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Όκτώβρης 1940. Οί όκτώ χιλιάδες
λόγχες τού Μουσσολίνι θραύονται πάνω
στή ρωμαλέα, τήν γιομάτη πίστη άποφασιστικότητα τού Έλληνα στρατιώτη.
Στήν βροχή καί στό χιόνι, στις κακο
τράχαλες πλαγιές τής Πίνδου, οί Ελλη
νικοί αετοί φτερουγίζουν άπό νίκη σέ
νίκη, γράφοντας τήν έποποιΐα πού άνέστησε τις Θερμοπύλες, τούς Μαραθώνες,
τά Δερβενάκια, τήν ’Αλαμάνα, τό Χάνι
τής Γραβιάς.
Γιγάντιος ό Έλλην στρατιώτης όρθώνει τό παράστημά του στέρεο: «Δέν
θά πέραση κανείς έχθρός».
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To "περιστατικό πού άναφέρεται άττοτελεϊ μιά ιστορική αλήθεια γνωστή σ’ αυτούς
πού εζησαν τήν έττοχήν εκείνην (’Οκτώβριος 1942) στή Μακεδονική -πρωτεύουσα.
Κατοχή τοϋ 1942. Τυχαία βρέθηκα σ’ ένα στενοσόκακο τής συνοικίας τοϋ ‘Ay. Δημητρίου στή Θεσσαλονίκη.
Ή ταν ενα μουντό ήλιόγερμα υγρό α π ’ τό Φθινοπωρινό πρωτοβρόχι. Τρπτλή τότε
κατοχή. Γερμανοϊταλοί καί Βούλγαροι. Ή έμφάνισις των τελευταίων στούς δρόμους τής
Θεσσαλονίκης, ττροκαλοϋσε άγανάκτησι καί θλίψι καί ήταν γιά τούς Θεσσαλονικιούς τό κόκ
κινο πανί. Ή άνανδρη καί πρόστυχη συμπεριφορά τους στούς πληθυσμούς τής Μακεδονίας
καί Θράκης είχε πληγώσει βαθύτατα τήν Ελληνική φιλοτιμία τοϋ λαού τής Βορ. Ελλάδος.
Ένφ περπατούσα Ιρχόταν στ’ αφτιά μου ένας μακρυνός αντίλαλος άπό θούριο στρατιωτικό.
Φαντάσθηκα ότι θά ήταν Γερμανοί. Μας είχαν συνηθίσει άλλωστε μέ τό τραγουδιστό βήμα
τους.
Ό αντίλαλος άκουγόταν τώρα καθαρά. Σέ λίγο στο βάθος τού δρόμου άντίκρυζα
"Ελληνες Χωροφύλακες συντεταγμένους μέ τά όπλα «άναρτήσατε» καί τραγουδώντας τό θού
ριο: «Τί ζητούν οί Βούλγαροι στή Μακεδονία». Μιά ανατριχίλα μέ συνεπήρε καί μέ βουρκω
μένα μάτια κυττούσα τούς Χωροφύλακες πού μέ βήμα σταθερό καί αρρενωπό καί μέ ψηλά
τό κεφάλι περνούσαν τήν οδόν ‘Αγίου Δημητρίου.
Στις αυλόπορτες καί τά παράθυρα πετάχτηκαν πολλοί κυτώντας απορημένοι τούς
"Ελληνες Χωροφύλακες μά κΓ αύτοί πού βρέθηκαν στό δρόμο τό θέαμα τούς ξάφνιασε.
Άλλοι χτυπούσαν παλαμάκια, άλλοι έκλαιγαν, άλλοι γελούσαν καί τά σκελετωμένα
άπό τις στερήσεις πρόσωπά τους έπαιρναν μία εκφρασι καρτερικής αναμονής. Στά βαθουλωμένα πρόσωπά τους έλαμπαν τά ύγρά τους μάτια ή συγκίνησις τούς έκανε τά πρόσωπα πιό
κίτρινα καί τούς έδεινε μιά χλωμάδα αγιοσύνης. Τό περιστατικό αύτό ήτο μιά τονωτική ένεσι
μέσα στις ‘Ελληνικές φλέβες. Τό αύθόρμητο αύτό τραγούδι πού μέ τόσο θάρρος οί "Ελληνες
Χωροφύλακες έψαλλαν αψηφώντας τις συνέπειες υπήρξε ένα έλπιδοφόρο μήνυμα γιά τούς
έλεύθερους σκλαβωμένους "Ελληνες τής Μακεδονικής πρωτευούσής.
ν Στ’ αύτιά μας αντηχούσε γιά ώρα: «Τί ζητούν οί Βούλγαροι στή Μακεδονία», λές
καί ή· μοσχοβολάδα τού αντίλαλου δέν είχε φύγει άπό τόν αέρα, οί ψυχές μας έπάλλοντο ρυ
θμικά στόν τόνο τού θούριου καί οί άναπτερωμένες σκέψεις μας κτυπούσαν τά σήμαντρα τής
έλπίδας μιας γρήγορης λευτεριάς.
Χ Ρ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ά ντ]ρχης
&■ 1Η Μ ·
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΛΑ
Ύφυπ.
'Εσωτερικών
Περι φ. Δ ι ο ι κ η τ ο ΰ Κρήτης

ΠΟΛΛΕΣ έρμηνεϊες έχουν δοθή για την ’Απριλια
νή Έττανάστασι. Καί επίσης πάμπολλοι είναι καί
οΐ χαρακτηρισμοί, ποΰ τής έχουν δοθή.
ΤΟ ΛΑΘΟΣ αυτών των έρμηνειών καί χαρακτη
ρισμών είναι ότι προσπαθούν νά εξηγήσουν ενα
καινούργιο φαινόμενο με π α λ α ι έ ς αντιλήψεις.
Κατά κανόνα οί έρμηνεϊες γιά την 'Απριλιανή Έπανάστασι δέν είναι παρά μία χρησιμοποίησις όρων
τοϋ π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς , γιά ενα σύγχρονο φαινό
μενο, μιά προσπάθεια συνεχίσεως αύτοϋ τοϋ παρελ
θόντος σ’ ένα φαινόμενο, πού διεισδύει στο μέλλον.
ΟΜΩΣ, ή χρησιμοποίησις τών κριτηρίων τού
παρελθόντος δέν συμβάλλει στήν πραγματική κατανόησι τής ούσίας τής ’Απριλιανής Έπαναστάσεως. Γιατί κεντρική ιδεολογική θέσις αύτής τής
Έπαναστάσεως είναι ότι καμμία άπό τις υφιστά
μενες σήμερα κοινωνικές καί πολιτικές πραγματικό
τητες δέν μπορεί νά χρησιμεύση σάν απόλυτο γεώ 
δες—πρότυπο, προς τό όποιο νά κατατείνωμε.
Η ΑΠΡΙΛΙΑΝΗ Έπανάστασις δέν μιμείται, δέν
Ιφαρμόζει συνταγές, δέν έχει υιοθετήσει δουλικά
κάποιο άπό τά ύφιστάμενα δόγματα, δέν έχει
ένταχθή σέ σχήμα, μ’ ένα λόγο δέν είναι προέκτασις τού παρελθόντος. ‘Η ’Απριλιανή Έπανάστασις
προσπαθεί νά δημιουργήση μιά καινούργια Πολι
τεία. Αύτή θά ούσιαστικοποιή, Θά όλοκληρώνη
καί θά διασφαλίζη τις θετικές αξίες τοϋ παρελθόντος. ’Αλλά, στο σύνολό της, θά είναι μιά νέα π ο ι ότ η ς πού θά άντιστοιχή στις άνάγκες καί στήν νοο
τροπία τής εποχής μας καί στις προοπτικές τοϋ
μέλλοντος.

παρελθόν. Βεβαίως τό παρελθόν χρησιμοποιείται
στο βαθμό πού προσφέρει μιά ύποδομή γιά τήν
κατάκτησι τοϋ μέλλοντος καί έπίσης γιά τήν άντλησι διδαγμάτων, πού φωτίζουν τόν δρόμο μέσα στο
μέλλον. "Ομως ή άληθινή Έπανάστασις, σέ καμμιά
περίπτωσι δέν μπορεί νά είναι άπλή συνέχισις
τοϋ παρελθόντος.
Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ δέν μπορεί νά είναι αίχμάλωτος στερεοτύπων. ’Οφείλει νά είναι άνανεωτής,
δημιουργός, έφευρέτης, γεμάτος τόλμη, φαντασία,
ένόρασι. Επαναστατώ θά πή: «δημιουργώ κάτι
καινούργιο», Θά πή «διαμορφώνω καινούργιους
τρόπους συμπεριφοράς», θά πή: προσφέρω και
νούργιες ερμηνείες γιά τά φαινόμενα» θά πή: «άνοίγω καινούργιους δρόμους». Βεβαίως τό παρελθόν
ύπάρχει. Δέν είναι δυνατόν νά τό άγνοήσωμε, δέν
μπορούμε νά τό μηδενίσουμε. ’Αλλά ξεκινώντας
άπ’ αύτό, άποδεχόμεθα ένα μέρος του (θεμελιώ
δεις άξιες, θετικές παραδόσεις) άπορρίπτοντας ένα
άλλο μέρος του, τό άρνητικό (μπορούμε άποδευσμευμένοι νά δημιουργήσουμε ελεύθερα τό καλύ
τερο, ή τό χειρότερο). Αύτό θά πή Έπανάστασις.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ Έπανάστασις, ή άξια γ ι’ αύτό
τό όνομα δέν μπορεί νά είναι παρά μία έφεύρεσις,
όχι μίμησις, μία δημιουργία, όχι άντιγραφή.

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ κοινωνία—γιά παρά
δειγμα—τό πάν είναι κέρδος. Ένας είναι ό μοναδικός
σκοπός τής ύπάρξεως: ή κατάκτησις όσο τό δυ
νατόν περισσοτέρων άγαθών. Μοναδικός άξων,
γύρω άπό τό όποιον περιστρέφονται τά πάντα,
είναι ή κατανάλωσις. Αύτό έμεΐς τά άπορρίπτομε.
Χωρίς νά άρνούμεθα τήυ τεχνικήν πρόοδο, χωρίς νά
άμφισβητούμέ τήν σκοπιμότητα τής συνεχούς βελτιώσεως τού βιοτικού επιπέδου, χωρίς νά διδάσκωμε τήν στέρησι ή τόν άσκητισμό, άρνούμεθα
νά υίοθετήσωμε σάν σκοπό τής ατομικής ή τής
’Εθνικής ύπάρξεως τήν άπόκτησι όσο ·χό δυνα
τόν περισσοτέρων άγαθών.

ΚΑΙ Η ΚΑΘΕ άληθινή Έπανάστασις σάν έφεύρεσις, σάν δημιουργία, δέν μπορεί παρά νά είναι
άπηλλαγμένη άπό τήν άκριτη προσήλωσι στο

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ μεριά, οΐ λεγάμενες «σοσιαλι
στικές» κοινωνίες άπεδείχθησαν άνίκανες νά εξα
σφαλίσουν τήν άνάπτυξι—οίκονομική, τεχνική, πο-
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λιτική—τήν βελτίωσι τής ζωής τοϋ άνθρώπου καί
ίδίως τοϋ ίδιου τοϋ άνθρώττου. Σ’ αύτές τις Κοινω
νίες το ττάν είναι ό σκοπός, ή ισχύς τοϋ Κράτους
τό Κόμμα καί οί επιδιώξεις του. Ή ’Εξουσία είναι
τό παν, ό πολίτης απλός υπήκοος, τό τίποτε. Ό
κομματικός σκοπός είναι ή μόνη άξια καί ό άνθρω
πος είναι απλώς ένα μέσον γιά τήν έπίτευξι αύτοϋ
τοΰ σκοποϋ.
ΕΜΕΙΣ, ΑΥΤΕΣ τις άντιλήψεις τίς άπορρίπτουμε.
Πιστεύουμε δτι ό κομμουνισμός καί γενικώτερα τά
σοσιαλιστικού τύπου οίκονομικοκοινωνικά συστή
ματα είναι άνίκανα νά εξασφαλίσουν τήν άναγκαία
γιά τήν ιστορική πρόοδο άνάπτυξι. Τά σοσιαλι
στικά πειράματα συνοδεύονται άπό τήν οικονομική
στασιμότητα, ενώ άντίθετα ή Δύσις έχει εξασφαλί
σει τήν ύπαρξι μιας συνεχώς άναπτυσσομένης οι
κονομίας, ’Αλλά, τό σφάλμα της είναι ότι κατέστη
σε αυτήν τήν οικονομική άνάπτυξι, τήν βελτίωσι
τού βιοτικού επιπέδου, τήν καθολική εύημερία, αύτοσκοπό. Τήν ταύτισε μέ τήν πρόοδο, ένώ δέν είναι
παρά προϋπόθεσις γιά τήν άληθινή πρόοδο.
ΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ σύστημα άπεδείχθη άνίκανο νά άξασφαλίση μιά σταθερή οικονομική άνά
πτυξι, όπως τήν θέλει ή εποχή μας καί συνεπώς
ίστορικώς άπέτυχε. Τό μέλλον τό άπωθεϊ. ’Αλλά
καί ή καταναλωτική κοινωνία περιήλθε σέ κρίση
πού οφείλεται σέ έναν σχετικό άποπροσανατολισμό
της, στην παραμέλησι τών ήθικών άξιών καί στήν
άνεπάρκεια τού παλαιοδημοκρατικοϋ συστήματος,
πού παραμένει αιχμάλωτο τύπων, νοοτροπιών
καί θεσμών πού ξεπεράστηκαν. Τό σύστημα αύτό,
άρνούμενο νά άναεωθθή δέν έχει τον δυναμισμό πού
επιβάλλει ή έποχή μας, ούτε διαθέτει τήν Ικανότητα
νά άμυνθή έναντίον τών έχθρών του καί νά έπιβιώση. Τό άποτέλεσμα είναι ή γνωστή άναρχική
κατάστασις.
Η ΑΠΡΙΛΙΑΝΗ Έπανάστασις έπωφελείται άπό

τά θετικά καί άπό τά άρνητικά διδάγματα τού πα
ρελθόντος καί διατηρώντας σταθερά τήν χώρα
μέσα στά πλαίσια τού Δυτικού κόσμου καί στά βά
θρα τής έλευθέρας οικονομίας προσπαθεί άποφεύγοντας κάθε είδους σοσιαλιστικούς πειραματισμούς
-π ο ύ άπέτνχαν στήν πράξι—νά διαμορφώση καί
νά έξασφαλίση ενα σύστημα συνεχούς άναπτύξεως,
αύξήσεως, βελτιώσεως όχι μόνον στήν οίκονομία
άλλά σέ όλους τούς τομείς.
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ή Έπανάστασις μας νά οίκοδομήση μιά καινούργια Πολιτεία μέ δυναμικούς θεσμούς
μέ ικανότητα νά μή μετατρέπεται σέ κατεστημένο,
άλλά νά άναπροσαρμόζεται, νά άνανεώνεται διαρ
κώς καί νά συνεχίζη τήν πορείαν της μέσα στο μέλ
λον, άνοίγοντας συνεχώς δρόμους στις νέες δυνά
μεις καί στις νέες γενεές.
ΑΠΟ ΟΣΑ παραθέτουμε, συνάγεται ότι τό φαι
νόμενο, πού λέγεται έλληνική ’Απριλιανή Έπανάστασις, δέν είναι δυνατόν νά κριθή μέ τίς άντιλήψεις, τά σχήματα, τά δόγματα τού παρελθόντος.
Καί τούτο γιατί άπλούστΟτα πρόκειται γιά νέο
φαινόμενο καί τά νέα φαινόμενα θέλουν νέες έρμηνεϊες. Ή Έπανάστασις αύτή προσπαθεί άνανεώνοντας τον δυτικό τρόπο ζωής καί τήν δημοκρατία,
νά δημιουργήση ένα σύστημα πιο άνθρώπινο καί
πιό δημοκρατικό καί πιο βιώσιμο. Γιά νά έπιτύχη
αύτόν τον σκοπόν ή Έπανάστασις στηρίζεται σέ
όλο τό “Εθνος άλλά ιδιαίτερα στίς νέες δυνάμεις του.
Καί οί δυνάμεις αύτές είναι ή νέα γενεά, ή φοιτητική δύναμις ή προοδευτική, μέ τήν καλή έννοια τού όρου*
διανόησις, οί νέοι τεχνοκράται καί οί άγροτοεργατικές
μάζες πού ανεβαίνουν στό προσκήνιο τής Ιστορίας,
καθώς βγαίνουν άπό τήν άνέχεια καί τήν άμορφωσιά. Μέ αύτό τόν τρόπο ή Έλληνική Έπανάστασις
άνοίγει τόν δρόμο τού μέλλοντος.
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ΤΙΜ Η ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟ Ν

ΧΩΡΟΦ ΥΛΑΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΥΛΟΥ
’Α κ α δ η μ α ϊ κ ο ύ

Ο πατέρας μου έπΐ Όθωνος, υπηρετούσε ατό
Βασιλικό Ιππικό. ’Από απλός ιππέας έφτασε νά
γίυη Άνθυπασπιστής—καί μόνο μέ τά άνδραγαθήματά του στην καταδίωξη τής ληστείας τοϋ....
Εδμονδου Αμποϋ. Μά έπειδή κόιποτε δεν τον προ
βίβασαν, παραιτήθηκε δυσάρεστη μένος, πέρασε
όττό την ?Αθήνα στην Πόλη, κΓ έκεΐ έγινε έμπορος,
κυνηγός, κανταδορος καί νοικοκύρης. Παντρεύτηκε
δηλαδή μιά Φαναριώτισα—τή μητέρα μου—καί
μόλις γεννήθηκα, πρώτο του παιδί, γύρισε νά έγκατασταθή στήν πατρίδα του Ζάκυνθο καί στο πα
τρικό του σπίτι, όταν ή Επτάνησος είχε ένωθή
πιά μέ τήν Ελλάδα, ύπό τό σκήπτρο τοϋ Γεωργίου
τοϋ Α'.
’Από τήν στρατιωτική του ζωή, είχε διατηρή
σει τήν άγάπη του στούς παλιούς του συναδέλφους
τοϋ ιππικού. Τό οικογενειακό μας λεύκωμα ήταν
γεμάτο άπό φωτογραφίες Μαυρομιχάλη, Γκίνη,
Μελεάγρου καί καθεξής, πού άνάμεσά τους φιγουράριζαν κΓ οΐ ληστάδες Κακαράπης καί Νταβέλης.
Στή Ζάκυνθο, ό έμπορος πατέρας μου τά είχε
πολύ καλά μέ τούς στρατιωτικούς. Τούς άγαποϋσε
καί τόν άγαπούσαν. Καί θυμάμαι άκόμα έναν Χω
ροφύλακα, άγαθό καί εύγενικώτατο άνθρωπο, πού
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τόν έβλεπα συχνά, όχι μόνο στό Σταθμό τής Χωρο
φυλακής, έκεΐ κοντά στό σπίτι μου, παρά καί στό
μαγαζί μας όπου καθόταν ώρες καί κουβέντιαζε
μέ τό φίλο του πατέρα μου. "Ημουν πολύ μικρός
τότε καί δέν κρατώ τ’ όνομά του, ούτε ξέρω νά πώ
τί βαθμό είχε, θυμάμαι όμως ζωηρά τό γλυκό του
γέλιο, τ’ άσπρα του γαλόνια καί τή χρυσή καδένα
πού κρεμόταν ά π ’ έξω άπό τήν στολή του, γιά
τό ρολόι του βέβαια. Μιά μέρα, στό μαγαζί, ό
Χωροφύλώκας έζήτησε άπό τόν πατέρα μου τήν
άδεια νά μέ πάρη μαζί του νά μέ φιλέψη «στά σύκα».
Τά «σύκα» ήταν ολωσδιόλου Ζακυνθινό έθιμο. Στά
περιβόλια μέ τις συκιές, τήν έποχή τοϋ ωραίου
καρπού, πού δέν βαστούσε παρά καμιά δεκα
πενταριά ήμέρες, πήγαιναν οί Ζακυνθινοί άπόγευμα, βράδυ, νύχτα «σύν γυναιξί καί τέκνοις», καί έτρωγαν άφθονα σύκα, έπιναν κρύο
νερό άπό τά κρεμασμένα στον άέρα πήλινα κανά
τια—κι’ αύτά Ζακυνθινά σπεσιαλιτέ —καί τραγου
δούσαν μέ κιθάρες, προπάντων στις βάρκες πού
τούς γύριζαν στή χώρα, γιατί τά περιβόλια μέ τις
συκιές ήταν συνήθως παράλια. ’Εμείς πήγαμε ένα
ωραίο δειλινό τού ’Ιουνίου. "Ηταν ή πρώτη μου
φορά πού έβγαινα μόνος μέ «ξένον άνθρωπο» καί

συμμαζεμένος, ντροπαλός, έπρόσεχα πολύ καί τά
λόγια μου και τά κινήματα μου. υταν έκαθήσαμε
στον πάγκο τοϋ περιβολιού, μπροστά στο τραπέζι
όπου ό υπηρέτης άπόθεσε ένα πανέρι «κέρινα σύκα»,
εγώ έπερίμενα νά μού δώση τό μερτικό μου ό
Χωροφύλακας ποΰ σάν μικρόν, μέ κηδεμόνευε. "Ετσι
έκαναν πάντα οΐ μεγάλοι πού μέ συνόδευαν στά
κέντρα, όπως δά καί στο σπίτι, καί παντού. ’Αλλά
ό χ ι! Μέ τό πιο γλυκό του χαμόγελο, ό Χωροφύλακας
μού έγνεψε, δείχνοντάς μου τό πανέρι, νά πάρω
μόνος μου όσα σύκα ήθελα. ”Ω, χαρά, ώ, γοητεία,
ώ, περηφάνεια. Γιά πρώτη φορά στη ζωή μου.
ένας μεγάλος δέν μ’ έπαιρνε πιά γιά π α ιδί! Καί ποτέ
έως τότε δέν έφαγα γλυκύτερα, ωραιότερα σύκα,
άπό εκείνα πού έπαιρνα μόνος, μου, έλεύθερα σάν
μεγάλος, κοντά στον καλό Χωροφύλακα, πού
έκανε κι’- αυτός τό ίδιο, σάν ίσος καί όμοιος. Καί
γύρισα στή χώρα καταγοητευμένος στο πλευρό
του κι’ άγαπώντας τον όσο τουλάχιστο κι’ ό πα
τέρας μου.
Διηγήθηκα έκτενώς τά' περιστατικά αύτά τής
ζωής μου καί τής άναμνήσεις τής παιδικής μου ηλι
κίας στήν Ζάκυνθο, γιά νά εξηγήσω τή συμπάθεια
πού αισθανόμουν άπό τότε στούς στρατιωτικούς
γενικά καί στούς χωροφύλακες ιδιαίτερα. Ή συ
μπάθεια αύτή βλέπετε μού μεταδόθηκε άπό τήν
άγάπη τού πατέρα μου, τού παλιού στρατιωτικού,
καί άπό τό καλοθύμητο περιστατικό μου μέ τόν
φίλο του Χωροφύλακα. Ούτε μάφησε ποτέ στήν

κατοπινή μου ζωή. Τήν αισθανόμουν πάντα, κρυμ
μένη στά βαθύτερα της ψυχής μου, κι’ όταν άκόμα, στά πρώτα μου νεανικά χρόνια—σήμερα είμαι
ογδοντάρης —ό Χωροφύλακας στήν Ελλάδα δέν
ήταν τόσο δημοφιλής. Γιατί έναν καιρό, τόν συκο
φαντούσαν, τόν παρεξηγούσαν, τόν γελοιογραφούσαν, ή έθύμωναν μέ τις πολλές του «ύπερβασίες». ’Από τήν ύπαιθρο «χώρα» μάλιστα, -πού τήν
«έφύλαγε» άνέκαθεν τά παράπονα εναντίον τού
χωροφύλακα ήταν συχνότατα. Οί άθηναϊκές Ιφημερίδες έδημοσίευαν κάθε μέρα ανταποκρίσεις άπό
κωμοπόλεις καί χωριά πού διεκτραγωδούσαν τάνδραγαθήματα των τηρητών τής τάξεως καί τής
άσφαλείας έναντίον τω ν πολιτών, καί πού έτελείωναν στερεότυπα έτσι. Ποΰ ζώμεν, Προς Θεού, ύψώσατε φωνήν. Θά έπανέλθωμεν! ΚΓ άλήθεια, έπανήρχοντο δριμύτεροι....
Τούς έλεγαν «σταυρωτήδες» καί «πεταλωτήδες»,
—τάχα πώς έσταύρωναν καί έπετάλωναν χωρι
κούς, καί παπάδες, άκόμα—καί οΐ γελοιογράφοι
τού σατυρικού τύπου τούς παρίσταναν σαύτά τους
τά έργα μά καί τό θέατρο δέν παρέλειπε νάτούςσατυρίζει πότε σάν κυνηγούς καί πότε σάν ψαράδες,
κατοικίδιων τετραπόδων καί πτερωτών. Καί θυ
μούμαι τώρα ένα θεατρικό έργο τού πολύτεχνα
έκείνου Άρνιώτη—είχε γυμνασμένα σκυλιά πού τοΰ
τά φαρμάκωσαν, είχε σοφές γάτες πού τού ψώφησαν καί άεροπλάνο πού... δέν πέταξε ποτέ του όπου
έκαμαν τόν κόσμο νά γελάση πολύ—χωροφύλακες

1

■'ϊί
ΟΙ δύο πίνακες, όπως καί ό τρίτος τής έπικεφαλίδος, άνήκουν είς τόν Θαυμάσιον ζωγρά
φον, σκηνογράφον καί σκηνοθέτη Πόνον ’Αραβαντινόν.
Είναι αύτός πού έσχεδίασεν τάς στολάς Στρατού, Ναυτικού καί Χωροφυλακής άπό τό
1833 ώς τήν παραμονή τοΰ Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Οί πίνακες του έχουν Ιδιαίτερη καλλιτεχνι
κή καί ιστορική αξία.
Ή τοΰ τίτλου παρουσιάζει στολές έφιππου Χωροφυλακής. Οί άνωτέρω στολές πυροβο
λικού (άριστερά) καί ιππικού.
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•πού κυνηγούσαν μέ τις λόγχες τους κόττες! Ό λ ’
αύτά, έννοεϊται, ήταν υπερβολές και συκοφαν
τίες. Οΐ χωροφύλακες έκαναν άττλούστατα τή δου
λειά τους, τό καθήκον τους καί το καθήκον των χω 
ροφυλάκων δέν είναι πάντα εύκολο, καί μάλιστα
στην ύπαιθρο, όταν δέν τούς βοηθούν πρόθυμα οί
νομοταγείς πολίτες εναντίον των παρανόμων καί
των κακοποιών. Άλλ’ ήλθε καιρός—καί σχετικώς
γρήγορα—που άναγνωρίσθηκε καί ή χρησιμότης
τού Χωροφύλακα. τΗλθε καιρός πού στη Χωροφυ
λακή ανατέθηκαν τάστυνομικά καθήκοντα, καί
στήν ύπαιθρο καί στις πόλεις. Έγινε ή διοικητική,
ή στρατιωτική καί τέλος ή άστυνομία Πόλεων. Παν
τού ή άσφάλεια καί ή τάξις ήταν έμπιστευμένη εις
τούς χωροφύλακες. Αύτοί, οί δήθεν «σταυρωτήδες»
καί «πεταλωτήδες», έπαγρυπνοΰσαν καί έξασφάλιζαν παντού τήν τάξιν, κυνηγούσαν καί έπιαναν
τούς κακοποιούς, έπέβλεπαν τά δημόσια ήθη,
(απαγόρευαν π. χ. τά μικτά λουτρά καί τά πολύ
φανερά ραντεβού) έρύθμιζαν τήν Τροχαίαν κίνησιν, προλαβαίνοντας τόσα δυστυχήματα, καί όταν
συνέβαινε έγκλημα, ήταν ύποχρεωμένοι νά βρούν,
ν’ άνακαλύψουν καί νά συλλάβουν τούς ένοχους.
Μέ άλλους λόγους, όχι μόνον δέν ήταν «σταυρωτή
δες» καί «πεταλωτήδες» παρ’ άπεναντίας έπροστάτευαν τούς πολίτες έναντίον των κάθε λογής σταυ
ρωτή δων καί πεταλωτή δων.
Δέν είναι δυνατόν ν’ άπαριθμήσω εδώ όλα τά
καθήκοντα, τού χωροφύλακα, ούτε νά προσδιορίσω
πότε, πιο χρόνο καί μέ τιοιό νόμο τού ανατέθηκε
τό καθένα. ’Από τό 1833, όταν ιδρύθηκε μέ νόμο
ή Ελληνική Χωροφυλακή, έως σήμερα, οί νόμοι
καί τά διατάγματα πού την άφορούν καί τήν κανο
νίζουν—διέπουν είναι ή κυριολεξία—άποτελούν ολά
κερη, ογκώδη, πολύπλοκη, καί κωδικοποιημένη
μάλιστα, νομοθεσία. "Αν έχετε περιέργεια, άνοϊξτε
ένα έγκυκλοπαιδικό λεξικό καί διαβάστε τά άρθρα
χωροφυλακή καί άστυνομία, γιά φά ΐδήτε. ’Αλλά
δέν μάς ένδιαφέρουν ούτε οί νόμοι ούτε οί χρονολο
γίες, ούτε ή τυπική ιστορία τής Χωροφυλακής.
Τό έργον της τό ξέρουμε, τό βλέπουμε, τό άκούμε,
τό διαβάζουμε στις εφημερίδες κάθε μέρα. Καί δέν
είναι άνάγκη νά είχε κανείς στρατιωτικό πατέρα,
ούτε μιά παιδική άνάμνησι σάν τή δική μου, γιά
νά συμπαθή καί νά τιμά τον χωροφύλακα, πού τόσα
προσφέρει στήν κοινωνία καί στην πολιτεία, μέ τό
ζήλο του, τήν άφοσίωσίν του, την αύτοθυσίαν
του πολλές φορές καί τις ίδικές του άκόμα γνώσεις,
τις επιστημονικές, όπως είναι π. χ. οί άνθρωπομετρία καί ή έγκληματολογική σήμανσις καί δακτυ
λοσκοπία. ’Αλλά ή γενική συμπάθεια καί ή έκτίμησις στόν χωροφύλακα έμεγάλωσε πολύ άπό τό
Δεκεμβριανό κίνημα, όταν μέ τόση γεναιότητα άντι600

στάθηκε στούς κομμουνιστές ή Ιστορία θά άναφέρη
μέ θαυμασμό τον ήρωϊκό άγώνα—τού Συντάγματος
Χωροφυλακής Μακρυγιάννη εδώ στήν ’Αθήνα—
καί κατόπιν πού μέ τόση επιμονή τούς κατεδίωξε
καί σχεδόν τούς εξόντωσε, στις μικρές καί στις με
γάλες πόλεις. 'Ολες έκεϊνες οί ανακαλύψεις, τά ξετρυπώματα, οί συλλήψεις κακοποιών στοιχείων
τού Κ. Κ. Ε., τού ΕΑΜ., τής ΕΠΟΝ, καί δέν ξέρω
ποιόν άλλον άναρχικόν, άπό τά Δεκεμβριανά έως
σήμερα, χρωστούνται άποκλειστικά στον κάθε
περιοπής καί βαθμό χωροφύλακα κι άν συκοφαντήθηκε καί πάλι, κατά τήν διάρκεια τού άνταρτοπολέμου, ή κοινή γνώμη έφερε καί τήν κοινή άναγνώρισί του σάν πολιτίμου βοηθού τών στρατ. δυνά
μεων τής χώρας στό μεγάλο άγώνα γιά τή συντρι
βή τού έσωτερ. εχθρού καί τήν επικράτηση τήν
έπιβίωσι, τής Φυλής.
Ό άγώνας αυτός πλησιάζει στό νικηφόρο του
τέρμα. Καί σ’ αυτό δέν συνετέλεσε βέβαια λίγο καί
ό "Ελληνας χωροφύλακας, όχι πιά σάν άστυνομικός, παρά σάν πατριώτης, σάν πολεμιστής.
Αύτές τίς ήμερες σ’ ένα στρατιωτικό περιοδικό—
καί λαβαίνω πολλά «τιμής ένεκεν,» ένώ έγώ οφείλω
τιμές σ’ εκείνους πού μού τά στέλνουν, διάβασα καί
τά έξής «σελίδες άπό τήν ηρωική δράσι τής Χωρο
φυλακής μας». Πλάι σ’ αύτόν τον τίτλον, μιά φωτο
γραφία πού παριστάνει «τμήμα Χωροφυλακής προ
χωρούν γιά τήν μάχη έναντίον τών έαμοσλαύων».
Κι’ άπό κάτω αρχίζει τό άρθρο. «Ό αγών έναντίον
τών συμμοριτών εύρίσκεται πλέον εις τήν αποφα
σιστικήν φάσιν του... Σέ λίγο τά βρώμικα πόδια
δέν θά μολύνουν πλέον τό ιερόν έλληνικόν χώμα... Καί
τώρα πού άνατέλλει ό ήλιος μιάς καλυτέρας αύριον,
ό έλληνικός λαός στρέφει μ’ εύγνωμοσύνη καί θαυ
μασμό τό βλέμμα του πρός τούς γενναίους μαχητάς
τής εθνικής ιδέας, στα παιδιά, τά άγνά Ελληνό
πουλα πού χύνουν τό αίμα τους γιά νά ζήση ή
Ελλάδα έλεύθερη. Στον ιερόν αύτόν άγώνα, παράλ
ληλα μέ τον Στρατόν μας, τήν ’Αεροπορία καί
τό Ναυτικό, ή Ελληνική Χωροφυλακή έχει νά έπιδείξη άφθάστους σελίδες δόξης καί ήρωϊσμού, αύτοθυσίας καί μεγαλείου».
Κι’ ό άρθρογράφος διηγείται παρακάτω έν άπό
τά μύρια ήρωϊκά πολεμικά κατορθώματα τής Χω
ροφυλακής. Συνοψίζω: Στις 27 τού περασμένου
Φλεβάρη χίλιοι καί πλέον συμμορίτες τών συγκρο
τημάτων Παπούα—Λοκρού καί ’Αθανασίου, καθώς
καί άλλων τμημάτων τού αρχηγείου τής Δυτικής
Στερεάς, όλοι αύτοί ύπό τήν Διοίκησιν τού άρχισυμμορίτου Γιώτη, ένήργησαν λυσσαλέα έπίθεσι
κατά τού Δ', τάγματος Χωροφυλακής, Τριλογίας
ύπό τή Διοίκησι τού Μοιράρχου Εύθυμίου Κουτβάλα. Οί συμμορίτες ήταν ώπλισμένοι μέ κάθε λογής

όπλα, πίατ, βαρείς καί άτομικούς όλμους, πολυ
βόλα, χειροβομβίδες κ.τ.λ. Ή αίφνιδιαστική τους
έπίθεσι έξαπολύθηκε κατά τίς τρισήμισυ μετά τό
μεσημέρι. Οι αμυνόμενοι, στην τοποθεσία Μακρύβαλτος τοϋ υψώματος 1946 δέν ήταν παραπάνω
άπό διακόσιοι. Κι’ όμως οί λίγοι αυτοί Χωροφύ
λακες τής τριλογίας, μέ τό γενναίο Διοικητή της
Κουτβάλα, αναποδογύρισαν τά σχέδια των χιλίων
καί πλέον συμμοριτών καί ϋστερ’ άπό οκτώ ήμερων
μάχες κι’ επιθέσεις αλλεπάλληλες, τούς άνάγκασαν
νά τραπούν σέ άτακτη φυγή. ‘Η μάχη τοϋ Μακρυ-

Ανήμερα τ<δν Χριστουγέννων, είς
τάς 25 Δεκεμβρίου 1946, ώρα 14.00 έκατόν πενήντα κομμουνιστοσυμμορϊται.
έπετέθησαν έναντίον τής όλιγαρίθμσυ
άστυνομικής φρουράς στό χωριό Φλαμπουράρι τοΟ Μετσόβου.
Δύο αποσπάσματα Χωροφυλάκων ύπερν
ασπίζουν τό χωριό υπό τόν 'Ανθυπομοί
ραρχο Μούρκα καί τόν Άνθυπολοχαγό
Νίκου. Σκληρός ό άγών όιήρκεσε ώς
άργά τή νύκτα. Οί έθνικές δυνάμεις έ
μειναν νικήτριες στήν αιματοβαμμένη γή,
άλλά μέ θυσίες άκριβές. Ό 'Ανθυπομοί
ραρχος καί έννέα Χωροφύλακες έφονεύθησαν. Ό άνθυπολοχαγός καί 12 στρα
τιώτες αίχμαλωτίσθησαν.
Ή Πατρις πού δέν έλησμόνησε τις
θυσίες τους, έτέλεσε πρό ήμερων μνη
μόσυνο γιά τήν άνάπαυσι τής ήρωικής
ψυχής των γενναίων ύπερασπιστών της.

