσφαλμένων καταστάσεων ικανόν

νά μάς όδηγήση ένώπιόν της, τήν 
στιγμήν πού αύτή αύτη ή φύσις 
διδάσκει τήν τελειότητα ώς ένδε- 
λέχειαν, ώς προαγωγικήυ δύ- 
ναμιυ, ώς όριον πόσης έξελίξεως, 
ποτέ δέ ώς πεπερασμέυηυ πραγμα
τικότητα.

Ή  τελειότης ώς ένδελέχεια . . . 
Ιδού ή λύσις τού προβλήματος 
μας. ’Ιδού ή παρεξήγησις τών 
νέων, ή προκληθεΐσα ύπό τής τε
χνικής εύημερίας, τής όδηγησάσης 
είς τήν ήδουιστικήν θεώρησιν τής 
ζωής. Οί νέοι λοιπόν σήμερον 
έχομεν παρεξηγήσει, έσκεμμέυως 
ίσως διότι έδιδάχθημευ μόνον τόν 
δρόμου τής εύκολου ζωής έν τή 
πολιτιστική εύημερία μα*;, τήν 
έννοιαν τελειότης. Έπιδιώκομεν 
τήν ώς διά μαγείας έπίλυσιν όλων 
τών προβλημάτων καταστρέφον- 
τες καί κραυγάζοντες κατά' τοϋ 
κατεστημένου. ’Εδώ όμως διαφαί- 
νεται καθαρώτατα πόσον ά δ υ 
ν α μ ό  ι εΐμεθα οϋτω πράττον- 
τες. Διότι ένώνοντες τάς κραυγάς 
μας μέ τάς τών άναρχικών ήγε- 
τών τών διαφόρων κινημάτων — 
τά οποία τις οϊδε καί έκ ποιων 
πόρους έχουν —τελοΰμεν ήμεΐς οί 
οπαδοί τής άληθείας ύπό τήν χει- 
ρο .εραν ψευδαίσθησιν θεωροΰντες 
ότι έπράξαμεν οϋτω τό καθήκον 
μας. Ένώ ούσιαστικά έχομεν 
άπλούστατα εκλέξει τήν εύκολίαν 
τής διαμαρτυρίας, τών κραυγών 
καί τών άσχημοτήτων καί όχι 
τόν δύσκολου δρόμου τού προ
γραμματισμένου καί ρεαλιστικού 
άγώνος διά μίαν καλυτέραν αΰ-
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τάσις τής εποχής ττρός άποφυγήν 
παντός κόπου. Καί οϋτω κινδυ- 
νεύομεν νά άπολέσωμεν την άγω- 
νιστικότητά μας έν τή πραγματι
κή αυτής έννοια καί νά εύνουχι- 
σθώμεν ώς προς την ψυχικήν 
μας ρώμην, μαλακυνθέντες άπό 
τήν ζωήν Ιν ήδοναΐς καί τήν τάσιν 
πρός εύκολους λύσεις. Δέν εΐμεθα 
δυνατοί, διότι δέν έκλέγωμεν τόν 
δυσκολώτερον καί μόνον πρά
γματι υφιστάμενον στίβον.

Καί δέν είναι ούτος άλλος παρά 
μιά συνεχής προσπάθεια πρός βελ- 
τίωσιν δι’ άρμονικής καλλιέργειας 
άπασών των έν ήμιν καταβολών, 
ένας άγων εντός τής ίστορικο — 
κοινωνικής πραγματικότητος, ό
που τά ιδανικά θά μάς προστα
τεύουν άπό τήν παρέκκλισιν τής 
ρουτίνα?, άλλά καί όπου θά είμε- 
θα όντως έλεύθεροι καί ίσοι, άγω - 
νιζόμενοι έν δικαιοσύνη. ‘Ως νέοι 
θά έπιδιώξωμεν τήν πραγμάτω- 
σιν των ονείρων μας. Ό χ ι όμως 
ξαταστρέφοντες βαναύσως τό κα- 
τεστημένον, άλλά δημιουργοΰντες 
διά συνεχούς καί κοπιώδους προσ
πάθειας τάς προϋποθέσεις, αί όποΐ- 
αι θά τό άναγκάσουν νά τεθή 
μόνον του εις τό περιθώριον τού- 
λάχιστον έκείνας τάς πλευράς του, 
αί όποϊαι τυχόν νοσούν. Αύτός 
ό άγών θά μάς στέψη νικητάς.

’Εδώ μόνον άναδεικνυόμεθα δυ
νατοί, άλλά καί συνεπείς πρός τήν 
πραγματικότητα τής άνθρεοπίνης 
ιστορίας. Διότι διά τής άρνή- 
σεως καί τού άναρχισμού α
πλώς ύποκαθιστώμεν μίαν κατά 
μίαν άποψιν μερίδος τινός άσχη- 
μονούντων νέων τής Δύσεως, 
αύτοαπατώμενοι ότι εΐμεθα δυ
νατοί, όταν πλανώμεθα εις 
τούς εύκολους αύτούς τόπους. 
Συνάμα δέ προδίδομε τήν ιδέαν 
τού ’Ανθρώπου διαστρεβλώνοντες 
αύτήν ταύτην τήν φύσιν του, 
άνάγοντες εϊς κανόνα τήν έξαίρε- 
σιν. ’Έχομεν ύποχρέωσιν νά κα- 
ταπνίξωμεν αύτόν τόν άναρχι- 
σμόν ημείς οί ίδιοι νέοι, ώς καρ
κίνωμα. Μ ί>νον τότε θά δυνάμεθα 
νά άσχοληθώμεν μέ τά κακώς κεί
μενα τού κατεστημένου, όταν θά 
έχωμεν δικαιώσει εϊς τόν στίβον 
τής ζωής τήν θέσιν, τήν όποιαν 
καταλαμβάνομεν ύπό τόν ήλιον.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΑΝΑΚΑΣ

Αί φ ιλ ο σ ο φ ικ ο ί συζητήσ εις πολλά κ ις 
άπό τά  θρανία τω ν  Π ανεπ ισ τη μ ίω ν  
μ ετα φ έροντα ι εις τό πεζοδρόμ ω ν 
δπου ώ ρισμένη μερίς τή ς νεολαίας 
π ιστεύει οτι μπορεί νά  έπ ιλύση  σο~ 
βαρώ ς τά  προβλήμ ατα  τοΰ  ανθρώ
που .

ριον, ενός άγώνος πού άπαραι- 
τήτως θά διεξαχθή εντός τής 
ΰφισταμένης κοινωνικής καταστά- 
σεως τήν όποιαν θά διαδεχθή τό 
άποτέλεσμά του, ώς πασιδήλως 
άνώτερον καί όχι διά «έτσιθελι- 
κής» άνατροπής της. Κατά βάσιν 
εΐμεθα δειλοί ένώπιον τής πραγμα
τικότητος, ήτις δέν άπαιτεϊ μόνον 
φαντασίαν, όνειρα καί άπαιτήσεις, 
άλλά καί μόχθον καί προ παντός 
μόχθον. Έκλέγομεν λοιπόν τήν άρ- 
νησιν, διότι ό δρόμος τής μέσω τής 
συγκαταβάσεως προσπάθειας εί
ναι έπίπονος, έστω καί έάν άπο- 
τελή τ ή ν  μόνην πργματικότητα. 
Έπιμένομεν εις τό ψέμμα τής 
άπαιτήσεως πρός τελειότητα τών 
πάντων, άγνοούντες ότι ή τε- 
λειότης μόνον διά τού μόχθου 
θά όλοχληρώση κάποτε τήν άνθρω- 
θρωπίνην προσπάθειαν.

Δέν εΐμεθα δυνατοί λοιπόν τε- 
λούντες έν άρνήσει. Διότι ή άρνησις 
είναι ό εύκολος δρόμος εις τόν 
όποιον μάς σπρώχνει ή γενικωτέρα

Χ αρακτηριστικά! φ ω το γ ρ α φ  ίαι τή ς 
νοοτροπίας ώ ρ ισμ ένω ν νέω ν τής έ π ε -  
χ ή ς  μα ς-ο ί όποιο ι π ιστεύουν οτι διά 
τή ς διαμαρτυρίας κ α ί μόνον ό κόσμος 
θά γ ίνη  κ α λ ύ τερ ο ς .
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Ή Πατρίς τιμά τους ήρωας
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«”Αν ή Ιστορική μνήμη ένός "Εθνους άπωλεσθή 
τότε ώς αναπόδραστου άποτέλεβμα ακολουθεί 
δ άφανισμός του».

Π Ε Τ Ρ Ο Χ  Κ η Τ Χ Ε Λ Η Ζ
Ό κ .  Γενικός Γ ραμματεΰς όμ ιλώ ν κατά  τή ν τελετή ν  .

Την 2αν ’Απριλίου 1971 ό Γενικός Γραμμαχεύς 
χοΰ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Πέτρος 
Κωτσέλης άπεκάλυψεν εις Μαραθώνα ’Αττικής 
καλλιμάρμαρον μνημεϊον άνεγερθέν είς μνήμην 
των άνδρών τοΰ ομωνύμου Σταθμού Χωροφυλα
κής, οί όποιοι τήν 7ην ’Απριλίου 1944 ύπείκο- 
ντες είς τόν ύπέρτατον νόμον τοΰ καθήκοντος καί 
τής ’Εθνικής τιμής έπεσαν μέχρις ένός μαχόμενοι 
εναντίον των αρνητών τής Ελληνικής Πατρίδος 
κομμού νιστοσυμμοριτών.

Είς τήν τελετήν παρεστησαν, πλήν τοΰ κ. Γενικού, 
ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. ’Ανα
στάσιος Καρυώτης, ή λο.πή ήγεσία τού Σώματος, 
πολλοί προσκεκλημένοι καί πλήθος κόσμου.

Πρό τής άποκαλύψεως τοΰ μνημείου ό κ. Γενικός 
Γραμματεύς είς ομιλίαν του πλήρους έθνικοΰ παλ
μού έτόνισεν μεταξύ άλλων καί τά εξής;

«Τό άποκαλυπτόμενον σήμερον μνημεϊον είναι 
τό 44ον κατά σειράν προηγηθέντων 43 άλλων, τά 
όποια τοποθετημένα είς διαφόρους περιοχάς τής 
’Επικράτειας υπενθυμίζουν είς τούς "Ελληνας τάς 
υπέροχους θυσίας τής Χωροφυλακής κατά τήν διάρ
κειαν των ωραίων ’Εθνικών αγώνων τής έναντίον 
τών εχθρών τής Ελλάδος.

Ήλθεν ή ώρα διά νά άποδοθή ή όφειλομένη τιμή 
καί εύγνωμοσύνη είς εξ ήρωϊκούς άνδρας τής Χω
ροφυλακής — δύο ύπαξιωματικούς καί τέσσαρες 
Χωροφύλακες,—οί όποιοι πιστοί είς τό καθήκον

ΟΙ έπίσημοι προσκεκλημένοι κα ί τό πλήθος τοΰ κόσμου έκ τή ς  Κ οινότητος τοΰ Μ αραθώνος κ α ί τώ ν  
πλησίον κο ινοτή τω ν τή ς  ’Α ττικ ής οί όποιοι παρέστησαν κατά  τή ν σεμνή κ α ί 'Ε λληνοπ ρεπή  τελετήν 
τώ ν  α π οκα λυπ τη ρ ίω ν  τοΰ ήρώου .
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»  * M / » I  t .  ΝΕΤΖΟΣ

Ό χ .  Γενικός Γ ραμματεϋς ά π οκα λ ύπ τω ν τό ήρώον .

έναντι τής Πατρίδας και μέ ανυπέρβλητον ρώμην 
ψυχικήν καί καρτερίαν άξιοθαύμαστον έστάθησαν 
απτόητοι καί γενναίοι πρό των κομμουνιστικών όρ- 
δών. τήν 7ην Απριλίου 1944.

Η θυσία των όλίγων. αλλά γενναίων, αύτών άν- 
δρών δέν άπέβη επί ματαίω. Θά συμβολίζη εις τό 
διηνεκές τό εθνοπρεπές πνεϋμα τοϋ ενδόξου Σώμα
τος τής Χωροφυλακής καί θά ύπογραμμίζη ότι οί 
άνδρες τοϋ Σώματος τούτου είναι έτοιμοι, άνά πά
σαν στιγμήν, καί διά τήν μεγαλυτέραν, άκόμη. θυ
σίαν χάριν τής Εθνικής μας άνεξαρτησίας, τής 
τιμής τοϋ μεγαλείου καί τής δόξης τής Πατρίδος.

Τά ονόματα των σήμερον τιμωμένων
1) Ύπεν]ρχου
2) »
3) Χωρ]κος
4) »
5)
6) »

ΖΟΥΜΠΕΡΗ ΠΑΥΛΟΥ 
ΜΠΡΙΝΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΚΑΜΠΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΜΕΤΖΟΥ ΚΩΝ]ΝΟΥ 
ΒΟΤΣΑΛΑ Κ Η ΚΩΝ]ΝΟΥ 
ΒΑΛΑΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

πέραν τοϋ ότι χαράσσονται εις τό σεμνόν καί λιτόν 
τοΰτο μνημεΐον, σήμερον, χαράσσονται επίσης κατά 
άνεξίτηλον τρόπον καί εις τήν μνήμην των πανελ- 
λήνων, ενώ εξ άλλου καταχωρίζονται εις τάς άτε- 
λευτήτους δέλτους τιμής τοϋ Πανθέου τών Εθνικών 
ηρώων.

Είναι δέ τοϋτο ιδιαιτέρως σημαντικόν, διότι αν 
ή ιστορική μνήμη ένός Έθνους άπωλεσθή τότε ώς 
άναπόδραστον άποτέλεσμα άκολουθεΐ ό άφανισμός 
του.

Άντιθέτως τά Έθνη τών όποιων οί ζωντανοί χυ
μοί, δηλαδή οί άπαρτίζοντες αύτά άνθρωποι, διαθέ
τουν ίσχυράν μνήμην ιστορικήν καί τέρπονται εις 
τό νά επισημαίνουν τά Εθνικά των άναστήματα, νά 
τά εξαιρούν, νά τά τιμοΰν καί νά προβάλουν τό παρά
δειγμά των πρός μίμησιν είναι προωρισμένα όχι 
άπλώς νά έπιβιώσουν. άλλά καί νά μεγαλουργούν 
εις τό διηνεκές».

ΖΗΤΩ Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ 
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

Τό ήρώ ον τώ ν  πεσ όντω ν άνδρώ ν τή ς  Χ ω ρ ]κ ή ς μετά  τήν 
ά π ο χά λ υ ψ ίν  του  ύπό  τοΰ  χ .  Γενικού Γ ραμ μ ατέω ς τοϋ 
Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ  Δ η μ ο σ ία ς ,Τ ά ξεω ς.
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ΓΙ Α Σ Α Σ  · ΓΙ Α Τ Ο ΠΑΙ ΔΙ

Τ ήν γνωρίζετε αυτήν τήν πόλη; όχι δέν είναι ή 
Νέα Ύόρκη, ούτε το Ρίο —ντε —Ζανέϊρο, ούτε το Σάν 
Φραντσίσκο είναι ή Θεσσαλονίκη μας, ή όμορφη 
«νύφη τού Βορρά», δεύτερη πρωτεύουσα τής Ελλά
δος, πόλη μοντέρνα, δυναμική, πολύκοσμη πού τί
ποτα δεν εχει νά ζηλέψη άπό τις ξένες σύγχρονες 
μεγαλουπόλεις.
Θεσσαλονίκη: μία πόλη μέ ένδοξη ιστορία 2000 ετών.

Καταλαβαίνει κανείς αμέσως ότι ή φωτογραφία 
δέν είναι Ελληνική. Οϊ "Ελληνες είναι λαόςλιτοδίαι- 
τος. Σ’ αύτό ίσως οφείλεται κατά ένα μέρος ή ζω- 
τικότης τους καί ή αντοχή τους. Τά φαγητά πού βλέ
πετε πιθανόν νά άνοίγουν τήν όρεξη, άλλά ή συμβο
λή τους στην υγεία είναι αμφίβολη. Στον φίλο των 
φαγητών αυτών δεν έχουν νά προσφέρουν παρά τήν 
παχυσαρκία, τήν αύξηση τής χοληστερίνης, τής 
άρτηριοσκληρύνσεως, τής παθήσεως των νεφρών, τοϋ 
ήπατος, τοϋ στομάχου καί τής καρδιάς. Καλό είναι 
νά τό έχετε ύ π ’ όψιν.

X ούτη ή φωτογραφία συμπληρώνει τήν προη
γούμενη. Αύτό είναι τό άποτέλεσμα άπό τήν πολυ
φαγία καί τήν έλλειψη ύγιεινής δίαιτας. ”Αν ό άνθρω
πος που καπνίζει τό πούρο σάς φαίνεται εύτυχι- 
σμένος, πρόκειται άπ?ιώς περί οφθαλμαπάτης. Στή 
πραγματικότητα Θά έδινε πολλά γιά  νά . . . χάση 
καμμιά τριανταριά κιλά . .



Σ Α Σ  · ΓΙ Α Τ Ο Σ ΠΙ Τ Ι  Σ Α Σ

ό φωτεινό καί ξένοιαστο γελοίο πού φωτίζει τά 
προσωπάκια των παιδιών είναι μιά ικανοποίηση 
βαθειά γιά  τούς γονείς.

Μή παραλείπετε ποτέ νά χαρίζεται κάποιο παιχνί
δι στά παιδιά σας. Ή  δήθεν λογική σκέψη «τό 
παιχνίδι θά τό σπάση, καλύτερα ενα πρακτικό δώρο» 
δέν είναι σωστή. Τά παιδιά πρέπει νά παίζουν όπως 
πρέπει νά τρώνε. Τό παιχνίδι είναι ή τροφή τής ψυ
χής τους. Έξυπονοεΐται ότι διαλέγετε πάντα παιχνί
δι κατάλληλο γιά  παιδιά.

^ ,άς άρέσει αύτή ή εύτυχισμένη εικόνα δέν είναι
έτσι; Σύμφωνοι, είναι εικόνα χαράς. Οί κυρίες πάντως 
πρέπει καί κάτι νά διδαχθούν ά π’ αυτήν. Εστω καί 
άν πρόκειται νά τήν βλέπη μόνον ό σύζυγός της 
μιά κυρία δέν πρέπει ποτέ νά παρουσιάζεται ατημέ
λητη καί κακοβαλμένη. Τό σύνθημα «τά παληά 
γιά τό σπίτι» πρέπει νά άντικατασταθή μέ τό 
«παντού καί πάντα περιποιημενη».

^ α ς  απασχόλησε ποτέ τό χτένισμα σας, Κάθε 
ύπος γυναίκας έχει καί τό είδος χτενίσματος πού 
ής ταιριάζει. Ή  μόδα μόνον μέχρις ενός σημείου 
πορεϊ νά ακολουθείται· άπό κεί κι’ έπειτα ό καθρέ- 
της σας θά σάς πή πώς θά χτενίζεται τά μαλλιά σας. 
άντα ύπάρχει τρόπος νά συνδιάζεται ή απαίτηση 
ής μόδας μέ τήν γραμμή πού άπαιτεΐ ό τύπος σας. 
Ιαράδειγμα ή κοπέλλα στήν φωτογραφία μας.



Θέματα έπιστημονικής Αστυνομίας

Ή
ΐ ώ

αποδεικτική ά£τα
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ν

Κω ν στ α ν τ ίν ο υ  μ α ρκ α τ ο υ
' Υποστρατήγου Χωρ]κής έ. ά. 
Καθηγητόϋ Σχολών Χωρ)κής

Η ΕΠΙΤΥΧΗΣ άσκησις τής άστυνο- 
μ'κής έξουσίας αποβλέπει, ώς γνω
στόν, είς τήν πρόληψιν των έξυφαι
νομένων εγκλημάτων καί τήν άπο- 
τροπ ήν τής έκδηλώσεως των συνε
πειών αύτών, επί το» άδιαταράκτου 
καί ήρεμου βίου των πολιτών, άφιε- 
μίνων απερίσπαστων εις τήν πλή- 
ρωσιν του βιοτικού καί κοινωνικού 
ρόλου, δν έκαστος διαδραματίζει 
εντός τών κόλπον ευνομούμενης 
τίνος κοινωνίας.

Τό Ιδεώδες δμως τοϋτο έπίτευ/μα 
δέν είναι πάντοτε δυνατόν υπό τής 
άστυνομ κής υπηρεσίας, διότι ήρτη- 
ται έκ παραγόντων πολλάκις δυσχε
ρών καί απροβλέπτων, άναφερο- 
μέναιν, είτε εις τάς ανεπαρκείς δυνα
τότητας τών οργάνων είτε εις τά ύπό 
τών δραστών χρησιμοποιούμενα 
δόλια μέσα ή έπιτηδειότητας πρός 
συγκάλυψιν τής ταυτότητάς των 
καί κατ’ άκολουθίαν έξασφάλισιν 
τής ατιμωρησίας αύτών.

Καθιστάμενης οΰτω πολλάκις ά- 
φεύκτου τής προλήψεως τοΰ εγκλή
ματος, ανακύπτει έπιτακτική ή άνά- 
γκη τής καταστολής αυτοΰ.

Ή καταστολή τών έγ κληματικών 
πράξεων καί ή παραπομπή πρός τι-

μ ορίαν τών ενόχων αύτών, ενώ
πιον τών ποινικών δικαστηρίων, 
αποτελεί τό έτερον σκέλος τής 
αστυνομικής δραστηριότητος, τει- 
νούσης εις ,τήν f μπέδωσιν τοΰ αισ
θήματος άσφαλείας καί ίκανοποίη- 
σιν τών παθόντων, δπερ επιτυγχά
νεται διά συλλογής ύλικοΰ τής άνα- 
κρίσεως καί τής χρήσεως τών τεχνι
κών μεθόδων, πρός άνίχνευσιν τοΰ 
εγκληματικού χώρου.

Κατ άκολουθίαν τά χρησιμο
ποιούμενα μέσα, πρός διαλεύκανσιν 
συγκεκριμένου άδικήματος, δυνά- 
μεθα νά κατατάξωμεν είς τά άνακρι- 
τικά τεχνικά μέσα.
Α\ Άνακριτικά: 'Η είς εύρείαν κλί

μακα χρησ μοποίησις τής έμμ αρτύ- 
ρου αΤιοδείξεως άποτελεϊ τό ν κλασ
σικόν τρόπον έρεύνης τών συνθη
κών διαπράξεως τοΰ εγκλήματος,

ώς αύται ύπ έπεσαν είς τήν άντίλη- 
ψιν καί περιγράφουνται ύπό τών μαρ
τύρων. Ή έκ ταύτης όμως συναγω
γή άσφαλών συμπερασμάτων δέν 
είναι, ώς είκός, πάντοτε δυνατή, 
διότι έκ τής διαφόρου ψυχοσυνθέ- 
σεως τοΰ εξεταζόμενου προσώπου, 
υποκειμένου είς τήν έπίδρασιν πλεί- 
στων ψυχολογικών ή εξωτερικών 
παραγόντων, ώς καί είς τήν πληρό
τητα τών γνώσεων καί ικανοτήτων 
τοΰ έξετάζοντος.

