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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1940. Στά κακοτράχαλα 
βουνά τής ’Ηπείρου οί Έλληνες μαχητές 
ξαναστήνουν νέους Μαραθώνες, τρέπον
τας σέ άτακτη φυγή τόν έως χθές κομπορ- 
ρήμονα εισβολέα. Οί λαοί τού κόσμου 
άναυδοι παρακολουθοΟν τό νέο έλληνικό 
μεγαλούργημα, ώστε έπίσημα χείλη νά 
δηλώσουν, «άλλοτε λέγαμε ότι οί Έ λ
ληνες πολεμούν σάν ήρωες. ’Από τώρα 
όμως καί έμπρός θά λέμε ότι οί ήρωες 
μάχονται σάν Έλληνες».
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«Έπολεμήσατε άοπλοι έναντίον πανόπλων 
και ένικήσατε. Μικροί έναντίον μεγάλων καί 
έπικρατήσατε. Δέν είναι δυνατόν νά γίνη &λ>- 
λως διότι εϊσθε ΕΛΛΗΝΕΣ. Έκερδίσαμεν χρό
νον διά νά άμυνθώμεν. Ώ ς Ρώσοι καί ώς άν
θρωποι σάς εόγνωμονοϋμεν».

Ραδιοφωνικός Σταθμός ΜΟΣΧΑΣ

Από τόν αγώνα τού ΟΧΙ καί τής ΝΙΚΗΣ
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L E L AN D  S T OWE  
Ά μβρικανοΰ πολεμικού όντοποκριτοΰ

ΣΕ ΜΙΑ ΑΚΑΤΑΠΑΥΣΤΗ περιοδεία δέκα ήμερων, 
συχνά μέ αυτοκίνητο, άλλα καί καβάλα στο άλογο ή 
καί" μέ τα πόδια μέσα στή γλιστερή λάσπη, έπισκεφθή- 
καμε όλους τούς πολεμικούς τομείς άπό τήν Κέρκυρα 
καί τή νότια παραλία ώς τίς όχθες τής λίμνης ’Οχρίδας, 
πού βρίσκονται 250 χλμ. βορειότερα. Ό  συνάδελφός 
μου EDMOND STEEVEN καί γώ είμαστε οί μόνοι 
άπεσταλμένοι πού περάσα μεσ’ αύτό το άγριο, το άπί- 
στευτα ορεινό πολεμικό θέατρο τής ’Αλβανίας άπό τήν 
μια άκρη ώς τήν άλλη.

Εΐδμμε τά Ελληνικά στρατεύματα σέ κάθε είδους 
συνθήκες καί τά - είδαμε πάντα νά προχωρούν. Γι’ 
αύτό νομίζω πώς μπορούμε νά εξετάσουμε τί στρατός 
είναι στήν πραγματικότητα α υ τ ό ς  ό ά π ι σ τ ε υ τ ο ς  
Ε λ λ η ν ι κ ό ς  Σ τ ρ α τ ό ς .  Πρώτα άπ’ όλα τό έξω- 
τερικότων Ελλήνων είνοιι άρκετάάπατηλό. Είναι άνδρες 
μικρόσωμοι μέ μέσο όρο στο όψος τους μόλις . πέντε 
πόδια. Στούς περισσότερους οί στολές τους. μοιάζουν 
νά είναι δύο ώς τρία νούμερα μεγαλύτερες. Μέ τήν 
πρώτη ματιά θά νόμιζε κανείς πώς βλέπει μιά τυχαία 
Φΐ„άθρηιση ανθρώπων. Άκούγοντας μάλιοτα τις 
ζωηρές συζητήσεις τους θά τούς υποψιαζόταν εντε
λώς άνικάνους γιά μια οργανωμένη προσπάθεια. 
Γρήγορα όμως άνακαλύπτετε τζως οί "Ελληνες στρα
τιώτες μέ τήν άπροσδιόριστη αύτή εμφάνιση είναι 
καταπληκτικά ικανοί καί άποδοτικοι. Κάτω απο 
τήν έπιφάνεια μέ τίς χειρομομίες, που ταχα δείχνει 
σύγχυση, κάνουν τήν δουλειά τους περίφημα. Οι 
Φινλανδοί στρατιώτες, θυμάμαι, έχουν πιο επιβλητική 
όψη, αύτοί όμως οί γεροί, νευρώδεις, μικρόσωμοι 
"Ελληνες έχουν τό ίδιο σθένος, άντοχή καί θέληση. Νό
μιζα πώς δέν θά ευρισκα άλλο στρατιώτη πού νά 
μπορεί νά συγκριθεΐ, άνδρας μέ άνδρα, μέ τό Φινλαν- 
δό πολεμιστή. Τ έ τ ο ι ο  ό μ ω ς  σ τ ρ α τ ό ,  β ρ ή 
κ α  σ τ ή ν  ' Ε λ λ ά δ α .  Π ο τ έ  δ ε ν  ε ί δ α  σ τ ρ α 
τ ι ώ τ ε ς  π ο ύ  νά « γ λ ε ν τ ο ύ ν »  τ ό ν  π ό λ ε μ ο  
κ α ί  τ ί ς  κ α κ ο υ χ ί ε ς  σά ν  τ ο ύ ς  μ ι κ ρ ο κ α - ,  
μ ω μ έ ν ο υ ς  ζ ω η ρ ο ύ ς  " Ε λ λ η ν ε ς .

«Παλλόμεθα άπό συγκίνησιν 
παρακολουθοΰντες τήν θαρρα- 
λέαν Ελλάδα, τήν Ελλάδα τήν 
ήρωϊκήν, ή όποια έκανε νά 
άναζήση εις τήν εποχήν μας ή 
άρχαία της δόξα...

Wiston Churchil 1.2.43»



Προχθές συναντήσαμε μιά μικρή φάλαγγα στρα
τιωτών σέ πορεία μέσα στό τσουχτερό κρϋο καί τή 
βροχή. 'Ο άξιωματικός τους μας πληροφόρησε πώς 
είχαν ξεκινήσει την προηγούμενη στις έξη τό άπό- 
γευμα καί είχαν περπατήσει μέσα στη λάσπη, τή 
βροχή καί τα χιόνια ώς τις πέντε τό πρωΐ. Στις 
έντεκα εκείνες ώρες οί άντρες αυτοί έ'καμαν 30 χλμ. 
Κοιμήθηκαν πάνω στο υγρό χώμα καί στα βράχια 
καί στις δυο τό μεσημέρι συνέχισαν την πορεία τους. 
«Είναι σπουδαίοι στρατιώτες», είπε άπλά ό άξιωμα
τικός.

Μιλήσαμε μέ πέντε "Ελληνες στρατηγούς σέ δια
φορετικούς τομείς τοϋ μετώπου. Είταν όλοι έξυπνοι, 
δραστήριοι, γεμάτοι σθένος. Καταλαβαίνει κανείς 
αμέσως πόσο καλά ξέρουν τή δουλειά* τους καί πώς 
είνο ι έμπειροι στή χρήση τών δυνάμεών τους μέ οικο
νομία μά καί άφθαστη άποτελεσματικότητα. "Αν 
έχει καί ή ’Ιταλία παράμοια στελέχη στο στρατό της, 
δέ φαίνεται να έχουν έρθει ακόμα στήν ’Αλβανία. 
Καί καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα πώς οί Έλ<- 

, ληνες άρχηγοί όσο καί οί 'Έλληνες στρατιώται είχαν 
ύποτιμηθή πριν άρχίσει ό πόλεμος τόσο πολύ, όσο 
είχε ύπερτιμηθή ή ποιότητα τοϋ ’Ιταλικού Στρατού.

Ο πόλεμος αυτός γίνεται άπό Ελληνικά στρατεύω 
μο:τα πού από. τήν άνώτερη ώς τήν κατώτερη βαθμίδα 
συμμορφώνονται μέ τις μεγάλες στρατιωτικές παρα.- 
δόσεις της άρχαίας Ελλάδος. "Αν οί 'Έλληνες έχουν 
ενίσχυση σέ πολεμικό υλικό, είναι δύσκολο νά προ- 
βλέψουμε ποϋ θά σταματήσει ή προέλασή τους. '(]) 
χειμώνας είναι ίσως τό μόνο πράγμα πού θά μποροϋσ|ε 
νά επιβραδύνει τήν προέλαση τών Ελλήνων.

Ώο'τόσο αυτός ό μικρόσωμος άλλά μαχητικός Έ λτ 
ληνικός στρατός είναι κάτι πού άξίζει νά τό δει κα
νείς, κάτι πού θά τό θυμάται πάντα. Ε μ ε ίς  πού τό 
είδαμε καταλαβαίνουμε γιατί ό Μουσσολίνι δέν θά 
μπορέσει νά τό*' ξεχάσει. Είναι επικίνδυνο νά. περι|- 
φρονεΐ κανείς στρατιώτες σάν τούς "Ελληνες.

«Περισσότερον ίσως άξια θαυ
μασμού άπό τήν ύπερήφανον 
άπάντησιν πού έδωσεν εις τούς 
έπιδρομείς είναι ή σημερινή 
στάσις τού Ελληνικού Λαού, 
πού συνεχίζει τόν άγώνα. όπου 
καί όπως ήμπορεϊ, άψηφών όλας 
τάς θυσίας. Ή  στάσις αύτή 
άποτελεΐ φωτεινόν παράδειγμα 
δι’ όλα τά έθνη».

Franklin Roosevelt 28.10.42



(\ττό τά πλέον κτυπητά, τά πλέον χαρακτηριστι
κά γνωρίσματα τής έποχής μας είναι καί ή παραμέ- 
λησις τού εσωτερικού τοϋ ανθρώπου, τής προσω- 
πικότητος.

. Ή άπότοκος τής προόδου των φυσικών έπιστη- 
μών τεχνική μέ τήν αφθονίαν καί ποικιλίαν των μέ
σων της γίνεται προσιτή εις όλονέν καί ευρύτερα 
κοινωνικά στρώματα. Αί εύκολίαι καί τά «αγαθά», 
που προσέφερεν αυτή καί καθημερινώς προσφέρει, 
έκόντες άκοντες δλοι τά δεχόμεθα, αλλά δεν είναι 
εΰκολον νά ΰπολογίσωμεν ποιον καί πόσον είναι το 
κακόν που τά συνοδεύει, διότι όσον ταχυτέρα είναι 
ή αλλαγή τών συνθηκών τού βίου, τόσον δυσκολω- 
τέρα καθίσταται ή άντίληψις καί έκτίμησις τοϋ πα- 
ραγομένου αποτελέσματος τής «προόδου».

Τό προ τής άτομικής βόμβας παρελθόν, συμφώ- 
νως προς τάς αντιλήψεις τών σημερινών «προο
δευτικών», θεωρείται πολύ καθυστερημένον. Τήν 
μόλις χθεσινήν έποχήν, κατά τήν οποίαν οί γονείς 
μας έδρόσιζαν κατά τό θέρος τό νερό είς αίγινίτικα 
κανάτια καί «έπάγωναν» τό καρπούζι μέσα είς τό 
νερό τοϋ πηγαδιού, τήν νομίζουν ότι «άνήκει εις 
τήν προϊστορίαν».

Δεν άντιλέγομεν ότι άπό άπόψεως συνθηκών δια- 
βιώσεως, ύγείας, συμμετοχής συνεχώς καί περισ
σοτέρου κόσμου είς τήν ύλικήν εύημερίαν μεγίστη 
συνετελέσθη πρόοδος, ίδια μετά τον δεύτερον πα
γκόσμιον πόλεμον είς δλας τάς τεχνικώς προηγμέ
νος χώρας τής Δύσεως. “Ομως πρέπει νά εΐμεθα κά
πως σκεπτικοί δχι άπό άπαισιοδοξίαν καί ρωμαντι- 
σμόν, άλλά ρεαλιστικήν άντίληψιν ενώπιον τής 
ραγδαίας μεταβολής καί τών συνεπειών της, ένώ- 
πιον τών καταπληκτικών έπιτευνμάτων τής τεχνο
λογίας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
ΚαΘηγητοΰ Λ αογραφίας  
Πανεπιστημίου ’Αθηνών

Είναι άληθές ότι ολοταχώς βαίνομεν προς τήν 
μεταβιομηχανικήν κοινωνίαν τών ήλεκτρονικών ρομ
πότ, τών μεγάλων ύδροκεφάλων άστικών κέντρων 
μέ τήν διηνεκώς αύξανομένην έπικίνδυι)ον κατα
στροφήν τού φυσικού περιβάλλοντος, τήν άποθέω- 
σιν τής ταχύτητος καί τήν έρήμωσιν τής ύπαίθρου.

Σήμερον ό νους, ή σκέψις, ,ή ψυχή τών πολλών 
έχει καθ’ ολοκληρίαν στραφή πρός τάς ύλικάς κατα
κτήσεις καί άπολαύσεις. Ά πό αύτάς ό άνθρωπος 
έπιδιώκει τήν εύτυχίαν, άλλά. δεν τήν συναντά, 
διότι διαπράττει τό σφάλμα νά παραμελή τήν καλ
λιέργειαν τοϋ έσωτερικοϋ του κόσμου.

Ή πρός τά έξω στροφή, άν δεν βαίνη παραλλή
λους καί ίσορρόπως πρός τήν πρός τά ένδον, δη
μιουργεί πτώσεις, άδιέξοδον, κακόν. Μέ τήν καλ
λιέργειαν τοϋ έσωτερικοϋ κόσμου, θά γίνη έξοπλι- 
σμός μέ πίστιν, πού φέρει αισιοδοξίαν, δύναμιν καί 
βεβαιότητα διά τον εαυτόν μας καί διά τήν άξίαν 
τής ζωής, τό «μέγα καλό καί πρώτο».

«Οί άνθρωποι τοϋ 20οϋ αί., έγραφεν ό άείμνηστος 
Συκουτρής, κάμνουν καθημερινώς τήν τραγικήν δια- 
πίστωσιν ότι τό γέμισμα τών μουσείων καί τών 
βιβλιοθηκών βαδίζει παραλλήλως μ’ εν άδειασμα 
τής ψυχής μας άπό ό,τι ζωτικόν καί βαθύ είχεν, δ,τι 
άποτελεΐ γύμνωσιν τού άνθρώπου άπό τό κατ’ 
εξοχήν άνθρώπινον, μεταβολήν τής συνθετικής του 
ολοκληρίας είς πολυσύνθετον μηχάνημα μέ πολλούς 
καί άκριβώς λειτουργούντας ίσως τροχούς, άλλά 
χωρίς έσωτερικότητα, χωρίς μορφήν καί ρυθμόν.
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Καί άκριβώς αυτήν τήν έυότητα ρυθμού, καί μορ
φής, αυτόν τον εσωτερικόν πλούτον εύρίσκομεν κάτω 
άπό τ ' άπλά, άλλα καθαρά σχήματα τού άρχαίου 
πολιτισμού, μέσα εις τάς λιτάς μορφάς τής ζωής των 
Ελλήνων».

’Επίσης άπό τήν διδασκαλίαν τού Χριστιανισμού 
θά άντλήσωμεν ό,τι χρειάζεται, ό,τι άπαιτεΐται διά 
τό «δυνάμωμα» τής ψυχής «Πάντα ισχύω έν 
τώ ένδυμούντι με Χριστώ» άποφαίνεται ό Παύλος..

Λάθος βασικόν πρέπει νά θεωρήται επίσης ή κατα
δίκη τού παρελθόντος καί ό διαχωρισμός του άπό 
τό παρόν, πάΰ είναι κατ’ ουσίαν άνύπαρκτος. Διε- 
ρωταται κανείς. Είναι δυνατόν νά χωρίσωμεν τό 
παρελθόν άπό τό παρόν; Τί θά ήτο ό άνθρωπος 
χωρίς μνήμην. Τί θά ήτο ή ζωή χωρίς τό παρελ
θόν; Χωρίς αυτό ό καθείς θά έχανε τήν ισορροπίαν 
του καί Θά περιέπιπτεν είς δεινήν άναταραχήν.

"Αν περιορισθώμεν τώρα χάριν παραδείγματος 
εις τό έθνος μας, θά διαπιστώσωμεν ότι αυτό ποτέ 
του δεν έσώθη άπό τήν άφθονίαν υλικών μέσων, 
άλλ’ άπό τήν πνευματικήν καί ψυχικήν του δύνα- 
μιν. Ά πό τήν ένωσιν δέ τής δυνάμεως αυτής τού 
Ελληνισμού με τήν διδασκαλίαν τού Χριστού έδη- 
μιουργήθη ό,τι άνώτερον διατηρείται άκάμη εις 
ή μας καί είς τούς άλλους λαούς.

Διά νά έπιζήσωμεν ώς άτομα καί ώς έθνος, παραλ
λήλους πρός τήν άπόκτησιν καί άπόλαυσιν των άφ
θονων καί ποικίλων δημιουργημάτων τής τεχνικής, 
πρέπει, νομίζω, νά σεβώμεθα, ν’ άφομοιώνωμεν καί 
νά διαφυλάττωμεν τήν π α ρ ά δ ο σ ι ν  τήν ίδι- 
κήν μας.
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Οί δημοτικοί χοροί, πολλοί είς αριθμόν καί πλούσιοι είς 
περιεχόμενον μαρτυρούν τήν λεβεντιά τής Ελληνικής Φυ
λής διά μέσου τών αιώνων καί τήν ιστορικήν της συνέχεια.

Κάθε άτομον, κάθε έθνος, πού δέν σέβεται καί 
δέν διαφυλάττει τήν ίδικήν του κληρονομιάν, δέν 
ήμπορεϊ νά στηρίζεται ψυχικώς καί νά νικά είς 
τόν περί ύπάρξεως καί έπιβιώσεως άγώνα. Ά λ
λος δρόμος δέ διά νά έπιτυγχάνη είς αύτόν τόν 
άγώνα δέν ύπάρχει άπό τόν δρόμον τής αύτογνω- 
σίας. Χρέος έχομεν καί άναγκαϊον είναι νά σκεπτώ- 
μεθα συχνά άηά πού έρχόμεθα, ποιοι εϊμεθα καί 
οποίοι πρέπει νά παραμείνωμεν.

Ή άγάπη καί ή άφοσίωσις, τήν όποιαν όφείλο- 
μεν έκ καθήκοντος καί συμφέροντος νά τρέφωμεν 
πρός τήν έθνικήν μας παράδοσιν, άπορρέει άπό τήν 
πραγματοποίησιν τής αύτογνωσίας.

Τό ενδιαφέρον π. χ. πρός τά δημοτικά μας τρα
γούδια, τάς παραδόσεις,* τά έθιμα καί τήν τέχνην 
τού λαού μας είναι τό άπαύγασμα τής αύτογνω- 
σίας καί συγχρόνως μέσον άποκτήσεως αύτής. 
Μέσα είς αύτά τά στοιχεία τού λαϊκού πολιτισμού 
καθρεπτίζεται, ώς γνωστόν, ή ψυχή, ή ιστορία 
καί τό μεγαλείον τού έθνους μας. Είς κανένα άλλο 
μέρος ό λαός δέν τραγουδεϊ τήν ιστορίαν του τό
σον ζωντανά, τόσον συγκινητικά, τόσον ώραία, 
όσον είς τήν Ελλάδα. Αί ρίζαι τής φυλής μας εισχω
ρούν βαθέως μέσα είς τά τραγούδια (κείμενα — «λό
για» —καί μουσικήν), τούς χορούς, τά έθιμα καί 
δλας τάς άλλας έκδηλώσεις καί όλους τούς άλλους 
τρόπους τής λαϊκής μας ζωής. “Οταν έκφύγωμεν 
άπό αύτά, Θά χάσωμεν τόν ορθόν προσανατολισμόν 
μας καί τήν ψυχικήν μας ισορροπίαν.

Τί νά είπωμεν διά τάς δημώδεις ψαλμωδίας -καί 
τούς πατροπαραδότους τύπους τής ’Ορθοδόξου 
’Εκκλησίας μας: Ή ψαλτική είναι κυρίως τέχνη 
δημοτική, όπως τά δημοτικά μας τραγούδια.

Άς μή νομίζωμεν τόν χωρικόν μας καθυστερη- 
μένον, άν τύχη νά διαθέτη περιωρισμένας γραμμα
τικός γνώσεις, διότι αύτό πού δημιουργεί τήν έν- 
τύπωσιν τού καθυστερημένου δέν είναι άλλο παρά 
ή αύστηρά καί σταθερά του προσκόλλησις είς τό 
δοκιμασμένου. "Επειτα ή διατήρησις τοΰ «παρα
δοσιακού» δέν έπιτυγχάνεται άνευ συντηρητικό- 
τητος.

“Οσοι είς τάς πόλεις ή είς τήν ύπαιθρον διαφυλάτ- 
τουν άκόμη τάς παραδόσεις τού έθνους των, αύτοί 
είναι τό φύραμα, μέ τό όποιον ζυμώνεται καί «άνε- 
βαίνει» ό άρτος τής πατρικής γής.

"Ας μή πλανώμεθα καί άς μή παρασυρώμεθα άπό 
άθεμελιώτους γνώμας καί σφαλεράς άντιλήψεις. 
Ας έρχεται είς τό νούν μας συχνά ότι άπλοϊκοί 

ιερείς τοΰ παρελθόντος διετήρησαν τήν ’Ορθοδο
ξίαν μας έπί αιώνας. Ούτοι βεβαίως δέν διέθετον σχο
λικήν παίδευσιν έπαρκή καί άξιόλογον, όμως δέν 
έστεροΰντο πλουσίων έκ παραδόσεως έφοδίων, 
ό,τι δηλονότι άπαιτεί ή ελληνική ’Ορθοδοξία. Οϊ 
άνθρωποι έκεϊνοι έκοσμούντο μέ βαθεΐαν πίστιν, 
ειλικρινή εύλάβειαν, άκαμπτου φιλοπατρίαν, ήσαν 
άπηλλαγμέυοι εντελώς ψευδούς, ύποκριτικής καί 
ρητορικής λογοκρατίας καί προσηλωμένοι είς τήν 
παράδοσιν. Αύτοί συνετήρησαν τήν ’Ορθοδοξίαν, 
πού είχε συνυφανθή μέ τόν 'Ελληνισμόν.

Διά τής καλλιέργειας, άφομοιώσεως ιάχί διαφυ- 
λάξεως τών παραδόσεων τού έθνους θά περιορισθή" 
ή παραμέλησις τοΰ έσωτερικού μας κόσμου, πού 
άποτελεί μίαν άπό τάς μεγαλυτέρας νόσους τής 
έποχής μας.
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Ανέκαθεν άττό των άρχαιοτά- 
των χρόνων κατά τάς μάχας αϊ 
διαβιβάσεις έπαιξαν πρωτεύοντα 
ρόλον. Κυρίως, ή μεταβίβασις πλη
ροφοριών άπό τό πεδίον τής μά
χης εις τήν Διοίκησιν, εις τάς παρα
κείμενος μονάδας, καί μεταβίβασις 
των διαταγών τής Διοικήσεως είς 
τάς μαχίμους μονάδας κ.λ.π. απο
τελούν τά νεύρα τής άγωνιζομέ- 
νης μονάδος, όπως τά νεύρα τού 
ανθρωπίνου σώματος μεταβιβά
ζουν είς τον εγκέφαλον τάς εικόνας 
τού εξωτερικού κόσμου καί παρέ
χουν τήν δυνατότητα είς τόν οργα
νισμόν νά άντιδράση άναλόγως. 
Σήμερα τείνομεν νά έχωμεν πλέοι 
τήν οπτικήν εικόνα τού πεδίοι 
τής μάχης καί τής έξελίξεως. Παρ’ 
όλα αύτά αί όπτικαί αύταί δια 
βιβάσεις έχουν ανάγκην νά συμ 
πληρούνται άπό τάς άλλας δια
φόρους διαβιβάσεις (αγγελιοφό
ροι, τηλεφωνικοί διαβιβάσεις, ρα
διοηλεκτρικοί κ.λ.π.).

“Οσον όλιγώτεραι είναι αί δια
βιβάσεις τόσον δυσκολώτερον διε
ξάγεται ή μάχη ή καί τέλος απο
τυγχάνει.

Έάν ελλείπουν σχεδόν τελείως, 
τότε ή Διοίκησις έργάζεται μέσα 
είς τό σκότος καί τό αποτέλεσμα 
είναι θλιβερόν.

Κατά τήν μάχην τής Πίνδου αί 
διαβιβάσεις ήσαν υποτυπώδεις 
καί είς μερικά κρίσιμα σημεία ανύ
παρκτοι. Καί ήναγκάσθημεν νά 
τάς άναπληρώσωμεν μέ τόν παρά
γοντα άνθρωπος. Καί ό άνθρω
πος αυτός έπρεπε όχι μόνον νά 
είναι σωματικώς ικανός, αλλά καί 
πνευματικώς εξαίρετος. Νά έφευ-

ρίσκη, νά εχη κρίσιν καί νά μην 
κουράζεται.

To Β'. Σώμα Στρατού είς ό μό
νον διοικητικώς ύπήγετο ό το- 
μεύς τής Πίνδου άπό τού καιρού 
τής ειρήνης έσκέφθη καί είργάζετο 
διά τήν περίπτωσιν (μάλιστα τήν 
έπροκάλεσεν) εισβολής τών Ιτα 
λών εις τήν Πίνδον πρός ύπερκέ- 
ρασιν τών αμυντικών όργανώ- 
σεών μας Ίωαννίνων καί Καστο
ριάς. ’Ιδιαιτέρως έθεώρει ώς μάλ
λον πιθανήν τήν διά τής Πίνδου 
κίνησιν ισχυρών Ιταλικών δυνά
μεων πρός περιοχήν Μετσόβου, 
ϊνα άναγκάση τήν ούτως ύπερκε- 
ρασθείσαν Ελληνικήν δύναμιν τών 
Ίωαννίνων είς ΰποχώρησιν, ίνα 
μείνη ανοικτός ό δρόμος διά τούς 
’Ιταλούς πρός Θεσσαλίαν.

Διά τήν περίπτωσιν αύτήν τής 
διά μέσου τής Πίνδου εισβολής 
τών ’Ιταλών δεν Ιλήφθησαν σο
βαρά μέτρα άντιμετωπίσεώς της. 
ΤΗτο καί τούτο μέρος τού στρα
τηγικού ελιγμού κατά τών ’Ιτα
λών. -“Αμα τή εισβολή τών ’Ιτα
λών τήν 28ην ’Οκτωβρίου 1940 
τό Β'. Σώμα Στρατού διετάχθη 
νά άναλάβη καί άπό τακτικής 
άπόψεως τόν τομέα αύτόν τής Πίν
δου, όστις έγινε τό μάλλον έπικίν- 
δυνον σημεϊον τού Έλληνο-Ίταλι- 
κού πολέμου.

Τά μέσα διαβιβάσεως τού Β'. 
Σώματος Στρατού ήσαν τελείως 
ανεπαρκή. ’Ιδού τί γράφει είς 
τήν έκθεσίν του ό Διοικητής δια
βιβάσεων τού Β'. Σώματος Στρα
τού. «’Επειδή ύπάρχει έλλειψις 
καλωδίων καί μεγίστη δυσχέρεια 
διά τήν άνανέωσίν των, παρέχε
ται είς τάς μονάδας τού Β'. Σώ

ματος Στρατού μικρά ποσότης». 
“Ενεκα τούτου αί μονάδες διά τόν 
τηλεφωνικόν σύνδεσμον κατά τάς 
πρώτας τούλάχιστον ημέρας έπρε
πε νά βασισθούν κυρίως επί τού 
ύπάρχοντος τηλεφωνικού καί τη
λεγραφικού δικτύου τής περιοχής 
τού οποίου θά έπρεπε νά επιδιώ
ξουν τήν πλήρη έκμετάλλευσιν.

Όέχθρόςτήν 31ην ’Οκτωβρίου 
είσβαλών άπό Έρσέκαν —Λεσκο- 
βίκιον έξηκολούθησε νά κινήται 
διά δύο φαλάγγων εκατέρωθεν 
τού Σμόλικα μέ σκοπόν ϊνα αί δύο 
φάλαγγες ενωθούν είς Δίστρατον 
μετά τόν Σμόλικα καί έκεϊθεν ήνω- 
μέναι κατευθυνθούν είς Μέτσοβον 
όπερ νά καταλάβουν άπειλούσαι 
τά νώτα τών είς ’Ιωάννινα Ελλη
νικών Δυνάμεων, έμποδίζουσαι τήν 
ένίσχυσιν αύτών άπό Θεσσα
λίαν καί Μακεδονίαν διά μέσου 
Μετσόβου. Ό  ώς άνω ελιγμός 
αύτός έξηκριβώθη μετά τάς γενο- 
μένας μάχας.