βάλτου είναι μία άπό τίς σημαντικώτερες έπιτυχίες
τής Χωροφυλακής μας καί ή άπαρχή τής Θριαμβευ
τικής πορείας των έθνικών στρατευμάτων.
Τέτοια έπεισόδια πού μαρτυρούν τήν γεναιότητα
καί τήν αύτοθυσίαν τού “Ελληνα Χωροφύλακα,
ή ιστορία τού συμμοριτοπολέμου θά άναγράψη
μύρια. Λυπούμαι πού ό χώρος δεν μού επιτρέπει
νά έκταθώ περισσότερο. Άλλωστε τί άλλο ούσιώδες θά είχα νά προσθέσω; Λοιπόν, άκόμα μιά φορά:
Τιμή καί δόξα στόν Χωροφύλακα.
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'Αφιέρωμα στην ’Εποποιία τοϋ 1940

Η ΜΑΧΗ ΤΗ Σ Π ΙΝ ΛΟ Υ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΤΗΦΟΡΗ
Δημοσιογράφου

Ή πρώτη άναμέτρησις τών ένο
πλων μας δυνάμεων, μέ έκείνας τών
εισβολέων, είναι γνωστή ώς «Ή
μάχη τής Πίνδου». Ή περιληπτι
κή αυτή έκφρασις δέν άποδίδει έν
τούτοις διόλου τΐ άκριβώς διεδραματίσθη εις τάς φάραγγας τοΰ Θρυ
λικού βουνοΰ.
«Ή μάχη τής Πίνδου» δέν είναι
μία κοινή μάχη, μας άφηγεϊται
αυτός πού τήν διεξήγαγεν από έλληνικής πλευράς συνταγματάρχης
Δημήτριος Μαχας, αλλά μία μά
χη έκ συναντήσεως, ή όποια είναι
αδύνατον νά ύπαχθή εις τούς γνω
στούς κανόνας.
Έλληνες καί ’Ιταλοί έκινήθησαν
πρός ώρισμένους πολεμικούς σκο
πούς καί έλαβον διαφόρους κατευ
θύνσεις. Συνεκρούσθησαν όπου
συνηντήθησαν καί ούτως άνεπτύχθη μία σειρά αλληλοδιαδόχων μα
χών. Αί έπΐ μέρους μάχαι, πού έκράτησαν ολόκληρον δεκαπενθήμερον,
αύταί καθ’ έαυτάς δέν έφαίνοντο
δτι έπρόκειτο νά ασκήσουν οίανδήποτε έπίδρασιν έπί τοΰ τελικού
άποτελέσματος.
Ή μάχη τής Πίνδου υπήρξε μάχη
άρχηγών, μάχη ήγητόρων τών άντιπάλων δυνάμεων.
Ή μάχη, ή έκ συναντήσεως
άποκαλουμένη, τής όποιας άποτελεΐ ή ίδική μας κλασικήν μορφήν,
δέν δίδει εις τόν ήγέτην της τήν
εύχέρειαν ούτε κάν νά σκεφθή δτι:
τόσας μεραρχίας διαθέτω κι.ί αύτούς τούς άντικειμενικούς σκοπούς
όρίζω εις κάθε μεραρχίαν. Αύτάς
τάς κατευθύνσεις θά λάβουν αδται
καί άναλόγως τών φάσεων τής συγκρούσεως θά έπέμβω κατά τόν ένα
ή τόν άλλον τρόπον».
Είς τήν Ήπειρον ή γενομένη έπίθεσις κατά τής ΥΙΙΙ Μεραρχίας
μας δέν άπετέλει κάν μάχην έκ
συναντήσεως. Ή ΥΙΙΙ Μεραρχία
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ώς ήτο παρατεταγμένη έδέχθη τήν
κροϋσιν τοΰ έχθροΰ παρά τό Καλπάκι, δπου καί συνήφθη μάχη.
Επίσης δταν ό Ελληνικός Στρα
τός έπετέθη κατά τής Κοριτσδς—Μοράβας, συνεκρούσθη μέ ένα
έντοπισμένον καί άκινητοΰντα έχθρόν.
Κατά τήν ιδιόρρυθμον αυτήν
σύγκρουσιν τών άντιπάλων, τήν
όποιαν ή ιστορία τής πολεμικής
τέχνης άποκαλεΐ μάχην έκ συναντή
σεως, κάθε ήγήτωρ έχει κατά νοΰν
έν ώρισμένον σχέδιον καί ό στρα
τός του άκολουθεΐ μίαν ώρισμένην

κατεύθυνσιν, μίαν πορείαν σύμφω
νον μέ τό σχέδιον αύτό.
Ό άντίπαλος έρχεται έξ άντιθέτου νά διαταράξη τό σχέδιο αυτό
καί μοιραίως οί δύο άντίπαλοι στρα
τοί κάπου θά συγκρουσθοΰν. Τό
ποΰ δμως, τό πότε καί τό πώς,
έξαρτώνται άπό μυρίους σταθμη
τούς καί άσταθμήτους συντελεστάς.
Καί τό ακαθόριστον τής μάχης
έπιτείνει καί αύτή αΰτη ή φύσις
τοΰ πεδίου πού θά διεξαχθή. Τοΰτο
δέ είς τήν Πίνδο δέν είναι συνεχές
καί μοιραίως οί στρατοί θά άκο-

λουθήουυν τό Αναρχικόν κομμάτιασμα τοΟ έδάφους, άλλως δεν
θά συναντηθούν. ’Ιδού διατΐ κατ’
ανάγκην ή όλη μάχη θά άποσυντε0fj εις άλλας μικροτέρας, τάς όποιας
ό ήγήτωρ θά πρέπει νά κατευθύνη
πρός ώρισμένην κατεύθυνσιν, τήν
όποιαν πολλάκις θά άλλάξη ή θά
τροποποιήση. ’Ενώ εις τήν κοινήν
μάχην αί κατευθύνσεις προκαθο
ρίζονται, ούσαι υλοποιημένοι επί
τοΰ έδάφους.
Καμία άνθρωπίνη σκέψις δέν
ήδύνατο νά προβλέπη, τήν στιγμήν
πού έπιδιώκεται ή άνακατάληψις
τοΰ Κερασόβου καί· μόνον, ότι θά
παρίστατο άνάγκη νά πολεμήσουμεν
εις τήν Βασιλίτσαν, τήν Σαμαρίναν,
τον Κλέφτην, τήν Κόνιτσαν καί
σειράν δλην διαφόρων μερών.
Τά ΐδικά μας στρατεύματα έκι-

νοΰντο. ’Αλλά καί οί ’Ιταλοί, έφ’
δσον δέν είχον προσδιορίσει τάς
κατευθύνσεις των καί δέν άπέβλεπον εις ώρισμένην τοποθεσίαν, έκινοΰντο έπίσης. Καί δπου συνηντώντο αί Αντίπαλοι μονάδες, συνέπλέκοντο εις μάχην μεγάλην ή μικράν.
Αί διάφοροι λοιπόν αύταΐ έπί μέ
ρους μάχαι ήδύναντο νά τροπο
ποιήσουν τό Αποτέλεσμα.
Ή μάχη τής Πίνδου ήτο άκόμη
πλέον πολύπλοκος είς τήν πρα
γματικότητα καί άπό τόν ορισμόν
πού δίδει ή πολεμική τέχνη είς
τόν δρον «Μάχη έκ σύναντήσεως».
Τοΰτο συνέβη, διότι σονεκροτήθη
έπί άπιστεύτως Ανωμάλου έδάφους.
Ή όρεινότης τής Πίνδου, δέν
είναι άλπινικής μορφής. Είς τάς
Άλπεις ή άπόστασις άπό τής μιδς
κλιτύος είς τήν άλλην είναι τερά

στια. Και μεταξύ τών δύο άπλοΰται κοιλάς πολλών δεκάδων χιλιο
μέτρων μήκους καί Αρκετών έπί
σης χιλιομέτρων πλάτους. Είς τήν
Πίνδον ή όρεινότης έχει βαλκανι
κήν ύφήν. Τό έδαφος είναι διακεκομμένον τελείως καί τό πλεΐστον
κεκαλυμμένον. Είναι, όπως λέγομεν είς τήν στρατιωτικήν γλώσ
σαν, διαμερισματοποιημένον καί
οί όπό σύγκρουσιν Αντίπαλοι είναι
Αόρατοι μεταξύ των.
Είχομεν λοιπόν, κατ’ Ανάγκην,
μάχας μικρών δυνάμεων. Ενός τά
γματος, ένός λόχου, ένός καί ήμίσεως λόχου κ. ο. κ. Θά έπρεπε λοι
πόν δλας αύτάς τάς μάχας νά τάς
κατευθύνη ό ήγήτωρ πρός τό τελι
κόν Αποτέλεσμα, συγκεντρώνων καί
ώθών αύτάς πρός μίαν κατεύθυνσιν, τροποποιών αυτήν Αναλόγως
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πρός τά άπρόοπτα γεγονότα, πού
ήσαν έν τούτοις πτβανά άνά πάσαν
στιγμήν.

Ή πρώτη μάλιστα είδησις καθ’ ήν
κατελήφθησαν αί διαβάσεις τής
Αρένας, μάς έξαναγκάζει νά ύποθέσωμεν ότι ό έχθρός κατευθύνεται
Τί συνέβη είς τήν μάχην τής .πρός τήν Καστοριάν. ’Αλλά σηΠίνδου; Ό Ιταλικός Στρατός ήτο μειοΰνται καί άλλαι έχθρικαί δυ
έτοιμος. Τάς δυνάμεις του εισβο νάμεις, αί όποΐαι μάς υποδεικνύουν
λής τάς είχε χωρίσει είς δύο φάλαγ ώς πιθανήν καί τήν κατεύθυνσιν
γας έκ των όποιων ή μία όδεύει πρός Μέτσοβον. Πρώτη μας λοι
μέσω Κερασόβου πρός Σαμαρίναν πόν σκέψις είναι νά συγκεντρώ—Δίστρατον —Μέτσοβον. Καί ή σωμεν μίαν μάζαν Στρατού. ’Αλλά
άλλη έξεκίνησε άπό τήν Κόνιτσαν αυτήν τήν μάζαν δέν τήν έχομεν!
καί βαδίζει κατά μήκος τοϋ ’Αώου,
"Αν τήν είχομεν θά τήν κατηυθύνοτίως τού Σμόλικα, πρός τό Δίσ
τρατον καί έν συνεχείς τό Μέτσο ναμεν, πρός έκεΐνο πού είχομεν
άποκαλέσει κατόπιν μακρών καί
βον.
έπιπόνων μελετών, άπό τήν περίο
Ημείς τί άντετάσσομεν είς δλα δον τής ειρήνης, κλειδί τής Πίν
αυτά τά ούσιαστικώτατα όσον καί δου: τό Κεράσοβον. Θά έπηγαίναέπίφοβα γεγονότα; Έν πρώτοις μεν είς τό Κεράσοβον, λοιπόν. Θά
τήν πλήρη άγνοιαν. Δέν γνωρίζο- ήτο τούτο άρκετόν; Ναί! Θά ήτο.
μεν ποϋ κατευθύνεται ό είσβολεύς. Καί διά νά έφθάνωμεν ώς έκεΐ θά
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έπρεπε νά συγκροτήσωμεν μίαν μά
χην κοινού τύπου.
’Ιδού, όμως, μία ευτυχής είδησις.
Οί διαβάσεις τής ’Αρένας δέν κατε
λήφθησαν! Λάθος τών ’Ιταλών,
άφαντάστως δι’ αυτούς τραγικόν.
'Ο άρχιστράτηγος Βισκόντι Πράσκα, τό άνεγνώρισεν είς τήν Ρώ
μην, πού σύνηντήθημεν: «Ένόμιζα, μοΰ έτόνισεν, ότι κατελήφθη
σαν. Είχα διατάξει νά καταλη
φθούν».
«Δέν έπέμεινα έξ εύγενείας. Νομί
ζω, όμως, ότι έδωσεν άπλήν κατεύθυνσιν πρός τά ιταλικά στρα
τεύματα καί όχι διαταγήν, χωρίς
μάλιστα νά έχη καταλάβει καί κα
λά—καλά περί τίνος άκριβώς έπρόκειτο. Ποιαν σημασίαν είχαν αί
διαβάσεις τής ’Αρένας, τό άποδεικνύουν τά γεγονότα. Εεκινοΰμεν
διά τό Κεράσοβον καί άναγκαζόμεθα νά συνάψωμεν καθ’ όδόν μίαν
άτελείωτον σειράν μαχών. Μίαν
είς τήν Φούρκαν, άλλην είς τό
Ταμπούρι, τρίτην είς τόν Προφή
την Ήλίαν, τετάρτην καθ’ όδόν
πρός τήν Λυκόρραχην καί άλλας
πολλάς, αί όποΐαι όμως, είχαν τού
το τό κοινόν χαρακτηριστικόν:
Τήν κατεύθυνσιν, ή όποια είναι μία
καί ή αύτή είς τόν έγκέφαλον τού
ήγήτορος, πού κατευθύνει τήν πο
λεμικήν προσπάθειαν».
Μοΰ είπαν τότε, οί άξιωματικοί
τού έπιτελείου: «Έπαίζατε σκάκι!».
Λοιπόν, Ναί! Έπαίζαμεν σκάκι
καί έκκινοΰσα τά πιόνια, άναλόγως
τής στιγμής.
Διότι τί νά προσφέρη ό μέραρ
χος; Έ χει μέτωπον ή μεραρχία του
άπό τόν Γράμμον, ώς καί πέραν
άπό τόν Σμόλικαν. Άπόστασιν είς
τήν εύθεΐαν Λλέον τών 40 χιλιο
μέτρων, ένώ τό μέτωπον έπιθέσεως
μιάς μεραρχίάς είς μίαν κοινήν
μάχην είναι 7, τό πολύ 10 χιλιό
μετρα. Μέ τί μέσα, λοιπόν, νά κινηθή ό μέράρχος; ’Αλλά αύτή,
σύν τοϊς άλλοίς, δέν είναι κάν δου
λειά τού μεράρχου. Είναι έργον
τού ήγήτορος νά κινήση τά τάγμα
τα. Μερικοί μή γνώσται τών χαρα
κτηριστικών τής μάχης έκ συναντήσεως, εις Συζητήσεις των μετά
τόν πόλεμον, έξήρον τό άποτέλεσμα τής μάχης τής Πίνδου, άνεγνώριζαν τήν έπιτυχίαν τού έπιτελάρχου Μάχά, περί τήν διεύθυνσιν καί διεξαγωγήν τής μάχης
αυτής, τόν έμέμφοντο όμως οί έξ
αυτών περισσότερον αδαείς, έπί
συγκεντρωτισμοί! Ό Μαχάς έπέδειξε μεγάλην συγκεντρωτικήν έξ-
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ουσίαν καί κατέτμησε τάς μονάδας,
μή σεβασθεΐς τούς όργανικούς των
δεσμούς.
Λέγω αδαείς, διότι κατά τήν
μάχην εκ συναντήσεως, ή ίκανότης
τοΰ ήγήτορος έγκειται εις αύτό
άκριβώς. Νά μή γίνεται δούλος των
όργανικών δεσμών καί νά μήν παρασύρεται άπό αύτούς, άλλά νά
δίδη μ'άχας, άναλόγως τοΰ αριθμού
καί τοΰ μεγέθους των διαδοχικών
κατά βάθος καί πλάτος διαμερισμά
των.
Οί έπικριταί, θά έπεθύμουν φαί
νεται, νά παρατάξωμεν τήν I μεραρ
χίαν έφ’ ένός μετώπου, νά δώσωμεν εις αύτήν μίαν κατεύθυνσιν
καί ένα άντικειμενικόν σκοπόν,
διά νά έπιτεθή. Εις τήν περίπτωσιν όμως αύτήν, πού είναι ή προ
σαρμογή τών δυνάμεων πρός τά εδα
φικά διαμερίσματα καί ή διεξαγω
γή τών μικρών επί μέρους μαχών,
είς εκείνα τά διαμερίσματα μόνον
τά όποια έχρειάζοντο διά τήν έξυπηρέτησιν τής τελικής κατευθύνσεως, ήτις εξυπηρετεί τόν έλιγμόν
τής μάχης; Πολύ δέ περισσότερον,
όταν αί όργανικαί αύταί δέσμαι
δέν ύφίσταντο κάν, δεδομένου ότι
έπί τής Πίνδου υπήρχαν μόνον τά
δύο τάγματα τοΰ Δαβάκη. Αί λοιπαί δυνάμεις συνέρρευσαν εν τάχει καί όπως—όπως, έτοιμαζόμεναι
κατά λόχους ή κατά τάγματα, άπό
τά διάφορα συντάγματα τής Θεσ
σαλίας καί τής Δυτικής καί Κεντρι
κής Μακεδονίας. Άργότερον, είς
τάς μάχας τής Κλεισούρας, τής
Τρεμπεσίνας καί τοΰ Κιάφ-έ-Σάφιουτ, πού συνετρίβησαν οί «Λύ

κοι τής Τοσκάνης», ή καί κατά τήν
έαρινήν έπίθεσιν, οί όργανικοί
δεσμοί έτηροΰντο, διότι ή σαν άναγκαΐοι.
Έμαχόμεθα καί έσταματώμεν.
Πρός τά Γρεβενά, άλλα διαμερί
σματα! Ά λλαι μάχαι. Τό ίδιον είς
τήν πρός Σαμαρίναν έξόρμησιν,
νέα διαμερίσματα, νέαι ταυτόχρο
νοι μάχαι. Έν αλλαις λέξεσιν, εΐχομεν σειράν διαδοχικών μαχών
έν χώρω καί χρόνω, μέ τελικόν άποτέλεσμα νά κόψωμεν τήν μεραρχίαν
Τζούλιαν είς τή μέσην. Καί άπό
έκεΐ νά άναρριχθώμεν είς Σμόλικαν
καί νά διαλύσωμεν τούς έπιδρομείς.
Παρ’ όλα τά παθήματα, άπό τοΰ
μέσου μέχρι τής ούρας τής παρατάξεώς των οί έχθροί προχωροΰν
ύπερηφάνως. Καί έν τή άλαζονεία
των, μυκτηρίζουν τάς πενιχρός μας
δυνάμεις. «Καί τι θά μας κάνουν οί
"Ελληνες; Τί έχουν νά άντιπαρατάξουν; Είναι κομματιασμένοι. Έδώ
καί έκεΐ.
Αύτό όμως άκριβώς τό κομμάτιασμα, ήτο ή δύναμίς μας.
Διότι αν τό έδαφος τής Πίν
δου δέν ήτο διαμερισματοποιημένον, άλλά έλεύθερον, τί θά παρετάσσομεν έναντι τοΰ είσβολέως;
Ποΰ νά εΰρωμεν ημείς μεραρχίας
καί στρατιάς; ΔΤ αύτό άναρριχώμεθα είς τόν Σμόλικαν, πολεμώμεν είς τήν Σαμαρίναν καί έν συνε
χείς τρεπόμεθα πρός τό Δίστρατον.
Παίρνομεν τόν έχθρόν άπό πίσω.
Είς τήν Βασιλίτσαν συνάπτομεν
άλλην μάχην. 'Ο έθνικός ήρως
Μαρδοχαΐος Φρεζής εύρίσκεται νο-

τίως τοΰ ’Αώου καί δέν μπορεί νά
περάση τόν ποταμόν. "Ετσι, οί
’Ιταλοί μποροΰν νά έχουν έπικοινωνίαν πρός τό Δίστρατον καί τήν
Κόνιτσαν. Οί ίδικοί μας πάλιν, οί
έπί τοΰ Σμόλικα, δέν κατέβηκαν
πρός τόν ’Αώον. Καί συνεχίζεται
ή μάχη τής εύρείας κυκλώσεως.
Προχωροΰμεν πρός τόν Κλέφτην
καί τήν Κόνιτσαν. Ό Σπηλιωτόπουλος, άρχηγός τοΰ πεζικοΰ τής
I μεραρχίας, διατάσσεται νά προχωρήση πρός Λιθάρι—Τζούρνοκο,
όπου συνάπτονται άλλαι μάχαι.
Καί άν κατήρχετο ή ύπό έναν έπίλαρχον όμάς άναγνωρίσεως άπό
τόν Σμόλικαν, όπωςδιετάχθη, πρός
τόν ’Αώον, θά συνελαμβάνετο ό άρχηγός τής εισβολής στρατηγός
Μάριος Τζιρότι, μεθ’ όλοκλήρου
τοΰ έπιτελείου του καί όλου τοΰ
στρατοΰ πού εύρίσκετο είς Δίστρα
τον.
Δέν κατήλθεν όμως. Οί ’Ιταλοί
άντελήφθησαν ότι ήσαν κυκλω
μένοι καί ύπεχώρησαν. Ό σοι έτράπησαν πρός Σμόλικαν, συνετρί
βησαν ύπό τών έκεΐ δυνάμεών μας,
όσοι όμως έτράπησαν πρός τήν
Κόνιτσαν, έσώθησαν κατά μέγα
μέρος. Βεβαίως, συνήντησαν έκεΐ
τόν άποσταλέντα Σπηλιωτόπουλον
καί έπαθαν συμφοράν, άλλά κατώρθωσαν νά διαφύγουν.
Συνεννοούμεθα, όμως καί μέ τήν
IX μεραρχίαν, πού εύρίσκεται δε
ξιά μας, ήτις διατάσσεται νά βαδίση άπό τόν Γράμμον πρός τά σύνο
ρα. Τό ίδιον πράττει καί τό Β' Σώ
μα. Προελαύνει πρός τήν μεθόριον,
πρός τήν Έρσέκαν.
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Ή μεταξύ των δύο βουλήσεων
σύγκρουσις άνελύθη είς σωρείαν
μαχών. Δι’ αυτό καί τό Σώμα διέτασσεν άπ’ ευθείας τούς λόχους
καί τά τάγματα καί αί διαταγαί έκοινοποιοϋντο ταυτοχρόνως είς τάς
μεραρχίας των.
Ή I αίφνης μεραρχία, δέν έφυγεν άπό τό Έπταχώρι, ενώ αί διαταγαί μας έδίδοντο άπ’ εύθείας είς
τά τάγματά της. "Ενα παράδειγμα:
Τό τάγμα Σταμνά θά κινηθή είς τάς
νοτίους ύπωρείας τοϋ Σμόλικα.
Καί εις την κίνησίν του αυτήν, θά
άκολουθήση τό τάδε μονοπάτι. Διό
τι έτσι έξυπηρετεΐτο ή μάχη τού
Δίστρατου. Ώρίζετο δηλαδή λεπτο
μερέστατα τό τί θά έκανε. ’Ακόμη
καί τό μονοπάτι.
Ή μάχη τής Πίνδου δέν ήτο
μιά σύγκρουσις, μέ προπαρασκευάς
πυροβολικού, έξορμήσεις, άντικειμενικούς σκοπούς, κατευθύνσεις,
καταλήψεις εδαφών, άντεπιθέσεις
καί εκμεταλλεύσεις τής επιτυχίας.
Τί νά μελετήση κανείς λοιπόν;
Μίαν—μίαν μάχην ή συμπλοκήν;
Τό ότι ό τάδε λόχος κατέλαβε τήν
Φούρκαν; Καί ό άλλος τόν Προ
φήτην Ήλίαν; Τό ότι ό Σταμνάς
κατέβηκε εκεί είς τήν Βασιλίτσαν,
όπου άνέβηκεν ό Τριανταφυλλόπουλος; "Ολα αυτά καθ’ έαυτά είναι
άσήμαντα μικροεπεισόδια. Συγκεντρωνόμενα, όμως, συνθέτουν τόν
έλιγμόν τής μάχης τής Πίνδου,
ή οποία αποτελεί μίαν σύγκρουσιν
έκ συναντήσεως, έκ τών δυσκολωτάτων τού είδους της».
"Ετσι είδε τήν μάχην ό ιθύνων
νους, πού έπέτυχε τόν θρίαμβον.
Τά άποτελέσματά της έστάθηκαν
κοσμοϊστορικά, παρ’ όλα αυτά,
όμως, στερείται τού περιγραφικού
στοιχείου. Δέν έχει δηλαδή νά κά
νη τίποτε μέ τό είδος τών πα
λαιών μαχών. Αί τόσαι μερικαί πού
τήν συνέθεσαν, δέν αποπνέουν τήν
όσμήν τής πυρίτιδος. Δέν συνοδεύ
ονται άπο τόν όρυμαγδόν τών πυ
ροβόλων. Δέν υπάρχουν θεαματικοί
άερομαχίαι, διότι δέν υπάρχουν
στόχοι. Οί χωρικοί παρέμειναν στά
χωριά τους, προφυλαχθέντες κά
πως.
Πρώτη έπαφή τών στρατιωτών
μας πρός τόν έχθρόν. Τό βάπτισμα
τού πυρός δέν τούς αίφνιδίασε.
Προηγούνται οί άξιωματικοί. Κι’
αυτοί ήταν παλαίμαχοι. Έχουν φάγει τήν μπαρούτην μέ τήν φούχταν.
Άλλωστε καί ή ίδια ή μάχη είναι
μέθη. Ή πορεία διά τήν μάχην
είναι εξαντλητικά επίπονος.
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Αί δυνάμεις μας δέν άναμένόύν
νά^συγκεντρωθοΰν. ’Εξαπολύονται
όπως καταφθάνουν κατά τής Φούρ
κας, τοϋ Κερασόβου.
Χαρακτηριστικόν τής βιασύνης
μας, είναι, ότι ένα τάγμα πού δέν
έπρόλαβε νά μεταφέρη πυρομαχικά,
έπιτίθεται άδιστάκτως καί χωρίς
αύτά!
Ή μάχη έδώ, συγκροτείται ύπό
τήν διεύθυνσιν τού στρατηγού
Βραχνού. Τήν κυριωτέρα έπιθετικήν φάλαγγα διευθύνει ό Δαβάκης. Είς τήν κρίσιμον όμως στι
γμήν, τραυματίζεται είς τό στή
θος καί πίπτει. Φθάνει ό ταγμα
τάρχης Καραβίας νά τού προσφέρη βοήθειαν.
—Πήγαινε! Μήν άσχολήσαι μέ
έμέ. ’Εγώ είμαι πεθαμένος... ’Εσύ
νά κοιτάξης τήν μάχην !...
'Ο Βραχνός δέν είναι ευχαριστη
μένος ούτε τώρα. Ό ήρως αυτός
τής Πίνδου, είναι ένας άνοικονόμητος στρατιώτης. ’Ενθυμίζει εις
πολλά τόν Αεροΰ, κάποιον συν

ταγματάρχην τοϋ άλλου πολέμου
στο Βερντέν. Είχε δανεισθή ούτος,
είς τήν δευτέραν γραμμήν ευρισκό
μενος, ένα πιάνο διά τήν ψυχαγω
γίαν τών άνδρών του. Τό άπέστειλε
δέ μέ ένα στρατιώτην εις τήν εύγενή ίδιοκτήτριάν του, κατά τήν έσπευσμένην άναχώρησιν τοϋ συν
τάγματος διά τόμέτωπον. Ό στρα
τιώτης, όμως, φοβηθείς ότι θά
έχανε τόν λόχον του, παράτησε τό
πιάνο μέσα είς ένα άγρόν καί έφυγεν. 'Ο συνταγματάρχης, μόλις τό
έπληροφορήθη τόν άνεζήτησε διά
νά τόν τιμωρήση, έξω φρενών διά
τήνάνήκουστονσυμπεριφοράν του.
Ό λοχαγός του, όμως, εύρέθη είς
τήν θλιβεράν άνάγκην νά τοϋ άναφέρη.
—Λαμβάνω τήν τιμήν νά σάς
άναφέρω συνταγματάρχα μου, ότι
ό στρατιώτης αύτός έπεσε πρό
όλίγου είς τό πεδίον τής τιμής, γεν
ναιότατα μαχόμενος!
Καί ό Αεροΰ άπάντησε, φουχτιάζων τά κόκκινα γένεια του:

—Τόν κανάγια... Φτηνά μοΰ τήν
γλύτωσε!
Ό στρατηγός βραχνός, θυμίζει
σε πολλά τόν Λερού τοΰ Βερντέν.
'Η μεραρχία Τζούλια, ομοιάζει εις
τό σημεΐον αύτό μέ έπιθετικόν βέλος,
εισχώρησαν άπό τάς 28 ’Οκτωβρίου
βαθύτατα εις τάς ελληνικός σάρκας.
Καί δέχεται πλήγμα φοβερόν άπό
πολλαπλάσιας δυνάμεις, εις τό μέ
σον άκριβώς τοΰ στελέχους του.
Καί σπάζει εις τά δυό. Καί τό τμήμα
πού αρχίζει άπό τό σημεΐον κρούσεως, μέχρι τής ούρας, διαλύεται
καί αιχμαλωτίζεται ολόκληρον.
Ό Μαχας δέν έσπούδασε ματαίως
εις τήν παρισινήν στρατιωτικήν
άκαδημίαν. Καί εις τήν Πίνδον
κατορθώνει νά έφαρμόση εις βά
ρος τής εκλεκτής άλπινισ?ικής
μεραρχίας, τό «Λέ πρενσίπ ντύ
φόρτ ώ φαίμπλ». Δηλαδή, τήν αρ
χήν τοΰ ισχυρού πρός τό ασθενές.
Έγινε δηλαδή, πολλαπλασίως ισ
χυρότερος, εις τό ασθενές σημεΐον
τοΰ εχθρού εις ώρισμένον χρόνον.
’Ολίγον; Ναί! ’Αλλά τόσον, δσον
ήρκεσε διά νά τόν καταστρέψη.
Εις τήν Λυκόρραχην, συλλαμβάνονται δλα τά κτήνη της, τό ταμεΐον καί τά άρχεΐα της. ’Αλλά τό
πολυτιμότατον δι’ ήμας άπό τά
πολεμικά λάφυρα είναι οί περί
φημοι χάρται τής ’Αλβανίας (1:
50.000) έφόδιον ύψίστης σπουδαιότητος.
Οόδεϊς άπό ήμάς τούς ευφυείς
των άστικών κέντρων, καί των κο
σμοπολίτικων σχέσεων, ήδυνήθη νά
τό έξασφαλίση εις τόν στρατόν
μας, προ τού πολέμου, παρά τάς
έντονωτάτας προσπάθειας πού κατεβάλομεν. Τό έπέΐυχεν τό πεζικόν.
Δόξα καί τιμή είς τάς λόγχας του.
Οί χάρται αυτοί μας προσέφεραν
ανυπολογίστους ύπηρεσίας.
Ή πρώτη αυτή Έλληνο—ιταλι
κή σύγκρουσις, ήτις είχε τοιαύτην
θριαμβευτικήν έκβασιν προκαλεΐ
άφάνταστον ένθουσιασμόν είς τόν
συγκεντρούμενον ελληνικόν στρα
τόν. Είναι μιά νίκη περίλαμπος καί
ή άγαλίασις δι’ αύτήν, μεταδίδεται
άπό στόματος είς στόμα καί άπό
μονάδος είς μονάδα, είς δλους τούς
σχηματισμούς τού κινητοποιούμε
νου στρατού μας, πού τρέχει τώρα
πρός τά σύνορα.
—'Η νίκη είναι δική μας! Καί
θά τήν κρατήσωμεν! Δέν θά μας
άφήση ποτέ! Κραυγάζει έξαλλος
ή ήλεκτρισμένη φανταρία.
Μέγα γεγονός ή νίκη τής Φούρ
κας.

Ό λοι οί σκληρότατοι άγώνες-.
πού τήν διεδέχθησαν, άντιμετωπίζονται μέ τήν άκλόνητον πλέον
πεποίθησιν τής νίκης. Ούδείς υπάρ
χει πού νά άμφιβάλλη δι’ αυτήν.
Οί πολεμισταί διαγωνίζονται περί
τοΰ ποιος εξ αύτών θά προλάβη
νά λάβη μέρος είς τήν μάχην.
’Αλλά ας μήν λησμονοΰμεν, δτι
υπάρχει καί τό έτερον ήμισυ τοΰ
βέλους τής μεραρχίας Τζούλια,
πού διαθέτει καί τήν αιχμήν. Τήν·
μεταλλίνην αιχμήν. Έμαθε τήν

συμφοράν, άλλά δέν τήν θεωρεί
συμφοράν. 'Ως μικράν άντιξοότητα
τήν πιστεύει. Έ χει τόν βαρύν του
οπλισμόν καί στρατηγεΐται άπό
αυτόν τούτον τόν μέραρχον τής
εισβολής Μάριο—Τζιρότι. Συνε
χίζει, λοιπόν, άκάθεκτον τήν προέλασίν του, έπιτίθεται κατά τής
Σαμαρίνας καί τήν κυριεύει.
Ή. κατάστασις έπιδεινοΰται έκ
νέου. ’Εξελίσσεται τάχιστα είς
κρίσιμον. Πρέπει νά κερδιθή έκ
νέου. Καί μάλιστα δχι καί υπό τό607
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σον αισίους αυτήν τήν φοράν οιω
νούς.
Πίσω άπό τάς νικηφόρως προελαυνούσας δυνάμεις τής Τζούλια,
άκολουθοΰν καί άλλαι έθχρικαϊ
δυνάμεις; Ναι ή όχι; ’Ιδού κάτι τό
εκτάκτως σπουδαΐον, πού δέν τό
γνωρίζει ό Μαχάς. Ποΰ είναι ή αε
ροπορία μας; Ή Κόνιτσα έχει καταληφθή άπό τούς ’Ιταλούς; "Ερ
χονται λοιπόν καί άλλαι έχθρικαί
δυνάμεις άπό τά δυτικά τοΰ Σμόλικα μέσφ Κονίτσης;
Καί ή μετάλλινη αιχμή τής Τζού
λια, ή ανέπαφος καί τοσοΰτον θαρ
ραλέα, ποΰ θά πλήξη; Προς τό
Μέτσοβον ή τά Γρεβενά; Μήπως
θά ύπερκεράση άπό τό Λυκοκρέ
μασμα τάς συγκεντρωθείσας δυνά
μεις μας εις τό Κεράσοβον. Διά νά
λυθούν όλα αότά τά προβλήματα,
έπωφελώς διά τόν στρατόν μας,
έπεβάλλετο νά καταληφθή τό ταχύτερον ή Σκούρτζα.
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’Αλλά μέ ποιας δυνάμεις θά καταλάβωμεν τήν Σκούρτζαν; 'Η τα
ξιαρχία τοΰ 'ΙππικοΟ, άφοΰ έτέθη,
έπΐ τέλους, είς τήν διάθεσιν τοΰ
Σώματος, διατάσσεται νά κατευθυνθή πρός τήν όχυράν θέσιν, άκολουθοΰσα τήν άμαξητήν οδόν Νεαπόλεως—Γρεβενών καί άπό έκεΐ,
διά κάποιου καρρόδρομου, νά φθάση είς τό Δούτσικον.
Ευτυχώς δέν είχε βρέξει, διαφο
ρετικά θά ήτο άδύνατον νά κινηθή
ή μηχανοκίνητος αύτή μονός μας,
μέσα είς τό πέλαγος τής λάσπης,
πού θά έδημιούργει καί ή μετριωτέρα ψιχάλα είς τόν καρρόδρομον.
Ή ταξιαρχία έκινήθη συντόνως
καί έφθασεν είς τόν τόπον τοΰ
προορισμού της. Είς τό Δούτσικον, πού έτελείωναν όλοι οί δρό
μοι, έκινήθησαν οί άνδρες πεζή
μέχρι τών ύψωμάτων τής Σκούρτζας.—1799 μέτρα—τά όποια καί
κατέλαβον.
Τό πυροβολικόν τής ταξιαρχίας,
ώς τροχήλατον πού ήτο, δέν ήδύνατο νά τήν παρακολουθήση είς
τήν άναρρίχησίν της, παραμεϊναν
όπίσω. Άπό έκεΐ πού αί έδαφολογικαί συνθήκαι τό ήνάγκασαν νά
σταθή, δέν θά ήδύνατο νά πλήξη.
Θά ήδύνατο, όμως, νά βάλη έναντίον αύτοΰ τούτου τοΰ υψώματος
τής Σκούρτζας, αν κατελαμβάνετο
τοΰτο άπό τόν έχθρόν ή αν ούτος
έπεχείρει έπίθεσιν κατά τής Σκούρ
τζας.
Ούτως ίκανοποιητικώς είχον τά
πράγματα, μέχρις έκείνης τής στι
γμής. Ό ήλιος έκλινε πρός τήν
δύσιν του. Ή νυκτερινή μάχηάπεκλείετο. Καί ή πρωία θά έφερε πλη
θώραν ένισχύσεων είς τήν άραιάν
μας παράταξιν. Διατί τό Σώμα νά
μήν αίσιοδοξή;
’Ιδού, όμως, πού όλίγον πρό τής
δύσεως, έμφανίζονται δυό έχθρικά τάγματα. Τό εν όπισθεν τοΰ άλ
λου, έξορμοΰν άπό τήν Σαμαρίναν
καί είς πυκνούς σχηματισμούς έτοιμάζονται νά ριφθοΰν κατά τής
Σκούρτζας.
Δυό τάγματα! Μέ ίδιον άσύρμστον καί αυτοτελή διοίκησιν. Σχε
δόν ήσαν συντάγματα. Ασύγκρι
τος ισχυρότερα τής ταξιαρχίας,
έστω καί αν αΰτη διέθετε διπλάσιον άριθμόν άνδρών, τών όσων
είχε είς τήν γραμμήν τής μάχης.
'Η κατάστασις μεταστρέφεται
ραγδαίος είς κρίσιμον. Καί ό άριθμός τών άνδρών τής ταξιαρχίας

είναι μοιραίος. Τριακόσιοι είναι
κι’ αυτοί. Μέ τήν διαφοράν ότι
δέν δικαιούνται νά αισθάνονται
σάν τούς άλλους. Πρέπει καί νά
ζήσουν καί νά άνθέξουν.
Ό ταξίαρχός των Δημάρατος
άναφέρει. ’Εκλεκτοί είναι οί άν
δρες. Λαμπρόν τό ήθικόν των, άλλά είναι ζήτημα αν θά δυνηθοΰν
νά κρατηθούν έμπρός είς μίαν τό
σον σοβαράν κροΰσιν.
Ό Μαχάς έχει ήδη κατευθύνει
πρός τήν Σκούρτζαν τό σύνταγμα
ιππικού τοΰ Παπαθανασίου καί τήν
όμάδα άναγνωρίσεως τοΰ Β' Σώ
ματος Στρατοΰ. Άμφότερα, διετάχθησαν νά ξεκινήσουν άπό τήν
Λάρισαν τήν στιγμήν πού έφευγεν
άπό έκεΐ τό Σώμα καί νά βαδίσουν
μέ σύντονον πορείαν πρός τό μέτωπον. Δυστυχώς, μόνον τήν έπομένην πρωίαν θά έπρεπε, κατά τό
άνθρωπίνως δυνατόν, νά άναμένωνται, διά νά ένισχύσουν τήν τα
ξιαρχίαν τοΰ ίππικοΰ, ή όποια ήδη
έκινδύνευεν.
Οί Τρικαλινοί έφεδροι πού είχαν
ήδη συγκροτήσει τό Ιον Τάγμα
τοΰ 5ου Συντάγματος, θά ήδύναντο
νά φθάσουν μόλις τήν,άλλην ήμέραν τό βράδυ. Διά νά ηωθή, λοι
πόν, ή ταξιαρχία, άλλά καί όλη
ή παράταξίς μας, θά έπρεπε ό Δη
μάρατος νά άνθέξη ώς τό βράδυ,
ολόκληρον τήν νύκτα μέχρι καί
τής έρχομένης πρωίας.
Ή διεξαγωγή ένός νυκτερινού
άγώνος δέν έτρόμαζε διόλου τόν
ταξίαρχον. 'Η νύξ εύνοεΐ μίαν μικράν μονάδα, άγωνιζομένην κατά
τοΰ έπιτιθεμένου έχθροΰ, έστω καί
πολλαπλασίου. Πώς όμως θά έκρατοΰσεν είς τόν άπογευματινόν άγώνα, μέχρι τής έπελεύσεως τοΰ ευερ
γετικού σκότους; Έπρεπε, λοι
πόν, νά ένισχυθή πάση θυσίς:.
Τό Β’ Σώμα, είς τήν κρισιμωτάτην έκείνην στιγμήν, ένα καί
μόνον μέσον διέθετε. Καί αύτό
άπελπι. Ύπήρχον κάποια άεροπλάνα «Μπρεγκέ» κατάλοιπα τοΰ
άλλου πολέμου, μεγίστης ταχύτητος 140 χιλιομέτρων. Τί νά κάνω»
μεν; Ό πνιγμένος έλπίζει άπό τά
ίδια του μαλλιά τήν σωτηρίαν.
Καί τό Σώμα άποφασίζει, νά θυσιάση άεροπλάνα καί άεροπόρους,
διότι τά ιταλικά πετοΰν μέ 300 χι
λιόμετρα τήν ώραν. Καλείται ό
σμηναγός—διοικητής τοΰ σμήνους
Ήλίας Κουτσοΰκος καί άναλαμβάνει τήν έπικίνδυνον άποστολήν.
Θά πετάξη χαμηλά, μέσα είς τά
χαρακώματα σχεδόν, διά νά άπο-

φύγη τήν έχθρικήν άεροπορίαν
διώξεως πού έλλοχεύει.
Τά τρ α «Μπρεγκέ 19» είχαν άρχαιολογ.κήν άξίαν. Τά έπρομηθεύθημεν έπΐ Παγκάλου. Τό 1925.
Τώρα είναι πτερωτά σαράβ.αλα,
ιπτάμενα παρανόμως.
Ιδού πώς άφηγεΐται ό παρατηρη
τής άνθυποσμηναγός καί ήδη σμή
ναρχος Δημοσθένης Καρακΐτσος,
τά τής άποστολής:
—Ήμουν ό πρώτος δστις παρετήρησα τήν μεραρχίαν Τζούλιαν
εις τήν Σαμαρίναν, εις τάς έξ τό
πρωί. Είχα χειριστήν τόν Γιάννην
Κατσούλαν. Οί Ιταλοί ήσαν συγ
κεντρωμένοι σάν σέ πανηγύρι. Μό
λις μέ είδαν, μέ έξέλαβον ώς Ιτα
λόν καί μοΰ έβγαλαν ένα κόκκινο
πλαίσιον πρός άναγνώρισιν. "Αλ
λοι ’Ιταλοί ήρχοντο συγχρόνως
άπό τό Κεράσοβον πρός Σαμάρίναν. Μόλις τούς εΐδαμεν, έσπεύσαμεν νά έπιστρέψωμεν διά νά άναφέρωμεν. Δέν εϊχομεν ούτε μίαν
3όμβαν, διότι ή άποστολή μας
ήτο δΤ άναγνώρισιν μόνον. Οί πλη
ροφορίες μας αυτές έφθασαν εις τόν
Μαχάν καί τις έρρίψαμεν διά φακέλλου εις τόν Βραχνόν, εις τόν
Προφήτην Ήλίαν. Μόλις έτελείωσα τήν άναφοράν, μέ διατάσσει ό
Μαχας νά αναφέρω εις τόν διοι
κητήν μου, πώς ήταν άνάγκη
νά πάρουμε τρία αεροπλάνα καί νά
πάμε εκεί πού τούς είδα, νά τούς
βομβαρδίσουμε. ’Αμέσως ξεκινή
σαμε άπό τά Πετρανά τής Κοζά
νης. Χειριστής τοΰ δικού μου ήταν
ό ίδιος ό διοικητής Κουτσοΰκος,
ό όποιος μέ διέταξε νά τόν πάω
έκεΐ πού είδα τούς ’Ιταλούς. Πή
γαμε κι’ έκάναμε μιά βόλτα έπάνω
άπό τό Κεράσοβο. Γινόταν μάχη
··στον Προφήτη Ήλία, μέ τόν Βμαχνό. Οί ’Ιταλοί είχαν σκορπίσει.
Άναζητήσαμεν πού θά ρίψουμε
τις βόμβες, όταν ξεχωρίσαμε στή
θέσι Ρ—τής λέξεως Ρέντα μέ χάρ
τη 1 : 100.000 μιά δύναμι άπό δύο
τάγματα ’Ιταλούς. "Εσκαβαν ταχύσκαπτα, μπροστά στή Σαμαρίνα.
Είχαμε δυό βόμβες. Τά άλλα δέν
μπόρεσαν νά μάς παρακολουθή, σουν. Μας έχασαν καί είμαστε μό
νοι. Έκάναμε τότε μιά έφόρμησι.
μέ πολυβολισμούς καί έρρίξαμε
τή μιά βόμβα. Σηκωθήκαμε μέ νέ
ους πολυβολισμούς. Είδαμε σκόνη
καί καπνούς. Τά πάντα είχαν άνατιναχθή στόν άέρα.
Έκάναμε καί τρεις διελεύσεις.
Μερικοί άπό τούς ’Ιταλούς μας τουφεκοΰσαν, ενώ άλλοι φρονιμώ-