Διό πρός αποφυγήν έσφαλμένων 
συμπερασμάτων καί άδικων αποφά
σεων δέον όπως ό άνακρίνων άστυ- 
νομικός έχει μεγάλην ικανότητα 
ορθής άντιλήψεως καί κρίσεως. Νά 
είναι απροκατάληπτος, άνευ εξά
ψεων καί νά μ'τ παρασύρεται ύπό 
τής κοινωνικής λάμψεως, ύλικής ή 
ήθικής άθλιότητος τοΰ κατηγορου-
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μένου άκόμη καί τοΟ βεβαρημένοι' 
ποινικού παρελθόντος του. Νά έχη 
κΰρος, πνευματικήν ανωτερότητα 
καί ικανότητα διαπιστώσεως τής 
κρίσεως, θρησκευτηκότητος καί 
αύτοτελείας τοϋ μίρτυρος. Κυρίως 
νά έχη άρτίαν ψυχολογικήν μόρ- 
φωσιν. δι’ ής θά δύναται νά έξετά- 
ζη τήν ποιότητα τοΰ μάρτυρος καί 
τόν τρόπον τής καταθέσεώς του. 
Πρόσφατοι έπισττμονικαί ερευναι 
κατέδειξαν τά έλαττό ματα καί τάς 
πλάνας τής διά μαρτύρων άποδεί- 
ξεως καί πρός άποφυγήν έκδόσεως 
πεπλανημένων δικαστικών άποφά- 
σεων έδημιούργησαν τήν ψυχολο
γίαν τής μαρτυρικής καταθέσεώς. 
τήν όποιαν πας άστυνομικός τής 
σήμερον δέον νά κατέχη.

Β. Τεχνικά: Διά των τεχνικών μέ- 
σεων έπιτυγχάνεται ή άξιοποίησις, 
διά διαφόρων έπισττμανικών μεθό
δων τών ιχνών ατινα κατελείφθη- 
σαν όπό τών δραστών έν τώ τόπω 
τελέσεως τοϋ άδικήματος, δύνανται 
δέ τά ίχνη ταϋτα νά είναι ποικίλλης 
φύσεως καί μορφής δημ,ουργούμε- 
να άναγκαίως ύπό τοϋ δράστου ή 
άποπίπτοντα κατά τόν χρόνον τής 
κακοποιού αύτοΰ δράσεως, έκάστη 
τών οποίων δεΐται ιδιαιτέρου τρό
που έπεξεργασίας.

Οί τρόποι τής έπεξεργασίας ποι- 
κίλλουσι πρός τό είδος τοϋ διαπρα- 
χθέντος εγκλήματος, όντες άνάλο- 
γοι πρός τήν φύσιν αυτών,στρεφόμε
νων δηλονότι κατά τής περιουσίας, 
ζωής ή σωματικής άκτραιότητος, 
ηθών, τιμής, πνευματικής ιδιοκτη
σίας, τροχαίου εγκλήματος κ.λ.π. 
συνάδουσι δέ καί πρός τό χρησιμο- 
ποιηθέν μέσον δι’ έπιτέλεσιν τοϋ 
εγκληματικού σκοπού (διά ρήξεως, 
δι' όπλου, μαχαίρας, διά γραφής 
κλπ).

Πρός τούτοις δέον έπισταμένως 
νά άναζητηθώσιν έν τώ έγκληματι- 
κώ χώρφ όργανα έκτελέσεως τοϋ 
άδικήματος, προϊόντα ή επακό
λουθα τής τελέσεως άνεπιγνώτως 
συνήθως έγκαταλεκρθέντα, έξ ών 
δείκνυται ό ένοχος αύτοΰ ή έπιβε- 
βαιοϋται ή διαψεύδεται ή κατάθεσις 
τοΰ υπόπτου ή μάρτυρός τίνος.

Τό έργον όμ ος τής άνιχνεύσεως, 
άπαιτεΐ έργασίαν έπιμεμελημένην 
καί έπίπονον δέον δέ νά άναλαμβά- 
νηται ύπό άστυνομικών έμπειρων 
καί πεπροικισμένων διά παρατηρη
τικότητας, άντιλήψεως, βαθυνοίας 
καί -δημιουργικής φαντασίας, ικα
νοτήτων άπαραιτήτων διά τήν έπι- 
σταμένην καί λεπτομερειακήν πα- 
ρατήρησιν πρός άποκάλυψιν τών

ιχνών, άτι να συνιστώσ'ν τόν πλέον 
ευχερή καί όπηρεσιακώς ένετοντρό- 
πον άποκαλύψεως τών δραστών. 
Τό πρώτιστον τών ιχνών τό καί 
συνηθέστερον άφιέμενον τό όποιον 
πρέπει νά άναζητηθή είναι δακτυ
λικά καί παλαμικά άποτυπώματα 
ώς καί ένυπόδητα ή άνυπόδητα πελ- 
ματικά τοιαϋτα.

Ή έπεξεργασία τών ιχνών τού
των διενεργεΐται έν καταλλήλοις 
έργαστηρίοις, ατινα είναι έξωπλι- 
σμένα διά συγχρόνων μικροσκο- 
πικών οργάνων καί λοιπών μέσων 
καί έπηνδρωμένα διά τοΰ άναγκαί- 
ου έπιστημονικοτεχνικοΰ προσω- 
πικοΰ, ήσκημένου περί τήν έπί 
τώ σκοπώ τούτφ χρήσιν τών φυσι
κοχημικών καί δακτυλοσκοπικών 
μεθόδων.

Τό μέγα πλεονέκτημα τών ίχιώ*’ 
είναι ότι καθιστώσι δυνατήν καί 
εις τήν κατ’ έφεσιν δίκην τήνπρο- 
σαγωγήν εναργών καί άναντιλέκτων 
άποδείξεων. ’Αλλά καί ή έκμετάλ- 
λευσις καί αύτών τών άναντιλέκτου 
ισχύος δακτυλικών ιχνών πρέπει 
νά ένεργήται είδημόνως διότι καί 
έν προκειμένωύποκείμεθα εις σφάλ
ματα. Διότι εάν εις τόν τόπον τοΰ 
άδικήματος εύρεθή δακτυλικόν απο
τύπωμα περί ού γνωματεύει ή ειδική 
υπηρεσία ότι άνήκει εις τόν δρά
στην, διά νά άποκαλυφθή ή ταύτό- 
της αύτοΰ, δέον όπως συντρέχωσιν 
αί έξής συγκεκριμένοι περιπτώ
σεις: νά έχη εις τό παρελθόν δακτυ
λοσκοπ ηθή ουτος καί τ' αποτυπώ
ματα αύτοΰ νά εύρίσκωνται εις τήν 
συλλογήν τών χαρακτηρισθέντων 
ώς ύποτρόπως δρώντων, προκειμέ- 
νου δέ περί άνευρέσεως ένός μόνον 
δακτύλου νά δοθή ό δράστης ώς ύπο
πτος ύπό τής έπιληφθείσης άστυνο- 
μικής ύπηρεσίας' τέλος δέ έάν έκ 
τών υστέρων συλληφθή δι’ ο’ονδή- 
ποτε λόγον καί έκ τοΰ παραβλητι- 
κοΰ έλέγχου τών άποτυπο μάτων του 
μετά τών διατηρούμενων έν τή συλ
λογή τών έκκρεμών ύποθέσεων απο
τυπωμάτων, διαπιστωθή ώς δράστης 
τοΰ συγκεκριμένου άδικήματος.

Τά έκ τής άξιοποιήσεως τών 
ιχνών τοΰ τόπου τελέσεως προκύπ- 
τοντα συμπεράσματα, ώς γνωστόν, 
τυγχάνουσι άδιαφιλονίκητα διότι 
καταδεικνύουνσι τήν έν τώ έγκλη- 
ματικώ χώρω παρουσίαν τοΰ δρά
στου, ήτις διά τοΰ έμμαρτύρου ύλι- 
κοΰ πιθανώς νά μήν άποδεικνύεται 
μετά πλήρους άσφαλείας. Εις τινας 
κατά ταΰτα περιπτώσεις τό ίχνος 
δύναται νά άποφέρη άπόδειξιν άνα- 
τρεπτικήν τοϋ κατηγορητικοΰ άπο-

Π ρώ τη κα ί δεύτερα φ ω το γ ρ α φ ία  : 
Ά ν α ζή τη σ ις  λανθα νόντω ν δα κ τυλ ι
κ ώ ν α π ο τυ π ω μ ά τω ν , εις τόν τόπον 
δ ια πρα χθέντος έγκ λ ή μ α το ς , ύπό έξει- 
δ ικευμ ένω ν άνδρώ ν τη ς Χ ω ρ ο φ υ λ α - 
κ ή ς .
Τ ρίτη  Φ ω το γρ α φ ία  : Φ ω το γρ α φ η σ ις  
ίχνου ς ύπό  ειδ ικευμένου  άνδρός τή ς 
Ύ ποδ ιευθύνσ εω ς Έ γ κ λ η μ α το λ ο - 
γ ικ ώ ν  'Υ πη ρεσ ιώ ν Βορείου 'Ε λλ ά δο ς .

345



τελέσματοτ rf-jc άνακρισείος, διότι 
μαρτυρεί τήν παρουσίαν ετέρου καί 
ούχί τοΰ κατηγορηθέντος πρόσω 
που έν τφ έγκληματικφ χώρω. Κατ' 
αξίαν όθεν υπερέχει ή τεχνική άπό 
τής άνακριτικής άποδείξεως, διότι 
αυτή βασίζεται έπί τοΰ έμμαρτύρου 
ύλικοΰ, τοΰ συλλεγέντος υπό τα, 
άναποφεύκτους πολλάκις ανθρώ
πινους αδυναμίας.

Άγόμεθα όθεν εις τό συμπέρασμα 
ότι διά τής εντέχνου έκμεταλλεύ- 
σεως τών ιχνών δυνάμεθα νά άπο- 
δείξωμεν όχι μόνον αμέσως τήν 
ένοχήν. αλλά κατ' αντιδιαστολήν 
καί τήν άθαιότητα (ορισμένου προ
σώπου.
Τό διφυές τοϋτο συμπέρασμα, προ- 

κειμένου περί δακτυλικής ή άλλν ς 
τινός τεχνικής άποδείξεοις, εξάγεται 
μετ' άσφαλείας, έφ' όσον υπάρχει 
ή άπόλυτος βεβαιότης ότι τό δα
κτυλικόν ή έτερον ίχνος έγκατε- 
λείφθη υπό αύτοΰ τούτου τοΰ ενό
χου τοΰ αδικήματος, ούδεμίαν δέ 
σχέσιν δύναται νά έχη πρός έτερον 
πρόσωπον δεδικαιολογημένης πα- 
ρο σίας. Η βεβαιότης αϋτη παρέ
χεται, προκειμένου περί αποτυπω
μάτων, κυρίως έκ τοΰ σημείου έν φ 
παρήχθη τό άποτύπωμα προσφά- 
τως έν τφ έγκληματικφ χώριρ, όπερ 
σημεϊον ήγγπσεν ή έψαυσεν uvu- 
γκαστικώς ό δράστης πρός έπιτέ- 
λεσιν τοΰ σκοπού του. ενισχύεται 
δ' αδτη έτι μάλλον έκ τοΰ γεγονό

τος ότι όέν είναι τούτο παραγωγόν 
το' έκ τοΰ άδικήμαίος προσβλη- 
Οέντο: προσώπου ή των οικείων 
αυτού.

Εν τή βεβαία ταύτη περιπτώσει. 
έφ' όσον τό δακτυλικόν ίχνος ανή
κει εις τό συγκεκριμένον πρόσωπον 
καθ' ού άπηγγέλθη κατηγορία, άπο- 
τελεϊ άπόδειξιν μή έπιδεχομένην 
ά.μφισβήτησιν. δύναται δέ νά άπο- 
τελέση καί τό μοναδικόν στοιχείον 
παραπομπής' εάν όμως δέν άνήκη 
εις τον παραπεμφθέντα κατηγορού
μενον. καθ' ού συγκλίνει τό avu- 
κριτικόν ύλικόν έπικουρούμενον 
πιθανώς καί ύπό άβιάστου ή μή ομο
λογίας αύτοΰ. τότε υπάρχει βεβαία 
άπόδειξις η περί τής άθωότητος αύ
τοΰ. έφ' όσον άποδεικνύεται ότι τό 
αδίκημα διεπράχθη ύφ' ένός μόνον 
προσώπου, ή περί συνεργίας του 
μεθ’ ετέρου δρίστου τοΰ οποίου έπι- 
ζητεί ούτος τήν άπόκρυψιν.

Η κρίσις κατά ταΰτατοΰάνακρί- 
ναντος περί τοΰ βαθμού τής εμπι
στοσύνης, ήν παρέχει τό ίχνος τοΰ 
εγκληματικού χώρου άποιελεΐσπου- 
δσίαν άφερηρίαν ορθής κατευθύν- 
σεως τής άνακριτικής ένεργείας, δυ- 
ναμένης νά άχθη εις επιτυχές πέρας 
ταχέως καί άσφαλώο, έφ' όσον συν- 
τελεσθή μεθοδικώς ή άξιοποίησις 
τοΰ άφωνου τούτου στοιχείου τής 
ιχνηλασίας.

Έν τή αστυνομική πρακτική

έσχομεν άτυχώς κατα το παρελθόν 
περιπτώσεις καθ' ας ήγνοήθη ή 
άξια πολυτίμων ιχνών, άποτέλεσμα 
δέ τής παραλείψεως ταύτης ύπήρ 
ξεν ή παραπομπή καί καταδίκη 
είσέτι προσώπων άμοιρων πρός τήν 
έννοιαν τοΰ εγκλήματος καί τήν 
διάπραξιν αύτοΰ. ών ή άθωότης 
άπεδειχθη βραδύτερον κατά τρόπον 
αρνητικόν, διά τής διαπιστώσεως 
δηλαδή τοΰ προσώπου εις ο άνήκεν 
τό έγκαταλειφθέν ίχνος καί όπερ 
πρόσωπον ήτο καί ό πραγματικός 
δράστης τοΰ εγκλήματος.

Ένίας, έκ μείζονος άριθμοϋ. χα
ρακτηριστικός τοιαύτας περιπτώ
σεις άναφέρομεν κατωτέρω:

α) Κατ'έτος 1951 έσημειώθη παρ' 
αγνώστων κλοπή διαρρήξεως καθ’ 
ήν άφηρέθησαν τιμαλφή άντικεί- 
μενα καί χρυσά νομίσματα αξίας. 
Ώς δράστης τής κλοπής ταύτης 
συνελήφθη σεσημασμένος διαρ
ρήκτης, ό όποιος, ώς κατέθεσαν μάρ
τυρες, έφωράθη όλίγας ημέρας πρό 
τής κλοπής νά περιφέρηται ύπό- 
πτως πέριξ τής οικίας τοΰ παθόντος. 
Ούτος υποβληθείς εις άνάκρισιν 
ήναγκάσθη ύπό τό βάρος καί τών 
δυσμενών δι' αυτόν μαρτυρικών 
καταθέσεων νά όμολογήση τήν 
πραξιν, άλλ' ούδέν έκ τών όφαιρε- 
θέντων αντικειμένων άνευρέθη. Πα- 
ραπεμφθείς εις τακτικήν άνάκρισιν 
προεφυλακίσθη.

Μετά παρέλευσιν 5μήνου συνε-

'Υ πομοίραρχος τή ς 
Δ ιευθύνσεω ς Έ γ  
κληματολο γ ι κ ώ ν  
'Υ πη ρεσ ιώ ν άντι -  
παραβάλλε ι δακτυ -  
λ ικ ά ά π ο τυ π ώ μ α τ α 
άνευρεθέντα είς τόν 
τόπον τοΰ  έγ κ λ ή - 
ματος μέ το ιαΰτα  
ύ π ο π τω ν  πρόσω - 
πον πρός άνακάλν 
ψ ιν  τοΰ δράστου .
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Ε ιδικευμένος ‘Ε νω μ οτά ρ χη ς ένερ γε ΐ, δ ι’ ειδ ικής φ ω το γ ρ α φ ικ ή ς  μ ηχανης 
κα ί μικροσκοπίου μ ικ ρ ο φ ω το γρ ά φ η σ ιν  ίχνο υ ς  άνευρεθέντος κα ι σ υλ λ εγεν- 
τος εις τον τόπον δ ιαπράξεω ς ενός συγκεκριμένου αδικήματος -

λήφθη ώς δράστης δεκάδας εν αϊς 
καί ή προκειμένη, περίπου δακτυ- 
λοσκοπικώς άποκαλυφθεισών κλο
πών. σεσημασμένος διαρρήκτης.

Άνακρινόμενος ούτος κατέθεσεν 
δτι διέπραξε καί τ \ν ώς άνω κλοπήν, 
ύπέδειξεν δέ καί τον τόπον εις δν 
έφύλασσετά κλοπιμαία, μέγα μέρος 
των όποιων άνευρέθη καί κατεσχέ- 
θη. Άποδειχθείσης οΰτω τής άθωό- 
τητος τοΰ άρχικώς συλληφθέντος

διά τό άδίκημα τοΰτο όιετάχθη μετά 
πεντάμηνον περίπου προφυλάκισιν 
ή έκ τών φυλακών άπόλυσίς του.

β) Νύκτα τινά Δεκεμβρίου 1950 
έλαβε χώραν απόπειρα κλοπής 
εις βάρος έστιάτορος. Ό  άγνω
στος δράστης έθραυσεν τόν υαλο
πίνακα μιας τών Ουρών τοΰ εστια
τορίου καί είσήλθεν εντός αύτοΰ. 
παρητήθη δμως πάσης περαιτέρω 
ένεργείας, άγνωστον διά ποιαν αί-

—ίri'. . Ακολούθως δμως μετέβη sic 
παρακείμενον πρατήριον βενζί
νης όπου ύπό τήν άπειλήν περιστρό
φου. άφήρεσε παρά τοΰ υπαλλήλου 
του ποσιν χρημάτων. Πρός διελεύ- 
κανσιν τοΰ αδικήματος, παραλήλως 
πρός τήν άμεσον έπέμβασιν τοΰ 
οικείου αστυνομικοί') Σταθμάρχου, 
έκλήθη καί ό Προϊστάμενος τοΰ 
Συνεργείου Σημάνσεως οστις έπι- 
ληφθείς ένδελεχοΰς έξερευνήσεως 
τοΰ τόπου τοΰ αδικήματος περισυ- 
νέλεξε θραύσματα υαλοπινάκων φέ- 
ροντα δακτυλικά αποτυπώματα, άτι- 
να καλώς συσκευάσας άπέστειλεν 
είς τήν Δ]νσιν Έγκληματολογικών 
Υπηρεσιών. Τά επ' αυτών υπάρ
χοντα δακτυλικά ο π ιτυπ ύματα μετά 
τήν κατάλληλον έπεξερ/ασίαν των 
παρεβλήθησαν πρός τά τοιαΰτα τοΰ 
παθόντος, δεδικαιολογημένως θι- 
ξάντων κ.λ.π. προσώπων, πλήν έκ- 
ρίθησαν άνόμο.α.

'Ομοίως δέν άνήκον είς ούδένα 
έκ τής πληθύος τών σημανθέντων 
υπόπτων προσώπων, μεταξύ τών 
οποίων έφέροντο δύο άτομα, ατινα 
διέπραξαν τήν νύκτα αύτήν όρνι- 
Οοκλοπήν. ένεκα τής οποίας έθεω- 
ρήθησαν ώς δράσται καί τοΰ προ- 
κειμένον άδικήματος.

Μετά τετραετίαν περίπου διαπι- 
στοΰται ύπό τής Δ]νσεως Έγκλημα
τολογικών Υπηρεσιών δτι τά έπί 
τών υαλοπινάκων εύρεθέντα δακτυ
λικά αποτυπώματα είς τό διαρρη- 
χθέν πρατήριον βενζίνης άνήκον 
είς πρό τίνος συλληφθέν καί είς τήν 
δακτυλοσκοπικήν συλλογήν τών 
υποτροπών εύρετηριασθέν έτερον 
άτομον. Ύποβληθέν είς άνάκρισιν 
τό άτομον τοΰτο ήρνήθη κατ άρχήν 
τήν ενοχήν του. δέν ήδυνήθη δμως 
νά δικαιολογήση τήν άνεύρεσιντών 
ένοχοποιούντων τοΰτο δακτυλικών 
αποτυπωμάτων, έπί προσθέτωο δέ 
καί άνεγνωρίσθη ένενδοιάστως ύπό 
τοΰ ληστευθέντος υπαλλήλου τοΰ 
πρατηρίου τής βενζίνης.

γ) Τό έτος 1958 υπεβλήθη είς Δ.Ε. 
Υ. δελτίον διαπραχθέντος άδική
ματος μετ’ άποτυπωμάτων ατόμου 
τινός, μή προσεσημασμένου, δια- 
πράξαντος κλοπήν διαρρήξεως πε
ριπτέρου.

Γενομένης ακολούθως παραβο
λής έν τή Διευθύνσει Έγκληματο- 
λογικών 'Υπηρεσιών τών άποτυπω- 
μάτιον τούτου, πρός τό. υπάρχοντα 
καί μή διαπιστωθέντα τοιαΰτα τοΰ 
τόπου τελέσεως διαφόρων κλοπών, 
ήτοι άποτυπώματα τής συλλογής 
τών εκκρεμών ύποθέσεων, διεπι- 
στώθη δτι τά πρότερον άνευρεθέντα 
έπί τών ύαλοπινάκων διαρρηχθέν-
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των παλαιότερα περιπτέροιν. άνή- 
κον είς τόν ήδη συλληφθέντα, όστις 
καν ήτο καί ό πραγματικός δράστης 
των διαρρήξεων τούτων, δι’ ας πρό- 
τερον είχε προφυλακισθή έτερον 
ατομον. Τούτου διετάχθη βραδύ- 
τερον ή άπόλυσις. Ούτως ή γενομέ- 
νη δακτι λοσκοπική διαπίστωσις 
τοΰ πραγματικού ενόχου τού άδ>κή- 
ματος, έσχε κατ’ άντιδιαστολήν ώς 
συνέπειαν τήν άπόδειξιν τής άθωό- 
τητος άδίκως κατηγορηθέντος προ
σώπου, άπολέσαντος επί μακράν 
χρόνον τήν έλευθερίαν του καί ύπο- 
βληθέντος είς ματαίοις καί δαπα
νηρούς δικαστικούς άγώνας.

δ) Τό έτος 1061 διεπράχθη κλοπή 
διαρρήξεως έν ίερώ Ναώ έξ ού 
έκλάπησαν 22.500 δραχμ. 'Η έπι- 
ληφθεΐσα αστυνομική άρχή έστρε
ψε τάς ένεργείας της κατά τοΰ νεω- 
κόρου τοΰ Ναού, καθ’ ού συνέτρε- 
χον αί ύπόνοιαι, εν συνδιασμώ 
πράε τόν χρόνον καί τάς έν γένκι 
συνθήκας διαπράξεως τοΰ αδική
ματος.

Ό  νεωκόρος μολονότι αθώος, 
πτοηθείς ϊ/α μή παραπεμφθή είς 
δίκην καί καταδικασθή έκ των ατυ
χών είς βάρος του συμπτώσεων έδα- 
\ είσθη τό κλαπέν ποσόν καί άπέδω- 
κε τούτο είς τήν ’Επιτροπήν τοΰ 
Ναού.

Τό επόμενον έτοε διεπράχθη 
κλοπή είς έτερον Ναόν. Ταύτην έκ 
τών άποτι πωμάτων τοΰ τόποι τελέ- 
σεως άπεκαλύφθη ότι, διέπραξεν 
έπισεσημασμένον άτομον. Τούτο 
συλληφθέν ομολόγησε μεταξύ τών 
άλλων κλοπών καί τήν είς βάρος

τοΰ Ναοΰ Πειραιώς έξ ής άπεκόμι- 
σε τό ποσόν τών 22.500 δραχμών.