Είς τάς άρχάς δέν έγνωρίζαμε 
τίποτε άπ’ αύτά. Δι’ αύτό άφού 
έσπεύσαμε νά καλύψωμεν είς Ίτττ- 
ταχώριον καί Σαμαρίναν τάς πρός 
Δυτικήν Μακεδονίαν οδεύσεις, 
παρακολουθούντες έκ τού σύνεγ
γυς τήν μετακίνησιν τών έχθρι- 
κών δυνάμεων καί έχοντες ύπ’ όψιν 
ότι δέν έπρεπεν έπ’ ούδενί λόγω 
νά έπιτρέψωμεν νά φθάσουν είς 
Μέτσοβον, έσχηματίσαμεν τόν πε
ρί τό Δίστρατον κλοιόν ό όποιος 
ένέκλεισε καί κατέστρεψε τήν είς 
τήν Πίνδον είσβαλούσαν Μεραρ
χίαν ’Αλπινιστών ΤΖΟΥΛΙΑ. Προ 
τού σχηματισμού τού κλοιού αύ- 
τής ή ραγδαίως προελαύνουσα 
’Ιταλική Μεραρχία συνεκρούσθη

I
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διά τού αριστερού της πλευρού 
μέ δυνάμεις μας εις Φούρκαν, μεγα- 
λυτέραν δέ μάχην έδωσε εις Σκούρ- 
τζαν —Σαμαρίναν. Αΐ μάχαι αύ- 
ται, ιδίως Σκούρτζας — Σαμαρίνα 
ήτο άνάγκη δχι μόνον νά εμπο
δίσουν την προς Γρεβενά πορείαν 
τής Ιταλικής Μεραρχίας καί την 
ύπερκέρασιν τού αριστερού τής I 
Μεραρχίας αλλά προ παντός την 
φθοράν της καί τήν καθυστέρησίν 
της προς Μέτσοβον ΐνα τό Σ. 
Στρατού συγκροτήση τον περί 
Δίστρατον κλοιόν, εις όν Θά ένε- 
κλωβίζετο ή Ι τ αλική αΰτη Με- 
ραρχία.

Γίνεται άντιληπτόν πόσον ήλ- 
λασσον ταχέως αΐ στρατιωτικαί 
καταστάσεις. Ή είσβαλούσα ’Ιτα
λική Μεραρχία έκινεϊτο ταχέως 
πρός Μέτσοβον, αί ήμέτεραι δυνά
μεις συνεκεντρούντο έν τάχει ιδίως 
εις Έπταχώριον καί Σαμαρίνα— 
Σκούρτζα ΐνα έμποδίζουν τυχόν 
διείσδυσιν πρός Δυτικήν Μακεδο
νίαν τώνέχθρικών δυνάμεων. Τέλος 
νά σχηματισθή ό περί τό Δίστρα
τον κλοιός τής είσβαλούσης ’Ιτα
λικής Μεραρχίας έάν έκινεϊτο πρός 
Μέτσοβον. Πληροφορίες δΓ αερο
πλάνων δεν εϊχομεν. Αί πληροφο- 
ρίαι από τήν γραμμήν έπαφής με
τά τού ,-.χθρού θά μάς εδιδον τάς 
άπαιτουμ.-νοί^έντυπώσεις περί των 
αμέσων δυνατοτήτων των έχθρι- 
κών δυνάμεων. Τέλος τάς έκ τής 
έπαφής πληροφορίας έπρεπε νά 
τάς έκμεταλευθώμεν, νά πληροφο- 
ρήσωμεν περί αυτών τάς μονάδας

τού Σ. Στρατού καινά έκδώσωμεν 
τάς άναλόγους διαταγάς. Άλλ’ 
αί διαταγαί αυται έπρεπε νά διο- 
χετευθούν εις τήν γραμμήν έπα
φής. ’Ανωτέρω είδατε τί λέγει ό 
Δ]τής των Διαβιβάσεων τού Β'. 
Σ. Στρατού. Μέ τούς άσυρμάτους 
σχεδόν μηδέν, μέ τά τηλεφωνικά 
σύρματα δεν έφθάναμεν μέχρι τής 
γραμμής τής μάχης ιδία είς περιο
χήν Σαμαρίνας —Σκούρτζας. Ή 
μάχη τής Σαμαρίνας —Σκούρτζας 
ύπήρξε κρισιμοτάτη. Διότι δΓ αύ- 
τής έπρεπε νά έμποδίσωμεν τόν 
έχθρόν νά προχωρήση πρός Γρε
βενά, ή να ύπερκεράση τό αρι
στερόν τής I Μεραρχίας, τέλος 
έάν έκινούντο πρός Μέτσοβον νά 
τάς καταδιώξωμεν ή νά κλείσω- 
μεν. τόν σχηματιζόμενον περί τόν 
Δίστρατον κλοιόν. ’Αλλά ό Δ]τής 
των Ελληνικών Δυνάμεων Σαμα
ρίνας —Σκούρτζας μακαρίτης Δη- 
μάρας εύρισκόμενος πάντοτε έπί 
τής πρώτης γραμμής δεν συνε- 
δέετο προσωπικώς μέ ή μάς. Έπρε
πε νά στέλλομεν τάς πληροφο
ρίας καί διαταγάς δΓ αγγελιο
φόρων, διότι τό ίδιον έπρεπε νά 
κάμνη καί αύτός. Άνεζητήθη ό 
έγγύς εύρισκόμενος ’Αστυνομικός 
Σταθμάρχης ΔΟΥΤΣΙΚΟΥ Ύπα- 
ξιωματικός Χωρ]κής Κοκκολιός, τύ
χη αγαθή. Άντελήφθη αμέσως 
τί τού έζητούσαμε.

Μέ κρίσιν, τόλμην καί σύνεσιν, 
οργάνωσε Κέντρον Διαβιβάσεων 
δΓ αγγελιοφόρων, χωρικών κ.λ.π. 
οΐτινες πάντοτε έγκαίρω; μετέ- 
φερον τάς διαταγάς καί έγκαίρως

έφερον τάς πληροφορίας. Τηλε
φωνικούς μετ’ αύτού συνδεόμενος 
έδινα νά καταλάβη πού καί έως 
πότε έπρεπε νά φθάσουν αϊ δια- 
ταγαί καί πληροφορίαν Έπί εβδο
μάδας διεξήγαγε τήν έργασίαν 
αύτήν κατά τρόπον ύποδειγμα- 
τικόν καί τό Σώμα Στρατού πλή
ρως ένημερωμένον διηύθυνε πρα
γματικούς κατά άριστουργηματι- 
κόν τρόπον τήν σειράν τών μαχών 
αί όποϊαι άποτελούν τήν Γενικήν 
Μάχην τής Πίνδου. ’Αλλά δχι 
μόνον αί πληροφορίαι περί έχθρού 
ήρχοντο καί μετεβιβάζοντο αί δια- 
ταγαί είς τήν 'γραμμήν μάχης, 
αλλά αί πληροφορίαι περί άφί- 
ξεως τών ένισχύσεων είς άνδρας 
καί πυροβολικόν πού εύρίσκοντο 
καί πότε Θά έφθαναν είς τήν γραμ
μήν μάχης, πράγμα δπερ ηΰξανε 
τό ήθικόν τών μαχομένων. Χρειά
ζεται πολλά νά γράψη κανείς όταν 
κατέλθη είς τάς λεπτομέρειας τής 
έκτελέσεως τής τοιαύτης διαβι- 
βάσεως διαταγών καί πληροφο
ριών.

Πάντως καθ’ δλην τήν διάρ
κειαν τής μάχης καί μετ’ αύτήν 
μεταξύ έκείνων πού προσέφεραν 
μεγάλας ύπηρεσίας ήκούετο τό ό
νομα τού Κοκκολιού καί άπαντες 
άξιωματικοί καί στρατιώτες τού 
’Επιτελείου τού Β'. Σώματος Στρα
τού καί τών μονάδων Σαμαρίνας 
καί Σκούρτζας έζήτουν τήν έπ’ 
ανδραγαθία προαγωγήν του. 
Πράγμα δπερ έπρότεινε τότε τό Β'. 
Σώμα Στρατού.
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ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΙ! IQPOmVUKN!

Μ έ  υπερηφάνειαν διά τήν σημειω- 
θεΐσαν όντως εξαιρετικήν επιτυχίαν 
εις τούς έπιδιωχθέντας ύψηλούς 
στόχους της καί τήν κατ’ έτος 
διευρυνομένην παγκόσμιον άκτι- 
νοβολίαν της καί υπό συνθήκας 
πλήρους Εθνικής αιθρίας καί ζη
λευτής όμαλότητος, έκλεισε διά 
μίαν έτι φοράν τάς πύλας της, 
μετά 22 ήμερών έντονωτάτην κί- 
νησιν, ή Διεθνής Έκθεσις Θεσσα
λονίκης. Καί άξίζει νά σημειωθή 
ότι καί εφέτος έντός τοϋ εόγενοϋς 
αύτοΰ στίβου τής έπιδείξεως τής 
συγχρόνου τεχνολογικής προόδου 
καί των ώραιοτέρων προϊόντων τοΰ 
ανθρωπίνου μόχθου έπεκράτησεν 
κλίμα έγκαρδιότητος, εύφορίας, άνέ- 
σεως καί ασφαλείας, άγαθά τά 
όποια άπεθαύμάσαν έκτος των 40 
περίπου ξένων Χωρών, αϊτινες με- 
τεΐχον είτε έπισήμως είτε δι’ εμπο
ρικών άντιπροσώπων καί έκατομμύ- 
ρια άλλων άτόμων τά όποια έκινή- 
θησαν έντός τοΰ χώρου αύτοΰ είτε 
ως έπισκέπται είτε ως έκθέται.

Έν ταύτώ έπαυσε λειτουργοΰσα 
καί ή προσωρινώς έπωμισθεΐσα 
τήν εύθύνην τής άστυνομεύσεως 
τοΰ χώρου, τής δημιουργηθείσης 
ιδιορρύθμου έκείνης πολιτείας ’Α
στυνομική 'Υποδιεύθυνσις, ήτις πα- 
ραλλήλως πρός τήν έχουσαν τήν 
εύθύνην προγραμματισμού καί συν
τονισμού ΔΑ. Θεσσαλονίκης, άνέπ- 
τυξεν όλως έξαιρετικήν δραστη
ριότητα καί έκινήθη μέ τήν άπαι- 
τουμένην ταχύτητα καί ακρίβειαν 
ώστε νά δώση τήν εύκαιρίαν, λόγω 
άκριβώς τών έπικρατησασών ιδα
νικών συνθηκών άστυνομεύσεως νά 
έκτιμηθή δεόντως ή άξια καί ή 
συμβολή τής Χωροφυλακής εις τό 
έργον τής Διεθνούς Έκθέσεως Θεσ
σαλονίκης.

Οΰτω κατεδείχθη διά μίαν εί- 
σέτι φοράν, ότι ή Χωροφυλακή 
μέ τήν άρτίαν όργάνωσιν καί τό 
άριστα έξειδικευμένον προσωπικόν 
τό όποιον διαθέτει, όχι μόνον έφε- 
ρεν εις αίσιον πέρας τό πολύπλευ
ρον καί έπίμοχθον έργον της, 
δι’ ό άπέσπασε δικαίως συγχαρη
τήρια, επαίνους καί ευμενή σχό
λια εις όλους τούς τομείς, άλλά 
ότι άποτελεϊ είσέτι, τόν μοχλόν 
καί τήν συνισταμένην τής έπιτυ- 
χίας κάθε κοινωνικής έκδηλώσεως 
εις τόν χώρον ένθα άστυνομεύει.

Έρευνώντες τά αίτια τής επιτυ
χίας αύτής τής Χωροφυλακής-ή 
οποία προσθέτίει ένα είσέτι κρίκον 
εις τήνΠΙτελεύτητον άλυσσον τών

έπιτυχιών τοΰ Σώματος—πιστεύο- 
μεν, ότι αύτά άνευρίσκωνται, εις 
τάς καταβληθείσας ύπερανθρώπους 
προσπάθειας καί τήν άκριβή συ- 
ναίσθησιν τής εύθύνης όλων τών 
'Αξιωματικών καί 'Οπλιτών, οΐ- 
τινες μετεΐχον εις τήν προσπάθειαν 
αύτήν τής Δ.Α. Θεσσαλονίκης, 
διότι άρθέντες εις τό ύψος καί τάς 
άπαιτήσεις τών περιστάσεων, ύπε- 
ρέβησαν τό καλώς νοούμενον κα
θήκον των. Καί τολμοΰμεν νά τό 
διατυπώσωμεν τούτο δημοσίως, 
στηριζόμενοι ούχί εις αυθαίρετα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΑΣΙΑΔΑΜΗ  
Δ )τοΰ  Ά σ τ υ ν  . Τμήματος 

Διεθνούς Έ κθέσεω ς

καί υποκειμενικά συμπεράσματα, 
άλλά εις τάς σαφείς καί άπερι- 
φράστους γνώμας, αϊτινες έξεφρά- 
σθησαν έκ μέρους τών έκθετών ήμε- 
δαπών καί άλλοδαπών καί τών 
έντός τοΰ χώρου τής μείζονος 
Θεσσαλονίκης κινηθέντων επισή
μων κατά τάς ή μέρας αύτάς.
' "Ενεκα άκριβώς αύτής τής προ
σφοράς τής Χωροφυλακής έδόθη 
ή εύχέρεια καί εις τήν Έκθεσιν καί 
εις τούς έκθέτας, έντός τοΰ χώρου 
έκείνου τής εύγενοΰς άμίλλης καί 
τοΰ διεθνούς δοκιμαστηρίου, έκμε-
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ταλλευόμενοι τήν εμπειρίαν τού 
παρελθόντος, νά προβάλουν μεγα- 
λοπρεπώς τό παρόν καί νά προα
ναγγείλουν έντυπωσιακά τό μέλλον, 
εις όλους τούς τομείς της καθόλου 
οικονομικής των άναπτύξεως.

Έκ των όσων έν όλίγοις ανωτέ
ρω έξέθεσα, πασις>ανές καθίσταται 
ότι, έντός τής μικρός έκείνης πο
λιτείας, ήτις λάμπει από φως, σφύ
ζει από ζωή καί δονείται άπό κίνη- 
σιν έπί 22 ήμέρας συ ν' τελείται 
έξόχως εθνικής σημασίας έργον. 
At’ αύτό απαιτείται κατ’ έτος κι- 
νητοποίησις δυνάμεων έκ μέρους 
τής Χωροφυλακής πρός δημιουρ
γίαν μιας υπηρεσίας ικανής νά 
άνταποκριθή είς τήν κρισιμότητα 
καί τό ύψος των περιστάσεων καί 
νά άποτελέση τήν συνισταμένην 
τής ομαλής καί υποδειγματικής 
λειτουργίας τής Έκθέσεως.

Ούτως άναπόφευκτον καθίστα
ται παραλλήλως πρός τήν Δ.Ε.Θ. 
ής αί προσπάθειαι κατ’ έτος κρί- 
νονται, νά δίδη ενώπιον τής διε
θνούς κοινής γνώμης τά εξετάσεις 
του καί τό Σώμα τής Χωροφυλακής. 
Καί πιστεύομεν ότι αί δημιουργη- 
θεΐσαι έντυπώσεις ήσαν καί εφέτος 
άρισται, εάν ληφθοϋν ύπ’ δψιν: 
Ή άνεσις κινήσεως των έκατομ- 
μυρίων επισκεπτών τής Έκθέσεως 
ήμεδάπών καί αλλοδαπών. F̂T 
άπρόσκοπτος διακίνησις ύπό δλως 
ίδιομόρφους συνθήκας, έμπορευ- 
μάτφν αξίας πολλών έκατομμυρίων 
δολλαρίων Ή μέ υποδειγματικήν

ταςιν διεξαγωγή άπειρων καλλι
τεχνικών έκδηλώσεων. Ή πρόθυ
μος, άψογος καί εύγενική έξυπηρέ- 
τησις δεκάδων χιλιάδων ατόμων, 
προσφευγόντων είς τάς! υπηρεσίας 
τής Χωροφυλακής εΐτέ δι’ έξεύ- 
ρεσιν στέγης, είτε διμ παροχήν 
ποικίλλων άλλων πληροφοριών. Ή  
άπόδοσις έκατοντάδων άπωλεσθέν- 
των παιδιών είς τούς οικείους των 
είς έλάχιστον χρόνον. Καί γενι
κώς άπασαι αί ένέργειαι έκεΐναι, 
αί όποΐαι καθιστούν άσφαλή, άνε- 
τον καί ευχερή τήν παραμονήν καί

κίνησιν καί τού πλέον απαιτητι
κού εκθέτου καί επισκέπτου. Έπε- 
τεύχθησαν δέ δλα αύτά ώς προε- 
λέχθη, τό μέν, χάριν τής εμπει
ρίας, τού άρίστου προγραμμα
τισμού, τής λελογισμένης κατά 
πάσαν στιγμήν πρωτοβουλίας καί 
τού έφυοΰς αύτοσχεδιασμοΰ, τό 
δέ, χάριν τής ακρίβειας μεθ’ ής 
έξεπλήρωσαν τήν άποστολήν των 
άπαντες οί ’Αξιωματικοί καί Όπλΐ- 
ται οί όποιοι είς πολλάς στιγμάς, 
μή φειδόμενοι σωματικών κοπώ
σεων καί ύπερωριακής άπασχολή- 
σεως, ύπερέβαλλον έαυτούς έπι- 
δείξαντες προτερήματα άνωτέρων 
πνευματικώς ανθρώπων.

Ή έκ μέρους δλων ανεξαιρέτως 
έκπλήρωσις τής λεπτοτάτης απο
στολής, έκτος τής ίκανοποιήσεως 
τήν όποιαν παρέσχεν είς τούς 
παντοιοτρόπως μοχθήσαντας έπ’ 
αρκετόν χρονικόν διάστημα, κα- 
τεγοήτευσε τό Ελληνικόν καί ξέ
νον κοινόν καί έσταθεροποίησε είς 
δλους τήν πεποίθησιν, δτι τό 
υψηλόν φρόνημα, ή έτοιμότης, 
ή ευγένεια, ή διακριτικότης, ή 
άψογος συμπεριφορά καί ή λεπτή 
αΐσθησις τού καθήκοντος, τά ό
ποια διακατέχουν, τό έμψυχον υλι
κόν μας, προοιωνίζουν διά τό Σώμα 
τής Χωροφυλακής, τό οποίον άνέ- 
καθεν κατά τόν μακράν βίον του, 
ύπήρξεν ό πλέον εύαίσθητος δέκτης 
τών εύγενών επιδιώξεων τού Ελλη
νικού λαού, όψηλάς έπιτεύξεις καί 
ιστορίαν λαμπράν.
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Η ΜΑΧΗ

ΤΗΣ ΑΗΜΗΤΣΑΝΗΣ

Τήν Κυριακήν, 10 Σεπτεμβρίου 1972 
μετά πάσης έπισημότητος έτελέσθη εις 
Δημητσάναν μνημόσυνου υπέρ τω ν π ε- 
σόντων κατά τήν Ιστορικήν μάχην εναντίον 
τω ν κομμουνιστοσυμμοριτών , άνδρών Χ ω 
ροφυλακής τήν 30 Αύγουστου 1948.

Τήν τελετήν έτίμησαν διά τής παρου
σίας τ ω ν , ό Σεβασμιώ τατος Μητροπολίτης 
Γόρτυνος καί Μ εγαλοπόλεως κ . Θ εόφ ιλος, 
ό 'Υπουργός Οικονομικών κ . Κ ούλη ς, 
ό Γενικός ’Επιθεω ρητής Νομαρχιών Π ε
ριφερειακής Διοικήσεω ς Πελοπόννησου καί 
Δ υτικής 'Ελλάδος κ . Βλαχογιάννης, ό 
’Αρχηγός Χω ροφ υλακής ’Αντιστράτηγος 
κ . Χρίστος Κ αραβίτης, ό Νομάρχης ’Αρκα
δίας κ . Άνδριανόπουλος , ό Διοικητής τής 
94ης Σ .Δ . Ι .  'Υποστράτηγος κ . Ραψομα- 
νίκης, ό ’Ανώτερος Διοικητής Χ ω ροφ υλα 
κής Πελοπόννησου, εκπρόσωποι τώ ν το
πικών πολιτικώ ν καί Σ τρατιω τικώ ν ’Αρ
χώ ν καί πλήθος κόσμου.

'Ο ’Αρχηγός Χ ω ροφυλακής ’Αντιστρά
τηγος κ .  Χ ρίστος Καραβίτης προ τής 
καταθέσεω ς στεφάνου εις τό ήρώον τώ ν 
πεσόντων δι’ εμπνευσμένου λόγου έξήρε 
τό μέγεθος τής θυσίας τώ ν ήρω ϊκών άν
δρών καί τήν διά τοΰ αϊματός τω ν  μεγα
λειώδη προσφοράν τούτω ν προς σωτηρίαν 
τής κινδυνευούσης εκ τώ ν ερυθρών δαι
μόνω ν, φ ιλτάτης πατρίδος.

Τόν πανηγυρικόν λόγον τής ήμέρας 
έξεφ ώ νησεν ό κ .  Τάκης Κ ωνσταντόπου- 
λ ο ς , ό όποιος με φωνήν παλλομένην άπό 
έθνικήν συγκίνησιν εξιστόρησε τά συμβάν
τα τοΰ έπικοΰ εκείνου άγώνος τώ ν άνδρών 
τής Χωροφυλακής είπών τά έξής :

Τό μνημεΐον τών ήρωϊκώς πεσόντων μαχητών εις τήν μά
χην τής 30-8-48 έναντίον τών Κ]Σ.

"Η Εθνική Μνήμη τής Ελλάδος, στρέ
φεται εόλαβώς σήμερον πρός τήν ήρωϊ- 
κήν πόλιν τής Δημητσάνης, ή όποια 
ντυμένη μέ τά χρώματα τής ’Εθνικής 
υπερηφάνειας, έορτάζει μέ όλην τήν 
έπιβαλομένην λαμπρότητα, τήν 24ην 
επέτειον τής θρυλικής Μάχης—Νίκης 
τής 30ής Αύγούστου 1948, έναντίον τής 
ξενοκινήτου άνταρσίας.

Κατά τήν έορταζομένην έπέτειον, άνα- 
πολοΰμεν τήν πείσμονα δολοφονικήν 
έπίθεσιν τήν όποιαν ύπέστη τό λυκαυγές 
τής 30ής Αύγούστου 1948 ή πόλις αύτή 
τών θρύλλων καί τών παραδόσεων, έκ 
μέρους 3.000__λυσώντων καί ώρυωμένων 
συμμοριτών,έπειδή ή στρατηγική θέσις 
τής πόλεως καί ή άνεπανάληπτος, έθνι- 
κή στάσις τών κατοίκων της, ήμπό- 
διζον τήν πραγματοποίησιν τών άντε- 
θνικών σχεδίων τών κομμουνιστών, βά
σει τών όποιων έπεδίωκον τήν βιαίαν 
κατάληψιν τής Αρχής καί τήν δέσμιον 
παράδοσιν τής Ελλάδος εις τούς Σλαύους.

Τιμώμεν κατά τήν σημερινήν ήμέραν, 
τήν γενναίαν άμυνα τήν όποιαν άντέ- 
ταξεν ή Δημητσάνα εις τήν σκληρόν 
έκείνην πίεσιν τών συμμοριτών, προ-

Τεθνάμεναι γάρ 
καλόν ένί προμά- 
χοισι άνδρ’ άγαθόν 
περί f) πατρίδι 
μαρνάμενον

ΤΥΡΤΑΙΟΣ
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Η Ο Μ Ι Λ Ι Α

Τ Ο Υ  κ. Α Ρ Χ Η Γ Ο Υ  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

Κ ύ ρ ι ο ι

Δέν είναι πρόθεσίς μου νά έκφωνήσω λόγον 
πανηγυρικόν. Τοϋτο άλλωστε έπραξεν έτερος 
ομιλητής. Θά ήτο όμως δΓ έμέ παράλειψις 
όφεχλομένης τιμής, έάν ως ’Αρχηγός τοΰ ένδο
ξου Σώματος τής Χωροφυλακής δέν άπέτιον, 
δι’ όλίγων λέξεων, φόρον ευγνωμοσύνης πρός 
τούς νεκρούς, άλλα καί τούς έπιζώντας μα- 
χητάς, τής θρυλλικής έποποιΐας, ή οποία έπέ- 
ρασεν εις τήν Ιστορίαν ως «Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ 
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ».

'Η Ελληνική Χωροφυλακή, ή οποία έγεν- 
νήθη μέσα άπό τάς φλόγας τής Έπαναστάσεως 
τοΰ 1821, έκατόμβας προσέφερε θυσιών καί 
ποταμούς αιμάτων εις τούς έθνικο,,ς άγώνας 
διά νά ύψοϋται σήμερον θαλερόν τό δένδρον 
τής Ελληνικής έλευθερίας, Ιδία δέ κατά τήν 
περίοδον καθ’ ήν ξενοκίνητοι μητραλοΐαι, 
προδόται τής καταγωγής των, ήθέλησαν νά 
έξαφανίσουν τήν ύπέροχον κληρονομιάν τής 
Ελληνικής πατρίδος, αύτη (ή Χωροφυλακή) 
έξαρθεΐσα εις τό ύψος των ιστορικών έπιταγών 
τής πατρίδος, προσέφερε τόν καλύτερον έαυ- 
τόν της εις τόν ύπέρ πάντων άγώνα.

Συγκεντρωμένοι σήμερον έδώ τιμώμεν έκεί- 
νους, οί όποιοι προέταξαν τά στήθη των, ώς 
άπόρθητα Φρούρια, είς τά καταχθόνια σχέδια 
τών άρνητών τής Φυλής. Δέν έδίστασαν οί 
γενναίοι ανδρες τής Χωροφυλακής, ύπερα- 
σπισταϊ τής Δημητσάνης, νά άντιμετωπίσουν 
τούς συντριπτικά ύπερτέρους εις αριθμόν 
έρυθρούς δαίμονας καί έμειναν έκεΐ, όπου τό 
καθήκον καί ή ιστορική μοίρα τούς έταξε, άκλό- 
νητοι καί άκατάβλητοι, φυλάσσοντες άμόλυντα 
τά ιερά χώματα τής ιστορικής αύτής πόλεως. 
"Ηκουον τήν στιγμήν έκείνην οί ήρωϊκοί 
ύπερασπισταί τής Δημητσάνης, ώς πολεμικόν 
άπόηχον τήν έλεγειακήν ρήσιν τοΰ Τυρταίου. 
«Τεθνάμεναι γάρ καλόν ένί προμάχοισι άνδρ’ 
άγαθόν περί ή Πατρίδι μαρνάμενον». Καί είναι 
πράγματι μεγαλειώδες τό νά πεθαίνη κανείς 
πίπτων μεταξύ τών προμάχων, ένώ άγωνίζεται 
διά τήν Πατρίδα του.

Αί σκιαί τοΰ Έθνομάρτυρος Πατριάρχου 
Γρηγορίου τοΰ Ε', τοΰ Παλαιών Πατρών 
Γερμανοΰ καί τόσων άλλων μεγάλων ’Αρχιε
ρέων, μαρτύρων τής Χριστιανικής πίστεως καί 
τής Ελληνικής έλευθερίας οί όποιοι έγαλου- 
χήθησαν καί ήνδρώθησαν είς τήν ίεράν αύτήν 
γήν ένεψύχωναν καί έχαλύβδωναν τούς ύπε- 
ρασπιστάς τών ιδανικών τής πατρίδος καί τούς 
μετέβαλον είς γίγαντας καί ήμιθέους, τιμω- 
ρούς τών έπιδρομένων.

Ή πολεμική άρετή τών 'Ελλήνων, ή όποια

μέ τόσην λαμπρότητα προσφάτως έωρτάσθη 
καθ’ άπασαν τήν Χώραν, δέν ήδύνατο νά 
εύρη καλλιτέραν ένσάρκωσιν άπό τά πρόσωπα 
τών ήρωϊκών άνδρών τής Χωροφυλακής είς 
τήν μάχην τής Δημητσάνης. Αύτή ακριβώς ή 
πολεμική άρετή, τό αιώνιον καί άπαράμιλ- 
λον γνώρισμα τής Φυλής τών Ελλήνων, 
έτρεψεν είς άτακτον φυγήν τά στίφη τών έρυ- 
θρών έπιδρομένων καί έστεψε μέ κλάδους 
δάφνης τούς ήρωας υπερασπιστάς τής πόλεως 
ταύτης. Ή πόλις έσώθη καί αύτό ήτο ή καλυ- 
τέρα καί ή μεγαλυτέρα άνταμοιβή δι’ έκείνους 
έκ τών άνδρών, οί όποιοι άφησαν τήν τελευ- 
ταίαν πνοήν είς τό' πεδίον τής μάχης, είς τό 
ιερόν πεδίον τής τιμής καί τοΰ καθήκοντος.

Τό Σώμα τής Χωροφυλακής σεμνύνεται διά 
τούς ήρωας νεκρούς του. Ή  ιερά παρακατα
θήκη τήν όποιαν έκεΐνοι έκληροδότησαν 
άποτελεΐ δι’ ήμας ύψίστην τιμήν καί χρέος 
ιερόν νά τήν φυλάττομεν μέ εύλάβειαν θρη
σκευτικήν.

Ή  Ελλάς σήμερον ύπερήφανος καί κραταιά, 
εύημεροΰσα όσον ποτέ άλλοτε, χάρις είς τήν 
Έπανάστασιν τής 21ης ’Απριλίου 1967, βα
δίζει σταθερώς τήν οδόν τών μεγάλων της 
πεπρωμένων, ύπό τήν πεφωτισμένην ήγεσίαν 
τοΰ έθνικοΰ ήγέτου Πρωθυπουργοΰ Γεωργίου 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟΥ.