τεροι τούς τραβούσαν νά πέσουν
κάτω.
Ή δεύτερη βόμβα γάντζωσε καί
δέν ξεκολλούσε άπό τό φτερό. Έπΐ
τέλους, κάποτε τή ρίξαμε. Είχαμε
λίγα βλήματα. Τά ρίξαμε κι’ αύτά
καί έφύγαμε.
Τά τρία άεροπλάνα έφθασαν έπά
νω άπό τά εχθρικά τάγματα, τήν
στιγμή πού ή εχθρική άεροπορία
είχεν άποσυρθή. "Ετσι, κατέβηκαν
εις ύψος 50 μέτρων καί έξαπέλυσαν
τις βόμβες των, άνάμεσα εις τήν
πυκνήν παράταξιν τών εχθρικών
φαλάγγων. Τά άποτελέσματα ήσαν
τρομακτικά διά τόν έχθρόν. Καί τά
δύο τάγματα διελύθησαν καί μέχρι
βαθείας νυκτός έστάθη άδύνατον
νά άνασυγκροτηθοΰν καί νά έπαναλάβουν τήν έπίθεσιν.
Τά άεροπλάνα μας, άφοΰ έτελείωσαν τόσον άριστοτεχνικά τήν
άποστολήν των, τήν τόσον έπικίνδυνον, έπέστρεψαν άτρωτα, τήν
στιγμήν άκριβώς πού έπέστρεφεν
ή εχθρική άεροπορία διώξεως εις
τό πεδίον τής μάχης.
Ή ταξιαρχία είχε σωθή.
«Τό Β' Σώμα Στρατού εύρε μεγάλην βοήθειαν άπό τό πολιτικόν
τηλεφωνικόν δίκτυον πού συνέδεε
τάς κοινότητας μέ τήν Κοζάνην.
Χάρις είς τούτο κατώρθωσε νά μεταβιβάζη διαταγάς καί νά λαμβάνη
άναφοράς άκόμη καί άπό τάς έλαχίστας είς δύναμιν καί άριθμόν κατασπάρτους μονάδας του.
Πλήν τούτου ήδυνήθη λόγφ τής
κεντρικής του θέσεως νά έξυπηρετή τόσον τάς μονάδας τοΰ νοτίου
τμήματος τής Πίνδου, όσον καί τοΰ
βορείου, άτινα δέν ήδύναντο νά
συνεννοηθοΰν άπ’ εύθείας μεταξύ
των.
Τό Σώμα ήδύνατο αίφνης νά έπικοινωνή μέ τάς μονάδας τοΰ Βρα
χνού πού ήσαν έπάνω είς τόν Σμόλικαν, ένώ ό ίδιος ευρισκόμενος είς
Έπταχώρι δέν είχεν είς τήν διάθεσίν του άλλον τρόπον έπικοινωνίας μαζί των ΐνα τούς δίδει τάς
διαταγάς του πλήν τοΰ διά τοΰ Σώ
ματος πολιτικού τηλεφωνικού δι
κτύου. Καί όταν τούτο δέν είχε
διακλαδώσεις είς μερικά έκ τών
πεδίων μάχης, έπεξετείνετο μέχρι
τών είς αυτά δρωσών μονάδων μέ
άγγελιαφόρους, αυτοσχεδίους τα
χυδρόμους, Ιππεύοντας ζώα τής
περιοχής. Άνδρες τών σταθμών
χωροφυλακής, πρόεδροι Κοινοτή
των ή καί άπλοι χωρικοί, έξαπολύοντο προθυμότατοι καί ταχύτατοι
πρός τάς γρ&μμάς τοΰ πυβός. Καί

ΰπό τούς καταιγισμούς τών βαρέων
πυροβόλων μετεβίβαζον είς τούς
μαχομένους ήγήτορας τάς διαταγάς μας.
Περίφημος κατέστη είς τό είδος
αύτό τής ύψίστης στρατιωτικής
υπηρεσίας ένας υπαξιωματικός τής
Χωροφυλακής, Κοκολιός ώνομάζετο ό άφανής αύτός, άλλά όχι
όλιγώτερον μέγας ήρως τής Μάχης
τής Πίνδου.
Ό έξαιρετικός αύτός Έλλην
μέ τόν άκρατον ένθουσιασμόν του,
τήν άδάμαστον έπιμονήν, τήν άφοβίαν, καί τό ευστροφον πνεύμα του
κατώρθωσε νά όργανώση όλόκληρον σύστημα διαβιβάσεων τών δια
ταγών καί πληροφοριών τοΰ Σώ
ματος άπό τό Δούτσικον πού τάς
έλάμβανε τηλεφωνικώς άπό έμέ
τόν ίδιον μέχρι τών κορυφογραμ
μών τής Σκούρτζας όπου έμάχετο
τόν ύπέρ τών όλων άγώνα ό άείμνηστος Στρατηγός Δημάρατος έπΐ
κεφαλής τής περιφήμου ταξιαρ
χίας 'Ιππικού.
Οί ταχυδρόμοι πού αύτός ό πο
λυμήχανος ήρως άνεκάλυψε καί
έδημιούργησε, έρρίπτοντο άφοβοι
ύπό τήν ήγεσίαν του είς τήν γέεναν
τού πυρός τών πυροβόλων, έσκαρφάλωναν είς τά όρη, διήρχοντο
άβύσσους καί έφθαναν είς τήν γραμ
μήν τής μάχης, έπεραίωναν τάχι
στα τήν άποστολήν των καί έπέστρεφαν έτοιμοι διά νέας διαδρομάς καί άναρριχήσεις. Είς τόν δρό
μον τής έπιστροφής διεσταυρώνοντο πάντοτε μέ άλλους έμπιστους
τοΰ Κοκολιοΰ, ό όποιος έγνώριζε
νά διακρίντ^ ποιοι ήσαν "Ελληνες,
άνάμεσα είς τήν γύρω του Βλα
χουριάν, πού διεδρόμουν μέ τάς
ιδίας άποστολάς.
Τό Σώμα πρότεινεν δι’ έγγράφου
άναφοράς του πρός τόν ’Αρχι
στράτηγον νά μεριμνήση διά τού
’Αρχηγείου Χωροφυλακής διά τήν
προαγωγήν καί παρασημοφορίαν
τοΰ άνεκτιμήτου έκείνου ύπαξιωματικοΰ τοΰ Σώματος. Τελευταίως
δέν ύπήρχεν ό καιρός δι’ έγγράφους
διαταγάς. Καί τό Σώμα πού διεξήγε τόν άγώνα διέτασσε τηλεφω
νικώς μέ τό άψόγως λειτουργούν
σύστημα Κοκολιοΰ έπιφυλασσόμενον νά άποστείλη τάς διαταγάς
του έγγράφως τήν έπομένην. Καί
τούτο διήρκεσε καθ’ δλην τήν διάρ
κειαν τοΰ πολέμου μέ περίλαμπρα
άποτελέσματα. Καί όπου δέν υπήρ
χε τηλέφωνον καί ήτο άδύνατον
νά χρησιμοποιηθή τό ζωντανόν
καί άπαράμιλλον δίκτυον Κοκο609

λιοΰ έχρησιμοποιούσαμεν τό σύ
στημα τής άποστολής διαταγών
πρός τούς ήγέτες τών μονάδων δι’
έρματισμένων φακέλλων τούς ό
ποιους έρρίπτομεν δι’ άεροπλάνων
μέ όλους τούς συναφείς κινδύνους
λόγφ τής άσυγκρίτου άεροπορικής
ύπεροχής τοΰ έχθροΰ έναντι μας.
Καί καταλήγει ό Στρατηγός. Έάν
δέν άνευρίσκετο ό Κοκολιός ΔΕΝ
ΘΑ ΕΚΕΡΔΙΖΕΤΟ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ
ΠΙΝΔΟΥ, διότι δέν είχον μέσον
ούδέν νά μεταδώσω τάς διαταγάς
τού Σώματος πρός τούς διοικητάς
τών Μονάδων διά τόν συντονισμόν
καί τήν άλληλοσυμπλήρωσιν τών
πολεμικών ένεργειών των έναντι
τοΰ ύπερτεροϋντος ύπό πάσαν αποψιν έχθρικοΰ μας στρατού όστις
είχε προπαρασκευάσει άπό μακροΰ τήν εισβολήν του εις τήν χώ
ραν μας».
Ό γενναιότατος αυτός ύπαξιωματικός άντημοίφθη άπό τήν Ε λ 
ληνικήν Πατρίδα. Ή έκθεσις τοΰ

’Αρχιστρατήγου διεβιβάσθη εις τό
Άρχηγεΐον Χωροφυλακής τό ό
ποιον καί τόν προήγαγε καί τόν
έπαρασημοφόρησε.
Ό υπηρεσιακός του φάκελλος
άναφέρει τά άκόλουθα στοιχεία
διότι ό Στρατηγός Μαχάς δέν ήδυνήθη μέσα είς τόν άπερίγραπτον
εκείνον σάλον τής έπί δεκαπενθή
μερον όλον δίαρκεσάσης ιστορι
κής μάχης νά συγκρατήση τό μι
κρόν του όνομα. Έλέγετο λοιπόν
,Κοκκολιός. ή Μπαρμπούλης ’Εμ
μανουήλ τοΰ Φραγκούλη καί τής
Μαρίας. Έγεννήθη τήν 1-3-1907
έπομένως όρθώς ύπελόγισεν ό Στρα
τηγός τήν ήλικίαν του γύρω άπό τά
30 κατά τήν μάχην τής Πίνδου.
ΤΗτο πράγματι 33 έτών, ήτο ένωμοτάρχης καί φέρεται όπηρετήσας άκριβώς είς τήν περιοχήν εκεί
νην. Είς τόν Σταθμόν δηλαδή Χω
ροφυλακής Καλλονής Γ ρεβενών
άπό τής 28 Σεπτεμβρίου τοΰ 1938
μέχρι τής 24 Ίανουαρίου τοΰ 1941.

'Η έπέμβασις τοΰ ’Αρχηγείου Χω
ροφυλακής κατόπιν τής έκθέσεως
τοΰ ’Αρχιστρατήγου ύπήρξεν άμε
σος, τήν 6ήν δηλαδή Δεκεμβρίου
τοΰ 1940, ήτοι μερικάς μόνον έβδομάδας μετά τόν θρίαμβόν του προήχθη εις τόν βαθμόν τοΰ άνθυπασπιστοΰ. Κατήγετο άπό τήν νήσον
Νάξον, έσταδιοδρόμησεν είς τήν
Χωροφυλακήν καί έξήλθε τοΰ Σώ
ματος φέρων τόν βαθμόν τοΰ Τα
γματάρχου έπαξίως, διότι αί προαγωγαί είς τό ένδοξον Σώμα δέν
είναι καί τόσον εύκολοι, διότι ή
εσωτερική του διοίκησις είναι δί
καια άλλά καί αύστηροτάτη.
’Επί τοΰ φακέλλου του όμως άναγράφεται ή μοιραία λέξις «Άπεβίωσε».
Γαίαν άς έχει έλαφράν τό άξιον
αυτό τέκνον τής Ελληνικής Πατρίδος πού έτίμησε καί τό Σώμα,
άλλά καί έκεΐνο τόν έτίμησε καί
έλπίζομεν νά τόν τιμήση καί μετά
θάνατον.
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Ό «Υπόκοσμος», ώς συνήθως άποκαλούνται
συλλήβδην ο! κακοποιοί πάσης φύσεως καί εϊδικεύσεως, οϊ λάθρα βιούντες έν παρανομία καί σκότει, είναι γαί αυτός έν είδος κοινωνίας. Παρωδία
κοινωνίας βεβαίως, διότι υπάρχει μέν τό κοινόν
συνδετικόν στοιχεϊον —ή παρανομία —ελλείπουν
όμως άπαντα τά βασικά υπόλοιπα, ώς ή όργάνωσις, ή τάξις, ό άλληλοσεβασμός, αί θεμελιώδεις δια
τάξεις διαβιώσεως.
Είναι πολλοί εκείνοι οΐ όποιοι καί σήμερον π ι
στεύουν ότι ή «κοινωνία» αυτή, διέπεται ύπό
«κανόνων καί διατάξεων», οΐτινες έπέχοντες θέσιν
«νόμων» έμφανίζουν μέν ποιάν τινα ιδιοτυπίαν,
ουχ ήττον όμως μετά αύστηρότητος καί εύλαβείας άκολουθώνται καί τηρούνται ύπό των άλλως
άπειθάρχων μελών της.
Ή ώς άνω πίστις, προελθοϋσα σαφώς εκ τών
πόσης φύσεως «άστυνομικών» μυθιστορημάτων,
καί τών άπό οθόνης προβαλλόμενων άναλόχων
ταινιών, δέν είναι είμή πλάνη οΐκτρά, ούδεμίαν έχουσα σχέσιν πρός τήν πραγματικότητα .Είς τον «υπό
κοσμον» ούδείς νόμος έπεκράτησεν ποτέ πλήν τού
πρωτογόνου «νόμου τής ζούγκλας» τού χαρακτη
ρίζοντας ζωήν καί κίνησιν θηρίων εντός δρυμώνος
διαβιούντων, άνικάνων καί δι’ αύτήν έτι την κατ’
άγελας συμβίωσιν. Ούδένα σέβεται ό κακοποιός,
είς ουδεν πιστεύει, καί ύπό ούδενός διακατέχεται
δισταγμού προκειμένου νά έπιτύχη τό ίδιον αύτού
όφελος—ώς τουλάχιστον άντιλαμβάνεται τούτο—
ή καί όπλώς νά κορέση τάς άχαλινώτους όρμάς
του. Διά τον κακοποιόν, πας έτερος, πολλάκις καί
αύτοί οί γονείς, είναι όπλώς θύμα, άντικείμενον
έκμεταλλεύσεως, καί στόχος εγκλήματος.
Τήν ανωτέρω αλήθειαν άποδεικνύει σαφώς καί
ή ύπόθεσις ήν άφηγούμεθα κατωτέρω, άνασύραντες τόν σχετικόν φάκελλον έκ τού άρχείου Χωροφυ
λακής.
*

Τήν μεσημβρίαν τής 2ας ’Οκτωβρίου 1951, δύο
μείρακες, ό Βασίλειος Τράντας καί ό Θεόφιλος Φί
λης, παρουσιάσθησαν έντρομοι είς τήν Χωροφυ

Χ Ω ΡΟΦ ΥΛ ΑΚ Η Σ
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λακήν ’Αμαρουσίου καί άνέφεραν ότι επιδιδόμενοι
είς τήν περισυλλογήν κοχλιών (σαλιάγκων), παρά
την θεσιν «καμάρες», άντελήφθησαν πτώμα αγνώ
στου, κείμενον εντός άσβεστολάκου τού προαυλίου
ήμιτελούς τίνος οίκοδομής.
Ή καταγγελία αΰτη δίδει βεβαίως τό σήμα διά
τήν άμεσον καί ταχεϊαν κινητοποίησιν τών κλι
μακίων τής οικείας Χωροφυλακής. Μεταβάντες επί
τόπου οΐ Χωροφύλακες άνακαλύπτουν πράγματι
πτώμα άνδρός είς Θέσιν πρηνή, τής κεφαλής έμπεπυγμένης εντός τής άσβέστου. ’Εγγύς ταύτης εύρέθησαν τρεις λίθοι πλήρεις αιμάτων.
Κλασσικήν περίπτωσιν ληστείας προέδιδον τά
άνεστραμμένα θηλάκια τού θύματος είς τά όποια
εύρέθησαν μόνον, ρυπαρόν ρινόμακτρον, ζεύγος
ομματοϋαλίων άντιηλιακών, μολυβδίς καί κυτίον
σιγαρέττων όπισθεν τού οποίου είχαν γραφεί
άθροισεις τινές άριθμών. Είς τόν άριστερόν παράμεσον δάκτυλον, τό θύμα έφερεν χρυσούν δακτυλίδιον είς τήν έσω επιφάνειαν τού όποιου ήσαν κεχαραγμένα τά στοιχεία Γ. Μ.
Έγένοντο πάραυτα αϊ προκαταρκτικαί ένέργειαι,
ήτοι φρούρησις τού τόπου τού εγκλήματος, λήψις
φωτογραφιών καί άποτυπωμάτων καί ιατροδικα
στική έξέτασις.
Ή τελευταία αυτή, άπεκάλυψεν ότι τό πτώμα
άνήκεν είς άνδρα 50 ετών, εργατικόν, θανόντα πρό
επτά ώρών έκ κακώσεων έπ·ενεχθεισών ύπό κτυ
πημάτων διά λίθων. Αί κακώσεις αύται ήσαν θλά
σεις τής κάψης τού κρανίου μετά κρημνωδών τραυ
μάτων καί εξοιδήσεων τών οφθαλμών. Ή δακτυλοσκόπησις άπεκάλυψεν εξ άλλου ότι έπρόκειτο
περί τού Δ. Ν. κατοίκου Πειραιώς, παλαιού σεση
μασμένου κλέπτου καί τελευταίως έπαγγελομένου
τον έμπορον παλαιών σιδηρικών. Ήρευνήθη πάραυ
τα τό άμεσον περιβάλλον τού Δ. Ν.. Έγνώσθη
ούτως ότι τό θύμα διετήρει, είς θέσιν «καρβουνιά
ρικα» Πειραιώς, άποθήκην έν ή περισυνελλέγοντο
πόσης φύσεως σιδηρικά άτινα μετεπωλούντο ·χονδρικώς. Είς τήν έπιχείρησιν τούτην ύπήρχεν καί
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συνεταίρος, ό A. Ζ. κάτοικος ομοίως Πειραιώς. Άνεζητήθη ακολούθως ό Α. Ζ. όστις εΰρεθείς κατέθεσεν δτι ό συνεταίρος του Δ. Ν. τω είχεν αναφέρει
ιτρότασιν πωλήσεως ποσότητος 134 οκάδων μόλυ
βδου καί 100 οκάδων κασσιτέρου παραδοτέου εις
Άμαρούσιον εις τιμήν έκπληκτικώς χαμηλήν καί
συμφέρουσαν, έπιτρέπουσαν ικανόν έκ τής μεταπωλήσεως κέρδος.
Επειδή τά εις χεΐρας των δύο συνεταίρων χρή
ματα δεν έπήρκουν διά τήν άγοράν τοϋ έμπορεύματος, ό Δ. Ν. άπηυθύνθη είς τόν έν Πειραιεϊ έμπο
ρον X. Σ. όστις έδέχθη έναντι άναλόγου κέρδους
να καταβάλη τό άπαιτούμενον υπόλοιπον προς
συμπλήρωσιν τοϋ ποσοϋ. Ούτως, ό μέν Δ, Ν. θά
κατέβαλεν (έπικαταλαγή) τής εποχής έκείνης, πρό
τής προσώρμογής δρχ. 2.000.000, ό δέ X. Σ. 23
χρυσάς λίρας. Ό τελευταίος οϋτος άνεζητήθη καί
άνεκρίθη, ΐνα γνωσθή ή συνέχεια τής ιστορίας. Ό
X. Σ. κατέθεσεν δτι πράγματι έδέχθη νά συμμετάσχη τής έπιχειρήσεως διά τοϋ προλεχθεντος πο
σού, δπερ δμως, μή έμπιστευόμενος τόν Δ. Ν.,
παρέδωσεν εις τόν ανεψιόν του Ε. Σ. Ό Ε. Σ. μεταβάς εις συνάντησιν τοϋ Δ. Ν. εϋρεν τούτον συνοδευόμενον ύπό αγνώστου, μικρού άναστηματος,
ξανθού καί πενιχράς έμφανίσεως. Οί τρεις άνδρες
έπιβιβασθέντες λεωφορείου έφθασαν εις τήν πλα
τείαν ’Αμαρουσίου, άφού κατ’ άπαίτησιν τού άγνω
στου ό Δ. Ν. προσέφερεν αύτώ «κουλούρι καί τυρί»,
άτινα ό άγνωστος κατεβρόχθισεν μετά βουλιμίας
προξενησάσης έντύπωσιν εις τόν Ε. Σ. Εις τήν πλα
τείαν ’Αμαρουσίου, ό άγνωστος συνωμίλησεν κατ
ίδιαν πρός τόν Δ. Ν., μεθ’ δ ούτος παρήγγειλεν
τω Ε. Σ. νά άναμείνη έπί τόπου, διότι ούτος μετά
τού άγνωστου Θά μετέβαινον εις τήν αποθήκην
ένθα εΰρίσκετο τό εμπόρευμα δια νά ίδη καί έλέγξη
τούτο. Ό άγνωστος άπτκλεισε τόν Ε. Σ. ίσχυρισθείς δτι «τό σπίτι ήτο καλό καί δεν έκανε νά πάνε
πολλοί...» Άναχωρησάντων των δύο, ό Ε. Σ.
άνέμεινεν μέχρι τής 12.30' οπότε άνησυχήσας έτηλεφώνησεν εις τόν θειον του δι’ οδηγίας. Ούτος τω
παρήγγειλεν νά άναμείνη, πλήν δμως μέχρι καί
τής 17.00' ώρας ούδείς των δύο είχεν έπιστρέψει.
Εις νέον τηλεφώνημα τού Ε. Σ. ό θείος τω παραγγέλει νά εγκατάλειψη τήν ύπόθεσιν καί νά έπιστρέψη.
Ή ύπόθεσις διά των καταθέσεων τούτων κατέ
στη ήδη διαφανής. Ό Δ. Ν. είχε δολοφονηθεί
υπό τού αγνώστου διά τά 2.000.000 δραχμάς
άς έφερεν μεθ’ εαυτού. Δεν άπέμεινεν εϊμή ή άνεύρεσις τού άγνώστου καί πρός τούτον έστράφησαν
αί ένέργειαι τής Χωροφυλακής. Μετά δραστήριας
έρεύνας εύρέθη ποιμήν έν Άμαρουσίω, όστις κατέ
θεσεν ότι περί ώραν 10.30' τής ήμέρας τού εγκλή
ματος, άντελήφθη εις τήν άκατοίκητον οικοδομήν
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είς ήν εύρέθη τό πτώμα δύο άτομα έπιχειρούντα
νά είσέλθουν εντός αύτής. Ή περιγραφή τών δύο
τούτων άτόμων άντεπεκρίνετο πρός τόν Δ. Ν.
άφ’ ένός, άφ’ έτέρου δέ πρός τόν άγνωστον ώς είχε
περιγράψει τούτον ό Ε. Σ.
"Εν συνεργείο” Χωροφυλακής συνεχισεν νά έρευ
να είς Άμαρούσιον, τρία δέ ετερα έκινούντο είς
Πειραιά ύπό όμαδάρχας ’Ανθυπομοιράρχους. Άνεζητήθησαν κατ’ άρχήν οί σχετιζόμενοι πρός τόν
Δ. Ν. είτε φιλικώς είτε έμπορικώς. Φιλικά τινά πρός
τόν Δ. Ν. πρόσωπα κατέθεσαν δτι τήν προτεραίαν
τού φόνου άνήρ νέος, καλώς ενδεδυμενος, ευτραφής,
κρατών χαρτοφύλακα άνεζήτησεν καί συνωμίλησεν
πρός τόν Δ. Ν. Κατά τήν διάρκειαν τής συζητήσεως οί μάρτυρες εϊχον παρατηρήσει άτομον ίστάμενον έγγύς άλλ’ είς μή φωτιζομένην γωνίαν, τού
οποίου ή περιγραφή—άόριστος ώς είκός —■
προσωμοίαζεν πρός τήν ύπο τού Ε. Σ. περιγραφήν τού
άγνώστου.
Ό έπί κεφαλής τής έρεύνης Μοίραρχος, δίδει—
παραπλανητικώς —είς τήν δημοσιότητα τήν εΐδησιν ότι «διεπιστώθη δτι δράστης τής δολοφονίας
ήτο νέος εύτραφής, κρατών χαρτοφύλακα κ.λ.π.
τού όποιου άναμένεται ή σύλληψις. «Ειδοποιείτο
συγχρόνως ή Γενική ’Ασφάλεια Πειραιώς ΐνα τελή
έν γνώσει. Τό μέτρον άτίεδείχθη εύφυές, καθ’ όσον
τήν αύτήν έσπέραν παρουσιάσθη είς τό Α'. Παρά
ρτημα ’Ασφαλείας Πειραιώς ό Φ. Κ. κρατών τάς
έφημερίδας είς άς είχε δημοσιευθή ή παραπλανητική
εΐδησις, καί έδήλωσεν έντρομος δτι ό χαρακτηριζό
μενος ώς «δράστης» ήτο αύτός, άλλ’ δτι ούδεμιαν
σχέσιν είχε πρός τό έγκλημα. Ό Φ. Κ. έξήγησεν
περαιτέρω δτι τήν προτεραίαν τού έγκληματος
άνεργός τις, όνόματι A. Ρ. παρεκαλεσε τούτον όπως
διά τής παρουσίας καί τής παρεμβάσεώς του πείσει
τόν Δ. Ν. ΐνα προβή είς τήν προτεινομένην έμπορικήν συναλλαγήν. Ό Φ. Κ. έχων άντιρρήσεις κατ
άρχάς έκάμφθη τελικώς δτε ό Α. Ρ. τω έξέθεσεν δτι
ύπελόγιζεν είς τό έκ τής έπιχειρήσεως μικρόν κέρ
δος, ΐνα ύποβάλη έαυτόν καί τήν Μητέρα του είς
άντισυφιλιδικήν θεραπείαν. Πράγματι, μετέβη είς
τήν οικίαν τοΰ Δ. Ν. συνωμίλησεν μετά τουτου
ύπό τό προαναφερθέν πνεύμα—δπερ έπεβεβαίωσεν
καί ή σύζυγος τού Δ. Ν.—μεθ’ δ άνεχώρησεν ούδόλως πλέον άσχοληθείς πρός τήν ύπόθεσιν.
Κατόπιν τών άνωτέρω, ή Χωροφυλακή έν συνερ
γασία μετά τής Ύποδ]νσεως Γενικής Ασφαλείας
Πειραιώς, έστράφη είς άναζήτησιν τού A. Ρ., δστις
καί τελικώς συνελήφθη έντός οικοδομής είς θέσιν
«χαλάσματα» τής Καλλιπόλεως Πειραιώς. Ητο
άλήτης, κύναιδος καί σεσημασμένος κλέπτης. Υπο
βληθείς είς όλονύκτιον άνάκρισιν προσεποιήθη κατ’
άρχάς τόν σχιζοφρενή, κατόπιν δμως ώμολόγησεν

τόν φόνου ύποδείξας του Ν. Ρ. —σεσημασμένου έπίσης κακοποιόν καί τοξικομανή —ώς συνέργου. ‘Ο
Ν. Ρ. συυελήφθη επίσης άλ' άπέδειξεν ικανόν «άλ
λοθι». Παρά τούτα παρεπέμθη και αυτός εις την
Εισαγγελίαν, διότι ό A. Ρ. έπέμειυεν υά Οποδεικυύη
τούτον ώς ήθικόυ αυτουργόν.
Συνελήφθη επίσης ή μήτηρ του A. Ρ., προδεδικασμένη κλέπτρια, τρόφιμος πορνείων καί τοξικομανήςείςήνόA. Ρ. είχεν παραδώσειτάχρήμματατοϋ
θύματος προς άπόκρυψιν.

Τό έργου τής Χωροφυλακής είχεν διεκπεραιωθή
εις διάστημα 36 ωρών άπό τής καταγγελίας.
Τό δικαστηρίου των ευόρκων κατεδίκασευ τόν
A. Ρ. εις ειρκτήν του Ν. Ρ. καί την Γ. Ρ. είς ποιυάς
φυλακίσεων.
Ή το ΰπόθεσις εσωτερική τοΰ «υποκόσμου». Θύ
μα καί θύται άυήκου είς τά εκτός νόμου θηρία, τά
«σπείροντα άνεμους», καί μετά μαθηματικής ακρί
βειας—βοηθούσης καί τής Χωροφυλακής —«θερίζοντα θύελλας».
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'Αστυνομεύει

ΟΤΑΝ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΙΛΗ...
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΤΕΝΙΑΔΗ
Δ η μοσ ιογράφου

'Η άπόφασις περί τής άναθέσεως καί τής ’Αστυνομίας εις την
Χωροφυλακήν έλήφθη τό 1906
άπό τόν Γεώργιον Θεοτόκην, Πρω
θυπουργόν τότε, ό όποιος συνέ
χισε τό άνορθωτικόν τής Διοικήσεως εργον πού δέν έπρόλαβε νά
όλοκληρώση ό Χαρ. Τρικούπης.
Εις την άπόφασιν δέ αυτήν κατέληξεν ό συνετός καί φιλοπρόοδος
εκείνος πολιτικός, διά τούς ακο
λούθους, κυρίως λόγους:
Διότι ή Χωροφυλακή ή το Σώ
μα ασφαλείας μέ παράδοσιν καί
μέ συνείδησιν εύθύνης. Κατά τήν
διαχείρισιν των καθηκόντων τής
δημοσίας άσφαλείας καί τάξεως,
άπό τής συστάσεώς της τό 1833
έως τό 1906, είχεν άποκτήσει πο
λύτιμον πείραν καί κατά γενικήν
όμολογίαν είχεν επιτύχει. Επομέ
νως ήτο τό μάλλον ένδεδειγμένον
Σώμα διά νά άναλάβη τήν ’Αστυ
νομίαν εις ολόκληρον τήν επι
κράτειαν. Τό γεγονός ότι είχε λά
βει όργάνωσιν, κατά τό λαμπρόν
πρότυπον τής Γαλλικής Χωροφυ
λακής, καί ότι οι άνδρες του Σώ
ματος διήποντο άπό τούς στρα
τιωτικούς κανονισμούς καί τήν
στρατιωτικήν πειθαρχίαν, άπετέλει πρόσθετον έγγύησιν διά τήν
έσωτερικήν του ένότητα καί διά
τήν πρσσήλωσίν του εις τό καθή
κον.
Ουτω, διά τοΰ Νόμου ΓΡΞΕ'
τής 11 ’Ιουλίου 1906, ή Χωροφυ
λακή, έπί πλέον τών μέχρι τότε
καθηκόντων της, άνέλαβε καί τήν
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άσκησιν τής 'Αστυνομίας καθ’
απαν τό Κράτος, διαλυθείσης τής
Άστυφυλακής. ’Επειδή όμως ή
ύπάρχουσα τή εποχήν εκείνην δύναμις τής Χωροφυλακής ήτο μι
κρά καί ώς έκ τούτου δέν ήμποροΰσε νά καλύψη τάς ηύξημένας άνάγκας καί τής νέας υπηρεσίας, μέ
τήν όποια τήν έπεφόρτισεν ή Κυβέρνησις, εις τόν Νόμον ΓΡΞΕ'
περιελήφθη διάταξις, καθ’ ήν έγένοντο δεκτοί πρός κατάταξιν ώς
όπλΐται τής Χωροφυλακής, υπαξιωματικοί καί άστυφύλακες τοΰ
διαλυθέντος Σώματος.
Τό μέτρον τής κατατάξεως όργάνων τής Άστυφυλακής, ή όποια
σημειωτέον είχε περιπέσει εις πλή
ρη χρεωκοπίαν καί ανυποληψίαν,
έπεκρίθη καί άπό τόν Τύπον καί
άπό τήν Κοινήν Γνώμην, διότι
ύπήρχεν ό φόβος ότι ή άνάθεσις
τής ’Αστυνομίας εις τήν Χωροφυ
λακήν εις ούδέν θά είχε νά ώφελήση, έφ’ όσον τά κατώτερα όρ
γανα τής ’Αστυνομικής υπηρεσίας
θά παρέμενον τά ίδια καί μετά τήν
έπελθοΰσαν άλλαγήν.
Ή ένταξις, έν τούτοις άριθμοΰ
τινός ύπαξιωματικών καί άπλών
άστυφυλάκων τοΰ διαλυθέντος Σώ
ματος εις τήν Χωροφυλακήν, ύπηγορεύθη έξ άδηρήτου ανάγκης. Ή
δέ πλαισίωσίς των δΓ άξιωματικών,
ύπαξιωματικών καί Χωροφυλάκων
παλαιών καί πεπειραμένων, καί
ιδία ή έπακολουθήσασα κατάταξις
εις τήν Χωροφυλακήν σημαντικού
άριθμοΰ άποφοίτων Γυμνασίου,

φοιτητών καί πτυχιούχων τής Νο
μικής, τέλος δέ ή ΐδρυσις καί λει
τουργία Σχολείου 'Οπλιτών Χωρο
φυλακής, καί ή άνάθεσις τών ’Α
στυνομικών Διευθύνσεων καί 'Υπο
διευθύνσεων εις δοκιμασμένης ίκανότητος καί πείρας άξιωματικούς, διέλυσαν τούς φόβους καί
έξησφάλισαν έντιμον καί έπιτυχή διαχείρισιν τής αστυνομικής
έξουσίας.
Έπί τή βάσει τοΰ Νόμου ΓΡΞΕ'
τών έκτελεστικών αύτοΰ. διατα
γμάτων καί μεταγενεστέρων συμ
πληρωματικών ή τροποποιητικών
διατάξεων, αί ύπηρεσίαι τής Χω
ροφυλακής συνεκροτήθησαν ώς έξής:

1. Άρχηγεΐον Χωροφυλακής.
Τούτο ύπήγετο εις τό Ύπουργεΐον
Εσωτερικών καί είχε τήν Διοίκησιν τοΰ Σώματος εις όλόκληρον τήν επικράτειαν.
2. ’Αστυνομικοί Διευθύνσεις. Τό
Κράτος διηρέθη εις 26 ’Αστυ
νομικός Διευθύνσεις, αί όποϊαι
είχον έδραν τήν πρωτεύουσαν έκάστου Νομοΰ καί περιφέρειαν όλόκληρον τόν Νομόν.
3. ’Αστυνομικοί Υποδιευθύνσεις.
Τδρύθησαν 45 ’Αστυνομικοί 'Υπο
διευθύνσεις. Αύται είχον έδραν
τήν πρωτεύουσαν έκάστης έπαρχίας καί ύπή γοντο υπό τάς άμέσους διαταγάς τών ’Αστυνομικών
Διευθύνσεων, αί όποϊαι είχον τό
σος υποδιευθύνσεις, δσαι ήσαν
αί έπαρχίαι τής περιφερείας των.

‘Αστυνομική Ύποδ]νσις ίδρύθη καϊ
έν ΓΤειραιεϊ.
4. ’Αστυνομικά Τμήματα. Εις
τάς πρωτεύουσας νομών τινών ίδρύθησαν ’Αστυνομικά Τμήματα, ύπαχθέντα άπ’ ευθείας εις τάς οι
κείας ’Αστυνομικός Διευθύνσεις.
Εις τάς ’Αθήνας ίδρύθησαν έννέα
’Αστυνομικά Τμήματα καί εις τόν
Πειραιά τέσσαρα.
5. ’Αστυνομικοί Σταθμοί. ΕΙς
τάς πρωτευούσας των δήμων τοΰ
Κράτους ίδρύθησαν άστυνομικοί
Σταθμοί, μέ περιφέρειαν ολόκλη
ρον τόν δήμον. Ούτοι ύπήγοντο
άμέσως υπό τάς Άστυνομικάς Υ 
ποδέσεις.
6Γ ’Αστυνομικά Διαμερίσματα.
Εις τάς ’Αθήνας ίδρύθησαν δύο
’Αστυνομικά Διαμερίσματα, διοικούμενα παρά Μοιράρχων καί υ
παγόμενα υπό τάς αμέσους διαταγάς τοΰ Άστυνομικοΰ Δ]ντοΰ ’Ατ
τικής.
7. Έπιθεωρηταί ’Αστυνομίας.
Ίδρύθησαν πέντε ’Αστυνομικοί ’Ε
πιθεωρήσεις. Έξ αυτών, ή πρώτη
είχεν έδραν τήν Λάρισαν καί περι
φέρειαν τούς Νομούς Λαρίσης,
Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσης.
Ή δευτέρα είχεν έδραν τήν Λα
μίαν καί περιφέρειαν τούς Νο
μούς Φθιώτιδος, Φωκίδος, Ευρυ
τανίας, Εύβοιας. Ή τρίτη είχεν
έδραν τάς ’Αθήνας καί περιφέρειαν
τούς Νομούς ’Αττικής, Βοιωτίας,
Κορινθίας, Άργολίδος, Κυκλάδων
Ή τετάρτη έδραν τήν Τρίπολιν,
καί περιφέρειαν τούς Νομούς ’Αρ
καδίας, Λακεδαίμονος, Λακωνικής.
Μεσσηνίας καί Τριφυλίας καί ή
πέμπτη, έδραν τάς Πάτρας καί περι
φέρειαν τούς Νομούς Άχαΐας, Η 
λείας, Αιτωλοακαρνανίας, “Αρτης,
Κερκύρας, Λευκάδος,
Κεφαλ
ληνίας καί Ζακύνθου.
8. Τάγμα Χωροφυλακής. Τοΰτο
είχε έδραν τάς ’Αθήνας, όπήγετο
υπό τάς άμέσους διαταγάς τοΰ
Άρχηγοΰ τής Χωροφυλακής καί
διετίθετο κατ’ όργανικά Τμήματα,
εις έκτάκτους καί έπειγούσας άνάγκας τής δημοσίας άσφαλείας καί
τάξεως, ιδία δέ διά τήν δίωξιν τής
ληστείας.
'Η δύναμις τοΰ Σώματος καθωρίσθη ώς ακολούθως:
1 Συνταγματάρχης, ’Αρχηγός, 5
Άντ]ρχαι, 14 Ταγ]ρχαι, 36 Μοί
ραρχοι, 57 'Υπομ]ρχοι, 63 Άνθ]ρχοι
1 ύπεπιμελητής, 5 λοχαγοί τοΰ
Οίκονομικοΰ, 15
'Υπολοχαγοί
τοΰ Οίκονομικοΰ, 2 άνθ]γοΐ τοΰ
Οίκονομικοΰ, 1 Ιατρός, 5 ύπία-

Τα τελευταία χρόνια τού 19ου αίώνος καϊ τά πρώτα τοΰ
20οϋ, χαρακτηρίζονται άπό όξεΐες πολιτικές κρίσεις, πού
είχον σάν συνέπεια άναταραχή στον λαό. Ή Δημοσία τάξις
καί άσφάλεια έπρεπε όπωσδήποτε νά έμπεόωθη, άλλως τό
κράτος καί τό Έθνος άκόμη, έτίθετο έν κινδύνω.
Ή άστυφυλακή δέν ή το άρκετή διά τό έργον τούτο.