ε) Τό έτος 1964, έτελέσθη κλοπή 
διαρρήξεως είς έτερον Ιερόν Να
όν. Μετ’ όλίγας r μέρας ύπό τής 
άστυιομ κής αρχής άπηγγέλθη κα
τηγορία κατά έπισεστ μ ιομενού, 
όστις καταληφθείς έπ’ αύτοφώρω, 
(ί μολόγησεν έαυτόν ένοχον καί τής 
τοΰ προαναφερθέντος Ναοΰ. ’Αλλά 
μετά δ μ jvov δ^ηκριβώθη δακτυλο
σκοπ ικώς, ότι ένοχος τής κλοπής 
τοΰ Ναοΰ ήτο έτερον πρόσωπον 
καί ούχί ό έπ’αύτοφώρφ συλληφθείς

Ό  δράστης τή ς  κλοπής διά  ρήξεω ς 
τώ ν  γρ υ λλ ώ ν  τοΰ  παραθύρου κατά  
πάσαν π ιθα νότη τα  θά ά φ η σ ε τό 
έπ ισκεπτήριον τώ ν  δα κ τυλ ικ ώ ν του 
ά π ο τυ π ω μ ά τω ν  είς  τόν τόπον τοΰ 
έγκ λή μ α το ς . Ή  ά ν ίχν ευ σ ις  θά τό 
α π ό δ ε ιξ η .

ψευδώς ί μολογ ή σας έαυτόν ώς 
ένοχον.

Έ κ τών άνωτέρω περιστατικών 
ατινα άνταποκρίνονται είς αριθμόν 
μόνον τεχνικώς άποκαλυφθέντων 
ένοχων ή αθώων, άβίαστον συμπέ- 
ραομι συνάγεται ότι οί έπιλαμβανό- 
μενοι τής διαλευκάνσεως αδικημά
των ή καί συμβάντων άνακριτικοί 
υπάλληλοι, δέον όπως παραλλήλως 
πρός τό άνακριτικόν των έργον, 
έξαιτοΰνται αμέσως τήν συνδρομήν 
τής ειδικής ’Υπηρεσίας, πρός άνεύ- 
ρεσιν στοιχείων βεβαιωτικών τοΰ 
αδικήματος ή συμβάντος καί απο
καλυπτικών τής ταύτότητος τοΰ 
δράστου πάσης φύσεως ιχνών, τών 
όποιων ή μέν άνομοιότης προτρέ
πει τούς έρευνώντας νά στραφώσιν 
εγκαίρως πρός άλλην κατεύθυνσιν. 
ή δέ ταύτότης απαλλάσσει αυτούς 
άπό τοΰ μ όχθου έτέρων αστυνομι
κών ένεργειών καί άνακριτικών πρά
ξεων, αϊτινες καταλείπουν ένδεχο- 
μένως αμφιβολίας περί τής ενοχής 
διαρρήδην άρνουμένου τήν τέλε- 
σιν τής πράξεως κατηγορηθέντος 
προσώπου.

Άναγκαΐον δθεν καθίσταται όπως 
συχνότερον χρησίμοποιώνται αί 
τεχνικοί αποδείξεις, δηλαδή αί διά 
τών δαλκτυλικών άποτυπο μίτων, 
φώτογραφικής γραφολογίας ώς καί 
αί βιολογικοί, φυσικοί καί χημ καί 
μέθοδοι, διά τών οποίων μόνον κα
θίσταται δυνατόν καί όλιγώτεροι 
ένοχοι έγ κλημάτων νά διαφύγωσιν 
τήν τιμωρίαν, άλλά τό καίσπουδαιό- 
τερον, ούδείς αθώος νά καταδικα- 
σθή διά τής προσαγωγής άποδεί- 
ξεων, φαινομ ενικώς μέν άσφαλών 
καί βεβαίων, άλλά πράγματι άνα- 
ληθών.

Ουτω διά τής ει’μιθόδου άνακρι- 
τικής ένεργείας καί τής εντέχνου 
έι μ ιταλλεύσεως τών ιχνών, άφ’ 
ένός μέν τό δημόσιον αίσθημα ικα
νοποιείται διότι δέν διέφυγε τής 
λογοδοσίας ό πραγματικός δρά
στης, άφ’ ετέρου δέ παραμένει άλώ- 
βητον τό κΰρος τής δικαιοσύνης.

ΚΩΝ]ΝΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ
Έ ρ ευ ν α  πρός άνεύρεσιν δα κ τυλ ικ ώ ν ά π ο τυ π ω μ ά τω ν  ή ά λλω ν ιχ ν ώ ν  έπ ΐ 
δ ιαρρηχθέντος χ ρ η μ α το κ ιβ ω τ ίο υ .
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Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Χ Κ Ε Ψ Ι Ζ  
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΙ ΒΕΛΓΙΚΗ! ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ!

Τό Σάββατον 27 Μαρτίου 1971 άφίχθησαν αεροπορικώς εις 
τήν Χώραν μας δέκα πέντε 'Αξιωματικοί τής Βελγικής Χωρο
φυλακής, πραγματοποιοϋντες έκπαιδευτικής ένημερώσεως 
ταξίδιον έν τφ πλαισίω τής διεθνούς συνεργασίας πρός σύσφι- 
ξιν τών μεταξύ τών διαφόρων ’Αστυνομιών Σχέσεων.

Τής αποστολής ταύτης μετεϊχον οί κάτωθι Αξιωματικοί: 
1) Άντ]ρχης κ. ΜΠΕΡΝΑΡ, 2) Άντ]ρχης κ. ΝΤΕΒΟΣ 3) Ταγ
ματάρχης κ. ΧΟΥΣΙΕΡ α) Ταγματάρχης κ. ΓΚΙΜΙΝ 5) Ταγ
ματάρχης κ. ΡΟΥΜΠΕΝΣ 6) Μοίραρχος κ.ΛΕΩΝ 7) Υπομοί
ραρχος κ. ΒΑΝΟΥΕΡΣΙΕΝΤΕ 8) Υπομοίραρχος κ. BAN ΛΕ- 
ΚΕ 9) Άνθ]σ:ής κ. BAN. ΚΡΙΚΙΜΓΚΕΝ 10) Άνθ]στής κ. 
ΚΑΤΕΝ 11) Άνθ]στής κ. ΜΠΕΑ—ΑΕΡ 12) Άνθ]στής κ. ΝΤΕ- 
ΠΕΤΕΡ 13)’Ανθ] ττής κ.ΝΤΕΦΕΥΤΕΡ 14)’Ανθ]στής κ.ΒΑΝΝΤ 
-ΟΥΓΚΕΝΜΠΡΟΚΕΡ καί 15) Άνθ]στής κ.ΒΑΝ -ΝΑΤΑΜΕ.

Τούς ανωτέρω ύπεδέχθησαν εις τό άεροδρόμιον έξ ονόματος 
τού’Αρχηγού Χωροφυλακής Άντ]γου κ. ’Αναστασίου Καρυώ- 
του, οί Άντ]ρχης κ. Ιωάννης Μαριόλης, Ταγμ]ρχης κ. Δημή- 
τριος Γονατάς, Ταγ]'ρχης κ. Γεώργιος Νικολόπουλος καί ό 
Μοίραρχος κ. Ιωάννης Τρύπης.

Ή χαρά τών ξένων συναδέλφων ύπήρξεν έκδηλος άπό τήν 
πρώτην στιγμήν καί έξεδηλώθη μέ αύθόρμητον ένθουσιασμόν 
καί έγκαρδιότητα, διότι ώς έδήλωσαν άντικρύσαντες τήν στο
λήν τής Ελληνικής Χωροφυλακής, περί τής όποιας ̂  ήδη 
έγνώριζον αρκετά, ήσθάνθησαν, ώσάν νά εύρίσκοντο εις τό 
«σπίτι των . ..»

Οί φιλοξενούμενοι άπό τής πρώτης στιγμής τής άφίξεώς των 
εύρίσκοντο άπό έκπλήξεως εις έπληξιν καί δέν ευρίσκουν λό
γους νά έκφράσουν τήν χαράν καί τόν θαυμασμόν των.

Τό Εενοδοχεϊον τής Γλυφάδας εις τό όποιον τούς έφιλοξέ- 
νησεν ή Χωροφυλακή, κάτω άπό τόν καταγάλανο άττικόν ου
ρανόν, δίπλα εις τήν όμορφη άκρογιαλιά τού Σαρωνικοΰ, 
τούς κατεγοήτευσε κυριολεκτικώς.

Ή θερμοτάτη ύποδοχή καί ή αύθόρμητος έγκαρδιότης 
ύπήρξαν τό βόθρον τό όποιον, άπό τής πρώτης στιγμής 
εδημιούργησε τάς προϋποθέσεις άναπτύξεως (ΐιας ειλικρινούς 
συναδελφικής φιλίας καί οίκειότητος, μεταξύ τών συναδέλφων 
τού Βελγίου, οί όποιοι αύθορμήτως καί ένθουσιωδώς έδήλωσαν 
τά έξής: «Σείς οί Έλληνες, άπόγονοι τού Ξενίου Διός,δένμπο- 
ρεΐται παρά νά κατακτάτε τις καρδιές τών άνθρώπων καί νά

Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ  Τ Ρ Υ Π Η
Μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

τούς κάνεται όχι μόνον νά γελούνε, άλλα πρό πάντων καί ευ
τυχισμένους. Έγνωρίζαμε, ότι ή Ελλάδα είναι ή πατρίδα τού 
Θεού τής φιλοξενίας, άλλά δέν περιμέναμε πώς ό κάθε "Ελλην 
μέ τό άτέραντο καί άνοικτόκαρδο χαμόγελό του καί τήν εύγέ- 
νειάν του, άντιπροσώπευε πράγματι τόν ξένιον Δία . . . τόν 
όποιον καί βλέπομεν εις τό πρόσωπο όλων έκείνων οί όποιοι 
κάνουν τό παν διά νά μάς ευχαριστήσουν».

Τήν έπομένην τής άφίξεως τών Βέλγων Αξιωματικών, Κυρια
κήν 28ηνΜαρτίου 1971, τό Άρχηγεΐον Χωροφυλακής παρέθε
σε γεύμα εις τούς φιλοξενουμένους εις μαγευτικόν Ξενοδο- 
χεΐον τού Σουνίου, κατά τό όποιον έπεκράτησεν θερμότατη 
καί έγκαρδιοτάτη άτμόσφαιρα ώς καί άνταλλαγή πολλών φι
λοφρονήσεων.

Ο Άντ]ρχης κ. Ιωάννης Μαριόλης προσφωνών τούς ξένους 
συναδέλφους έτόνισεν ιδιαιτέρως τήν χαράν τών Ελλήνων 
συναδέλφων των διά τήν ευκαιρίαν ή όποια τοϊς έδόθη, ΐνα φι
λοξενήσουν τούς Βέλγους συναδέλφους των διά πρώτην φοράν 
καί διεβίβασε τάς εύχάς τού κ. 'Αρχηγού Χωροφυλακής διά 
μίαν εύχάριστον παραμονήν των είς τήν Πατρίδα μας.

Άντιπροσφωνών ό Βέλγος Άντ]ρχης κ. Μπερνάρ έτόνισεν 
τά έξής:

«Θεωροϋμεν εύτυχές τό γεγονός, ότι εΰρισκόμεθα μεταξύ τών 
συναδέλφων μιας Χώρας είς τήν όποιαν έγεννήθη ό μεγαλύ
τερος άρχαίος πολιτισμός, άπό τόν όποιον μετέπειτα έγεννήθη 
ό σημερινός Ευρωπαϊκός τοιούτος καί ή όποια είναι πραγματι
κά μιά άπό τάς όμορφοτέρας χώρας τού κόσμου».

Μετά τό γεύμα έπηκολούθησε ξενάγησις είς τόν Ναόν τού 
Ποσειδώνος τού Σουνίου, όπου Χωροφύλαξ τής Τουριστικής 
'Αστυνομίας, άνέπτυξεν είς τήν άγγλικήν γλώσσαν τό Ιστο
ρικόν αύτοΰ.
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ί ην Δευτέραν 29ην Μαρτίου 1971, οι φιλοξενούμενο» μας 
έ- εσκέψθησαν ι ην Διεύθυνσιν Εγκληματολογικών'Υπηρεσιών 
ό.ίοα τούς έξενάγησαν Αξιωματικοί τής 'Αστυνομίας Πόλεων 
καί Χωροφυλακής καί τούς ένημέρωσαν έπί θεμάτων έπαγγελ- 
ματικοΰ ένδιαφέροντος.

Επηκολούθησε μικρά σύσκεψις πρός ένημέρωσίν των καί 
κατόπιν έπίσκεψίς των κατ' ίδιαν Γραφείων, Οί ξένοι συνά
δελφοι έπέδειξαν ιδιαίτερόν ένδιαφέρον δι όλους τούς 
τομείς τής δραστηριότήτος τής Υπηρεσίας ίάύΐης καί ηύ- 
χαρίστησαν θερμότατα τούς Αξιωματικούς οί όποίοι τούς 
έξενάγησαν.

Τήν Τρίτην, .ΙΟΜαρτίου 1971, οί Βέλγοι 'Αξιωματικοί είχον 
την ευκαιρίαν νά έπισκεφθοϋν τούς αρχαιολογικούς χώρους 
καί τά Μουσεία τών Αθηνών.

Ο ένθουσιασμός των ήτο καταφανής. Ό θαυμασμός των αύ- 
θόρμητος καί ή συγκίνησίς των ζωγραφισμένη έντόνώς κϊς τά 
πρόσωπά των.

Όπως μας έδήλωσαν, ή έπίσκεψίς των εις τήν Άκρόπολίν. 
ήτο ένα εύλαβικόν προσκύνημα τής χώρας, ή όποια έχάρισέ 
πράγματι τό φως εις όλον τόν κόσμον καί ή όποίά ακόμη καί 
σήμερον συνεχίζει νά φωτίζη τήν ανθρωπότητά.

*
Τό απόγευμα τής ίδιας ημέρας, έπεσκέφθησαν τάς Σχολάς 

Χωροφυλακής, εις τάς όποιας τούς ύπεδέχθη έγκαρδιότατα ό 
Διοικητής Ταξίαρχος κ. Ίωάν. Ρίζας, ό Συντ]ρχης κ.Δ. Κώσ- 
ταινας καί οί Αξιωματικοί τών Σχολών.

Μετά τήν έπίσκεψιν τών διαφόροιν χώρων τών Σχολών, 
διά τούς όποιους έξέφρασαν τόν θαυμασμόν των, έπηκολού- 
θησε δεξίωσις καί έν συνεχεία συζήτησις έν φιλικωτάτη ατ
μόσφαιρα, κατά τήν όποιαν οί ξένοι έπέδειξαν ιδιαίτερον εν
διαφέρον διά τό σύστημα έκπαιδ τέως. Συγκινητική ύπήρξεν 
ή στιγμή καθ' ήν οί ξένοι βας συνάδελφοι άπέτισαν φόρον 
τιμής εις τό Ηρώον τών πεσόντων Ανδρών τής Χωροφυλακής 
τήζ Σχολής καί κατεπλάγησαν, όταν έπληροφορήθησαν ότι 
κατά τόν έπάρατον Δεκέμβριον τού 1944 καί έν συνεχεία 
κατά τόν προδοτικόν συμμοριτοπόλεμον ή Χωροφυλακή έπο- 
λέμησε ώς πραγματικός στρατός καί προσέφερεν έκατόμβας 
θυμάτων εις τόν αγώνα κατά τού Κομμουνισμού. Ιδιαιτέραν 
επίσης έντύπωσιν τούς προξένησε ή γραφιΚωτάτη καί πανέ
μορφη Εκκλησία τής Σχολής, ώς καί αί έγκαταστάσεις αθλο
παιδιών κ.λ.π. χώροι ταύτης, οί όποιοι έλαμπι από καθαριό
τητα.

Τήν έσπέραν τής ιδίας ήμέρας έπεσκέφθησαν τήν Ύπο- 
διεύθυνσιν Ασφαλείας Προαστίων, όπου τούς ύπεδέχθη έγκαρ- 
διώτατα ό Διευθυντής αύτής ό Συν]ρχης κ. Καραμπάτσος καί 
άπαντες οί Προϊστάμενοι ’Αξιωματικοί τών διαφόρων Γ ρα
φείων τής Υπηρεσίας ταύτης, οί όποίοι ένημέρωσαν τούς ξέ
νους έφ’ όλων τών θεμάτων τής αρμοδιότητας της έν πόση 
λεπτομερείμ.

Μετά τήν ένημέρωσίν των έπηκολούθησεν δεξίωσις έν φι- 
λικωτάτη ατμόσφαιρα καθ ήν ό Συν]ρχης κ. Κ. Καραμπάτσος 
προσφωνών αυτούς έτόνισεν ιδιαιτέρως, ότι αί τοιούτου εί
δους έπαφαί είναι έπιτακτικαί διά τήν άντιμετώπισιν τών, ώς 
καλούνται, «Διεθνών έγκληματιών», οί όποιοι αποτελούν πρα
γματικόν κίνδυνον δι’ όλους μας γενικώς. Ή Χωροφυλακή 
εις τόν τομέα αυτόν προσφέρει πολ/ ά καί συνεργάζεται στε- 
νώτατα μέ όλας τάς αστυνομίας μέλη τής Ίντερπόλ καί ότι 
θά είναι πάντα πρόθυμος νά προσφέρη τήν αρωγήν της εις 
τούς συναδέλφους τού Βελγίου, διότι αί προσωπικοί */νωρι- 
μίαι συμβάλλουν τά μέγιστα εις τήν δημιουργίαν δεσμών φι
λίας καί εις τήν προαγωγήν τής διεθνούς συνεργασίας,

Τήν 31 ην Μαρτίου 1971, συνοδευόμενοι ύπό τών συνδέσμων 
Αξιωματικών, οί φιλοξενούμενοι έπραγματοποίησαν διή
μερον έκδρομήν άνά τήν Πελοπόννησον, ή οποία καθ' ομο
λογίαν των, θά παραμείνη αλησμόνητος.

Πρώτη των έκπληξις ύπήρξεν ή τάξις εις τήν ’Εθνικήν άρτη- 
ρίαν καί ό τρόπος καθ' όν οί τροχονόμοι τής Χωροφυλακής 
έξετέλουν τά καθήκοντά των. . . Δευτέρα έκπληξις των ύπήρ
ξεν ό οικοδομικός οργασμός κατά μήκος τών ακτών τής Πε
λοπόννησου. οί ατελείωτοι άμπελώνες, οπωρώνες, ελαιώνες, 
τά ανθόσπαρτα χωράφια, αί γραφικοί άκρογιαλιαί. τά πεντα
κάθαρα καί όλόασπρα χωριά μας. . .

Εις τό Αϊγιον τούς άνέμενεν άλλη έκπληξις. ή υποδοχή 
αύτών εις τό Αστυνομικόν Τμήμα τού Αίγιου, όπου τούς ύπε
δέχθη ό Διοικητής τού Τμήματος καί τούς ένημέρωσεν έπί 
θεμάτων άρμοδιότητος τού Τμήματος. Κατόπιν έπηκολούθησε 
μικρά δεξίωσις εις τό Τουριστικόν Περίπτερον τού Αίγιου 
καθ ήν προσεφέρθησαν άναμνηστικά δώρα εις τούς ξένους.

Ό  ‘Α ρχηγός Χ ωρ ]κής Α ν τ ισ τρ ά τη γ ο ς  κ . Α ναστάσιος 
Κ αρυώ τη ς παραδίδει εις τόν έπ ικ εφ α λ ή ς τώ ν  ’Α ξίω μα 
τ ικ ώ ν  τή ς Β ελγική ς Χ ω ρ οφ υλα κή ς χρυσοΰν άναμνηστι 
κόν έμ βλημα  του  Σ ώ μ α τος .

Ό  έπ ικ εφ α λ ή ς τή ς αποστολής τώ ν  Β έλγω ν Ά ξ ιω μ α τ ι 
κ ώ ν Ά ν τ  Ιρχης κ . Μ περνάρ εις άνάμνησιν τή ς έπ ισκέ 
ψ εω ς τω ν  έν Ε λ λ α δ ι. παραδίδει εις τόν κ . ’Α ρχηγόν 
Χ ω ρ]κής τή ν  υπηρεσιακήν του σ τολή ν.

Τά μέλη τή ς αποστολής τώ ν  Β έλγω ν Α ξ ιω μ α τ ικ ώ ν  
Χ ω ρ]κής φ ω το γρ α φ ο ύ μ ενα  κατά  τό προσκύνημά τω ν 
εις τόν ιερόν βράχον τή ς Ά κ ρ ο π ό λ εω ς τώ ν  ’Α θηνών
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Έν συνεχεία έπεσκέφθησαν τόν Σταθμόν Χωροφυλακής 
Λάππα, όπου ένημερώθησαν έπΐ θεμάτων άρμοδιότητος Στα
θμού Χωροφυλακής.

Τήν έσπέραν τής ιδίας ήμέρας κατέλυσαν εις τήν Ολυμπίαν.
Ή έπίσκεψις των αρχαιολογικών χώρων τής ’Ολυμπίας καί 

τού Μουσείου ύπήρξεν κατ’ αύτούς μία έξαιρετική τιμή, διότι 
ποιος δέν γνωρίζει, ότι άπό τόν ιερόν τούτον χώρον έκκινδ 
καθ’ έκάστην τετραετίαν ή ίερά φλόξ τών 'Ολυμπιακών αγώ
νων, άλλα καί ποιος δέν έχει θαυμάσει τό αριστούργημα τής 
γλυπτικής τόν «ΕΡΜΗ τού Πραξιτέλους». Ή συγκίνησίς των 
ήτο καταφανέστατη. ’Αληθές προσκύνημα. Δέν εϋρισκον 
τρόπον νά έκδηλώσουν τόν θαυμασμόν των καί τήν χαράν 
των.

Τήν Ιην ’Απριλίου 1971 έπεσκέφθησαν τήν Άνωτέραν 
Δ]σιν Χωροφυλακής Πελοποννήσου, όπου τούς όπεδέχθη 6 
’Ανώτερος Διοικητής κ. Στυλιανός Μαυρογιάννης ό Ύποδ]τής 
τής Α.Δ.Χ. ό Δ]τής τής Δ. X. ’Αρκαδίας καί άπαντες οι ’Αξιω
ματικοί Τριπόλεως.

Μετά τήν έπίσκεψιν είς τήν Α. Δ. Χωρ]κής, όπου τούς προ- 
σεφώνησε καί τούς ένημέρωσεν ένγενικαΐςγραμμαις όκ. Άνώ- 
τερος Διοικητής έπηκολούθησε δεξίωσις είς τό r-ενοδο- 
χεΐον Μαίναλον έν συναδελφική καί θερμοτάτη άτμοσφαίρα. 
Αγωνία καί περιέργεια διακατεϊχεν όλους μετά τήν άναχώ- 
ρησιν έκ Τριπόλεως μέ κατεύθυνσιν τήν Επίδαυρον, διά τό 
πασίγνωστον άνά τόν κόσμον μοναδικόν θέατρόν της. Ο 
Άντ]ρχης κ. Ντέβος άστειευόμενος έλεγεν «πιστεύω νά εϋ- 
ρωμεν άνοικτόν τό Νοσοκομείου τού Άσκληπειοΰ, διότι όλοι 
έχομεν πάθει μίαν εύχάριστη άσθένειαν. . . έρωτευθήκαμε τήν 
όμορφη Ελλάδα σας. . . θά νοσταλγούμε πάντα τις ομορφιές 
σας, καί τόν καταγάλανου ουρανόν.. .».