I

Ή έθνική ένότης, ή τάξις, ή γαλήνη, ή 
πρόοδος καί ή εύημερία άποτελοΰν διά τάς 
ψυχάς τών ήρώων νεκρών τής Δημητσάνης 
τό ώραιότερον μνημόσυνον. Αί ψυχαί των 
άγάλλονται διότι τό όραμα διά τό όποιον οί 
ίδιοι ήγωνίσθησαν καί έθυσιάσθησαν είναι 
πλέον πραγματικότης.

’Αθάνατοι νεκροί
Ταπεινοί προσκυνηταί ήμεΐς πάντες τής 

μεγαλειώδους θυσίας σας, κλίνομεν εύλαβώς 
τό γόνυ ένώπιον τών όπερόχων ψυχών σας 
καί σας διαβεβαιοΰμεν ότι ή θυσία σας αυτή 
δέν άπέβη έπί ματαίω. Τό αίμα σας έπότισε 
τόν σπόρον τής έλευθερίας καί έρίζωσε βαθιά 
τό δένδρον τής έθνικής προκοπής. Ήμεις 
οί όποιοι έπεζήσαμε τών σκληρών δοκιμασιών 
τής έποχής έκείνης, καθώς καί οί νεώτεροι 
τών ήμερών έκείνων συνάδελφοι, σας διαβε
βαιοΰμεν ότι κρατοΰμεν τήν δάδα τών ύψη- 
λών ιδανικών, διά τά όποια έδώσατε τήν ζωήν 
σας άσβεστον καί ύψηλά καί σας ύποσχόμεθα 
ότι θά έμπνεόμεθα άπό τό αίσθημα τής έθνι
κής εύθυνης τό όποιον ή θυσία σας μας έκλη- 
ροδότησε.

"Ας είναι αίωνία σας ή μνήμη.
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Ό  κ. ’Αρχηγός Χωρ]κής καταθέτων στέφανον έκ δάφνης είς τό μνη 
μειον των πεσόντων ήρώων τής Χωρ]κής.

τιμήσασα νά ταφή όπό τά έρείπια παρά 
νά προδώση τήν ιδεολογίαν της καί τά 
ιδανικά της, πού είναι δημιουργοί άρε- 
τών καί συναισθημάτων άπιθάνου μεγα
λείου, πού θαμβώνουν τάς γενεάς.

Πανηγυρίζομεν έπίσης σήμερον, τήν 
περιφανή Νίκην τής Μάχης έκείνης, 
κατά τήν όποιαν ή άδιαφιλονίκητος 
φρουρά τής ιστορικής αύτής πόλεως, 
θεματοφυλαξ ιερών παραδόσεων, ήχρή- 
στευσεν μέ μίαν άκατάβλητον δύναμιν 
τά έν πελοποννήσω άνθρωπόμορφα τέ
ρατα τής προδοτικής ανταρσίας, πού 
έπέμενον μέ άγριον πάθος, τήν ήμέραν 
έκείνην, νά καταστρέψουν καί νά αφα
νίσουν τελείως τό ύγιέστατον ’Εθνικόν 
κέντρον τής ‘Ελλάδος.

Τιμώμεν, τέλος, σήμερον τούς ήρωας 
ύπερασπιστάς τής Δημητσάνης, στρέ- 
φοντες πρός αυτούς ευγνώμωνα τής 
διανοίας τά βλέμματα καί μέ βαθύτατον 
όδυνηρόν πόνον ένθυμούμεθα τούς 14 
νεκρούς τής μάχης, οί όποιοι μέ τήν 
ύπέροχον θυσίαν των έσωσαν τήν πόλιν 
άπό τού αιμοσταγούς συμμοριτισμού.

Τήν στιγμήν αυτήν, κατά τήν όποιαν 
άπαντες διακατεχόμεθα άπό τό ανυπέρ
βλητον μεγαλεΐον τής σημερινής έπε- 
τείου, άς άφήσωμεν δι’ όλίγον τήν σκέ- 
ψιν νά γυρίση μερικά χρόνια πίσω καί 
έπιτρέψατέ με νά άναπαραστήσω έν 
συντομία τό ιστορικόν αύτό γεγονός τής 
Δημητσάνης, πού άπετέλεσεν τόν με
γαλύτερο θρίαμβον τής Ελληνικής Χω
ροφυλακής, έναντίον των συμμοριτών καί 
πού ύπήρξεν ή πρώτη καί σπουδαιοτάτη 
Νίκη τής Πολιτείας, έναντίον τής ξενο- 
κινήτου ανταρσίας.

Κατά τήν άπαισίας μνήμης περίοδον 
τής Κατοχής, κατά τήν όποιαν ό παν- 
σλαυισμός προσεπάθη καταχθονίους νά 
κυριεύση τήν χώραν μας, ή Δημητσάνα 
ή πόλις άπό τήν όποιαν πηγάζει τό 
πνεύμα τής φιλοπατρίας καί τού έθνικοΰ 
φρονηματισμοΰ καί ή οποία πάντοτε 
προβάλλεται ώς πρότυπον Εθνικού βίου 
καί κοιτίς ένδοξου παρελθόντος, εύρέθη 
άντιμέτωπος μέ τούς κομμουνιστάς, οί 
όποιοι μέ τό πρόσχημα τής Εθνικής 
άντιστάσεως, έβεβήλωσαν βωμούς, έσώ- 
ρευσαν έρείπια, ήνοιξαν τάφους καί 
έπληξαν χωρίς οίκτον, χωρίς ίχνος με
τάνοιας, δ,τι άγιώτερον καί τιμιώτερον 
ύπάρχει ώς άνεκτίμητος θησαυρός τής

άνθρωιότητος: Τήν Έλλην. Πατρίδα.
Ή  Δημητσάνα, ή όποια μέ τήν πάροδον 

τού χρόνου, έχει προσλάβη διαστάσεις 
Εθνικού ναού, έζησε τότε ήμέρας άπιθά
νου μαρτυρίου καί δραματικής αγωνίας.

Κατώρθωσεν όμως νά παραμείνη, άτρω
τος μέσα είς τήν θαμβωτικήν άνταύγειαν 
τών θρύλλων της, καί άμόλυντος άπό τό 
σλαυικόν μίασμα.

Περιέσωσεν τήν Εθνικήν της συνεί- 
δησιν, άσχέτως έάν έπλήρωσε είς τούς 
προδότας τού "Εθνους, πολύ άκριβά τόν 
φόρον τού αίματος μέ τήν ζωήν 11 
έπιλέκτων τέκνων της καί μέ γενικωτέραν 
καταστροφήν έργων, πού έδημιούργησεν 
εΰγενής άμιλλα πολλών έτών καί πολλών 
μόχθων.

'Ολίγον άργότερον, όταν ή προδοτική 
άνταρσία, έθεσεν μέ άπήθμενον θρασύ- 
τητα, διά τρίτην ήδη φοράν υπό τά θε
μέλια τής Ελλάδος τήν θρυαλλίδα τής 
καταστροφής καί τού όλέθρου, ή Δημη
τσάνα έδωσε πρώτη τό παρόν εις τον 
ιερόν άγώνα πού άνέλαβεν τό "Εθνος 
έναντίον τού Συμμοριτισμού.

Τήν έποχήν έκείνην κατά τήν όποιαν 
ή Ελλάς, ή Χώρα τού πνεύματος καί τής 
Ελευθερίας κατέστη διά μίαν είσέτι, 
δυστυχώς, φοράν τό τραγικόν θύμα τών 
νοσηρών θεωριών τού κομμουνισμού, 
ή Δημητσάνα έστάθη άκλόνητος έπί τών 
έθνικών έπάλξεων, μέ άποκορύφωσιν 
τού ήθικοΰ της μεγαλείου, τήν νικηφόρον 
Μάχην τής 30ής Αύγουστου 1948.

Είναι γνωστόν ότι κατά τήν έποχήν 
έκείνην τού συμμοριτισμού, διεκυβεύθη 
όλόκληρος ή ’Εθνική, Θρησκευτική καί 
Βιολογική ύπαρξις τής Χώρας, οί τάφοι 
τής χθές καί τά λίκνα τής αϋριον.

Ό ,τ ι υψηλόν καί ώραϊον καί δίκαιον 
καί εύγενές, άπέμεινεν είς τήν έθνικήν 
μας κιβωτόν, έκινδύνευσεν τότε νά με- 
ταβληθή είς σπονδήν καί αιθάλην, όπό 
έμπρηστών, σφαγέων καί έκδορέων.

Καί ή Δημητσάνα, ή όποια διά τών 
έθνικών θυσιών της, άνήλθεν εις τόν 
Ούρανόν τής ’Αθανασίας, διέτρεξεν τόν 
έσχατον κίνδυνον τής όλοκληρωτικής 
καταστροφής της.

Ή  ώραία αυτή κωμόπολις τής ’Αρκα
δίας. πού σκαρφαλωμένη πάνω στις 
χιλιοτραγουδισμένες βουνοκορφές τού 
θρυλικού Μαινάλου, άναπνέει άπό μιάς 
χιλιετή ρίδος τόν αέρα τής έλευθερίας.

όλίγον έλλειψε νά ύποδουλοιθή είς τάς 
δυνάμεις τού σκότους καί τής ’τυραννίας.

Πράγματι, τό έτος 1948, ότε ό άγών τού 
Έθνους έναντίον τής ξενοκινήτου άνταρ- 
σίας, εΰρίσκετο είς μίαν άπό τάς πλέον 
κρίσιμους στιγμάς τής πολυμόχθου δρά- 
σεώς του, τό Στρατηγείον Συμμοριτών 
Πελοποννήσου, άπεφάσισεν τήν μεγαλυ- 
τέραν του έπίθεσιν διά τήν κατάληψιν 
τής Δημητσάνης.

Είς τήν έπίθεσιν έκείνην, πού άπεφα- 
σίσθη νά γίνη τήν 5ην πρωινήν ώραν 
τής 30ής Αύγουστου, θά έλάμβανον μέρος 
3.000 συμμορίται είτε έπιτιθέμενοι, είτε 
φρουρούντες συγχρόνως τάς πρός Δημη
τσάνα όδούς πρός παρημπόδισιν τυχόν 
ένισχύσεως ή διαφυγής τών κατοίκων 
της καί τών υπερασπιστών της.

Τήν παραμονήν τής έπιθέσεως, όλό
κληρος ή δύναμις τών συμμοριτών πού 
θά έλάμβανεν μέρος είς τήν έπίθεσιν τής 
Δημητσάνης, συνεκεντρώθη είς μίαν 
δασώδη βουνοπλαγιάν τού Μαινάλου 
καί όμιλών πρός αύτούς ό Άρχισυμμο- 
ρίτης Πελοποννήσου Γκιουζέλης είπε 
χαρακτηριστικώς :
.......  Είμαστε τό λιγώτερο’ πέντε φορές
περισσότεροι άπό τούς φασίστες τής 
Δημητσάνης καί έχουμε καί τό νέο δπλο 
τις μπαζούκες.

.. ..Αύριο τό πρωί μέσα σέ λίγες ώρες 
ή άντιδραστική Δημητσάνα θά πέση στά 
χέρια μας. Καί ή πτώσις της θά άλλάξη 
γιά τόν Δημοκρατικό Στρατό, τήν στρα
τιωτική κατάστασι δχι μόνον στο 
Μόριά άλλά καί γενικώτερα....

Έτσι ή μεγάλη στιγμή τήν όποιαν άνέ- 
μενεν ή Δημητσάνα διά νά συνδέση 
διά μίαν είσέτι φοράν τήν τύχην της καί 
τά πεπρωμένα της, μέ τήν πρόσφατον 
ιστορίαν τού Έθνους είς τόν άγώνα τού 
Συμμοριτισμού, μοιραίως είχε φθάσει.

Διότι ή Δημητσάνα, είχε πάντοτε τήν 
άνησυχίαν μιάς αιφνιδιαστικής έπιδρομής 
τών συμμοριτών καί πολλάκις ό νυκτερι
νός άνεμος έφερνε τις άπειλιτικές φωνές 
τού κομμουνιστικού τηλεβόα άπό τά 
γύρω ύψώματα μέχρι τής μικράς πλα
τείας, όπου οί κάτοικοι άνέμενον έτοι
μοι μέ τόν δάκτυλον είς τήν σκανδάλην, 
διά νά είσέλθουν έκ νέου είς τό πεδίον 
τής Μάχης διά νά ύπερασπίσουν τήν βα- 
ρυτάτην έθνικήν κληρονομιάν των.

Καί τό γλυκοχάραμα τής 30ής Αΰγού- 
στου 1948, τήν μαγική έκείνη ώρα κατά 
τήν όποιαν ή νύχτα άνταμώνει μέ τήν 
ήμέρα καί οί ορίζοντες φωτίζονται άπό 
θεϊκά χρώματα, μία ώραιοτάτη Θέα, 
ή ’Αθάνατος Ελληνική Δόξα, παλαιά 
γνώριμος τής Δμητσάνης, ήλθε τυλιγμέ
νη μέσα σέ ένα νέον θρύλλον καί έστάθη 
πάνω άπό τήν πόλιν, τήν στιγμήν άκρι- 
βώς κατά τήν όποιαν έλοχεύοντες συμμο- 
ρίται έπετέθησαν νά μολύνουν τόν ιερόν 
αυτόν χώρον, αίφνιδιάζοντες τήν ήρωϊκήν 
φρουράν τών άκραίων φυλακίων τής 
πόλεως.

Ό  άγών πού έπηκολούθησε ήτο άγών 
ύπέρ βωμών καί Εστιών > καί ώς έκ 
τούτου υπήρξε αμείλικτος καί σκληρός.

Τήν όλην ασφάλειαν τής πόλεως είχον 
έπωμισθή : μία διλοχία τού Μηχαν. 
Τάγμ. Χωροφυλακής, 45 έπίσης άνδρες 
τής Ύποδ]σεως Χωρ]κής Δημητσάνης, 
ύπό τόν ήρωϊκό ’Υπομοίραρχο Χρ. 
Σεγκουνάν καί τόν άποσπασματάρχην 
Αθανάσιον Ντοροβίτσαν καί 90 περίπου 
ένοπλοι Δημητσανίται, μέ έπικεφαλής τόν 
σημερινόν Κοινοτάρχην τής πόλεως 
Κ. Δανελλόπουλον.
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’Ασύγκριτος και άπαράμιλλος ύπήρξεν 
ό ήρωϊσμός καί ή αυτοθυσία των υπε
ρασπιστών τής Δημητσάνης, άποτέλεσμα 
των όποιων ύπήρξεν ή συντριβή έντός 
10 ωρών τής καλώς οργανωμένης καί έπί 
πολύν χρόνον προετοιμαζομένης έπιθέ- 
σεως τών συμμοριτών.

Κατά τήν Μάχην εκείνην, τά πυρά 
τών πολεμιστών τής Δημητσάνης, κα- 
τηύθηνεν μία εόγενής φιλοδοξία καί ένας 
κοινός πόθος : Νά ταφούν άπαντες υπό 
τά έρρείπια τών πολυβολείων των, παρά 
νά έπιτρέψουν εις τά εύτελή άνδράπο- 
δα τής βίας καί τής . βαρβαρότητος, νά 
μολύνόυν τόν σεπτόν χώρον τού Έθνο- 
μάρτυρος Γρηγορίου τού Ε', τού Μαρτυ
ρικού Πατριάρχου τού όποιου ή 'Αγία 
Σκιά, ΐστατο ύψηλά καί ώς γείδωρος 
πνοή, είσήρχετο εις τάς ψυχάς τών Μα
χητών καί τάς έχαλύβδωνε νά άντιστώσι 
κατά τών μανιακών κυμμάτων τής έρυ- 
θράς λαίλαπος.

Καί ό ήρωϊσμός αότός πού έπεδείχθη 
έκ μέρους τών υπερασπιστών τής Δη
μητσάνης, δέν έγεννήθη κατά τάς κρί
σιμους έκείνας στιγμάς τού κινδύνου,

ώς φυσικά αίσθήματα άντιδράσεως καί 
άμύνης.

Μία ένδοξος χιλιετής ιστορία, έχει 
τοποθετήση μιά γιά πάντα τούς ήρωϊκούς 
κατοίκους, τής Δημητσάνης, εις τήν 
πρώτην γραμμήν κάθε Εθνικού άγώνος, 
ώστε είς τήν ιερή αΰτή γή νά μή ύπάρχη 
θέσις γιά τούς προδότας τού Έθνους.

Ή  τοιαύτη ιδεολογική τοποθέτησις τών 
Δημητσανιτών, τήν όποιαν άριστα έγνώ- 
ριζον οί λεοντόθυμ’οι άνδρες τής Ελληνι
κής Χωροφυλακής πού είχον άναλάβη 
τήν ύπεράσπισιν τής πόλεως, άποτελοΰ- 
σε δι’ αύτούς μέγαν παράγοντα αισιοδο
ξίας.

Διαυτό κατά τήν άναμέτρησιν έκείνην 
μέ τούς συμμορίτας, έπέδειξαν συγκινη
τικήν αύτοθυσίαν, μαχόμενοι χωρίς δι
σταγμό, χωρίς όρια πάθους, διά τήν σωτη
ρίαν τής Δημητσάνης.

Τά 14 έν δλω φυλάκια τά όποια πε- 
ριέκλειον τήν δλην περίμετρον τής πό
λεως καί έπί τών όποιων είχε μετά πολλής 
περισκέψεως κατανεμηθή ή δύναμις τής 
Χωροφυλακής, κατέστησαν όχυρά άπόρ- 
θητα πού έσωσαν τήν ιστορικήν Δημητσά- 
να. Κάθε φυλάκιον τής πόλεως αύτής,

κρύβη καί μίαν θυσίαν ένός παληκαριοΰ 
τής Χωροφυλακής πού μέ τό αίμα του 
καί τούς τελευταίους άναστεναγμούς 
του έκέρδισεν τήν έλευθερίαν τής Δη
μητσάνης.

Πανεθνικός ανήκει ό στέφανος τής 
εύγνωμοσύνης καί άστείρευτος ό θαυ
μασμός καί ή λατρεία τού Ελληνικού 
Λαού, πρός τό ένδοξον καί ύπερήφανον 
Σώμα τής Ελληνικής Χωροφυλακής 
καί τούς γενναίους ήγήτορας αύτής, οί 
όποιοι μέ άξιοθαύμαστον ήρωϊκόν σθέ
νος όδήγησαν τούς όλίγους άλλ’ άπα- 
ραμίλλους είς μαχητικόν πείσμα άνδρας 
των, είς μίαν έπικήν πάλην, διά τήν έξών- 
τωσιν τής ξενοκινήτου άνταρσίας.

Τό Σώμα τής Χωρ]κής, δονούμενον 
άπό έθνικόν παλμόν καί ύψηλά ιδανικά 
καί όδηγούμενον άπό τό όραμα μιας 
μεγάλης καί έλευθέρας Ελλάδος, έπέ- 
δειξεν έν καιρώ πολέμου πολεμικήν 
άρετήν άξιέπαινον καί έν καιρώ ειρήνης 
μέ τήν φιλότιμον πρόσπάθειάν του έξα- 
σφαλίζει τήν τάξιν καί τήν άσφάλειαν 
τής Χώρας, δικαίως θεωρούμενον σήμε
ρον ώς άσπίς τής Πολιτείας.

Είς τό ήρωϊκόν αύτό Σώμα ή Δημητσά- 
να, κατά τήν δύσκολον καί έφιαλτικήν 
έκείνην έποχήν, είχε έμπιστευθή όλους 
τούς ιερούς της παλμούς καί κατέχει 
έκτοτε μετ’ αυτού μέγαν συναισθημα
τικόν δεσμόν.

Άποτελεσματικώς διό τήν έπιτυχίαν 
τής Νίκης τής Δημητσάνης, συνέβαλεν 
καί ή Έλλην. ’Αεροπορία.

Τό θαυμάσιον αύτό πολεμικόν Σώμα, 
τό όποιον άπό τής έμφανίσεώς του είς 
τήν πολεμικήν ζωήν τής Χώρας συνέμιξεν 
τόν βόμβον τών άεροσκαφών του μέ τήν 
νικηφόρον ιαχήν τών πεδίων τής Μάχης, 
έκλήθη κατεπειγόντως είς μίαν καμπήν 
τής Μάχης.

’Αμέσως δύο πολεμικά χελιδόνια έφά- 
νησαν είς τόν όρίζοντα καί άφοΰ διέγρα
ψαν μερικούς άναγνωριστικούς κύκλους 
πάνω άπό τό πεδίο τής μάχης ήρχισαν 
νά διενεργούν θυελλώδεις έξορμήσεις 
καί νά σφυροκοπούν άδιάκοπα τούς 
ξυπόλυτους κατσαπλιάδες.

Τό κροτάλισμα τών πολυβόλων των 
έπροκάλει φρενίτιδα ένθουσιασμοΰ με
ταξύ τών μαχητών καί τών κατοίκων τής

Δημητσάνης, οί όποιοι ούδέποτε θά 
λησμονήσουν τόν μεγάλο ν ήρωϊσμόν 
τών άνυπερβλήτων ’Ικάρων μας.

Εύγνωμοσύνη οφείλει ή Δημητσάνα 
καί πρός τόν ένδοξον ’Εθνικόν μας 
Στρατόν, τόν άκοίμητον αύτόν φρουρόν 
τών ’Εθνικών μας πεπρωμένων, πού έκι- 
νήθη άμέσως καί έν μέσω συνεχών συγ
κρούσεων μέ τούς συμμορίτας, έφθασεν 
ένταΰθα τήν έπομένην τής Μάχης καί ώς 
άδιαπέραστος άσπίς έθωράκισεν τήν 
πόλιν έκ τυχόν νέας έπιθέσεως.

Καί γύρω άπό τούς τιμωμένους αύτούς 
σκαπανείς τού Θριάμβου, ή ιστορική 
Μνήμη, έχει γράψη τά ονόματα όλων 
τών Δημητσανιτών, οί όποιοι έδωσαν 
ένα άγέρωχον παρόν είς τόν συναρπα
στικόν έκεϊνον αγώνα ζωής ή θανάτου.

Άπαντες, ύπερήφανοι καί απτόητοι 
έθελωνταί τής μάχης, έδόξασαν τήν 
Δημητσάνα καί έδοξάσθησαν, έχοντες 
ώς άπροσμάχητον φρουρόν καί Σκέπην 
τήν Μεγαλομάρτυρα Αγίαν Παρασκευήν, 
τής όποιας ή διασωθεΐσα Είκών, διάτρυ- 
τος άπό τάς φονικός σφαίρας καί τήν δο
λοφονικήν μάχαιραν τών συμμοριτών, 
άποτελεΐ σήμερον άψευδή μάρτυρα τής 
μανίας καί τής κακότητος τού έρυθρού 
τέρατος.

Καί τό κέρδος τής Μάχης τής Δημη
τσάνης ύπήρξεν μέγα διά τόν άγώνα 
τού "Εθνους έναντίον τών συμμοριτών.

'Η Νίκη τής 30ής Αύγουστου πού 
ύπήρξεν ένα άπό τά λαμπρότερα τρόπαια 
τής Χωροφυλακής, άνεπτέρωσε τό φρό
νημα τών έθνικών μας Δυνάμεων καί τού 
άγωνιώντος Λαού, ένώ άντιθέτως κατερά- 
κωσεν τήν νοσηράν άλαζονείαν τών 
προδοτών τής 'Ελλάδος.

"Εγινε λαμπρόν παράδειγμα πρός μί- 
μησιν καί είς άλλας έλληνικάς πόλεις 
οί κάτοικοι τών όποιων μετά πείσματος 
ήμύνοντο έναντίον κάθε άποπείρας τών 
συμμοριτών, ώστε νά άρχίση ή περιβό
ητος κατάρευσις αύτών.

Καί ή Δημητσάνα, άμετακίνητος φο- 
ρεύς τού πνεύματος τής Έπαναστάσεως 
τής 21ης Απριλίου 1967, ϋπό τάς εύχάς 
κδί εύλογίας τού Σεβ]του Μητροπολίτου 
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, έπικεφαλής 
διακεκριμένων προσωπικοτήτων μελών 
τής Έθν. Κυβερνήσεως έξοχωτάτου 
Υπουργού τών Οικονομικών κ. Κούλη, 
τού Άξιοτίμου κ. Γεν. Έπιθεωρητού 
τής Δ]σεως Πελοποννήσου κ. Βλαχο- 
γιάννη, μέ τήν όλόψυχον συμπεράστα- 
σιν καί συνδρομήν τού άξιοτίμου κ. Νο
μάρχου μας. καί όλοκλήρου ’Επιτελείου 
Διακεκριμένων 'Ηγητόρων Στρατού καί 
Χωροφυλακής, τών όποιων τά στήθη έπα- 
ξίως κοσμούν διακριτικά έξαιρέτων 
πράξεων, πλαισιουμένων καί ύπό τών 
έπιζόντων μαχητών τής Μάχης πού 
ύπερηφάνως δίδουν τό παρόν σήμερον 
ένταΰθα, έπισήμως προβάλλει τό ιστο
ρικόν γεγονός τής 30ής Αύγούστου, 
μνήμης χάριν καί φρονηματισμοΰ πρός 
τούς έπιγιγνομένους τοσούτω μάλλον 
έφ’ όσον καί ή Πολιτεία διά Β.Δ. τόν 
έορτασμόν καθιέρωσεν.

Ζήτω τό "Εθνος
Ζήτω ή ’Εθνική μας Κυβέρνησι
Ζήτω ή Ελληνική Χωροφυλακή
Ζήτω ό ’Εθνικός μας Στρατός.

’Η διάτρητος από τάς σφαίρας είκών τής μεγαλομάρτυρος Αγίας Πα
ρασκευής κατά τήν έπιμνημόσυνον δέησιν.
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Από τό σημειωματάριό μου
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Ό  Σηκουάνας κυλάει τό ίδιο ράθημα τό θα
μπό άσήμι του, και στο Καρτιέ Λατέν ή φοι
τητική νεολαία αναδεύει μέ τό ίδιο πάθος τις πυρά 
χρωμες φλ.όγες των ονείρων της. "Ομως στους δρό
μους τής αρχαίας Λουτέτσιας κυκλοφορούν σήμερα 
έξη εκατομμύρια κάτοικοι—μόλις στους χρόνους τής 
δεύτερης Δημοκρατίας ξεπάρασαν τό εκατομμύριο — 
πάνιο σέ τέσσαρα εκατομμύρια τροχούς πού μεταφρά
ζονται σε λεωφορεία, τρίκυκλα, δίκυκλα και λιμον- 
ζίνες Ι.Χ.

. \εαιφόρος Σάνζ Ε/,νζέ : μία άπό τις δώδεκα 
πού ξεκινούν άπό τό Έτουάλ, ώρα 12 καταμεσήμερο. 
Ανάβει τό πράσινο, και δύο χιλιάδες τροχοί ξεκινούν 
συγχρόνως. Στα είκοσι μέτρα έχουν αναπτύξει τα
χύτητα ογδόντα χιλιομέτρων. Κάποιος, κάπου, για 
κάποιο λόγο, καθυστερεί καί τό κοντέρ του πέρ τει 
στα. σαράντα. Αυτός πού έρχεται πίσω πέφτει σπάνιο του 
καί τον τ ταλακώνει. Οι δυο οδηγοί, κατεβαίνουν, ευ
τυχώς δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Κρατούν κι’ 
ο/.ας στο χέρι τις κάρτες τής ασφάλειας. Τις άνταλ- 
/.ασσονν αμίλητοι, χαιρετιούνται ανάλαφρα, ξαναμπαί
νουν στα αυτοκίνητά τους καί πορεύονται ξανά μέ 
ογδόντα χιλιόμετρα. Συνολική καθυστέρήσις : Ένά- 
μισν. λεπτό τής ώρας.
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Ό  Τάμεσις τό σκίζει και σήμερα στα όνο, 
δπως και στο 62 μ.χ. δταν ή Βοαδίκεια έπετέθη 
εναντίον τον, επί κεφαλής των Βρε ττανών της. 
"Ομως εκεί πού άλλοτε οι Κέλτες σεργιάνιζαν αμέ
ριμνοι, κυκλοφορούν σήμερα δέκα εκατομμύρια 
Λ ονδρέζων, πάνω σε οκτώ εκατομμύρια τροχούς.

Μπόν Στοήτ: Μόλις έχει ακουστή από τό Μπίγκ 
Μπέν τό τελευταίο από τά δώδεκα χτυπήματα. Μία 
κυρία βγαίνει φορτωμένη πακέττα από ένα μεγαλό
πρεπο κατάστημα. ’Ανοίγει την πόρτα μιας αστρα
φτερής «Μάσταγκ». 'Ένα πακέττο κυλάει στο πεζο
δρόμιο. Ό  Λονδρέζος «Μπόμπυ» τρέχει υποχρεωτι
κός, σηκώνει τό πακέττο, βοηθάει ίπποτικός την 
κυρία νά τοποθέτηση καί τά υπόλοιπα στο πίσω κά
θισμα, καί κλείνει με ελαφρά υπόκλιση την πόρτα τής 
«Μάσταγκ» μόλις ή κυρία κάθεται στο βολάν. Μό
λις μαρσάρει ή «Μάσταγκ» ό «Μπόμπυ» ■—τό ίδιο 
ευγενικός—την σταματά. Τό ίδιο χαμογελαστή καί ή 
κυρία. ΤΙ συμβαίνει, ξέχασε κανένα πακέττο; Οχι. 
Ξέχασε άπλώς νά βγάλη τό φλάς ενώ ξεκινούσε. Μιά- 
μιαυ λίρα πρόστιμο. Ό  «Μπόμπυ», εισπράττει τά 
λεφτά με άψογη ρεβερέντσα, ή κυρία εισπράττει την 
απόδειξη μέ τρισχαριτωμένο χαμόγελο. Ξαναξεκινά, 

\τοντη  τη φορά χωρίς νά ξεχάση τό φλάς. Καθυστέρηση 
σννολικώ; : Λεπτά τής ώρας τρία . . .