τροι, 3 υποκτηνιατροι, 1 φαρμα
κοποιός, 1 άνθυποφαρμακοποιός,
379 ένωμοτάρχαι πεζοί καί 18
έφιπποι, 479 ύπενωμοτάρχαι πε
ζοί καί 16 έφιπποι, 5500 Χωρ]κες
πεζοί καί 224 έφιπποι. Ό ταν δέ
τό 1910 προσετέθη εις τήν Χωρο
φυλακήν καί ό βαθμός τοΰ Άνθυπασπιστοΰ, εις τήν άνωτέρω δύναμιν προσετέθησαν καί 25 πεζοί
άνθυπασπισταί καί 5 έφιπποι.
Τό άνωτέρω σύστημα όργανώσεως καί συνθέσεως τών υπηρε

σιών Χωροφυλακής
διετή ρήθη
μέχρι τοΰ 1912, οπότε αί ύπηρεσίαι-'-καί ή δύναμις τοΰ Σώματος,
λόγφ τής έπεκτάσεως τών όρίων
τοΰ Κράτους, ηύξήθησαν.
Ή Χωροφυλακή άνέλαβε τήν
άστυνομίαν άπό τήν Άστυφυλακήν, τήν 1 ’Οκτωβρίου 1906. Προη
γουμένως, έγιναν, δι’ άποφάσεως
τών Υπουργών ’Εσωτερικών Ν.
Καλογεροπούλου καί Στρατιωτι
κών Γ. Θεοτόκη τοποθετήσεις αξι
ωματικών χωροφυλακής, ώς έξής:
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Ύπουργεΐον Στρατιωτικών (Γραφεΐον Χωρ]κής (ΎπομοίραρχοςΜήλιος Σπΰρος Άρχηγεΐον Χωροφυ
λακής, Ταγ]ρχης Καστρισιάδης Στ.
Μοίραρχος Τρουπάκης Νικ. 'Υ
πομοίραρχοι: Πυρπασόπουλος Γ.
καί Κατσίκας Π. ’Ανθυπομοίραρ
χοι Λυκάκης Ν. καί Καψάλης Ν.
Α' Έπιθεώρησιν, Άντισυνταγματάρχης Καλαντζής Κ. Β' Έπιθεώρησιν, Ταγματάρχης Ραζέλος
Π.,Γ' Έπιθεώρησιν Άντ]ρχης Λιδωρίκης Ε., Δ' Έπιθεώρησιν Άντ]ρχης Ζηγούρης Στ. καί Ε' Έπιθεώρησιν Ταγ]ρχης Λαζόπουλος
Ίωάν.
Εις τάς άστυνομικάς Διευθύνσεις:
’Α τ τ ι κ ή ς Μοίραρχοι Δαμηλάτης Ί. διορισθείς ’Αστυνομικός
Δ]ντής, Πατρίκιος Τρ., Ζυμβρακάκης Έμμ. καί άντιμοίραρχος Παλαμάρας Γ. Ά χ α ΐ α ς, Ταγμα
τάρχης Μιχαλοπετράκης Ί. Μοί
ραρχος Ευθυμίου Κ. Ά ρ κ α δ ί ας
Μοίραρχος Άποστολίδης
Ήρ.
άντιμοίραρχος
Άργολίδος
Βόρσας Γρ. 'Α ρ τ η ς άντιμοίραρχος Άνδρίτσου Ί. A ί τ ωλοακαρνανίας
Ταγ]ρχης
Σκουτερίδης Γ. Μοίραρχος Λάσκαρης Κ. Β ο ι ω τ ί α ς Άντιμοίραρχος
Διοσκουρίδης
Π.
Εύβοιας
Μοίραρχος Έβερτ
Μίλτ. Ε υ ρ υ τ α ν ί α ς
'Υπο
μοίραρχος Καστρινός Β. Ζ α
κ ά ν θ ο υ Άντιμοίραρχος Παντζαγριωτάκης
Κ.
’Η λ ε ί α ς
Μοίραρχος Άθανασιάδης Σ. Κ έ ρ 
κ υ ρ α ς Ταγ]ρχης Ζηλήμων Άγγ.
Μοίραρχος Σοφιανός Ν. Κε φα λ λ η ν ί α ς Μοίραραρχος Κόνδης Α.
Κ υ κ λ ά δ ω ν ΆντιμοίραρχοιΖάχος Ρ. Άντωνόπουλος Κ. Κ ορ ι ν θ ί α ς 'Υπομ]ρχος
Καμαρινός Ί. Κ α ρ δ ί τ σ η ς 'Υπο
μοίραρχος
Κοντογιώργος
Λ.
Λ α ρ ί σ η ς Μοίραρχοι Κηρύκος Π. Δυοβουνιώτης Ί. Λ α κ εδ σ * ;ι ο ν ο ς Μοίραρχος
Καροΰσος Δ. Λ α κ ω ν ι κ ή ς 'Υπο
μοίραρχος
Λαμπρόπουλος
Π.
Λευκάδος
'Υπομ]ρχος Παπαγγελόπουλος Χρ.
Μαγνη
σ ί α ς Άντιμοίραρχος Φλώρος Θ.
Τρικάλων
Ταγ]ρχης
Παπαγιαννίδης Ν. Τ ρ ι φ υ λ ί α ς Ύποιφχος Κουκής Ά . Μ ε σ σ η 
νίας
Ταγ]ρχης
Βάλβης Π.
Μοίραρχος Μαθαρΐκος Π. Φθι ώ τ ι δ ο ς Μοίραρχος
Σακελλαρόπουλος Π. Άντιμοίραρχος
Σκένδος Γ. Φ ω κ ί δ ο ς Άντιμοίραρχος Παπαδόπουλος Ί.
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Εις τάς άστυνομικάς 'Υποδιευ
θύνσεις: Π ε ι ρ α ι ώ ς , Μοίραρχος
Σχίζας Ν. Ά γ υ ι ά ς Ά ν θ υ
πομοίραρχος Βογιαντζής Ν. A Iγι αλείας
’Ανθυπομοίραρχος
Κουμουτσόπουλος X. A I γ ί ν η ς
Ανθυπομοίραρχος Ζερβουλάκος
Γ.
’Α λ μ υ ρ ο ύ
'Υπομ]ρχος
Παπαοικονόμου Άπ. Ά ν δ ρ ο υ
Άνθυπ]ρχος Ψύχας Γ. Ά ρ γ ο υ ς
Άνθ]ρχος Μπαρμπάτσης Β. Β ά λ 
τ ο υ Ύπομ]ρχος Παπουτσόπουλος Π. Γ ο ρ τ υ ν ί α ς Άνθ]ρχος
Παπουλάκος
Δ.
Δομοκοΰ
Άνθ]ρχος Άναστασόπουλος
Δ.
Δ ο ρ ί δ ο ς Άνθ]ρχος Παπαχρή
στου I. Έ ρ μ ι ο ν ί δ ο ς ’Αν
θυπομοίραρχος Καραϊσκάκης Λ.
Θ η β ώ ν Άνθ]ρχος Καράμπελας
Σ. ’Ι θ ά κ η ς
Άνθ]ρχος Ματαράγκας
Άρ.
Καλαβρύ
τ ω ν Άνθ]ρχος Γάσπαρης Ν.
Καλαμπάκας
Ύπομ]ρχος
Καραγκούνης Άπ. Κ υ ν ο υ ρ ί ας
Ζωγράφος Π. Λ ο κ ρ ί δ ο ς Α ν 
θυπομοίραρχος
Γραμματάς Γρ.
Μεγαλοπόλεως
Άνθ]ρχος
Χρυσούλης Π.
Μεγαρίδος
Ααμπίρης Μ. Μ ε σ σ ή ν η ς Α ν
θυπομοίραρχος Καλικάντζαρος Ί.
Ν ά ξ ο υ Άνθ]ρχος Μπουντούρης
Α. Ν α υ π α κ τ ί α ς
Άνθ]ρχος
Παπακώστας Θ. Ξ η ρ ο χ ω ρ ί ο υ
ΓιαννουκακοςΜαυρ. Ό λ υ μ π ί ας
'Υπομοίραρχος
Τσαμαλής Άγ.
Πέλλης
Άνθ]ρχος
Πετσετάκης Ί. Π α ξ ο ί Άνθ]ρχος
Κίνας Ί. Π υ λ ί α ς 'Υπομ]ρχος
Παντζοΰρος Π. Σ κ ο π έ λ ο υ
'Υπομ]ρχος
Καραντζάς
Άγ.
Σπετσών
Άνθ]ρχος Δήμόπουλος Κ. Τ ή λ ο υ Άνθ]ρχος
Εύσταθιάδης Κ. Τροιζηνίας Α ν
θυπομοίραρχος Μαυρομιχάλης X.
Φαρσάλων
Άνθ]ρχος Πλατής Ν.
Διοικητής τού Τάγματος Χω
ροφυλακής έτοποθετήθη έν άρχή,
ό Ταγματάρχης
Πατρίκιος Τρ.
Βραδύτερον δέ ό όμοιόβαθμός του
Σοφιανός Νικ.
Παρά τάς σοβαρός έλλείψεις,
τάς δυσχερείας καί τά προβλήματα
πού ύπεχρεώθη νά άντιμετωπίση,
όταν άνέλαβε τήν άστυνομίαν τού
Κράτους ή Χωρ]κή, επέτυχε πλή
ρως καί είς τόν τομέα αυτόν.
Τά άστυνομικά συστήματα πού
έδοκιμάσθησαν έως τότε, άπεδείχθησαν άκατάλληλα. Ούτε ή Δη
μοτική ούτε ή Στρ]κή άστυνομία
κατώρθωσαν ν’ άνταποκριθοΰν είς

τάς άνάγκας τής υπηρεσίας καί είς
τάς άπαιτήσεις τής εποχής των.
Ά φ’ δτου ή άστυνόμευσις τών
πόλεων καί τής υπαίθρου άνετέθη
είς τήν Χωροφυλακήν νέα περίοδος
πολιτισμένης καί τιμίας διαχειρίσεως τής αστυνομικής εξουσίας
ήρχισε. Ή Χωροφυλακή έδωσε
καί πάλιν σαφή καί πολλαπλά
δείγματα τών ικανοτήτων της καί
τής σταθεράς θελήσεώς της νά
έπιβάλη τόν σεβασμόν πρός τούς
Νόμους καί πρός τάς αποφάσεις
τής Πολιτείας.
Ύπό τήν Διοίκησιν, τήν άνωτέραν πνοήν καί τό λαμπρόν προ
σωπικόν παράδειγμα διακεκριμέ
νων ήγητόρων καί μέ εύσυνείδητον καί πρόθυμον προσφοράν τών
άξιωματικών καί Οπλιτών της, πλεΐστοι τών οποίων ήσαν έπιστήμονες, ή Χωροφυλακή, καί ώς Ά σ 
τυνομία, έπετέλεσεν έργον ζηλευ
τόν καί άξιον εύφήμου μνείας.
Έπί τών ήμερών τής άστυνομεύσεώς της, ό τραμπουκισμός, ή θρασύτης καί τό έγκλημα έπατάχθησαν άποφασιστικά καί αμείλικτα.
Καί τό Κράτος έδειξεν ότι είχε
καί τήν θέλησιν καί τήν δύναμιν
νά έπιβληθή. Διά πρώτην δέ φο
ράν άπό τής συστάσεως τού Ελευ
θέρου Ελληνικού Βασιλείου οί
Πολΐται έβλεπαν τήν παρουσίαν
τής αστυνομίας μέ εμπιστοσύνην
καί άνακούφησιν.
Ό Στρατηγός Νικόλαος Τρου
πάκης είς άρθρον του δημοσιευθέν τό 1911 έτόνιζεν τά ακόλουθα,
μεταξύ άλλων διά τήν Χωροφυλα
κήν ώς άστυνομίαν: «Άφ’ δτου
ή Χωροφυλακή άνέλαβε νά διεξαγάγη τήν άστυνομικήν ύπηρεσίαν
παρέσχε δείγμα εύδοκιμήσεως κα
ταφανούς. Διαρκώς δ’ έκτοτε ή
Χωροφυλακή ώς άστυνομία παρου
σιάζει πλείστας προόδους. 'Η
άστυνομεύουσα Χωροφυλακή έχουσα στελέχη πρώτης τάξεως
άποτελούμενα άπό έπιστήμονας
άβρούς καί φιλοπόνους άξιωματικούς καί ύπαξιωματικούς, καθώς
καί Χωροφύλακες εκλεκτούς ώς
έπί τό πλεΐστον, κατώρθωσε νά
άρμονισθή πρός τάς λοιπάς προό
δους καί τήν άνάπτυξιν τής Ε λ 
ληνικής Κοινωνίας. 'Η δέ μέχρι
τοΰδε δράσις της κατέδειξεν δτι,
μετά τάς άποτυχίας τών άλλων
άστυνομικών συστημάτων, ή Χω
ροφυλακή κατώρθωσε νά δώση
εικόνα άληθοΰς άστυνομίας. Τό

r
γεγονός τοΰτο. ή γενικωτάτη περί
τοΰ Σώματος άρίστη έντύπωσις
και ή ευμενής γνώμη ήτις έμορφώθη παρά πασιν περί τοΰ τελε

σφόρου τής δράσεως τής Χωρο
φυλακής ώς άστυνομίας, έμπονεί
αληθή άγαλλίασιν. Διότι δέν είναι
δύσκολον νά συμπεράνη τις έκ τοΰ

φωτεινοΰ τούτου παρελθόντος καί
τοΰ εύέλπιδος παρόντος τό λαμ
πρόν μέλλον τοΰ νέου άστυνομικρΰ μας συστήματος».

μ

η

ΕΙς τήν πόλιν τής Δημητσάνης έωρτάσθη μεγαλοπρεπώς ή 25η έπέτειος άπό
τής διασώσεως τής πόλεως
έκ τής κομμουνιστοσυμμοριτικής έπιδρομής, συγχρό
νως δέ ή χιλιετή ρίς τής
Ιστορικής Μονής Φιλοσό
φου, όπου τό «Κρυφό Σχο
λειό» Δημητσάνης καί ή
όνομαστή τοϋ Γένους Σχο
λή.
Παρέστησαν ό Υφυπουρ
γός Προεδρίας νϋν ’Εξωτε
ρικών κ. Δ. Τσάκωνας, ό
’Αρχηγός
Χωροφυλακής
Άντ]γος κ. Άναστ. Καρυώτης, ό τέως Γενικός Γραμματεύς 'Υπουργείου Δημ
Τάξεως κ. Π. Κωτσέλης,'Ο
Διοικητής τής 94ης Σ.Δ.Ι.
Ύποστ]γος κ. Ζομπανάκης, ό Νομάρχης ’Αρκα
δίας, αί λοιπαί άρχαϊ τής
πόλεως καί πλήθος κόσμου.
Τήν 30ήν Αύγούστου
1948 ή Δημητσάνα ύπέστη
τήν έλπίθεσσιν 3.000 κομ
μουνιστών οί όποιοι συνετρίβησαν πρό τής γενναίας
καί άπαραμίλλου άντιστάσεως 180 άνδρών τής μηχα
νοκινήτου διλοχίας Χωρο
φυλακής, 45 τής ύποδιοικήσεως Χωροφυλακής καί 90
πολιτών.
Άπώλειαι: Κομμουνιστοσυμμορίται: 120 νεκροί, 300
τραυματίαι, 25 αιχμάλωτοι.
’Εθνοσωτήρες: 12 Χωροφύ
λακες καί 2 πολίται νεκροί.
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ΤΗΛΕΠΙ ΚΟΙ ΝΩΝΙ ΑΙ
ΣΥΝΘΗΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΕΩΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ
ΚΥΜΑΤΩΝ
Ή Ακτινοβολία τών ήλεκτρομαγνη
τικών κυμάτων γίνεται δι’ εύθυγράμμων
άγωγών οί όποιοι καλούνται «Κ ε ρ α ίε ς». Οί κεραίες Αποτελούν βασικά κυ
κλώματα, τόσον είς τόν πομπόν, δηλαδή
τήν γεννήτριαν τών ήλεκτρομαγνητικών
κυμάτων, όσον καί είς τόν δέκτην, δη
λαδή τήν συσκευήν ή όποια άπό κάποιαν
μακρυνή άπόστασιν λαμβάνει καί έκμεταλλεύεται τά έκπεμπόμενα ΰπό μορφήν
ήλεκτρομαγνητικών κυμάτων σήματα.
Έ χει γίνει ήδη λόγος περί τής συχνό
τατος, τού μήκους κύματος καί τής ταχύτητος διαδόσεως τών ήλεκτρομαγνη
τικών κυμάτων, ή όποια είναι όση καί
τού φωτός, ήτοι 300.000.000 μέτρα τό
δευτερόλεπτον. Τά τρία αύτά μεγέθη
συνδέονται μεταξύ των διά τού τύπου:
f = 300.000.000 .
χ------- "Οπου (f) ή συχνότης
είς κύκλους άνά δευτερόλεπτον. (λ) τό
μήκος κύματος εις μέτρα. "Αν συσχετίσωμεν τόν τύπον αύτόν πρός τήν έπίσης
γνωστήν Περίοδον Τ, τότε:
1 = f - 1 _ 300.000.000
Τ
Τ —
λ
Άπό τούς τύπους αότούς είναι δυνα
τόν νά προσδιορίσωμεν είτε τήν συχνότητα^ όταν γνωρίζωμεν τό μήκος κύ
ματος, είτε τήν περίοδον, όταν ή συχνό
της είναι γνωστή καί άντιστρόφως.
'Υποθέτομεν τώρα ότι κάπου είναι
έγκατεστημένος κάποιος πομπός Π.
Ά ς παρακολουθήσωμεν κατά ποιον
τρόπον διαδίδονται εις τόν πέριξ μονω
τικόν χώρον τά ήλεκτρομαγνητικά κύ
ματα τά όποια έκπέμπει. Σ’ αύτό θά μάς
βοηθήση καί τό παρατιθέμενον σχήμα.
Είναι άναγκαϊον νά τονισθή άπό τούδε,
ότι αί συνθήκαι διαδόσεως τών ήλεκτρο
μαγνητικών κυμάτων έξαρτώνται άπό
δύο βασικούς παράγοντας. Οί παράγον
τες αυτοί είναι: ή Σ υ χ ν ό τ η ς τής
άκτινοβολουμένης ήλεκτρομαγνητικής
ένεργείας καί τά στρώματα τής ’Ιονό
σφαιρας. Καί διά μέν τήν συχνότητα
έχουν δοθή ήδη τά στοιχεία πού τήν
προσδιορίζουν. Διά τήν ’Ιονόσφαιραν,
ή όποια διά πρώτην φορών μάς Απασχο
λεί, θά δόσωμεν εύθύς Αμέσως τάς Αναγ
καίας έξηγήσεις.
Τά βασικώτερα στοιχεία άπό τά όποία
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άποτελεϊται ό Ατμοσφαιρικός άήρ είναι
τό όξυγόνον, τό άζωτον καί τό ύδρογόνον. ’Επειδή δέ ή έξέτασις γίνεται είς
μεγάλα ύψη (100 έως 200 χιλιόμετρα),
τά στοιχεία αύτά είναι πολύ Αραιωμένα.
Ή υπεριώδης Ακτινοβολία τού ήλιου
καί ή κοσμική Ακτινοβολία, προκαλούν
ίονισμόν τών στρωμάτων τού άέρος είς
τά άναφερθέντα ύψη. Ίονισμός, όπως
καί άλλοτε έξηγήσαμεν, είναι ή άπελευθέρωσις ήλεκτρονίων άπό τά άτομα καί
διά τήν συγκεκριμένην περίπτωσιν, άπό
τά άτομα τού όξυγόνου, τού υδρογόνου
καί τού Αζώτου. Τοιουτοτρόπως, είς τά
στρώματα αύτά, παρατηρεϊται μία κίνησις τόσον τών έλευθέρων ήλεκτρονί
ων όσον καί τών ιόντων, τών άτόμων
δηλαδή πού έχασαν ήλεκτρόνια. Ή κατάστασις αυτή προκαλεϊ μίαν Αγωγιμό
τητα είς τό έξιονισμένον στρώμα τό
όποιον, ένεκα τού λόγου τούτου, ώνομάσθη ιονόσφαιρα. Είς τό Σχήμα παρατηροΰμεν τά στρώματα αύτά ύπεράνω
τών Αριθμών 1, 2 καί 3. Ό βαθμός ίονισμού τών στρωμάτων αύτών είναι διά
φορος καί έξαρτάται άπό ώρισμένους
παράγοντας περί τών όποιων θά γίνη
λόγος είς τήν συνέχειαν.
Ή ύπό τού πομπού έκπεμπομένη ήλεκτρομαγνητική ένέργεια. Ακτινοβολείται
πρός δλας γενικώς τάς κατευθύνσεις τού
χώρου ό όποιος περιβάλλει τόν πομπόν.
Περισσότερον ένδιαφέρον παρουσιάζει
ό χώρος γύρω άπό τήν καμπυλότητα τής

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
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γής. Αλλά καί ό λοιπός χώρος, άνωθεν
τού πομπού, δέν παρουσιάζει όλιγώτερον
ένδιαφέρον. Ή Ακτινοβολία ή όποία Ακο
λουθεί τήν καμπυλότητα τής γής καί εί
ναι παράλληλη πρός αύτήν, ύφίσταται
βαθμιδόν άπορρόφησιν, ή όποία έχει ώς
Αποτέλεσμα τήν άξεσθένησίν της, μέχρι
τήν πλήρη άπόσβεσιν. Τούτο οφείλεται
είς τήν παρουσίαν τού εδάφους, τό όποιον
θεωροΰμεν ώς τέλειον άγωγόν. Ή ήλεκτρομαγνητική ένέργεια, διεισδύουσα έλαφρώς είς τό έδαφος, προκαλεϊ τά λεγά
μενα δινορεύματα τού TOUCALT τά
όποία Αποτελούν μίαν καθαρήν Απώλειαν
τής ένεργείας. Αύτά συμβαίνουν διά
συχνότητας μέχρι 1000 χιλιοκύκλων.
Είς τό Σχήμα, τό έδαφικόν κύμα παρίσταται διά τής συνεχούς κυματοειδούς
γραμμής άπό Π έως R2. "Ενας Δέκτης
έγκατεστημένος εις τόν χώρον αύτόν
(nR2) διεγείρεται άπότό έδαφικόν κύμα.
Διά συχνότητας άνω τών 1000 χιλιο
κύκλων, ή γή χάνει βαθμιδόν τήν Αγω
γιμότητά της. Οί Απώλειες τότε είναι
μεγαλύτερες καί έπομένως τό έδαφικόν
κύμα καλύπτει μικροτέραν άπόστασιν
άπό τού πομπού. Συνεπώς ή ήλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία πού Ακολουθεί τήν
καμπυλότητα τής γής, παράλληλα πρός
αυτήν, έχει ώρισμένην Ακτίνα δράσεως,
πέραν τής όποιας ό πομπός έξασφαλίζει
τήν έμβέλειάν του δι’ άλλων όδών, περί
τών όποιων θά έξηγήσωμεν είς τό προ
σεχές τεύχος.

Έπίδοσις πρός ίδιώτας

ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ Α Ρ Α Μ Π Α Σ Ι Α Δ Η
Μοιράρχου

Είναι γνωστόν, δτι καθημερινώς έπίδοσίν. Τόπος προσωρινής δια
πολυάριθμα ποινικά δικόγραφα ά- μονής δύναται νά είναι καί ή οικία
ποστέλλονται παρά των κατά τό τρίτου, ή έξοχική έπαυλις, τό ξενοπους Είσαγγελικών καί λοιπών δοχεΐον, νοσοκομεΐον κ.λ.π. Κατοι
’Αρχών πρός 'Υπηρεσίας τής Χω κία δέ θεωρείται έν προκειμένφ
ροφυλακής, διά τήν έπίδοσίν των τό οίκημα, είς δ κατά κανόνα διη
εις τούς πρός ους απευθύνονται ί μερεύει καί διανυκτερεύει τις (Α.
Π. 65)1966 Ποιν. Χρ. 211).
διώτας.
Περί τοϋ τρόπου, χρόνου, τόπου
’Εάν ό πρός δν ή έπίδοσις δέν
κ.λ.π. τών ώς άνω επιδόσεων προ εύρεθή είς τον τόπον τούτον (κα
βλέπουν τά άρθρα 155 έπόμ. τοΰ τοικίας ή διαμονής), ό έπιδίδων
Κ.Π.Δ.
εγχειρίζει τό έγγραφον πρός τινα
’Επειδή κατά καιρούς προέκυ- τών συνοικούντων, έστω καί προψαν άκυρότητες κατά τήν έπίδοσίν σωρινώς, μετ’ αύτοΰ ή τών όπητών ώς άνω δικογράφων ύπ’ άστυ- ρετών ή πρός τόν θυρωρόν (1) τής
νομικών όργάνων, θά γίνη κατω οικίας, ένθα διαμένει οδτος.
τέρω άνάπτυξις τών διεπουσών
'Η έπίδοσις είς τά πρόσωπα ταΰταύτην δικονομικών διατάξεων, τα θά γίνη άνευ προτιμήσεώς τίνος,
παρατιθεμένης παραλλήλως καί τής τούτέστιν διαζευκτικώς καί οόχί
ύφισταμένης συναφούς νομολογίας, κατά τήν έν τώ νόμω διαδοχικήν
πρός πλήρη ένημέρωσιν, ιδία τών σειράν (Στάϊκος σελ. 738, Άρ.
μέ τάς έπιδόσεις τών έν λόγφ Τούσης Κ.Π.Δ. σελ. 239). Διαζευδικογράφων, άσχολουμένων όργά κτικώς έπίσης όρίζει ό νόμος τόν
νων.
τόπον τής έπιδόσεως (κατοικίας
I.
Κατά τό άρθρον 155 παρ. 1 ή διαμονής) (1).
Κ.Π.Δ. ή έπίδοσις ποινικού έγγράΣύνοικοι είναι δλα άνεξαιρέτως
φου γίνεται διά παραδόσεως τού τά έν τή αύτή οικία κατοικοΰντα
του εις χειρας τού ένδιαφερομένου. πρόσωπα (ύπηρέται, συγγενείς ή
Ή έπίδοσις τών έγγράφων τής μή), άτινα διαμένουν καί συζοΰν
ποινικής διαδικασίας δύναται νά είς τήν αύτήν μετά τοΰ πρός δν
γίνη καθ’ οίανδήποτε ήμέραν καί ή έπίδοσις οικίαν. Προκειμένου δέ
είς οίανδήποτε ώραν (Μπουρόπ. περί τοΰ θυρωρού τής οικίας ένθα
Κ. Π. Δ. σελ. 218, Ζησιάδ. παρ. διαμένει ό πρός δν άπευθύνεται τό
123).
έγγραφον, ή έπίδοσις δύναται νά γί
.’Εν άρνήσει τοΰ πρός δν άπευ- νη καί πρός τόν άναπληροΰντα
θύνεται τό έπιδοτέον έγγραφον αύτόν βοηθόν, σύζυγον κ.λ.π. κατά
δπως παραλάβη τούτο, βία δέν δύ- τόν Κανονισμόν δικαιωμάτων καί
ναται νά άσκηθή κατ’ αυτού, άλλ’ ύποχρεώσεων τών θυρωρών πολυ
όφείλει τό δργανον τής έπιδόσεως κατοικιών.
Έάν ό έπιδίδων άγνοή τόν τό
νά μεταβή είς τον τόπον διαμονής
ή κατοικίας του, ΐνα ένεργήση τήν πον κατοικίας ή διαμονής τοΰ πρός

δν ή έπίδοσις, τό έγγραφον θά έπιδοθή εις τινα τών υπαλλήλων τοΰ
καταστήματος ή γραφείου (δημο
σίου ή ιδιωτικού), είς τό όποιον
άσκεϊ ούτος τό έπάγγελμά του, γινομένης σχετικής μνείας είς τό άποδεικτικόν έπιδόσεως.
Ή έπίδοσις είς τό κατάστημα ή
γραφεΐον ένθα ό κλητευόμενος
ασκεί τό έπάγγελμά του γίνεται δταν άγνοεΐται ή κατοικία του (Α.
Π. 203)1961 Ποιν. Χρ. 475, 454]63
Ποιν. Χρ. 300, 65] 1966 Ποιν. Χρ.
211) .
Ή σειρά τών έν άρθρφ 155 Κ.
Π. Δ. όριζομένων τόπων, είς οϋς
δύναται νά γίνη ή έπίδοσις δέον
νά τηρήται άπαρασάλευτος, έπερχομένης άλλως άκυρότητος τής
διαδικασίας (ιδε σχόλιον Ίωάννου Δασκαλοπούλου έν Ποιν. Χρ.
ΙΓ'. σελ. 301 έπί αυτόθι Α. Π. 454]
1963).
Έπίδοσις είς σύνοικον, υπηρέ
την, θυρωρόν ή ύπάλληλον δέν δύναται νά γίνη, έάν ούτος, κατά τήν
άνεξέλεγκτον άντίληψιν τού έπιδίδοντος, μή έπιδεκτικήν έναντίας
άποδείξεως, (Α. Π. 199] 1962 Ποιν.
Χρ. 309), είναι ήλικίας κάτω τών
17 έτών ή προφανώς άσθενής τόν
νούν ή διατελή έν μέθη. ’Επίσης
δέν δύναται νά γίνη είς τόν έκ
τού έγκλήματος παθόντα, δταν ή
έπίδοσις πρόκειται νά γίνη πρός
τόν κατηγορούμενον ή άστικώς
ύπεύθυνον καί άντιστρόφως.
Έάν ό πρός δν ή έπίδοσις εύρε
θή έν τώ οίκήματί του καί άρνηθή
τήν παραλαβήν τού έγγράφου, ή
έπίδοσις δέν δύναται νά γίνη πρός
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τούς συνοίκους ή ύπηρέτας, άλλά
θά γίνή θυροκόλλησις αύτοΟ κατά
τα κάτω ιέ ρω όριζόμενα.
Έάν ό πρός δν ή έπίδοσις ή οί
σύνοικοι ή οί ύπηρέται ή δ θυρω
ρός ή οί υπάλληλοι τού καταστή
ματος ή τοΰ γραφείου άρνηθοΰν
νά παραλάβουν τό έγγραφον ή έάν
ούδεϊς έξ αυτών εύρεθή εις τήν
οικίαν, τό κατάστημα ή τό γραφεΐον, ό έπιδίδων κολλά τούτο εις
τήν θύραν τής οικίας, ή προκειμένου περί ξενοδοχείου ή οικοτρο
φείου εις τήν θύραν τού δωματίου.

είς δ διαμένει ό πρός δν ή έπίδοσις ή είς τήν θύραν τού καταστή
ματος ή τού γραφείου.
Έάν ό κατηγορούμενος διέμενε
κατά τόν χρόνον τής έπιδόσεως
άλλαχοϋ, νομίμως έπιδίδεται τό
κλητή ριον είς τήν κατοικίαν τού
του (Α. Π. 180J1952 Ποιν. Χρ. 299).
Ή μή παροχή ύπό των συνοί
κων ή ύπηρέτου είς τόν έπιδίδοντα
τών στοιχείων πρός διαπίστωσιν
τής ιδιότητάς του, έξομοιούται πρός
άνυπαρξίαν συνοίκου ή ύπηρέτου
καί ώς έκ τούτου δέον νά λάβη χώ

ραν θυροκόλλησις (Γνωμ. Είσ. Α.
Π. 25] 1947 Θ. ΝΗ' 282, Α. Π.
234] 1947 Θ. ΝΗ' 308).
Ή διά τό άνέφικτον τής συνεννοήσεως, λόγω διαφοράς τής γλώσσης, άδυναμία παραλαβής τοΰ δι
κογράφου δικαιολογεί τήν τοιχοκόλλησιν (Α. Π. 144]1902 ΙΘ'.
ΙΓ'. 629).
Διά νά θεωρηθή νόμιμος ή θυροκόλλησις είς τό κατάστημα ή τό
γραφεΐον πρέπει νά γίνη κατά τάς
έργασίμους αυτών ώρας.
Έάν τό πρός έπίδοσιν έγγραφον

Πενήντα Κύπριοι ’Αστυ
νομικοί έφθασαν είς Ελλά
δα προσκεκλημένοι καί φι
λοξενούμενοι τών ’Αρχη
γείων τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας.
Ή συγκίνησις τών Κυ
πρίων ’Αστυνομικών ήτο
καταφανής, όταν κατά τήν
άποβίβασίν των έτυχον ει
λικρινούς καί ένθουσιώδους
ύποδοχής έκ μέρους άξιωματικών συναδέλφων των
Χωροφυλακής καί ’Αστυ
νομίας Πόλεων.

m
Μετά τήν κατάθεσιν στε
φάνου είς τό μνημείον τού
Αγνώστου Στρατιώτου ώς
καί διαφόρους ένημερωτικάς έπισκέψεις, οί Κύπριοι
άδελφοί καί συνάδελφοι,
θερμοί λάτρεις τής άρχαίας
Ελληνικής παραδόσεως,
έςέδραμον είς Σούνιον, άρχαίαν Κόρινθον, Μυκήνας,
’Επίδαυρον, Δελφούς χωρίς
βεβαίως νά παραλείψουν
τό εύλαβικό προσκύνημα
είς τήν Άκρόπολιν τών ’Α
θηνών.
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άφορμ εις τον κατηγορούμενον ή
άστικώς υπεύθυνον δστις έχει διο
ρίσει άντίκλητον, πλήν τής τοιχοκολλήσεως, επιβάλλεται καί ή
είς τον άντίκλητον έπίδοσις άντιγράφου τού τοιχοκολλουμένου έγγράφου, δι’ ής τελειοΰται έν προ
κειμένη) ή έπίδοσις.
’Εάν ό πρός δν ή έπίδοσις κρα
τείται είς φυλακήν ή άλλον τόπον
κρατήσεως (1), ή έπίδοσις γίνε
ται είς τόν τόπον τούτον, ώς σύνοι
κοι δέ αυτού θεωρούνται ό Διευ
θυντής τής φυλακής ή τού κατα

στήματος ή ό άναπληρωτής τού
του. Έπίδοσις πρός τόν Διευθυντήν
τής φυλακής γίνεται μόνον έάν
ό πρός δν ή έπίδοσις δέν εύρεθή
είς τόν τόπον τής διαμονής ή κα
τοικίας του, ουχί δέ καί δταν ούτος
άσθενεΐ τόν νοΰν καί δέν δύναναται
νά παραλάβη τό έγγραφον, διότι
ή περίπτωσις αύτη προβλέπεται
έν άρθρω 155 Κ_ Π. Δ. μόνον ώς
πρός τόν σύνοικον καί ούχϊ τόν
πρός δν ή έπίδοσις (Α. Π. 423] 1967
Ποιν. Χρ. 603).
Προκειμένου περί έπιδόσεως είς

τινα των ύπαλλήλων τού καταστή
ματος ή τού γραφείου, κατά τά προεκτεθέντα, αυτή είναι νόμιμος έφ’
δσον ή έν τω τόπφ άσκησις τού
έπαγγέλματος γίνεται τακτικώς καί
κατά συνήθειαν καί ούχί συμπτωματικώς.
Έν περιπτώσει θυροκολλήσεως
τού έγγράφου, λόγω άρνήσεως τού
εύρεθέντος έν τή οίκίμ, καταστήματι κ.λ.π. προσώπου νά παραλά
βη τούτο, ό έπιδίδων όφείλει νά
μνημονεύση είς τό άποδεικτικόν
θυροκολλήσεως καί τό δνομα τού

Κατά τήν ' παραμονήν
τους είς τήν Μητέρα Πατρί
δα οί Κύπριοι άδελφοΐ εί
χαν τήν εύκαιρίαν νά γνω
ρίσουν έκ τού σύνεγγυς τούς
"Ελληνας συναδέλφους των
καί νά διαπιστώσουν τήν α
γάπην, τό ένδιαφέρον καί
τήν αλληλεγγύην μεθ’ ής
περιβάλλονται άπό αυτούς.
Δέν έλειψαν άπό τήν ένθουσιώδη άτμόσφαιρα ούτε αί
φιλικαί αθλητικοί συναν
τήσεις αί όποΐαι διεξήχθησαν εις ύψηλόν αθλητικόν
πνεύμα δπερ καλλιεργούν
σταθερώς τά Σώματα ’Ασφα
λείας.

"Οταν, είς τάς 3 Σεπτεμ
βρίου, οί Κύπριοι άδελφοΐ
άνεχώρησαν διά τό ιστορι
κόν νησί των, δέν συναπεκόμισαν μόνον τά προαναφερθέντα άναμνηστικά, άλλά καί τήν βεβαιότητα ότι
στήν Μητέρα 'Ελλάδα οί
συνάδελφοί των έχουν στα
θερώς έστραμμένην τήν
σκέψιν των πρός τό ώραΤον
'Ελληνικόν νησί, τήν άνατολικώτερη έσχατιά τού
'Ελληνικού χώρου, άναπόσπαστα
συνδεδεμένου
πρός τήν ιστορίαν, τήν ΰπαρξιν καί τήν άνοδικήν
πορείαν, διά μέσου τών αι
ώνων, παρελθόντος,-παρόν
τος καί μέλλοντος—τού α
διαιρέτου 'Ελληνικού "Ε
θνους.

(I) «Τόπος προσδιωρισμένος πρός
κράτησιν», έν τφ όποίω γίνεται ή εις
τόν κρατούμενον έπίδοσις, κατά τήν §
3 τού αρθρ. 155 Κ.Π.Δ., είναι καί τό
αστυνομικόν κρατητήριον, διευθυντής
ί·έ τούτου είναι ό δεσμοφύλαξ ή ό
διοικών τό Ά ο >υνομικόν Τμήμα ή τόν
Αστυνομικόν Σταθμόν (Μπουρόπ. σελ.
220).
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προσώπου είς δ, μή εύρεθέντος γείλασαν τήν έπίδοσιν δικαστικήν
τοϋ καλουμένου, ήθέλησε νά έγχει- άρχήν(Μπουρόπ. σελ. 220, Α.Π.
ρίση τό έγγραφον καί έπί τή άρνή- 484]61 Ποιν. Χρ. 173). Δέν θεωρείται
σεν τοΰ όποιου προέβη είς θυροκόλ- άγνώστου διαμονής ό άπουσιάζων
λησιν αύτοΰ (Γνωμ. Είσ. Α. Π. ή διαμένων είς τήν άλλοδαπήν, έφ’
21] 1947).
δσον είναι γνωστός ό τόπος τής
Έάν ό εύρεθείς σύνοικος ή υπη έν άλλοδαπή διαμονής του (1),
ρέτης κ.λ.π. άρνηθή νά δηλώση ουδέ ό προσωρινώς άναχωρήσας
τήν ταύτότητά του είς τον έπιδί- είς τήν άλλοδαπήν (Μπουρόπ. σελ.
δοντα καί δέν δύναται ούτος νά 220, Α. Π. 196] 1949 Θ. Ξ'. 459,
έξακριβώση ταύτην ή τήν ιδιό 700] 1949, Ζησιάδ. Έγχ. Π. Δ. σελ.
τητά του ώς συνοίκου, υπηρέτου 196). ’Επίσης άγνώστου διαμονής
κ.λ.π. έγκύρως τοιχοκολλάται τό πρέπει νά θεωρηθή καί ό διαμένων
έγγραφον διότι τούτο ίσοϋται προς είς πόλιν, έν ή λόγω τοΰ πληθυ
άνυπαρξίαν συνοίκου ή υπηρέτου σμού της δέν δύναται νά άνευρεθή,
(Α. Π. 141] 1902 Θ'. ΙΓ' 629, Γνωμ. έάν δέν είναι γνωστή ή διεύθυνΕίσ. Α. Π. 25] 1947).
σίς του.
Διά νά είναι έγκυρος ή έπίδοσις
Διά νά διαταχθή ή έπίδοσις ύπό
πρός τόν σύνοικον, υπηρέτην, θυ τής έκδούσης τό πρός έπίδοσιν
ρωρόν ή ύπάλληλον τοϋ κατα έγγραφον Αρχής κατά τάς διατά
στήματος ή τοϋ γραφείου, πρέπει ξεις περί έπιδόσεως πρός άγνώ
νά γίνεται μνεία έν τω άποδεικτικω στου διαμονής, θά πρέπει νά ύπάρέπιδόσεως, δτι δέν εύρέθη ό πρός χη βεβαίωσις τοΰ άρμοδίου πρός
δν ή έπίδοσις (πρβλ. Α. Π. 351] έπίδοσιν όργάνου, δτι παρά τάς
1923 Θ. ΛΔ'. 595) καί ούχί μόνον καταβλήθείσας προσπάθειας του
δτι «μετέβην ΐνα έπιδώσω καί μή δέν κατέστη δυνατή ή γνώσις τής
ευρών ένεχείρισα είς τόν σύνοικον διαμονής του έκ τής κατοικίας του
άδελφόν του» (Α. Π. 142] 1917 Θ. άπουσιάζοντος' (Πλημ. Άθ. 9581]
ΚΗ').
1968 Ποιν. Χρ. 623). Δέν άρκεΐ
Επίσης, διά νά θεωρηθή έγκυ διά τό έγκυρον τής έπιδόσεως ή
ρος ή έπίδοσις είς πρόσωπον γνω άπλή βεβαίωσις τοΰ άρμοδίου όρ
στής διαμονής, μή άνευρεθέν έν γάνου, δτι ό πρός δν ή έπίδοσις
τή κατοικία, είς σύνοικον συγγενή διαμένει είς γνωστόν τόπον τής
ή σύζυγον αύτοΰ, άπαιτεΐται μνεία άλλοδαπής, ΐνα έφαρμοσθοΰν αί
έν τφ άποδεικτικω καί τής ιδιότη διατάξεις περί άγνώστου διαμονής,
τάς του ώς συνοίκου καί τής συγ άλλ’ άπαιτεΐται νά καταβληθή προ
γένειας αύτοΰ (Α. Π. 287] 1957 Ποιν. σπάθεια πρός έξακρίβωσιντήςάκριΧρ. 557, 259] 1961 Ποιν. Χρ. 539). βοΰς έν αύτή διευθύνσεως, ήτοι
Άκυρος είναι ή έπίδοσις, έφ’ όδοΰ, άριθμοΰ κατοικίας (Α. Π.
δσον τό κλητήριον θέσπισμα έπε- 490] 1967 Ποιν. Χρ. 34).
δόθη είς τόν συνεταίρον τοΰ κατη
Έάν θεωρηθή τις κατά τά άνωγορουμένου, χωρίς νά βεβαιοϋται τέρω έκτεθέντα ώς άγνώστου δια
ή ίδιότης αύτοΰ ώς συνοίκου (Α. μονής, τό έπιδοτέον έγγραφον έγχειΠ. 72] 1965 Ποιν. Χρ. ΙΕ' 283).
ρίζεται κατά προτίμησιν είς τόν
II.
Τά τής έπιδόσεως πρός τούς σύζυγον τούτου καί μόνον έν Ελ
άγνώστου διαμονής ρυθμίζονται λείψει τοΰ τελευταίου έγκύρως
ύπό τοΰ άρθρου 156 Κ. Π. Δ.
γίνεται ή έπίδοσις πρός τούς λοι
Κατά τήν παρ. 1 τοΰ άρθρου τού πούς έν άρθρω 156 παρ. 1 Κ. Π. Δ.
του, έάν ό πρός δν ή έπίδοσις είναι άναφερομένους συγγενείς. Τοΰτο
άπών έκ τοΰ τόπου τής κατοικίας μάλιστα, δέον δπως άναφέρεται ρητου καί άγνώστου διαμονής, τό τώς είς τό άποδεικτικόν έπιδόσεως
έγγραφον έγχειρίζεται είς τόν σύ (Έφ. Αίγ. 109] 1931 Θ. MB' 620)
ζυγον, τούτου δέ έλλείποντος, είς έπί ποινή άκυρότητος τής έπιδό
ένα των γονέων ή άδελφών ή άλ σεως (Ζησιάδ. παρ. 130). Κατά τήν
λων έξ αίματος ή άγχιστείας μέχρι είς τούς λοιπούς συγγενείς έπίδοτρίτου βαθμοΰ συμπεριλαμβανο σιν, ούδεμία δέον νά τηρείται σειρά
μένου συγγενών τοΰ πρός δν ή έπί- προτιμήσεως.
δοσις.
Έάν οί σύζυγοι τελούν έν δια«Άγνώστου διαμονής» κατά τό στάσει ή έάν ό σύζυγος είναι πα
άρθρον 156 Κ.Π.Δ. θεωρείται ό θών (μοιχεία κ.λ.π.), γίνεται δε
άπουσιάζων έκ τοΰ τόπου ένθα κτόν, δτι ή έπίδοσις γίνεται νομίέχει τήν κατοικίαν του, είς μέρος μως πρός άλλο έν τω νόμφ πρό
άγνωστον είς τήν έκδοΰσαν τό έπι- σωπον, έφ’ δσον ή ΰπαρξις διαδοτέον έγγραφον ή τήν παραγ- στάσεως δύναται νά ύποστηριχθή
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βασίμως έξ ύφισταμένων πραγμα
τικών γεγονότων (π. χ. έκκρεμεΐ
άγωγή διαζυγίου ή διατροφής κλπ.).
Ή πρός τούς άνωτέρω συγγενείς
έπίδοσις είναι νόμιμος, έφ’ δσον
ούτοι έχουν ήλικίαν ούχί κατωτέραν τών 17 έτών καί δέν είναι προ
φανώς άσθενεΐς τόν νοΰν οόδέ διατελοΰν έν μέθη, κατά τήν άνεξέλεγκτον άντίληψιν τοΰ έπιδίδοντος, οόδέ έκ τοΰ έγκλήματος παθόντες, έάν ή έπίδοσις πρόκειται νά γίνη πρός τόν κατηγορούμενον ή τόν
άστικώς υπεύθυνον καί άντιστρόφως.
Έν άρνήσει τών άνωτέρω προσώ
πων δπως παραλάβουν τό έπιδο
τέον έγγραφον ή έν άπουσία αυτών,
έφαρμόζονται τά άνωτέρω έν παρ.
I περί θυροκολλήσεως άναπτυχθέντα (άρθρον 155 παρ. 2 Κ. Π. Δ.).
Έάν οόδείς έκ τών άνωτέρω συγ
γενών ύπάρχη, ή έπίδοσις θά γίνη
πρός τόν Δήμαρχον ή τόν Πρόε
δρον τής Κοινότητος ή τόν 'Ιερέα
τής τελευταίας κατοικίας ή δια
μονής (1) τοΰ πρός δν ,ή έπίδοσις,
Έπίδοσις πρός τόν Δήμαρχον
ή 'Ιερέα τής τελευταίας κατοικίας
ή διαμονής τοΰ πρός δν ή έπίδοσις γίνεται άφοΰ βεβαιωθή, δτι
οόδείς τών ώς άνω συγγενών υπάρ
χει (Α. Π. 484] 1961 Ποιν. Χρ. 173,
Μπουρόπ. Δ]νη Ε' 49), ούχί δέ
καί δταν ούτοι δέν εόρίσκονται έν
τή οίκίμ των κατά τόν χρόνον τής
έπιδόσεως (Α. Π. 347] 1964 Ποιν.
Χρ. 639). 'Υπαρχόντων πολλών Ιε 
ρέων ένφ τόπφ κατώκει ό πρός δν
ή έπίδοσις, αυτή γίνεται πρός ένα
τούτων (Γνωμ. Είσ. Α. Π. 50]1939
ΕΕΝ στ' 713).
Έάν ό πρός δν ή έπίδοσις είναι
κατά νόμον μέλος σωματείου τινός,
δύναται ή παραγγείλασα τήν έπίδοσιν άρχή κατά τήν κρίσιν της
νά παραγγείλη τήν έπίδοσιν έπί
πλέον καί είς τόν Πρόεδρον τοΰ
σωματείου, δτε τά άποτελέσματα
τής έπιδόσεως άρχονται άπό τής
χρονικώς νεωτέρας τοιαύτης.
III.
Περί τής έπιδόσεως όφείλει
τό άρμόδιον δργανον νά συντάξη
έπί τόπου άποδεικτικόν έπιδόσεως.
Έπί ποινή άκυρότητος τό άποδεικτικόν έπιδόσεως πρέπει νά
περιλαμβάνη τά έξής στοιχεία:
α) Τόν τόπον, τό έτος, τόν μήνα
καί τήν ήμέραν τής έπιδόσεως, β)
τό όνοματεπώνυμον τοΰ προσώπου,
είς δ παρεδόθη τό έπιδοθέν έγγρα
φον καί γ) τήν ύπογραφή τοΰ έπιδίδοντος όργάνου καί τοΰ προσώ
που είς δ παρεδόθη τό έγγραφον.