Τό Μουσεΐον, τό θέατρον, ή μαγευτική φύσις, ή ήσυχία. 
ή κατάνυξις τού ίεροΰ αύτοΰ.χώρου έγοήτευσε τούς πάντας. .
Ο Ταγματάρχης κ. Χουσιέρ. έλεγεν.. . «ένόμιζα ότι βλέπω 

μπροστά μου αυτόν τόν ίδιον τόν Σοφοκλή, τόν Αισχύλο, τόν 
Ευριπίδη νά παίζουν τούς πρώτους ρόλους τών δραμάτων τά 
όποια προσεπάθουν νά μεταφράσω είς τό Γυμνάσιον καί ή 
συγκίνησίς μ’ έπνιγε. . . τώρα δικαιολογώ τήν έπιμονήν τών 
καθηγητών μας νά έντρυφώμεν ιδιαιτέρως είς τήν έρμηνείαν 
αύτών».

Δυστυχώς ό χρόνος δέν ήτο έπαρκής καί σέ λίγο τό ώραϊον 
μας ταξείδι έσκέπασε τό σκοτάδι. Πάντα ταΰτα όμως τό φώς 
τής Τύρινθος, τών Μηκηνών, τής ’Αρχαίας Κορίνθου καί ή 
βροντώδης φωνή τού ’Αποστόλου Παύλου, ήσαν άρκετά νά 
κάμουν τούς ξένους μας νά ένθυμηθοΰν, τήν ένδοξον ιστορίαν 
τών ιερών τούτων χώρων, τήν όποιαν, ώς μας έδήλωσαν. 
έδιδάχθησαν είς τό Γυμνάσιον.

Ή κόπωσις τού ταξειδίου είχεν λησμονηθή καί ή λύπη διά 
τό τέλος αυτού ήτο καταφανής... «θά ήθέλαμε νά μή τελειώ- 
ση ποτέ αύτό τό γλυκό όνειρο καί νά είσθε βέβαιοι, ότι δέν 
θά τό ξεχάσωμεν ποτέ. ..»  Έδήλωσαν κατά τήν’έπιστροφήν 
είς ’Αθήνας.

*
Τήν Παρασκευήν 2 ’Απριλίου 1971 παρετέθη έπίσημον 

γεύμα παρά τού ’Αρχηγού Χωροφυλακής Σντιστρα- 
τήγυυ κ. ’Αναστασίου Καρυώτη καθ’ ό έκτος τών φιλοξε- 
νουμένων παρεκάθησαν, ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
κ. Θεράπων Γαλανόπουλος, ό Ύπαρχηγός τής Αστυνομίας 
Πόλεων κ. Κ. Τσοΰγκος, οί Α'. καί Β'. Ύπαρχηγοί Χωροφυ
λακής Υποστράτηγοι κ. Παναγιώτης Μάλλιος καί κ, Κων]νος 
Μπανάκας, ό ’Επιθεωρητής τής Α'. Έπιθεωρήσεως Χωρ]κής 
Ύποσ]γος κ. Χρήστος Καραβίτης καί οί σύνδεσμοι ’Αξιω
ματικοί.

Κατά τό γεύμα έπεκράτησε πραγματικά συναδελφική καί 
θερμοτάτη άτμόσφαιρα. καθ’ ήν άντηλλάγησαν πολλαί φίλο- 
φρονήσεις,

Ό κ. ’Αρχηγός Χωροφυλακής είς λίαν έμπνευσμένην προ- 
σφώνησιν, έτόνισε ιδιαιτέρως τήν χαράν του, διότι είχεν τήν 
ευκαιρίαν νά φιλοξενήση έκπροσώπους τού άδελφοΰ Σώματος 
τού Βελγίου διά πρώτην φοράν καί ότι αί τοιούτου είδους 
έπαφαί, είναι μεγίστης σημασίας διά τήν σύσφιξιν ούχί μό
νον τών ήδη υφισταμένων φιλικών καί συμμαχικών δεσμών 
μεταξύ Ελλάδος καί Βελγίου, άλλά καί κυρίως διά τήν βελ- 
τίωσιν καί περαιτέρω άνάπτυξιν τής διεθνούς συνεργασίας είς 
τόν άγώνα τών Σωμάτων άσφαλείας έναντίον τού έγκλήματος 
καί διά τήν έξασφάλισιν τής έφαρμογής τών Νόμων καί τής 
τάξεως, πράγμα τό όποιον άποτελεί τό προπύργιον τής έλευ- 
θερίας τού Δυτικού κόσμου, είπιόν χαρακτηριστικώς έν γενι- 
καΐς γραμμαϊς τά έξής.

«Είμαι άπολύτως πεπεισμένος, ότι αί τοιούτου είδους έπα
φαί άποτελούν μίαν μοναδικήν ευκαιρίαν:

Οί Β έλγοι ’Α ξιω μ α τικ ο ί τής Χ ω ροφ υλακής έν μέσω 
τού Δ ιο ικητοΰ τή ς Σ χο λ ή ς ’Α ξιω μ α τικ ώ ν  καί Δ οκ ίμω ν 
'Α ξ ιω μ α τικ ώ ν  κατά  τήν έπ ίσ κ εψ ιν  τω ν  είς τάς Σ χολά ς 
Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς.

Διά τήν δημιουργίαν νέων γνωριμιών ή τήν άνανεωσιν 
μιας φιλίας, τήν όποιαν πιθανώς ό χρόνος καί αί άποστάσεις 
έχουν άξασθενήσει.. .

Διά τήν άνανέωσιν καί βελτίωσιν τού πνεύματος τής άμοι- 
βαίας κατανοήσεως καί συνεργασίας, πράγμα τό όποιον είναι 
άπολύτως απαραίτητον μεταξύ φίλων καί συμμάχων χωρών5 
ώς τό Βέλγιον καί ή Ελλάς.

Έν συνεχεία ό κ. Αρχηγός έτόνισεν: «είς τήν χώραν υμών 
κύριοι άνήκει ή μεγάλη τιμή καί τό προνόμιον τής πρωτοβου
λίας άναδιοργανώσεως τού διεθνούς όργανισμοϋ σύνεργασίας 
τών ’Αστυνομιών, τής ΙΝΤΕΡΠΟΛ, τήν όποιαν, ώς γνωστόν 
τό έτος 1946 άνεδιωργάνωσεν ό Γενικός Διευθυντής τής Πα- 
τρίδος σας κ. Λόίβας.

Ή Ελληνική Χωροφυλακή ή όποια πιστεύει άπολύτως 
είς τό ιδανικά έκείνων, οί όποιοι άπεφάσισαν τήν ϊδρυσιν 
τού διεθνούς τούτου όργανισμοϋ, έπέτυχε κατά τά τελευταία 
4 έτη σημαντικά βήματα προόδου καί τούτο χάρις είς τήν άμέ- 
ριστον συμπαράστασιν τής Εθνικής μας Κυβερνήσεως, ή 
οποία έδημιούργησε τάς άπαραιτήτους προϋποθέσεις διά τήν 
περαιτέρω έξέλιξίν της καί τήσ έδωσε τήν δυνατότητα νά 
παρακολουθήση τήν σημειουμένην είς τόν τομέα αυτόν προ- 
οδον».

Τελευτών έτόνισεν: «Είμαι βέβαιος, ότι έκτος τών αρχαιο
λογικών χώρων καί λοιπών ένδιαφερόντων τά όποια είδατε 
θά διαπιστώσατε, ότι είς τήν σημερινήν Ελλάδα έπικρατεϊ

Ό  κ .  ’Α ρχηγός Χ ω ροφ υλα κή ς έν μέσω  τώ ν  Ά ν τ  Ιρχών 
τής Β ελγικής Χ ω ρ]κής κ . κ .  Μ περνάο καί Ν τεβός κατά 
τό παρατεθέν πρός τ ιμ ή ν  τώ ν  Β έλγω ν ’Α ξιω μ α τικ ώ ν 
έπίσημον δ ε ΐπ ν ο ν .
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άπόλυτος τάξις καί ήσυχίη καί ότι ή Ελλάς προχωρεί άπε- 
ρίσπαστος εις τόν δρόμον τής προόδου...».

Ό Άντ]ρχης κ. ΜΠΕΡΝΑΡ άντιπροσφωνών τόν κ. 'Αρχη
γόν Χωροφυλακής, έδήλωσεν χαρακτηριστικούς, ότι τό τα- 
ξείδιον τούτο άπετέλει εν δνειρον όλων τών συναδέλφων του 
καί ότι θά έπρεπε νά είναι Δημοσθένης διά νά δυνηθή νά έκ- 
φράση τά αισθήματα έξ ών διεπνέετο κατ’ έκείνην τήν στι
γμήν. Μεταξύ δέ άλλων είπε τά έξής: «Δυστυχώς δέν είμαι 
Δημοσθένης καί ούτε ύπήρξα μαθητής τού Ήσαίου, δι’ αύτό 
δέν θά σας κουράσω μέ μακροσκελή λόγον. Θά άφήσω νά 
δμιλήση ή καρδιά. .. καί όταν λέγω ή καρδιά μου, έννοό> όλας 
τάς καρδίας τών παρισταμένων εις τό τιμητικόν τούτο δεϊπνον 
συναδέλφων μου.

Έπιλέξαμε τήν 'Ελλάδα ώς χώραν πραγματοποιήσεως τού 
έκπαιδευτικοΰ τούτου ταξειδίου διά πολλούς λόγους καί κυ
ρίως. . . διότι ή λέξις ΕΛΛΑΣ μάς φέρει πολλάς μαθητικός 
άναμνήσεις, όταν είς τά θρανία τού Γυμνασίου προσεπαθού- 
σαμε νά μεταφράσωμεν τούς φιλοσόφους τού Ελληνικού πο
λιτισμού, Σωκράτην, Πλάτωνα, Άριστοτέλην, Δημοσθένην. 
Εύριπίδην, τόν "Ομηρον κλπ. . .

Τί λοιπόν συνηντήσαμε άμα τή καθόδω μας έκ τού άερο- 
πλάνου. ..;

Πρώτον τήν πανέμορφην ’Αθήνα σας. .. Καί δεύτερον μίαν 
όμάδα συναδέλφων μας τής Ελληνικής Χωροφυλακής κΓ 
αύτό μάς έχαροποίησεν ιδιαιτέρως, διότι θά εΐχομεν ξεναγούς 
πού μιλούν τήν ιδίαν άδελφικήν γλώσσαν τής Χωροφυλακής. 
’Επιθυμώ Κύριε ’Αρχηγέ, νά έκφράσω καί δημοσία τάς θερ- 
μοτάτας ευχαριστίας μου καί τήν ευγνωμοσύνην όλων μας 
πρός Υμάς καί τούς άνωτέρω’Αξιωματικούς σας διά τάς προ
σπάθειας τάς όποιας κατεβάλλατε, ΐνα καταστή ή παραμονή 
μας ένταύθα πλέον εύχάριστος.

Α1 Άθήναι, ό Πειραιεύς, ή ’Αττική, ή Πελοπόννησος είναι 
όλα θαυμάσια διά νά κάμουν τόν κάθε ξένον εύτυχή.. . Έμε- 
λετήσαμεν αρκετά τήν Ελληνικήν ιστορίαν, ήκούσαμεν πολ
λά διά τούς άρχαιολογικούς χώρους, πλήν όμως αύτό τό ό
ποιον εϊδομεν μέ τάς μάτια μας ύπερβάλλει πάσαν προσδο
κίαν. Έμείναμε κατάπληκτοι. Τά πάντα ήσαν θαυμάσια. Ό 
'Ελληνικός λαός μάς κατέπληξε καί μάς κατέκτησε κυριολε- 
κτικώς, μέ τήν εύγένειάν του καί τήν φιλοξενίαν. . .

. . . Τέλος ή Χωροφυλακή. . . Δέν μπορώ νά εΰρω τάς κα
ταλλήλους λέξεις, διά νά έκφράσω .τά αίσθήματά μας αύτήν 
τήν στιγμήν. Κατά τήν έπίσκεψιν μας εΐχομεν τήν εύκαιρίαν 
νά δοΰμεν τήν ευγένειαν, τά συναδελφικά αισθήματα καί τήν 
φιλοξενίαν τών συναδέλφων μας τής Χωροφυλακής.

Στρατηγέ μου, έπιτρέψατέ μου νά άναφέρω, ότι δικαιούσθε 
νά είσθε ύπηρήφανος διά τούς αξιωματικούς καί τό Σώμα 
τό όποιον διοικείτε.

Προσωπικώς καί έκ μέρους τών συναδέλφων μου, παρακα
λώ, Κύριε ’Αρχηγέ, δεχθήτε τάς θερμοτάτας μου εύχαριστίας 
καί τήν ευγνωμοσύνην μας, διότι μάς έδώσατε τήν εύκαιρίαν 
νά δούμε τήν μαγευτικήν σας χώραν καί νά μάς τιμήσητε μέ 
τό άποψινό δεϊπνον καί παρ’όλον τόν πολύτιμον χρόνον σας νά 
μάς περιποιηθήτε καί είς τό γραφεΐον σας. . . είναι κάτι τό 
όποιον δέν θά ξεχάσωμε ποτέ. ..».

Σέ άτμόσφαιρα φιλικωτάτη έσυνεχίσθη τό Δεϊπνον μέχρι 
τής 02.00 ώρας καί οί φιλοξενούμενοι κατενθουσιάσθησαν. 
όχι μόνον άπό τόν εύχάριστον περιβάλλον, άλλά καί άπό 
τό έξαιρετικόν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα τού κέντρου, δοκι- 
μάσαντες κατ’ αύτόν τόν τρόπον καί τό «Ελληνικό γλέντι», 
τό όποιον έδήλωσαν θά τούς μείνη άξέχαστο.

*
Τό Σάββατον 4ην ’Απριλίου 1971 έκπρόσωποι τών φιλο- 

ξενουμένων έδωσαν συνέντευξιν εις τόν Σταθμόν Τηλεοράσεως 
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων.

Ή συνέντευξις υπήρξε λίαν έπιτυχής καί οί φιλοξενούμενοι 
ξένοι είχον τήν ύκαιρίαν νά έκφράσουν τάς έντυπώσεις των 
άπό τήν έπίσκεψιν των είς τήν Πατρίδα μας:

Ούτως ό έπικεφαλής τών φιλοξενουμένων Άντ]ρχης είχεν 
τήν ευκαιρίαν νά έκδηλώση βιά μίαν είσέτι φοράν τόν ενθου
σιασμόν του διά τήν πατρίδα μας εΐπών τά έξής: «Ό σκοπός 
τής έπισκέψεώς μας είς τήν Ελλάδα ήτο νά δούμε τήν χώραν, 
τήν όποιαν έγνωρίσαμεν άπό τά παιδικά μας χρόνια, τήν πα
τρίδα τού 'Ομήρου, τού Σοφοκλέους, τού Σωκράτους, τού Πλά
τωνος, τού Άριστοτέλους καί άλλων παγκοσμίως γνωστών 
προσωπικοτήτων καί νά έλθωμεν είς έπαφήν μέ τήν 'Ελληνικήν 
Χωροφυλακήν, διά νά σχηματίσωμεν μίαν γενικήν εικόνα 
περί τής όργανώσεώς της καί τής άποστολής της. Εύρήκαμε

Χ ωροιρύλαξ τής Τ ουριστικής ’Α στυνομίας ξεναγεί είς 
τήν α γγλ ικ ή ν  γλώ σσα ν τούς Β έλγους ’Α ξιω μ α τικούς 
είς τά ς α ρχα ιότη τα ς τού  Σ ο υ ν ίο υ .

εδώ μίαν πανέμορφην χώραν καί έναν γοητευτικόν λαόν δια 
τόν όποιον ή λέξις ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ δέν είναι μία απλή λέξις. 
Καί ιδιαιτέρως τούς Αξιωματικούς τής Χωροφυλακής, οί 
όποιοι πρέπει νά είναι βέβαιοι, ότι δέν θά ξεχάσωμε ποτέ τάς 
ώραίας στιγμάς τάς οποίας έπεράσαμε μαζί».

Ό Ταγ]ρχης κ. Χουσιέρ είχεν τήν εύκαιρίαν νά διατυπώση 
γενικωτέρας έντυπώσεις άπό τήν έπίσκεψιν του είς τήν Πα
τρίδα μας. δηλώσας τά έξής:

« ’Οφείλω νά ομολογήσω, ότι έχετε μίαν μαγευτικήν χώραν. 
Αί κυριώτεραι τών έντυπώσεών μου δύνανται νά συνοψισθούν 
είς τά έξής:

—Ή Ελλάς έχει ένα μεγαλειώδες Ιστορικόν παρελθόν πολ
λών χιλιετηρίδων.

- Μάς έδόθη ή ευκαιρία νά θαυμάσωμεν τούς άρχαιολογι- 
κούς θησαυρούς τού άρχαίου σας πολιτισμού, πλήν όμως δια
πιστώσαμε έπίσης. ότι σείς οί "Ελληνες δέν έπαναπαύεσθε 
έπί τών δαφνών τού παρελθόντος σας, όσον μεγάλον καί αν 
είναι τούτο. Ή χώρα σας εύρίσκεται είς πλήρη οργασμόν άνα- 
δημιουργίας είς κάθε τομέα τής ζωής. Διατρέχοντες τάς 
πόλεις, τά χωρία, τά βιομηχανικά καί τουριστικά κέντρα τής 
χώρας σας, διεπιστώσαμε όχι μόνον τήν θέλησιν τού 'Ελληνι
κού Λαού, άλλά καί τήν άπόφασίν του νά δημιουργήση μίαν 
σύγχρονον καί έξαιρετικά φιλόξενον χώραν».

Τελευταίος ώμίλησεν ό Ταγματάρχης κ. Ροΰμπενς. ό όποιος 
μεταξύ άλλων έδήλωσεν καί τά έξής:

«Έπίστευα. ότι είς τήν Ελλάδα θά έβλεπα τό μεγαλειώδες 
παρελθόν τής άρχαίας Ελλάδος. Βεβαίως, δέν υπάρχει άμφι- 
βολία, ότι ένετυπωσιάσθην πολύ άπό τήν Άκρόπολιν καί τό 
Θέατρον τής Έπιδαύρου π. χ., άλλ’ έξ ίσου μοΰ προύξένησεν 
ιδιαιτέραν έντύπωσιν καί ό άπίστευτα μεγάλος άριθμός τών 
άνεγειοομένων οικοδομημάτων είς τάς ’Αθήνας καί κατά μή
κος τών άκτών τής Πελοποννήσου.

Δέν θά λησμονήσω τήν πρώτην εικόνα πού είδα άπό τό 
αεροπλάνο μου. Τήν Αθήνα καί τόν Πειραιά. ’Εκτός άπό 
τήν οόμορφιά τών νησιών, άνεκάλυψα ξαφνικά κάτω άπό τόν 
λαμπρόν ήλιον, αύτήν τήν άπέραντη, όλόασπρη καί λαμπερή 
πόλι καί τούτο είναι έξαιρετικά έντυπωσιακόν.

—’Εκείνο όμως τό όποιον είναι χαρακτηριστικόν, είναι ή 
ψυχή τού Έλληνος ή ευγένεια τού Ελληνικού Λαού μέ τήν 
πολύ συναισθηματικήν μουσικήν του, ή οποία μέ συνήρπασε 
κυριολεκτικούς. Δέν θά σάς ξεράσω ποτέ».

Μέ αύτάς τάς έντυπώσεις τών ξένων έληξεν ή 8ήμερος φι
λοξενία τών συναδέλφων μας τής Βελγικής Χωροφυλακής, 
οί όποιοι, δέν εϋρισκον λέξεις νά έκφράσουν τήν εΰγνωμοσύ- 
νην καί τάς εύχαριστίας των, άλλά καί τήν λύπην των, διότι 
ή παραμονή των είς τήν χώραν μας έληξε τόσον γρήγορα.

Τήν Κυριακήν 5ην Μαρτίου 1971, οί Βέλγοι Συνάδελφοι 
μέ σφιγμένην τήν καρδίαν, διότι άφηναν πίσω των μίαν ώμορ- 
φη χώραν καί έναν εύγενή καί φιλόξενον λαόν, άνεχώρησαν 
καί πάλιν άεροπορικώς διά τήν πατρίδαν των, όπου τό ύπη- 
ρεσιακόν καθήκον τούς καλεϊ.

Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Τ Ρ Υ Π Η Σ
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Ή Σελίς  τών Τεχνικών

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑI
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( Σ κ ο π ό ς  - μ έ σ ο  - έ π ι δ ι ώ ξ ε ι ς )

Η Λ I A Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Α Κ Η  
Μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

Ένα θερμό ευχαριστώ όφείλο- 
μευ είς τό περιοδικόν «ΕΠΙΘΕΩΡΗ- 
ΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» διά την φι
λοξενίαν τής παρούσης στήλης 
εις τάς σελίδας του. ’Αλλά δεν 
είναι μόνον τό αίσθημα τής ευγνω
μοσύνης πρός τό έξαίρετον περιο
δικόν μας. ΓΤαάλληλα πρός αυτό 
συνυπάρχει καί τό αίσθημα τής 
υπερηφάνειας, διά τήν καταφανή 
πρόοδον καί άλματώδη έξέλιξιν 
είς τήν οποίαν τό Σώμα μας στα- 
θερώς καί μέ ρυθμόν γοργόν οδη
γείται ΰπό τής εμπνευσμένης καί 
θαρραλέας 'Ηγεσίας, χάριν καί 
τής στοργικής άντιμετωπίσεως 
τών προβλημάτων του υπό τής 
’Εθνοσωτηρίου ’Επαναστατικής 
Κυβερνήσεώς μας.

Σκοπός τής στήλης αυτής είναι 
νά προσφέρη είς τους Διαβιβα- 
στάς καί Τεχνικούς άλλά καί 
όλους τους άλλους άναγνώστας 
ένδιαφερούσας τεχνικός καί έγκυ- 
κλοπαιδικάς γνώσεις. Ή  στή
λη αυτή έπίσης θά περιλαμ- 
βάνη πληροφορίας περί τής συγ
χρόνου τεχνικής καί τής συντε- 
λουμένης προόδου είς τά μέσα 
τηλεπικοινωνίας, πρός διαρκή ένη- 
μέρωσιν. Πλέον δέ τούτων, κάθε 
Διαβιβαστής καί Τεχνικός Τηλε
πικοινωνιών δύναται διά μέσου 
τής Έπιθεωρήσεως Χωρ]κής νά 
ζητήση τεχνικός πληροφορίας πού 
άναφέρονται είς τον τομέα τής 
ειδικότητάς του. "Ετσι θά ύπάρ- 
ξη μία αμοιβαία συνεργασία πού 
πιστεύεται Θά άποφέρη τούς ανα
μενομένους καρπούς. ’Αλλά αύτά 
δέν άρκοϋν. ’Εκείνο πού προέχει 
είναι κάθε Διαβιβαστής, κάθε Τεχ
νικός νά άγαπήση τήν ειδικότητά 
του.

'Η συμβολή του Διαβιβαστοΰ είς 
τό εργον τοΰ Σώματος είναι με

γίστη, ιδίως είς κρισίους στιγμάς.
Ή  ανάγκη τής ταχείας μεταβι- 

βάσεως μιας πληροφορίας, ενός 
γεγονότος καί γενικώς τής έπικοι- 
νωνίας έκ μακρών αποστάσεων, 
υπήρξε θέμα πού άπησχόλησεν 
τον άνθρωπον άπό τής έποχής πού 
ήρχισεν νά ώργανώνεται κατά νο
μάδας. Τό θέμα άντιμετωπίζετο 
μέ συμβολικός κρούσεις τυμπάνων 
μέ τό άναμμα πυρών, μέ ’άγγελεια- 
φόρους ή ταχυδρομικός περιστε
ράς, μέ τήν προβολήν τών άνακλω- 
μένων άκτίνων τοΰ ήλιου ή άκό- 
μη καί τής σελήνης έπί τών κα- 
θρεπτών ή στιλπνών έπιφανειών 
ώς καί δι’ άλλων μέσων. Τέλος 
δέ διά τοΰ γνωστού ’Οπτικού 
Τηλεγράφου ό όποιος χρησιμοποι
είται είς προχείρους συνεννοήσεις 
άκόμη καί σήμερον. ’Από τον 
'Όμηρον πληροφορούμεθα ότι οί 
“Ελληνες άνήγγειλαν είς τήν 'Ελλά
δα τήν νίκην των έναντίον τών 
Τρώων μέ τό άναμμα διαδοχικών 
πυρών. Έπρόκειτο περί ενός προ
τύπου οπτικού τηλεγράφου, τον 
όποιον πρώτοι έπεννόησαν 
καί έφήρμωσαν οί “Ελληνες, ώνό- 
μαζον δέ τούτον «Φρυκτωρίαν».