Ρ Ω Μ Η  1 9 7 2

'Ο Καπιτωλϊνος έξακολ.ονθεΐ νά είναι ό ψηλώ- 
τερος από τούς υπολοίπους έξη λόφους πού τρι
γυρίζουν την πόλη πού κάποτε ειχεν ονομασθή 
«CAPUT MUNDI» «κεφαλή τον κόσμου». "Ομως 
σήμερα στις αστραφτερές λεωφόρον; της κυκλοφορούν 
τρία εκατομμύρια Ρωμαίοι πάνω σέ δυόμισυ εκατομμύ
ρια τροχούς.

Κόρσο, ώρα 12: 'Ο ξένος τουρίστας σταματά τό 
ανεκδιήγητο καί πολυπαθιααμάνο «Φόλκς Βάγκεν» 
του μπροστά στο ΙΙαλάτσο Ντόρια. Θέλει νά θαυμάση 
από κοντά τήν μεγαλόπρεπη αρχιτεκτονική τον. Πριν 
άπομακρννθή, δεν ξεχνά νά άνεβάση τά τζάμια καί νά 
διπλοκλειδώση τις πόρτες. 'Όταν έπιστρέφη,—μετά 
είκοσι λεπτά—τό ανεκδιήγητο καί πολυπαθιασμένο 
«Φόλκς Βάγκεν>> του είναι ακόμη εκεί. Α λλά  τά 
τζάμια είναι κατεβαστά, οι πόρτες ξεκλείδωτες καί, 
ή κινητή περιουσία του έχει άλαφρωθή κατά μία βα
λίτσα—άσπρόρρουχα καί ξυριστικά,—μιά φωτογραφική 
μηχανή ( Κόντακ παγχοωμάτικ παρακαλώ) ένα σουέ- 
τερ αγορασμένο σέ Μαδριλιάνικο δερματεμπορικό, ένα 
ζευγάρι «άντίντας» ( σπάρταμαν ό Τουρίστας μας), 
καί . . . .  τό φορητό ψυγειάκι μέ μιά μπουκάλα 
«ντράϋ τζίν» ( τό τσούζει λιγάκι στά ταξείδια τον 
ό Τουρίστας μας). Πριν προλ.άβη νά κλείση τό στό
μα τον, πού Άνοιξε αυτόματα από τήν κατάπληξη, ό 
καραμπινιέρος είναι κοντά τον : Κλοπή ; είναι πρά
γματι προφανές . . . . . .  Σάς άφήρεσαν; (κρατά λε
πτομερή περιγραφή στο μπλ.οκάκι του). "Ονομα, 
επώνυμο, διεύθυνση παρακαλώ); (επίσης λεπτομερής 
σημείωση στο μπλ.οκάκι). Μιά υπογραφή γιά τήν 
μήνυση κατ’ αγνώστων, καί ό Τουρίστας είναι έτοιμος 
—λιγάκι ζαλ.ισμένος ακόμη—μέ τήν διαβεβαίωση τον 
καραμπινιέρου : Μήν άνησυχήτε: γρήγορα θαχετε 
νέα μας. Καί πάντως . . .  . . έχετε υπ’ δψη—γιά προ
σεχή φορά—τούτη τήν πινακίδα . . . .  (τού δείχνει

ένα .ωηρόχρωμο «ΝΟ PARKING» δύο μέτρα πιο 
πέρα από τή μύτη—λ.ιγάκι κοκκινωπή—τού Τουρί
στα. Συνολική καθυστέρηση λεπτά τής ώρας δέκα 
πέντε.
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'Ο Παρθενώνας στέκει πάντα ολόρθος, πάλ- 
λενκος, Αστραφτερός, κάτω από χρυσαφένιο ήλιο 
ή αργυρόχρωμο φεγγάρι. "Ομως στους δρόμους 
τής αιώνιας πόλης, τού «ιοστεφούς αστεως» κυκλο
φορούν σήμερα δύο εκατομμύρια άνθρωποι πάνω σε 
πεντακόσιες χιλιάδες οχήματα. Τδ Σαββατοκύριακο, 
τα δύο τρίτα από αυτούς τούς Ανθρώπους καί αυτά τα 
οχήματα ξεχύνονται στο ύπαιθρο καί κατά προτίμηση 
κοντά στην ’Αθήνα.

’Επίδαυρος. Φεστιβάλ 1972. 'Εξήντα χιλιάδες 
άνθρωποι Αντιπροσωπεύοντας όλες τις χώρες τού 
κόσμου καί δλες τις φυλές τής γής, έχουν έρθει να 
παρακολουθήσουν την «Λυσιστράτη» έργο πού τά
γραφε ό ’Αριστοφάνης μέ σκοπό να σταματήση τον 
εξοντωτικό Πελοποννησιακό πόλεμο, καί πρωτοπαί- 
χθηκε στά 411 π.χ., στά Αήναια.

Το θέατρο τής ’Επιδαύρον — γύρω στά 350 
π. .X — τδ χτίσε ό Πολύκλειτος, κι ό Παυσανίας 
παίρνει δρκο πώς ήταν «τό άριατον διά την Αρμονίαν 
καί τό κάλλος πάντων τών θεάτρων τού Αρχαίου 
κόσμου —ανοίγει τις πύλες του σε 60.000 θεατές. Ή  
Τροχαία Χωροφυλακή σε συναγερμό κινητοποιεί τ<.ύ: 
χίλιονς πεντακόσιους ανδρεςτης, πεζούς, δικυκλιστές, 
έπωχούμενους, πάνω σε 24ωρη βάση. Χτεννίζονν την 
μεγάλη Αρτηρία ’Αθήνα—’Ισθμός—-Κόρινθος—'Άργος 
—Ναύπλιο—’Επίδαυρος. Τό πράσινο ρεύμα δεν θά 
σταματήση παρά μπροστά στο θέατρο. Λεωφορεία, 
Πούλμαν, 1.X. μοτοσυκλέττες, τρίκνκλα, παρκάρουν 
σ’ ένα λεπτό. Μετά δυο ώρες θά ξαναξεκινήσουν, πάλι 
σ’ ένα λεπτό.

Τώρα ή νύχτα έχει ρίξει τά όπάλινα διάφεγγα πέπλα 
της, καί τά μύρια Αστέρια σκορπίζουν Αστραφτερά 
Ασήμια στά ήσυχα νερά, αυτά τά ίδια πού Αφροκόπη- 
σαν Από τά κουπιά τών Σαλαμινομάχων, τά δολι- 
χήρετμα. Καινούργιο πράσινο ρεύμα. 'Ο θεατής επι
στρέφει μαγεμένος, καί γύρω του φτ ερουγίζουν 
οράματα: Τό άγχος τού Προμηθέα, καρφωμένον
στο βράχο τον, ή υπερτάτη θυσία τής Ιφιγένειας, ή 
τραγική ’Αντιγόνη, ένας φρικαλλέος Οίδίποδας, ένας 
Αίας μεγαλόπρεπος, μιά ’Αντιγόνη Ασύγκριτη. "Εχει 
μεταφερθή δυο χιλιάδες χρόνια πίσω, καί ούτε παίρνει 
είδηση Από τήν μικρή ιλαροτραγωδία πού συμβαίνει 
δίπλα του, μέσα στον θερμό Ιούνιο τού 1972, ώρα 
12.30, στο παρακλάδι τής ’Εθνικής οδού, κάπου Ανά
μεσα "Αγιους Θεόδωρονς—Μέγαρα. Δέκα μήνες πριν, 
ό Ούγκο Νίλσεν, ένας τεντονας Απόγονος τών Βίκιγκς, 
παντρευόταν τήν "Ιγκε Ριτόλα, ξανθή γαλανομάτα 
Σκανδιναυύ). Ό  Βόταν ευλόγησε τον γάμο τους, καί 
ή "Ιγκε ετοίμασε πσλύγαήγοοατόν διάδοχο. Κανονικά 
θάπρεπε νά περιμένη υπομονετικά τό -χίγςγονός» 
στις όχθες κάποιας από τις 40.000 λίμνες τής Πατρίδας 
της. "Ομως στά χέρια της έπεσε τούτο τό καλοκαίρι 
κάποιο φυλλάδιο τού ’Επιδαύριου Φεστιβάλ. Νά χάση 
τις «"Ορνιθες»; Ποτέ! Θά κατέβη στήν Ελλάδα 
καί . . . δτι βρέξη ας κατεβάση. "Αλλωστε στήν 
Ελλάδα τέτοια εποχή δεν . . . .  βρέχει ποτέ! . . . . 
Καί νάτην στήν ’Επίδαυρο νά χειροκροτά έξαλλη Από 
ενθουσιασμό, ενώ τό ίδιο έξαλλος ό διάδοχος . . , . 
ποδοκροτεί εντός τών τοιχωμάτων τής κοιλίας της . . . .  
Στήν επιστροφή, θές ό μακρυνός δρόμος, θές τό 
τράνταγμα, θές ή ζεστή ’Αττική νύχτα, ή ξελογιά-

στρα, θές ό ενθουσιασμός, τήν πιάνουν οί πόνοι. 
Κίτρινη Από αγωνία ή "Ιγκε τσιρίζει σπαραχτικά, 
κόκκινος Από Ανησυχία ό Ούγκο παρκάρει δίπλα στον 
δρόμο, κατεβαίνει καί σινιαλάρει Απελπισμένα. "Ενας 
τροχαίος σπεύδει κοντά.

— Τό αυτοκίνητό σας ;
—Οχι! ή γυναίκα μου!
—Τήν χάσατε ;
—Καθόλου. Είναι μέσα κ α ί ..........γεννά !...........
Ό  τροχαίος δέν είναι βέβαια μάμμος, Αλλά είναι 

βετεράνος Χωροφύλακας κι έχει δή χειρότερα πολλά. 
Σ ’ ένα λεπτό ή γυναίκα έχει μεταφερθή στο όχημα τής 
’Αμέσου Έπεμβάσεως, σέ δυο λεπτά δυο δικυκλιστές 
βάζουν τις μηχανές τους μπροστά, σέ τρία ή πομπή 
ολοταχώς ξεκίνα ...

Λιγάκι άδικος δ κόπος. Ό  διάδοχος τού Ούγκο 
Νίλσεν καί τής "Ιγκε Ριτόλα, πάνω σέ οκτώ ρόδες 
σπρωγμένες Από εξήντα θορυβόδικα άλογα έρχεται 
στο φώς τού κόσμου τρέχοντας μέ 140 χιλιόμετρα τήν 
ώρα, κάπου Ανάμεσα Μέγαρα κι ’Ελευσίνα. Καί τό 
πιο καταπληκτικό: έρχεται άνευ επιπλοκών,-Απολύτως 
ομαλά: Λυτρωμένη ή "Ιγκε, τρισευτυχισμένος ό Ούγκο: 
Πολύ Ανακουφισμένος ό ’Ενωμοτάρχης.

—Νά σάς ζήση μάίνε Χ έρ ρ ..........
—Νά είστε καλά . . . .
—Καί σέ σάς λίμπεν Φράου . . . .
—Ευχαριστώ . . . .πάντα ονειρευόμουνα τό παι

δί μου νά γεννηθή κάτω Από τήν ’Ακρόπολη..........
— Έ  . . . πέσατε μιά ιδέα μακρύτερα...........

είμαστε κάτω Απ’ τό Αίγάλ,εω . . . .
—"Ω θαυμάσια! . . .  θά τό βγάλω . . .’Αρταξέρ- 

ξ η ! ...........
—Μέ τήν άδειά σας . . . .  τό βαφτίζω εγώ . . . 

καί λέω νά τό πούμε καλύτερα . . . .  Θεμιστοκλή! . . ..
Τά βαφτίσια έγιναν στον "Αϊ Λημήτρη τον Λουμπαρ- 

διάρη. ’Αντίκρυ ή ’Ακρόπολη φεγγοβολούσε δσο 
ποτέ . . .  κι’ άλλο τόσο τό πρόσωπο τού μακάριον 
Ούγκο Νίλσεν, κι’ Ακόμη περισσότερο τό—λιγάκι έκπλη 
<το—προσωπάκι τού νεοφώτιστου Θεμιστοκλή..........
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Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
εις τήν Αημοσίαν Λιοίκησιν

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Ά ντισυνταγμ ατάρχου Χ ωροφυλακής

Κ ατά τήν ιστορικήν εξελικτικήν πορείαν των λα
ών αλλά καί των Πολιτισμών γενικώτερον, διαγρά
φονται φωτειναΐ άναγεννητικαί εποχαί, αϊτινες 
αυτόχρημα γίνονται άφετηρίαι διά νέας κατακτή
σεις, διά νέα πρός τά πρόσω άλματα προς πραγμά- 
τωσιν εθνικών, εν πολλοϊς δε καί οικουμενικών μεγά
λων στόχων

Άναντιλέκτως ή εποχή μας χαρακτηρίζεται ώς 
ή εποχή τών πυραυλικών επιταχύνσεων μέ τάς έν- 
τεϋθεν εις βάθος προεκτάσεις και επιπτώσεις έφ’ 
όλων τών μορφών δ ράσεως

Εις τήν Πατρίδα μας, ζώμεν σήμερον τους αντί
κτυπους μιας δυναμικής κοινωνίας καί μιας εντόνου 
έπαναστατικής εργώδους προσπάθειας σφυρηλα- 
τήσεως τών προϋποθέσεων τής ’Ασφαλείας καί εύη- 
μερ-ίας, ούσών απαραιτήτων διά τήν κατάκτησιν 
τής ευημερίας τού λαού μας ϋπό τήν γενικωτέραν 
έννοιαν τού όρου

Ή στατικότης έπαυσε πλέον νά χαρακτηρίζη 
τήν ζωή μας, τήν κοινωνίαν μας, τήν κρατικήν μη
χανήν ώς καί τήν καθόλου' Δημοσίαν Διοίκησιν 
εις ήν εντάσσονται ώς δρώντες ζωτικοί οργανισμοί 
τά Σώματα ’Ασφαλείας τής χώρας μας.

Η θεώρησις τοϋ ούχί άπομεμακρυσμένου παρελ
θόντος μάς δίδει άβίαστα δύο πικράς όσον καί οδυ
νηρός εμπειρίας: Πρώτον ότι άπωλέσαμεν κρίσιμον 
αλλά καί πολύτιμον χρόνον, αί δυσμενείς συνέπειαι 
τού οποίου θά ρίπτουν επί έτη ακόμη τήν σκιάν 
των επί τής άπό 5ετίςς ήδη καί πλέον άρξαμένης 
άναγεννητικής ’Εθνικής άνατάσεως. Δεύτερον ότι 
οί αύτοσχεδιασμοί, αί Ιμβαλωματικαί καί αϊ εμπει
ρικοί λύσεις, τό μέν ενθυμούνται καί έν καιρώ εκδι
κούνται, τό δέ δεν σνγχωρούνται είς τούς σημερι
νούς καιρούς, πολλώ μάλλον δέ δεν έχουν θέσιν 
ώς μεθοδολογία, είς οίονδήποτε τομέα έκδιπλώσεως 
τής κρατικής δραστηριότητος.

Οί Ηγήτορες καί γενικώς οί Διοικούντες, οί εχον- 
τες τήν εύθύνην τού προβλέπειν καί χαράσσειν κα
τευθυντηρίους γραμμάς έν τώ γενικωτέρω ή είδι- 
κωτέρω πλαισίω τής αποστολής των, ΐστανται 
διλημματικά προ τών διαρκώς έξελισσομένων προ
βλημάτων τών άπαιτούντων επιτακτικούς όρθάς 
προβλέψεις, σωστήν τακτικήν καί ταχείας λύσεις.

Κατέστη πλέον εδραία πεποίθησις ότι οί είς τήν 
Διοίκησιν έπιτυγχάνοντες διακρίνονται άπό τούς

αποτυγχάνοντας κατά τό ότι προβλέπουν όρθώς_ 
χρησιμοποιοΰντες τον «προγραμματισμόν». Δο- 
θέντος ότι Διοίκησις —έν τή γενικωτέρα έννοια τού 
όρου—σημαίνει: «έπίτευξις θετικών άποτελεσμάτων 
διά τού ορθού προγραμματισμού καί τού έν ταύ- 
τώ συντονισμού τής δραστηριότητος τών ύπ’ αύ- 
τήν έντεταγμένων καί δρώντων όμορρόπως λει
τουργικών της κλιμακίων».

Ή έπίτευξις όμως τών ώς άνω άποτελεσμάτων 
προϋποθέτει άλλά καί άπαιτεΐ πρόγραμμα ενερ
γειών είς βάθος. Ό  προγραμματισμός «σχεδιάζει» 
μέλλοντα θέματα καί ώς έκ τούτου έν πολλοϊς ά- 
βέβαια. Τρόπον τινά συνιστά τήν χαρτογράφησα’ 
τών ενεργειών τού μέλλοι^τος. ’Εν τούτοις όμως βα
σίζεται καί irri γεγονότων καί ύτταρκτών στοιχείων 
άποθησαυρισμένων έκ τού παρελθόντος, έφ’ ών 
πολλάκις στηρίζει τάς προβλέψεις τού μέλλοντος

Ό  προγραμματισμός συντίθεται βασικώς άπό 
δύο κύκλους, ήτοι: α άπό τόν καθορισμόν τών άντι- 
κειμενικών στόχων καί β* τήν έπιλογήν τών δυνα
τών τρόπων ένεργείας διά τήν ύλοποίησιν τών τε- 
θέντων στόχων. ’Απαιτεί βεβαίως όρθολογισμένην 
σκέψιν —άπηλλαγμένην συναισθηματισμών— καί 
συγκέντρωσα στοιχείων επί τών όποιων θά στη- 
ριχθή ό προσδιορισμός τών τρόπων ένεργείας, οι- 
τινες δέον νά παρέχουν κάποιαν εύχέρειαν επιλο
γής, ιδία μάλιστα όταν άναφέρονται είς τό άνθρώ- 
πινον δυναμικόν. Τά προγράμματα άπασχολήσεως 
εμψύχου υλικού δέν δύνανται νά τίθενται περιορι- 
στικώς καί άνελαστικώς, δέον νά σχεδιάζωνται μέ 
τήν προοπτικήν τών κυλιομένων καί εναλλακτικών 
προγραμμάτων.

Κατεδείχθη πλέον έναργώς κατά τήν διαρρεύσα- 
σαν, άπο τής Εθνικής Έπαναστάσεως, 5ετίαν— 
καθ ην ο «προγραμματισμός» έφ’ όλων τών το
μέων τής κρατικής δραστηριότητος άπετέλεσε βα
σικήν αρχήν της— ότι, ούτος εμφανίζεται ώς ζωτι
κή και σημαινουσα «λειτουργία» διά τής όποιας 
συνδέονται εις εν οργανικόν σύνολον αί έπί μέρους 
δραστηριότητες τών λειτουργικών κλιμακίων οίου- 
δηποτε δρώντος, πρός παραγωγήν . άποτελέσμα- 
τος, Οργανισμού ή φορέως γενικώτερον.

Ο προγραμματισμός άποτελεϊ τό κρηπίδωμα έπί 
τού οποίου στηρίζονται όλαι αϊ εκφάνσεις καί αί 
λειτουργίαι τής Διοικήσεως, άνευ δέ τούτου καθί
σταται προβληματική ή Όργάνωσις, ή έπάνδρω- 
σις, η διευθυνσις και ό ούσιώδης έλεγχος.
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προηγούμενο σημείωμα άνε- 
φέρθημεν στή μεγάλης έθνικής 
σπουδαιότητος ένέργεια τού Κων
σταντίνου Μανιαδάκη, ώς υφυ
πουργού Δημοσίας ’Ασφαλείας. 
Της όργανώσεως δηλαδή καί προ- 
παρασκευής τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας, εις τρόπον, ώστε νά είναι 
πανέτοιμα νά έκπληρώσουν τήν 
αποστολή τους σε περίπτωσι πο
λεμικής συγκρούσεως, τήν όποιαν 
Ό  ’Ιωάννης Μεταξας θεωρούσε 
άναπόφευκτη.

Σήμερα θά έκθέσωμε , σέ συντο
μία, τά ιστορικά έκεϊνα γεγονότα, 
όπως προκύπτουν άπό.έπίσημα κεί
μενα, άπό άλλα ήλεγμένα στοιχεία 
πού συνελέξαμε καί άπό συμπλη
ρωματικές πληροφορίες καί διευ- 
κρινήσεις τού Κωνσταντίνου Μα
νιαδάκη, ό όποιος έκράτησε δακτυ
λογραφημένα άντίγραφα τού πα
ρόντος καί άλλων συναφών θεμά
των, προκειμένου, όπως είπε, νά τά 
χρησιμοποιήση κατά τή συγγραφή 
τής ιστορίας τού Ίωάννου Μεταξά. 
Ή  άσθένειά του όμως, καί ό θά
νατός του, άνέτρεψαν τά σχέδιά 
του. Καί έτσι έματαιώθη η συγγρα
φή ενός έργου, πού θά έρριπτε

Ή Χωρ)κή εις τό έπος τού 40

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΤΕΝΙΑΔΗ  
Δημοσιογράφου

Ό  Πρωθυπουργός της νίκης τού 40 'Ιωάννης Μεταξάς συνοδευόμενος υπό τού Υπουργού Δημοσίας 'Ασφαλείας Κων
σταντίνου Μανιαδάκη (όπισθεν δεξιά) προσέρχεται εις τήν Σχολήν Χωρ]κής δι’ έπίσημον τελετήν ολίγον πρό τής ένάρξεως 
τού πολέμου.
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περισσότερο φως στά δραματικά 
γεγονότα της εποχής έκείνης.

Μέ διαταγή τοΰ Μανιαδάκη ήρ- 
χισαν άπό τό 1937 νά εκπονούνται 
σχέδια έπιστρατεύσεως των Σωμά- 
μάτων ’Ασφαλείας.Δύο χρόνια άρ- 
γότερα, καί συγκεκριμένα κατά τάς 
άρχάς τοΰ 1939, έξεδόθησαν καί 
άπεστάλησαν, μέσα σέ ειδικό φά- 
κελλο μέ τήν ένδειξι «ΑΠΟΡΡΗ
ΤΟΝ» σέ όλες τις Διοικήσεις 
’Αξιωματικών Χωροφυλακής. «Κα
νονιστικές οδηγίες έπιστρατεύ
σεως». Οί οδηγίες αύτές ήσαν άνα- 
λυτικές. Περιελάμβαναν 18 άντι- 
κείμενα, οί δέ διοικοΰντες άξιω- 
ματικοί καθίσταντο προσωπικώς 
υπεύθυνοι γιά τή φύλαξί τους. 
Νεώτερες οδηγίες πού άπεστέλ- 
λοντο άπό τό υφυπουργείο Δημο
σίας ’Ασφαλείας, έταξινομοϋντο 
στόν άπόρρητο φάκελλο άνάλογα 
μέ τό άντικείμενο πού αφορούσαν.

Σημειώνομε μερικά άπό τά σπου
δαιότερα άντικείμενα των διαταγών 
αυτών : Επιτυχία τής έπιστρα
τεύσεως. Συμβολή τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας στό εργον τοΰ Στρα- 
τοΰ. ’Ασφάλεια τής χώρας (Κατα
σκοπεία — ασφάλεια οχυρών θέ
σεων καί άμυντικών περιοχών—· 
Όφειλομένη υπηρεσιακή έχεμύ- 
θεια κλπ). Πολιτική καί οικονο
μική έπιστράτευσις. Μέτρα άσφα- 
λείας τών τηλεγραφικών, τηλεφω
νικών γραμμών καί γραμμών ήλεκ- 
τρικοΰ ρεύματος. Έξουδετέρωσις 
άντιδράσεως κατά τοΰ πολέμου— 
—Προπαρασκευή τής χώρας πρός 
έπιστράτευσιν—Όργάνωσις Παθη
τικής Άεραμύνης—Έξασφάλισις 
συγκοινων’ών—Μέτρα κατά τοΰ 
Κομμουνισμοΰ καί κατά τής προ
παγάνδας τοΰ έχθροΰ—’Αλλοδαποί 
καί μειονότητες—Συλλογή πλη
ροφοριών στρατιωτικής φύσεως— 
’Επιτάξεις—Στρατονομική 'Υπη
ρεσία Χωροφυλακής ·κ.λ.π. κ.λ.π.

"Οπως μας έπεξήγησε ό Μανια- 
δάκής, οί διαταγές άύτές ήσαν 
άριθμημένες, όσάκις δέ παριστατο 
άνάγκη νά έφαρμοσθή κάποια ή 
κάποιες έξ αύτών, τό υπουργείο 
άνέφερε απλώς στό σχετικό τη
λεγράφημα τόν άριθμό της. "Ετσι 
οί άξιωματικοί τής Χωροφυλακής 
ήξεραν τί έπρεπε νά κάμουν, χωρίς 
ή έχθρική κατασκοπεία νά ήμπορή 
νά λαμβάνη γνώσιν τών διαταγών 
καί χωρίς νά ύπερφορτώνεται τό 
τηλεγραφικό καί τηλεφωνικό δί< 
κτυο μέ τή μετάδοσι τόσων λε
πτομερειών σέ ώρα πολέμου

Ολίγον πρό τοΰ πολέμου η όργάνωσις της Χωροφυλακής, χάρις εις τό άμέ- 
ριστον ένδιαφέρον τής Κυβερνήσεως, εΰρίσκετο εις αξιοζήλευτα έπίπεδα καί ήτο 
αϋτη έτοιμη νά άναλάβη τό βαρύ φορτίον τοΰ πολέμου. Εις τάς φωτογραφίας μονά
δες μοτοσυκλεττιστών, ποδηλατιστών καί έφιππων Χωρ]κων κατά τήν παρέλασιν 
τής 25-3-1938.
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ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Μέχρι τοϋ έτους 1937 δέν προε- 
βλέπετο ή δημιουργία εφεδρείας 
Χωροφυλακής. Έτσι, οί άπολυόμε- 
νοι από τό Σώμα όπλΐται προσήρ- 
χοντο κατά τήν κήρυξι τής έπι- 
στρατεύσεως στό Πεζικό, άπό τό 
όποιον, καθώς καί άπό τό Πολ. 
Ναυτικό, συνεπληρώνοντο οί άνάγ- 
κες τής Χωροφυλακής. Γιά νά 
άρθή ή άνωμαλία αύτή, ό Μανιαδά- 
κης συνεκρότησε εφεδρεία Χωρο
φυλακής, οί άνδρες τής οποίας 
έπελέγησαν κατόπιν προσεκτικής 
έξετάσεως, υπό προσωπική ευθύνη 
των διοικητή άξιωματικών, ώστε 
ή διαγωγή των έπιλεγομένων, καί 
κατά τόν ιδιωτικόν των βίον, 
νά είναι αψογη. "Ολοι οί έφεδροι 
όπλΐται Χωροφυλακής έφωδιάσθη- 
σαν μέ άτομικά φύλλα πορείας, 
έπί των όποιων άνεγράφοντο λε
πτομερείς οδηγίες περί τοΰ τρόπου 
παρουσιάσεώς των εις τά συγκρο- 
τηθησόμενα Κέντρα Έπιστρατεύ- 
σεως. Καί ή εντός 24 ώρών προ- 
σέλευσις 15.000 εφέδρων οπλιτών 
καί 500 άξιωματικών τής Χωροφυ
λακής στά συγκροτηθέντα τήν 28ην 
’Οκτωβρίου 1940 τρία Κέντρα Έπι- 
στρατεύσεως (’Αθηνών, Θεσσαλονί
κης καί Λαρίσης),άπέδειξε τήν σπου 
δαιότητα καί τήν άποτελεσματικό- 
τητα τοΰ μέτρου. Επειδή δέ δέν 
υπήρχαν στις άποθήκες έπιστρα- 
τεύσεως άρκετές στολές, τό υφυ
πουργείο ’Ασφαλείας προέβη στήν 
άγορά υφάσματος, πού άφοϋ έφρόν- 
τισε νά βαφή καταλλήλως, έμε- 
ρίμνησε γιά τήν κατασκευή τών 
στολών,’ πού έχορηγήθησαν κατά 
τήν έπιστράτευσιν στούς εφέδρους 
τής Χωροφυλακής.

ΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Γιά νά ύπάρχη στήν Πρωτεύουσα 
τοΰ Κράτους συγκροτημένη δύ- 
ναμις άσφαλείας, ό Μανιαδάκης 
ίδρυσε Τάγμα Χωροφυλακής, τό 
όποιον άνέλαβε τή φρούρησι τών 
Πρεσβειών καί τών Ταμείων τοΰ 
Κράτους, τήν άσφάλεια 'Υψηλών 
Προσώπων, τή διοίκησι Μεταγω
γών ’Αθηνών—Πειραιώς κλπ.