Ή είς τό έπιδοτήριον έσφαλμένη άναγραφή τοϋ όνόματος τοϋ
συνοικοΰντος μετά τοΰ πρός δν ή
έπίδοσις, ή ή ανακριβής άναγραφή
αύτοϋ ώς άγραμμάτου δεν υπάγε
ται άκυρότητα (Α. Π. 351] 1923
Θ. ΛΔ' 595).
Ή μή άναγραφή έν τφ έπιδοτηρίφ τοϋ προσώπου, εις δ έγένετο
ή έπίδοσις κμθιστα ταύτην άκυρον
(Α. Π. 384J1923 Θ. ΛΕ' 83, 414]1925
Θ. ΛΖ\ ι20.
Έφ’ δσον ή κλήσις δέν παρελήφθη υπό τοϋ πρός δν άπηυθύνετο,
τό δέ άποδεικτικόν φέρει τήν ύπογραφή έτέρου προσώπου, άνευ
μνείας έάν τοϋτο ήτο σύνοικον τοΰ
πρός δν ή έπίδοσις, μή εύρεθέντος
έν τή κατοικία του, άκυρος είναι
ή έπίδοσις (Α. Π. 446] 1963 Ποιν.
Χρ. 141).
Άκυρος έπίσης είναι ή έπίδοσις,
δταν ή ήμέρα τοϋ μηνός είναι διά
φορος πρός τήν σημειουμένην ήμέραν τής έβδομάδος (Α. Π. 210]
1955 Ποιν. Χρ. Ε'. 426).

Έάν ό πρός δν ή έπίδοσις δη
λώσω, δτι άγνοεΐ ή άδυνατεΐ νά υ
πογράψω, ή έάν άρνηθή, ή έάν
τό έπιδιδόμενον έγγραφον τοιχοκολλαται κατά τό άρθρον 155 παρ.
2 Κ. Π. Δ. (άνωτ. παρ. 1), γίνε
ται περί τούτων μνεία έν τφ άποδεικτικφ, ώς καί τοΰ όνοματεπωνύμου τοϋ άρνηθέντος τήν παρα
λαβήν καί προσλαμβάνεται ύπό
τοϋ έπιδίδοντος είς μάρτυς, οΰτινος
άναγράφεται είς τό άποδεικτικόν
τό όνοματεπώνυμον, ή κατοικία
καί τό έπάγγελμα καί δστις συνυ
πογράφει, έάν γνωρίζω γραφήν.
Περί τούτων δέον νά γίνεται μνεία
είς τό άποδεικτικόν έπιδόσεως (1).
Έπί ποινή άκυρότητος τής έπι
δόσεως, πρέπει νά γίνεται μνεία
τής άδυναμίας ή άρνήσεως τοϋ
πρός δν παρεδόθη τό έγγραφον
νά υπογράψω τ° αποδεικτικόν, ώς
καί τοΰ ονοματεπωνύμου τοϋ κατά
τό άρθρον 155 παρ. 2 Κ.Π.Δ.
άρνηθέντος τήν παραλαβήν τοΰ
έγγράφου (τό τελευταΐον μαρτυ
ρεί δτι ό έπιδίδων πρό τής τοι-

χοκολλήσεως τοϋ έγγράφου άνεζήτησε τά έν τφ νόμφ άναφεφερόμενα πρόσωπα).
Ή μή εύανάγνωστος υπογρα
φή τοϋ έπιδίδοντος, ώς καί τό
γεγονός δτι τό άποδεικτικόν έγράφη έν μέρει διά μηχανής, έκρίθη
δτι δέν καθιστοϋν άκυρον τήν
έπίδοσιν.
Ό έπιδίδων όφείλει προσέτι
έν πάση περιπτώσει νά σημειώ
σω έπί τοΰ έπιδιδομένου έγγρά
φου τήν χρονολογίαν καί τόν
τόπον τής έπιδόσεως καί τό πρσσωπον είς δ παρεδόδη καί νάύπογράψω τήν σημείωσιν ταύτην.
Ή τοιαύτη σημείωσις δέον νά
γίνεται έπί ποινή άκυρότητος τής
έπιδόσεως (Ζησιάδ. σελ. 173 Κασίμη-Σιφναίου σελ. 249).
Έπί διαφοράς τής έπί τοΰ έπιδιδομένου έγγράφου σημειουμένης χρονολογίας πρός τήν τοΰ
άποδεικτικοϋ έπιδόσεως, δέον νά
ίσχύση ή έπί τοϋ έγγράφου έπισημειουμένη τοιαύτη (Ζησιάδ.
ένθ. άνωτ.).

(I) Τό άποδεικτικόν έπιδόσεως δέον
νά άναγράφη ρητώς τό έπιδιδόμενον Εγ
γραφον, ώς έπίσης καί τό όνοματεπώνυ
μον, τήν κατοικίαν καί τό έπάγγελμα
τοΟ προσλαμβανόμενου μάρτυρος (Πλημ.
Άθ. 17176]! 964 Ποιν. Χρ. 544).

(1) Έφ’ δσον ό άναιρεσείων διέμενεν
είς διεύθυνσιν γνωστήν έν τή άλλοδαπή, άκύρως έπεδόθη τό βούλευμα ούχϊ
είς τούτον, άλλ’ είς σύνοικόν του είς
τήν έν τή ήμεδαπή κατοικίαν του (Α’Π.
141 ]1969 Ποιν. Χρ. 271, 138]1968 Ποιν.
Χρ. 295).

(I) Τόπος τελευταίας διαμονής είναι
ό τής τελέσεως τοϋ Εγκλήματος, έφ’ δ
σον δέν διαπιστοϋται ώς κατοικία τού
δράστου έτερος τόπος τής διαμονής αύ
τοϋ (Γνωμ. ΕΙσ. Έφ. Άθ. 12456] 1946
Θ. ΝΖ' 305)

’Ανέκδοτος φωτογραφία
άπό τό συνταρακτικό ναυά
γιο τοϋ Ελληνικού όχηματαγωγοϋ «ΕΛΕΑΝΑ». ’Α
νάμεσα είς τούς καπνούς
πού καλύπτουν τόν ούρανό
οί έπιβάται προσπαθοΰν νά
εδρουν τρόπον νά σώσουν
τήν ζωήν των άπό τήν θανάσιμον άπειλήν τής φω
τιάς καί τοϋ ύγροϋ στοιχεί
ου. Πολλοί δέν θά τό κατορ
θώσουν ..........
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Η ΤΕΧΝΗ
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

Ε λ Λ Α Ζ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΖΗΤΡΙΔΗ
ΔιευθυντοΟ Πολιτιστικών Σβέσεων
Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεων

Κ Α Ι

Ό ταν μιλάμε γιά τέχνη, στό νοϋ μας έρχεται
άμέσως ή Ελλάδα.
Τέχνη βέβαια ύπήρχε καί πριν άκόμη οΐ έκδηλώσεις της έμφανισθοϋν καί άναπτυχθοΰν στόν
Ελληνικό χώρο. Είδαμε ατά προηγούμενα άρ
θρα τήν πορεία της, δπως ξεκίνησε στήν Αίγυ
πτο καί τήν Μεσοποταμία. 'Όμως, δταν από
τά ευρήματα πού ήρθαν καί συνεχώς έρχονται
στό <ρώς, βλέπομε πόσο άπίθανα καινούργια,
πρωτότυπη, έμπνευσμένη καί γόνιμη ξεπηδα

Τ Ε Χ Ν Η

ή τέχνη στόν Ελληνικό χώρο, σ’ δλες τις φά
σεις της, άκόμα καί τήν γεωμετρική, δταν βλέ
πουμε πώς άπό τήν στιγμή της έμφανίσεως της
Ελληνικής τέχνης, ή τέχνη σ’ δλους τούς λα
ούς παίρνει μιά άλλη έντελώς διάφορη πορεία
πού κανείς ώς τότε δέν είχε τολμήσει νά όνειρευθή, τότε καταλαβαίνουμε γιατί στήν παγ
κόσμια συνείδηση, καί μέσα στό πέρασμα τών
αιώνων, καθιερώθηκε κι* έδραιώθηκε ή πίστη
καί ή πεποίθηση, δτι κοιτίδα της τέχνης, λί
κνο και μητέρα της τέχνης, είναι ή Ελλάδα.

Η ΠΡΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
Είύοα αλήθεια δτι μνημεία τών
νεολιθικών χρόνων έχομε πολύ
λίγα στόν 'Ελληνικό χώρο. 'Υπάρ
χουν βέβαια μερικά καί σπηλιές
που φαίνονται σάν ή ρώτες ανθρώ
πινες κατοικίες, δμως ή χρονολό
γησή τους δέν έχει γίνει με ακρίβεια
έπιστημονική. Τά σοβαρώτερα
ντοκουμέντα δέν είναι πιο παληά
άπό τήν τρίτη χιλιετηρίδα π. X.
κΥ ίσως λίγο πιο πρίν. Πολύ γρή
γορα' οή άνθρωποι τής έποχής
αυτής εμάθαν σ ’ αυτόν τον χώρο
νά χτίζουν καλύβες με πηλό. Τού
τες οΐ καλύβες είναι στρογγυλές.
Πρώτα γιατί είναι περίπου μίμηση
τού σχήματος πού έχουν έσωτερικά οι σπηλιές, στις όποιες ζούααν πρίν λίγο καί δεύτερο γιατί
χτίζονται πιό εύκολα χωρίς γω 
νίες. Τέτοιες καλύβες βρέθηκαν
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στήν Θεσσαλία καί στήν Κρήτη,
στόν Όρχομενό καί στή Λευκάδα.
Ή σύστασή τους είναι ιδιότυπη.
Μόνο τό στρογγυλό περίγραμ
μά τους σώθηκε καί τό λιθόστρω
το πάτωμα. Ή αντοχή τους δέν
ήταν μεγάλη, κι’ δταν γκρεμίζον
ταν έχτιζαν άπό πάνω τους άλλες
σέ τρόπο ώστε τά έρείπιά τους
νά παρουσιάζωνται τώρα σάν κο
πανισμένα. Μόνο στό άνώτερο
στώμα βρίσκομε σκεύη. Είναι φτω
χικά μικροαντικείμενα άπό κέρατο
ζώου ή κόκκαλο ή φυσικά άπό
πέτρα. Πιό ένδιαφέρον παρουσιά
ζουν τά αγγεία. Είναι πολύ γερά
στήν κατασκευή τους. Ά π ’ έξω
είναι λουστραρισμένα μέ τό χέρι,
έχουν χρώματα ζωηρά (μαύρο,
ή άσπρο ή κόκκινο) κι’ έχουν ένα
πλούσιο διάκοσμο γεωμετρικό

πού τόν συνθέτουν σχήματα πού
μοιάζουν πολύ μέ τόν άβακα τοΰ
σκακιοΰ. Τούτο είναι ένα στοιχείο
καί εύνοεΐ αύτούς πού πιάτεύουν
δτι οΐ κεντροευρωπαϊκοί λαοί κι
νήθηκαν αρκετά νωρίς προς τόν
Βαλκανικό χώρο. Οί αιώνες περ
νούν. Ό χαλκός - πρώτος άπό τά
μέταλλα - κάνει τήν έμφάνισή του,
καί διαγράφει μιά μακροχρόνια
έποχή. “Ενα άπό τά κέντρα της
είναι ή περιοχή πού άργότερα θά
γίνη γνωστή καί θά άποθανατισθή άπό τόν "Ομηρο: ή Τροία.
Είμαστε βέβαια πολύ πιό πίσω
άπό τούς χρόνους τού Πριάμου.
Οί κατοικίες δέν είναι μοναχικές.
Περιβάλλονται άπό ένα τείχος
πού τις προστατεύει, έχουν έσωτερικές αύλές μέ χοντρούς τοίχους
άπό πέτρα. Πάνω σ’ αυτούς στε-

ρεώνεται τό κτΐσμα άπό άψητα
τούβλα ττού στηρίζεται μέ ξύλινα
δοκάρια. Ξύλινη" είναι καί ή στέγη,
πράγμα πού κάνει εύκολες καί
συχνές τις πυρκαϊές. Τό τείχος
πού περικλείνει τον οικισμό είναι
ένισχυμένο μέ πύργους. Τό έδαφος
είναι στρωμένο μέ πηλό. Ή
στέγη ήταν επίπεδη. Δοκάρια
στρογγυλά τά άποτελοΰσαν, κι’
άπό πάνω έρριχναν χώμα. ’Ακό
μη καί σήμερα υπάρχουν τέτοια
πρωτόγονα σπιτάκια στό Ιράν
καί την Μ. Άσία.
Τούτο τό σχέδιο είναι ή βάση
καί τού 'Ομηρικού «μεγάρου».
Τρία δωμάτια. Τό ενα είναι τό
«δώμα», δηλαδή ή αίθουσα υπο
δοχής. τό δεύτερο ό θάλαμος.
Χρησιμεύει σάν κρεβατοκάμαρα
καί σ’ αύτό συνηθίζουν νά μένουν
οι γυναίκες. Τό τρίτο είναι άποθήκη. Τούτος είναι ό βόρειος ρυ
θμός. Δεν εχει καμμιά σχέση μέ
τις κυκλικές κατοικίες καί διαφέρει
πολύ καί άπό τον Κρητικό ρυ
θμό πού θά δούμε άργότερα. Ά πό
τά σκεύη πού βρέθηκαν βλέπουμε
την πρόοδο στην κεραμεική.
Τά παλαιότερα είναι φτιαγμέ
να μέ τό χέρι καί ψημμένα πάνω
στήν φλόγα. Τά μεταγενέστερα
είναι φτιαγμένα στον τροχό καί
ψημμένα σέ φούρνο. Συχνά δέν
έχουν διάκοσμο, μά όπου υπάρ
χει είναι χαρακτός. Οί χαρακιές
είναι γεμισμένες μέ άσπρο άγνω
στο ύλικό. Τά αντικείμενα αύτά
είναι κυρίως τσουκάλια μέ τρία
πόδια καί χερούλια, στάμνες στε
νόμακρες, καί άγγεία έξωγκωμένα
άπό την μιά μεριά καί μυτερά
άπό τήν άλλη.
Είναι περίεργο ότι πολλά άπό
αύτά τά άγγεία μιμούνται πρω
τόγονα τό άνθρώπινο σχήμα μέ
προεξοχές πού άντιστοιχούν στά
μάτια, τη μύτη, τον κορμό, καί
άκόμη καί τίς θηλές τών μαστφν.
Υπάρχουν καί κοσμήματα όπου
ή πρόοδος φαίνεται ανάγλυ
φα. Διαδήματα, σκουλαρίκια, καρ
φίτσες, μιαρές καδένες μέ πολύτιμα
πετράδια κ. ά. Μερικά άπό αύτά
είναι χρυσά, άν καί τό χρυσάφι
είναι πολύ σπάνιο στήν εποχή
τούτη.
Τούτα τά δείγματα τού Τρωι
κού πολιτισμού, τά βρίσκομε καί
σέ πολλές άλλες περιοχές τής Δυ
τικής Μ. ’Ασίας.
Στό επόμενο σημείωμα θά ρί
ξουμε μιά ματιά στήν Αίγαϊκή
τέχνη καί τήν Πρωτομινωική
εποχή.

Τρίτη χιλιετηρίδα π. X. Τό Θαυμάσιο αύτό είδώλιο βρέ
θηκε στήν ’Αμοργό. Πολλά άλλα νησιά στις Κυκλάδες έχουν
τέτοια ειδώλια αύτήν τήν έποχήν. Είναι άπό μάβμαρο καί έχει
ύψος 29 έκατοστά. ’Ανήκέι στήν Πρωτοελλαδική τέχνη. Σή
μερα βρίσκεται στό 'Εθνικό ’Αρχαιολογικό Μουσείο ’Αθηνών.
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Αλέκος

Π απαδάμης

Έ ν α ς άκ ό ρ η ηρωας. . .
ΤΑΚΗ
ΔΟΞΑ
Λογοτέχνου

Ό ήρωϊσμός δέν κάνει διά
κριση σέ πατρίδες κι” αξιώματα.
Λουλούδι τού έπους άπό δάφνη
κι’ άπό αίμα είναι —καί φυτρώνει
καί στο ταπεινό χώμα ενός χω 
ριού, φυτρώνει καί στη συνεί
δηση τοϋ πιο άπλοϋ ανθρώπου.
’Αρκεί νάμαι κανένας ευλογημένος
άπό τά μυστικό χέρι τοϋ Θεού
για νά κάμει μια πράξη με
γαλείου γιά νά χαράξει μ’ αυτή την
πράξη τ ’ όνομά του στό αιώνιο
μαυσωλείο τής ’Αθανασίας . . .
Κι’ έδώ λοιπόν, κάτω άπ' τά
πόδια τής περήφανης Μίνθης, στή
δεύτερη καρδιά τής ’Ολυμπιακής
Μοφκίτσας, στή γή τοϋ Νιοχωριοϋ
βρήκε τόπο γιά νά γεννηθεί ό
‘Ηρωισμός. Δέντρο άγέρωχο, πο
τισμένο μέ χρυσή βροχή άπό κα
τορθώματα στό άγώνα τοϋ ’Έ
θνους—ποτισμένο καί μέ δάκρυα άπ*
τούς άγαπη μένους κι’ ά π ’ τό
Λαό γιά τούς άγαπη μένους τής
Πατρίδας.
“Ενας τέτοιος ’Αγαπημένος ήταν
κι’ ό Άλέκος Παπαδάμης . . .
Σπέρμα πατρικό τής Μοφκί
τσας πού καρπορόφησε στόν Κακόβατο τό σημαδικό χρόνο τού 12,
όταν τά Βαλκάνια ένωμένα σ’
έναν κοινό πόθο καί σκοπό πο
λεμούσαν στά Μακεδονικά καί
στά Θρακικά χώματα νά διώξουν
τόν ιερόσυλο ’Οθωμανό. Θρεμένος,
όπως φαίνεται, ό ηρωας μέ τόν
άπόηχο των ελληνικών όπλων,
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πού τόν νανούριζε στό βρεφικό του
λίκνο, π ή ρε σιγά-σι γά τό άνάστη μα
τής λεβεντιάς καί τή δύναμη τού
γενναίου—πού τόν έντυσαν μιά
μέρα -περήφανο εΰζωνα καί τόν
έστησαν άγγελο φύλακα στήν
’Ανακτορική φρουρά. Πού τόν έν
τυσαν αργότερα καί μέ στολή τής
Χωροφυλακής για νά τοϋ προσ
θέσουν μιά δεύτερη τιμή.
Μέ τήν καινούργια του στολή
ό ηρωας στάθηκε άπτόητος άνάμεσα στά ερείπια τού έπους τού
’41 κι’ έγινε ή γέφυρα γιά νά πε
ράσουν άπό τό Ναύπλιο στήν
’Ελευθερία πολλοί "Αγγλοι κι’ Ε λ
ληνοκύπριοι πού τούς παραμό
νευε μέ τό θάνατο στά χέρια ό
κατακτητής ’Ιταλικός φασισμός.
Κι’ αύτός ό φασισμός άρπαξε κά
ποια ώρα τόν ατίθασο κείνον
"Ελληνα, τόν καταδίκασε γιά τή
φιλελεύθερη συνείδησή του καί
τόν έρριξε γιά ένάμιση χρόνο στίς
φυλακές τής Τρίπολης καί τής
Κυπαρισσίας-γιά νά τού πνί
ξει τάχα μέσ’ στό σκοτάδι ένός
κελλιού τό θεσπέσιο τής ψυχής του
φως . . .
“Ενα τέτοιο φώς όμως δέ σβήνει
ποτέ, δέν πληγώνεται καν. Κι’
ήταν άστρο λαμπερό, πού κι’
έπειτ’ άπό μιά νέα μαρτυρική του
σύλληψη άπό καραμπινιέρους
στή Ζαχάρω, τόν οδήγησε τό
Δεκέμβρη τού 1942 στήν ορεινή
’Ολυμπία γιά νά πράξει πάλι τά

χρέος του στήν Πατρίδα :
σά γνήσιος έθνικός άντάρτης πού
θά πρόσφερνε τό είναι του στήν
άντιστασιακή οργάνωση «Ελ
ληνικός Στρατός» γιά νά χτυπη
θούν δυό εχθροί —ό ξένος ό Ναζί
πού πάταγε μέ τή μαύρη μπό
τα του τήν Ελλάδα, κι’ ό εσω
τερικός ό Κόκκινος πού καραδο
κούσε νά. τήν άδράξει στά δικά
του νύχια.
Σελίδες γεμάτες άθλους, πότε μέ
τό όπλο στά χέρι καί πότε μέ τά
σωστό λόγο πού διαφωτίζει καί
έξεγείρει —έγραψε τότε ό Άλέκος
Παπαδάμης. Ά ν ρωτήσει κανείς
τήν ’Ολυμπία καί τήν Τριφυλία —
κάθε πέτρα καί κάθε δέντρο, κάθε
σπίτι καί κάθε τίμιος "Ελληνας
Θάχουν καί σήμερα νά τού ιστο
ρήσουν πολλά καί θαυμαστά γιά
κείνο τό φτεροκόπο παλικάρι, πού
σάν άητός έτρεχε δώ κι’ έκεΐ πολε
μώντας καί μιλώντας, στρατολο
γώντας κι’ έμπνέοντας στούς άνθρώπους τών χωριών τήν άνάγκη
τοΰ διπλού ξεσηκωμού: γιά νά
ξαναγίνει τό "Εθνος έλεύθερο ά π ’
τόν Άξονα τών νεωτέρων βαρ
βάρων, καί γιά νά μήν ύποδουλωθή στόν άλλο βάρβαρο πού
ύπουλα έσκαβε τά θεμέλιά του.
Τόν άητό όμως τόν φθόνησε ή άδι
κη μοίρα καί τούστησε τήν άνέλπιστη παγίδα της. Θριαμβευτής γύ
ριζε ό ηρωας άπό τήν ιερή άποστολή πού τού άνέθεσαν νά όχυ-

εύλάβεια τούς νεκρούς, τούς έρραναν μέ τά δάκρυά τους καί τούς
πήγαν στήν ύστατη κατοικία τους,
εκεί πού ό καθένας είχε πρωτοϊδή
τόν ήλιο! τό Θεοχαρόπουλο στήν
Παύλιτσα καί τόν Άλέκο Παπα
δάμη στή δική του πατρίδα.

ρώσει μέ άντρες τά παράλια τού
Καϊάφα γιά νά ϋποστη ρίξουν μέ
τά στήθη τους μια Συμμαχική από
βαση στον Κυπαρισσαϊκό κόλπο
—κι’ έκεΐ τόν σταμάτησε απότομα
τό Πεπρωμένο.
Μαύρη ήμερομηνία. Μαύρη κι’
ή μνήμη της σήμερα, είκοσιοχτώ
χρόνια άπό τότε —6 Αύγούστου
1943. Ό ήλιος έκαιγε πάνω ά π ’
τό δρόμο πού πήγαινε στη Γαρδίτσα —κι’ ό ήλιος έγινε σκοτεινό
καυτό μολύβι όταν ό Άλέκος ,Παπαδάμης, σμίγοντας μέ τις ένο
πλες εθνικές ομάδες τοϋ ίλαρχου
Τάση Κριτσέλη καί τοϋ λοχαγοϋ
Γιώργη Θεοχαρόπουλου, βρέθη
κε κοντά στο χωριουδάκι Νίβιτσα.

... Ή πατρίδα τού Άλέκου Πα
παδάμη —ή αιώνια Έλληνική π α 
τρίδα —άνασέρνει σήμερα τή μορ
φή του άπ’ τά σκοτάδια τού Ά δη
καί τή στήνει πάλι ορθή, παντο
τινή τώρα πιά, στό ιερό της χώμα.
Ά πό δώ ό ήρωας, όχι γονατιστός
όπως τότε στή βρύση τού θανά
του, όχι νεκρός ά π ’ τά φαρμακερά
βόλια τού φανατικού καί τού μί
σους, άλλά περήφανος κι’ απρόσ
βλητος, θά παραστέκει σάν άκοίμητος φρουρός τόν τόπο του καί
θ’ άγναντεύει τήν Ελλάδα.

Άκαρδος ό μικρός έκεϊνος τό
πος. ’Αμείλικτη κι’ ή ένέδρα πού
τούς είχε στήσει ό Κόκκινος έχθρός,
καθώς άμέριμνοι περπατούσαν άνάμεσα στήν ξέγνιαστη καλοκαι
ρινή φύση...
Ό τόπος άναστατώθηκε γιά
ώρες ά π’ τή φονική μάχη καί οί
άμέριμνοι άποδεκατίστηκαν μέσ’
στήν πυρωμένη καταιγίδα. Τό
τελευταίο πολυβόλο πού δέν ήθελε
νά σωπάσει, ήταν τοϋ Άλέκου
Παπαδάμη. Μά οϊ αιχμαλωτισμέ
νοι άρχηγοί τής ομάδας πρόσταξαν τόν ήρωα νά σταματήσει
τήν απελπισμένη του άμυνα κι’
ό ώραϊος ευζωνας τής ’Ανακτο
ρικής φρουράς πειθάρχησε στήν
έλληνική φωνή τους.
’Από κείνη τήν οδυνηρή ώρα
άρχισε ένα τριήμερο χλεύης καί
μαρτυρίου. Τά χωριά τής ορει
νής ’Ολυμπίας καί τής Τριφυλίας
είδαν τόν Άλέκο Παπαδάμη καί
τό λοχαγό Θεοχαρόπουλο μισόγυμνους καί βασανιζόμενους μέρα
καί νύχτα - ώσπου, σκληρός λυ
τρωτής, ήρθε στις 9 Αύγούστου
ό Χάρος. Ό Χάρος σταμάτησε τήν
κουστωδία σέ μια βρύση τοϋ
Τριφυλιακού χωριού Πλατάνια κι’
οί κόκκινοι έντολοδόχοι του ύποχρέωσαν τά δυό άοπλα παλικά
ρια νά γονατίσουν καί νά πιούν

νερό —κι’ άς μην τό ζήτησαν, άς
μή διψούσαν.
Τό άθώο νεράκι τής βρύσης έτρε
χε άνυποψίαστο, καί σέ λίγο τό
ανέμελο τραγούδι του άνάκατεύτηκε καί πνίγηκε μέσ’ στις φοβε
ρές ριπές ποϋπεσαν άπό τ ’ αύτόματα όπλα των εκτελεστών θερί
ζοντας τούς ”Ηρωες. Τό νερό έχασε
κιόλας τήν άσπράδα του κι’ έγινε
καταπόρφυρο άπ’ τό ελληνικό
αίμα των δολοφονημένων...

“Οποιος κι’ όποτε θελήσει νά
πλησιάσει τήν καρδιά του, κι’
όποιος κι’ όποτε ρωτήσει αύτή
τήν καρδιά γιά τήν οδύνη καί γιά
τό μεγαλείο της, θ’ άκούσει τόν
Άλέκο Παπαδάμη νά τού λέει πώς
γιά τήν Ελλάδα άξίζει νά πολε
μάει κανένας. Αξίζει νά νικάει.
Αξίζει καί νά πεθαίνει άκόμα.

Ποιος είπε ότι ό Κομμουνισμός
χορταίνει εύκολα; οί άνθρωποί
του κείνης τής πικρής ή μέρας πέ
ρασαν πάνω άπ’ τά πτώματα των
νεκρών ποδοπατώντας τά εκδι
κητικά κι’ άπαγόρευσαν μέ άπειλές θανάτου τούς χωρικούς άν τολ
μούσαν νά τά μαζέψουν καί νά τά
θάψουν! “Οταν όμως οί φονιάδες
άφησαν τόν τόπο κι’ ήρθε ή νύχτα
νά πλέξει τήν άράχνη της πάνω
ά π ’ τά Πλατάνια, βρέθηκαν τά
χέρια τής συμπόνιας καί τού έλέους, τά χέρια τά χριστιανικά.
Κι’ αύτά τά χέρια, σήκωσαν μ’
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Δέν είναι τυχαίο τό ότι ό Μπάϋρον, μεγάλος
ποιητής, μέ παγκόσμια ακτινοβολία, διανοούμενος
έκλεκτός, καί μιά άπό τις ιδιοφυίες που άνέδειξε
ό 19ος αιώνας, ήταν συγχρόνως καί μεγάλος Φιλέλλην. 'Ενα τέτοιο πλατύ καί λεπτό πνεύμα δεν
ήταν δυνατό νά μή γοητευθή άπό τό Ελληνικό
μεγαλείο καί κάλλος. 'Ο ίδιος συνήθιζε νά λέγη:
«αν είμαι ποιητής, τό οφείλω εις τον άέρα τής Ε λ
λάδος» "Αν έγραψα ποτέ ένα στίχο άξιο προσοχής
ή Ελλάς μοϋ τόν ένέπνευσε καί αυτόν...».
Τήν έμπνευση τούτη, πράγματι, τήν άξιοποίησε
μέ Θαυμαστό τρόπο στά ποιήματά του «τά νησιά
τής 'Ελλάδας», «Κατάρα τής «’Αθήνας»—ποίημα
σπάνιου πάθους, γεμάτο οργή ιερή έναντίον τοΰ
ιερόσυλου Έ λγιν—καί στην «κόρη των ’Αθηνών»,
ώδή τρυφερή κι’ όλόφλογη γιά τήν μικρή, τήν γλυκειά Άθηνοπούλα—τήν Τερέζα Μακρή—πού κρά
τησε μέ τόν αγνό έρωτά της ένα κομμάτι άπό τήν
καρδιά τού ποιητή.
Ό Μπάϋρον σάν ποιητής δέν υπήρξε τυχαίος.
Ό ίδιος ό Γκαΐτε δηλώνει άπερίφραστα ότι οι "Αγ
γλοι δέν έχουν νά έπιδείξουν άλλον ποιητή πού νά
μπορή νά παραβληθή προς τόν Μπάϋρον. “Ενα
πλήθος μεγάλοι ποιηταί καί συγγραφείς είναι μιμηταί του, καί ακολουθούν τήν σχολή του. Ό Βίκτωρ
Ούγκώ, ό Λαμαρτϊνος, ό ’Αλφρέ ντέ Μυσσέ, ό Μπαϊ628

κερ, ό Μΰλλερ, ό Χάϊνε, ό Λεοκάρντι καί ό Τζιούσεϊ, ό Ποΰσκιν, ό Μίκιεβιτς καί αυτός ό Διονύσιος
Σολωμός, μαθηταί καί θαυμασταί τοϋ μεγάλου ποι
ητή, φέρουν βαθειά στά έργα τους τήν έπίδρασή
του. Τούτη ή ακτινοβολία του ήταν αλήθεια ένεργητική γιά τήν Ελλάδα, γιατί όλη ή Εύρώπη πού
τόν αγαπούσε καί τόν έθαύμαζε, άκουσε τήν φωνή
του καί έπηρεάστηκε άπό τό φλογερό υπέρ τής
Ελλάδος κήρυγμά του.
Ό Μπάϋρον έγεννήθη τό 1788 στο Λονδίνο.
"Ηταν τό πρώτο—καί μοναδικό παιδί άπό τόν δεύ
τερο γάμο—τού λοχαγού ’Ιωάννη Μπάϋρον, ό όποιος
άπό τόν πρώτο γάμο του είχε αποκτήσει μιά κόρη
τήν Αύγούστα. Τούτη τήν έτεροθαλή αδελφή, ό
Μπάϋρον τήν άγαπούσε τρυφερά.
Ή φύση χάρισε στόν Μπάϋρον μίαν άπαστράπτουσα ομορφιά, αλλά κι’ ένα έλάττωμα. "Ηταν χω 
λός έκ γενετής, καί τούτη ή σκέψη τόν τυράννησε
σέ όλη τήν ζωήν του. Γιά νά ξεχάση τήν άναπηρία
του έγινε μανιώδης καί δεινός κολυμβητής, κι’
όταν ταξείδεψε στήν Κωνσταντινούπολη έπανέλαβε
τόν άθλο τού Λέανδρου, διασχίζοντας κολυμβώντας τό στενό άπό τήν Σηστό στήν "Αβυδο, πράγμα
γιά τό όποιο μιλά συχνά μέ περηφάνεια.
Πολύ νωρίς άρχίζει νά γράφη στίχους, καί τό
1807 έδημοσίευσε τήν συλλογή του «HOURS OF

Μεσολόγγι. Ένας άκόμη ήρωας, ό θρυλικός Μδρκος Μπότσαρης, άπό τούς άγαπημένους
Σουλιώτας τοΟ Μπάϋρον πεθαίνει καί κηδεύεται σέ βαρύ Εθνικό πένθος.