"Ετσι μέ τήν βραδεΐαν αύτήν 
έξελικτικήν πορείαν τών μεθόδων 
τής έξ άποστάσεως συνεννοήσεως 
φθάνομεν είς τήν έποχήν τού Μαρ- 
κόνι, οπότε τά πράγματα λαμ
βάνουν άλλην μορφήν.

Ή  πρόοδος τής τεχνικής είς 
τά μέσα διαβιβάσεως έδημιούρ- 
γησεν αύτομάτως τήν άνάγκην 
τοΰ Θεσμού τών Τεχνιτών. Μέσα 
τηλεπικοινωνίας καίΤεχνΐται άπο- 
τελούν δύο συνεργαζομένους ίσο- 
δυνάμως παράγοντας. ’Έτσι ορί
ζεται ή συμβολή τού Τεχνικού. 
Ό  Τεχνικός είναι ό άγρυπνος 
θεράπων τών τηλεπικοινωνιακών

μέσων καί ό έγγυητής τής καλής 
λειτουργίας των. Διά τον λόγον 
αύτόν πρέπει νά ε'ναι άρτίως 
κατηρτισμένος καί έν ή μέρος τών 
καθημερινών προόδων τής τεχνι
κής έπί τού τομέως τής ειδικότη
τάς του.

Διαβιβασταί καί Τεχνικοί! Ή  
είδικότης σας άποτελεϊ εργον εύ- 
χάριστον. Υπάρχουν χιλιάδες έρα- 
σιτέχναι πού άσχολούνται άπό 
άγάπην μέ τό εργον σας, ένώ 
τό κυρίως έππάγελμά των είναι 
τελείως διαφορετικόν. Οί έρασι- 
τέχναι αύτοί άφησαν έποχήν καί 
έγραψαν ιστορίαν διότι άπό τάς 
τάξεις των έξεπήδησαν οί Μ :γά- 
λοι Έφευρέται τών βασικών συ
σκευών έκ τών οποίων προήλθον 
οί σημερινές ήλεκτρονικές τηλε- 
πικοινωνικαές συσκευές.

’Αλλά άς σταματήσωμεν ώς 
έδώ διά νά συνεχίσωμεν τήν συζή- 
τησίν μας είς τό επόμενον τεύχος, 
μέ τήν έλπίδα ότι ή στήλη αύτή 
Θά σάς ένθουσιάση καί θά σάς 
δώση τήν εύκαιρίαν νά αίσθανθή- 
τε διά τήν ειδικότητά σας άνά- 
λογα αισθήματα πρός έκεΐνα τών 
στρατιών τών άνιδιοτελών έρα- 
στών τών αιθέριων κυμάτων καί 
τής τεχνικής τών συσκευών τού 
αίώνος.
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Ή Α .Ε .4  Ά ν τ ιβ α σ ιλ ε ΰ ς  Σ τρ α 
τη γός κ . Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  ΖΩ· 1· ΤΑ- 
Κ Η Σ τσ ο υγκ ρ ίζε ι τό π α σ χα 
λ ινό  αυγό μ έ τ ό ν ’Α ρ χη γό νΧ ω 
ροφ υλα κή ς ’Α ντιστράτηγον κ . 
’Α ναστάσιον Κ Α ΡΥ Ω ΤΗ Ν  κατά  
τή ν διάρκειαν τη ς Ε πισκέψεω ς 
το ΰ  Ά ν τ ιβ α σ ιλ έ ω ς  ε ις  τά ς Σ χο 
λάς Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς, δπου τοΰ 
έπ εφ υ λ ά χθ η  θερμή κα ί Ενθου
σ ιώ δης υ π ο δ ο χ ή .

Ό  ’Α ντιπρόεδρος τή ς  Έ θ ν ι 
κής ’Ε π ανα σ τα τικ ή ς Κ υβερνή- 
σεω ς κα'ι ’Υ πουργός ’Ε σ ω τε
ρ ικώ ν κ .  ΣΤΥΛΙΑΝ ΟΣ Π Α Τ - 
ΤΑΚ ΟΣ κατά  τήν ημέραν τοΰ 
Π άσ χα  Επεσκέφθη τά ς Σ τρ α - 
τ ιω τ ικ ά ς  Μ ονάδας τοΰ  λεκανο
πεδίου ’Α ττικ ής κα ί τά ς  Σ χο 
λάς τω ν  Σ ω μ ά τω ν  ’Α σφ αλείας 
δπου έώ ρτασε τό Π ά σ χ α . Ό  
κ . ’Α ντιπρόεδρος κατά  τή ν  
έπ ίσ κ εψ ίν  του  εις τά ς Σ χο λ ά ς 
Χ ω ρ οφ υλα κή ς έγένετο  δεκτός 
μέ ενθουσιώ δη χειροκροτήματα  
κα ί π α ντοειδείς Εκδηλώσεις Εν
θουσιασμού τω ν  Ε ορταστώ ν. 
Ε ις τή ν φ ω το γ ρ α φ ία ν  ό κ . 
’Α ντιπρόεδρος τσ ο υγκ ρ ίζε ι τό 
π α σ χα λ ινό  αυγό μέ Δ όκιμον 
τή ς Σ χ ο λ ή ς .

Ρ
I

C
Γο

C

Ό  Γενικός Γραμματεύς τοΰ 
’Υ πουργείου Δ ημοσίας Τ ά - 
ξεω ς κ . Π ΕΤ ΡΟ Σ Κ Ω Τ Σ Ε - 
ΛΗΣ τή ν  ήμέραν τοΰ Π άσχα 
Επεσκέφθη π λε ίσ τα ς ’Υ πηρε
σίας Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς, γενόμ ε- 
νος πα ντοΰ  Ενθουσιω δώς δε
κτός , ή δέ παρουσία  του  ανά
μεσα είς τούς άνδρας τοΰ 
Σ ώ μ α τος κατά  τή ν  χαρμόσυνου 
ήμέραν τή ς  Ά να σ τά σ εω ς τοΰ 
Θ εανθρώ που απέδειξε διά  μ ίαν 
ε ίσ έτι φοράν τό σ υνεχές καί 
δημιουργικόν Ενδιαφέρον του 
ύπέρ τώ ν  άνδρώ ν τώ ν  Σ ω μ ά 
τω ν  ’Α σφ αλείας. Ε ίς  τήν φ ω το 
γρ α φ ία ν  ό κ . Κ Ω Τ ΣΕ Λ Η Σ 
τσ ουγκ ρ ίζε ι τό πα σ χα λ ινό  
αυγό μέ τροχονόμον Χ ω ρ οφ ύ
λακα τής Ύ ποδ ιευθύνσ εω ς 
Τ ροχαίας Π ροαστίω ν Π ρ ω τευ - 
ο ύ σ η ς .
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Ό  η γέτη ς τη ς  ’Ε θν ικής ’Ε πα
ναστατικής Κ υβερνήσεω ς κ . 
Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ 
ΛΟΣ Ισκόρπισε τόν ένθου— 
σιασμόν κα ί τή ν χαράν είς  δλας 
τά ς 'Υ πηρεσ ίας κα ί τά ς Στρα
τ ιω τ ικ ό ς  Μ ονάδας τάς όποιας 
έπεσκέφ θη  κατά  τή ν  ημέραν 
τοϋ  Π άσχα  εις τήν φ ω το  - 
γρ α φ ία ν  ό κ . Π ρω θυπουργός σύ
ρει τόν  λεβέντικ ο  έλληνικό χορό 
μ έτό ν  Α' Ύ π α ρ χ η γ ό Χ ω ρ ]κ ή ς , 
Υ π ο σ τρ ά τη γο ν  κ . Π ανα γιώ τη ν  
Μ άλλιον καί άλλους άνδρας τού 
Σ ώ μ α τ ο ς .

Ό  Υ π ο υ ρ γ ό ς  Δ ημοσίας Τό 
ξεω ς κ .  Π Α Ν Α ΓΙΩ ΤΗ Σ ΤΖΕ 
ΒΕΛ ΕΚ ΟΣ , έώ ρτασε τό Π άσχα 
μ ετά  τώ ν  άνδρώ ν τω ν  Σ ω μ ά 
τω ν  ’Α σ φ α λ ε ία ς , γενόμ,ενος 
π α ντού  δεκτός μέ ένθουσιώ δεις 
έκ δη λώ σ εις , αί όποΐαι μαρτυ 
ροΰν τόν βαθύν σεβασμόν καί 
τά  α ισθήματα  ευγνω μ οσύνη ς 
τώ ν  άνδρώ ν τώ ν  Σ ω μ ά τω ν  
’Α σφ αλείας προς τό πρόσω πον 
τοϋ κ . ‘Υ πουργού . Ε ϊς  τή ν φ ω 
το γρ α φ ία ν  ό κ . 'Υ πουργός Δ η 
μοσίας Τ ά ξεω ς τσ ουγκρίζει τό 
Π ασχαλινό  αϋγό μέ Δ όκιμο 
Υ π εν ω μ ο τά ρ χη  εις τά ς  Σ χ ο 
λάς Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς, όπου ό 
έφ ετε ινός εορτασμός τού 
Π άσχα ύπερέβη  είς λαμπρέ 
τ η τ α , μ εγαλοπρέπειαν κα ί έν 
θουσιασμόν κάθε προηγούμε 
ν ο ν .

Ό  ’Α ρχηγός Χ ω ρ]κής ’Α ντι
στράτηγος κ . Α ΝΑ ΣΤΑ ΣΙΟ Σ 
Κ Α ΡΥ Ω ΤΗ Σ καθώ ς καί ή λοι
πή ηγεσ ία  τού Σ ώ μ α τος εό ρ 
τασαν τό Π άσ χα  άνάμεσα εις 
τούς άνδρας τού  Σ ώ μ α τος έ π ι-  
σ κ εφ θέντες σχεδόν άπάσας τάς 
υπηρεσίας Χ ω ροφ υλα κή ς τού 
λεκανοπεδίου ’Α ττικ ής . Ε ίς τήν 
φ ω το γ ρ α φ ία ν  ό κ . ’Α ρχηγός 
Χ ω ροφ υλα κή ς τσ ουγκρ ίζει τό 
π α σ χα λ ινό  αυγό μέ τέκνον ά \ -  
δρός τού Σ ώ μ α τος κατά  τήν 
έπ ίσ κ εψ ίν  του  ε ίς  τό  Σ ύ ντα γμ α  
Χ ω ροφ υλακής Μ ακρυγιάννη .
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ΣΤΑΥΡΟΑΕΙΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Λ 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α Σ

1) Τρώγεται μια φορά τόν χρόνο — 
Συνοικισμός τοϋ Πειραιώς. 2) Ποτάμιον 
ή θαλάσσιον μαλακόστρακον —Υπάρ
χει καί τέτοιο. . . Φάληρο. 3) 'Αγνά, 
άνυστερόβουλα —Είναι ό σκληρός άνθρω
πος —Δείχνει. 4) Γνωστό καί άπό την 
μάχη του —Αυτές δεν έχουν μάντρες 
—Μόριο της δημοτικής. 5) Συμπεραίνει — 
'Ο κάτοικος της Βενετίας —Δεν είναι. . . 
μίνι ή μίντι. 6) Σύμφωνο —Ή σκόνη τοϋ 
σταριού —Γυναικείο όνομα. 7) Αύτά 
έχουν φήμη —'Υπονοεί καί τό δακτυλίδι
8) Γνώρισμα στις. . . γεροντοκόρες — 
Αιμάνι της Γαλλίας στην Μάγχη ’Άτρι
χος. 9) Πόλις της Πελοποννήσου. 10) 
Είναι οί μπεκρήδες —’Ανθρωποκονίες 
(δημ) —'Υποθέτει. 11) Μεγάλη ή διάρ- 
κειά του —Τό ζυμάρι (καθ.) —Επανα
λαμβανόμενο γίνεται είδος έλαφιοϋ. 12) 
'Ονομασία τής ’Αρχαίας ’Αττικής —Ναός 
τής ’Άπω ’Ανατολής —Χλωριοϋχον Νά- 
τριον. 13) Ήχητικώς δίνουν εύρωπαϊκή 
πρωτεύουσα —Είναι κι’ αύτό κορίτσι 
(δημ.) —Μπορεί νά είναι ένα αρνί. 14) 
Είναι 'Ο Θεός —Βαρειές λέξεις.
15) Γνωστή. . . γραμμή πλοίου—Εξω
τικό φρούτο.

Κ Α Θ Ε Τ Ω  Σ

1) Προκαταβολή (ξεν.) —Έλικοειδή 
ελάσματα. 2) Μπορεί νά είναι ένα φα- 
γητόν —Είναι καί ή. . . ’Αλαμάνα. 3) 
Αύτά μπορούν νά οργωθούν —Μπορεί 
νά είναι ένας άστήρ —Θεός των Αιγυ
πτίων. 4) Γνωστό καί τοϋ πουλιού —· 
Τραβάει. . . ψηλά —Χρησιμεύει στά μαλ
λιά (άντ.) 5) Άπό τό όνομα διάσημης 
ήθοποιοΰ —Ζώο τοϋ δάσους (καθ.) —Τό 
πολύ είναι βλαβερό. 6) Σύμφωνο —Γνω- 
στή καί ή οικονομική —Νυχτερινός φίλος 
τών καραβιών. 7) Είναι τά πτώματα — 
'Υπάρχει καί πολιτικός. 8) Πόλη τής 
Πελοποννήσου άλλά καί γυναικείο όνομα — 
Μετράει τήν χωρητικότητα τών πλοίων.

9) Μπορεί νά είναι ψυχικοί —Τά άνα- 
φερόμενα σέ μεγάλη χώρα τής ’Αμερι
κής. 10) Τυλίγουν μωρά —Γνωστή . . . 
παραμυθιού —'Υποθέτει. 11) ’Έκταση 
μέ άβαθή στάσιμα νερά —Δεν είναι τά 
σκληρά —Νηπιακός περίπατος. 12) Βα
σιλεύς εις τήν Αιθιοπίαν—Πολύτι το μέ
ταλλο (δημ.) —'Ολόκληοο. 13) Άτθρο — 
Τομάρια (καθ.) —Στολίζει κατέλλο άνω- 
τέρου ’Αξιωματικού. 14) Σ ’ντ,οφος τοϋ 
φυλακισμένου —'Υπονοούν καί τούς πο
λέμους. 1) Προφήτης —-Χαρακτηρισμός 
άγώνος.

"Ενα? βαρεία άρρωστο? Σκωτσέζο? 
συμβουλεύεται ένα φίλο του

— Τί λέ?, Μάκ, νά καλέσω γιατρό ή 
νά μή καλέσω;

— Νά σοϋ ττώ ’Αν δέν καλέση? γιατρό 
μάλλον θά πεθάνη?, οπότε τά έξοδα τή? 
κηδεία? σου θά ΰπερβοϋν οπωσδήποτε 
τήν επίσκεψη τοϋ γιατρού. Προτιμό
τερο λοιπόν νά καλέση?.

*
Ό Μάκ ’Ίντο? χτυπάει τό κουδούνι 

μια? έξώπορτα?. Τοΰ άνοίγει ή σπιτο- 
νοικοκυρά.

— Δέ μοϋ λέ? κυρά μου, έσΰ είσαι πού 
έχασε? τήν ταυτότητά σου προχθέ? 
στό σταθμό;

— Ναί, καλέ, μήπω? τή βρήκατε; ρω
τάει μ’ αγωνία ή γυναίκα.

— "Οχι, θά πάω νά κοιτάξω. Πέρασα 
όμω? άπό έδώ, μιά καί δίνει? αμοιβή, νά 
μοϋ δώση? καμμιά προκαταβολή.

•
Ε ΓΚ Υ Κ Λ Ο Π Α ΙΔ ΙΚ ΕΣ Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε ΙΣ

1) Πόσο είναι τό ύψο? τοϋ περίφημου 
πύργου τοϋ Άϊφφελ στό Παρίσι;

2) Πώ? λέγεται ή ζώνη τών ϋδάτων 
πού περιβρέχει τί? άκτέ; μια? χώρα?;

3) Ποιά μεγάλη πόλη τή? Ν. ’Αμερι
κή? σημαίνει «ποταμό? τοϋ ’Ιανουάριου»;

4) Ποιό? εφεύρε τόν άσύρματο τηλέ
γραφο;

5) Ποιανού ηρώα τή? Τροία? τό πτώ
μα αγοράστηκε μέ λύτρα άπό τόν πα
τέρα τον;

6) Πόσα χρώματα έχει ή σημαία τή? 
Αύστραλία? καί ποιά;

7) Ποιά αρρώστια προκαλείται άπό 
τήν έλλειψη τή? βιταμίνη? Δ;

8) Ποιό; είναι ό λαμπερώτερο? πλα
νήτη; τού ήλια<οϋ μα; συστήματο?;

9) Ποιά τραγουδίστρια τού περασμέ
νου αιώνα ήτα; περισσότερα γνωστή 
ώ; «άηδόνι τή; Σουηδία?»;
10) Πού παράγεται τό καλύτερο βαμ
βάκι τού κόσμου;

Αί λύσεις εις τήν σελ. 360
356



ΑΠΟ ΤΑ Τ Ρ ΙΑ  ΤΟ ΕΝΑ

'Από τά  βάθη τω ν α ιώ νων

Ή  ί ό τ ο ρ ί α

ΤΗ< Π Ϊ Τ Μ ζ

Ή  καταγωγή τής πίπας είναι 
άγνωστη. Σέ άρχαΐα ρωμαϊκά 
μνημεία στήν ’Ιταλία, 'Ελβετία 
καί 'Ολλανδία, βρέθηκαν μικρά 
σκεύη άττό πήλό ή άττό σίδερο, 
πού έμοιαζαν πολύ μέ τις σημε
ρινές πίπες, πράγμα πού σημαί
νει δτι οί άρχαΐοι Ρωμαίοι κάπνι
ζαν, πιθανά; δμως ναρκωτικά, 
γιατί 6 καπνός ήταν τότε άγνω
στος στήν Ευρώπη. Ή  χρήση τής 
πίπας είναι σίγουρο δτι ήταν άρ- 
κετά έξαπλωμένη στο Νέο Κό
σμο, άπ’ δπου την έφεραν μαζί 
μέ τάν κοπνό οί έξερευνητές.

Παρά τό γεγονός δμως ότι ή 
πίπα  είσήχθη στήν Ευρώπη τον 
1 6ο αιώνα, ή χρήση της ήτοον ά 
γνωστη γιά τον πολύ κόσμο μέ
χρι τά χρόνια τής γαλλικής έπα- 
ναστάσεως. Μόλις στάν καιρό τού 
Ναπολέοντα άρχισε νά γίνεται 
πλατύτερα γνωστή. Καί άρχισε πρώτα 
άπό τό στρατό. ’Ιδιαίτερα, άναφέρεται 
πώς μανιώδεις καπνιστές τής πίπας ή
ταν οί στρατιώτες τής προσωπικής φρου
ράς τού Ναπολέοντα. ’Επίσης, λέγεται 
δτι ό Ναπολέων γιά  νά τίμηση τόν στρα
τάρχη Ούντινό γιά  τήν άνδρεία πού έ- 
πέδειξε στις μάχες ’Αούστερλιτς, Φρήν- 
τλαντ καί Βαγκράμ, τού άπένειμε τήν

1) Ποιος ήταν ό πρώτος άθλος τού 
Ηρακλή, ή Λερναία Ύδρα, τό λιοντάρι

τής Νεμέας ή τό μήλα των Εσπερίδων;
2) Τί ήταν ό Πιττακός, άρχαΐος γλύ

πτης, ένας άπό τούς έπτά. σοφούς ή ό 
άρχιτέκτων τού Παρθενώνα;

3) Ποιος πλανήτης βρίσκεται κοντό
τερα στή Γή, ό Άρης, ό 'Ερμής ή ή
Αφροδίτη;

4) Ποιό είναι τό ογκωδέστερο όργανο 
τού άνθρωπίνου σώματος, τό συκώτι, 
ή σπλήνα ή τό στομάχι;

5) Σέ ποιό κράτος πρωτοεμφανίστη- 
καν τά γραμματόσημα, στή Γαλλία, 
στήν ’Αγγλία ή στήν Ιταλία;

6) Ποιά Μούσα ήταν προστάτιδα τού 
χορού, ή θάλεια, ή Ευτέρπη ή ή Τερ
ψιχόρη;

7) Ποιος σκότωσε τόν Όδυσσέα, ή 
Πηνελόπη, ό Τηλέμαχος ή ό ’Αντίνοος;

8) Ποιος σκότωσε τό Μινώταυρο, ό 
Ίάσων, ά θησέας ή ό 'Ηρακλής;

9) Ποιό είναι τό μεγαλύτερο εμπορικό 
λιμάνι τού κόσμου, τό ’Αμβούργο, ή 
Μασσαλία ή ή Νέα Ύόρκη;

10) Τί ήταν ό ’Αννίβας, Ρωμαίος πολι
τικός, Ισπανός έξερευνητής ή Καρχηδό- 
νιος στρατηγός;

Π ίπ ες: 1) Ολλανδική, πήλινη 2) Άπ» ρίζα 
δέντρου 3) Άπό λευκόλιθο 4) Πήλινη («’Ι 
ακώβ») 5) Άπό ξύλο άγριοκερασιάς 6) Πή
λινη 7) Πίπα μέ νερό 8) Κινέζικη 9) ’Ιν
δική 10) Γερμανική, πορσελάνινη 11) Κινέ
ζικη, γιά καπνό καί, όπιο 12) Γιά δπιο 13) 

Αραβική (τσιμπούκι) 14) Ναργιλές.

t i i / i  ^ ι / τ ^ σ υ ί ί ί ί ζ

«Πίπα τής Τιμής».
Μετά τήν πτώση τού Ναπολέοντα, ή 

χρήση της dm αγορεύτηκε γιά  μερικά 
χρόνια, μετά δμως τό 1830, στά χρό
νια πού σ’ όλόκληρη τήν Ευρώπη έπνεε 
ό άνεμος τού ρομαντισμού, ή π ίπα  ξα
νά κάνε τήν έμφάνισή της στολίζοντας τά 
στόματα των τότε διανοουμένων.

Σήμερα, ή χρήση της έχει γενικευτή. 
Στήν χώρα μας δέν καπνίζεται και τό
σο πολύ, όπως σέ πολλές ξένες χώρες. 
‘Ο λαός πού τήν χρησιμοποιεί περισσό
τερο, είναι αί 'Ολλανδοί.

Ο ρ ο λ ο γ ί α
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

ΣΤΑΔΙΟΥ48  (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ)
ΤΗΛ. 3 1 8 - 2 3 9  * Α Θ Η Ν Α /
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Π ΡΟ Α ΓΩ ΓΑ Ι ΟΠΛΙΤΩ ΝΕ Π ΙΣΤΟ Λ Α Ι — Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ ΙΑ ! -  
ΣΧ Ο Λ ΙΑ  ΤΥΠΟΥ

Ό Δήμος Λέρου Δωδεκανήσου δ·.’ εγ
γράφου χου, έκφράζει .συγχαρητήρια καί 
έπαινεΐ τήν όλην κοινωφελή δρασιν του 
Ταν]ρχου κ. Παναγ. ΣΠΥΡΑΚΗ, ώς Δι- 
οΐκήτοϋ τοϋ Στρατοπέδου Παοθενίου Λέρου 
(Α.Π. 815J12-3-1971),

Δραττόμενος δε τής ευκαιρίας ταύτης 
έκφράζει τόν θαυμασμόν του δί! Ολόκληρον 
τό Σώμα.