Τό Τάγμα έγκατεστάθη στόν 
ίδιο χώρο τών στρατώνων Μακρυ- 
γιάννη, όπου εύρίσκεται σήμερα 
τό Σύνταγμα μέ δύναμιν 120 άν- 
δρών άρχικά. 'Αργότερα όμως ή
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Άθηναι 1939. Τό τελευταΐον έτος τών Βαλκανικών αθλητικών αγώνων πριν 
άπό τόν πόλεμον. Ποδηλατισταΐ Χωρ]κες συνοδεύουν μαραθωνοδρόμον κατά τήν 
είσοδόν του εις τό Παναθηναϊκόν Στάδιον.

δύναμίς του ηύξήθη καί άρχισε 
εντατική έκπαίδευσις τών άνδρών. 
Έτσι σύντομα, τό Τάγμα άπετέ- 
λεσε μάχιμη Μονάδα Χωροφυλα
κής άξιόμαχη καί άξιόλογη.

Αύτή ήτο ή άρχική όργάνωσις τής 
θρυλικής Μονάδος, πού συνεκρο- 
τήθη κατόπιν σέ Σύνταγμα καί 
έγινε γνωστή καί έξω άπό τά όρια 
τής ’Επικράτειας, όταν έγραψε μέ 
τόν ήρωϊκό άγώνα της καί μέ τό 
αίμα τών άθανάτων νεκρών της τό 
Έπος τοΰ Δεκεμβρίου 1944. Καί 
ή Πολιτεία, σέ ήθική καί δικαία 
έπιβράβευσι τής γενναιότητος καί 
τής αύτοθυσίας τών άξιωματικών 
καί οπλιτών τοΰ Συντάγματος τού
του—πού διεκρίθη καί κατά τόν 
άντισυμμοριακό άγώνά—τοΰ άπέ- 
νειμε διά Β.Δ. τής 24 Μαρτίου 
1951, τήν Πολεμική Σημαία τών 
Συνταγμάτων Στρατοΰ, τήν οποίαν 
παρέδωσε προσωπικώς στόν τότε 
διοικητή του συνταγματάρχη Σο
φρά, ό άείμνηστος Βασιλεύς 
Παΰλος, καί τήν όποιαν έδώρησε 
ό Δήμος ’Αθηναίων «σέ ένδειξι 
τιμής καί εύγνωμοσύνης».

ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣ
ΜΑΤΑ

Τό σχέδιο έπιστρατεύσεως προέ- 
βλεπε επίσης τόν καταρτισμό, κα
τά Σώματα Στρατοΰ καί Μεραρχίες 
Στρατονομικών ’Αποσπασμάτων, 
άρχικώς μικράς δυνάμεως. ’Αργό
τερα όμως, μέ άπόφασι τοΰ υφυ
πουργείου ’Ασφαλείας, ή δύναμίς 
τους ηύξήθη άρκετά, ώστε ν’ άντα- 
ποκρίνωνται στις άνάγκες τοΰ πο
λέμου. Ή  όργάνωσις τών Στρατο

νομικών 'Αποσπασμάτων ήτο τόσο 
τέλεια, ώστε τό πρώτο τμήμα πού 
παρουσιάζετο πανέτοιμο καί μέ 
πλήρη εφόδια, οπλισμό, μοτοσυ- 
κλέττες κ.λ.π. στις έδρες τών μεγά
λων Μονάδων τοΰ Στρατοΰ μας, 
ήτο τό Στρατονομικό.

Μέ τήν ίδια επιμέλεια καί προσο
χή ώργανώθη καί ή Υπηρεσία 
Παθητικής Άεραμύνης, πού έλει- 
τούργησε σ’ όλη τή χώρα ίκανο- 
ποιητικώτατα.

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΤΜΗΜΑ

Τό 1938 συνεκροτήθη, μέ διαταγή 
καί πάλι τοΰ Μανιαδάκη,Μηχανο- 
νητο Τμήμα Χωροφυλακής, προο
ρισμός τοΰ όποιου ήτο ή ταχεία 
μεταφορά δυνάμεως Χωροφυλακής 
πρός δράσιν, κατά μέντήν προπολε
μική περίοδο έπί ζητημάτων δημο
σίας άσφαλείας καί τάξεως, κατά 
τόν πόλεμο δέ γιά νά χρησιμοποιη- 
θή όπου οί πολεμικές άνάγκες θά 
τόέπέβαλαν. Γιά νά είναι τό τμήμα 
αύτό εύέλικτο καί νά ήμπορή νά 
κινήται έπί παντοδαποΰ έδάφους, 
έφωδιάσθη μόνο μέ δίκυκλα καί 
τρίκυκλα.

Άρχικά ή δύναμίς τοΰ Μηχανο
κινήτου τμήματος άπετελεΐτο άπό

Ή  Χωροφυλακή, μέ τά έπίλεκτα 
Στρατονομικά της ’Αποσπάσματα, 
εύρίσκετο σέ άμεση καί διαρκή 
έπαφή μέ τά μαχόμενα στρατιω
τικά Τμήματα μέ τά όποια συνεπο- 
λέμησε συνηνδραγάθησε καί συ- 
νεμερίσθη τις κακουχίες καί τούς 
κινδύνους τών γενναίων πολεμι
στών μας.



350 οδηγούς καί 250 δίκυκλα Δύο 
μήνες όμως μετά τήν κήρυξι τού 
Έλληνοϊταλικοϋ πολέμου, έφωδιά- 
σθη μέ 600 νέα δίκυκλα τύπου 
«Νόρτον». Άρχομένου δέ τού 1941 
οπότε συνεκροτήθη ή ύπό τόν στρα
τηγό Λιούμπα Μηχανοκίνητη Με
ραρχία, τό Μηχανοκίνητο τμή
μα Χωροφυλακής έξεπαίδευσε 400 
στρατιώτες τής Μονάδος αύτής 
στην όδήγησι δικύκλων.

"Οταν έξερράγη ό Έλληνοϊτα- 
λιΚός πόλεμος, τό Μηχανοκίνητο 
τμήμα Χωροφυλακής, πού ήτο τότε 
μοναδικό στό είδος του καί είχε 
έφωδιασθή μέ οπλοπολυβόλα, ένί- 
σχυσε όλες τις μεγάλες μονάδες 
τοϋ Στρατού μας μέ άριθμό όδη- 
γών καί δικύκλων, πού παρέμειναν 
πλησίον των καθ’ όλην τη διάρκεια 
τοϋ πολέμου καί προσέφεραν στό 
στράτευμα πολύτιμες υπηρεσίες, 
γιά τις όποιες τοϋ έξεφράσθη ή

εύαρέσκεια των διοικητών, καθώς 
καί τοϋ ’Αρχιστρατήγου.

Πρέπει άκόμη νά σημειωθή ότι τό 
υφυπουργείο ’Ασφαλείας είχε καθιε
ρώσει καί τό σύστημα έκδόσεως 
καί άποστολής, σέ όλες τις υπηρε
σίες Χωροφυλακής, άπορρήτων 
εγκυκλίων, πολύ πρό τής ένάρξεως 
τοϋ πολέμου, μέ τις όποιες άντε- 
κρούετο καί έκονιορτοποιεΐτο ή 
σατανική προπαγάνδα τοϋ έχθροΰ, 
πού άπέβλεπε στην κάμψι τοϋ ήθι- 
κοΰ τών λαϊκών μαζών, μέ ψευδείς 
καί κακόβουλες διαδόσεις, τις ό
ποιες ό Μανιαδάκης κατώρθωνε 
νά πληροφορήται έγκαιρος, χάρις 
στό καταπληκτικό δίλτυο πληροφο
ριών πού είχε ώργανώσει.

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΙΣΒΟΑΕΑ

Χαρακτηριστικό τής οριστικής 
καί άμετάκλητής άποφάσεως τής

Κυβερνήσεως τοϋ ΊωάμνουΜεταξα, 
όπως, σέ περίπτωσι οίασδήποτε 
εχθρικής έπιθέσεως, ή Ελλάς άμυν- 
θή τοϋ πατρίου εδάφους μέχρις 
εσχάτων, είναι τό ύπ’ άριθμόν 2 
’Απόρρητον Δελτίον τοϋ υφυπουρ
γείου ’Ασφαλείας, πού έκοινοποιή- 
θη στις Διοικήσεις ’Αξιωματικών 
καί πού, μεταξύ άλλων έτόνιζε καί 
τά άκόλουθα:

«Κατάκτησις έδάφους Ελληνι
κού ύπό ξένου Κράτους σημαίνει, 
κατά ρητήν άπόφασιν τής Κυβερνή
σεως, πόλεμον. Συνεπώς, άνευ πο
λέμου, δέν δύναται νά καταληφθή 
ύπό ξένων ουδέ σπιθαμή Ελληνι
κού έδάφους».

Καί περαιτέρω:

«'Ομόφωνος καί σιωπηλή συμφω
νία, θά ήδύνατο νά εΐπη τις, ύπάρχει 
σήμερον ματεξύ Βασιλέως, Κυβερ1 
νήσεως καί Ελληνικού λαοϋ περί

Αμέσως μετά τήν κήρυξι τού πολέμου ίσχυραί μονάδες Χωροφυλακής άνεχώρησαν διά τό μέτωπον όπου πολυτίμους 
προσέφεραν ύπηρεσίας είτε ώς μάχιμα τμήματα, είτε ώς στρατονομικά άποσπάσματα. Μίαν τοιαύτην άναχώρησιν εϊκονίζει 
ή φωτογραφία ένω τό συγκεντρωμένον πλήθος ξεσπά είς φρενίτιδα ένθουσιασμοϋ καί χειροκροτημάτων.
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τοΰ δρόμου τόν όποιον πρέπει νά 
άκολουθήση ή Χώρα. Καί ό δρόμος 
αύτός είναι: αύστηρά οόδετερότης 
καί έν περιπτώσει οίασδήποτε προσ
βολής τοΰ έθνικοΰ εδάφους, ένοπλος 
άνευ περιορισμού, άντίστασις».

Τό Δελτίο αύτο έξεδόθη στις 30 
Αύγούστου 1940, δύο μήνες δηλαδή 
προτού ό ’ΙωάννηςΜεταξας βροντο- 
φωνήση τό ΟΧΙ τής Ελλάδος στον 
’Ιταλό πρεσβευτή, όπως είχε προα- 
ποφασισθή.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΙ ΤΟΥ 
ΠΟΛΕΜΟΥ

Αυτά, σέ πολύ γενικές γραμμές, 
όσον άφορα τή θαυμασία πράγματι 
όργάνωσι τής Χωροφυλακής, γιά 
νά εύρεθή πανέτοιμη νά προσφέρη 
τις πολύτιμες υπηρεσίες της στό 
μαχόμενο "Εθνος τό 1940—1941.
Καί τώρα ολίγα λόγια-γιατί ό χώ
ρος δεν μας επιτρέπει νά έπεκταθοΰ- 
με περισσότερο— γιά τήν άπόδοσι 
πού είχε μετά τήν κήρυξι τού πολέ
μου ή όργάνωσις αύτή.

Τήν Ιστορική ήμέρα τής 28 ’Οκ
τωβρίου 1940 ή προσέλευσις αξιω
ματικών καί όπλιτών τής Χωροφυ
λακής στά Κέντρα Έπιστρατεύ- 
σεως ύπήρξε άθρόα καί ενθουσιώ
δης·

Τό Κέντρο Έπιστρατεύσεως Χω
ροφυλακής ’Αθηνών έστεγάσθη εις 
τό ΣύνταγμαΜακρυγιάννη, συγκρο- 
τηθέντος δευτέρου Τάγματος, εξ 
22 Λόχων, συνολικής δυνάμεως 
3760 χωροφυλάκων καί 330 ύπα- 
ξιωματικών.

Ανάλογη ύπήρξε καί ή προσέ- 
λευσις εφέδρων στά άλλα δύο Κέν
τρα Θεσσαλονίκης καί Λαρίσης, 
ή δύναμις τών όποιων, όπως άλλω
στε καί ολόκληρη ή δύναμις τών 
μονίμων αξιωματικών καί όπλιτών, 
διετέθη γιά τήν έξασφάλισι τής 
επιτυχίας τής έπιστρατεύσεως, γιά 
τήν έπίταξι κτηνών, γιά τή μεταφο
ρά παντός είδους εφοδίων στήν ζώ
νη τών επιχειρήσεων, γιά τή διά- 
νοιξι τών δρόμων πού είχαν άπο- 
κλεισθή από τά χιόνια, γιά τή μετα- 
βίβασι διαταγών τοΰ-Γενικού Στρα
τηγείου στά διάφορα στρατιωτικά 
Τμήματα, γιά τή συγκέντρωσι σέ

στρατόπεδα καί έπιτήρησι ύπηκό' 
ων τού έχθροΰ, γιά τήν έξασφάλισι 
τών νώτων τού μαχομένου Στρατού, 
γιά τή ν έπάνδρωσι ύπη ρεσιώνΧωρο
φυλακής στά καταλαμβανόμενα ύπό 
τών άνδρείων πολεμιστών μας έδά- 
φη, γιά τήν Παθητική ’Αεράμυνα, 
γιά τήν παροχή πάσης άλλης δυνα
τής βοήθειας στούς μαχομένους 
κ.λ.π. κ.λ.π.

Μετά τήν προέλασι τού Ελληνι
κού Στρατού στήν κατεχομένη άπό 
τούς ’Ιταλούς Βόρειο Ήπειρο, συ- 
νεστήθησαν έκεΐ δύο ’Ανώτερες 
Διοικήσεις Χωροφυλακής.Μία στήν 
Κορυτσά καί μία στό ’Αργυρόκα
στρο, μέ ανάλογο άριθμό 'Υποδιοι
κήσεων καί ’Αστυνομικών Τμημά
των. Οί 'Υπηρεσίες αύτές, παράλ
ληλα μέ τήν άποκατάστασι τής 
τάξεως καί άσφαλείας στή Βόρειο 
Ήπειρο, οί πληθυσμοί τής όποιας 
έστέναζαν κάτω άπό τό ζυγό τών 
’Αλβανών καί κατόπιν τών ’Ιταλών 
φασιστών, έφρόντισαν γιά τήν έξα
σφάλισι τοΰ έπισιτισμοΰ τών κατοί
κων καί γιά τήν παροχή πάσης βοή
θειας σ' αύτούς, έπειδή οί ’Ιταλοί, 
άποχωροΰντες, συναπεκόμισαν καί 
τό περιεχόμενο τών αποθηκών τρο-

Ό  θρίαμβος τών ελληνικών όπλων εις τά βουνά τής Πίνδου έφερε υπερήφανη τήν γαλανόλευκον εις τήν αλύτρωτη γή 
τής Βορείου ’Ηπείρου. Εις τήν φωτογραφίαν μας ’Αξιωματικός τής Χωρ]κής υψώνει τήν Ελληνικήν σημαίαν εις τό’Αστυνο
μικόν Τμήμα Κορυτσάς.

■

I
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Ο άείδημος Μητροπολί
της 'Αργυροκάστρου Παν- 
τελεήμων έν μέσοι Άξια>- 
ματικών της Χωροφυλακής 
καί έκπροσώπων των πολι
τικών ’Αρχών αμέσως μετά 
τήν άπελευθέρωσιν τής πό- 
λεως ύπό τών έλληνικών 
στρατευμάτων. Παρά τόν 
ήρωϊκόν Ιεράρχην διακρί- 
νεται ό Ανώτερος Διοικη
τής Χωροφυλακής Βορείου 
Ηπείρου Άντισυνταγμα- 
τάρχης Δρακόπουλος.

φίμων και άλλων ειδών πρώτης 
άνάγκης.

Αλλά γιά τό μεγάλο εθνικό έργο

πού έπετέλεσέ ή Χωροφυλακή στη 
Βόρειο Ήπειρο τό 1940—1941, γιά 
τούς ήρωϊκούς άγώνες της δίπλα 
στούς μαχομένους ήρωες τοϋ Στρα

τού μας καί γιά τήν ένγένει συμβο
λή της στό "Επος έκεΐνο χρειά- 
ζεταιίδιαίτερο κεφάλαιο, πού ίσως 
μας άπασχολήση άργότερα.

---------------- Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ν  ---------------
Μ Ο Υ Σ Ε Ϊ Ο Ν  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

Τό Σώμα τής Χωροφυλακής άριθμεΐ ζω ήν 140 
έτών . Κατά τό χρονικόν τοϋτο διάστημα , διεδρα- 
μάτισε πρωτεύοντα ρόλον εις τήν Ε θνικ ή ν καί 
κοινωνικήν ζω ήν τής Χώρας καί μετέσχεν ένερ- 
γ ώ ; εις άπάσας τάς έκδηλώσεις α υτή ς .

Κατά τό μακρόν τούτο χρονικόν διάστημα έδη- 
μιούργησε λαμπράν ιστορίαν καί παράδοσιν, ήτις 
τό κατατάσσει μεταξύ τώ ν πρώτων όργανισμών 
τής Χ ώ ρα ς. Συνεπεία τής δράσεώς του ταύτης εις 
όλόκληρον τήν Χώραν ύπάρχουν εις χείρας προϋπη- 
ρετησάντων άνδρων ή τών οικογενειώ ν τω ν διά
φορα κειμήλια, ώς στολαί, φ ω τογρ αφ ία ι, δπλα 
κ .λ .π . , λαμπρά δείγματα τής ιστορικής του ζωής 
και τού έργου του γενικώτερον .

Παρά ταϋτα , μέχρι σήμερον, τό Σώμα δέν έσχε 
τόν τρόπον ή τήν εύχέρειαν νά παρουσιάση τό σο- 
βερόν τούτο έργον, διά τής συγκεντρώσεως τών 
στοιχείω ν έκείνων , άτινα άπεικονίζουν τήν δράσιν 
το υ , εις κατάλληλον χώ ρον , ώς είναι ό τοιοΰτος 
ένός Μ ουσείου.

Πρός τόν σκοπόν τούτον, τό ’ Α ρχηγεΐον ήχθη 
εις τήν άπόφασιν ίδρύσεως Μ ουσείου, είς δ θά 
συγκεντρωθούν άπαντα τά ιστορικά κειμήλια τού 
Σ ώ μα τος.

Διά τήν έπ ιτυχίαν τού σκοπού τούτου παρακαλώ  
όπως άπαντες οί κ .κ . Α ξιω μ ατικ οί καταγίνουν 
δραστηρίως είς τήν άναζήτησιν τώ ν είς τήν π ερι- 
φέρειάν τω ν ύφ ισταμένω ν ιστορικών κειμηλίων 
τού Σώματος ώς στολαί, φ ω τογραφ ία ι, δπλα κ ,λ .π 
πείθοντες καταλλήλως τούς κατόχους αύτώ ν, 
δπως τά παραδώσουν είς τό ύπό ΐδρυσιν Μουσεΐον

τού Σώ ματος. Δήλον τυγχά νει δτι ε ίςτά  διάφορα  
άντικείμενα , κατά τήν είς τό Μουσεΐον τοποθέτησίν 
τ ω ν , θά ύπάρχη ένδειξις τής προελεύσεως (δ η 
λαδή όνοματεπώ νυμον κατόχου κ .λ .π) . Είς τούς 
κατόχους τώ ν κειμηλίων θά δίδεται ύπό τού παρα- 
λαμβάνοντος ταΰτα Α ξιω μ ατικού άπόδειξις παρα
λαβής , μέ τήν ενδειξιν δτι ταΰτα προορίζονται διά 
τό Μουσεΐον τού Σώματος . Κατ’ αύτόν τόν τρόπον 
τά ύπάρχοντα κειμήλια ά φ ’ ένός μέν θά διαφ υλα- 
χθούν άπό μελλοντικήν φθοράν ή απώλειαν , ά φ ’ 
έτέρου δέ θά τοποθετηθούν είς περίοπτον θέσιν καί 
θά καταστούν προσιτά είς τούς άνδρας τού Σώματος 
καί τούς έπισκεπτομένους τό Μ ουσεΐον. Πέραν 
τούτων ταΰτα θά άποτελοΰν στοιχεία  τής δράσεως 
τοΰ Σώματος άπό τής συστάσεώς του μέχρι σήμε
ρον , τόσον είς τόν ’Αστυνομικόν , δσον καί τόν κοι
νωνικόν τομέα καί προβολής τούτου .

Πάντα τά συγκεντρούμενα στοιχεία θά άποστέ- 
λω νται , ύπό τώ ν Διοικήσεων Χ ω ροφ υλακής, είς 
τάς οικείας ’ Ανωτέρας Διοικήσεις έπί άποδείξει, 
ύπό τώ ν τελευταίω ν δέ είς ’Α ρχηγεΐον Χ ω ροφυ
λακής .

Τό Α ρ χη γεΐον  άποδίδει ιδιαιτέραν σημασίαν έπί 
τού θέματος τούτου καί τήν δλην προσπάθειαν τώ ν 
’Α ξιω ματικώ ν. Τήν συγκέντρωσιν τώ ν άνω 
τέρω στοιχείω ν, θά παρακολουθήση ό ύ π οφ α ιν:-  
μένος προσω πικώ ς.

Ό Ά ρ χ η γ ό ς  
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ  

Α ντιστράτηγος
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ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις Κερ- 
κύρας. Εις τούς άγώνας μετέσχον 
αί ομάδες ΣΤΡΑΤΟΥ, ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ, ΛΙ
ΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.

Τήν έναρξιν των άγώνων έκή- 
ρυξεν ό Νομάρχης Κερκύρας 
κ- Χαρ. Παπαδόπουλος, παρουσίμ 
των τοπικών άρχών τής πόλεως, ά- 
νωτάτων Αξιωματικών, εκπροσώπων 
τών 'Αρχηγείων τών συμμετασχου- 
σών εις τούς άγώνας δμάδων καί 
πλήθος φιλάθλων.

Κατά τήν διεξαγωγήν τών άγώ
νων έπεκράτησε φίλαθλον πνεύμα 
οί δέ παΐκται τών όμάδων κατεχει- 
ροκροτήθησαν υπό τών παρακολου- 
θησάντων τούς άγώνας πολυπληθείς 
φιλάθλους διότι έκτος τής άγωνι- 
στικότητος καί τής μετά πείσματος 
διεκδικήσεως τής νίκης έπέδειξαν 
έξαίρετον ήθος καί άρίστην Αθλη
τικήν συμπεριφοράν.

Ειδικώτερον ή όμάς τού Σώματος, 
έπεράτωσε τούς άγώνας Αήττητος 
οί δέ άθληταί αυτής ύπερέβαλλον 
έαυτούς $ίς ένθουσιασμόν καί Αγω
νιστικήν διάθεσιν, έφερε δέ τά 
έξής Αποτελέσματα :

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΤΟΣΦ ΑΙΡΙΣΕΩΣ 1972
"Ενας ακόμη Θρίαμβος τών όΘΧητών τής Χωρ)κής

Μ έ  έξαιρετικήν έπιτυχίαν διε- 
ξήχθησαν καί εφέτος οί άγώνες 
τού έτησίου πρωταθλήματος πε- 
τοσφαιρίσεως μεταξύ τών Αντιπρο
σωπευτικών όμάδων τών Ενόπλων 
Δυνάμεων καί τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας, τό όποιον κατέκτησε έπα- 
ξίως ή όμάς τής Χωροφυλακής.

Οί Αγώνες έλαβον χώραν Από 
23 έως 27 Αύγούστου έ.έ. εις τήν 
ώραίαν πόλιν τής Κερκύρας τήν 
δέ διοργάνωσιν αύτών, ,ή όποια 
υπήρξε καθ' όλα άψογος, άνέλαβεν
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Ή τελική κατάταξις εις τήν 
βαθμολογίαν έχει ώς έξης :
1 ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ Βαθμοί 10
2 ΛΙΜΕΝΙΚΟΝ » 9
3 ΣΤΡΑΤΟΣ » 8
4 ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ » 7
5 ΝΑΥΤΙΚΟΝ » 6
6 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ » 5

Μετά τό πέρας των αγώνων έπη-
κολούθησε παράταξις των αθλη
τών καί απονομή των επάθλων εις 
τάς νικήτριας ομάδας. Εις τήν 
πρωτεύσασαν ομάδα τής Χωροφυ
λακής άπενεμήθη τό ύπό τής 
ΑΣΔΕΝ άθλοθετηθέν κύπελον ύπό 
τοΰ κ. Νομάρχου Κερκύρας

»

1. 23-8-72: ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ — 
ΝΑΥΤΙΚΟΝ, 3—0 σέτ (15—10. 
15—1, 15—4)

2. 24-8-72: ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ — 
Α. ΣΩΜΑ, 3—1 σέτ (15—13, 
10—15, 15—10, 15—8)

3. 25-8-72: ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ —
ΣΤΡΑΤΟΣ, 3—1 σέτ (15—2, 
7—15, 15—4. 15—5)

4. 26-8-72 : ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ — 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, 3—1 σέτ (15—13,

\2—\5, 15—8, 15—3)
5. 27-8-72: ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ — 

Α. ΠΟΛΕΩΝ, 3—0 σέτ (15—8, 
15—5, 15—2)

Αί φοντογραφίαι είκονίζουν χαρακτηριστικά στιγμιότυπα άπό τόν αγώνα καί 
τόν θρίαμβο τής όμάδος πετοσφαιρίσεως τοϋ Σώματος. Εις τήν πρώτήν είκονίζεται 
φάσις άπό αγώνα, όπου οΐ άθληταί μετά πείσματος διεκδικοϋν τήν νίκην, εις τήν 
δευτέραν ό άρχηγός τής όμάδος παραλαμβάνει τό νικητήριον έπαθλον ένώ εις τήν 
τρίτην κάτω οί άθληταί ευτυχείς έκ τοϋ θριάμβου των, φωτογραφίζονται μετ' 'Αξιω
ματικών τοΰ Σώματος.
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μ
Π  Σιάτιστα είναι κτισμένη έπΐ αύχέ- 

νος τοΰ όρους «Βέλια», τό οποίον είναι 
παραφυάς τοΰ μεγάλου όρεινοϋ όγκου 
«Σινιάτσικο» τής Δυτικής Μακεδονίας 
καί έκ τριών μόνον σημείων είναι δυνα
τή ή είσοδος εις αυτήν.

Κλίμα έχει ξηρόν ύγιεινόν, ύψόμετρον 
950 μ. καί είναι χωρισμένη εις δύο ίσο- 
πληθή τμήματα τήν Χώραν καί τήν Γερά
νειαν.

Ή  κτίσις τής Σιατίστης φαίνεται άρχο- 
μένη άπό τοΰ 15ου αίώνος ώς τοΟτο μαρ- 
τυροΰσι αί χρονολογίαι άνεγέρσεως τών 
ναών καί άλλα στοιχεία. Λόγοι ιστορι
κοί καί 'Εθνικοί έπέβαλον νά κτισθή ή 
πόλις εις τά ύψηλά καί βραχώδη βουνά 
τής Δυτικής Μακεδονίας. Οί πρώτοι οί- 
κισταί της προήλθον άπό τήν Ήπειρον, 
τήν Μακεδονίαν καί τήν Θεσσαλίαν.

Οί κάτοικοί της μετήρχοντο κυρίως τό 
έμπόριον ύφασμάτων, έρίων, δερμάτων, 
άγγείων κ.λ.π. καί οΰτω σύν τώ χρόνω 
ή Σιάτιστα κατέστη τό κέντρον τοΰ έμπο- 
ρίου τοΰ πλείστου μέρους τής Μακεδο
νίας καί τής Ηπείρου, μέ διακλαδώσεις 
τών έμπορικών οίκων εις Αύστρίαν, Βενε
τίαν καί Γερμανίαν.

Καί άνέπτυξαν μέν οί κάτοικοί της άπό 
τά μέσα τοΰ Που αίώνος άξιόλογον βιο
τεχνίαν μέ τήν υφαντικήν καί βαφικήν 
των τέχνην, άλλ' έχρειάζοντο ξένας άγο- 
ράς, έχρειάξοντο διέξοδον πρός τόν έλεύ- 
θερον κόσμον, τήν όποιαν μόνον έξω 
τής Βαλκανικής ήμποροϋσαν νά εϋρουν.

Τά πλούτη πού άπέκτησαν εις τήν ξενι- 
τειά, τά άγαθά πού μετέφεραν εις τήν Πα
τρίδα, οί τρόποι τής διαβιώσεως πού έγνώ- 
ρισαν εις τά πολιτισμένα κέντρα τής Ευ
ρώπης υπήρξαν οί κύριοι συντελεσταί διά 
τήν άνύψωσιν τοΰ βιοτικοΰ καί πνευμα- 
τικοΰ έπιπέδου τόν 18ον καί 19ον αιώνα 
εις τήν Σιάτισταν.

Ύπήρξεν πράγματι ευλογία Θεοϋ διά 
τούς έν τή δουλεία ζώντας "Ελληνας ή 
άποδημία αύτή πρός τήν Κεντρικήν Ευ
ρώπην, μία άφετηρία καί διά τήν πνευ
ματικήν καί έθνικήν των άνύψωσιν. "Ενε
κα τής τοιαύτης άκμής καί τοΰ πλούτου 
της «Φλωροχώρι» άπεκαλεϊτο ύπό πάν
των.