IDLENESS», πού έσημείωσε έπιτυχία εκπληκτική.
‘Ένα χρόνο άρχώτερα μπαίνει στήν Βουλή των
Λόρδων. Ή πολιτική καρριέρα δέν τον ενδιαφέρειτό ανήσυχο πνεύμα του θέλγεται άπό τα ταξείδια,
στά όποια βρίσκει τις εμπνεύσεις του για τό άλλο
μεγάλο έργο του, τό «CHILD HAROLD» που μαζύ
μέ ένα τρίτο, τά «Ανατολίτικα Παραμύθια» άνοιξε
καινούργιους ορίζοντες για τούς συγχρόνους του.
Θαρραλέος, αγαθός γενναιόδωρος, ιππότης καί
μαχητής ό Μπάϋρον έμεινε σ’ όλη του τήν ζωή αλη
θινός ποιητής καί γνήσιος ιδεαλιστής. Πνεύμα επα
ναστατικό, έστιγμάτισε τήν ύποκρισία τής κοι
νωνίας τής εποχής του, καί τήν καταπίεση των λα
ών, άκόμη καί αύτήν πού ή ίδια ή Πατρίς του άσκούσε. Δέν ήταν βεβαίως άπηλλαγμένος ελαττω
μάτων, μερικά των όποιων μάλιστα μπορούν νά
χαρακτηρισθούν σάν ύπερβολικά. ’Αλλά καί οι άρετές του ήσαν επίσης ύπερβολικές, προ πάντων δέ
τό πάθος του για τήν Ελλάδα, τούς "Ελληνες καί
τον άπελευθερωτικό τους άγώνα. "Αν διέπραξε σφάλ
ματα στήν ζωή του ό Μπάυρον, έξιλεώθη για όλα,
μέ τήν διαγωγή του στούς τελευταίους μήνες πού
προηγήθησαν τού θανάτου του στό Μεσολόγγι.
Ή ταν διαγωγή ηρώα πού ένώ γνωρίζη ότι θά
πεθάνη, δέν εγκαταλείπει τήν Θέση του καί δέν
παύει νά μάχεται.
Στήν ‘Ελλάδα ό Μπάϋρον έρχεται γιά πρώτη

φορά τό Σεπτέμβριο τού 1809. Έπεσκέφθη τήν Πρέ
βεζα τά Ιωάννινα—ό Άλής τον έφιλοξένησε, καί
ό Μπάϋρον τόν άπεθανάτισε στό ποίημα του «Προσ
κύνημα τού Τσαϊλντ Χάρολντ»—τήν Πάτρα, τούς
Δελφούς, τήν ’Αθήνα—βράδυ των Χριστουγέννων
έφθασε, καί στούς τρεις μήνες πού θά μείνη θά πλεχθή τό ειδύλλιό του μέ τήν Τερέζα Μακρή,—τήν
Σμύρνη, τήν Κωνσταντινούπολη, ξανά τήν ’Αθήνα,
τό Σούνιο—έκεϊ χαράζει τό όνομά του σέ μια κολώνα
τού ναού—καί τήν Πελοπόννησο.—
Παρ’ όλες τίς περιπέτειες τού ταξειδιού του,—στό
Σούνιο παρ’ ολίγο νά τόν συλλάβουν Μανιάτες
πειρατές καί στήν Πάτρα προσεβλήθη άπό κακής
μορφής ελονοσία —οί εντυπώσεις του είϋαι ενθου
σιαστικές. Σέ κάθε βήμα του άνακαλύπτει τό άρχαϊο κάλλος, τήν παράδοση των κλασσικών αιώ
νων, τήν δόξα πού λέγεται «'Ελλάς». Τούτες οί
ζωηρές εντυπώσεις τού έμπνέουν μερικές άπό τίς
ωραιότερες στροφές τού «Τσαϊλντ Χάρολντ», καί
άργότερα τού «Κουρσάρου», τού «Γκιαούρ», τής
«Νύμφης τής Άβύδου».
’Επιστρέφοντας στήν ’Αγγλία παντρεύεται τήν
“Άννα ’Ισαβέλλα Μίλμπανκ (1815), μέ τήν όποια
άποκτά μιά κόρη, τήν Άντα.
’Άτυχος γάμος. Ό Μπάϋρον δέν μπόρεσε ποτέ
νά συνεννοηθή μέ τήν θρησκόληπτη πουριτανή καί
κλεισμένη στον έαυτό της σύζυγό του.
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Τούτο είναι αφορμή για νά εγκατάλειψη καί πάλι
τήν πατρίδα του για νέα ταξείδια στήν Ευρώπη.
Επαφή μέ τόν Ελληνικόν αγώνα ό Μπάϋρον
λαβαίνει αμέσως σχεδόν μέ τήν έκρηξη της έπαναστάσεως.
Βρίσκεται στήν Πίζα, καί συναναστρέφεται μέ
τούς φίλους τοϋ Σέλλεϋ, ένα ποιητή μέ τόν όποιο
στενά είχε συνδεθή καί που τήν μνήμη του δέν έπαψε ποτέ νά τιμά. Ό Χόμπχάουζ, μέλος τοϋ Φιλελληνικού κομιτάτου τοϋ Λονδίνου τόν φέρνει σέ
έπαφή μέ τόν λοχαγό Μπλανιέρ, ό όποιος τόν προ
τρέπει νά κατέλθη στήν Ελλάδα καί μάλιστα στήν
Ζάκυνθο. Πράγματι ό Μπάυρον συνοδευόμενος άπό
τόν Έδουάρδο Τρελλώνεϋ, τόν κόμη Γκάμπα καί
τόν γιατρό Μπροϋνο, ναυλώνει ένα βρίκι —τόν
«Ηρακλή»—καί καταπλέει Οπό “Αργοστόλι, όπου
παραμένει μερικούς μήνες γιά νά κατατοπισθή. Στό
διάστημα τούτο διάφοροι άρχηγοί κομμάτων, με
ταξύ των οποίων καί ό Μαυροκορδάτος προσπα
θούν νά τόν προσεταιριστούν. Ό Μπάυρον όμως
άπαντά βίαια άρνούμενος κάθε προσέγγιση. Θλί
βεται για τήν διχόνοια. Δέν ήλθε έδώ γιά νά συνταχθή μέ φατρίες, αλλά μέ τό ένα καί άδιαίρετο "Έθνος
των Ελλήνων. Έν τούτοις όταν ό Μαυροκορδατος
τοΰ ζητεί οικονομικήν ένίσχυσιν γιά νά όργανώση
μοίρα 14 πλοίων γιά τό Μεσολόγγι δίδει πρόθυμα
4.000 λίρες. 'Η απογοήτευσή του είναι μεγάλη όταν
σχεδόν αμέσως μαθαίνει τήν έκρηξη εμφυλίου πολέ
μου άνάμεσα στις φατρίες. "Αποφασίζει τότε νά
μεταβή ό ίδιος στό Μεσολόγγι μέ δύο πλοία πού τά
φορτώνει μέ εφόδια. Ταξειδεύοντας μέ θύελλα—τής
οποίας δίνει μεγαλειώδη περιγραφή—φθάνει στό
Μεσολόγγι στις 5 "Ιανουάριου 1824. "Αναλαβαίνει
αμέσως έντονη δράση. Καταβάλλει τις δαπάνες γιά
νέα αμυντικά έργα τής πόλεως, σχηματίζει μιά
Ταξιαρχία πυροβολικού, οργανώνει σώμα άπό 600
Σουλιώτες καί τό συντηρεί μέ έξοδά του. Είναι τόσο
απείθαρχο τό Σώμα τούτο, ώστε γρήγορα διαλύε
ται καί ό Μπάυρον αναγκάζεται νά κράτηση μόνο
μιά μικρή φρουρά άπό 50 άνδρες. Τούτο γίνεται
αιτία νά ματαιωθή ή επίθεση στήν Ναύπακτο πού
ήταν έτοιμη νά παραδοθή. Ή άπογοήτευση, ή φυ
σική κόπωση, οί κακουχίες σκάπτουν τότε τήν ύγείαν τού Μπάϋρον. Γιά πρώτη φορά τού παρου

σιάζονται σπασμωδικές συστολές τού στομάχου
καί έπιληπτοειδεΐς κρίσεις. Γιά κανένα λόγο όμως
δέν δέχεται νά φύγη άπό τό Μεσολόγγι καί ν’ άναπαυθή. Στις 25 "Ιανουάριου ή Κυβέρνησις τού άπονέμει τόν τίτλο τού αρχιστράτηγου μέ πλήρεις
στρατιωτικές καί πολεμικές εξουσίες. Σχεδόν συγχρό
νως όμως τόν ειδοποιεί ότι δέν μπορεί πλέον νά
συντηρήση τόν Στρατό καί ότι θά τόν διάλυση. Ό
Μπάϋρον αναλαμβάνει τότε αυτός όλα τά έξοδα.
Αύτό βέβαια δέν τού ελαφρώνει τούς κόπους ούτε
τόν άπαλάσσει άπό τις πίκρες καί τις άπογοητεύσεις. "Αγωνίζεται νά συμβιβάση τούς πολιτικάντη
δες, τις μικροφιλοδοξίες τών οπλαρχηγών, τις μι
κροπρέπειες τών καιροσκόπων. Μέρα τήν ήμέρα
άναλίσκεται γιά χατήρι τής χώρας πού θαυμάζει
καί τού λαού πού άγάπησε περισσότερον άπό τόν
δικότου. Στις 17 "Απριλίου έχει μιά δυνατή κρίση
καί άναγκάζεται νά μείνη στό κρεββάτι. 'Ως τό άπό*
γεύμα ψήνεται στον πυρετό καί παραληρεί. Κοντά
του είναι ό Γκάμπα ό γιατρός Μίλιγκεν, ό πιστός
ύπηρέτης του Φλέτσερ. Στό παραλήρημά του ονει
ρεύεται γιουρούσια, έφόδους ορμητικές μπροστά
άπό τούς άγαπημένους Σουλιώτες του. "Αργά τήν
νύκτα ή φωνή του γίνεται ψίθυρος. Μιλά γιά τήν
Ελλάδα, γιά τήν κόρη του "Άντα. Τέλος ψελλίζει
μέ κόττ^κ «Τώρα θέλω νά κοιμηθώ...» Μέ τούτα τά
λόγια ή ψυχή του πέταξε κι" έμεινε τό κορμί του
χωρίς πνοή, ενώ έξω ξεσποΰσε θύελλα καί τό σπίτι
ολόκληρο τραντάζονταν άπό ένα κεραυνό. Ό θά
νατος τού Μεγάλου Φιλέλληνα συνετάραξε τήν
Ελλάδα. "Άνθρωποι τού λαού, γυναίκες, παιδιά,
πολεμιστές, έκλαιγαν καί έλεγαν μεταξύ τους «πέθανε ό μεγάλος άνθρωπος». 'Ο νεκρός έταριχεύθη καί
στις 22 τού "Απρίλη έγινε ή κηδεία του. "Ενα πλοίο
τόν μετέφερε στήν Ζάκυνθο καί άπό έκεΐ στήν "Αγ
γλία. Ό .Διονύσιος Σολωμός έγραψε τότε τό ποίημα
του στον θάνατο τού Μπάϋρον, μέ τήν έπωδό :
«Κλάψε, κλάψε, ελευθερίά.».
Σήμερα είναι θαμμένος στό μικρό ξωκλήσι τού Χάρκοαλ Τόρκαδ, κι" είναι πολλοί οί “Ελληνες πού περ
νώντας άπό εκεί δέν ξεχνούν τό εύλαβικό προσκύ
νημα πού οφείλουν στόν τάφο τού μεγάλου ποιητή
καί άγωνιστή πού άγάπησε τόσο τήν Ελλάδα,
ώστε υπήρξε περισσότερον “Ελληνας παρά "Άγγλος
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Στά μεταπολεμικά χρόνια οί κίν
δυνοι διασαλεϋσεως τής δημοσίας
τάξεως έπληθύνθησαν καί ή έγκληματικότης ηόξήθη. Τό φαινόμενον - σύνηθες καί φυσικόν μετά
άπό κάθε σκληρόν πόλεμον - 6πρεπε νά άντιμετωπισθή γιά νά μή περιπέση ή άνθρωπότης εις τήν άπαθλίωσιν καί τόν «νόμον τής ζούγ
κλας». Τά βάρη καί τήν εύθύνην
τής άντιμετωπίσεως αυτής εφερον
τά Σώματα ’Ασφαλείας κάθε Κρά
τους, τά όποια άπεδύθησαν εις
σκληρούς καί δυσκόλους άγώνας.
Δέν είναι βεβαίως δυνατόν νά λε·
χθή ότι ή μάχη τής όμαλότητος,
τής άσφαλείας καί τάξεως έκερδίθη όριστικώς, διότι ή μάχη αϋτη

έξακολουθεϊ καί θά έξακολουθή
όσο υπάρχουν κοινωνίαι ανθρώ
πων δραστηριοποιούμενοι. Δυνάμεθα όμως νά εϊπωμεν ότι χάρις
εις τάς προσπάθειας τών γενναίων
άνδρών τών Σωμάτων Ασφαλείας
—ή φωτογραφία μας είκονίζει έκπροσώπους πολλών Εύρωπαϊκών
αστυνομιών—ή τάξις καί ή ’Α
σφάλεια συνεκρατήθησαν απαν
ταχού τής γής, καί ή έγκληματικότης περιωρίσθη.
Ή το μιά μάχη διά τόν άνθρώπινον πολιτισμόν τήν όποιαν έκέρδισαν καί κερδίζουν οί δνδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας
διά λογαριασμόν τής δοκιμαζομένης άνθρωπότητος.
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Μάλιστα έπήχα καί στην Τσίττολη. Καθόλου περίεργο. Δρόμος
εκεί δέν υπήρχε, πώς νά έπισκεφθή Δεσπότης την Τσίπολη μέχρι
τώρα; Γι’ αυτό καί είκοσι φορές
ακόυσα τουλάχιστον: «Πρώτη φο
ρά μάς .έρχεται Δεσπότης στο χω 
ριό». Γιά σταθήτε! Δέν είναι καί
πολύ. Μήπως δέν είστε καί σείς
Χριστιανοί; Έ πήχα καί σέ χωριά
μικρότερα καί περισσότερο φτωχά.
Γιά την Τσίπολη θά μοΰ πήτε;
Κρίμα που δέν πή γα γρηγορότερα.
Ό χ ι γιατί δέν ελειπεν άπό την
’Εκκλησία κανείς. “Οχι γιατί όλοι
έγκαταλείψανε άλώνια καί ήταν
όλοι κατακουρασμένοι. Κάτι άλλο
ήτανε που μέ μάγεψε, ποΰ μέ δί
δαξε, ποΰ μέ καταχρέωσε μέ τή
συγκίνησι καί τή χαρά ποΰ μέ
φόρτωσε τή βράδυά αυτή.
’Αλλά νά σάς τά πώ άπό την
ά ρχή·

Ξεκινήσαμε άπό τή Δημητσάνα
ώρα 6 τό άπόγευμα. Είχα τή γνώ
μη πώς ήτανε κοντά στο Λευκοχώρι. Ύπελόγιζα νά φτάσω σέ 45'
λεπτά. “Εκανα μιάμιση ώρα γε
μάτη. Ευτυχώς ότι εκείνοι ξέρανε
πόσο θά κάνω. ’Εγώ ανησυχούσα
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ποΰ νόμιζα ότι περιμένανε πολύ.
Αύτό τό εύλογη μένο μικρό χωριουδάκι είναι δίπλα στο Λευκοχώρι.
Δυστυχώς ό δρόμος δέν έχει κοπή

καί χρειάζεται νά κάνωμε κύκλο
τριάντα χιλιόμετρα περίπου πιό
πολύ. Προχωρήσαμε πολύ πιό
πέρα άπό τό Σταυροδρόμι. Κό-

ψαμε στό δρόμο πού πάει γιά την
Άϊτορράχη. Πράγμα πού σημαί
νει πώς πήγαμε χωματόδρομο καί
πετρώδη δρόμο, δεκαπέντε του
λάχιστο χιλιόμετρα μετά τήν διασταύρωσι. Τήν πρώτη συγκίνησι
τήν πήρα στή διάσταύρωσι των

χωριών Άϊτορράχης καί Τσίπολης.
’Εκεί στο δρόμο, δεκαπέντε είκοσι
άνθρωποι, άντρες, γυναίκες καί
παιδιά, μέ σταματήσανε. “Ενας
γέρος, σωστός άρχοντας, χαριτω
μένος, μέ προσεφώνησε. Τί νά σάς
πώ !.„ δεν μπορώ νά τό παραστή

σω. Κρατούσε στά χέρια του μια
κλάρα νωπή πορτοκάλλια, κομ
μένη εκείνη τή στιγμή, κΓ ένα κορι
τσάκι δίπλα του κρατούσε λου
λούδια τού κήπου. «Σεβασμιώτατε ήμαστε καί μεΐς Χριστιανοί,
κατοικούμε εδώ σ’ αύτά τά σπι
τάκια γύρω. Ό συνοικισμός αύτός είναι δικός σου. ’Ανήκομε καί
μεΐς . στήν Τσίπολη. Δυστυχώς
δέν μπορούμε νά έλθωμε κι’ εμείς
απόψε καί δέν προλαβαίνομε. Γι’
αύτό σέ περιμένομε έδώ νά μάς
εύλογήσης καί νά σού φιλήσωμε
τό χέρι. Τά παιδιά μας καί τά παι
διά τής Τσίπολης δέν είδανε ποτέ
Δεσπότη. ’Εμείς οί μεγάλοι, μερι
κοί μπορεί νά τόν είδαμε στή Δημητσάνα ή στο Λευκοχώρι. Στήν
Τσίπολη ποτέ δέν ήλθε. Γι’ αύτό
καί γιά τό χωριό σήμερα, είναι
μεγάλη μέρα. Εύλογημένος νά είσαι.
«Μέ πιστεύετε, ότι κόπηκε ή φω
νή μου; ότι δέν μπορούσα νά μι
λήσω: ; Αύτό δέν ήτανε άπλή
συγκίνησι. ’Αλλά γιά νά π® συλλάβετε σ’ όλο του τό πλάτος αύ
τό, έπρεπε νά είστε έκεϊ νά τΟ ζήσετε. Κατέβηκα κάτου καί τούς
είπα κάτι! Καλοί μου εύλογημένοι
Χριστιανοί. ΚΓ έσεϊς εύλογημένοι
νά είστε. Ό Κύριος νά σάς εύλογή.
’Εκείνου τή φωνή ν’ άκούτε, κι’
’Εκείνου τό Θέλημα νά κάνετε, άφοΰ
’Εκείνου παιδιά είστε. Μ’ ’Εκείνου
τήν αγάπη παιδιά μου, μ’ ’Εκεί
νου τή δύναμι καί μ’ ’Εκείνου τήν
εύλογία, πάντα νά εύτυχήτε. "Αν
αύτό σάς γίνη συνείδησις πώς
έχετε βοηθό καί πατέρα ’Εκείνον,
τόν μεγάλο, τόν σοφό καί δυνατό
πατέρα, πού μπορείτε κάθε φορά
νά καταφεύγετε, μήν άνησυχεΐτε.
Καθήστε σίγουροι αύτού, στήν
εύλογημένη αύτή συνοικία, πιο
σίγουροι άπό αυτούς πού φύγανε
στην ’Αμερική καί ζούνε σέ πλούτη μέσα καί πιο καλά ριζωμένοι
άιιό αυτούς πού πήγανε στήν
’Αθήνα καί ζούνε μέσα σέ πολυ
κατοικία. ’Εσεί^ νά έχετε μόνο συνείδησι καί πίστι, πώς έχετε στον
Ούρανό στοργικό πατέρα, προνοητή, μέ καρδιά γεμάτη καλω633

σύνη καί άγάπη τόση, τγοΟ γιά
νά μάς σώση, κατέβηκε εδώ στή
Γή καί δέχτηκε ακόμα καί νά σταυρωθή. Κι’ όλους, μας έχει παιδιά
του αγαπημένα. Κι’ αν κατοικούμε
παλάτι, κι’ άν ζούμε σέ φτωχή
άχυροκαλύβα. Είμαστε γ ι’ αυ
τόν όλοι παιδιά του αγαπημένα.
Φτάνει νά έχωμε φωνή νά τόν
φωνάζωμε. Φτάνει νά έχωμε καρ
διά νά τόν δεχτούμε..» Τους έδω
σα νά φιλήσουνε τό χέρι, τούς ευ
λόγησα, έπήρα τά δώρα τους κι’
άνέβηκα νά φύγω μέ μάτια βουρ
κωμένα. Προχωρήσαμε πέντε χι
λιόμετρα δρόμο πετρώδη, μέ τή
σκέψι μου στήν εικόνα τήν περα
σμένη, όταν ακούσαμε τήν καμ
πάνα πού κτυποΰσε· κτυποΰσε
χαρούμενα κι’ άσταμάτητα. Είναι
κάτι στιγμές πού μιλάει στήν ψυ
χή μου κι’ ή καμπάνα. Κάτι μού
λέει τό άτακτο, τά γρήγορο, τό
χαρούμενο. Σέ λίγο φτάσαμε.
Ήτανε ένα μικρά χωριό; ήτανε
μιά μεγάλη συνοικία; ήτανε ένα
έθνος ολόκληρο; πού περίμενε τόν
πατριάρχη; τόν βασιλέα; τόν αύτοκράτορα; Δέν ξέρω. “Ενα ξέρω,
πώς άντίκρυσα μάτια βουρκοωμένα, πολλά καί κατακάθαρα παι
δικά μάτια νά μέ κοιτάζουνε, νά
μέ ερευνάνε. Νέοι καί γέοοι, μι
κροί καί μεγάλοι, πού δίν χνε τήν
έντύπωσι πώς ήτανε πολλοί. Μά
ήταν όλοι τους, τί θά πή πολλοί.
Ήτανε μανάδες με τά βρέφη, κι’
ένα διπλωμένο καλά παιδί, άρρω
στο άπό τις μαγουλίθρες. Φέρανε
κι’ ένα παράλυτο κορίτσι στήν
καρέκλα. Είχανε στρωμένα χαλιά
νά περάσω. Τά παράθυρα ήτανε
στολισμένα μέ τά καλύτερα ύφαντά. Αύτή τήν τιμή τήν κάνανε γιά
τό Δεσπότη. Τό καταλάβαινα πο
λύ καλά. Δέ γελάστηκα ούτε πρός
στιγμή, πώς άξιζα τέτοια τιμή.
"Αν περνούσε άπό τό νοϋ μου τέ
τοια σκέψη, πώς τιμούσαν εμέ
να, γιά τήν άρετή μου καί γιά τήν
άξια μου, έπρεπε νά κλάψω τό
βράδυ πολύ, γιατί τόσο θά τούς
είχα ξεγελάσει!
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Μπήκαμε στήν ’Εκκλησία. “Ολα
είχανε τή δική τους φωνή καί μι
λούσανε άπόψε. Άστραφτε κι’
αύτή. ’Ηλεκτρικά δέν είχε. "Εχει
κι’ άλλα πολλά άγαθά. Ή ταν
πτωχή. Είχε όμως τή χάρι της.
Είχε σφραγίδα επάνω της τήν
εύλάβεια τού κάθε ένορίτη, πού
δέν τό διεπίστωσα άλλοΰ που
θενά. “Ολοι έχουν προσφέρει ένα
μικρό χαλί. Δέν τό είδα ούτε σέ
κωμόπολι μέ κόσμο πολύ. Δάπεδο
κανείς χάμω δέν πατεΐ. Τά καντηλάκια καίνε, κι’ άστράφτουνε
άπό τήν πάστρα. Τά πλένανε
τά μικρά κορίτσια άπό τήν αύγή.
Ποιόνε νά έπαινέσω; Τόν Παπά,
τό δάσκαλο, τή μάνα, τόν πατέρα
ή τό παιδί; "Ολους τούς εύλογώ.
Δέν είναι μόνο δικό τους, δέν είναι
τής καρδιάς τους καρπός αύτό τό
μύρο. Είναι πρώτα τ ’ ούρανού ή
χάρις, καί μετά τού δασκάλου καί
τού Παπά καί τού πατέρα καί τής
μάνας ή συμβολή.
’Αρχίσαμε τόν έσπερινό. Σάν
Παναγίες άκίνητες καί σάν Χρι
στοί. Μιά εκκλησία ανθισμένη.
’Ενενήντα άνθρωποι όλοι όλοι,
ήταν ογδόντα οκτώ έκεϊ. Πώς νά
μή σέ συγκινήση μιά εικόνα σάν
κΓ αύτή; Πήγα σέ χωριό μέ τρα
κόσια άτομα, καί βρήκα στήν
εκκλησία, τή νεκρή, τή θλιβερή,
τήν έρημη καί σκοτεινή μόνο πε
νήντα. ’Εδώ ήταν όλοι καί μέ τά
χέρια σταυρωμένα. Κι’ όλοι μέ
κοιτάζανε στά μάτια. Έκάναμε τόν
εσπερινό, τούς έμίλησα καί κά
ποτε σταμάτησα. Δέν θυμάμαι τί
άκριβώς, περίπου όμως αύτά τούς
είπα. Κάτι γιά τό Χριστό, γιά τήν
άγάπη Του, γιά τή δική μας άδυναμία, γιά τήν δική Του δύναμι,
γιά τήν πρόθεσί Του καί τή δίψα
Του νά μάς βοηθήση νά μάς σώση, καί τέλειωσα, όπως κάνω,
μέ μιά μικρή ταιριαστή ιστορία.
Τέλειωσα κι’ εκείνοι , μέ κοίταζαν
άκόμα στά μάτια, καί δέ λέγανε
νά φύγουνε, μεγάλοι καί μικροί.
«Καλοί μου Χριστιανοί, καλά μου
παιδιά, τούς είπα, μήν κοιτάζετε

έμένα στά μάτια. Μάθετε νά κοι
τάτε τό Χριστό, ώρα πολύ στά
μάτια. ’Από μένα θά πάρετε αύτά
τά φτωχά πού ξέρω καί λέω,
ένα κομμάτι άγάπη, μιά προσευ
χή, ένα κομμάτι, καρδιά. ’Εκεί κοιτάχτε. ’Εκείνος είναι Θεός. “Εχει
πολλά νά δώση καί νά πάρετε.
’Εκεί θά πάρετε άγάπη Θεϊκή.
’Εκείνος είναι όλος άγάπη. Προσ
φέρει όλη τήν καρδιά του γιά
τόν καθένα. "Οχι ένα κομμάτι.
Αύτόν μπορείτε άν θέλετε πολύ
ώρα νά τόν κοιτάτε στά μάτια,
κι’ έχει πάντα, καί πάντα μπο
ρείτε κάτι νά παίρνετε. Κι’ άν δέν
μπορείτε νά τόν κοιτάτε έπί πο
λύ, άν αϊσθάνεσθε πώς δέν μπο
ρείτε, γιατί νοιώθετε ότι κάτι κα
κό βρήκε, νά πέρασε δηλαδή τά
μάτια σας καί νά βρήκε άς πούμε
μιά καρδιά λερωμένη, γεμάτη μέ
πάθη καρδιά, ψυχρή καί χωρίς
άγάπη, μήν ντραπήτε. Μόνο τό
βράδυ προτού κοιμηθήτε, νά λυπηθήτε καί νά κλάψετε γ ι’ αύτό
τό κακό πού βρήκε, καί νά κανο
νίσετε νά πάτε στον Πρόδρομο,
στο Μοναστήρι, νά βρήτε ένα
καλό πνευματικό νά έξομολογηγηθήτε...» "Ελεγα, έλεγα, καί κά
ποτε τέλειωσα καί δέ λέγανε νά
φύγουνε άκόμα, πουθενά. «Σάς
χαιρετώ λοιπόν καλοί μου άνθρω
ποι καί κάποτε, μιά Κυριακή, ο
πωσδήποτε Θά έλθω νά σάς λει
τουργήσω». Καί πάλι κανείς δέ
λέει νά φύγη. Τότε άκούστηκε μιά
φωνή. Κάποιος θά μέ προσφω
νούσε. «Σεβασμιώτατε, "Αγιε Δε
σπότη, ή χαρά πού μάς έδωσες σή
μερα είναι τόσο μεγάλη, πού άν ό
Θεός κι’ εσένα τέτοια σού δώση,
Θά μπορής μέ τόση χαρά νά ζής
κάτω στή γή, όπως θά ζούμε
στόν παράδεισο. Καί βλέπεις πού
δέν φεύγουνε; Θέλομε νά σού φιλήσωμε τό χέρι, μικροί καί μεγάλοι».
Αύτοί μού φιλούσαν τό χέρι κι’
έγώ ρωτούσα. ’Εκεί έμαθα πόσοι
ήσαν όλοι, πόσα παιδιά... ’Εκεί
έμαθα πώς ήταν ενενήντα όλοι
καί ότι λείπανε άπό τήν Έκκλη-

σία μάγο δύο. Μια γυναίκα μ’ ένα
γέρο. «Καί γιατί δέν ήλθαν αυτοί»;
Ακόμα καί τό τελευταίο παιδί
ήξερε να μοϋ πή. Τό είπαν όλοι
με μιά φωνή. «'Η γυναίκα ήταν
ή Στράταινα τοΰ Κρόκου. Είχε
τό γέρο της άρρωστο άπό τή χο
λή». Καλά λοιπόν τους είπα. Αυ

τούς τούς δύο θά τούς έπισκεφθώ
έγώ στο σπίτι». ΚαΓπήγα καί τούς
είδα πράγματι. Σ’ ένα φτωχόσπιτο,
σέ μιά αχυροκαλύβα. Περιττό νά
σάς πώ, πώς εκείνη δέν ήταν έπίσκεψι, γιατί με πήραν όλοι άπό
πίσω, γέμισε σέ λίγο τό σπίτι καί
ήταν . σάν παράστασι σωστή.

... Κι’ ήταν αύτή, ή έπίσκεψί
μου στήν Τσίπολη. "Ενα μικρό
χωριουδάκι. Μικρό, όμως εύλο
γη μένο. Σ’ αύτό τό χωριό, ασφα
λώς ό Χριστός κατοικεί. “Οταν
Θέλω νά ξεκουραστώ, νά διδαχθώ,
Θά πηγαίνω έκεΐ.
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ΓΙΑ ΣΑΣ · ΓΙΑ ΤΟ

ΠΑΙΔΙ

Θ’ ακούσετε πολύ κόσμο νά λέη : « Ή ζωή είναι σκληρή». Θ’ άκούσετε κι’ άλ
λους τοσους να λενε: « Η ζωη είναι ωραία». Τό βέβαιον έν τούτοις είναι δτι ή ζωή
μπορεί νά είναι ευχάριστη δταν γνωρίζετε νά τήν οργανώσετε.
. , Μερικά απλά αξιώματα θα σάς βοηθήσουν σ’ αύτό. Δώστε τήν αγάπη σας κάπου.
Αυτό θα δωση ενδιαφέρον στή ζωή σας, έστω κι’ άν ή αγάπη σας δίνεται σ’ ένα χαρι
τωμένο ζωάκι. ’Αρχίζετε τήν ήμ«Ρ« σας μ’ έ'να χαμόγελο. Αύτό θά κάνη τήν συνέχειά της ώς τό βράδυ εύκολώτερη.
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ΣΑΣ · ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙ ΤΙ ΣΑΣ

Ά ν έχετε ένα παιδί, τότε δέν χρειάζεσθε καί πολύ, άλλα ένδιαφέροντα, άρκεΐ
βεβαίως νά σας άπασχολή σοβαρά ή φροντίδα του. Μάθετε το κι’ αύτό νά άντικρύζη
με χαμόγελο τή ζωή . ’Έτσι θά μάθη νά αγωνίζεται καί νά νικά. Γιατί ή ζωή, όμορφη,
σκληρή ή εύχάριστη, δέν παύει νά είναι αγώνας.
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Πρωτεργάται

τής

νίκης

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ
ΤΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

26 ' Ο κ τ ωβ ρ ί ο υ 1912

'Η Σολονίκη πού ’σβήνε μέ
(τοϋ καιρού τό διαβα
καντήλι πού τρεμόφωτο για
ί,άδι λαχταρά
Ό Βαρδάρης έκυλοΰσε τά θολά
του νερά στην άκρογιαλιά τοΰ Θερ
μαϊκού, καί ένας μολιβένιος ουρα
νός άπλωνε στον Μακεδονικόν
όρίζοντα επί πολλαϊς ήμέραις με
γάλα σταχτιά σύννεφα, τά όποια
άνελύοντο σιγά - σιγά εις σταγόνας
βροχής, πού είχε μεταβάλει δλον
τόν κάμπον, άπό τήν Κουλακιά
έως τήν Θεσσαλονίκη, σ’ ένα άπέραντο τέλμα. Τά Ελληνικά στρα
τεύματα μετά τόν θρίαμβον των
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άπό βραδύς κοιμήθηκε δυστυχι(σμένη σκλάβα
και τήν αύγούλα ξύπνησε άρχόντισα, κυρά».

Γιανιτσών ήρχισαν νά περισφίγ
γουν τήν πόλιν, πού συνεκέντρωνε
τόσους αιώνας τά όνειρα τής φυ
λής, καί άπό στιγμή σέ στιγμή έπερίμεναν τήν διαταγήν τής προελάσεως γιά νά εκτοπίσουν τά τελευ
ταία συντρίμματα τοΰ στρατού τοΰ
Χασάν Ταξίν πασσά. Μιά μυστική
άγωνία συνέσφιγγε τήν έλληνική
ψυχή στο ωραίο της όνειρο, πού
τόβλεπε νά μεταβάλλεται σέ μιά

άλήθεια, σέ μιά πραγματικότητα,
πού ήταν σάν άπίστευτη.
Άπό τό Δέλτα τοΰ Βαρδάρη, κά
τω στάς έκβολάς του, έφαίνοντο μέ
σα στό λιμάνι τής Θεσσαλονίκης
τά μεγάλα θωρηκτά τοΰ Εύρωπαϊκοΰ στόλου. Θά άφιναν τάχα οί
Γερμανοί, καί πρό πάντων οί Αύστριακοί νά κυματίση ή Κυανό
λευκος, στάς έπάλξεις τοΰ Μπεάζ
Κουλέ; Καί έδάγκωνε τήν καρδιά
όλων ψυχοφθόρος άμφιβολία, τήν

όποιαν έξέτρεφεν ή βραδύτης τής
προελάσεως τοϋ 'Ελληνικού Στρα
τού, καί έγιγάντωνε τό φάσμα τής
πολιτικής διαπάλης τοΰ Μεττερνιχ
καί των Άψβούργων, πού άπέβλεπέ πρό τόσων αιώνων εις τήν κατάκτησιν τής Θεσσαλονίκης. Θά
πήγαιναν λοιπόν άδικα τόσαι θυσίαι, καί τόσοι αιματηροί άγώνες
άπό τής εποχής, τοΰ Μελά; Ή Σιά
τιστα, τό Μορίχοβον ή Έλασσώνα, τό Σαραντάπορον, τά Γεννιτσά,
πού είδαν τόσα λεβέντικα κορμιά
νά λυγίζουν στο βόλι τοΰ χάρου,
δέν θά είχαν τήνάπόδοσιν τοΰ ήρωϊσμοΰ των καί τής έθελοθυσίας των,
εις τήν άνύψωσιν τής Κυανόλευ
κου επί των φρουρίων τής Θεσσα
λονίκης; Περνοΰσαν άπρακταις αί
ήμέραις, ή μία ύστερα άπό τήν
άλλη, μετά τήν μάχην των Γεννιτσών. Μιά έγκληματική άπρονοησία εϊχεν άφήσει ν’ άνατιναχθή με

τά τήν μάχηγ ή μεγάλη γέφυρα
τοΰ Βαρδάρη. Τό μηχανικόν τής
έβδομης Μεραρχίας κατεγίνετο τώ
ρα νά πήξη γεφύρας στούς Γεννιτσάδες, στήν Κουλιακιά, στούς
Βαλμάδες, καί εις άλλα σημεία
τοΰ ποταμοΰ. Έπϊ τέλους τήν με
σημβρίαν τής άλησμονήτου 26ης
’Οκτωβρίου 1912 δίδεται εις τά
Στρατεύματα ή διαταγή τής προε
λάσεως. "Ολων τά στήθη έσκίρτησαν άπό χαράν καί αί 'Ελληνι
κοί Μεραρχίαι, προηγουμένης τής
έβδομης ύπό τόν Συνταγματάρχην
Κλεομένην, διήλθον τάς γεφύρας
καί προύχώρησαν κατά τής Θεσ
σαλονίκης. Ή το τό τελευταϊον έπιχείρημα, διά νά πεισθή ό Χασάν—
Ταξίν Πασάς νά παραδώση εις
τά Ελληνικά Στρατεύματα τήν
πόλιν, χωρίς άσκοπον αιματοχυ
σίαν καί τόσους άλλους κινδύνους
πού παρακολουθοΰν τήν τύχην

τών καταλαμβανομένων κατόπιν
μάχης πόλεων. ’Αλλ’ ή ήμέρα
τής 26ης ’Οκτωβρίου είχε προχω
ρήσει πλέον καί αί έσπεριναί άνταύγειαι τοΰ μελαγχολικοΰ ούρανοΰ εύρήκαν τήν πρωτοπορείαν
τοΰ Έλληνικοΰ Στρατοΰ εις τούς
μπαξέδες τής Θεσσαλονίκης. ’Ε
κεί διετάχθησαν—καί πολύ όρθώς
—νά άναστείλωσι τήν προέλασιν,
διά νά μή είσέλθουν έν καιρώ νυκτός εϊς τήν πόλιν.
Πέρα στήν Κουλακιά, πού ευρίσκετο τό Έπιτελεϊον τής έβδομης
Μεραρχίας, είχε λησμονηθή, εϊς
τινα υπηρεσίαν έπιτάξεως, ένα μι
κρό άπόσπασμα τής Στρανονομίας
τής Μεραρχίας. Άπετελεΐτο άπό
δύο έφιππους ύπενωμοτάρχας.καί
τρεις ιππείς Χωροφύλακας ύπό
τόν άξιωματικόν τής Χωροφυλα
κής κ. Κων. Μανωλικίδην, έπόπτην τών μεταγωγικών τής Μεραρ
χίας. Τήν τελευταία στιγμή τό ένθυμήθηκαν, καί διά δύο έφιππων
άγγελιαφόρων διέταξαν τόν έπί
κεφαλής τοΰ στρατονομικοΰ άποσπάσματος άξιωματικόν «νά μεταβή εις Θεσσαλονίκην» .Τό πράγμα
ήτο άρκετά παράδοξον, γνωστοΰ
δντος, ότι ή πόλις δέν είχε παραδοθή άκόμη. ’Αλλά καί ή διαταγή
ήτο ρητή καί σαφής. Καί τό άπό
σπασμα έξεκίνησεν ύπό μίαν έκνευριστικωτάτην σιγανήν βροχήν, δι
έσχισε τόν πλημμυρήσαντα Γαλ
λικόν ποταμόν, καί άφ’ οδ, ούτε
άπό τάς Έλληνικάς προφυλακάς
έλαβε νεωτέραν διαταγήν άναστέλλουσαν τήν πρώτην, διηυθύνθη
πρός τήν Θεσσαλονίκην, είς τά
πρόθυρα τής όποιας έφθασε περί

Αύτή ή φωτογραφία - άπό
τις πλέον σπάνιες - έδημοσιεύθη είς τό περιοδικόν
«ILLUSTRATION» μέ τόν
υπότιτλο: «Ό άρχηγός της
Βαλκανικής συνεργασίας».
Έ τσι παρουσιάζει τόν έαυτόν του ό Φερδινάνδος τής
Βουλγαρίας έκμεταλλευόμενος τήν άριθμητική υπε
ροχή τοΰ στρατού του έναν
τι τών άλλων Βαλκανικών
λαών. "Υστερα άπό λίγο ό
«άρχηγός τής Βαλκανικής»
κατετροπώνετο άπό τήν
Ελληνική λόγχη.
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Λιθογραφία τής έποχής παριστάνουσα τήν μάχη τ&ν Γιαννιτσών (20 ’Οκτωβρίου 1912).
Ή μεγάλη νίκη τοδ ΈλληνικοΟ Στρατοϋ στά Γιαννιτσά άνοιξε τόν δρόμο γιά τήν άπελευθέρωσι
τής Θεσσαλονίκης.

τήν 9ην μ. μ. τής 26ης ’Οκτωβρίου. έξέθετεν είς περιπετείας σοβαρο"Εξαφνα, εις άπόστασιν όλίγων τέρας άπό έκείνην είς τήν οποίαν
μέτρων άπό τής μικρας σιδηροδρο εύρέθη, διότι οί διοικοΰντες δέν
μικής γεφύρας τής γραμμής τοΰ έλαβον τήν στοιχειώδη πρόνοιαν
σιδηροδρόμου Μοναστηριού ό επί νά τόν ειδοποιήσουν, ότι τά διάφο
κεφαλής αξιωματικός διέκρινε μι ρα στρατιωτικά τμήματα θά κατηυκρόν Τουρκικήν άστυνομικήν περί λίζοντο τήν νύκτα έκείνην έξωθεν
πολον, ή όποια εις τόν ποδοβολη- τής Θεσσαλονίκης. Καί έκρινεν,
τόν των ίππων τοΰ προχωροϋντος ότι μόνον ψυχρά καί λελογισμένη
τροχάδην άποσπάσματος είχε λά ενέργεια ήδύνατο νά άπαλλάξη
βει στάσιν άμύνης, άγνοοΰσα τάς τής άπροόπτου έκείνης περιπετείας.
προθέσεις τής μοιραίας εκείνης Προσχώρησε λοιπόν, καί διά τοΰ
κινήσεως. Ό επί κεφαλής τοΰ άπο ένός ύπό τάς διαταγάς του υπενω
σπάσματος, προσανατολισθεϊς πρός μοτάρχου, γνωρίζοντος ολίγα τουρ
τήν πραγματικότητα καί τήν παρε- κικά, έδήλωσεν είς τόν τοΰρκον
ξήγησιν, ήτις τόν εφερεν είς τήν περιπολάρχην, ότι θά διενυκτέρευε
τρομοκρατουμένην άκόμη Θεσσα διά λόγους υπηρεσίας έν τή πόλει,
λονίκην —ίσως διά νά πραγματο- καί έζήτησεν ένα τοΰρκο Χωρο
ποιηθή εν τω προσώπω των άποτε- φύλακα, διά νά τόν όδηγήση είς
λούντων τό άπόσπασμα ή ελπίς ότι τό «Όλυμπος—Παλλάς».
Είναι άλησμόνηται, άλήθεια αί
τήν έορτήν τοΰ 'Αγίου Δημητρίου
θά είσήρχετο ό Ελληνικός Στρα στιγμαί έκεϊναι διά τούς άνδρας
τός είς τήν πόλιν—δέν έθορυβήθη, τοΰ έλληνικοΰ άποσπάσματος, εύοΰτε άνέστειλε τήν προχώρησιν ρεθέντας μοιραίως ύπό τάς τρα
τοΰ άποσπάσματος. Ή το προφα γικός συνθήκας ένός περιβάλλον
νές, ότι τοιαύτη ένέργεια θά τόν τος τόσον έχθρικοΰ πρός αυτούς.
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Ά λλ’ αί στιγμαί έκείναι ήσαν
τόσον έπισφαλείς, ώστε δέν έπέτρεπον άμφιταλαντεύσεις καί δισ
ταγμούς. Μόν<£ν ψύχραιμος καί
άποφασιστική ενέργεια ήδύνατο ν’
άπαλλάξη τό άπόσπασμα άπό τήν
δυσχερή θέσιν είς τήν όποιαν εύρέ
θη. Καί ό επί κεφαλής αξιωματικός
μέ τήν άμερημνησίαν καί τήν έπιβεβλημένην εκ τών περιστάσεων
φυσικότητα κινήσεων διηυθύνθη
είς τό Τουρκικόν ’Αστυνομικόν
Τμήμα τοΰ Τοπχανέ, παρέλαβεν
έκεΐθεν δύο Τούρκους Χωροφύ
λακας παραχωρηθέντας λίαν προθύμως-^άπό τούς Τούρκους ’Αστυ
νόμους, καί τούς μέν άνδρας άπέστειλεν είς τό Μάλτα—χάνι πρός
διανυκτέρευσιν, αυτός δέ διά τής
Έγνατίας όδοΰ καί τής τότε όδοΰ
Σαμπρή πασσα μετέβη είς τό Ό λυ
μπος—Παλάς. Οί πολυάριθμοι ζωνα ράδες τών περί τό Τόπ - χανέ κα
φενείων, οί όποιοι πρός στιγμήν
ήτοιμάσθησαν νά έπιτεθώσι κατά
τοΰ Έλληνικοΰ άποσπάσματος άλλ*

Σπάνια φωτογραφία άπό μάχη στό Βαλκανικό πόλεμο. Ελληνική πυροβολαρχία μέ κλίσι
τών κανονιών της 45 μοιρών. Τό Πυροβολικό υπήρξε μεγάλος συντελεστής τής Ελληνικής
νίκης.