*
—Ό κ. ALBERTO AREGO τής ένταΰ- 

θα Πρεσβείας της Ούραγουάης, έκφράζει 
Ευχαριστίας προς τον κ. Αρχηγόν Χωρο
φυλακής διά τήν - κατόπιν συντονισμένων 
καί άποτελεσματικών ενεργειών των άρμο- 
δίων υπηρεσιών μας—ταχεϊαν άνεύρεσιν 
τοϋ άπωλεσθέντος κυνός αύτοΰ.

*

—‘Ο είς\\Έΐ.Ι INGTON Ν. Ζηλανδίας 
Έλλην Πρόξενος κ. Μ. Ζαχαριαδης δι’ 
έπιστολής (Α.Π. Ρ 61 (3906 έ. έ .) εκφρά
ζει τάς προς τον κ. Αρχηγόν Χωροφυλα
κής ευχαριστίας τοϋ έκεϊσε Συντ]ρχου 
Τροχαίας κ. BOYDEN διά τά άποστα- 
λέντα εκθέματα, περιοδικά καί στολάς Τρο
χονόμων προς συμμετοχήν τοϋ Σώματός 
μας εις τήν «'Εβδομάδα Τροχαίας»(ΒΟΑΒ 
SAFETY WEEK).

Τοϋ γεγονότος τούτου έλαβε γνώσιν ό 
Ικεϊ 'Υπουργός Εσωτερικών έκφρασθείς 
λίαν κολακευτικώς υπέρ τοϋ Σώματός μας, 
ώς έπίσης καί ό έκεϊ Τύποε (EVENING 
POST).

Επίσης, επι τοϋ θέματος τούτου, άπεστά- 
λη έπιστολή προς τόν κ. ’Αρχηγόν Χωρο
φυλακής ΰπό τοϋ ώς άνω Συν]ρχου Τρο
χαίας κ. BOYDEN, δστις έκφράζων 
θερμάς ευχαριστίας διά τά έν λόγω άπο- 
σταλέντα είδη, μας πληροφορεί δτι ταΰτα 
έδημιουργησαν λίαν εύμενές κλίμα καί εν
διαφέρον υπέρ τοϋ Σώματός μας είς τά 
δμματα τών επισκεπτών τής έκθέσεως.

*
—Ό  Άντ)ρχης Χωρ]κής κ. Μπερνάρ, 

έπί κεφαλής τής Ιδμελοΰς άποστολής τής 
Βελγικής Άστυνοαίας, ήτις έπεσκέφθη 
τήν Χώραν μας (27-3-71 ), διά της από 
7-4-71 έπιστολής του (έκ Βρυξελών) προς 
τον κ. Αρχηγόν Χωροφυλακής, υποβάλλει 
θερμας καί ειλικρινείς ευχαριστίας διά τήν 
γενομένην προς αύτόν τιμήν νά γίνη δε
κτός ύπό τοϋ κ. Άρχηγοΰ καί τάς ύπ’ αυ
τού δοθείσας οδηγίας καί έντολάς προς 
απαντας τους επι τής υποδοχής καί φιλο
ξενίας βαθμοφόρους, διά τήν παντοειδή 
διευκόλυνσιν καί έξυ7Γηρέτησιν τών μελών 
τής αποστολ.ής κατά τήν διάρκειαν τής έν 
' Ελλάδι παραμονής των, ή όποια, καταλή
γει, θά τούς μείνη διά πάντα άλησμόνητος.

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε Ι Σ

Διετάχθη ή έκπαίδευσις εις αντίστοιχα 
Σχολεία Άξ]κών καί 'Οπλιτών ώς κάτω
θι:

α) ’Από 26-4-71 έως 16-5-71 τεσσαρά
κοντα (40) κατωτέρων Άξ]κών Χωρο
φυλακής εις θέμ.ατα ’Αγορανομίας, εις 
Σχολ. Άγορ. Άξ. Χωρ. Ά  στυν. Πόλεων.

β)’Από 24-5-71 έως 4-7-71 τεσσαρά
κοντα (40) κατώτέρων Άξ]κών Χωρ]κής 
εις θέματα Τροχαίας, είς Σχολ. Τροχαίας 
Αξ]κών Χωρ. —Άστυν. Πόλεων.

Ϋ) ’Από 21-4-71 έως 20-6-71 τριάκον
τα πέντε (35) Χωρ]κων είς θέματα 
Τροχαίας, είς Σχολ. Τροχαίας 'Οπλιτών 
Χωρ ]κής —’Αστυν. Πόλεων.

δ) ’Από 1-5-71 έως 30-6-71 τεσσαρά
κοντα (40) Ύπαξ]κών Χωρ]κής είς θέμα
τα ’Εθνικής ’Ασφαλείας, είς Σχολ. Έθν. 
Ασφαλ. Ύπαξ. Χωρ.- ’Αστυν. Πόλεων.

ε) ’Από 17-5-71 έως 7-6-71 τεσσαρά
κοντα (40) Ύπαξ]κών Χωρ]κής είς θέμα
τα Αγορανομίας, είς Σχολ. Άγορ. 'Οπλι
τών Χωρ.— Άστυν. Πόλεων.

Ε ΙΣ ΙΤ Η Ρ ΙΟ Ι Δ ΙΑ ΓΩ Ν ΙΣΜ Ο Ι

—Διετάχθη ή υποβολή προτάσεων Άνθυ- 
πασπιστών, Ένωμ]ρχών καί Πτυχιούχων 
άνωτάτων σχολών Ύπενίρχών καί Χωρο
φυλάκων προς συμμετοχήν είς τόν διενερ
γηθησόμενον κατ’ ’Ιούνιον 1971 είσιτήρίον 
διαγωνισμών διά τήν Σχολήν Άξ]κών 
Χωρ]κής (Σχετ. Α.Π. 420]2 ]4 έ. έ. Δια
ταγή Α.Β.Χ. —Δ]νσεως Έκπαιδεύσεως).

— Ομοίως διετάχθη ή υποβολή προτά
σεων Χωρ ]κων, Δοκίμων Χωρ ]κων καί. 
Ιδιωτών, ,κεκτημένων τά προβλεπόμενα 
προσόντα (Σχετ. Α.Π. 400]2']5α καί 
422 ]2]8 έ. έ. Δ]γαί Α.Β.Χ. Δ]νσεως’Εκ- 
παιδεύσεως), ΐνα συμμετάσχουν είς τόν 
κατά τό τρέχον έτος διενεργηθησόμενον 
είσητήριον διαγωγισμόν διά τό Β' Τμήμα 
τής Σ.Ο.Χ. (Δοκίμων Ύπεν]ρχών).

—Προσεκλήθησαν οί έπιθυμοΰντες Χω- 
ροφύλακες δπως συμμετάσχουν είς τόν 
διενεργηθησόμενον διαγωνισμόν ,κατά τό 
Γ' ΐθήμερον Μαίου έ. έ. προς πλήρωσιν 
τεσσάρων (4 ) θέσεων τεχνικών τηλεπ]νιών 
Γ' Τάξεως καί (1) τοιαύτης μηχανικού 
αυτοκινήτων.

Π ΡΟ Α ΓΩ ΓΑ Ι Α ΞΙΩ Μ Α ΤΙΚ Ω Ν

Προήχθη είς τόν βαθμόν τοϋ Ύπομ]ρχου 
ό Άνθ]ρχος τής Μουσικής ΠΕΡΔΙΚΑ- 
ΡΗΣ Νικόλαος (R.A. 29-3-71).

Α Π Ο ΣΤ ΡΑ Τ Ε ΙΑ Ι Α Ν Θ )ΣΤΩ Ν

Δυνάμει τοϋ άπό 12-4-71 Β.Δ. άπε- 
στρατεύθησαν οί κάτωθι Άνθυπασπισταί’ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νικόλαος, ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ 
Σωτήριος, ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος, 
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Χριστόφοοος, ΚΑΛ- 
(ίΑΝΗΣ Πέτρος, ΚΥΡΙΤΣΗΣ Πανα
γιώτης, ΜΙΜΙΓΙΑΝΝΗΣ Βλάσιος, ΔΟΥ- 
ΚΟΥΡΗΣ Παναγιώτης καί ΦΩΤΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ ’Ιωάννης.

Έκ τοϋ έν ίσχύϊ κεκυρωμένου πίνακος 
προαγωγών, κατά σειράν έπιτυχίας :
1. —Ποοάγονται είς τόν βαθμόν τοϋ Άνθυ- 
πασπιστοϋ οί Ένωμοτάρχαι:

ΓΟΥΛΑΣ Βασίλειος, ΔΟΜΒΡΗΣ 
Κων]νος, ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑΣ Λάμπρος, 
ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ Ιωάννης, ΧΡΙΣΤΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, ΛΑΝΤΑΣ Νικό
λαος, ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ευστάθιος, 
ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ Αναστάσιος, ΠΑΠΑ- 
ΔΗΜΑΣ Χρυσόστομος, ΤΣΟΥΤΣΟΣ Ι 
ωάννης, ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ Εύάγγελος; 
ΧΡΙΣΤΟΠΑΝΟΣ Χρίστος, ΠΑΠΑΖΑ- 
ΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης καί ΝΙ- 
ΚΗΤΕΑΣ Νικόλαος.
2. —Προήχθησαν είς τόν βαθμόν τοϋ ’Ενω
μοτάρχου οί Ύπεν]ρχαι:

ΣΚΡΕΤΑΣ Σωτήριος,ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ 
Εύάγγελ.ος, ΣΤΙΓΚΑΣ Δηαήτριος; ΠΑΥ- 
ΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος, ΚΥΡΟΣ Δη- 
μήτριος, ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Βασίλ.ειος, 
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Γεώργιος. ΚΟΥΡΕ
ΛΗΣ Ήλίας, ΤΣΟΥΚΑΛΕΣ Βασίλειος, 
Λ ΑΦΆΝΑΣ Αναστάσιος, ΦΩΤΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Φώτιος, ΤΣΑΟΥΣΕΔΗΣ Στέφανος 
καί ΠΟΘΟΣ Μιχαήλ τοϋ Μιχαήλ.

Α Π Ο Λ Υ ΣΕΙΣ Χ Ω ΡΟ Φ ΥΛ ΑΚ Ω Ν  
ΛΟΓΩ Υ ΓΕΙΑ Σ

Άπολυθέντες έκ τοϋ Σώματος, λόγω 
υγείας, προήχθησαν είς τόν βαθμόν τοϋ 
Ύπεν]ρχου οί κάτωθι Χωρ]κες :
ΑΡΓΥΡΙΟΥ Κων]νος, ΖΑΧΑΡΙΑΣ Φί
λιππος, ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ Μιχαήλ, ΜΕ- 
ΡΕΝΤΙΤΗΣ Παναγιώτης, ΠΑΝΤΕΛΑ- 
ΚΗΣ Τηλέμαχος, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Κων]νος καί ΡΩΣΣΙΔΗΣ ’Ιωάννης.

Ε Κ Δ Η Λ Ω ΣΕ ΙΣ  Υ Π Η ΡΕ Σ ΙΩ Ν  
ΣΩΜ ΑΤΟΣ

Ό Ταγ]ρχης κ. ΜΠΟΥΓΟΥ ΑΙΑΣ 
Κων ]νος, Δ]τής τής Ύποδ]νσεως Αγο
ρανομίας Προαστίων Πρωτευούσης τήν 
6-4-71 ώμίλησεν είς τήν έν Ν. ’Ιωνία 
Αττικής (Κιν ]φος ΑΦΡΟΔΙΤΗ ) γενο
μένην συγκέντρωσιν ιδιοκτητών Δημο
σίων Κέντρων περιοχής Προαστίων Πρω
τευούσης τονίσας, λίαν έπιτυχώε, σύν τοϊς 
άλλοις, τήν άνάγκην τής στίνωτέρας συνερ
γασίας αυτών μετά τών οργάνων Αγορα
νομίας, πρός έξυπηρέτησιν τοϋ καταναλω
τικού κοινοΰ, έν δψει μάλιστα τής έλευ- 
σομένης θερινής περιόδου.

Οί συγκεντρωθέντες έξέφρασαν τάς 
θερμάς των ευχαριστίας διά τήν ένέργειαν 
ταύτην καί τήν έν γένει συμπαράστασιν 
τής 1 .Α.Π.Π. είς τό έργον καί τά προ
βλήματα τοϋ έπαγγελματίου.



ΕΠ Α Ν Ο ΡΘ Ω ΣΕΙΣ

Είς δημοσίευμα τοϋ Μαρτίου 1971 
(σελίς 238) τοϋ περιοδικού μας υπό τον 
τίτλον «Ή Καλαμάτα στο 1821», μελέτη 
τοϋ λογοτέχνου —ίστορικοΰ κ. Γιάννη 
Άναπλιώτη, έκ τυπογραφικής άβλεψίας, 
ήλλοιώθη ή έν άρχή της μελέτης άναφερο- 
μένη καί σωζομένη είς Κώδικα τής ’Εθνι
κής Βιβλιοθήκης (άριθ. 1375) γραφή — 
ενθύμηση. Τό ακριβές κείμενον ταύτης, ώς 
καταγράφεται τοΰτο ύπό των: Ν. Βέη 
(Χρονογραφικά Σημειώματα, άνάτυπον 
έκ Δ.Ι. Ε.Ε. σελ. 109) καί Σπ. Λάμπρου 
(Νέος Έλληνομνήμων, τομ. Ζ', σελ. 26), 
έχει ώς ακολούθως:«1821, Μαρτίου 25, 
άνοιξε τό σεφέρι πρώτον είς την Καλαμα- 
ταν καί ύστερα είς ολον τον κόσμο».

*
’Επίσης ευχαρίστως καταχωροΰμεν την 

διόρθωσιν —προσθήκην την όποιαν ανα
φέρει ό κ. Δανούσης, *Τπεν]ρχης, έπι τοϋ 
έν σελίδι 207, τ. μηνός Μαρτίου 1971 
δημοσιεύματος τοϋ περιοδικού μας υπο τον 
τίτλον «Ήρωΐδες τοϋ 21» τοϋ κ. Γρηγ. 
Ζητρίδη Δ]ντοΰ 'Υπ. Πρ. Κυβ]σεως, ητις 
έχει ώς άκολούθως: «*Η Μαντώ Μαυρο- 
γένους έξεδιώχθη καί έξωρίσθη εις Μύκο
νον έκ τής όποιας, λόγω πενίας, αναχωρη- 
σασα κατά τό έτος 1850 μετέβη είς Πάρον. 
Προσβληθεϊσα δέ έκεϊ ύπό τυφώδαυς πυρε
τού, άπέθανε τό έτος 1848 καί έταφη. δη
μοσία δαπάνη, είς τό προαύλιον τοϋ 'I. 
Ναοΰ της 'Εκατονταπυλιανήί. Δυστυχώς 
όμως ό τάφος της δέν σώζεται σήμερον.

Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε ΙΣ  Ε ΙΣ  Α Ν Δ ΡΑ Σ ΤΟΥ 
ΣΩΜ ΑΤΟΣ

Τό Υφαντουργείο» Α. ΤΣΟΤΚΑΛΑ 
25ης Μαρτίου 122 Περιστέρι—’Αθηνών, 
διαθέτει ύφασμα «FRESKO» 55% μαλλι- 
νον καί 45% «ΤΕΡΤΓΕΜΕ». A . ποιοτη- 
τος, Ελληνικής κατασκευής, δια θερϊνάς 
πολιτικάς ενδυμασίας, μέ ειδικήν τιμήν 
διά τούς άνδρας μας (130) δραχμ. άνα 
μέτρον).

Οΐ έπιθυμοϋντες δύνανται νά άπευθύνων- 
ται είς τό κατ]μα «REFLECTION 
—’Ίμβρου 4 — Πλατ. ’Αμερικής —Άθή- 
ναι, τηλ]νον 857-574.

Δ Ω Ρ Ε Α Ι Ο ΙΚ Ο Π ΕΔΩ Ν  Π ΡΟ Σ
ΣΤ Ε ΓΑ ΣΙΝ  ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ 

Υ Π Η ΡΕΣΙΩ Ν

Έκφράζομεν ειλικρινείς ευχαριστίας καί 
άπό τών στηλών τού περιοδικού μας προς 
τον Δήμον Πτολεμαΐδος, δστις προσέφε- 
ρεν οίκόπεδον 1.100 τ.μ. είς τό Έλλην. 
Δημόσιον, είς δ ήδη, διά δωρεών φίλων 
Χωροφυλακής καί πιστώσεων τοϋ Δημο
σίου, χορηγηθεισών ύπό τής ’Εθνικής 
Κυβερνήσεως, άνηγέρθη έν πλήρως̂  έκσυ- 
χρονισμένον, παρέχον πάσας τάς ανέσεις 
Άστυν (κόν Κατάστημα, είς τό όποιον 
συστεγάζονται άπασαι αί ύπηρεσίαι τής 
έδρας τής Διοικήσεως Χωρ]κής Έορδαίας.

Δ ΙΑ Φ Ο ΡΟ Ι Δ ΙΑ ΤΑ ΓΑ Ι

1. Α.Π. 210]6]2 άπό 5-4-71 Δ]γή 
Α.Β.Χ.—Δ]νσεως ’Οργανώσεως «Περί 
εορτασμού ΠρΟστάτιδος Χωρ]κής Άγιας 
Ειρήνης (5-5-71).

2. Ά.Π. 701 ]3]10 άπό 22-3-71 Δ]γή 
Α.Β.Χ. —Δ ]νσεως Άστυν— Ασφαλείας 
«Περί προσωρινής άνακλήσεως άδειας λει
τουργίας Καφενείου κ.λ.π. άποφάσει ’Αστυ
νομικής ’Αρχής».

3. Α.Π. 599]2]1α άπό 25-2-71 Δ]γή 
Α.Β.Χ. Δ.Τ.Τ. «Περίτυποποιήσεως Πινα
κίδων Γραφείων κ.λ.π. χώρων Κατ]μάτων 
'Υπηρεσιών Χωρ]κής».

4. Α.Π. 716]3]6η άπό 16-3-71 Δ (γη 
Α.Β.Χ. —Δ]νσεως Άστυν.-  Ασφαλείας 
«Περί κυκλοφορίας ’Εντύπων» (παρα
πλανητικών, άπατηλών κ.λ.π.).

5. Α.Π. 537 ]5]32θ άπό 27-3-71 Δ]γή 
Α.Β.Χ. —Δ]νσεως Οικονομικού «Περί 
γραφικής ΰληςκ.λ.π. υπηρεσιών Χωρ ]κής».
' 6. Α.Π. 763]2]4β άπό 18-3-71 Δ]γή 
Α .Β.Χ.—Δ]νσεως Άστυν. Ασφαλείας 
«Περί φαρμάκων κ.λ.π. περιεχόντων ναρ- 
κωτικάς ούσίας καί χορηγο ;μένων κατό
πιν ιατρικής συνταγής».

7. 507132]1 έ. έ. Δ]γή Υ .Δ.Τ.— Δ]
νσεως Οικονομικού» Περί οδοιπορικών 
έξόδων διά μεταγωγήν κρατουμένων, 
δαπάνη τρίτων». ..........

8. Α.Π. 736]7]2 έ. έ, Δ]γή Υ.Δ.Τ. 
A Β.Χ.—ΔΙνσεως Οικονομικού «Περί συ-

δύιι τής καταβαλλομένης ήδη συστηματι
κής προσπάθειας πρός άνόρθωσιν καί έξυ- 
γίανσιν τοϋ Σώματος.

*

Αί ύπηρεσίαι Τροχαίας ήδη, διά τοϋ δι
καιώματος παραπομπής τών "οδηγών πρός 
έπανεξέτασιν, διαθέτουν έν εισετι λίαν τε
λεσφόρον καί άποτελεσματικόν μέσον πρός 
έπιβολήν τών κανόνων τής κυκλοφοριακής 
τάξεως. Ή νόμιμος λοιπόν καί εύσυνείδη- 
τος χρήσις καί εφαρμογή τοϋ μέσου̂  τού
του, ασφαλώς δύναται νά συντέλεση εις τ̂ην 
δημιουργίαν εύνοϊκοϋ κλίαατος προς επι
τυχή εφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ 6 (Ο
δικό: Όδικής Κυκλοφορίας ύπό τών, είς
τάς οδούς έν γένει κινουμένων οδηγών.

Έπ’ αύτοϋ έξεδόθη ή ύπ’ άριθ. 802)8] 
1λ έ. έ. Δ]γή —Δ]νσεως Τροχαίας.

*
νοδειών χρηματαποστολών».

9. Α.Π. 318]2]4α έ. έ. Δ (γη Α.Β.Χ. 
Δ]νσεως Όργανώσεως «Περί έλευθερας 
εισόδου είς άγωνιστικούς χώρους».

10. Α.Π. 221 ]61 ]1β έ. έ. ΔΙγή Υ.Δ.Τ. 
Α.Β.Χ.—Δ (νσεως Οικονομικού «Περί ατο
μικών εφοδίων καί οπλισιμου προσθέτων 
Χωρ(κων καί άστυφυλάκων.

11. Α.Π. 805]2]1 α έ. έ. ΔΙγή Α.Β.Χ. 
Δ (νσεως Τροχαίας «Περί θέσεως άναπή- 
οων είς ύπεραστικά λεωφορεία».
' 12. Α.Π. 805(6]3α έ. έ. Δ]γή Α.Β.Χ. 
Δ (νσεως Τροχαίας «Περί εισιτηρίων — 
Δελτίων έλευθέρας ή έπί έκπτώσει (τυ
φλών κ.λ.π.).

13. Α.Π. 205(6(111) έ. έ. Δ_]γη Α.Β.Χ. 
Δ (νσεως Τροχαίας «Περί ώρών τακτικής 
ύπηρεσίας Τροχονόμων κ.λ.π.».

14. Α.Π. 525 1(13 έ. έ. Δ (γη Υ.Δ.Τ 
Α.Β.Χ. —Δ (νσεως Οικονομικού «Περί 
ά ̂ εφοδιασμού όπλίτων δι ε ροδίων ατομι
κής χρήσεως θερινής περιόδου 1971».

15. Α.Π. 221]12]3ιε καί (33 ε· έ. 
Δ(γαί Α.Β.Χ. —Δ(νσεως ’Οργανώσεως 
«Περί ύποδυτών οπλιτών καί Νέων κομ
βίων Σώματος Χωρ(κής».

16. Α.Π. 301 (13]3γέ. έ. Δ]γή Α.Β.Χ. 
—Δ (νσεως Έκπαΐδευσεως «Περί Κατα- 
τάξεως ιδιωτών—μετατάξεως Χωρ]κων 
είς Τεχνικάς Υπηρεσίας Χωρ(κής».

17. Α.Π. 212(17 ]2oc έ. έ. Δ]γή A Β.Χ. 
Δ (νσεως Όργανώσεως «Περί διευκολυν- 
σεως Καθηγητών καί Σπουδαστών τών 
Οικοτροφείων «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥ
ΛΟΣ» τής άδελφότητος Θεολόγων «Η 
ΖΩΗ».

18. Α.Π. 702(32]3δ έ. έ. Δ]γη Α.Β.Χ.
—Δ (νσεως Άστυν.—Ασφαλείας «Περί 
καθηκόντων καί ύποχρεώσειον Γυμνασιαρ- 
χου άγώνων ομαδικών άθληματων κ.λ.π.