Φαεινά δείγματα τής τοιαύτης άκμής 
καί τοΰ πλούτου της άποτελοΰσι τά σω- 
ζόμενα άρχοντικά, ικανά νά μαρτυρώσι 
τό υψηλόν καί πολιτιστικόν έπίπεδον 
τής Σιατίστης. "Ολα τά άρχοντόσπιτα 
τής Σιατίστης κτισμένα πρό 200 καί πλέον 
έτών τριάκοντα (30) περίπου τόν άριθμόν 
είναι οίκοδομημένα έπάνω εις τό ίδιον 
σχέδιον καί μέ τήν ιδίαν σχεδόν διαρρύ- 
θμισιν τοΰ χώρου. "Ολα έπιβάλλονται 
εις τόν έπισκέπτην έξωτερικώς μέ τό μέ
γεθος των, έσωτερικώς δέ μέ τήν άνετον 
διάταξιν τοΰ χώρου καί μέ τόν πλούσιόν 
των διάκοσμον.

Είναι έπιβλητικά οικοδομήματα μέ δύο 
ή τρία πατώματα, τά όποια μέ τούς ύψη- 
λούς πέτρινους τοίχους τής αύλής καί 
τις πολεμίστρες πού άνοίγονται εις κατάλ
ληλα μέρη τής οικοδομής, έχρησίμευον 
έν ώρμ κινδύνου καί ώς φρούρια κατά τών 
'Αλβανικών έπιδρομών.

Ή  άκμή αύτή τής Σιατίστης διετηρήθη 
μέχρι τοΰ 1810, δτε ένεφανίσθη κάμψις 
μικρά άναχαιτισθεΐσα διά τής έπεξεργα- 
σίας τών άποκομμάτων τών σισυρών (Γου- 
ναρικών) καί τής άμπελοκαλλιεργείας καί 
δή διά τής παραγωγής τοΰ είδικοΰ οίνου 
τοΰ «ήλιαστοΰ».

'Από τοΰ 1912 όμως, δτε έξέλιπον οί

Ή  Σ ι ά τ ι ο τ α

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Μ Π Ο Ν Τ Α
Δ ι ε υ θ υ ν τ ο ΰ  

Δ η μ . Βιβλιοθήκης Σιατίστης

Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα
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λόγοι διά τούς όποιους ή Σιάτιστα έκτί- 
σθη καί μετέπειτα, 6τε τά μέσα τής συγκοι
νωνίας κατέστησαν προσιτά καί ετερα 
κέντρα, άρχεται ή όριστική αυτής παρακ
μή, ώστε έκ τών 14.000 κατοίκων τούς ό
ποιους ή ρίθμει κατά τό 1912 νά άπομεί νουν 
σήμερον 5.000.

Ή  καταπληκτική πρόοδος καί άκμή 
τής Σιατίστης πού παρατηρεϊται κατά 
τούς χρόνους τής δουλείας παρ’ όλον τό 
άπομεμονωμένον καί όχυρόν τής θέσεώς 
της έκέντριζε τήν λεηλατικήν βουλιμίαν 
τών Γκέκηδων καί άλβανικών στιφών 
καί πεντάκις έδέχθη έπιδρομάς αύτών, τάς 
όποιας όμως άπέκρουσαν έπιτυχώς οί γεν
ναίοι αύτής κάτοικοι.

Τήν επιτυχή δέ άντίστασιν τών κατοί
κων περιέγραψε παραστατικώτατα ή λαϊκή 
μούσα:

«Δέν είν’ έδώ τά Τρίκαλα Τιαφίκ κι' 
Άσλάν Μπέη δέν είναι ή Έλασσώνα 
δέν είναι ή μαύρη Κοζάνη νά
κάνης ότι θέλεις, έδώ τό λέγουν 
Σιάτιστα τό λέν Κεφαλοχώρι
ώς πούν ό Νιόπλιος ζωντανός ή Σιάτι
στα δέν φοβάται, έχει τρακόσιους στό 
σπαθί καί χίλους στό ντουφέκι».
Κατά τό 1822 μετά τήν καταστροφήν 

τού Πύργου τών Λαζαίων, ύπολείμματα 
τών έπαναστατών τού Βερμίου καταφυγό- 
ντα εις τήν Σιάτισταν, εις τόν Σιατιστέα 
Γεώργιον Νιόπλον άπετάνθησαν ζητών
τας τήν προστασίαν του. Τό θαυμάσιου 
αύτό τέκνον τής Σιατίστης τήν 15ην Φε
βρουάριου τού έτους 1822 άπεστάλη ώς 
άντιπρόσωπος τής Σιατίστης εις τόΜονα- 
στήριον τής Παναγίας τοϋ Δοβρά.

’Εκ Σιατίστης κατήγετο καί ή θρυλική 
καπετάνισσα Περιστέρα, ή όποια έπο-

λέμησεν εις τό κίνημα τού 1878. Αύτη, 
άντικαταστήσασα εις τήν άρχηγίαν σώ
ματος έπαναστατών τόν έδελφόν της 
Κράκαν, τιμωρεί παραδειγματικώς τούς 
φονείς τοϋ άδελφοΰ της καί έπί έξάμηνον 
άγωνιζομένη ώς άμαζών τρομοκρατεί τούς 
Τούρκους τής περιοχής.

Κατά τόν Μακεδονικόν άγώνα, ή Σιά
τιστα κατέστη τό κέντρον διερχομένων 
τών άνταρτικών όμάδων καί καταφύγιον 
αύτών.

Ώς έλευθέρα έστία συνεκέντρωσεν 
όλα τά παλληκάρια άπό τάς γειτονικός 
έπαρχίας, τά όποια ύπό τήν ήγεσίαν άξιων 
άρχηγών, έν οίς καί ό Σιατιστεύς Παύλος 
Πέρδικας ή Νεράντζης, έπολέμησαν 
ώσάν λεοντάρια διά νά άποτινάξουν τόν 
Τουρκικόν ζυγόν άπό τήν Μακεδονίαν.

Τό 1912 έπί τώ άκούσματι τής Νίκης 
τού Ελληνικού Στρατού εις Σαραντάπορον 
καί τής προελάσεώς του, έσκίρτησεν ή 
Ελληνική ψυχή τών κατοίκων τής Σια
τίστης καί άψηφώσα τόν κίνδυνον έκή- 
ρυξε τήν Ι2ην ’Οκτωβρίου έπανάστασιν. 
έξεδίωξε τάς τουρκικός άρχάς καί έκρά 
τησεν τήν πόλιν έλευθέραν μέχρι τής 4ης 
Νοεμβρίου.

Ή  μάχη τής Σιατίστης (4-11-1912) 
ύπήρξε ή τελευταία άπεγνωσμένη προ
σπάθεια τής Τουρκίας, διότι ήττηθεϊσα 
κατ’ αύτήν άπώλεσε πάσαν έλπίδα νά 
κρατηθή εις τήνΜακεδονίαν καί νά κρατή- 
ση έπί πολύ τόν άγώνα εις τήν "Ηπειρον. 
«’Εάν ή Σιάτιστα έπιπτε τά όρια τοϋ Ε λ
ληνικού Κράτους θά ήσαν νοτιώτερον 
τής Φλωρίνης» γράφει ό άείμνηστοςΜιχ. 
Άναστασάκης εις ιστορικός του άφηγή- 
σεις τού 1912.
’Αλλά καί εις τούς άγώνας τών νεωτέρων

χρόνων ή Σιάτιστα δέν ύστέρησεν εις 
προσφοράς. Κατά τήν Μικρασιατικήν 
έκστρατείαν άρκετά τέκνα της έπότισαν 
τό δένδρον τής μεγάλης ιδέας. Ή  κήρυξις 
τού πολέμου τού 1940 εύρε τήν Σιάτισταν 
έπιστρατευμένην. Τό 53ον Σύνταγμα Πεζι
κού άπετελέσθη κατά μέγα μέρος έκ Σια- 
τιστέων καί άνδρών τής Περιφερείας.

’Αλλά καί ή 12η Νοεμβρίου 1948 θά 
μείνη σταθμός εις τήν ιστορίαν τής Σια
τίστης. ώς εις άπό τούς άπειρους σταθμούς 
κατά τούς όποιους οί προασπισταί τών 
βωμών καί έστιών Σιατιστεΐς έπροτίμουν 
νά γίνουν όλοκαύτωμα παρά νά ύποκύψουν 
εις τούς συμμορίτας τής κομμουνιστικής 
άνταρσίας.

Ή  ιστορία τής Σιατίστης είναι γεμάτη 
από θρυλικά κατορθώματα, διότι τά ήρωϊ- 
κό παιδιά της, πού έφλέγοντο πάντοτε άπό 
αισθήματα άγνής φιλοπατρίας ή σαν υπο
χρεωμένα νά αγρυπνούν έπί τών έπάλξεων 
διά νά άποκρούσουν τούς έπιδρομεις καί 
νά πολεμούν μέ αύταπάρνησιν τούς έχ- 
θρούς τής πίστεως καί τής Πατρίδος.

Καί άπό πνευματικής άπόψεως ή Σιά
τιστα όχι μόνον ύστέρησεν, άλλά τούναν- 
τίον κατέβαλε καί κατέχει έπιφανεστάτην 
θέσιν μεταξύ τών Ελληνικών πόλεων. 
Εις τήν Σιάτισταν ήρχισε νά λειτουργεί 
Ελληνικόν σχολεϊον άπό τών μέσων τού 
17ου αίώνος. Εις αύτό έδίδαξαν σοφοί άν- 
δρες, ώς ό Μεθόδιος ’Ανθρακίτης, όΜι- 
χαήλ Παπαγεωργίου, ό άργύριος Παπαρ- 
ρίζου, ό ’Αθανάσιος Άργυριάδης, ό Κων
σταντίνος Οικονόμου, ό 'Ιωάννης Σαχίνης, 
Άβράς ό Σερίφιος καί άλλοι.

Κατά τούς χρόνους τής δουλείας διά 
τών σχολείων καί τών διδασκάλων της 
άπετέλει ή Σιάτιστα τόν τηλαυγή πνευ-
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Άρχοντικό τής Σιατίστης τού όποιου ό αρχιτεκτονικός ρυθμός μαρτυρεί τόν ύψηλόν βαθμόν πολιτισμού καί καλαι
σθησίας τών κατοίκων της.
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ματικόν φάρον, όστις κατηύγαζε τόν ου
ρανόν τ(Ίς υποδούλου Ελλάδος.

Πλεΐστα δέ τέκνα της έχει νά επίδειξη 
διακριθέντα είτε διά τήν ’Εθνικήν είτε διά 
τήν πνευματικήν αυτών δράσιν. Τόν Γεώρ
γιον Παπάζωλην ή Παπάζογλου διοργα
νωτήν τής έπαναστάσεως τού 1769. Τόν 
Θεοχάρην Τουρουντζιάν στραγγαλισθέν- 
τα μετά του Ρήγα Φεραίου τούς άδελφούς 
Μαρκίδας Πούλιου, Έλληνας δημοσιο
γράφους καί ΐδρυτάς τοΰ δημοσιογραφι
κού οργάνου ύπό τόν τίτλον«ΕΦΗΜΕΡ1Σ» 
καί πρώτους μάρτυρας καί άγωνιστάς τής 
έλευθερίας. Τόν Κων]νον Δούκαν συνερ
γάτην τοΰ Ρήγα, τόν Νικόλαον Λασπιάν, 
φιλικόν, τόν Χριστόφορον Περραιβόν, 
άγωνιστήν καί ιστορικόν, τόν Λεωνίδαν 
Παπαπαϋλον, Γυμνασιάρχην καί Γεώργι
ον Σφήκαν κατακρεουργηθέντας-ύπό τών 
βουλγάρων, λόγω τής ’Εθνικής δράσεώς 
των. Τόν Γεώργιον Ζαβίραν, λόγιον όστις 
συνέγραψε καί μετέφρασε πλεΐστα συγ
γράμματα, τόν ’Αρχιεπίσκοπον 'Αχριδών 
Ζωσιμάν, τόν Γεώργιον Ροΰσσον Καθη
γητήν τοΰ Πανεπιστημίου τής Πάδοβας. 
τόνΜιχαήλ Παπαγεωργίου, άνδρα πεπαι- 
δευμένον καί φιλόσοφον, ό όποιος καί 
έδίδαξεν εις τήν Βιέννην, τόν Θεόδωρον 
Μανούσην Αλ Καθηγητήν τού Πανεπι
στημίου ’Αθηνών, τόν Δημήτριον Δημη- 
τρίου, όστις ύπήρξεν θεατρικός συγγρα- 
φεύς εις τό Ζάγκρεμπ τής Κροατίας καί 
έπωνομάσθη Πατήρ τού Κροατικού Θεά
τρου, τόν Άριστοτέλην Ζάχον, αρχιτέ
κτονα Βυζαντινολόγον, τόν Καθηγητήν 
ΆναστάσιονΜέγαν καί άπειρους άλλους. 
Πλεΐστα δέ τέκνα τής Σιατίστης κατέχουν 
σήμερον τάς ύψίστας έν τή πολιτεία καί 
τοΐς πνευματικοΐς ίδρύμασι θέσεις.

’Αλλά καί ικανόν άριθμόν ευεργετών έχει 
νά έπιδείξη ή Σιάτισσα, οΐτινες διά τών 
δωρεών των συνετέλεσαν ιδιαιτέρως εις 
τήν πνευματικήν ακμήν αύτής. Μεταξύ

αύτών πρωτεύουσα θέσιν κατέχουσι ό 
’Ιωάννης Τραμπαντζής όστις άνήγειρε καί 
έπροικοδότησε πλουσίως τό όμώνυμον 
Γυμνάσιον, ό Θεόδωρος Μανούσης, 
όστις έδώρησε τήν πλουσίαν Βιβλιοθή
κην εις τήν Σιάτισταν καί διά τής περιου
σίας του συνέστησε υποτροφίαν διά πανε
πιστημιακός σπουδάς, ό Δημήτριος Ίωαν- 
νίδης , όστις διέθεσεν τήν περιουσίαν του 
καί έκ τής όποιας συνεστήθη τό «Ίωαν- 
νίδειον Κληροδότημα», ή Θεολογία Τσι- 
στοπούλου, ήτις διέθεσε τήν περιουσίαν 
της καί άνεγέρθη εις τήν Σιάτισταν Διοι- 
κητήριον μέ τά ένοίκια τού όποιου σπου
δάζουν άποροι νέοι τής Σιατίστης. Ό  
Μιχαήλ καί ή ’Αλεξάνδρα Κουκουλίδου 
οί όποιοι μετά τόν θάνατόν των διέθεσαν 
τήν σημαντικωτάτην περιουσίαν των 
πρός έκτέλεσιν κοινωφελών έν τή γενε- 
τείρα των έργων, ό κ. ’Αναστάσιος Τσΐπος, 
όστις άνήγειρεν εις τήν Σιάτισσαν Δημο
σίαν Τεχνικήν Σχολήν, ήτις φέρει καί τό 
όνομά του καί ό όποιος ούδέποτε έλησμό- 
νησεν τήν Σιάτισταν.

Διά τήν άνύψωσιν τού πνευματικού έπι- 
πέδου τών κατοίκων τής Σιατίστης, τά 
μέγιστα συμβάλλει ή Μανούσειος Δημο
σία Βιβλιοθήκη Σιατίστης, ή οποία στε
γάζεται εις ιδιόκτητον κτίριον.

Θεωρείται μία άπό τάς πλουσιωτέρας 
έπαρχιακάς βιβλιοθήκας όχι μόνον διά 
τόν μέγα άριθμόν βιβλίων καί περιοδικών, 
άλλά διότι συμπεριλαμβάνει εις τάς σύλ
λογός της πολλά βιβλία παλαιών έκδό- 
σεων, όπως π.χ. 1) Θουκυδίδου καί Ξενο- 
φώντος Ελληνικά, Βενετία έτους 1502. 
Τό βιβλίον τούτο είναι τό άρχαιότερον 
τής Βιβλιοθήκης. 2) Άπαντα 'Ομήρου, 
έκδοσις Άλδου 1504 3) Πλούταρχος βίοι 
Παράλληλοι ,1519, 4) Άριστοτέλους Κω- 
μωδίαι έννέα μετά σχολίων 1525 5) Πλά
των έν Βασιλεία ’Ελβετίας, 1534 6) Α ρι

στοτέλης, Βασιλεία 1539 7) Πλίνιος, Πα- 
ρίσιοι 1534 8) Σουίδας, Βασιλεία 1544 9) 
Ξενοφών, Βασιλεία 1545, 10) 'Ομήρου 
έπη, Βασιλεία 1551, 11) Λεξικόν Σουίδα, 
Κολωνία 1630, 12) Αριστοφάνης 1710 
κ.λ.π. Είς τήν Βιβλιοθήκην ύπάρχουν καί 
χειρόγραφα τού ΙΖ, ΙΗ' καί ΙΘ' αίώνος. 

Είς τήν Σιάτισταν σήμερον ύπάρχουν 18 
ίεροί Ναοί, οΐτινες χρονολογούνται άπό 
15ου αίώνος, είναι δέ Βασιλικοί, μέ τοιχο
γραφίας καί εικόνας τών όποιων τινές 
έχουσι σημαντικήν άξίαν. Ή  Σιάτιστα 
διατηρεί έναν έντελώς ίδικόν της χαρα
κτήρα είς τήν Αρχιτεκτονική τής ’Εκ
κλησίας. Ή  ’Εκκλησία της κατώρθωσε 
έτσι νά έμφανίζεται είς τά μάτια τοΰ πι
στού ώς μεγαλόπρεπον δημιούργημα 
Ναός Θεού.

Ή  άρχαιοτέρα 'Εκκλησία, ή Άγια Πα
ρασκευή φέρει μία έντοιχισμένη μέ κερα
μίδι χρονολογία μέ έτος 1677.
Άλλη ’Εκκλησία τής Σιατίστης είναι ό 

Προφήτης Ήλίας. Ούτος έκτίσθη τό έτος 
1741. Εις τόν γυναικωνίτην τού Ναού 
ύπάρχουν πολλαί Άγιογραφίαι μεταξύ 
δέ αύτών σώζονται είς πολύ καλήν κα- 
τάστασιν πέντε άπεικονίσεις άρχαίων 
Ελλήνων συγγραφέων, μέ έπιγρα- 
φάς άνωθεν τών κεφαλών των. Α πει
κονίζεται ό σοφός Σόλων, γέρων 
μέ κόμην πού φθάνει μέχρι τών ώμων, ό 
Πλούταρχος, μεσήλιξ μέ χωρισμένον είς 
δύο τό μακρυγένειον. Ό  Φιλόσοφος Ά  ρι- 
στοτέλης μεσήλιξ καί αύτός, μέ μακρύ ο
ξύ γένειον. Είς τήν εικόνα τοΰ Άριστοτέ
λους ύπάρχουν αί λέξεις «Ακάματα φύσις 
Θεού γεννησις, έξ αύτοΰ γάρ ό αύτός ού- 
σιοΰται λόγος». Ο σοφός Πλάτων νέο ς μέ 
βραχύν πώγωνα ό ιστορικός Θουκιδίδης, 
γέρων καί ή σοφή Σίβυλλα, νεαρά φυσιο
γνωμία, φέρουσα στέμμα εις τήν κεφαλήν.

Η Σιάτιστα έχει μίαν άξιόλογον ίστο̂ - 
ρίαν Βυζαντινής τέχνης, ή όποια ταυτι-
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ζεται μέ τήν λαϊκήν της τέχνην καί μένει 
έτσι ένα ζωντανόν Μουσεΐον, καύχημα 
όχι μόνον διά τούς Σιατιστεΐς, διά τήνΜα- 
κεδονίαν, αλλά καί διά όλον τόν 'Ελληνι
κόν κόσμον καί πολιτισμόν.

*Η Σιάτιστα είναι πρωτεύουσα τής Ε 
παρχίας Βοΐου, έδραΔημοσίων'Υπηρεσι- 
ών καί Μητροπολίτου Σισανίου καί 
Σιατίστης. Άρχικώς έδρα τού Μητροπο
λίτου ήτο τό Σισάνιον, άλλά διά λόγους 
’Εθνικούς καί άσφαλείας έπί Πατριάρχου 
Πρεσπών καί ’Αχριδών Ζωσιμά, Σιατι- 
στέως, όστις καί παρέμεινε όνομαστός, 
έν έτει 1697 μετεφέρθη εις τήν Σιάτισταν.

Σήμερον ή Σιάτιστα έκτος των Δημο
σίων Υπηρεσιών έχει ’Αστυνομικόν τμή
μα, Λ.Υ.Β. 15ης Μεραρχίας, Τ.Ε. Σιατί
στης, ’Αγροτικόν Ίατρεϊον Σχολίατρον, 
1. Φαρμακεϊον, 1. Συμβολαιογραφεΐον, 
1. Δικηγορικόν γραφεΐον, 1 δικολαβικόν 
γραφεΐον, Ο.Τ.Ε. Ι.Κ.Α. καί Υποκατά
στημα τής Α.Τ.Ε.

'Υπάρχουν τά Σωματεία Γουνοποιών— 
Γουνεμπόρων, Γουνεργατών, Οικοδόμων 
Παντοπωλών—Εμπόρων, Γεωργοκτηνο- 
τροφικός συνεταιρισμός, Σύλλογος ’Εφέ
δρων ’Αξιωματικών, ’Αναπήρων πολέμου 
Διδασκαλικός Σύλλογος, Σύλλογος γο
νέων καί κηδεμόνων, Σύλλογος Πολυ
τέκνων, Σύλλογος Φιλάθλων. «Ό Μα
κεδονικός» Φιλοδασικός καί Φιλοπροο- 
δευτικός σύλλογος.

Ή  Σιάτιστα έχει άρκετά έμπορικά κα
ταστήματα, καταστήματα τροφίμων, κα
φενεία, έστιατόρια. Ζαχαροπλαστεία, του

ριστικόν Εενοδοχεΐον «ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΝ» 
καί δύο δημοτικός άγοράς.

Οί κάτοικοί της άσχολοϋνται μέ τήν 
γεωργίαν, κτηνοτροφίαν, άμπελοκαλλιέρ- 
γειαν, έμπόριον καί ιδιαιτέρως μέ τήν 
κατεργασίαν καί έμπόριον γουναρικών.

Σήμερον εις τήν Σιάτισταν υπάρχει ζω
ηρά βιοτεχνική δραστηριότης, λειτουρ
γούν δέ 300 έργαστήρια γουναρικής; ό δέ 
άριθμός τών άπασχολουμένων μέ τήν γού
ναν άνέρχεται εις 2.500 έργατοτεχνίτας.

Γενικώς χάρις κυρίως εις τήν γούναν 
άνεστάλη ή οικονομική κάμψις καί ό μα
ρασμός.

Ή  Σιάτιστα είναι σήμερον περίφημος 
άπό τήν έπεξεργασίαν γουναρικών.

Γουναρικά τής Σιατίστης πωλοΰνται εις 
τάς κυριωτέρας πόλεις τής Εύρώπης καί 
Αμερικής άπό Σιατιστεΐς, οί όποιοι έχουν 
έγκαταστήσει έκεΐ μόνιμα έργαστήρια 
γουναρικών.

Ή  φιλοξενία, ή τιμιότης, ή ειλικρίνεια, 
ό σεβασμός τών μεγαλυτέρων ύπό τών νε- 
ωτέρων είναι τά χαρακτηριστικά, τά 
όποια διακρίνουν τόν σημερινόν Σιατι- 
στέα. Αί θύραι τών οικιών έξακολουθοΰν 
νά παραμένωσι άνοικταί καθ’ δλην τήν 
ήμέραν, χωρ̂ ίς όμως νά συμβή κλοπή έστω 
καί εύτελοΰς άξίας είδους. ’Αλλά καί είς 
τά έθιμα δέν θά δυνηθή τις νά άνεύρη δια
φοράν τινα άπό τά έπικρατούντα πρό πεν
τηκονταετίας. Οί κλαδαριές άνάπτονται 
μέ τήν αύτήν έπισημότητα τό έσπέρας τής 
προπαραμονής τών Χριστουγέννων καί ό 
ίδιος «χορός» μέ τά όργανα στήνεται γύρω

των ένφ σύσσωμος ή Σιάτιστα παρακο λου
θεί τό πανάρχαιον αύτό έθιμον.

Τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων 
άπό βαθυτάτης πρωίας άρχίζουν «μέ τίς 
τζουμάκες» τά παιδιά νά λέν τά «κάλαντα» 
γιά τήν άρχοντιά, τήν κόρη γιά παντρειά, 
τό νιούτσικο κ.λ.π. Τού 'Αγίου Βασιλείου 
γίνονται πάλην τά Μπουμπουσιάρια, ένφ 
τά Θεοφάνεια γίνονται όσα καί άλλοτε 
καί μέ τήν αύτήν εΰθυμον διάθεσιν.

Ό  άρραβών καί ό γάμος μέ τήν αύτήν 
πατροπαράδοτον τάξιν καί άρχοντιά τε
λούνται. Διά τό βλέψιμον θά μεταβοϋν 
μετά τήν έκκλησίαν τραγουδώντας «Λά
μπουν τά χιόνια στά βουνά» καί ή νύφη 
θά χαιρετίση καί θά προσκυνήση, όπως 
καί τά παλαιά τά χρόνια. I

Τά μαζιά, τά προζύμια, τό πλέξιμο τής 
νύφης, τό ξυράφισμα τού γαμπρού τό 
ζώσιμον, ό τρανός χορός θά γίνουν όπως 
καί άλλοτε καί τόν πρώτον λόγον έχουν 
«τά όργανα». Είς τόν τρανόν χορόν θά 
συμμετάσχουν όλοι οί προσκεκλημένοι 
θά τραγουδηθούν τά ίδια λόγια, λόγια τά 
όποια άναφέρουν τό κατόρθωμα τής κυρά 
Σανούκως, ύπόμνησις τών ύποχρεώσεων 
τής μελλούσης μητρός Έλληνίδος.

Παρακολουθών κανείς τούς γραφικούς, 
πλήρεις χάριτος καί άρχοντιάς τοπικούς 
χορούς μεταφέρεται άθελήτως είς τήν 
παλαιάν έποχήν τής Σιατίστης μέ τά 
έπιβλητικά άρχοντικά της καί κατανοεί 
τή νένότητα, ήτις ύφίσταται μεταξύ τών ση
μερινών κατοίκων της καί έκείνων, οϊτι- 
νες άνέπτυξαν τόν πολιτισμόν της καί 
έδόξασαν αύτήν.

ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ Σ Τ Α Μ - Σ Τ Α Μ

ΠΩΣ ΕΣΩΘΗ ΤΟ ΧΩΡΙΟ

Οί χωρικοί κατέβηκαν στήν πόλη τής 
έπαρχίας, τήν πρωτεύουσα, γιά 
προμήθειες καί οί γυναίκες «συγύ

ριζαν» τά σπίτια, καίγανε τούς φούρνους, 
έτοιμάζοντας τίς πήττες, όταν είσήλθε 
στό χωριό τό ύπό τόν Ντούλαν τόν Καρα- 
φωτιδν, λοχίαν τών εύζώνων, φεσοφο- 
ρούν καί φουντοκόσμητον στρατιωτικόν 
άπόσπασμα.

Καθώς συνείθιζε ό λοχίας, μετέβη νά 
κονέψη στό σπίτι τού Προέδρου τής Κοι- 
νότητος, καί οί άλλοι στρατιώται στά 
άλλα σπίτια τού χωριού.

Ό  Πρόεδρος άπουσίαζε καί αύτός είς 
τήν πολίχνην, είς δέ τό σπίτι ή σύζυγός 
του Άργυρώ, μιά στρουμπουλή καί δρο
σερή καί κρουστή σάν κραμβολάχανο 
χωριάτισσα, έζύμωνε σκυμμένη είς τήν 
σκάφην, κοκκινισμένη καί λιγουριαστή 
άπό τήν πάλην της μέ τό ζυμάρι.

Ό λοι αί σφριγηλοί στρογγυλότητες 
τού σώματός της άνεπάλλοντο προκλη
τικά είς κάθε κίνημά τους καί έτρεμαν 
καί έκινούντο έρεθιστικώς, διά τόν δύσ- 
μοιρον τόν Ντούλαν. Τό αίμα του άνέ- 
βρασεν, ήσθάνθη κάτι ν’ άνεβαίνη στό 
κεφάλι του καί τά μάτια του άρχισαν νά 
θαμβώνουν. Τό μέτωπό του έκαιε καί τά 
χέρια του ήσαν κρύα. Μιά ήσυχία ήδο-

νική έβασίλευε στό σπίτι καί δέν ήκούε- 
το παρά τό «γλύτσιασμα» τής άνακατευο- 
μένης ζύμης, πού τού έφαίνετο σάν βρο
χή κρυσταλλοήχων φιλημάτων, πού έκε- 
λάϊδιζαν έκεΤ.

Σηκώθηκε άπάνω ώσάν νά τινάχτηκε 
καί άρχισε νά βηματίζη στό δωμάτιο, 
στρίβων τό μουστάκι του καί μονολογών 
μεγαλοφώνως :

Μωρέ τί ίχ ’ νά γ ίνει! Τί έχ’ νά γίνει! 
Καί θ’ άργήση νάρθει ό άνδρας σου ;

Κανά δυό ώρες!
Τί έχ’ νά γίνει μωρέ, τί έχ’ νά γ ίνει!
Ή  Άργυρώ άνησυχήσασα έστριψε τό 

πυρωμένο άπό τό σκύψιμο καί τήν ένταση 
τού ζυμώματος πρόσωπό της, νοτισμένο 
σάν άχνιστή φραντζόλα, πού βγαίνει 
ζεστή λαχταριστή, μοσχοβολημένη άπό 
τή φωτιά..:

Τί θά γίνει κυρ’ λοχία ;
Ό  Ντούλας ό Καραφωτιάς, σάν νά' 

μή άκουσε τήν έρώτηση, σάν άπορροφη- 
μένος άπό τίς σκέψεις του, σάν άπαντών 
στόν έαυτόν του, εξακολουθούσε νά 
διασκελά σάν θηρίο τό δωμάτιο καί νά 
μονολογή, στρίβων τό μουστάκι του μέ 
νευρικότητα μεγάλη :

Μωρέ τί θά γίνει! Μωρέ τί θά γ ίνει!
Ή  Προεδρίνα άνησύχησε.