άνεχαιτίσθησαν υπό τών συνετωτέρων, καί μερικοί Ίσραηλΐται, οί
όποιοι εύρίσκοντο ακόμη τήν ώραν
εκείνην εις τάς οδούς τής πόλεως,
παρηκολούθουν έκπληκτοι τήν άνεξήγητον δι’ αυτούς έμφάνισιν ελ
ληνικού αποσπάσματος εις τήν
κεντρικωτέραν αρτηρίαν τής πό
λεως. Καί ήτο τόση ή έκπληξίς
των, ώστε καί όταν ό κ. Μανωλικίδης είσήλθεν εις τό Όλυμπος
—Παλάς, συνηθροίσθησαν έξωθεν
αυτού καί διά τών ύέλων τού κα
ταστήματος παρετήρουν, διά νά
πεισθοΰν, όντως αν Έλλην άξιωματικός τού Ελληνικού στρατού
ευρίσκετο τήν νύκτα εκείνην εις
τήν Θεσσαλονίκην. Πρό πάντων
οί Ίσραηλΐται δέν ήθελαν νά πιστεύσουν τούς όφθαλμούς των, διό
τι ή Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλή
ρων εκατονταετηρίδων τούς είχε
πείσεΤ, ότι ή Θεσσαλονίκη τάχιον

ή βράδιον ήθελε καταστή Αύστριακή κτήσις.
’Αλλά δέν ήτο όλιγωτέρα ή έκπληξις τών ευρισκομένων έντός
τού «Όλυμπος Παλάς» εύρωπαίων
τινών άνταποκριτών, μεταξύ τών
όποιων ό κ. Πράϊς τών «Τάϊμς»
τού Λονδίνου κμΐ ό κ. Βέμπερ, άνταποκριτής γαλλικών έφη μερίδων.
Ήσαν πρός τούτοις ό έλλην άρχιτέκτων Θεσσαλονίκης κ. ’Απόστο
λος Γραικός, καί ό διευθυντής τού
«'Ολυμπος —Παλάς» κ. Κωνστ.
Τσώμος. Οί τελευταίοι ούτοι έπλησίασαν μετ’ όλίγον τόν κ. Μανωλικίδην ό δέ κ. Πράϊς έζήτησεν
άπό αύτόν πληροφορίας περί τών
έλληνικών στρατευμάτων, τάς ό
ποιας έτηλεγράφησεν εις τούς «Τάϊμς». ’Εντεύθεν ή κυκλοφορήσασα
εις τόν Ευρωπαϊκόν τύπον εΐδησις,
ότι ή Θεσσαλονίκη κατελήφθη τήν
ήμέραν τής εορτής τού 'Αγίου

Δημητρίου, έν φ κατά ιστορικήν
άκρίβειαν τών γεγονότων τά Ε λ 
ληνικά στρατεύματα είσήλθον εις
Θεσσαλονίκην τήν έπομένην τήν
27ην ’Οκτωβρίου 1912.
' Είναι πολλοί οί άμφισβητήσαντες τό γεγονός τής προτεραιότητος
τής εισόδου εις τήν Θεσσαλονίκην,
κατά τήν κατάληψιν τής πόλεως
πρό τεσσάρων έτών. 'Η άναμφισβήτητος όμως ιστορική άλήθεια
είναι ότι ή τιμή αΰτη έκ μοιραίων
συμπτώσεων έλαχεν εις τόν αξιω
ματικόν τής Χωροφυλακής κ. Κων.
Μανωλικίδην. -Καί μόνον περί το
μεσονύκτιον τής νυκτός έκείνης
είσήλθον εις Θεσσαλονίκην όί
άξιωματικοί τού Ελληνικού ’Επι
τελείου, οί ύπογράψαντες έν τώ
Δικαστή ρίω τό πρωτόκολλον τής
συνθήκης τής παραδόσεως τής πό
λεως εις τά νικηφόρα Ελληνικά
Στρατεύματα.
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ΚΟΝΤΑ στά Έλληνο - Γιουγκο
σλαβικά σύνορα, άνάμεσα σέ δα
σωμένες πλαγιές καί βουνά πανύ
ψηλα, ζεΐ κι’ άναπνέει τόν έλεύθερο
άγέρα τής έλληνικής πατρίδας,
ένα χωριό δοξασμένο οί Πρόμαχοι.
Τό χωριό αύτό, πού τό όνομά του
φανερώνει καί την ιστορία του,
παλιότερα λεγόταν Μπάχοβο. Καί
μέ τό όνομα αυτό σημειώνει τήν
παρουσία του στά δοξασμένα εκεί
να χρόνια, όταν οί "Ελληνες πά
λεψαν τόν μεγάλο άγώνα γιά τήν
ύπαρξη τής ίδιας τής Ελλάδος,
τόν Μακεδονικό άγώνα.
Έκεΐ, λοιπόν, στους Προμάχους
στά 1875 γεννήθηκε ό Γιάννης Βέσκος, πού έγινε γνωστός άργότερα
μέ τό όνομα Καπετάν Τσότσος ό
Μπαχοβίτης. Τό παιδί μεγάλωσε
καί γνώρισε μέ τόν καιρό τόν πόνο
τής σκλαβιάς, όπως τόν γνώριζαν
άπ’ τό μικρότερο χωριό ως τή με
γάλη πολιτεία όλα τά Ελληνό
πουλα, ένοιωσε κάποια μέρα νά
φουντώνη μέσα του καί ό πόθος
τής λευτεριάς. ’Από γενιά σέ γενιά
αιώνες τώρα παραδίδονταν αύτός
ό πόθος, τόν είχε σμίξει μέ τό κα
θημερινό ψωμί τών σκλαβωμένων
ή άπαντοχή. "Ετρεφε τήν ψυχή
τοικ:, τά όνειρά τους, ή άγια έκείνη
ώρα πού περίμεναν. ΚΓ ήξεραν
πώς ό έρχομός της θ’ άπαιτοΰσε θυ
σίες—δέν γινόταν άλλοιώς.
Τδξερε αύτό ό'Βέσκος κι’ ήταν
έτοιμος γιά τό κάθε τί, φτάνει νά
είχε τήν τύχη νά δή στά χρόνια
τής ζωής του τό χωριουδάκι του
έλεύθερο.· Στις άρχές τοϋ αιώνα,
άντρας, πιά, άναγκάστηκε μιά μέρα
νά πάρη τά βουνά, μαζί μέ τό γέρο
πατέρα του, τούς θειούς του, τ’
άδέλφια καί τά ξαδέλφια του.
Μιά διαφορά μέ κάποιον Τούρκο
τι.ιφλικά, τό αίμα πού άνάβει όταν
τό δίκιο πατιέται δίχως ντροπή,
κι’ ή στιγμή πού σέ κάνει νά μήν
άντέχης πιά —όλα αυτά ώδηγήσαν
642

τούς άντρες εκείνους στήν ύστατη
άπόφαση. Μπορεί νά μήν είχε φτά
σει άκόμη ή μεγάλη ώρα πού προσ
δοκούσαν, όμως καί ν’ άπομείνουν
έκεΐ καθηλωμένοι περιμένοντάς
την, τούς φάνηκε άδύνατο. Κι’ έτσι
ξεσηκωθήκαν.
Θά μπορούσαν βέβαια, όπως συν
ηθίζονταν τότε, νά ξενητευτοΰν —
οί νεώτεροι τούλάχιστον —στήν
’Αμερική. Νά καταφύγουν έκεΐ,
νά ξεχάσουν καί νά ξεχαστοΰν.
Όμως, τούς έμπόδιζε σ’ αυτό ή
άγάπη γιά τό χωριό τους. Δέν ήθε
λαν νά τό άφήσουν άπροστάτευτο,
έστω κι’ αν ήξεραν πώς ή βοήθεια
πού είχαν νά τού προσφέρουν ήταν
έλάχιστη. "Εμειναν λοιπόν στήν
περιοχή, πάνω στό βουνό, κι’ έβλε
παν τό Μπάχοβο άπό μακρυά, δίχως
άκόμη νά μπορούν νά έλπίζουν σέ
μιά σύντομη έπιστροφή τους. Κά
που —κάπου τή νύχτα μέ πολλές
προφυλάξεις ένας τους κατέβαινε
ώς έκεΐ, έφερνε κι’ έπαιρνε νέα άπ’
τις γυναίκες καί τά κορίτσια τής
οικογένειας.
Ό ταν πρωτοφάνηκαν οί κομιτα
τζήδες μέ τις υποσχέσεις τους γιά
έλευθερία, ή έλπίδα ζωντάνεψε
στήν καρδιά τών άπλών καί άνύποπτων έκείνων άνθρώπων. Γιατί
όχι; ’Αφού στόν Χριστό καί στόν
Τίμιο Σταυρό ώρκίζονταν πώς θά
πολεμούσαν τόν τύραννο οί κομι
τατζήδες, δέν θά βαστοΰσαν τόν
όρκο τους; Θά χτυπούσαν τούς
Τούρκους, θά έλευθέρωναν τά χω
ριά. Ή ειρήνη κι’ ή ευτυχία θά δια
δεχόταν τήν άπελπισία καί τό σκο
τάδι τής σκλαβιάς —όλα θά πή
γαιναν καλά.
Ό λα θά πήγαιναν .καλά! Δέν
χρειάστηκαν παρά λίγες μέρες γιά
νά καταλάβουν οί ξερριζωμένοι
Μπαχοβίτες τί άκριβώς έσήμαινε
έκεΐνο τό «κάλά». Λευτεριά έταζαν
οί νεοφερμένοι σωτήρες, κι’ άντί
λευτεριά έβαζαν φωτιά κι’ έκαιγαν

τά χωριά. "Εταζαν χαρά καί σκορ
πούσαν δάκρυα. Κοντά στόν πρώ
το δυνάστη, ένας δεύτερος έρχόταν νά προσΐεθή. Κι’ ό δεύτερος
αύτός ήταν άκόμη πιό έπικίνδυνος,
γιατί σοΰ παρουσιάζονταν σάν αδε
λφός.
Ό Βέσκος κι’ οί δικοί του καταλάβαν τότε, πώς άν τό χωριό τους
κινδύνευε ώς τώρμ μιά φορά, ό
κίνδυνος διπλασιάζονταν. ’Απο
φάσισαν λοιπόν νάχουν τά μάτια
τους δεκατέσσερα καί νά μή δί
νουν πίστη στά πλανερά λόγια.
Καμώνονταν πώς δέν είχαν ύποψιαστή, μ’ άποφεύγαν όσο μπο
ρούσαν τή συντροφιά καί τή συζή
τηση μέ τούς νεοφερμένους. Ένα
μόνο ζητούσαν άπ’ αυτούς: Νά
μή πειράξουν τό Μπάχοβο. Κι’
έκεΐνοι άμέσως μέ τό χαμόγελο
τούς τό υπόσχονταν, ώρκίζονταν
κιόλας. "Ωσπου μιά μέρα, τό καλο
καίρι τού 1904, ή μάσκα έπεσε.
"Ακούσε ό Βέσκος τήν καμπάνα
νά χτυπά στό Μπάχοβο καί σφίχτη
κε ή καρδιά του. Σέ σκλαβωμένο
τόπο, γιά καλό δέν χτυπάει ή κα
μπάνα. "Ηθελε νά τρέξη νά δή τί
συμβαίνει. Μά ό πατέρας του δέν
τόν άφηνε. Τί μπορούσαν νά κά
μουν πέντε έξη νομάτοι όλοι κι’
όλοι; ’Αγρίεψε τότε ό γιος: Τί
μπορούσαν νά κάμουν; Μήκαί λοι
πόν γιά τήν ήσυχία καί τήν προ
φύλαξή τους είχαν άνεβή στό βου
νό; Νά βλέπουν καί νά μήν άνακατεύονται; γι’ αύτό μονάχα; Καί τό
χωριό; Τί γινόταν τή στιγμή έκείνη
στό χωριό τους;
Δέν χρειάστηκε ώστόσο νά ποΰν
περισσότερα πατέρας καί γιός.
Τό μαντάτο τούς πρόλαβε. Κά
ποιος χωριανός τους πού ξέφυγε,
ήρθε νά τούς τά πή: Περικυκλώσαν οί κομιτατζήδες τό Μπάχοβο
καί συγκεντρώσαν τούς χωρικούς
στήν πλατεία νά τούς άνακοινώσουν τή διαταγή: Ν’ άρνηθοΰν τόν

Μητροπολίτη Φλωρίνης* στόν ό
ποιο υπάγονταν και νά γίνουν σχι
σματικοί. Κι’ apu τή διαταγή έκείνη τή δέχονταν μέ τό καλό, πάει
καλά. Άλλοιώς...
Σ’ εκείνο τό άλλοιώς δεν δώσαν
μέ τά λόγια συνέχεια. Προτίμησαν
τά έργα. Πιάσαν καί κομματιάσαν
μπροστά στους έκπληκτους χωριιςρύς έναν περαστικό άπό τό χω
ριό ”Ιδα. Αυτός ό περαστικός πού
λεγόταν Μλαδένης, είχε τάχα συνο
δέψει τον Έλληνα Μητροπολίτη
στήν Άρδέα, καί γι’ αυτό τό μεγά
λο του έγκλημα, πλήρωνε τώρα μέ
τή ζωή του!
Είδαν κι’ έπαθαν νά συγκρατή
σουν οί δικοί του τόν Βέσκο, νά
μήν κατηφορίση μοναχός του γιά
τήν πλατεία τοϋ χωριού, όπου συνέβαιναν δλα αυτά. Σέ μιά στιγμή
τοϋ είπε ό πατέρας του:
—Μονάχος σου! Πού θά πας
γιέ μου; Θά σέ καταπιούν.
Καί τού άποκρίνεται, τού γονιού
του:
—Θά μέ καταπιούν! Χίλια στό
ματα ν’ άνοίξουνε γιά νά κατα
πιούνε τή λευτεριά, των Ελλήνων
άδικα θά πασκίσουν. Μ’ αν τύχη
καί τό καταφέρουν νά τήν κατα
πιούν, πάλι θά τήν ξεράσουν. Γιατί
’ναι λιθάρι πού δέν τό χωνεύει κανενός, μηδέ καί τού πιό άγριου θε
ριού τό στομάχι.
Κι’ άπό κείνη τήν ώρα τάβαλε
μ’ όλους ό Γιάννης Βέσκος καί τό
φώναξε καί τ’ ώρκίστηκε. Μοναχός
νά κινήση. Κι’ άν είν’ άλήθεια πώς
δέν εύρέθηκε Έλληνας σκλαβω
μένος, πού νά μήν κερδίση τή λευ
τεριά του, θά τήν κέρδιζε τώρα κι’
αύτός.
Στο αναμεταξύ στό χωριό του,
τό έγκλημα των κομιτατζήδων άντί
γιά τρομάρα ξεσήκωσε τήν άπόφαση. Ό ίερεύς των Προμάχων
Δημήτριος Παπανικολάου, πού ένα
άπ’ τά συνοριακά φυλάκια τής πα
τρίδας μας έχει σήμερα τ’ όνομά
του, κατέβηκε στή Θεσσαλονίκη
τράβηξε ίσια στή Μητρόπολη καί
στό Ελληνικό Προξενείο κι’ άφηγήθηκε τά συμβάντα. «Ήταν άνάγκη νά μήν κυριαρχήσουν στήν
περιοχή τών Προμάχων οί κομι
τατζήδες, όλοι οί κάτοικοι τών χω
ριών ήταν έτοιμοι νά πολεμήσουν
φτάνει εκεί στις απόμακρες γωνιές
τους νά τούς έστελναν κάποια βο
ήθεια. Τί βοήθεια; Θάρρος; Θάρρος
είχαν καί παραεΐχαν, τούς περίσ
σευε. Ό πλα ήθελαν, βόλια ήθελαν,
γιά νά στήσουν άπ’ δνα φρούριο

σέ κάθε σπιτικό. Κι’ άμα είχαν τόν
τρόπο νά πολεμήσουν, άς έρχόταν
όποιος παλληκαράς ήθελε νά βγάνη διάτες καί νά τούς ζητά ν’ άλλαξοπιστήσουν». Αύτά είπε καί ξανάπε ό φλογερός εκείνος πατριώ
της ό Παπαμήτσος τών Προμάχων
καί πρόσθεσε πώς δέν θάφευγε άπό
τή Θεσσαλονίκη, άν δέν'έβλεπε μέ
τά μάτια του τή βοήθεια πού ζη
τούσε.
Πράγματι δέν άργησε καί πολύ
γιά νά δή αύτή τή βοήθεια. Ό ίδιος
σέ μιά άφήγησή του, πού περιέχεται στό βιβλίο «Μακεδονικός ’Α
γών» τού κ. ’Αγγέλου Άνεστόπουλου, μάς πληροφορεί σχετικά: «Τό
τε στήν περιοχή μας φάνηκε ό Καπετάν Μανόλης Κατσίγαρης. Μαζί
του ήσαν κι’ οί Καπεταναΐοι Ξενο
φών Ζορμπάς καί Νικόλαος Δουμπιώτης ή Επαμεινώνδας. ’Αξιω
ματικοί Κρητικοί πού τούς στεΐλαν άπό τήν ’Αθήνα καί τή Θεσ
σαλονίκη. ’Ακόμη θυμάμαι τά τρα
γούδια τους, πού άμέσως μάθαμε
καί μεΐς.
Είμαι ξένος κι’ ήρθα τώρα άπό
(μέρος Κρητικό
έμαθα τών άδελφών μου τόν φρικτό
(τυράννισμά
έτρεξα κι’ έγώ ό καΰμένος γιά νά
(τούς έκδικηθώ
γιά τήν πίστη μου καί μόνο καί
(γι’ αύτή νά σκοτωθώ.
Στ’ δνα χέρι τή Σημαία καί στό
(άλλο τό σπαθί
μέσ’ στά δόντια τό μαχαίρι καρτε(ρώ τήν προσταγή...
«Τά λημέρια τους», συνεχίζει
στήν άφήγησή του ό Παπαμήτσος,
«ήσαν στό βουνό, πιό μέσα στό δά
σος άπό όξυές. Φορούσαν φουστανέλλες καί έμοιαζαν σάν τούς πο
λεμιστές τού 21. Μάς γέμιζαν χα
ρά όταν τούς βλέπαμε. Περνούσαν
καβάλλα στό άλογο τά χωριά, καί
όλοι ζητούσαμε νά τούς άκολουθήσουμε. Πολέμησαν σκληρά καί
άγρια πάνω στό χιόνι καί κάτω
άπό βροχή, πολλές φορές χωρίς
ψωμί. ’Από τό χωριό μας τούς στέλ
ναμε τρόφιμα, άλλά πολλές φορές
δέν τούς βρίσκαμε, γιατί κυνηγού
σαν διαρκώς τούς κομιτατζήδες.
Ποτέ οί τελευταίοι δέν στάθηκαν
νά πολεμήσουν μέ τούς δικούς μας.
Ό ταν οί Μακεδονομάχοι φεΰγαν
άπ’ τά χωριά, τότε οί κομιτατζήδες
ξετρυπώναν άπ’ τά κρησφύγετά
τους. Κι’ έλεγε καί τό τραγούδι:
Καραμανώλης φώναξε: Βρέ Δήμο,
(άρκουδιάρη,
Στάσου νά πολεμήσουμε άν είσαι

(παλληκάρι
Δυο μήνες τώρα περπατώ, πού είσαι
(δέν ήξεύρω,
Πού πάς λοιπόν καί κρύβεσαι καί
(δέ μπορώ νά σ’ εβρω».
Άναψε μέ τόν ερχομό τών ελλη
νικών σωμάτων, στήν περιοχή τών
Προμάχων ό άγώνας. Πρώτος καί
καλύτερος, όδηγός καί βοηθός
τους ό Βέσκος, δέν άφηνε εύκαιρία
νά πολεμά μαζί τους σέ κάθε ένέδρα ή συμπλοκή μέ τούς κομιτα
τζήδες, πού νόμιζαν ώς τότε γιά
έντελώς δική τους τήν περιοχή
καί τώρα πού βλέπαν τήν πραγμα
τικότητα τούς ξυνοφαίνονταν. Μιά
φορά, υστέρα άπό μιά τέτοια συμ
πλοκή, καθίσαν τά παλληκάρια
τών Προμάχων νά φάνε άντάμα μέ
τούς Κρητικούς ζεστό ψωμί. Ζε
στό ψωμί! Ναί, ήταν στ’ άλήθεια
ζεστό. Τούς τδφερναν άπ’ τό χωριό,
βαδίζοντας ώρα μέσα στό χιόνι
οί Μπαχοβίτες μέ τή φροντίδα τού
Παπαμήτσου.
Κι’ έκεΐ λοιπόν πού κάθονταν
καί άκοΰγαν τό γέρο Βάνο, θείο
τού ρέσκου, νά τραγουδά έναν
λεβέντικο σκοπό, ήρθε ή συζή
τηση γιά τήν έπανάσταση στήν
Κρήτη καί τά κατορθώματα τών
Κρητικών. Τό πώς μπήκαν στήν
τάδε πόλη κι’ ύψώσαν τή σημαία—
άναμνήσεις. Ό Βέσκος τ’ άκουσε
κι’ έμεινε σκεφτικός.
—Τί συλλογάσαι μώρ’ σύ Τσότσο; τόν ρώτησε ό διπλανός του ό
Κρητικός.
—Νά, τού άποκρίνεται, θέλω καί
γώ νά λευτερώσω μιά πόλη. Τήν
Άρδέα.
Τ’ άκοΰσαν οί άλλοι καί μισογέλασαν. Ένας τους λέει:
—Λεφτέρωσες τό χωριό σου τσέ
δέ σοΰ φτάνει;
—Ά μ δέ μοΰ φτάνει. Γιατί τό
χωριό μου δέν τό λεφτέρωσα έγώ.
Πάντα ήταν λεύτερο. Μά έγώ θέλω
νά μπώ στήν Άρδέα, νά βάλω τή
σημαία μας καί νά ρίξω τή μπαταριά.
—Σά δύσκολο, λέει κι’ ό γέρο
Βάνος κόβοντας τό τραγούδι του.
Τόν έπιασαν τότε τόν Βέσκο τά
μπουρίνια του. Θυμήθηκε κείνη τή
μέρα πού είχαν χυμήξει άπάνωτου
καί τόν βαστοΰσαν νά μήν τρέξει
στό χωριό.
—Σά δέν ήταν δύσκολο, μπάρμπα,
θά τδβανα στό μυαλό μου; Τί είμαι,
τ’ ήμουνα, ένας τσομπάνης φτω
χός. Μή κι’ άλλο τίποτα θά γίνω;
Συνέχεια σελίς 647
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11) Ξένον νόμισμα —Κι' αυτή διαβά
ζεται—Τό όνομα τού Γκίνες.
12) Χωριό τών Πατρών—Τά βουνά τής
’Ολυμπίας —Μετρούν φίλμς.
13) Γεμάτα, έμπλεα—Ψάρι συγγενές τού
Χάνου (γεν.).
14) Γίνεται μέ τις μεταφορές.
15) Ρωμαϊκά νομίσματα —Μπερδεμένα
(Δημ.).
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
1) Πόλις τής Πελ)νήσου—Περιοχή τής
Μ. 'Ασίας μέ πρωτεύουσα τά "Αδανα.
2) Γίνεται καί στή σκέψη.
3) 'Ιερό πλοίων τών ’Αθηναίων—Νηστί
σιμο έδεσμα
4) Λεπτή κλωστή (άντιστρ.) —Ήταν
καί ό Δούρρειος — ’Ενθουσιάζει
'Ισπανούς.
5) Ήρωίδα τού Ζολά —Κατ’ ευχήν,
εύχάριστα —Δεμίρ... Τό Σιδηρόκαστρον.
6) Καί τό χάπι είναι—Τό άεροδρόμιον
τής Θεσσαλονίκης —Κρητικόν άρθρον.
7) Γνωστή τού «Νίκα» —Τις νύχτες
άκούγεται άπό τροβαδούρους.
8) "Εχουν καί τά φασολάκια—’Αποθή
κη σιτηρών.
9) Τέτοιο Κράτος είναι τό Πακιστάν—
Καί σ’ αύτά μπαίνουμε.
10) Αισθητήριον—"Οχι πυκνά—Ό άδελφός τού Χριστού,
11) Τούρκικο φαγητό —’Επαρχία τής
Κρήτης —Γυναίκα τού Μωάμεθ.
12) Φαινόμενο τών πολικών Χωρών —
’ Βρώμικα, ανίερα —Θυμίζει ’Αϊζενχάουερ.
13) Ήταν ή Αίκατερίνη τής Ρωσίας —
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Κατάλοιπο τού ζαχαροκαλάμου.
14) Καί’ύποκρίτριες τις λένε μεταφορικώς.
15) Κράτος τής ’Αφρικής —Καί σταυ
ρωτά υπάρχουν.
ΚΑΘΕΤΩΣ
1) Μέρος τού όπλου—Καί ό μαθητής
μπορεί νά είναι.
2) Είναι πολλές μελωδίες τής ’Εκκλη
σίας μας.
3) Υποκοριστικόν γυναικείου όνόματος —Χωρίζουν τά έξαλα άπό τά
ϋφαλα.
4) Σύνδεσμος—Τό ίδιο μέ τό 5 όριζοντίως β'—’Αδελφή τού Λαζάρου.
5) Πολύ γλυκό (μεταφ.)—Γνωστή όπε
ρα—"Ενα χρώμα.
6) ’Αντικανονικά, άνεπίτρεπτα—Καί τήν
άράδα έννοεϊ—Συμφωνεί.
7) Πολύτιμος λίθος —’Αθλητικοί χώ
ροι.
8) Πληθυντικός προσωπικής άντωνυμίας -Θηλ. άναφορικής άντωνυμίας
(Πληθ.).
9) Έχουν καί φιογκάκια συχνά—Ένας
άπό τούς ΐρεϊς Σωματοφύλακες.
10) Δέν διαφέρουν—Σέ θάλαμο σκοτώ
νουν—Γυναικείο όνομα.

1. ’Από ποιόν καί πότε Ιδρύθηκε τό
’Οθωμανικόν κράτος καί ποια ή πρώτη
πρωτεύουσά του;
2. Πού καί πότε έγινε ή ναυμαχία τού
Γέροντα, μεταξύ ποιων καί ποιό τό άποτέλεσμα;
3. Πότε έγινε καί τί περιελάμβανε ή
περιώνυμη «Συνθήκη τών Σεβρών»;
4. Πότε, πού καί μεταξύ ποιων έγινε
ή περίφημη «Μάχη τών Πυραμίδων;»
5. Τί υποστήριζε ή διδασκαλία τού
Λουθήρου;
6. Ποιά χρονική περίοδο καλύπτει ή
άρχαία έλληνική ιστορία;
7. Στήν ιστορία πώς όνομάζεται ή χρο
νική περίοδος άπό τό 146 π. X. μέχρι
τό 325 μ. X.;
8. Τί ήταν τό «Πανελλήνιον» πού κατήρτισε ό Καπόδίστριας;
9. Ποιός όνομάστηκε «’Απόστολος
τών ’Εθνών;».
10. Πώς όνομαζόνταν οί γονείς τού
Γρηγορίου τού Θεολόγου;
ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ
1. Μεταξύ έγωιστή καί μετριόφρονα;
2. Μεταξύ ένός άδειου κεφαλιού καί
ένός άδειου κουβά;
3. Μεταξύ φρονίμου καί άφρονος;
4. Μεταξύ έργασίας καί πλούτου;
5. Μεταξύ έρωτα καί φωτιάς;
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Οί Ώ ρ ες σύμφωνα μέ την έλληνική
μυθολογία, iVrav θυγατέρες τού Δία
και τής θέμιδας. ’Ονομάζονταν Ευνο
μία, Δίκη κα! Ειρήνη. Φύλαγαν τις
πύλες τού Ουρανού καί τού Όλύμπου.
'Αλλοτε δμως συνόδευαν τον Δία, τήν
Ή ρα , τήυ ’Αφροδίτη κα! ιδιαίτερα τόν
Ή λιο. ’Επειδή ήταν προστάτιδες της
αύξήσεως καί της εύημερίας, στην ’Ατ
τική όνομάζονταν Θαλλώ, Αύξώ κα!
Καρπό.
Ό "Αδης, ό βασιλιάς τοΰ κάτω κόσμου
κατά τήν έλληνική μυθολογία, όνομαζόταν κα! Πλούτων για 
τί σάν θεός τής γης,
πρόσφερε τόν ύπόγειο
πλούτο, τούς καρπούς
κα! τά μέταλλα στούς
άνθρώπους.
Σ τις εΙκσνικές παραστάσεις
μοιάζει μέ τόν Δία
κα! τόν
Ποσειδώνα,
άλλά ή όψη του είναι
σκυθρωπή.
Σύμβολά
του ήταν το σκήιπτρο,
τά κλειδιά τοΰ κάτω
κόσμου κα! δίπλα στό
θρόνο του τό σκυλί ό Κέρβερος. ‘Ο
"Αδης είχε γιά ιερό φυτό τό κυπαρίσσι
γ ι’ αΰτό άκόμη κα! σήμερα στά νεκρο
ταφεία πολλών χωρών ΰπάρχουν φυτε
μένα κυπαρίσσια. "Αδης έπίσης όνομαζόταν στήν άρχαιότητα ό τόπος ό
που κατοικούσαν ο! νεκροί, δηλαδή τό
βασίλειο τού θεού "Αδη, όπου αυτός
έκρινε τούς πεθαμένους κα! έπέβαλλε
στούς κακούς σκληρές ποινές.

~
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Κατά τά πρώτα χρόνια τού χριστιανι
σμού, οί καλόγεροι κουβαλούσαν έπάνω
τους μιά μικρή πλάκα
όπου υπήρχε άνάγλυφο ένα άσαρκο άνθρώπινο
κεφάλι μέ μιά
σαύρα
άποτυπωμένη
έπάνω του. Τό περί
εργο αύτό άντικείμεινο
στά λατινικά όνομαζό
τον «Memento morij>, που σημαίνει «μή
ξεχνάς πώς είσαι θνητός». Αυτό γινόταν
γιά νά συνηθίσουνε στήν Ιδέα τοΰ θα
νάτου.

Τό τόσο γνωστό στή χώρα μας λαϊκό
παιχνίδι τάβλι είναι διαδεδομένο καί
σέ πολλά άλλα μέρη τοΰ κόσμου άπό
τά παλιά άκόμη χρόνια.

ΓΝΩΜΙΚΑ
«Όταν οί άνθρωποι έχουν τήν ίδια
γνώμη μέ μένα, έχω πάντα τό φόβο πώς
ή γνώμη μου είναι λανθασμένη».
ΟΣΚΑΡ ΟΥΑ.Ι.ΛΝΤ
«Ό άνθρωπος είναι ένας φτωχός συν
ταξιούχος τής γενναιοδωρίας μιας ώρας».
ΓΙΟΥΓΚ.
«Όταν κανείς φαίνεται, στήν ήλικία,
σάν πατέρας τής γυναίκας του, κινδυνεύει
νά μήν είναι πατέρας τών παιδιών του».
ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ
«'Υπάρχουν πάθη καί λάθη πού συγ
χωρώ: Τά δικά μου».
ΤΑΛΛΕ’ΥΡΑΝΔΟΣ
«Κοκκινίζουν άκριβώς έκείνοι πού
καταλαβαίνουν τό πονηρό».
ΣΟΥΤΦΤ.
«Οί ’Αμερικανίδες έχουν τόσες άπαιτήσεις άπό τόν άνδρα τους, όσες έχουν
οί Άγγλίδες άπό τόν ύπηρέτην τους»
ΣΩΜΕΡΣΕΤ ΜΩΜ.
«Οί γυναίκες είναι σάν τις φωτογρα
φίες’ ύπάρχει ένας ήλίθιος πού κρατάει
ζηλότυπα τήν πλάκα, ένφ οί έξυπνοι
μοιράζονται τά άντίτυπα».
ΕΡ. ΜΠΕΚ.

ΣΤΑ Δ ΙΟ Υ 4 8 (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ)
Στήν Κίνα χρησιμοποιούν ένα παράξε
νο μουσικό όργανο, τό «πιέν - κίνγκ».
Άποτελεΐται άπό 16 πέτρινες πλάκες
πού τις κρεμούν άπό χοντρό καλάμι
μπαμπού κα! τ!ς χτυπούν μέ ένα πέτρι
νο ή ιμετάλλινο σφυρί.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
ΣΧΟΛΙΑ ΤΥΠΟΥ
Εις τήν έφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»
τής 9-9-1971 έδημοσιεύθη έπιστολή χοΰ
Κυπρίου κ. Ν. Ζιβάνα, κατοίκου Λευκω
σίας ό όποΤος έξέψρασε τόν θαυμασμόν
καί τά θερμά του συγχαρητήρια διά τήν
άρτίαν όργάνωσιν καί αριστον έξυπηρέτησιν των άνδρών τής Τουριστικής
Αστυνομίας Χωροφυλακής, Αναφερόμενος εις συγκεκριμένας περιπτώσεις έξυπηρετήσεώς του έν Τήνω καί εις άλλα
μέρη τής 'Ελλάδος.
*

Τό περιοδικόν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙ
ΘΕΩΡΗΣΕ ΕΛΛΑΔΟΣ εις σχόλιόν του
(τεύχος μηνών ’Ιουλίου—Αύγουστου) άναφερόμενον εις τόν άψογον τρόπον λει
τουργίας καί ταχείας έξυπηρετήσεως
των ιδιωτών υπό τοϋ Κέντρου ’Αλλοδα
πών Στερεας Ελλάδος, έκφράζει θερμούς
έπαίνους πρός τούς άνδρας τής άνωτέρω
Υπηρεσίας διά τήν προσήνειαν, εύγένειαν καί προθυμίαν πρός έξυπηρέτησιν
τών Ελλήνων πολιτών.

*
Ο Νομάρχης Καβάλας δι* έγγράφου
πρός τήν έπιτόπιον Διοίκησιν Χωροφυ
λακής (άριθ. 27838J27-8-1971) έξέφρασε
τά θερμά του συγχαρητήρια πρός τόν
Διοικητήν καί τούς άνδρας τής Διοικήσεως διά τήν πληρότητα τών ληφθέντων
μέτρων τάξεως κατά τήν διακίνησιν τών
τουριστών καί τών θεατών τών παραστά
σεων εις τό άρχαΐον θέατρον τών Φιλίπ
πων.

*
Άκρως συγκινητική ύπήρξε ή άπό
26-8-1971 έπιστολή τής Κας Μ. Άδαμόγλου, κατοίκου Αγίας Παρασκευής—
’Αττικής πρός τόν κ. ’Αρχηγόν Χωροφυ
λακής. Δι’ αυτής ή έπιστολογράφος
έκφράζει τήν βαθείαν της εύγνωμοσύνην
διά τούς άνδρας περιπολικού τής Χωρο
φυλακής οί όποιοι τήν μετέφερον έκ τής
οικίας της εις τό Νοσοκομείον Αγία
Ελένη Αμπελοκήπων καί τής παρέσχον
τάς πρώτας βοήθειας τάς όποιας έχρειάζετο μέχρις δτου έπιληφθούν τής ύποθέσεώς της οί ιατροί.
Η 'Ομοσπονδία Έπαγγελματιών καί
Βιοτεχνών Καλαμάτας διά τοϋ τοπικού
τύπου έξέφρασε τάς εύχαριστίας καί έν
ταύτώ τά συγχαρητήριά της πρός τόν
Διοικητήν τού Αου ’Αστυνομικού Τμή
ματος Καλαμάτας Μοίραρχον κ. Καραμπασιάδην Παναγιώτην, ό όποιος εις συγκέντρωσιν τών Έπαγγελματιών καί Βιοτεχνών τής πόλεως άνέπτυξε λίαν διεξοδικώς τό θέμα τής συνεργασίας μεταξύ
τών Έπαγγελματιών καί Αστυνομικών
όργάνων έν πνέύματι Αμοιβαίας κατανοήσεως.
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
Α'. Πρός πλήρωσιν κενών ’Οργανικών
θέσεων προάγονται εις τόν βαθμόν τού
Άθυπασπιστοΰ οί κάτωθι Ένωμοτάρχαι:
1. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Σωτήριος
2. ΚΟΝΙΣΤΗΣ Όδυσσεύς
3. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Άνδρέας
4. ΞΥΝΟΣ Μιλτιάδης
5. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ’Αντώνιος
6. ΝΙΚΟΥ Δημήτριος
7. ΡΟΥΣΗΣ Βασίλειος
8. Γ1ΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ Κων]νος
9. ΜΠΑΚΟΛΑΣ Ευάγγελος
10. ΣΟΥΦΑΕΡΗΣ Δούκας.
Β\ Πρός πλήρωσιν κενών ’Οργανικών
θέσεων προήχθησαν εις τόν βαθμόν τοϋ
Ενωμοτάρχου έξήκοντα έξ (66) Ύπενωμοτάρχαι έκ τοϋ κεκυρωμένου
πίνακος προαγωγών, ήτοι μέχρι τού
Δριμώνη Παναγιώτου, ύπ’ αύξοντα
άριθμόν πίνακος 342.

τός ποταμού, κατήλθεν εις τούτον καί
άνέσυρεν τόν οδηγόν τού όχήματος, διασώσας τούτον έκ βεβαίου θανάτου.
ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Τό Άρχηγείον Χωροφυλακής κατόπιν
μακράς προπαρασκευής, μελέτης καί
έπιπόνου έργασίας τών άρμοδίων έπιτελικών του όργάνων έξέδωσεν εις κομ
ψόν τόμον 250 σελίδων τό έκπονηθέν
πρόγραμμα έκσυγχρονισμοΰ τών Υ πη
ρεσιών του. Τό πρόγραμμα τούτο Αποτε
λεί ήδη τήν πυξίδα τού ’Αρχηγείου Χω
ροφυλακής πρός περαιτέρω έπιτελικήν
δραστηριότητα κατά τήν περίοδον 1971—
1975. Περιγράφει άντικειμενικώς τάς
έπιτεύξεις καί τάς Αδυναμίας τού Σώμα
τος. Τονίζει τά ούσιωδέστερα προβλή
ματα καί τάς άνάγκας τού Σώματος. Κα
θορίζει βασικούς Αντικειμενικούς σκο
πούς κατά τομείς Αστυνομικού ένδιαφέΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΙ ΕΠΑΙΝΟΙ
ροντος. Περιέχει έπίσης λύσεις, προτά
σεις καί μέτρα πρός ύλοποίησιν τών
Ύπό τού κ. ’Αρχηγού Χωροφυλακής στόχων. Τό βιβλίον χωρίζεται εις τρία
άπενεμήθη πανηγυρικός έπαινος εις τούς κύρια μέρη τά όποια λίαν εύστόχως διαΧωροφύλακας άθλητάς καλοθοσφαιρίμεταξύ των χρωματικώς. Τό
σεως ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΝ Χρήστον καί ΤΟ- κρίνονται
μέρος περιλαμβάνει τόν τομέα
ΣΚΟΥΝΟΓΑΟΥ Νικόλαον ύπό τό έξής πρώτον
Διοικήσεως καί ρυθμίζει τόν τρόπον έκαίτιολογικόν:
συγχρονισμού τών μεθόδων Διοικήσεως
«Διότι μέλη τής Εθνικής Όμάδος εις
άπαντα τά έπίπεδα τών 'Υπηρεσιών
Καλαθοσφαιρίσεως τών Ενόπλων Δυ- ·
Τό δεύτερον μέρος πε
νάμεων όντες καί λαβόντες μέρος εις τό Χωροφυλακής.
ριλαμβάνει τόν τομέα Όργανώσεως καί
διεξαχθέν άπό 1—7]8—71 έν Συρία έτή- έκσυγχρονισμοΰ
τού Σώματος εις τόν
σιον Πρωτάθλημα Καλαθοσφαιρίσεως συντομώτερον δυνατόν χρόνον. Τέλος
Σ.Ι.Σ.Μ. καθ’ 6 ή Εθνική Όμάς Ε.Δ.
τό τρίτον μέρος τού βιβλίου περιλαμβά
κατέλαβε τήν δευτέραν θέσιν, διά τού νει
τήν Αποστολήν καί ρυθμίζει τόν τρό
έπιδειχθέντος έξαιρετικοΰ ήθους καί πον τής έπιτυχούς καί Αποτελεσματικής
αγωνιστικού πνεύματος Αντιπροσώπευ έκτελέσεως τής Αποστολής τού Σώματος.
σαν έπαξίως καί έτίμησαν τήν Χώραν
Αξίζουν πράγματι συγχαρητήρια εις
καί τάς Ελληνικός Ενόπλους Δυνάμεις τούς
τήν θαυμασίαν έν
προκαλέσαντες εύμενή υπέρ τής Πατρί ταύτώ έκπονήσαντας
καί μεθοδικήν μελέτην σύν τή
δας μας σχόλια».
εύχή όπως άπασαι αί έν αύτή προσδοκίαι
♦
λάβουν σάρκα καί όστά έντός τής τρεΩσαύτως πανηγυρικοί έπαινοι άπε- χούσης πενταετίας.
νεμήθησαν εις τούς Χωροφύλακας άθλη
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
τάς ΚΟΥΣΟΥΛΑΝ Ίωάννην. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΝ Παναγιώτην, ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΝ
Γεώργιον καί ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΝ Σπή-Ή ρξατο κανονικώς ή έκπαίδευσις εις
λιον, ύπό τό έξής αίτιολογικόν:
Αντίστοιχα Σχολεία ’Αξιωματικών καί
«Διότι όντες μέλη τής Εθνικής Όμά'Οπλιτών ,ώς κάτωθι:
δος Στίβου καί λαβόντες μέρος εις τούς
Τήν 1-9-71 έως 31-10-71 τεσσαρά
διεξαχθέντας άπό 3—5]9—71 εις Ζάγ
κοντα (40) κατωτέρων ’Αξιωματι
κρεμπ Γιουγκοσλαβίας 30ούς Βαλκανι
κών Χωρ]κής εις θέματα Εθνικής
κούς άγώνας στίβου, κατήγαγον, διά
’Ασφαλείας.
τού έξαιρέτου ήθους καί τού ύψηλοΰ
Αγωνιστικού των φρονήματος, λίαν συμαντικάς νίκας, τιμήσαντες οΰτω διε
Τήν 1-9-71 έως 31-10-71 τριάκοντα
θνώς τήν Χώραν μας».
(30) Χωροφυλάκων εις θέματα Τρο
Απενεμήθη πανηγυρικός έπαινος έκ
χαίας (είδίκευσις).
μέρους τού κ. ’Αρχηγού εις τόν Ενωμο
τάρχην ΤΣΙΛΙΦΗΝ Εύάγγελον, διότι
υπηρετών εις τό Έπιτελεΐον τής Α.Δ.Χ.
Τήν 2-9-71 έως 12-10-71 τεσσαρά
Ηπείρου καί μή διατεταγμένος έν ύπηκοντα (40) Ύπαξιωματικών Χω
ρεσία, άντιληφθείς σοβαρόν τροχαίοι·
ροφυλακής εις θέματα Τροχαίας
Ατύχημα, κατακρημνίσεως όχήματος έν(είδίκευσις).