ΣΧ Ο Λ ΙΑ  Ε Π Ι ΔΙΑ ΤΑ ΓΩΝ

Τό θέμα τής άψογου καί αξιοπρεπούς 
έμφανίσεως τών άνδρών, ως εγγραψαμεν 
είς τό παρελθόν, λόγω τής ίδιαζουσηςσπου- 
δαιότητός του, άπησχόλησε καί εξακολου
θεί νά άπασχολή ιδιαιτέρως την ηγεσίαν 
του Σώματος. Ύπενθυμίζομεν λ,οιπον προς 
άπαντας τούς άνδρας μας, όπως έκαστος 
τούτων μεληθή προσωπικώς διά τήν, συμ- 
φώνως πρός τά σήμερον ίσχύοντα, κανονι
κήν καί πολιτισμένην εξωτερικήν έμφά- 
νισίν του, ; ,

’Επί τοϋ θέαατος τούτου ήδη έξεδόθη η 
ύπ’ άριθ. 303(8(4 άπό 6-4-71 διαταγή 
τοϋ Αρχηγείου Χωρ(κής, ητις παρακαλοΰ- 
μεν όπως ’ μελετηθή καί έφαρμοσθή με - 
τά τής έπιβαλλομένης εύσυνειδησίας έν

Ή χώρα μ.ας διά πολλούς λόγους (’Εθνι
κούς, Οικονομικούς, ’Εκπολιτιστικούς 
κ.λ.π.) όφείλει νά καταστή διεθνές κέντρον 
προσελκύσεως αλλοδαπών επισκεπτών. 
Είς τήν επιτυχίαν όμως τής̂  υγιους ταυτης 
έπιδιώξεως, όφείλει —κατά λόγον καθή
κοντος —νά έλθη άρωγος και συμπαρα
στάτης καί τό Σώμα μας διά τών οργάνων 
του. Δηλ αδή πρέπει νά έπιδειχθή ιδιαίτερον 
ενδιαφέρον διά μίαν πολιτισμένην εξυπη- 
ρέτησιν κάθε άφικνουμένου ξένου, είς τρό
πον ώστε όχι μόνον νά δυναται αζημίως να 
κινήται καί νά παοαμένη ούτος έντος τής 
χώρας -κατά τά διεθνώς παραδεδεγμε.να- 
άλλά, πολλώ μάλλον, νά μή γίνεται καί θύ
μα τών τυχόν ασυνειδήτων πασης μορφής 
παραβατών εγχωρίου προελευσεως, και 
δή εκείνων ο'ιτινες τυγχάνουν κατ(ρχαι 
πωλήσεως ειδών λαϊκής τέχνης. Επ αυ
τού έξεδόθη ή ύπ’ άριθ. 901(7(16 ε. έ. 
Διαταγή τού Α.Β.Χ., Δ(νσεως_ Άστυν. 
Τουρισμού, τής όποιας συνιστώμεν τήν 
μελέτην καί εύσυνείδητον έφαρμογην.

*
Μεταξύ τών άλλων ευεργετημάτων τα 

όποια παρέχονται εις τους ανδρας μας 
υπό τής Πολιτείας, διά τών έν ίσχύΧ Κανο
νισμών τού Σώματος, είναι και̂  το τής 
χορηγήσεως ημερών πορείας προς δια- 
νυσιν άδειας. Τού ευεργετήματος  ̂αύτού 
-ούτινος δέν άπολαμβάνουν έτεραι ύπηρε- 
σίαι ή οργανισμοί είς τήν Χώραν μας — 
λογικόν καί εύλογον εΤναι οτι̂  πρέπει να 
γίνεται λελογισμένη καί  ̂ ευσυνείδητος 
χρήσις ύπό τών ενδιαφερομένων—δικαιού
χων καί τών προϊσταμένων αυτών, αρμο
δίων διά τήν χορήγησιν αυτών. Έπι .τού 
αντικειμένου τούτου εξεδοθη η υπ αριυ. 
304 ]1 ]3 έ. έ. Δ]γή τού Α.Β.Χ. Δ]νσεως 
Όργανώσεως, τής όποιας συνιστώμεν 
τήν έπισταμένην μελέτην και τ̂ήν, σ̂υμ- 
φώνως-πρός τό υγιές αύτής πνεύμα, έφαρ- 
μογήν.

*
Διά τής ύπ’ άριθ. 537]6]35ε ε. έ.^Δ]γής 

τού Α.Β.Χ.—Δ]νσεως Οικονομικού, κα
λύπτεται ήδη έν κενόν οπερ υφιστατο απο 
μακρού χρόνου. Πρόκειται περί τού κατ 
άποκοπήν μηνιαίου χορηγήματος διά τό 
πρόβλημα τής καθαριότητος τών Σταθμών 
Χωρ ]κής κ.λ.π. Διά τής ως άνω Δ ]γής κα
θορίζονται άναλυτικώς τά τού τροπου χο- 
ρηγήσεως τού χρηματικούς ποσού,  ̂ τα 
άπαιτούμενα δικαιολογητικα, ο τροπος 
τηρήσεως αυτών κ.λ.π.
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Λ Η Φ Θ Ε ΙΣ Α Ι ΣΥ Ν ΕΡΓΑ ΣΙΑ  I

1. κ. Άναστ. Έμμανουηλίδου, Δρος, 
Μοιράρχου, —Ίατροϋ, Παθολόγου «ΚΑ
ΠΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ, ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ 
ΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΤΣ 1761».

(Μετάφρασις είς περιοδικόν «ΤΗΕ 
NEW ENGLAND JOURNAL OF ME
DICINE).

2. κ. Βασ. Παπαστεφάνου, τ. Έπιθεω- 
οητοΰ Δημ. ’Εκπαιδεύσεων, Ο ΕΜΜΑ
ΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ” ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑ- 
ΣΤΑΣΙΣ ΕΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑ τό 
1821» .

3. κ. Α. Δρεμπέλα, Ταγ]ρχου Χωρο
φυλακής «ΔΕΛΦΟΙ» (μελέτη).

4. κ. Ήλ. Οίκονοοιάκη, Μοιράρχου, 
«Τό ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ' ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟ
ΒΟΛΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΜ ]ΚΑ Ή ΕΡ
ΤΖΙΑΝΑ ΚΥΜΑΤΑ».

5. κ. Γ. Κολλητήοη, Ένωμ]ρχου, «Η 
ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΑΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ».

6. ’Όλγας Κεκάκη, Φιλολόγου Γυμν. 
Καντάνου Χανίων.

«ΤΑ ΚΛΕΦΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ Υ
ΜΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗΝ ΤΗΣ 
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ».

7. Κας Σόνιας Γεωργαντά, ποίημα, «21η 
’Απριλίου 1967».

8. κ. Χαρ. Μαρυγιάννη Ένωμ]ρχου, 
’Αποχαιρετιστήριος 'Ομιλία της 22-3-1971 
έπΐ τη λήξει τής Φιλοξενίας (120) Ύπα- 
ξιωματικών Χωρ]κής εις την ’Εθνικήν 
'Εστίαν τοϋ Έθνικοϋ 'Ιδρύματος «ΒΑΣΙ
ΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ».

9. κ. Χρήστου Βαϊοπούλου, Θεολόγου 
καθηγητοΰ, «Συγχαρητήριος επιστολή».

10. κ. Γεωρνίου Άλ.εξάνδρου, συν]ρχου 
νομικού «Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΕΙΣ 
ΤΟ ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ», δια
τριβή.

11. κ Νικολάου Βαρθάλη, Χωο]κος, 
ποίημα «ΕΚΑΤΟ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ»

12. κ. Περικλέους Παπαναστασοπού- 
λου, Χωρ]κος, Μελέτη. «Η ΙΕΡΑ ΠΟ
ΛΙΣ».

13. κ. ’Αργυρίου Παπαδάκη, Άνθ]στοϋ, 
μελέτη, «ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΜΑ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΣ».

14. κ. Νικολάου Βούλγαρη, καθηγη
τοϋ, Δημάρχου Μεσολογγίου. Λόγος έπΐ 
τή έπετείω τής εξόδου (10-4-71) Μεσο
λογγίου.

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω ΣΙΣ Κ ΥΚ Λ Ο Φ Ο ΡΙΑ Σ 
Β ΙΒ Λ ΙΩ Ν

1. κ. Βασ. Στεφ. Παπαστεφάνου, Έπι- 
θεωρ. Δημ. Έκπ]σεως, 'ΥΛηλάντου 7 — 
Λαμία. «Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ 
καί ή ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝ ΧΑΛΚΙΔΙ
ΚΗ ΚΑΤΑ τό 1821», σελ. 192, Άθήναι 
1970.

Μελέτη λίαν εμπεριστατωμένη, περιέ- 
χουσα πολύτιμα στοιχεία διά τήν ηγετι
κήν φυσιογνωμίαν καί τήν δρασιν τοΰ 
Ε. ΠΑΠΑ κατά τό 1821 εις Χαλκιδικήν 
καί "Αγιον ’Όρος. Συνιστώμεν ιδιαιτέρως 
τό βιβλίον τοϋτο είς τούς άναγνώστας 
μας. Τιμή δραχ. 200. Οί έπιθυμοϋντες 
τήν προμήθειαν αΰτοϋ δύνανται νά άπευ- 
θύνωνται εις τον ώς άνω συγγραφέα αύ- 
τοϋ.

2. ’Ισολογισμός καί ’Έκθεσις Πεπρα
γμένων Δ.Ε.Η. έτους 1969,’Έκδοσις 
λίαν έπιμελημένη μετά πινάκων καί έγ- 
χρώμων διαγραμμάτων ενδεικτικών τής, 
κατά τομείς, έπιτευχθείσης προόδου καί 
τής έν γένει δραστηριότητος τής Δ.Ε.Η. 
εις άπασαν τήν Χώραν κατά τό έτος 1969.

3. κ. Στυλιανού Γραμμένου, Τμημα- 
τάρχου Νομαρχίας ’Αρκαδίας, «ΤΟ ΔΙ
ΚΑΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕ
ΝΕΙΑΣ», τιμή 150 δραχμ. Λίαν εξαι
ρετική μελέτη, περιέχουσα τον ίσχύοντα 
Κώδικα 'Ελληνικής ’Ιθαγένειας μετά 
συμπληρωματικών διατάξεων, τό προϊ- 
σχϋσαν τοϋ Κώδικος Δίκαιον, συμβάσεις 
περί ’Ιθαγένειας κ.λ.π.

Οί έπιθυμοϋντες τήν προμήθειαν τοΰ 
βιβλίου τούτου, δπερ συνιστώμεν ιδιαι
τέρως είς τούς άνδρας μας (Ύπηρ. ’Αλ
λοδαπών κ.λ.π.), δύνανται νά άπευθύ- 
νωνται εις τόν συγγραφέα.

4. « ’Αγροτική Τράπεζα τής Ελλά
δος», έκδοσις Α.Τ.Ε., έπί πολυτελοϋς 
χάρτου σελ. 136, μέ έξαιρετικάς εγχρώ
μους εικόνας καί πίνακας.

Άναφέρεται ή όλη δραστηριότης καί 
τά επιτεύγματα τής Α.Τ.Ε., κατά κλά
δους, ώς καί οί σκοποί αυτής. Άφιεροϋ- 
ται εις τό έπιτελεσθέν ήδη δημιουργικόν 
καί άναμορφωτικόν έργον τής ’Εθνικής 
Κυβερνήσεως κατά τήν 4ετίαν 1967· 1971.

5. «Μαγνησιακά», έκδοσις Νομαρχίας 
Μαγνησίας, τόμος Α' 1971. σελ. 140, 
έπί έκλεκτοΰ χάρτου μετ’ εγχρώμων ει
κόνων καί φο>τοτυπιών. Περιεχόμενον 
λίαν εκλεκτόν (Γράμματα—’Επιστήμες 
—Τέχνες) μέ ειδικά θέματα άφιερωμένα 
εις τήν Έπανάστασιν 1821, μέ έκλεκτά 
δοκίμια καί μελέτες (Βλάχοι τοϋ Βελε- 
στίνου, ’Ακάθιστος "Υμνος, Ή κιθάρα), 
μέ λαογραφικά θέματα, άρθρον τοΰ κα
θηγητοϋ κ. Κων]νου Βαρβέρη, κ.λ.π.

6. «ΜΥΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ Ε Γ
ΚΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ», τοϋ 
Άλεξ. Όρλώφ (μετάφρασις κ. I. Στα- 
θαρα, ’Αστυνόμου, σελ. 400, πανόδετον). 
Τιμή (είδικώς δι’ άνδρας Σωμ. ’Ασφα
λείας) δραχμ. 60. Συνιστώμεν ιδιαιτέρως 
εις άπαντας τούς άναγνώστας μας τήν 
μελέτην αύτοΰ, ώς έκ τοΰ περιεχομένου 
του τό όποιον θεωρείται λίαν επωφελές. 
Οί έπιθυμοϋντες τήν προμήθειαν αΰτοϋ, 
δέον όπως άπευθύνωνται είς τόν έκδότην 
κ. Γεώργιον Σταυρόπουλον, Πανεπιστη
μίου 64, ’Ενταύθα, τηλέφωνον 626-168.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Έλήφθησαν τά κάτωθι έντυπα (βι
βλία, περιοδικά, εφημερίδες κ.λ.π.):

1. ’Ισολογισμός καί Έκθεσις Πε
πραγμένων Δ.Ε.Η. έτους 1969.

2. Ό ’Εμμανουήλ Π Α Π Α Σ  καί 
ή Έπανάστασις έν Χαλκιδική κατά τό 
1821, κ. Β. Παπαστεφάνου.

3. Περιοδικόν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», όρ- 
γανον τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, μέ 
λίαν έκλεκτήν ΰλην έπί θεμάτων καλυ- 
πτόντων ίκανάς θρησκευτικάς άνάγκας 
τής σήμερον.

4. Λάμψις, μηνιαία εικονογραφημέ
νη Έπιθεώρησις (τ. 20, Μαρτίου—’Απρι
λίου 1971), οργανον προβολής τής Έθν. 
’Αναγεννήσεως.

5. «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΝ ΒΗΜΑ» (τ. 
694), έξώφυλλον έγχρωμ.ον καί ΰλη έκλε- 
κτή, άαιορώσα τήν Έπανάστασιν τοΰ 
1821.

6. ΝΙΟΧΩΡΙ, μηνιαϊον Δελτίον Κοι
νότητας Νεοχωρίου—Παραχελωίτιδος
(τ. Μαρτ.) άφιέρωμα είς Έπανάστα- 
σιν 1821.

7. Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 
(φ. 263) λίαν άξιόλογος όλη καί συνερ
γασία μέ θέμα τήν Έπανάστασιν τοΰ 
1821.

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, Έφημερίς συμ
φερόντων Ρούμελης, μέ θέματα τοπικής 
φύσεως κ.λ.π., διατυπωθέντα μέ απλό
τητα καί σαφήνειαν.

9. «ΜΟΡΕΑΣ», μηνιαία έφημερίς Οι
κονομική—Εμπορική—Επαγγελματική 
μέ έξαιρετικάς ειδήσεις.

10. «ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΒΟ
ΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ», μηνιαϊον όργα- 
έξυπρετήσεως ’Αναπήρων καί θυμάτων 
πολέμου.

11. «ΚΗΦΙΣΙΑ», 1 δνθήμερον όργα- 
νον τοπικής Ένημεοώσεως.

12. «ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ»,
μηνιαϊον οργανον συμφερόντων τής αύτο- 
διοικήσεως καί τών παραγωγικών τάξεων.

13. «Ο ΔΗΜΟΤΗΣ» ήμερησία έφη
μερίς Δήμων καί Κοινοτήτων έκδιδομέ- 
μένη έν Πειραιεΐ.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ Υ Π ’ Α Ρ ΙΘ . 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Π 12 13 Η  1S

ΑΠΟ ΤΑ Τ Ρ ΙΑ  ΤΟ ΕΝΑ
1) Τό λιοντάρι τής Νεμέας 2) Ένας 

άπό τούς επτά σοφούς 3) Ή ’Αφροδίτη 
(40 έκατ. χιλιόμετρα) 4) Τό συκώτι 5) 
Στην ’Αγγλία, τό 1840 6) Ή Τερψιχόρη 
7) ’Από τό γιό του, τόν Τηλέμαχο 8) 
Ό θησέας 9) 'Η Νέα Ύόρκη 10) Καρ- 
χηδόνιος στρατηγός.
Ε ΓΚ Υ Κ Λ Ο Π Α ΙΔ ΙΚ ΕΣ Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε ΙΣ

1) 306 μέτρα 2) Αιγιαλίτις ζώνη 3) 
Τό Ρίο ντέ Τζανέϊρο 4) Ό ’Ιταλός φυ
σικός Γουλιέλμος Μαρκόνι 5) Τού Έκ- 
τορα 6) Δύο. κόκκινο καί άσπρο 7) 'Η 
ραχίτις 8) Ή ’Αφροδίτη 9) Ή Τζένη 
Λίντ 10) Στην Αίγυπτο.

360



HELLENIC GENDARMERY 
REVIEW

O F F IC IA L  M O N TH LY P U B L IC A T IO N  
OF T H E  G E N D A R M E R Y ’S  H E A D Q U A R T E R S  

P U B L IS H E D  B Y T H E  P U B L IC  R E L A T IO N S  BUREAU

A D D R E S S  : N ° 48 September 3rd Str. Athens - Greece 

M A Y 1971, VO LUM E 2 - 1 7

COVER PAGE
A simpe and plain monument was 
erected in Gendarmery’s Cadet 
School in Rethymon in honour of 
those brave men who sacrificed their 
life during the epic battle of Crete 
in order to remind to the whole 
world that as long as exist on the 
earths Greeks there will also be de
fenders of freedom and man’s di
gnity. The Greek Gendarmery who 
shared in this great sacrifice feel 
proud of being always among such 
defenders.
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I N  T H I S  I S S U E
The epic «Battle of Crete». A brilliant page of the World War Π. History, written by the brave 
men of courage and destiny who sacrificed their life for the freedom and man’s dignity and for 
whom the so - called father of the victory Winston Churchill, said :
«Until to - day we were saying the Hellenes fight like heroes, from now on we shall say, the Heroes 
fight like the Hellenes»
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O F  C R E T E

TRANSLATED BY 
JOHN TRIPIS 
GENDARMERY GAPTAIN

Greece is not but a small country 
on the crossroads of three conti
nents. It is the land of’legends and 
glory. Albeit a small country Gree
ce has a long and glorious history

that goes back to ’many centuries 
and it is generally accepted as being 
the motherland of the human civi
lisation.

Greece, because o f’her geogra

phical position had not only suffer
ed, through the centuries, a lot of 
adventures, but also she had the 
opportunity of going through the 
bitter test of endurance and to prove

BY
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DIRECTOR OF COLTURAL AFFAIRS 
OF THE MINISTRY OF 
PRIME MINISTER



that being a Nation based upon a 
superhuman and original civilisa 
tion and upon great ideals could not 
but survive all dangers’and attempts 
to destroy her.

Our history is replete with events 
which consit the hard test of endu
rance, during which ’the Hellenes 
paid supreme sacrifice in winning 
and safeguarding their priceless he
ritage that they were handing over 
to each new generation untill 1940 - 
1941.

In 1940, Greece was once more 
presented with another opportunity 
to prove that her children were ge
nuine and true descendants of those 
great men whlo had been defend
ing Europe’s freedom and man’s 
dignity through the centuries.

The Nazi «Blitz krieg» had al
ready taken by surprise and startled 
the entire world. Most’of the Euro
pean countries had already collaps
ed with the first stroke of the mecha
nised monster of fascism. But there 
was one only small Nation which a 
had not collapsed yet. A poor small 
country that had fought heroically 
against and almost defeated the ag
gressor ten, or more, times stronger 
than it. The Hellenes were the only a 
western Nation to sustain a success
ful land campaing against the Axis 
on the European continent for the 
first four years of the world war II.

Greece was the only Nation not 
only to say the glorious «0X1» (No) 
on October 1940 to the Italian Fa
scists, but also to unveil the weak
nesses of the Axis and to prove 
that it was not undefeated. And it 
was only when the German Nazi de
cided to save the dishonour of Mous- 
solini that Greece collapsed to the 
horrible assault of two great empi
res. She did not through give up at 
once; instead she had the opportu
nity to repeat another great «0X1» 
to Hitler’s hordes which were forc
ed to pay a very costly fare in order 
to go through this small country on 
April 6th. 1941.

The brave Hellenes following their 
great traditions of Marathon, Ther
mopylae and Salamis resisted to the 
last and they succeeded in retarding 
the accomplishment of the Axis

plans over six months giving this 
way to their allies the opportunity 
to believe that the Axis was not un 
defeated and also the time to get 
prepared for their further victorious 
operations against it. This unpre
cedented great event of Greece’s re
sistance and victory led the English 
Prime Minister W. Churchill to offi
cially declare «Until the present day 
we used to say the Helenes fight 
like heroes, from now on we will 
say that the Heroes fight like the 
Greeks».

Crete situated on the cross
roads of three continents that is Eu
rope, Asia and Africa is washed by 
six high seas : the Ionian, the Ae
gean, the Myrtoon, the Libyan, the 
Karpathean, and the Cretan sea.

Being tied up’unseparatedly with 
its motherland, its history goes back 
to seven thousand years. Its first in
habitants were the Pelasgoi and 
then the Doriis - tall men with long 
head and shaggy hair of a clearly 
meditarranean shape.

At Zacro, Malhia and Amissos 
we find monuments dated from the 
neolithic era. Minoan races leave 
their traces and monuments dated 
from the copper era (3000- 1100). 
These are the races that will reate 
the famous Minoan civilisation with 
all its extensions. During the 8th 
century B. C., for instance, we have 
the blooming civilisations of Knos- 
sos, Driros, Prinias, Lato and Pa- 
laikastron. At this period the free 
citizens are obliged to serve their 
military service; they live in bar
racks and they have, rich and poor 
without any distinction, their meals 
at the same table having as super
visor the heroine and legendary 
Cretan lady.

During the classical period (4 - 
5th Century B.C.) in Crete were, 
already, established all the large ci
ties with nice streets and beauti
ful bridges, such as: Heraclion, Tar- 
ras, Lissos and others.

During the Hellenistic period 
(300 - 67 A.B.) Crete had developed 
its international relations and al
liances - Pergamos, Philip the Ma
cedonian etc. At this time the Cre
tans had developed a common con

science as a naval people- Theycaller 
their island «Mitridha» -Plato Poli- 
tia ;They formed periodically a fe
deral. government at their capital 
Knossos.

During the Roman Era MarcAvre- 
lius was defeated by the brave Cre
tans while attempting to seize their 
island. Five years later Metellos will 
fight for three years to conquer Crete 
which according to the famous «Pa- 
cem Romana» will, though under 
the Roman Dominion, enjoy some 
kind of independence and it will 
thrive and prosper.

During the 4th Century A.B. Cre
te is a province of the Bysantine 
Empire and three centuries later 
will become the target of many bar
baric invasions. First the Arabs, 
after the Venetians and finally the 
Turks.

During the Independence War of 
1821 Crete is again present at the 
frontline at Sfakia, Rethymnon, Kis- 
samos, Kythonies, Chanea, Apoko- 
ronou, Selino, Gramoussa, Aghios 
Nikolaos and Amari. Although its 
motherland regains her freedom 
Crete remains again under the fo
rcing yoke and she continues untam
ed the combat for her independence. 
Brave Cretan fighters like Chaire- 
tis at Lassithi, Mayrogennis at 
Mournies, Zymvrakakis at Vafe, 
Yiaboudhakis at the famous Arka- 
dhi, write the most brilliant pages of 
the great Cretan Hirtory.