Γιά τό θεό, καπετάν Ντούλα, τί θά γί
νει ; έκαμε τίποτε ό άνδρας μου ;

Ποπώ, τί θά γίνει μωρέ τί θά γ ίνει!
Ά ν  πιστεύης Θεό, κύρ λοχία, πιάστη

κε ή ψυχή μου τί θά γίνει ;
Τί θά γίνει λ έει! Νά, θά χαθή τόσος 

κόσμος άδικα καί τό χωριό μαζί! Θά 
κολυμπήσουμε στό αίμα!

Ή Άργυρώ έμεινε ξερή, μέ τά χέρια 
άνοιχτά, πού τρέχανε «χαμούρια».

Χριστός καί Παναγιά σου, κύρ λοχία, 
γιατί τέτοιο κακό.

Γιατί είπες; Νά γιατί ! ’Εγώ τώρα θά 
σέ φιλήσω, σύ θά τό πής τού άνδρα σου, 
ότανθαρθή, θάθυμώση καί θά μού ριχτή... 
’Εγώ 9ά τόν σκοτώσω... Θά τρέξη τό χω
ριό, θά τρέξουν κι’ οί εύζώνοι... θά γί νει 
πόλεμος σωστός... Θά χαθή ό κόσμος καί 
κοσμάκης... θ ’ άνάψ’ τό πελεκούδι, θά 
καή ό τόπος, θά γίνει στάχτη τό χωριό... 
Φαντάσου τί θά γίνει!

Κ.Γ ή καΰμένη Άργυρώ, άκουπίζουσα 
τά χέρια στήν ποδιά τη ς:

Μά άν είναι έτσι κύρ λοχία, δέν τό 
λέου ή κακομοίρα έγώ, τού άνδρα μου
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Σ τη ν  άρχή ό Υπομοίραρχος Νέτας 
άρκέστηκε νά κρύψη τό κεφάλι κάτω άπό
τά σκεπάσματα τοΰ κρεββατιοϋ του..........
Τό έπίμονο όμως κουδούνισμα συνεχίστη
κε μονότονα όσο καί έκνευριστικά ν’ 
άντηχή μέσα στην σκοτεινή κάμαρα. 
Σέ μιά στιγμή 6 άνθρωπος πού κοιμόταν 
στριφογύρισε τό σώμα του καί άπλώνον- 
τας τό χέρι πρός τό κομοδίνο σήκωσε 
τό άκουστικό. Άπό τήν άλλη άκρη τοΰ 
σύρματος τόν πρόλαβε κάποια γνώριμη 
φωνή.
....'Από τήν Διεύθυνση 'Αστυνομίας......
λυπούμεθα γιά τήν ένόχληση άλλά........

—Μά τι συμβαίνει;.....διακόπτει νυστα
γμένα.

—"Ο κ. Διευθυντής παρακαλεϊ νά φτά
σετε τό συντομώτερον δυνατόν στό γρα
φείο του....Είναι ανάγκη. ..Ό 'Υπομοί
ραρχος άπόμεινε γιά λίγα δευτερόλεπτα 
σιωπηλός.

—’Ανάγκη είπατε; ψιθύρισε μηχανικά.
—Ξυπνήστε... υψηλότατε κι' έλάτε νά 

σάς άνακοινώσουν έν έπισήμοι τελετή 
πώς παίρνεται προαγωγή... πρόλαβε νά 
συμπληρώση ένδιάμεσα μιά άλλη φωνή.

Κάτι πήγε νά πή άλλά τό τηλέφωνο 
έκλεισε. ’Αναγνώρισε τήν δεύτερη αυτή 
φωνή. Ήταν τοΰ συναδέλφου του Δανέζη 
μέ τόν όποιον λίγο πριν άπ' τα μεσά
νυχτα είχε ξεχωρίσει.

Οί άνταύγειες άπό τό δυνατό φώς πού 
ξεχύθηκε στήν κάμαρα τοΰ φάνηκαν σάν 
πυρωμένες βελόνες άνάμεσα στά μάτια 
του. Σηκώθηκε καί άρχισε νά έτοιμά- 
ζεται μηχανικά. Ή  παρουσία τοΰ Διευ- 
θυντοϋ τής Αστυνομίας τέτοιες ώρες 
στό Γραφείο του τόν πλημμυρίζει άπό 
σκέψεις. Περνώντας στό μικρό λίβινγκ 
—ρούμ καί πριν κατεβάση τόν διακόπτη 
άγκαλιάζει μέ μιά ματιά τό έσωτερικό 
τοΰ έργένικου διαμερίσματος του. Πριν 
κλείση τό φώς έσκυψε σέ μιά μικρή έτα-

Ά σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Νουβέ λ α

Τό πόκερ
τών  άρχ α ι ο κ α π ή λ ων

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Ρ Ε Π Π Α
Υ π ο μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

«Κανένας δέν θά μπορούσε νά φανταστή οτι ένα γήπεδο πο
δοσφαίρου θά ήταν ό τόπος τής συναντήσεως τώ ν άρχαιοκα
πήλων πού καιρό κυνηγούσαν τά λαγωνικά τής Χ ω ροφ υλα 
κ ή ς. "Ομως ή αγάπη τού 'Υπομοιράρχου Νέτα γιά τό ποδό
σφαιρο καί ένα κρυπτογραφικό σημείωμα τής σπείρας άρχι~ 

σαν νά φ ω τίζουν τό μυστήριο . . .» .
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ζέρα καί άπό έκεΐ πήρε στά χέρια του τό 
μικρό άσημένιο μπρελλόκ πού παρίστανε 
έναν κάου-μπόϋ. Δώρο ένός ’Αμερικανού 
συναδέλφου του άπό τόν καιρό πού φοιτού
σε στήν ’Αστυνομική ’Ακαδημία τής 
Ούάσιγκτων. Ήταν ό «Ρίνγκο», όπως τόν 
είχε βαφτίσει, ή μικρή του μασκώτ πού 
δέν άποχωριζόταν σέ τέτοιες στιγμές. Τό 
έρριξε βιαστικά στήν τσέπη του κλείνον
τας τήν πόρτα.

... Πάμε σερίφη μου κι’ άργήσαμε.... 
μουρμούρισε καθώς γλυστροΰσε άθόρυβα 
στόν διάδρομο τής κοιμισμένης πολυκα
τοικίας. Περνώντας τό πλατύσκαλο, τό 
νυχτιάτικο άγιάζι σάν νά τόν συνέφερε 
κάπως. Ξεκίνησε μέ τό αυτοκίνητό του 
καί σέ λίγα λεπτά χτυπούσε τήν πόρτα 
τού Διευθυντοΰ τής ’Αστυνομίας. Έκεΐ 
βρήκε όλους τούς γνωστούς άπό παρόμοιες 
συγκεντρώσεις συνεργάτες του. ’Ανάμεσα 
τους καί ό Δανέζης πού τόν ύποδέχεται μέ 
μιά φευγαλέα όσο καί άστεία κλίση τού 
κεφαλιού του. ’Αφού παίρνει τήν θέση 
του, τότε προσέχει πώς κοντά στήνάρι- 
στερή γωνιά τού Γραφείου καθόταν ένας 
άγνωστος γκριζομάλλης ντυμένος άψογα. 
Φαινόραν ήρεμος πίσω άπό τά μυωπικά 
γυαλλιά του μέ τις κάπως πλατειές ταρ
ταρούγες. 'Ωστόσο όμως, πού καί πού, 
έπαιζε μ’ έναν μικρό μαύρο χαρτοφύλα
κα πού κρατούσε στά γόνατά του. Μ’ ένα 
νεύμα ρωτάει τόν Δανέζη γιά τόν άγνω
στο καί άμίλλητο επισκέπτη. ΚΓ έκεΐνος 
πού άπόψε φαίνεται νάχη τρομερό κέφι, 
τού ψιθυρίζει στ’ αύτή.

—Είναι...έφοριακός καί περιμένει νά 
συντάξωμε τις δηλώσεις μας.... Ετοιμά
στηκε νά άντιδράση μέ τόν τρόπο πού 
συνηθίζεται άνάμεσα σέ δυό φίλους καί 
συναδέλφους, άλλά τήν ίδια στιγμή μπήκε 
στό Γραφείο ό Διευθυντής. Έπηκολούθη- 
σε νεκρική σιγή γιά λίγα δευτερόλεπτα. Ό  
Υπομοίραρχος Νέτας πρόσεξε τότε στό 
μέτωπο τού προϊσταμένου του τήν βα- 
θειά ρυτίδα πού σχηματιζόταν κάθε φορά 
όταν τόν άπασχολοΰσε κάτι σοβαρό. Κά
θισε στό Γ ραφείο του καί άφοΰ περιέφερε 
τό διαπεραστικό του βλέμμα σέ όσους βρί
σκονταν συγκεντρωμένοι, άκούστηκε ή 
φωνή του ήρεμη καί κοφτή.

Κύριοι, έχω τήν τιμή νά σάς παρουσιά
σω τόν Ταγματάρχη τού ’Αρχηγείου 
κ. Συνοδινό . . ,Ό  μέχρι τότε άγνωστος 
πού έμοιαζε περισσότερο μέ διανοού
μενο καί λιγώτερο μέ ’Αστυνομικό, μέ μιά 
άψογη κίνηση τού κεφαλιού του χαιρέτισε 
τούς παρισταμένους. Ό  Διευθυντής τό 
15ιο άτάραχος συνέχισε:

... Ό  κ. Ταγματάρχης έφτασε κατεπει- 
γόντως έδώ πριν λίγη ώρα προκειμένου 
νά συνεργαστή μαζί μας σέ μιά σοβαρή 
έπιχείρηση πού ήδη άρχίζει μέ τήν 
άποψινήμας συγκέντρωση. Καίέξηγοϋ- 
μαι. Πρόκειται γιά μιά συνέχεια στήν 
πρόσφατη σέ μεγάλη έκταση υπόθεση 
άρχαιοκαπηλείας πού γιά καιρό άπασχό- 
λησε τις έφημερίδες. Ούσιαστικά δέν έχει 
κλείσει. Βεβαίως ό άρχηγός τής σπείρας 
καί βασικοί συνεργάτες του βρίσκονται 
στις φυλακές. Καθώς όμως όλοι μας γνω
ρίζομε, τά περισσότερα άπό τά σπάνια 
έργα άρχαίας τέχνης πού έβαλαν ιστό χέρι 
μέ τις παράνομες άνασκαφές τους στόν 
Μαραθώνα δέν βρέθηκαν. Τά έχουν άραγε 
κρύψει στήν περιοχή αύτή ή κάπου άλλρύ; 
Μιά διέξοδο στις έρευνές μας μπορεί νά 
δώση ένα γράμμα. Τό έστειλε πρό ήμερών 
ό άρχηγός τής σπείρας άπό τήν φυλακή. 
Γράφτηκε μέ τήν μέθοδο τής άόρατης 
γραφής μέ τήν μύτη καρφίτσας βουτηγμέ 
νης μάλλον σέ χυμό άπό κρεμμύδι ή

λεμόνι ή καί τά δύο μαζί, στό περιθώριο 
μιάς συνιθισμένης έπιστολής πρός τήν 
γυναίκα του. Έκανε λάθος όμως ν’ άφή- 
ση μερικά ύποπτα ίχνη έπάνω στό χαρτί, 
καί Ιδού τό άποτέλεσμα . .

Ό  Ταγματάρχης σχεδόν αύτόματα άνοι
ξε τόν μικρό χαρτοφύλακα καί χωρίς 
καθυστέρηση έσυρε άπό τό βάθος του ένα 
μικρό κομάτι χαρτί. Όλοι τότε κρεμμά- 
στηκαν άπό τά χείλη τού Διευθυντοΰ πού 
άρχισε νά τό διαβάζη μέ άργή φωνή τονί
ζοντας κάθε λέξη«......Τηλεφώνησε στόν
X νά συντομεύη....όπως θά σοΰ είπε ό Β 
ή δουλειά τελειώνει μέ τό καρφί πού θά 
βρεθή άκριβώς στήν μεσαία τρύπα άπό τό 
πέταλο....Ν.Φ. Κυριακή 16-2-1972.Θά 
ξεκινήσουν μέ τόν Σ. άλλά μόνο μέ τις 
300.000 πού βρήκαμε στόν δρόμο.....».

—"Οπως βλέπετε κύριοι, είπε τελειώ
νοντας ό Διευθυντής, πρόκειται περί 
σατανικής σπείρας. ’Ακόμη καί μέ άόρα- 
τη γραφή χρησιμοποιούν συνθηματικές 
λέξεις...Γ ιά νά μήν καταστροφή τό 
πρωτότυπο κείμενο δέν διαβάστηκε άπό 
τούς ειδικούς τής έγκληματολογικής ύπη- 
ρεσίας μέ χημικά άντιδραστήρια, άλλά 
μέ τήν βοήθεια φασματοσκοπίου. Στήν 
συνέχεια ταχυδρομήθηκε μέ τόν ίδιο φά- 
κελλο πού κλείστηκε προσεκτικά. Έτσι 
άπείραχτη γιά νά μήν κινάη υποψίες έχει 
φτάσει ήδη στόν προορισμό της. Ή Κυ
ριακή 16-2-1972 καί-τά άλλα συνθηματικά 
άποτελοϋν τά στοιχεία κάποιου σατανικού 
γρίφου, πού σκεπάζει ένα Εγγλέζικο 
ραντεβού γιά τήν άγοραπωλησία των 
άρχαίων. Είναι περιττό νά σάς διευκρινή- 
σω πώς ή ώρα τής πραγματοποιήσεώς του 
πλησιάζει μιά καί σέ λίγο ξημερώνει ή 
Κυριακή. Γι’ αυτό πρέπει νά βιαστούμε. 
Δέν άπομένει παρά νά άναπτύξωμε καί άν 
χρειαστή νά συμπληρώσωμε τά σχέδια 
ένέργείας. Παρακαλώ νά κρατάτε σημειώ
σεις . .Μοιράστηκαν βιαστικά μπλοκ καί 
μολύβια . . Μέσα σέ λίγα λεπτά ή συζή- 
τησι πήρε τήν εικόνα μιάς πρωτότυπης 
πρές—κόμφεράνς χωρίς όμως θόρυβο, 
μικρόφωνα καί φώτογραφικά φλάς. Κάπο
τε άφοΰ οί καπνοί άπό τά τσιγάρα πού 
άναβόσβηναν άσταμάτητα πλημμύρισαν 
τήν μικρή αίθουσα, ό διάλογος άρχισε 
νά κατασταλάζη σέ ώρες, τοποθεσίας, 
δρομολόγια, νούμερα τηλεφώνων καί αύτο- 
κινήτων καί σ’ ένα σωρό λεπτομέρειες. 
Τότε όλοι σηκώθηκαν. Ό  Διευθυντής, 
άφοΰ εΰχήθηκε σέ όλους καλή έπιτυχία, 
στράφηκε πρός τόν Υπομοίραρχο Νέτα 
πού τακτοποιούσε τις σημειώσεις του.

—Όπως άκούσατε. τά άρχαϊα πρέπει νά 
κρύβωνται στήν περιοχή τού Μαραθώνα 
όπου άλλωστε καί βρέθηκαν. Μέ τό ιδιω
τικό σας αύτοκίνητο θά έπιτηρήτε όλες 
τις προσβάσεις πρός τήν περιοχή αύτή. 
Παράλληλα μέ τό φορητό ραδιοτηλέφωνο 
θά μεταδίδετε στήν Διεύθυνση κάθε άξιό- 
λογη διαπίστωσί σας. Καμμιά όμως 
έπαφή μέ τήν τοπική ’Αστυνομία. "Εχει 
διαταχθή νά άποσύρη τά περιπολικά της 
άπό τις ύποπτες περιοχές καί νά έπέμβη 
μόνον όταν λάβη ειδικό σήμα . . Ό  'Υπο
μοίραρχος άφού χαιρέτισε, κατευθύνθηκε 
πρός τήν έξοδο τού γραφείου πλημμυρι
σμένος άπό σκέψεις. ’Αναμφισβήτητα ή 
καινούργια αυτή άποστολή του ήταν άπό 
τις πιό δύσκολες πού συναντούσε στήν 
καρριέρα του. Χωρίς πολλά δεδομένα, 
σκεπασμένη άπό μυστήριο, σχεδόν μυθι
στορηματική . . Τό έλαφρό τράνταγμα 
άπό τό άσανσέρ πού έφτασε στό ισόγειο, 
διέκοψε τόν έσωτερικό του' μονόλογο. 
Μηχανικά τράβηξε γιά τό αύτοκίνητό του 
καί σέ λίγα λεπτά έμπαινε στό σιωπηλό

του διαμέρισμα. Είχε πιά ξημερώσει. 
Τό.άχνό γαλάζιο φώς τής αυγής έμπαινε 
άπό τά μισάνοιχτα ρολλό δίνοντας μιά 
παράξενη μορφή στούς τοίχους καί τά γύ
ρω έπιπλα. Σέ λίγο περνώντας γιά τό 
μπάνιο διέκρινε άπέναντι άπό τήν άνοι- 
χτή πόρτα τά άναδιπλωμένα σεντόνια τού 
κρεββατιοΰ του πού τού φάνηκαν σάν μιά 
έπιθυμητή άγκαλιά. Προσπέρασε καί χω
ρίς νά διακόψη τις σκέψεις του άνοιξε τό 
ρουμπινέτο. Τό κρύο ντους καί στήν συ
νέχεια ένας ζεστός καφές τού έφεραν μιά 
κάποια τόνωση ύστερα άπό τά τελευταία 
ξενύχτια. Ωστόσο όμως ένοιθε ένα βάρος 
νά καθεται πότε πότε στά ματόκλαδά του.

Περασμένες λίγο οί όκτώ, βρέθηκε νά 
όδηγή άργά τό αύτοκίνητό του στήν 
περιοχή τού Μαραθώνα. Ήταν μιά ξάστε
ρη χειμωνιάτικη ήμέρα. Θά θύμιζε Φθι
νόπωρο άν τά δέντρα γύρω δέν άπλωναν 
τά άπελπιστικά γυμνά κλαδιά τους καί 
τά βουνά ξέμακρα δέν λεύκαζαν στις πρω
ινές ήλιαχτίδες φορτωμένα άπό χιόνια. 
Ο δρόμος σπαθιζόταν άπό κάθε λογής αύ- 
τοκίνητα πού προσπερνώντας βιαστικά 
ξεχύνονταν γιά τήν έξοχή. Έκοψε ταχύ
τητα κι’ έστριψε σ’ έναν δευτερεύοντα 
δρόμο. Έγνώριζε καί τό τελευταίο μονο
πάτι στήν περιοχή αύτή. Έδώ, θυμήθηκε. 
Δόκιμος ’Αξιωματικός, έκανε τήν έκπαί- 
δευσή του σάν οδηγός αύτόκινήτου. ’Αξέ
χαστες μέρες . . Στόν νού του έρχονται 
εύχάριστα οί μορφές όλων έκείνων πού γιά 
δυό χρόνια μοιράστηκε μαζί τους καί τήν 
τελευταία γωνιά τής Σχολής.Μιά λακούβα 
πού δέν κατάφερε νά άποφύγη, τόν έδιωξε 
άπό τις σκέψεις του . . .

. . Καί τώρα δουλειά Ρίνγκο . . μουρ
μούρισε κοιτάζοντας τόν μικρό Κάου — 
μπόυ νά χοροπηδάη κρεμασμένος πάνω 
άπό τόν έσωτερικό καθρέπτη . . Στρέφει 
τό βλέμμα του στήν γύρω περιοχή. . . Παν
τού όρθώνόνται πανύψηλα πεύκα. Πού 
καί πού διακρίνεται καμμιά μοναχική καί 
Κατάκλειστη βίλλα γιά νά θυμίζη πώς 
άπό έδώ πέρασαν κάποτε άνθρωποι . . . 
Προχώρησε άρκετά χιλιόμετρα άλλάζον- 
τας συνεχώς δρόμους. . Είχε μπή σ’ ένα 
άσφαλτόδρομο πού απλωνόταν σέ μιά 
περιοχή άπό τις πιό ύποπτες, όταν λίγα 
μέτρα μπροστά του είδε παρκαρισμένο 
ένα μεγάλο «Όπελ στέησον» άπέναντι σ’ 
ένα μοναχικό λυόμενο σπίτι. Πριν προ- 
σπεράση, πρόλαβε νά παρατηρήση ότι 
στήν καροσσερί του δέν είχε ούτε μιά στα
γόνα άπό τήν πρωινή δροσιά. Σκέφτεται 
πώς θά έπρεπε νά είχε φτάσει έδώ πριν 
άπό λίγη ώρα. Τό σπίτι ήταν έρμητικά 
κλεισμένο. Δέν προσφερόταν όμως γιά 
παρακολούθηση γιατί ή περιοχή ήταν 
έντελώς άκάλυπτη. Σέ μιά εύλογη άπό- 
σταση σταμάτησε καί κατεβαίνοντας κοί
ταξε προσεχτικά πρός τήν πλευρά τού 
σπιτιού. Καμμιά κίνησις. Τό μυαλό του 
άρχισε νά δουλεύη γοργά....«Ένα λάστιχο 
πού έσκασε ξαφνικά καί ή έλλειψη τού 
κατάλληλου κλειδιού αύτό είναι πού με
τράει σάν πρόφαση.. . μουρμούρισε άνά
μεσα στά δόντια του . . ». Σβέλτα κατέ
βηκε άνοιξε τό πόρτ—μπαγκάζ καί σέλίγα 
δευτερόλεπτα είχε άνασηκώση μέ τόν γρύ
λο τόν δεξιό πίσω τροχό. Έκλεισε τις 
πόρτες καί μέ σταθερό βήμα τράβηξε γιά 
τό σπίτι. Δέν είχε περπατήσει άρκετά. 
όταν άπό τήν πλευρά τού σπιτιού ένα 
θεόρατο λυκόσκυλο άρχιζε νά γαυγίζη 
μανιασμένα προσπαθώντας νά βρή μιά 
διέξοδο άπό τά κάγκελα τής αύλής. 
Έπρεπε νά βρεθή στό σπίτι πριν βγούν οί 
ένοικοι . . Γι’ αύτό τάχυνε τό βήμα του καί 
φτάνοντας στήν σιδερένια αύλόπορτα
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Μιό Εύγενής Χειρονομία

Κ Ο Ν Τ Α  Σ Τ Ο Υ Σ  Α Σ Θ Ε Ν Ε ΙΣ  ΝΙΑΣ
Ποιος άλλος θά ήμποροΰσε νά πρωτο- 

στατήση εις μίαν τέτοιαν κοινωνικήν 
έργασίαν. Ποιος θά ήτο δυνατόν νά συμ- 
μετάσχη εις εν μελετημένον « έ ρ γ ο ν 
α γ ά π η ς »  γιά νά δώση άνακούφισιν, 
νά συμπαρασταθή καί νά καθοδηγήση 
έναν άνθρωπον «άσθενή» πού Ισως τάχει 
χαμένα, καί εύρίσκεται εις άδιέξοδον, ή 
δοκιμασίαν πνευματικήν καί σωματικήν. 
Ή γυναίκα. Ή γυναίκα πού συγκινεϊται, 
πού πονά, πού νοιώθει μέσα της εύσυνεί- 
δητα τό συναίσθημα νά εΰρεθή κοντά, 
νά ζήση μέ τόν πονεμένον «συνάνθρω
πόν» της καί νάτοΰ προσφέρη 6,τι υγιές 
έχει μέσα εις τά μύχια τής καρδιάς της 
καί τής όλης ύπάρξεώς της.

Ή έρίτιμος Κυρία Λουκία Καραβίτη, 
σύζυγος τού 'Αρχηγού Χωρ]κής, λίαν 
γνωστή είς τήν 'Αθηναϊκήν τουλάχιστον 
κοινωνίαν διά τήν κοινωνικήν δράσιν 
καί τήν συμμετοχήν της είς έργα «κοινω
νικής συμπαραστάσεως καί αλληλεγγύης», 
έδωσεν εΰθαρσώς, τό παρόν καί πάλιν, μέ 
μίαν νέαν άξίαν Ιδιαιτέρας προσοχής— 
διατί όχι καί μιμήσεως—εύγενή πρωτο
βουλίαν τήν όποιαν έσχάτως έπραγματο- 
ποίησεν, παρά τάς πολλαπλάς απασχολή
σεις καί εύθύνας της.

Είς τήν ένέργειάν της αυτήν είχεν ώς 
οδηγόν καί γνώμονα τήν άρχήν, ότι πά
σα πρός τόν πλησίον προσφορά μας αυ
ξάνει τήν αγάπην μέσα μας, διότι έπισύ- 
ρομεν έπάνω μας τάς ευχαριστίας καί τήν

τήν άνοιξε άποφασιστικά. Τό σκυλί ρί
χτηκε άλυχτώντας νά τόν κατασπαράξη. 
Ήξερε πώς τά λυκόσκυλα δέν δαγκώνουν 
εκείνον πού τήν κατάλληλη στιγμή θά 
προλάβη νά καθίση στό χώμα. Έτσι, μέ 
άλματα πού θά τά ζήλευε καί ό καλύτερος 
άλτης τού τριπλοΰν, βρέθηκε καθιστός 
στό κεφαλόσκαλο. Μέ τις χειρονομίες 
πού είχε μάθει στήν 'Αμερική άπό τήν 
εκπαίδευση τών Αστυνομικών σκυλιών, 
καθησύχασε γιά λίγο τό θηρίο. Ταυτόχρο
να άνοιξε ή πόρτα. Στήν κορνίζα της φά
νηκε ή μορφή ένός I δχρονου άγοριού πού 
έσπευσε νά χαθή στό έσωτερικό τού σπι
τιού, άφήνοντάς την άνοιχτή. Ό  Υπομοί
ραρχος σηκώθηκε καί προχώρησε μέ
χρι έκεϊ. Στ" αύτιά του τότε έφτασε ό ήχος 
ένός ραδιοφώνου πού έπεζε σέ χαμηλή 
ένταση. Τό παιδί δέν άργησε νά φανή. συ- 
νοδευόμενο αυτή τήν φορά άπό έναν μεσή- 
λικα γκριζομάλλη μέ πρόσωπο άνήσυχο. 
Ό  Αστυνομικός έσπευσε νά έξηγήση μέ 
εύγένεια περί τίνος πρόκειται ένώ παράλ
ληλα μέ τήν άκρη τού ματιού του φρό
ντιζε νά παρακολουθή έμπρός καί πλάι 
του. Δέν άργησε όμως νά διαλυθή κάθε 
σνησυχία του.

,εύγνωμοσύνην του ότι ή συμμετοχή μας 
είς έργα άγάπης είναι ένα είδος λειτουργί
ας, μία άρρητος δωρεά (βλέπε J . HOLZER 
Παύλος σελ. 367), καί βαθεϊαν τήν έπί- 
γνωσιν τού ά ξ ι ω μ α τ ο ς  «ότι είναι 
αδύνατον νά ζοΰμε μόνον διά τόν έαυτόν 
μας» έφ’ όσον μάς βαρύνουν καί αί έναντι 
τών άλλων συναθρώπων μας εύθϋναι πού 
έπιδροΰν άναποφεύκτως έπί τής προσωπι
κής μας εύτυχίας. Διά τούτο έστάθη μέ 
πολύ σεβασμόν έμπρός είς τήν άνθρωπί- 
νην προσωπικότητα καθ' ήν ώραν ό πόνος 
κατηργάζετο τήν άνάπτυξίν της, αίσθαν- 
θεϊσα τό ιερόν δέος πού προκαλεϊ ή βε- 
βαίωσις έκείνου πού είπε καί έφήρμοσε 
διά βίου τό «Έφ’ όσον έποιήσατε ένί 
τούτων τών άδελφών μου τών έλαχίστων 
έμοί έποιήσατε».

Πρόκειται διά μίαν έπίσκεψιν τήν 
όποιαν έπραγματοποίησεν αύτοπροσώ- 
πως τήν 4-8-72 ώς έκπρόσωπος τού κ. 
'Αρχηγού είς τό ένταΰθα Στρατιωτικόν 
Νοσοκομεΐον. Ή  έπίσκεψις δέ αύτή ήτο 
καθαρώς έπ  ί σ κ ε ψ ι ς  ο ύ σ ί α ς ,  
ζωντανή, μέ έκφρασιν καί περιεχόμενον 
θετικόν, έπιτυχοΰσα πλήρως—κατά κοι
νήν, έλευθέραν δέ τών άσθενών όμολογίαν 
—τού εύγενούς της σκοπού.