τόλογικών 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής,
έπάνω εις τό τζάμι τοΰ μικροΟ τριγωνικοί)
παραθύρου, τοΰ ύπ’ άριθ. 394-054 Ι.Χ.
έπιβατικοϋ αυτοκινήτου, τό όποιον είχε
παραβιασθή, κατά τάς νυκτερινός ώρας
τής 17-6-1971 ύπό άγνωστων κακοποιών.
Οί ειδικοί πραγματογνώμονες τής Διευθύνσεως 'Εγκληματολογιών 'Υπηρεσιών
Χωροφυλακής, όταν έξήτασαν τό άνευρεθέν άποτύπωμα άπεφάνθησαν ότι τού
το άνήκεν εις τόν νεαρόν διαρρήκτην
Π.Β. ό όποΤος άνακρινόμενος εις τήν
’Ασφάλειαν Προαστίων Πρωτευούσης
ώμολόγησεν έτέρας 49 έν συνόλω κλοπάς,
ΤΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡ ION TOY
ΔΡΑΣΤΟΥ
Τό δακτυλικόν αποτύπωμα τής φωτο
γραφίας μας άνευρέθη, ύπό είδικοϋ έξερευνητοΰ τής Διευθύνσεως ’Εγκλημα-

Οΰτος έλυμαίνετο έπί εν έτος τήν πε
ριοχήν τού Πειραιώς καί τών ’Αθηναϊ
κών προαστίων. Παρεβίαζε τά Ι.Χ. επιβα
τικά αυτοκίνητα καί άφήρει ραδιόφωνα,
μαγνητόφωνα, χρήματα, καί τιμαλφή.
Εις τάς κατοικίας είσήρχετο διά τής με

θόδου τοΟ «μπουκαρίσματος» καί τής
παραβιάσεως τών γρυλλών.
Ό έν λόγοι κακοποιός ήτο λίαν μεθο
δικός κατά τήν έγκληματικήν του δρα
στηριότητα. Μεθοδικώτερα όμως υπήρ
ξαν τά ειδικευμένα εις τήν έξερεύνησιν
τών έγκλημάτων όργανα τής Λιευθύνσεως Έγκληματολογικών Υπηρεσιών
Χωροφυλακής. Τά «λαγωνικά» αυτά άνεκάλυψαν τά άποτυπώματα τής φωτογρα
φίας εις τό σημεΐον διαρρήξεως τοΰ αύτοκινήτου. ’Από έκεΐ καί πέρα, βεβαίως,
ύπάρχει δύσκολος καί έπίπονος δρόμος,
άλλά ό δράστης δέν μπορεί νά ξεφύγη.
Ή ταΰτότης του διαπιστοΰται διά μιας
συγκεκριμένης καί άλανθάστου διαδι
κασίας καί παραδίδεται κατόπιν εις τήν
Δικαιοσύνην διά τά περαιτέρω.

ΤΟ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΜΑΧΩΝ (συνέχ. εκ τής σελ. 643)
Ό χι. Μά στήν καρδιά τοΰ καθενός άνθρώπου μπαίνει κι’ ένα με
ράκι. ’Εμένα μοΰ κόλλησε τώρα
αυτό καί νά μήν είμαι Βέσκος αν
δέν τό πετύχω.
Πέρασε από τότε καιρός. Ό
αγώνας συνεχιζόταν. Τά Ελληνικά
σώματα βρίσκαν στά λημέρια τών
Προμάχων, τόν Βέσκο νά τά περιμένη μέ τό ζεστό ψωμί πού έστελνε
ό Παπαμήτσος καί άπό καμμιά
φορά καί μέ μιά τσότρα κρασί. Έ τυχε λοιπόν, όταν τό σώμα τοΰ Βολάνη τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1907 νά
περάση πανύψηλα βουνά καί νά
καταφύγη άπ’ τήν περιοχή Μοριχόβου στούς Προμάχους, έτυχε άννάμεσα στούς Κρητικούς νά βρί
σκεται κι’ ένας πού είχε άκούσει
τήν παλιά εκείνη ιστορία γιά τήν
άπελευθέρωση τής Άρδέας. Σε
μιά στιγμή, πού κάθονταν γύρω
άπ’ τήν άναμένη πυρά, /σκύβει
κι’ άρωτάει τόν Τόότσο:
Τσέ τί άπόγινε μέ τή μπαταριά
πού θάριχνες στήν Άρδέα σας;
Σκοτείνιασε ό Μπαχοβίτης.
—Τί θές νά γίνη; Ρωτάω τούς
ταχτικούς. Βγάνουν τούς χάρτες
τους καί μοΰ δείχνουν. «’Εδώ βου
νό, έκεΐ πέρασμα. Δώθε θά σ’ άποκλείσουν. Δέ γίνεται». Οί άλλοι
πάλι οί καπεταναΐοι τής περίστα
σης, σάν καί μένα, μέ γελάνε: «Στά
καλά σου είσαι;», μοΰ λένε. «Έδώ
κοιτάζουμε νά τά φέρουμε βόλτα,
καί σύ θές νά έλευθερώσης πόλη
όλόκληρη; Δέ γίνεται».
—-Άμ άφοΰ όλοι έτσι σοΰ λέν,
δέ θά γίνεται, είπε ό Κρητικός.

Τόν έκοίταξε κατάματα ό καπε
τάνιος τών Προμάχων. Κι’ άφοΰ
φάνηκε νά ζυγιάζη καλά τά λό
για του, κι’ άφοΰ σώπασε σά νά τά
ξανασκεφτόταν πριν νά μιλήση,
άποκρίνεται στό τέλος:
—Άφοΰ γίνηκε στήν Κρήτη,
θά γίνη κι’ έδώ. Θά γίνη σοΰ λέω,
καί μή μοΰ πής καί σύ πώς δέ γί
νεται, γιατί μά τό ψωμί πού φάγαμε...
Μίλησε έτσι, πού όλοι τριγύρω
νοιώσανε τοΰ παλληκαριοΰ τόν
καημό. Έναν καημό πού τόν έκα
με πιό μεγάλο τό σταμάτημα τοΰ
άγώνα στά 1908. Ό Καπετάν Τσότσος Βέσκος ξαναγύρισε στούς
Προμάχους δίχως νά έχει έλευθερώσει τήν Άρδέα, όπως τό είχε
εκεί ψηλά στά χιονισμένα λημέρια
του όνειρευτή. «Δέ γίνεται» τούχαν
φωνάξει όλοι οί άλλοι. «Γίνεται»
είχε φωνάξει αύτός. Καί τώρα έπρε
πε νά παραδεχτή πώς γελάστηκε.
Νά ζητήση συχώρεση άπό τόν Θεό
κι’ άπό τήν πατρίδα. Νά πή: «πάει
πιά».
Χίλιες φορές τό είπε αυτό τό
«πέει πιά» στις μέρες πού άκολουθήσαν. Καί χίλιες φορές κάτι τοΰλεγε μέσα του πώς εκείνο πούάποφασίστηκε άπ’ τούς Έλληνες, δέ
μπορεί παρά κάποτε νά γίνη. Γιατί
αν κάνανε οί Έλληνες τό πιστευτό
μονάχα, θά τούς είχαν καταπιή τά
πεντακόσια χρόνια τής σκλαβιάς,
μπορεί νάχαν χαθή μέσ’ στά τόσα
χρόνια. Μά τούς βλέπει ό Θεός καί
τούς προστατεύει, γιά νά κάνουνε
καί τό άπίστευτο.

Αυτό τό άπίστευτο ήταν θαρρείς
γραμμένο νά τό κάμη ό Βέσκος.
Τόν ’Οκτώβριο τοΰ 1912 μέ τήν
κήρυξη τοΰ πρώτου Βαλκανικοΰ
πολέμου, μάζεψε τά νέα παλληκάρια τών Προμάχων καί ξαναπήρε
τά βουνά. Δέν ήταν καί πάλι, όταν
τούς μετρούσες, στράτευμα μεγάλο,
μά ή άπόφασή τους τίμια κι’ άψεγάδιαστη, ή άφιέρωσή τους στήν
πατρίδα τούς έκανε μεγάλους. Καί
τότε στήν καρδιά τοΰ ήρωϊκοΰ έκείνου άγωνιστή, ξαναζωντάνεψε
τό παλιό του όνειρο, πού χωρίς νά
τό ιςαταλάβη κι’ ό ίδιος είχε γινή
τ’ όνειρο τής ζωής του.
Στις 28 ’Οκτωβρίου 1912, χωρίς
καμμιά άλλη βοήθεια, χωρίς καλά
- καλά νά ξέρουν ποΰ άκριβώς βρι
σκόταν ό Ελληνικός Στρατός, τά
παλληκάρια τών Προμάχων μπή
καν στήν Άρδέα τήν πρωτεύουσα
τής Άλμωπίας κι’ ό άρχηγός τους
ό Τσότσος Βέσκος ύψωσε τήν έλληνική σημαία στ’ όνομα τοϋ Χρι
στού καί τοΰ Βασιλέως τών Ε λ 
λήνων Γεωργίου τοΰ Α\
Ύστερα άπό όκτώ ήμέρες, άπ’
αυτούς παρέλαβε τήν πόλη ό Στρα
τός μας. Κι’ εκείνοι ξαναγυρίσαν
πίσω στό χωριό τους,.στά δύσκολα
χωράφια τους, στά πρόβατά τους.
Έζησαν, άνάθρεψαν τά παιδιά τους
μιά μέρα κλείσαν τά μάτια τους,
στρατιώτες, οί πιό πολλοί άνώνυμοι, μιας μεγάλης πατρίδας. Τ’
όνομα τοΰ χωριοΰ τους θά σημειώνη τό πέρασμά τους άπ’ τήν ιστο
ρία τοΰ Έθνους. Πρόμαχοι!
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
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ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΕΩΣ», κ. Παναγιώτη Καραμπασιάδη, Μοιράρχου. Ό συγγραφεύς τοΟ άνωτέρω έγχειριδίου τό όποιον
άποτελεϊ άπαραίτητον συμπλήρωμα τής
βιβλιοθήκης όχι μόνον παντός άνακριτικοΟ 'Υπαλλήλου, άλλα καί όλων τών
άνδρών τής Χωροφυλακής, μετετέθη
προσφάτως έκ τού ’Αρχηγείου Χωρο. φυλακής εις τό Α' ’Αστυνομικόν Τμήμα
Καλαμάτας. Οί έπιθυμοΰντες τήν προ
μήθειαν τοϋ βιβλίου τό όποιον τιμάται
50 δραχμάς δέον νά άπευθύνωνται εις
τήν έξής διεύθυνσιν: Μοίραρχον ΚΑΡΑΜΠΑΣΙΑΔΗΝ Παναγιώτην, Α' ’Αστυ
νομικόν Τμήμα Καλαμάτας.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ

—ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΛΥΝΟΥΝ ΑΝ
ΘΡΩΠΙΝΕΣ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ, κ. Μαίρης
Βενούκα, ύπαλλήλου’Αρχηγείου Στρα
τοί).
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
Κατά τόν προηγούμενον μήνα έλή
φθησαν τά κάτωθι βιβλία, έντυπα καί
περιοδικά:
—«Ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ» καί
«ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙ
ΟΥ 1940» κ. Σήφη Κάλλια.
—«ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ» Αύγουστος 1971, μέ έκλεκτήν
καί πλουσίαν ΰλην άφιερωμένην εις
τά 150 χρόνια τής έθνικής Παλλιγγενεσίας.
—«ΦΟΙΝΙΗ» μηνιαΐον δελτίον ένημερώσεως καί διαφωτίσεως τού συμπαθούς
Δήμου Νίκαιας—Πειραιώς, μέ ώραίαν
έμφάνισιν καί πλούσιον περιεχόμενον.
—«ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΙΑΤΑ», μηνιαΐον δη
μοσιογραφικόν όργανον τών συλλό
γων αγροτικής νεολαίας, τεύχος 8ον,
Αύγουστος 1971.
—«ΠΡΟΒΟΛΕΥΣ», τεύχος 138, Αύγου
στος 1971, μηνιαία εικονογραφημένη
έκδοσις ποικίλου περιεχομένου.
—«ΕΛΠΑ», Αύγουστος 1971, μηνιαΐον
Δημοσιογραφικόν όργανον τής Ε λ 
ληνικής Λέσχης αύτοκινήτου καί πε
ριηγήσεων μέ ώραίαν καί πλουσίαν
ύλην άναφερομένην εις τόν κόσμον
τού αύτοκινήτου.
—«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ», μηνιαιον Οικονομικόν καταστατικόν δελ
τίον τής Έθνικής Τραπέζης τής Ε λ 
λάδος.
-« Ο ΑΓΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΧΩΡΟ
ΦΥΛΑΚΗΣ». τριμηνιαία έκδοσις τής
Πανελληνίου Ένώσεως ’Αναπήρων 'Ο
πλιτών Χωροφυλακής, έτος 15, τεύχος
50όν.
—«ΚΝΩΣΣΟΣ» Διμηνιαία έκδοσις τής
Νομαρχίας Ηρακλείου άναφερομένη
εις τήν δραστηριότητα τών Δημοσίων
Υπηρεσιών, μεταξύ τών όποιων καί
Δ.Χ. 'Ηρακλείου.
—«ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ», «Ο ΚΡΙΚΟΣ ΤΩΝ
ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ», Σεπτέμβριος 1971,
μηνιαία έκδοσις τού Σώματος τών Ε λ 
λήνων προσκόπων.
—«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ», Αύ
γουστος 1971, μηνιαία έκδοσις τής
’Εργατικής Εστίας, μέ πλουσίαν καί
έκλεκτήν ύλην.
—«ΝΙΟΧΩΡΙ», Μηνιαΐον ένημερωτικόν
δελτίον τής Κοινότητος Νεοχωρίου
Παραχελωίτιδος, μέ έκλεκτήν ΰλην.
Συγχαρητήρια πράγματι άνήκουν είς
τούς έπιμελουμέ.νους τήν έκδοσιν τού
έντύπου τούτου.

Έλήφθησαν αί κάτωθι συνεργασίαι
διά τό περιοδικόν κατά τόν παρελθόντα
μήνα:
—ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΑΙ κ. Σπυ
ρίδωνος Γεωργούση, Συντ]ρχου Χω
ροφυλακής έ.ά.
—Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥ
ΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, κ. ’Αθανα
σίου Αιακόγκωνα, 'Υπενωμοτάρχου.
—ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΙ, κ. ’Αλεξάν
δρου Δρεμπέλα, Ταγμ]ρχου Χωρ]κής.
—ΠΩΣ ΘΑ ΑΙΑΣΩΣΩΜΕΝ ΤΟΥΣ ΝΕ
ΑΡΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ, κ. Νικο
λάου ΓΑΡΝΕΛΗ, Μοιράρχου.
—ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚλΒΟΥΡΙ,
κ. Θεοδώρου Δαβίλα, Ύπομ]ρχου.
—ΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ, κ. Γεωρ
γίου ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ Άντ]ρχου Χωρο
φυλακής.
—ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΣΚΑΚΗΣ, κ. Γε
ωργίου Τσεβά, Άντ]ρχου Χωρ]κής.
—Η ΕΛΛΗΝΙΣ ΩΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ 21. κ. Γεωρ
γίου Κακαλέτρη. καθηγητοΰ Θεολό
γου—Φιλολόγου.
—ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ^ κ. Ήλία Οίκονομάκη, Μοιράρχου.
•—ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ,, κ. Χρήστου Παττακιά, Άντεισαγγελέως ’Εφετών ’Αθη
νών.
—Η ΚΟΡΙΝΘΙΑ (β’ συνέχεια) κ. Γεωρ
γίου Πετρούτσου, ’Ενωμοτάρχου.
—Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ, Σεβ.
Μητρ. Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως
κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ.
—ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ,
κ. Δημητρίου Κάσσιου, 'Υπεν]ρχου.
—ΔΕΛΦΟΙ, Η ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΕΟΥΣ, κ. Εύσταθίου
Μπανάκα, Φοιτητού Νομικής.
—Τ0 ΚΑΡΦΙ, κ. Νικολάου Τσιρώνη,
Ταγμ]ρχου Χωρ]κής.
—Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΡΕΤΗ, κ. Λάμπρου
Παζοπούλου, Ταγμ]χου Χωρ]κής.
ΛΥΣΕΙΣ
—Η ΙΜΒΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙ
ΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ, κ. ΠαναγιώΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
του Καλαϊτζή.
—ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ
1.
Ιδρύθηκε τό 1326 άπό τόν Όσμάν,
ΣΙΩΝ, κ. Διονυσίου Καλαντζή, Υπο έναν άπό τούς άπογόνους τού Τζεγγϊς
μοιράρχου.
Χάν, μέ πρωτεύουσαν τήν Προύσα.
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2. Στις 28 Αύγούστου 1824 πλησίον
τής 'Αλικαρνασσού, μεταξύ τών ελλη
νικού στόλου, μέ άρχηγό τόν ένδοξο
ναύαρχο Μιαούλη, καί τού στόλου τών
Τουρκοαιγυπτίων πού κατανικήθηκε.
3. Έγινε στις 10 Αύγούστου 1920. Περι
λάμβανε τόν διαμελισμό τής Τουρκίας.
Ή Ελλάς πήρε τήν άνατολική Θράκη
μέχρι Τσατάλτζας καί τήν περιοχή τής
Σμύρνης.
4. Τό 1797 στήν Αίγυπτο, μεταξύ τών
Γάλλων, μέ άρχηγό τόν Ναπολέοντα
καί τών Μαμελούκων Τούρκων, πού κα
τείχαν τότε τήν Αίγυπτο. Νίκησε ό Να
πολέων καί κατέλαβε τήν ’Αλεξάνδρεια
καί τό Κάιρο.
5. 'Υποστήριζε τή θεία χάρη καί τήν
έλεύθερη έρευνα, δηλαδή ότι ό άνθρωπος
δέν σώζεται μέ νηστείες, προσευχές κλπ.,
άλλά μέ τήν ένσυνείδητη πίστη του πρός
τόν Θεό καί μέ τήν άμεση έπικοινωνία
του μέ αύτόν χωρίς.
ΠΟΙΑ Η Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α
1. Ό έγωιστής άρέσκεται στό νά μιλάη ό ίδιος γιά τόν έαυτό του καί τήν
άξια του, ένώ ό μετριόφρων προτιμάει
νά... μιλάνε οί άλλοι γι’ αύτόν.
2. "Οσο πιό άδειο είναι τό κεφάλι, τό
σο δυσκολώτερα μπορείς νά τού βάλης
κάτι μέσα, ένώ στόν κουβά, όσο άδειος
είναι, τόσο περισσότερο χωράει κάτι
μέσα του.
3. Τό στόμα τοϋ φρόνιμου είναι στήν
καρδιά του, ένώ ή καρδιά τού άφρονα
είναι στό στόμα του.
4. Ή έργασία μεγαλώνει τόν πλούτο,
ένώ ό πλούτος μικραίνει τήν έργασία.
5. Ή φωτιά όσο καί νά μεγαλώση κάτι
θά βρεθή νά τή σβύση, ό έρωτας όμως
όταν μεγαλώση δέ σβύνει μέ τίποτε.
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PSYCHOLOGY IN POLICE WORK
FACTORS DETERMINATING HUMAN BEHAVIOUR
BY C A P TA IN JOHN TR IPIS

Human needs, as we said, are not the only
exclusive or single determinants of certain kinds of
human behaviour but human behaviour is also in
fluenced by many other factors, that is, many other
external stimuli which play a most important role
to the formation of a behaviour pattern.
One of the most important factors which influ
ence both the individual or the group life is the
physical and social environment.
Taking for granfd that the human being is a
thinking animal with power to alter his physical
environment, one discovers two basic influences which
shape his social development wherever he may be
found. The first of these is the geographical one
and the second is the cultural and historical one.
The geographical factors are not completely alte
rable. No matter how genious may be the man, he
cannot completely alter his geographical environment
but he can control and he can thrive to adapt him
self to it and to learn how to take advantage of the
opportunities which it presents. ’Thus, through the
centuries, man has built up an environment of mo
dified nature, within whith people live out their
lives scarcely conscious that there are less obvious,
direct, natural influences and limitations shaping
their activities. Morever back of the complexities of
mechanical and historical development lie always the
limiting and conditioning natural influences, forcing
the human being to expend his energies along cer
tain lines and within certain limits.
The social development of a human being or a
group of human beings depend firstly upon the na
tural factors such as the climate, the soil, and natural
resourrces and the configuration of the area in which
he lives. Although man to-day succeeded in con
trolling certain of the geographical and natural fa
ctors, still man cannot say that can master certain
natural influences which play a very important role
in his social development. The modern technology
4

is of an overwhelming importance and the modern
facilities in controlling or modifying certain geogra
phical and natural factors, resulted in modifying
also, mans habits and his dailly behaviour and in
expanding the cultural environment from a local
to a world-wide scale.
However, we can say that despite the to-days
scientific development man has never learned to
control his environment completely, and although
he has learned to modify it and to adapt his pra
ctices so as to get an increasing amount of good
from it without getting any actual control of wind,
rain, temperature and other natural phenomena, he
must always use and rely upon nature. Besides the
geographical and natural influences upon mans de
velopment, a most important role plays, also, the
human nature itself and the group life, that con
stitutes his social environment. Man is a social being
and as such, he lives together with other men who
are usually not alike but they deiffer in many ways
and for many reasons Each man has its own perso
nality and its pattern of behaviour. So is also a
group, a number of individuals between whom there
exist a pattern ’or patterns of expected behaviour,
that are particularly essential for the smooth fun
ctioning of our society.
The group is of a paramount importance for the
individuala well being, who belong to one or ano
ther group by all means. The group is the basis
of any human activity. The first and most important
small group in which the individual belongs is the
family, then come the school, the neighborhood, the
playground and leizure time group etc.
Each and every day involves man in participa
tion in various groups which exercise a very decisive
influence' upon the formation and development of
his character and personality, and plays a very im
portant also role in his survival and happiness. Man
cannot live alone. His existence depends on the

groups existence. For this reason the group has a
decisive and most definite survival value for people.
It has physiological survival value, because it greatly
assists in the satisfaction of mans basic needs; it
has social survival value because it is essential to
the satisfaction of mans social and psychological
needs. Nobody can live for a long time in isolation;
sooner or later his drives will force him into a group
activity, if he wants to survive.
Group membership implies that the individual
must accept certain restrictions of his freedom of
action. He must conform with the expected patterns
of behaviour, the rules and laws that are established
to secure the smooth functioning of the group life
and group activity. In case that an individual does
not comply with the groups patterns of expected
behaviour, the individual is considered to be anti-so
cial and this kind of behaviour leads him andouptdly to a complete failure. The group's success depend
primarily upon the acceptance of the common rules
and patterns of expected behaviour by each group member. And consequently, will be successful only
it its members make suitable contributions to the
common objectives of the group. The more suitable
the member’s contribution, the more effective the
group .will become; and the’more effctive the group
becomes the greater incentive the members will feel
to improve their contribution.
Unfortunately this ’doess not happen always, and
this is the reason that we have always social pro
blems which sometimes are very acute and serious.
This happens because usually men disagree in
many ways and for many reasons. There is scarecely
a community which dAs not comprise members
of many different attitudes and opinions on public
questions. Although people are almost alike in their
early infancy, because they attend the same shcools
and play the same games in childhood, when they
grow to manhood they may cherish the same ideals,
obey the same code of morality and strive for the
same common goals. But this depends upon many
determinants of the group and social enivironment
in which they live. In order to understand and ex
plain the social problems one should first under
stand something about how mentality is molded and
how it functions.
The attitudes and opinions of each individual
are the outcome of his social experience; the group
with which he has been associated have molded
him to a certain pattern. That is to say, that the
group puts pressure upon its members and influen
ces strongly them to conform to the group attitude
and opinion on various questions. The group’s in
fluence upon man's personality is undoutedly very
strong and decisive.
The earliest and frequently the most permanent
influences upon the personality are left by the social
face-to-face group relations of his immature years,
The family, the neighborhood and the playground.
Here the individual gets the basic ideas of morality,

friendship, companioship, cooperation and social
life and here many of his attitudes toward his fellow
members of society are greatly developed.
As the individual becomes older he voluntarily
joins groups which finds congenial to him, and when
he selects an occupation and begins to participate
in public affairs he comes immediately under the
influence of new groups and of course and their
creeds. His attitudes change and he begins to shape
his opinions about the social life. If he tries hard
he may continue to grow and to reshape his atti
tudes and opinions in new situations all of his life
accordingly; he may early become set and opiniona
ted and spend his life trying to prove that he is right
and every one else is wrong. And this latter ones
are those who usually become a problem for the
other people and the Police as well.
But whatever the outcome in particular cases,
it can be surely asserted that the minds of men are
chiefly molded from day to day by the influences
of the social groups in which they live and work.
Men are naturally not cruel and viscious; they be
come so because of the influences of the group they
are found and live.' Similarly, the individual’s atti
tudes on religion, on politics, education, profession
and on various other ideals are largely molded by
those of other members of the social environment
he lives and works.
Although the individuals of the society differ
among themselves at any given time over a variety
of questions, they seem to agree very closely in the
larger aspects of their behaviour and this is undourtedly, the result of the molding influence of the
so-called X «Culture» which includes the most funda
mental social characteristics. That is to say the
nature of the peoples basic ideas and practices in
regard to such things as family life, property, religion,
law, governement and morality. The broad outenes
of our culture are handed down to us from the past
generations imbedded in customs and tradition. The
culture in which people live patterns their minds
and their behaviour. Within their mind they reflect
the type of the society orga nisation in which they
live Nothing else is within their experience; they are
unconscious of their culture as of the air the breathe.
The minds of people are patterned by the culture
framework about them, and their mental patterns
are reflected in their personality and behaviour. The
ideas about law, property, education etc. which are
handed down by tradition and which form the very
foundation of the social life of people determine
the limits within which the mental differences shall
vary. They determine what they shall question and
what they shall take for granted as in the nature
of things.
This matter of the nature and influence of culture
is most vital to understand the social problems,
which are of such a great interest to the Police Offi
cers because it helps them to discern and understand
the agreements and differences among men and be5

cause it is a unifying influence, tying people into a
common life and leading them to think and behave
in a like manner.
Some say that human nature cannot be changed.
This is not true. Human nature is not absolutely
tied up with inheritance and with characteristic birth
qualities. The individual at birth has certain reflexes
which help him to adjust himself to the external
world. Besides thes reflexes seem to be certain other
drives or insticts such as hunger, pain, thirst etc.
These and possibly other drives or impulses are
• inborn but their mode of expression is indefinite
and extremely modifiable. After birth the child is
rapidly introduced to a social order which begins
the systematic modification of his inborn impulses.
He early begins the physical coordination of his
activities which enable him to satisfy his wants. By
the time a child is large enough to run about he has
a variety of ways of satisfying his impulses to feed,
to expend his energy in activity etc. He asks for a
particular kind of food; he wants to play certain
games and with certain friends of his own choice
and in a few words, his personality is becoming
greatly well developed and this he is a social person.
His inherited impulses have already become so
obscured by learned activities that it is impossible
to separate one from the other. The person thus
may acquire certain habits through learned activities
and practices. Habits are never inborn but they are
gradually acquired through experience and of course
teaching. And as we know every experience takes
place in a world of social contacts and relations.
Then, throu h social face-to fage contacts and re
lations the habits are formed, becoming practically
automatic, acquired adjustments to a social life.
In turn, habits become basic determinants in the
building of character and personality. The habits
vary from person to person and the distinctive qua
lity of each person is, in considerable part, an ex
pression of his habits. The habits determine and
guide his behaviour, helping him to live with his
fellowmen and to understand how to act and how
to think in the particular group to which he belongs.
Once definetely acquirded they seem as completely
a part of him as the learned or instictive drives or
impulses. Many of what people are apt to consider
inborn impulses are simply habits.
Action or behaviour is the result of these learned
adjustments or habits. They are characteristically
human, because, they are formed only in and through
association with others.
Peoplwe are accustomed to think of habits in terms
of observable action. But some of an individual’s
most significant habits are not so frequently or so
easily observed. The word habit refers to far more
than merely the learning of skills. It includes not
only particular acts but general ways of acting, that
is to say, patterns of behaviour. Those habits which
exist as attitudes or as ways of thinking, for example,
may govern the quality of the peoples personality.
·}

They tend to give them certain points of view and
to habituate them to their use.
Besides, to the habits, as a part of the basis of
behaviour, there are in an individual a great variety
of desires or wishes, which should not be confused
with the inborn impulses. They are very complex
and are more in the nature of results following upon
the development of habits, and in fact are always
aspects of social situations.
The person is alaways in assotiations or soc al
situations of many kinds, satisfactory or unsatisfa
ctory. And he is continually trying to change them
or to adjust himself to them according to various
circumstances. Thus the wishes of a person grow
just as do his habits. And they contribute immen
sely in the building of a person’s character and perso
nality the same way as do also the habits.
The wishes or desires and the need for their sa
tisfaction as we have explained in our previous arti
cle, about motives and behaviour, play a very im
portant role in a man’s life because they are very
decisive and strong motivational forces. They are
physiological, social and psychological forces that
represent respectively also three kinds of human needs
and which need to be by all means satisfied.
The security, for instance, wishes have to do
with the safety or preservation not only of the in
dividual himself but also of others who are bound
to the individual in any way and thus affect his
larger or social self.
Another kind of wishes are those of new ex
periences, which refer to the need for variety in life.
The wish for responce is an emotional wish or desire
for love, affection, sympathy etc. Finally, the wish
for social recognition or dominance expresses the
deep seated individual demand to be recognised by
the others or to dominate the other people. These
are all the kinds of the man’s ambitions, which play
a paramount part in his life. Evidently none of the
wishes is fixed and definite in original nature of man,
though they are in keeping with or onfrom to that
nature. They are not alone expressions of our in
heritance, but they are rather an expression of the
social life which one shares. They are not simply
habits but they continually creating new habits and
they push men forward giving them new scopes and
goals. They create new ideals which are wishes that
refer usually notto things desired, but to types of
personality which one hopes or wishes to become.
The ideals are entirely social in the sense that
the ideals which appeal to any one are found in the
social surroundins he knows. The wishes and ideals
influence the man’s, concept of the role he plays in
society.
During the early life the individual becomes sensi
tive to the opinions of others, to their judgement
of his appearance and personal qualities. In order
to win approval he conducts himself in a manner
calculated to please his fellowmen. Thus each indi-

vidual begins to play a role in the general social
life. If he likes the role assigned to him he will play
it successfully. In case he dees not like the role, he
will probably try to escape from it by all means.
The role that each person plays depends upon many
determinants. New situations oblige usually him to
modify always and adjust himself to them.
Most people are able to readjust their ideas and
their relations to others at critical times of their
lives. Others are not fortunate to do this. If they
fail to win the recognition which they wish or feel
that they deserve, they may fall back upon other
methods of keeping up their self-esteem and selfrespect. The last type of people are those who might
reach the point of anti-social behaviour, while try
ing to reach their goals and satisfy their wishes and
needs by one or another way, no matter, wether
this is the accepted way or the expected pattern
of behaviour. Scientific studies show that a consi
derable number of criminals come under this cate
gory of individuals.
Thus, the inborn impulses, the learned habits
and the complex wishes and ideals merge themselves
in attitudes, that is to say, the way in which the
individual tends to respond to various values in his
society.
The attitude of a person is the characteristic way
an individual thinks about and reacts to the happen
ings in his social environment.
Each social group, each society has certain va
lues, which constitute the expected patterns of be
haviour by their individual members. An attitude
has always an object, that is, it is an attitude toward
something which arouses his emotional make up
and react accordingly. The individual who has the
attitude, has because of it a disposition to bahave
toward its object in a certain way, approvingly or
disapprovingly. The object toward which people have
the attitude symbolises their approval or disappro
val of its degree of correspondence to a social value
of their culture. Prejudice, for instance,·»is the result
of past experiences embedded in man’s attitude.
The attitudes of an individual contributes largely
to his personality and his character. They are given
to him by his experience in the groups with which
he is associated and they in turn determine their
behaviour toward his fellow — members of society.
Attitudes are of a great importance in our life,
because since man is a social animal, he is always
under the restraint of what others expect from him
and thus his arousal mechanism, that is, his emo
tions' are always operative to a greater or lesser
degree, in order to react accordingly to every situa
tion and adjust himself to the circumstances.
The stability of attitudes depends on many fa
ctors. The stability of the society itself rests ultima
tely on the stability of the social acceptable attitudes
of the individuals who make up society. But, unfor
tunately, attitudes are not always stable and exactly

this is what creates the most serious problems in
the social life. People under gertain circumstances
and pressures change their attitudes. Various changes
in social life influence greatly the individuals atti
tudes, who try to readjust himself to these changes,
if he approves them, or, to react accordingly if he
does not approve them. This is very important, be
cause, undoubtedly, the latter one creates serious
social problems, which usually the Police are called
to prevent or suppress. And exactly this kind of
problems, is the most difficult for the police, who
should act in such a way that would not be misunder
stood by the people involved. Police should be always
promptly aware of the attitudes of the public in
order to be able to react in time accordingly, in case
that these are antisocial or probable to create pro
blems for them.
The public’s attitude utoward the Police play a
great role in the successful carrying out of the Po
lice duties. A hostile or unfriendly public would
never assist Police or understand their scope of acti
vities. This is a great disadvantage for the Police,
who should always thrive to get mutual ynderstanding and cooperation on the part of the citizens. And
will succeed in it only when they will convince the
public through their own pattern of good-willed at
titudes and aboslute efficiency. This should be the
primary duty of each Police Officer, who represents
to total manpower of a Police Force and even the
State itself. Police being the object of the public’s
attitudes, and being always very closely checked at
every moment by the public, should wisely, syste
matically and continually try hard in builiding up
a favorable picture of themselves, in order to win
the approving attitude on the part of the public.
The Police image is under scrutinisingly control of
the public at every moment and undoutedely in
fluences the effectiveness of the Police very decisively.
Surely, attitudes resist change, but this does not
mean that attitudes do not change. Most attitudes
in most people are changing gradually and almost
imperceptibly.
The change of attitudes is the result of many
influences. The individual must first be convinced
about the need of the change and approve it, other
wise he will ceratainly resist toard it. The modern
way of life, the great technological progress, the
automatization of life, the inter-continental relations
and many other things bring about many influences
which contribute, undoubtedly, to many changes in
the attitudes of the citizens and turn the stream of
life to new patterns of behaviour and attitudes. To
stop such a kind of influences is most difficult. Po
lice should be greatly interested in this kind of in
fluences to changes of attitudes, because they surely
affect their mission in preventing any probable anti
social pattern of attitudes imported from else where.
About this we have many vivid examples lately in
our country.
Attitudes can also chance as a result of a person s

having experienced a severe shock, or intence pres
sure of any kind. Since this kind of attitude change
is very important, police should always try to deter
mine such cases of attitude changes in order to pre
vent any antisocial pattern of behaviour on the part
of the people suffering such changes. Finally attitude
can change in a ’most rapid and decisive way, in
case that people are permitted, even encouraged, to
express the nature of
In such a case the individual will release his
emotional tension and this will help him in under
standing situations better, or react more rationally
to a pressure, when given him a chance to express
himself. Expression of the attitudes generates warmth
which causes the emotion to get more soft. If a person'
gives expression to his attitudes, by describing, ex
plaining and justifying his feelings, it will be found
that the process involves the release of his emotional
tension. It is one of the most consistent patterns
in human behaviour, that unexpressed attitudes seem
to harden. When a person is encouraged to express
his attitudes, he often starts very dogmatically, even
explosively. Sometimes this can be very discouraging
for those trying to get acceptance of new ideas, but
it would be very short-sighted to try to stifle the
objections. When emotions are gradually released by
the expression of attitudes, does lead to great flexi
bility of attitudes. When attitudes, having precon
ceived resistances, have been looseved up, people
are usually prepared to look at facts more objecti
vely and interpret them in a more detached way.
Expresion od attitudes, as we said, generates warmth
which causes the emotions to thaw. They are then
reshaped in the light of thenew facts and they are
they reappearing in a new and more appropriate
form. Thus, attitudes are the habitual patterns of
control of our emotions, developed to enable us to
cope with the pressures of life without too much
stress. And since ideas are the abstract, generalised
form of our perception of experience, used as the
basis of interpretation of new experiences and for
the solving of problems, it is very easy to see that
these two are very closely inter-connected. Ideas
organise our knowledge about external things and
our environment. While, attitudes organise the ex
pression of our feelings and emotions. Every time
we have a new, experience, our ideas and attitudes
are brought into action jointly.
As we said, inborn impulse, wishes, habits, and
attitudes contribute greatly to the building of a per
son s character and personality. The kind of person
each one of us becomes, is clearly a result of his
social growth. Experiences in home, school, neigh-
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boorhood, work, leizure time and all the other kinds
of social relations and activities leave, undoubtedly,
their imprint upon the developing of the person’s
character and personality.
Heredity also, undoubtedly, has determined the
physical basis upon a person, but it is the social
experience that actually molds the completed perso
nality and character. Thus, personality could be
defined as the «sum of those intellectual and emotio
nal characteristics which constitute a person’s be
haviour in general». A person may be habitually
friendly, sympathetic, considerate and open-minded
or he may be dominated by characteristics just
reverse to those mentioned above.
The development of the personality depends upon
various fact rs which are the following;
a. The inborn impulses, drives and needs, such
as the pfysiological, the social and the psychological
ones.
b. The influences of the environment in which
the person lives.
c. The hereditary elements embedded in his body
and soul.
d. The intellect development, through which the
person gets conscious of the external world and
acqires the power to control, modify and influence
the inborn impulses and drives or the environment.
e. The feelings, which are the result of the satis
faction or not of the desires, wishes and needs.
f. The will which contributes greatly to the moral
development and perfection of the individual, and
which consists the control power of the human im
pulses and drives and the power to satisfy them.
g. The mental mechanism through which the
individual gets acqainted with himself and the ex
ternal world.
Besides these there are many other factors con
tributing to the formation and development of one’s
character and personality, which will be examined
in a special article of our edition.
Character and personality are the two poles around
which the attention of the Police should always be
directed because almost all police problems origi
nate from these two elements of our life. The study
of character and personality from a psychological
point of view is an indespensable prerequisite for
every police officer who wants to be successful in
carrying out his duties.
Captain JOHN TRIPIS