It is only in 1897 that the Hellenic 
Army will tread on the Holy Land 
o f’Crete. It was Timoleon Vassos 
with his 1500 brave men, that came 
first to this island from its mother
land. Later on Venizelos will lead 
the Cretans to a new revolt at The- 
rissos in 1905, but the actual libe
ration will come later on in july 
1910 and its Union with the Mo
therland will be realised after the 
London Treaty when King Kon- 
stantine crowned with the glory of 
his victories of the years 1912 
and 1913 will come to Crete with 
Venizelos and hoist the blue and 
white Greek Flag on the rampart 
of Fikra, putting is thisway an and 
to the long and tragic martyrdom 
of Crete, but not to her combats. . .

363



THE BEGINNING 
OF THE WAR

On April 6th. 1941 the Panzer 
Divisions of Von List crossed the 
Bulgarian frontier and attacked the 
Greek frontier strongholds in ’Ma
cedonia. The brave Greek Army 
succeeded in holding back the two 
most powerful Empires of Europe 
for more than four weeks. This’delay 
will cost to Hitler’s further plans 
much more. Greece from north to 
south is already under the Nazi con- 
trol.’The unforgettable King George 
II with his Government fled to Crete 
where were also evecuated 32.000 
British, New Zealanders and Austra
lians and about 2.500 Greek sol
diers which were clearly exhausted 
from their adventures and combats 
in N. ’Epirus and Albania where 
they had written the most marvel
lous pages of the World War II 
History.

Although these forces seemed to 
be considerable in number, neverthe
less, a sharp observer would easily 
discern that they were not suitable 
for further hard combat, because 
they were not prepared for it. There 
was neither suitable nor adequate 
armament and equipment.; there 
was no sign of any anti - aircraf de
fence and this was increasing the 
agony of those responsible for the 
defence of this island, at thiscritical 
moment.

Since Ribendrope and Molotof 
had signed the friendship treaty, 
Hitler has already in mind to disap
pear all those naives who considered 
themselves as being very clever. And 
since he had already decided and 
planned the expedition to Russia, 
Crete being a basis of immense stra
tegic importance in the hands of his 
enemy, could not but be the first 
target to be swept off. Thus the 
Nazi hurried to set up a plan for 
its conquest.

At this occasion, we think that 
for historical reasons, we should 
mention here certain facts, that eve
ry serious researcher would neither 
ignore nor overlook or misinterpret.

The majority of the military ex
perts, being aware of the actual 
facts, considered the island of Grete 
as an impregnable fortress.This point 
of view was principally based upon 
the fact thet Crete is a mountaine-

ous and inaccessible island : the su
periority of the British fleet over 
the Mediterranean Sea and the well- 
- known high morale of the Cretan 
people. Although, it was, only, Wi- 
ston Churchil that had a clearer 
idea about the prevailing situation 
in this island, and declared at the 
War Counsil held on April 28th that 
«Grete could not withstand a pro
longed German attack» And this, 
because only Churchil knew that the 
British allthough managed some
how the defence of Crete, since the 
North Africa war operations did not 
permit them to send any reinfor
cements and armament to Crete. Ne
vertheless, because of the insistence 
of Admiral Cunningham, C.O. of 
the Mediterranean Fleet, it was de

cided that Crete should be held as 
onger as possible.

When General Freyberg arrives in 
Crete,on April 28th, in order to take 
over the Command of the Allied 
Forces,General Wavell sends to him 
16 light tanks, 6 infrantry tanks, 6 
hurricanes and 10 later on, which 
were ordered after a short while to 
return to Egypt .because the Air - 
Force General Portland did not wish 
to have any planes in Crete.

We should, also, at this moment, 
admit that the morale of the Cretan 
people was not so high and this was 
due to the fact that the Cretans were 
in agony about there children’who 
awe re fighting at this time withth 
Cretan Division in Contimental 
Greece. Besides this, there were
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ertain demagogues and opportu
nists who grasped the opportunity 
to squall and remind to the public 
of Crete that, «they were the ones 
to have insisted in preventing the 
sending of the Cretan Division to 
the Albanian Front...»  But even 
this could not put an end to the 
agony and grief of the Cretan 
parents.

The Communists, also, being spe
cialists in undermining the morale, 
and being at this occasion, still al
lies with the Nazis, they artfully 
spread out the slogan that «there 
was not any reason that Crete should 
fight for the salvation of King Geor
ge’s throne.,.»

At he same time the Greek 
Prime Minister Mr. E. Tsouderos, 
General Freyberg and the British 
Ambassador were discussing the 
case of whether the Greek Govern
ment should remain in Crete or not.

Under these circumstances came 
the 20th of May 1941, while for 
more than Io days the most power
ful Luftwaffe pilots seemed to have 
taken a special pleasure in attacking 
the defenceless open targets and in 
destroying the island from one end 
to the other.

And so, one of the most capti
vating battles of the world war II, 
THE BATTLE OF GREECE was 
already joined, under the most un
favorable conditions.

Fo the seizure of Crete, Hitler 
had reserved the flower of his third 
Reich : The 7th Parachute Division 
(14.000 men), the 5th Mountain Di
vision (8.000) men and the Ilth Air - 
Corps - (8.000 men), that is a total 
of 30.000 selected and specially 
trained and perfectly equipped men 
for this purpose, which were put 
under the command of General Von 
Student, while the Air - Corps was 
put under the Command of General 
Von Richthoffen a descendant of the 
known German heroe of the world 
was I.

During the early morning hours 
of that historical day the Cretan 
sky was filled up with thousands of 
red, green and white parachutes 
which were oppening at a height of 
100 meters above the earth putting 
down the Hitles’ hordes on the Holy 
Cretan Land.

The brave defendants of this 
island were not taken by surprise,

instead, they offered them an unfor 
gettable bitter welcome, throgh- 
exterminating completely the first 
units which had landed and among 
them even their Commander Gene
ral Meindl. In the afternoon of the 
same day another wave of drops 
followed and this time the attac
kers were luckier and they suceeded 
in seizing the Rethymnon aifield, 
which after a short while was re
captured by the Greek and Austra
lian forces. The Nazi suffered very 
severe casualties and they failed to 
attain any of their main objectives. 
Being aware of the critical situation 
they decided to give up tempora
rily their secondary objectives - seiz
ing Rethymnon, Chanea and Hera- 
klion — and they concentrated their 
efforts to seizing the Maleme air - 
field, which was marked on their 
operational pap as «Point 107». 
This point was defended by an Au
stralian Batallion under the Com
mand of Major Andrian, who after 
finding out that his communication 
net was cut off he withdraws his 
unit during the night. Freyberg 
being unaware of this manouvre 
does not issue neither the proper 
orders nor sends any reinforcements 
and he is certain that another strong
er attack will follow both from the 
sea and the air.

Thus, the Maleme air - field be
ing left uncovered was seized by 
he Germans at 5 p.m.

When the allies understood what 
had happened they launch a strong 
counterattack and they destroy a 
lot of German planes. But they did 
not succeed in dislodging the ene
my from the airfield, who mean
while was reinforced by new para
chute drops.

General Student writes in his me
moirs: «The enemy had the possi
bility to capture all my men before 
they get organised...».

Unfortunately the allies did not 
take any advantage of it that night. 
So on the folloiwng day three more 
batallion of the mountain divi
sion succeeded in landing at Ma
leme, and a large scale combat be
gins and continues throughout this 
area. The King leaves Knossos and 
first goes to Chanea, then to Pele- 
kapina and through the Leyka Oroi 
and Therissos arrives at the south 
coast of Crete where the british de

stroyer «Dacoy» arrives with one 
lay’s delay and picks him up safely 
rom the gulf of Aghia Roumeli,
0 Egypt. Thre King left the coun- 
ry most depressed and unhappy ad
dressing the Cretan people as fol
lows : «It is with a great grief that
1 have decided to leave from this 
heroic island where our forces with 
our allies and the brave Cretan 
people continue the combat for the 
defence of man’s dignity and free
dom; we are leaving not for good, 
but temporarily and we are convinc
ed that the ideals of freedom and 
democracy will soon win again».

The epic combat is getting almost 
to its end. At Kastelli the 1st Greek 
Regiment and a Gendarmery detach
ment under the British Major Bend
ing, though very poorly equipped 
will write the most brilliant pages 
of those determined to live always 
free or die. They have only six 
hundred rifles and three rounds 
teach man; they, nevertheless, arede 
termined to attack the selected de
tachments of the German parachu
tists who have heavy machine guns, 
mortars, perfect mauzer rifles and 
five types of the latest handgrenades.

Major Bending under such cir- 
cumastances hesitates to launch a 
counter attack against such a well - 
organised enemy and he holds back 
his men but the Gendarmery Offi- 
cers overruled him and jumped off 
upon the Germans suffering heavy 
casualties, but they succeeded in 
dislodging the parachutists from 
their positions. When Major Bend
ing approaches to help them he 
finds only 17 Gendarmes who sur
vived the frightful clash and who 
were taken prisoners by the Ger
mans.

But before closing this unhappy 
story we should mention here and 
a ridiculous note concerning the Ita
lian Fascists.: At the last phase of 
this epic combat and while the Ger
mans had already, won it, the Ita
lian make their appearance on the 
stage of the Crete’s drama. On May 
28th, an Italian infantry regiment 
has landed at Setia and it advances 
without any resistance as far as Ie- 
rapetra..., announcing its seizure. 
The Italian fascists being used in 
such a sort of show operation, they 
gave to this unimportant incidentthe 
greater publicity they could, but all
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The route which King George B' followed in order to evade the Nazi parachutest while 
escaping to Egypt.

these are contradicted to what the 
German Historian Karl Gudel bach 
writes in his history on the fall of 
Crete :» This curious landing has 
not any influence on the result on 
the battle of Crete. . .  It was a 
second edition of the spectacular in
vasion that Moussolini had made on 
the back of the French after France 
having had already collapsed.. .».

THE CONTRIBOUTION OF THE
HELLENIC GENDARMERY
It would, also, be a great ommis- 

sion of ours, if we would not, refer 
at this occasion to the Gendarmery 
participation in the famous battle 
of Crete.

The existing total Gendarmery 
Forces in Crete prior to the Ger
man invasion were not more than 
2500 men. These brave Gendarmes 
had the opportunity, once more, to 
write another brilliant page of the 
Gendarmery Corps History, which 
very curiously and sometimes even 
deliberately and meanly is over
looked by certain people.

The conditions of these men were 
not at all encouraging at this time. 
There were not enough Officers to 
lead them. The majority of these 
men were just recruited and they 
had not any training and war expe
rience. They had not adequate and 
proper armament and they were

short of ammunition. They also., 
did not have any automatic wea
pons and hand grenades. Besides, 
these most desperating conditions, 
there was, also, something that could 
discourage them. Some of the old - 
minded politicians and demago
gues of Crete, being .disapointed 
with the Greek Government of that 
time, tried to create an unfavorable 
atmosphere for the Gendarmery 
men and this handicapped greatly 
their mission from every point of 
view. This treacherous and cunning 
effort to undermine the spirit of the 
Gendarmes had somehow responded 
to the localistic attitude of the Cre
tans because the Gendarmes serv
ing at that time in Crete, were mostly 
from Continental Greece. But for
tunately all these efforts not only 
failed to produce any effect but they 
were soon’rediculed by thesoldiers 
of the Cretan Division, who when 
they had returned home they told 
to their parents about the warm 
treatment they had received in Con
tinental Greece and they convinced 
them to respect and help the Gen
darmes Thus the disaster of the 
war, at this occasion, benefited so
mehow Greece, because she, once 
more, proved to be unanimous and 
united against all kinds of enemies 
that tried to disappear her from this 
earth.

So the Gendarmery was presented

with another great opportunity to 
display its high idealistic qualities 
and spirit, because despite the lack 
of facilities it had showed the iron
like strong soul of its men, their 
great courage and the unprecedent
ed devotion to their duties and to
wards their beloved Country.

The circumstances were fright
ful indeed, and the demands of the 
situation beyond any logical pos
sibility, so that we can certainly supe 
port, without any attempt to over
emphasize the facts, that it is doubt
ful whether anyother PoliceForc- 
in the world could ever respond so 
successfully to them.

Wherever the Gendarmes have 
joined in combat with the perfect
ly trained and fully eqiupped Ger
man parachutists at Rethymnon, at 
Chanea, at Canthanos and Hera- 
clion they not only thrust back their 
first attacks but they also launched 
counter - attacks and whenever they 
joined to hand - to - hand combatt 
not only they exterminated their 
opponents, but they captured also 
a lot of prisoners. There is not any 
verified document proving that a 
Gendarmery unit was defeated by 
the Nazis or that it failed to success
fully carrying out its mission.

The Gendarmery men were in 
every case winning the combat until 
the moment they were using their 
ast round or they were ordered to
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cease fire and sometimes, even at 
such occasions,we can mention cases 
that they had disobeyed such orders 
and continued fighting.

Besides this the Gendarmery men 
did not give up their mission to 
preserve the public order and pro
tect the citizens from lootings and 
other criminal activities which are 
not absent in such abnormal circu
mstances deriving from a fierce war.

The Gendarmes although were 
fighting all day long without any 
food, during the night they continu
ed to carry out their ordinary duties. 
They had to guard the imprisoned 
criminals for whom it was very easy 
to try to escape under such circum
stances; they were trying to protect 
the citizens against the black - mar
keteers; they were assisting in putt
ing out fires resulted from the mer
ciless bombimgs of the Germans or 
to render assistance to wounded or 
homeless citizens; they had to es
cort the royal family during its con
tinuous and martylike movements 
in the island and finally to render 
assistance during the evacuation 
operations of the allied forces.

The above mentioned are only a 
few of the services offered by the 
Gendamrery during these difficult 
moments the island and its people 
went through and this was done with 
a great enthusiasm and self - sacri
fice. This way and by these means 
the Gendarmery wrote the Golden 
pages of its history in 1941 in the 
island of Crete.

Although the purpose of the pre
sent note is to give a general outline 
of the Gendarmery activities dur
ing the battle of Crete, it is impossi
ble to overlook the mentioning of 
cer taincharacteristic incidents which 
were absolutely historically verified 
too. Because, otherwise, whatever 
w e have said up to now, would give 
cnly the impression that we are 
tiying to merely overemphasize the 
facts.

At Rethymnon the invasion start
ed· at 1600 hrs on May 10th. 1941, 
after the Germans having severely 
bombed the whole district for over 
ten days. Five Gendarmery compa
nies moved immediately for a mop
ping up operation and succeeded

in arresting 18’prisoners and in tak
ing a lot of ammunition and arma
ment supplies which were droppep 
to the Germans. For three days the 
Gendarmery men had succeeded in 
holding back the invaders and they 
also succeeded in repelling them to 
the heights around this town., at
tacking them under the most unfa
vorable conditions without any sup
port of heavy guns or from the air.

On May 29, although, the Cha- 
nea front line was broken up, the 
Gendarmery men continued tohold 
back the assaillants at Rethymnon 
area and besides this, they were 
obliged to render assistance in put
ting out the fires which were burn
ing the town to ruins and to the 
wounded people or to burry the kill
ed citizens by the fierce and merci
less air - raids of the Germans. At 
this moment the military comman
der of Crete had ordered the with
drawal of the Greek Forces and that 
the Gendarmery Major Chaniotis, 
who spoke German well, to meet 
with the Germans.

Major Chaniotis, although slight
ly wounded denies to execute this or
der and he con tinuesfighting against 
the Germans in order to support 
the Australian Units which were 
in this area, and were trying to re
sist desperately the German attacks 
east from Rethymnon. Their Com
mander, Wasy, had cabled to Gen. 
Freyberg the folloiwng : «My men 
are proud because they are fighting 
side by side with the excellent Gen
darmes . . . ».

Unfortunately the Gendarmes 
could not for long keep up with the 
increasing pressure of the German 
troops and finally they were sur
rounded and most of them killed 
after they had fired their last round. 
Among those heroes who survived 
were the excellent Major Chaniotis, 
Lt. N. Chondroyiannis and Lt. Pa- 
payiannakis, but who knowns the 
names of those Gendarmes who 
died heroically while fighting bra
vely for the freedom of their country 
and the entire world?

At Heraclion desides the regular 
Gendarmery Force there were also 
a Gendarmery company. This hand
ful of Gendarmes had been used

as snipers in this district and they 
showed great courage and bravery. 
When, for instance, the Germans 
seized the power - station and hoist
ed the Nazi swastica, the brave Gen- 
damres launched a fierce counter - 
attack and after a hand - to - hand 
combat with the Germans they 
succeeded in exterminating them 
and in putting down their swastica.

The Gendarmery Forces succeed
ed in the Heraclion district to ex
terminate over two hundred assail
lants and to take over 37 prisoners 
and great quantities of ammunition 
and other supplies which they need
ed very badly under those circum
stances.

When finally the Germans suc
ceeded in seizing the island they 
arrested all the Gendarmes and they 
were so furious against them,that 
they left them 4 days without any 
food in the prisoners camp and 
morever, they wanted to execute all 
of them on the charge that the Gen
darmery being a Police Force had 
violated the international law relat
ing to its main mission. But finally 
the Gendarmes were saved from 
this massacfe after the intervention 
of the International Court of Hague 
which responded to the Gendarmery 
Headquarters’appeal and verified 
that according to the Organisa
tional Regulation to the Gendar
mery (L.7/8 - 6 of 1935), the Gen
darmery consisted «a Corps of the 
Army

At Chanea district the combat 
agi«nst the Germans started with a 
great misfortune. A small detach
ment of Gendarmes under Lt. Ka- 
rakatsakis was ambushed by the 
Germans and it was completely 
exterminated. But another small de
tachment under Lt. Daskalakis and 
Anastassios Karyotis, the to - day’s 
Chief of the Gendarmery, launched 
an attack against the Germans who 
were dropped in the hospital area 
and they exteriminated all of them. 
This small unit had the responsibi
lity also, to guard the 1500 Italian 
prisoners and as it was natural, 
it was impossible to hold back 
the increasing number of parak 
chutists. The city of Chanea was 
under a continuous air - attach 
and almost put into ruins. The Gen-
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darmery succeeded in resisting until 
the 28th of May, when it was ordered 
to withdraw at the Nerokourou 
Camp, which meanwhile was also 
abandoned and the Gendarmes had 
decided to return to Chanea through 
the mountains. When they arrived 
in Chanea When the town was seized 
by the Germans, but the Gendarmes 
entered the city proudly in organis
ed formation holding their glorious 
arms under the astonished eyes of tha 
Germans. Among those bravo Gen
darmes was also the wife of the to
day’s Chief of the Gendarmery who 
had followed them all during time 
time of this great adventure.

A great also tragedy was played 
in Kanthanos district with leading 
personality Lt G. Mourkoyiannis, 
who before the German invasion 
had organised detachments from the 
villagers of this area and he succeed
ed in defeating the invadersin many 
instances and in exterminating all

E
Then follows a two days relief, 

but on the third day the German 
Stucas have put into ruins the town 
and they killed 200 of the inhabi
tants. Thus the Germans succeed in 
seizuring this town and when they 
saw the great losses of the parachu
tists, they executed coldbloodily, as 
a reprisal, 300 men from Kastelli.

During the night of May 26th. 
Gen. Freyberg was convinced tha, 
the battle of Crete was already lostt 
General Wavell cables to Churchill 
the unhappy news and he tels him 
that he cannot send to Freyberg any 
reinforcements, and that further 
resistance to the unprecedented lar
ge scale strong assault of the Ger
mans is hopeless.

Thus came the end of this glorious 
battle which although it was notwon 
it will remain always a dreadfull 
nightmare for the Germans who 
will prove this with their cruelty 
towards the brave people of this 
island during the four years of its 
occupation.

Nevertheless, on the anniversary

their efforts to seize the town. We 
think it is enough to mention here, 
that the Germans were so farious 
about the successful operations of 
the Kanthanos Gendarmes and vil
lagers that they destroyed comple
tely it and they had put an inscri
ption saying «In this place was one 
time Kanthanos» but we would also 
add that «here will always be Hel
lenes» to redicule such monsters 
like the European Nazis.»

Thus ended the famous «BAT
TLE OF CRETE» about which 
much was said and much was writ
ten. There were many who criti
cized the defence plans of this island 
and the operational tacticts, but no 
one dared to overlook the unpre
cedented courage and spirit of self- 
sacrifice of the defenders who suc
ceeded in proving to the free world 
that Hitler and his selected «Flower 
of the third Reich» were not unde

P I L O O U
of that auspicious occasion we 
should give humble thanks to God 
for the spiritual heritage won by 
these brave Gendarmery men of de
stiny. Our freedom, prosperity and 
stature as a free Nation, are atte
stations to their far - reaching efforts 
and sacrifices. For this reason, we, 
their descendants, shoud rededicate 
ourselves to the constant support 
and eternal preservation of the self - 
evident truths which were so dear 

’ to them. The glorious men who 
sacrificed themselves in Crete de
serve our highest respect, because 
they paid the supreme sacrifice in 
winning and protecting our price
less and eternal heritage. They were 
men of action — men whose extra
ordinary heroic deeds bespoke their 
belief in a Nation with the greatest 
ideals of liberty and freedom.

Today, perhaps as never before, 
Greece and we the descendants of 
those heroes, have need for doers 
of extraordinary deeds, men with 
the moral strength and courage of 
our forefathers and of those Gen
darmes of the «BATTLE OF CRE

feated when they were fighting a- 
gainst a valliant Nation that had 
victoriously defended the man’s ’di
gnity and the world’s freedom 
against many barbaric invaders dur
ing its long and glorious history. 
Among those brave defenders, this 
time, were also the valliant Greek 
Gendarmes who proved to be also 
very qualified fighters and startled 
the professional military experts 
with their high morale and spirit 
of self - sacrifice. Nevertheless, the 
Gendarmery did not share the glory 
and hymns that were written about 
this famous battle, though it reserv
ed it, but those heroes who survived 
this great adventure have never ex
pressed any complaint against those 
who ignored its sacrifice and con
tribution to agreat combat, on the 
contrary, the Gendarmery has many 
times proved later on, that its uni
que ambition was to see its country 
free and glorious.

E
ΤΕ». The smoldring embers of pa
triotism should be fanned into a 
flaming spirit of loyalty sot hat the 
whole word will know that the eter
nal Hellenes will always stand, fight, 
and die, if necessary, for the dignity 
of man and for the freedom of the 
world.

We all must share in this noble 
cause. We must not only help pre
serve the high ideals of our great 
Nation but we must also be cer
tain that there is no invasion of the 
rights and liberties of the citizens 
from any source. As patriotic Hel
lenes, let us not fail the test of 
greatness, which the Gendarmes went 
through in the Battle of Crete. On 
the contrary, let us assure that this 
small but valliant Nation, HELEAS. 
under God shall remain free and 
that will never forget the great spi
ritual traditions which our great fo
refathers and Heroes like those of 
the Battle of Crete have inherited 
to us.

E N D
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ψωμί μέ όλα, ψωμί γιά όλα

διπλοζυμωμένο, εϋπεπτο, 
μέ ήμερομηνία 

φρεσκάδας.

Ψωμί μέ πολλές πρωτεΐνες 
καί λιγώτερο άμυλο. 

Πολύ θρεπτικό, έλάχιστα παχυντικό.
Ένισχυμένο μέ βιταμίνες C. 

'Αλεύρι έκλεκτό, πρόσμιξη σταθερή. 
Ζυμώνεται διπλά, είναι εΰπεπτο. 

Παρασκευάζεται, ψήνεται, συσκευάζεται 
χωρίς νά τ'άγγίξη χέρι. 

Όλα τά ψωμιά Κρίς-Κρίς 
μέ ήμερομηνία φρεσκάδας.

ΚΡΙΣ-ΚΡΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΤΟΥ A. Ε.
12°Ν ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ

ΤΗΛ. 275.222

ΝΕΟΙ ΑΡΤΟΙ
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