—Περάστε μέσα κύριε νά ζεσταθήτε 
λίγο, είπε ήσυχάζοντας τώρα ό οικοδε
σπότης. Ό σο γιά τό κλειδί πού ζητήσατε, 
θά σάς βοηθήση ό μεγαλύτερος γυιός μου. 
Ό  Υπομοίραρχος στήν άριστερή μεσό
πορτα είδε έναν γεροδεμένον νεαρό μέ 
κλειστό πουλόβερ νά τόν κοιτάζη περίεργα 
Δέν μπορούσε νά κάνη διαφορετικά.

Εύχαριστώ. Θά περάσω ίσα—ίσα νά 
ζεστάνω λίγο τά χέρια μου.. . Βλέπετε . . 
βιάζομαι νά παραλάβω κάποιον άσθενή 
συμπλήρωσε. Μπαίνοντας στήν κουζίνα, 
μιά ευχάριστη μυρωδιά άπό φαγητό πού 
μαγειρευόταν άγγιξε τήν οσφρησί του. 
Σ’ ένα τραπέζι ένας καλοστεκούμενος 
έξηντάρης άπ' ό,τι φαινόταν καί μιά 
Κυρία μέ κατάλευκα μαλλιά σταμάτησαν 
τά χαρτιά πού έπαιζαν. Από δίπλα, 
μιά μεσόκοπη γυναίκα άφησε στό τραπέζι 
ένα περιοδικό καί σηκώθηκε νά ύποδεχτή 
τόν άγνωστο έπισκέπτη. Δόθηκαν οί άπαι- 
τούμενες έξηγήσεις, καί σέ λίγα λεπτά 
όλοι φλυαρούσαν σάν παλιοί γνώριμοι. 
Ό  Υπομοίραρχος έγινε άναγκαστικά γιά 
τήν περίσταση . . έφοριακός πού πήγαινε 
στήν Ραφήνα νά παραλάβη έναν άρρω
στο συγγενή του, άλλά ώστόσο τόν έπιαεε

Διότι ή Κα Καραβίτη μέ τήν διακρί- 
νουσαν αυτήν όξυδέρκειαν, λεπτότητα 
καί όμορφη καλωσύνην, έπλησίασε όχι 
μόνον τήν κλίνην, άλλά κάθε άσθενή 
χωριστά, μέ χαμόγελο καί χάριν περισσήν 
καί έζησε μαζί του. Τού έδωσε άνακούφι- 
σιν καί λόγια παρηγοριάς. Έγινε μέτο
χος τών δυσκολιών του. Έτεινεν «εύή- 
κοον ούς» είς τήν ουσίαν τών προσωπι
κών του άνησυχιών καί προβλημάτων μέ 
άπλότητα, προσοχήν καί ειλικρινές έν- 
διαφέρον διά τήν όρθήν καί έγκαιρον άντι- 
μετώπισιν πρός έπίλυσίν των (περίπτωσις 
ρυθμίσεως θέματος συνυπηρετήσεως κα
τωτέρου 'Αξιωματικού μετά τής συζύγου 
του). Τού προσέφερε τέλος, μέ μητρικήν 
στοργήν, ύπομονήν άσυνήθη καί αγάπην 
καί τό φαγητόν του, έφ' όσον διεπίστωσεν 
ότι, έκ τών πραγμάτων, έπεβάλλετο νά 
πράξη τούτο (ειδική περίπτωσις Χωρ]κος 
δυστροποϋντος λίαν διά λήψιν φαγητού) 
κ.λ.π.

Μετά τό πέρας τής προσωπικής έπι- 
κοινωνίας καί έπαφής, προσέφερε δώρον 
είς κάθε ένα Χωριστά έκ τών (30) περίπου 
άσθενών μας (Κατωτέρων ’Αξιωματικών, 
Ύπαξιωματικών καί Χωρ]κων) οί όποιοι 
ένοσηλεύοντο είς τό Γ.Σ. Νοσοκομεΐον.

Οί άσθενεϊς οί όποιοι κατά κυριολεξίαν 
ένεθουσιάσθησαν καί άνεκουφίσθησαν 
έκ τών προβλημάτων καί τού πόνου των, 
άνταποδώσαντες, ηύχαρίστησαν είλικρι- 
νώς τήν Καν Καραβίτη διά τήν τόσον 
καταλλήλως προσφερθεΐσαν πρός αύτούς 
άγάπην, προπέμψαντες αύτήν μέ τάς καλυ- 
τέρας των εύχάς καί τήν ειλικρινή εύγνω- 
μοσύνην των.

άναπάντεχα λάστιχο μέ τις γνωστές συνέ
πειες. Μέ τήν συζήτηση διαπιστώνει ότι 
βρίσκεται άνάμεσα σέ μιά φιλήσυχη οικο
γένεια ’Αθηναίων πού έρχεται έδώ κάθε 
φορά γιά νά περάση μιά περισσότερο αμέ
ριμνη Κυριακή. Πριν φύγει, άφού εύχα- 
ρίστησε, άκουσε τήν συμπαθητική ήλι- 
κιωμένη Κυρία νά τού λέη ξοπίσω του 
μέ καλωσύνη:

—Παιδί μου φαίνεσαι τελείως άύπνος 
καί κουρασμένος. Πρόσεχε όταν θά όδη- 
γής. Περαστικά νά είναι στόν συγγενή 
σου. Καί κάτι άλλο πού ό ’Αστυνομικός 
δέν άκουσε καθώς κατευθυνόταν πρός τήν 
έξοδο συγκροτώντας τόν έαυτό του νά μήν 
γελάση. Σέ λίγα λεπτά, άφού διόρθωσε 
τήν «ζημιά» του. άφηνε τόν φιλόξενο έκεΐ- 
νον χώρο. Λίγο πιό πάνω σταμάτησε νά 
έπικοινωνήση μέ τό Κέντρον. Τίποτε τό 
άξιόλογο καί άπό κεϊ.Μέ κινήσεις πού νά 
μή δίνουν στόχο, «χτένισε» στήν κυριο
λεξία όλόκληρη τήν περιοχή. Παντού τό 
ίδιο άποτέλεσμα. Ακόμη καί στά πλέον 
ύποπτα σημεία πού προέβλεπε τό σχέδιον 
Ήταν περασμένες δώδεκα, όταν έπικοι- 
νονώντας μέτό Κέντρο, άκουσε γιά μιά 
ακόμη φορά τήν στερεότυπη άπάντηση: 
«ούδέν τό άξιόλογον». Τά λεπτά κυλούσαν 
χωρίς νά φαίνεται καμιά άχτίδα έλπίδας. 
Στό μυαλό του χοροπηδούσαν οί φράσεις 
άπό τό σημείωμα—γρίφο τού άρχηγοΰ τής
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σπείρας τών άρχαιοκαπήλων. Τό είχε μάθει 
πιά άπ' έξω. . . «Ήδουλειά τελειώνει μέ 
τό καρφί πού θά βρεθή στήν μεσαία τρύπα 
άπό τό πέταλο Ν.Φ. Κυριακή 16-2-1972. 
Θά ξεκινήσουν μέ τόν Σ. άλλά μόνον μέ 
τις 300.000 πού βρήκαμε στον δρόμο». 
Σκέφτεται. Πέραν άπό τήν χρονολογίαν 
καί τήν τιμή τών άρχαίων τά ύπόλοιπα 
είναι άκατανόητα. Τά άρχικά Ν.Φ. είναι 
ή τοποθεσία τής άγοραπωλησίας . . Ν. Φά
ληρο. Νέα Φιλαδέλφεια . . Νέα Φιλοθέη. 
-Νοτίως Φαλήρου . . Νοτίως Φιλαδέλφειας 
. . Νοτίως Φιλοθέης. Νά πάρη ό διάβολος 

πού δέν ξέρομε ούτε καί τήν ώρα συναντή- 
σεως . . μουρμούρισε φωναχτά αύτήν τήν 
φορά. Διέκοψε τις σκέψεις του κοιτάζον
τας άπό τόν καθρέπτη μιά «Ρενώ -Ντωφίν» 
πού δέν έννοοϋσε νά τόν προσπέραση 
εδώ καί δέκα λεπτά περίπου. ’Εκοψε άκό- 
μη ταχύτητα καί περίμενε. Τό αύτοκίνητο 
πού άκολουθοϋσε κρατούσε πεισματικά 
τήν ίδια απόσταση. Σταμάτησε σχεδόν καί 
καμώθηκε πώς τακτοποιούσε τήν βελόνα 
στό ραδιόφωνό του. Τήν ίδια στιγμή τό 
αύτοκίνητο πού άκολουθοϋσε τόν προ- 
σπέρασε. Άνασήκωσε τό κεφάλι καί κοί
ταξε. Στό πίσω «παρ—μπρίζ» τής «Ρενώ» 
βλέπει ένα.. .μεγαλόπρεπο «Ν» καί μπρο
στά μιά γυναίκα γατζωμένη στήν κυριο
λεξία στό βολάν νά όδηγή άδέξια. "Ενα 
πικρόγελο κρεμάστηκε άπ’ τά χείλη του 
καί βιαστικά άλλάζοντας ταχύτητα ξεκί
νησε μέ ορμή. Καινούργια έπικοινωνία μέ 
τό Κέντρο νέα άπαγοήτευση. Ένοιωθε 
τά μηνίγγια του νά σφυροκοποΰν. Σκέφτη- 
κε πώς ίσως νά είχε πυρετό άπό τήν αϋ
πνία καί τήν ύπερένταση. Κοίταξε τό ρο
λόι του. Ήταν δύο μετά τό μεσημέρι. 
Λίγο πιο κάτω σταμάτησε σ’ ένα έξοχι- 
κό νά τσιμπίση κάτι. Ούτε όμως πού άγ
γιζε τίποτε άπό ό,τι 'παρήγγειλε. Δί
πλα του ένας κόσμος άνέμελος έπαιρνε

τό γεύμα του, ένώ άπό τό βάθος τής εύρύ- 
χωρης σάλας ερχόταν ή κοντράλτη φωνή 
τού Τόμ Τζόουνς, άπό ένα τζούκ μπόξ πού 
έπαιζε σέ χαμηλή ένταση. Στήν σκέψη 
του στριφογύριζαν άκόμη οί φράσεις άπό 
τό γράμμα τού φυλακισμένου άρχαιοκα- 
πήλου. Ένοιωθε πολύ άσχημα. Σέ μιά 
στιγμή τού φάνηκε ότι άπό τό διπλανό 
τραπέζι τόν κοίταζαν περίεργα. Ήταν δυό 
νεαρά ζευγάρια πού μόλις είχαν άποτελειώ- 
σει τό φαγητό τους. Ό  ένας άπότούς άνδρες 
είχε ανοίξει διάπλατα μιά πολύχρωμη 
αθλητική έφημερίδα, τά «Νέα τήςΑ.Ε.Κ.» 
θυμήθηκε τήν παλιά άγαπημένη του όμά- 
δα. Σ’ ένα τεράστιο τρίστηλο τίτλο τής 
πρώτης σελίδας διαβασε μηχανικά: ,
«16-2-1972: ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΞΗ' 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΦΙΛΟΥΣ Α.Ε.Κ. 
ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΡΗ ΘΕΣ
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ».

Άθελά του θυμήθηκε τά παιδικά του 
χρόνια, όταν κάθε Κυριακή άπό τις 
12 τό μεσημέρι ξεκινούσε γιά τό γήπεδο. 
Έτρεχε νά πιάση τήν καθιερωμένη θέση 
τών φανατικών φιλάθλων τής «Ένώσεως». 
Στήν βορεινή έξέδρα . . Στό μεγάλο πέ
ταλο τού γηπέδου . . .  Γιά μιά στιγμή τού 
φάνηκε πώς ξύπνησε άπό κάποιο όνειρο. 
Αυτό είναι! Είπε σχεδόν φωναχτά. Τό 
πέταλο τού γηπέδου ραντεβού τοΰάρχαίου. 
Πετάχθηκε άπό τήν καρέκλα καί άφήνον- 
τας ένα χαρτονόμισμα στό τραπέζι ώρμησε 
σάν σίφουνας πρός τήν πόρτα. Σέ λίγο 
σάν βρέθηκε σέ μιά άπόμερη γωνιά, φρενά
ρισε άπότομα.Έβγαλε τό μπλοκ καίδιάβα- 
σε άπληστα«.. . μέ τό καρφί πού θά βρεθή 
στήν μεσαία τρύπα άπό τό πέταλο . . . 
Ν.Φ. Κυριακή 16-2-1972 . . Αύτό είναι! 
ξεφώνησε. . . ό άγοραστής τών άρχαίων 
θά περιμένη γιά διαπραγματεύσεις άνάμε- 
σα σέ χιλιάδες θεατάς στό πέταλο τής

εξέδρας σήμερα κοντά στήν μεσαία καια- 
πακτή τού γηπέδου τής Ν. Φιλαδέλφειας. 
"Αρπαξε τό ραδιοτηλέφωνο καί ετοιμά
στηκε νά πατήση τό κουμπί, άλλά τήν 
τελευταία στιγμή διστάζει. Θά δοκιμάσω 
μόνος μου —μουρμουρίζει—καί έτοιμά- 
ζεται νά ξεκινήση. Ταυτόχρονα όμως σκέ
φτεται πώς είναι σέ διατεταγμένη καί 
μάλιστα σοβαρή υπηρεσία. Μέ μιά άπο- 
φασιστική κίνηση σκύβει στό τιμόνι καί 
αρχίζει τήν μετάδοση.

—Κέντρον άπό Φορητό Δ3 ψιθυρίζει 
βραχνά.

—Διαβίβασε Δ3 έρχεται άμέσως ή άπά- 
ντηση.

—Μέχρι στιγμής ούδέν άξιοσημείωτον 
διαπιστοϋται εις τομέα μου. . Έχω 
άπόλυτον άνάγκην άντικαταστάσεως διά 
μίαν καί ήμίσειαν ώραν. Κρίνω άπαραί- 
τητον νά μεταβώ εις γήπεδον Ν. Φιλαδέλ
φειας πρός διασταύρωσιν πληροφορίας 
μου.

—’Αναμείνατε έν έπαφή . .
—Δ3 κρίνετε έξαιρετικώς άξιόλογον 

μετάβασίν σας εις Νέαν Φιλαδέλφειαν, 
άκούστηκε σέ λίγο ή φωνή τού Διευθυν- 
τοΰ.

—Μάλιστα λίαν άξιόλογον. ’Αδυνατώ 
νά σάς έξηγήσω καθ’ όσον έπείγομαι.

—Έν τοιαύτη περιπτώσει νά μεταβήτε 
Δ3. Παραμονή σας έκτός τομέως παρα- 
τείνεται· έπί μίαν είσέτι ώραν όπότε νά 
μεταβήτε πρός συνάντησιν άντικαταστά- 
του σας εις σημεΐον ΕΨΙΛΟΝ. Έλήφθη 
όρθώς.

-Μάλιστα εύχαριστώ άπάντησε ό Υπο
μοίραρχος καί κατέβασε τήν κεραία.

Στό επόμενο ή συνέχεια 
καί τό τέλος

Ο Ε Λ Λ Η Ν  ΚΑΜΙ ΚΑΖΙ
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Greek K a m i k a z e !
415 STAMP ISSUED BY GREECE IN 10 6 6  
SHOWS AN UNUSUAL AERIAL 'iUK/OS  * 

ACTION OF WORLD WARIX . THE INCIDENT 
OCCURRED ON NOVEMBER 2 , 1940  WHEN A 
PILOT OF A ROYAL HELLENIC AIR FORCE:PLANE 
RAN OUT OF AMMUNITION.

RATHER THAN LET AN ITALIAN 
ENEMY AIRCRAFT E5CAPE/THE GREEK 
PILOT DECIDED TO SACRIFICE HIS 
UFE AND HIS PLANE BY RAMMING 
THE ENEMY SAVOIA-MARCHETTI 
BOMBER IN THE SKY ABOVE 

LANGADA.

Μέ τόν τίτλο «Ελληνικόν Καμικάζι» 
τό μεγάλης κυκλοφορίας Αύστραλιανόν 
φιλοτελικόν περιοδικόν«ΣΤΑΜΡ NEWS» 
παρουσιάζει εις δίστηλον, είκονογραφη- 
μένην τήν περίπτωσιν πού άπεικονίζει 
τό Ελληνικόν γραμματόσημον — έκδό- 
σεως 1968— μέ θέμα, μιά στιγμή πολέ
μου άπό τό έπος τού 1940.

Ή ιστορία τού γραμματοσήμου αύτοϋ 
δημοσιεύεται εις τό άναφερόμενον πε
ριοδικόν καί έχει ώς έξής: «Τό γραμματό
σημον αύτό, έκδοθέν ύπό τής Ελλάδος 
τό 1968, δεικνύει μίαν άσυνήθη άεροπο- 
ρικήν δράσιν «αύτοκτονίας» τού Β 
παγκοσμίου πολέμου. Τό έπεισόδιον, 
συνέβη τήν 2αν Νοεμβρίου 1940, όταν 
ένας πιλότος άεροπλάνου τής Ελληνικής 
Αεροπορίας είδε νά τελειώνουν τά πυρο- 

μαχικά του. Διά νά μήν άφήση ένα ’Ιτα
λικό έχθρικό άεροπλάνο νά διαφυγή, 
ό Έλληνας πιλότος άπεφάσισε νά θυσιά- 
ση τήν ζωή του καί τό άεροπλάνο του, 
έμβολίζοντας τό έχθρικό βομβαρδιστικό 
Σαβοΐα— Μαρκέττι, στόν ούρανό πάνω 
άπό τόν Λαγκαδά».
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Ι σ τ ο ρ ι κ ό  Δ ι ήγ ημα

Ο ΑΓΙΟ! ΙΗΜΙΪΡΙΙΙΙ
Ό Α ο υ μ π α ρ δ ι ά ρ η ς

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ

0  ήλιος γέρνει. 'Ο Γιουσούφ - άγάς πίνει το σερ
μπέτι του, ξαπλωμένος άπάνω σέ μαλακό καί παχύ 
σιτζαδέ, σ’ ένα προσηλιακό μέρος, κάτω άπό τα Προ
πύλαια της Άκροπόλεως, τής οποίας είναι ό κυρίαρχος 
(Ά γάς τού Κάστρου σοϋ λέει ό άλλος. . . . ! ) .

Δίπλα του είναι ενα κομμάτι σπασμένης κολώνας. 
Κάποτε άνασηκώνεται ό Ά γάς καί άκουμπάει σ’ 
αυτό επάνω τη μέση του για να ξεμουδιάση.

Φορεΐ κατακόκκινα. Πυκνός καπνός βγαίνει άπ’ 
τό στόμα του —σωστή καμινάδα.

'Ο Άράπης τους είναι ξαπλωμένος λίγο παρακάτω 
στο χορταριασμένο χώμα πρόμυτα" έχει τούς άγκώνόυς 
στηριγμένους στη γη καί τα δυό του μάγουλα άκου- 
μπισμένα στις δυό του τις παλάμες. 'Η  δουλειά του 
είναι νά πετειέται κάθε τόσο καί νά τινάζη τό λουλά 
τοϋ τσιμπουκιού τού άφέντη του, νά βάζη πάλι κα
πνό καί ν’ άνάβη την ίσκα.

Τα περασμένα χρόνια (πάνε, αυτά πιά λησμονή
θηκαν !) ό Γιουσούφ - άγάς ήταν σείζης (ένας άπό 
τούς πολλούς) τοϋ Κισλάραγα, τοϋ μαύρου Άρχιευ- 
νούχου των χαρεμιών τοϋ Σουλτάνου. Πώς άπό σείζης 
έγινε φρούραρχος (Δισδάρης) τής Άκροπόλεως τών 
’Αθηνών, ή 'Ιστορία δεν τό γνωρίζει άκόμα.

Λίγο καιρό είχε πού έλαβε τό υψηλόν άξίωμα' 
τόσην όμως κακήν έντύπωσιν είχε κάμει ή φυσιογνω
μία του, συχαμερό ξάφρισμα τής μαύρης ψυχής 
του, ώστε κανένας άπό τούς επισήμους Τούρκους δεν 
είχε τά|ν σχέσι του. Γιά τοΰτο κι’ αύτός όταν κατέ
βαινε αργά καί ποΰ στήν πόλι γύριζε γρήγορα πάλι 
στό κάστρο μέ τρεις πήχες μούτρα, άμίλητος καί βαρί- 
σκιωτος.

Τον πρώτον πού συναντούσε στόνάνήφορο τού Κά

στρου τον άγριοκύτταζε, τον δεύτερο τον έβριζε καί 
τον τρίτο τον έδερνε.

Τά παιδιά του όταν τον έβλεπαν, τρύποιναν σάν 
τά κουνέλια, οί γυναίκες του τόν έτρεμαν, καί μόνον 
μιά γυναίκα του, ή νεώτερη άπ’ όλες, ή κατάξανθη 
Χανούμ, κατάφερε,,μιά χαραυγή, όπως έλεγε, καί τόν 
έκανε νά χαμογελάση. Τό πρωί έμαθαν όλοι οι Κασ- 
τριώτες, ότι γελά καί ό Ά γάς των.

Στούς άνωτέρους του όμως, έμπρός σέ κείνους πού 
είχεν άνάγκη, γινόταν άλλος άνθρωπος. Γελούσαν 
καί τά παπούτσια, του άκόμα' έκανε άδιάκοπους τεμε
νάδες, έλύγιζε τήν μέση του σάν τό ζαγάρι καί μόνο 
πού δεν είχε ούρά νά κουνήση. Ή  Αθήνα δεν είδε αύτό 
τό θαύμα. Ό  ανώτερος του —ό πασάς τού Εύρίπου 
—έξ αίτιας τών προνομίων τού τόπου, δεν πατούσε 
εδώ τό ποδάρι του.

Καμιά όμως μέρα δεν ήταν ό Ά γάς στις κακές του 
όπως σήμερα. Ά π ’ τό πρωί βρίζει καί βλαστημάει. 
Μέ δεύτερο λόγο βγάζει τό λουλά καί τόν ΐμαμέ καί 
δέρνει μέ τό τσιμπούκι του. "Αμα δέν έχει τί νά κτυ- 
πήση χτυπάει τά χέρια του, τά πόδια του. . . όλα τού 
φταίνε, καί τό χώμα πού πατεΐ — τί χώμα !. . . Γυρεύει 
νά ξεσπάση άπάνω του καί ό κάποιος αύτός στό τέλος 
βρέθηκε ήταν ένας πτωχός ξωτάρης πού ή κακή του 
μοίρα τόν έσπρωξε καί πέρασε κάτω άπ’ τό Κάστρο 
καβάλα στό μουλάρι του άπάνω.

Κτύπησε τρεις φορές παλαμάκια καί καμμιά δε
καριά Καστρ ιώτες πετάχτηκαν πίσω άπ’ τά χαλάσμα
τα, οάν νά ξεφύτρωσαν άπ’ τή γή.

Πιάστε αύτόν πού περνάει μπρος άπ’ τή μύτη μας 
καβάλα! δέστε τον χειροπόδαρα, φέρτε τον άπάνω καί 
ρίχτε του στον Κουλά, υστέρα βλέπουμε...

Ό  Ά γάς τώρα περπατάει άπάνω κάτω' συλλογίζεται

562



φαίνεται, ποιά τιμωρία του χρειάζεται. Έξεφνα στέ
κεται σάν καρφωμένος, σηκώνει τό κεφάλι του τεν
τώνει τα χέρια του... οι πυκναίς τρίχες τοϋ προσώπου 
του πού το σκεπάζουν ολόκληρο άνασηκώνονται, σάν 
τόσαις καρφοβελώναις...φταρνίζεται καί βήχει μαζί!... 
τρέμει ολόκληρος απ’ τό θυμό του . . .

—Μπρε σείς! . . . Κ'ο'ιμάσθε χαλέδες; . . . δεν 
βλεπετε μπουλούκια—μπουλούκια πού πάνε ιόν άνή- 
φορο; γέροι, γρηαίς, νέοι, νέαις, . . . ώς καί τα βυ
ζασταρούδια άκόμα! . . . πού πάει, μπρε σείς αύτό 
τό σκυλολόι; . . .

Κανείς δέν άποκρίνεται. Ό  ’Αγάς δίνει στο πιο 
κοντινό τήν πρώτη άνάποδη.

-—Μίλα καί σ’ έσκισα . . .
—Είμαστε νεοφερμένοι, ’Αγάμου! . . ..Πάω να 

ρωτήσω κανέναν παληό . . .
—Γκρεμίσου ρώτα καλλίτερα τον φυλακωμένο· 

Στη στιγμή να γυρίσης.
Σάν άστραπή έπήγε καί γύρισε.

—Αύριο, ’Αγά μου, έχει πανηγύρι ό "Λη-Δημήτρης, 
αυτή ή έκκλησίτσα πού φαίνεται κεΐ κάτω, καί οί 
άπιστοι πάνε στον Εσπερινό.

—Πανηγύρι ρωμαίϊκο ! μπρος στά μάτια μας! . . . 
στο τιμημένο Κάστρο μας άπό κάτω ! . . . Καί γιατί 
είμαι έδώ έγώ; . . . Ξέρω τί τούς χρειάζεται. Πρέπει 
να λείψη αύτή ή ντροπή μιά γιά πάντα . . .

Τα μάτια του τώρα πετοϋν φλόγες, καί τά δόντια 
του τρίζουν. Σωστή πυρκαιά στή ψυχή του.

—Φέρτε μου έδώ σούρνοντας τον φυλακωμένο . . . 
’Ό χ ι σταθήτε κτυπά μέ τήν δεξιά του παλάμη τσάκ 
το κούτελό του, - σάν νά σκότωσε κανένα κουνούπι,
Κάποια μεγάλη ιδέα κατέβασε ό ’Αγάς. Τό πρόσωπό 
του· τό γλυκαίνει τώρα όσο μπορεί.

~Χάΐ . . ,χάϊ . . . φέρτε τον έδώ τον ραγιά, μά μέ 
καλό τρόπο. “Αν τον πειράξη κανένας, φεΐδι πού τον 
έφαγε . . .

Φέρουν τον ξο^τάρη μισοπεθαμένο άπ’ τό φόβο του. 
Πέφτει στά πόδια τοϋ ’Αγά καί ζητεί έλεος.
—Σήκω έπάνω' μή φοβάσαι. Είχα σκοπό νά σέ 

κρεμάσω, μά τώρα μετάνοιωσα. Τυχερός άνθρωπος 
είσαι. Πρόσεξε νά κάμης ότι θά σέ προσεάξω, γιατί 
άλληώς χάθηκες! . . . .

“Οτι, προστάξης ’Αγά μου. ότι προστάξης . . .
'> rfοτι . . . Οτι . . .

•Σούτ! πολλά λές. Μόνο αύτιά νάχης στόμα νά μήν 
έχης. Καλό ήτανε έτσι κοντά στο Κάστρο νά μή βρί
σκεται έκκλησιά μά·άφοΰ μιά φορά βρέθηκε, πρέ
πει νά μένη καί νά λειτουργιέται.

Θά τήν έκαμαν οί παποϋδες μας στούς δικούς σας 
χαλαλι ! . . . Έ γώ  ή άλήθεια είναι, πώς ορίζω μόνο 
το Κάστρο μου·—λ.ύκος πού τον έφαγε έκεΐνον πού θά 
τό στραβοκυττάξη ! κι’ αύτή ή έκκλησοϋλα λογαριάζω 
πώς βρίσκεται στήν έξουσιά μου μέσα, άφοϋ είναι 
κάτω απο τό στόμα τών κανονιών μου.

Καί ζάρωσε τό μούτρο του μέ νόημα.
Ό  Δεσπότης σας ήρθε νά μέ χαιρετήση ας είναι’ 

τό κατάλαβε φαίνεται καί αύτός πώς δέν καταλάγια
σε άκόμα καί δέν έχω κέφι γιά κουβέντες μέ δίχως 
νόημα. Πήγαινε μ’ όλον τούτο—ό άφέντης δέν πρέπει 
να συνερίζηται τούς δούλους του—καί χαιρέτησέ τον 
απο μέρους μου καί πές του, πώς αφού έτυχε καί μ’ 
έρριξε ή κακή μου ή μοίρα στον πετρότοπό του καί γ ί
νεται τό πρώτο ρωμαίϊκο πανηγύρι πού βλέπω, καί

Ακρόπολις. Τό αιώνιον σύμβολον τής άνθρωπινης μεγαλο- 
φυΐας άπό τά προπύλαια τής όποιας στούς ζοφερούς χρόνους 
τής δουλείας ό άλλόπιστος κατακτητής θέλησε νά βομβαρδί- 
ση τούς έορτάζοντας χριστιανούς.

κατά τά μέρη τής έξουσιάς*μου, έχω μεγάλη έπιθυμία 
νά γίνη όπως πρέπει . . .

Καί νά ΐδής πού αύριο . . .-καλά πού τό θυμήθηκα 
κι’ αύτό —γιορτάζουμε κι έμεΐς τον Κασήμ! . . . “Ας 
είναι, ».Γ ό δικός σας ό "Αγιος κάτι θ’ άξιζε γιά ν’ 
άγιάση ! . . . Θά τον τιμήσω τό λοιπόν! Πρέπει νά 
γίνη μονοκκλησιά. Ό λαις οί άλλαις έκκλησίαις νά μή 
λειτουργήσουν καί νά μαζευτούν όλαις οί ένορίαις 
μέ τούξ παπάδες του έδώ στον Ά ϊ—Δημήτρη μου. 
Πές καί στούς Άρχοντες καί στούς Προεστούς καί 
στούς Πρωτομαστόρους καί σέ κάθε νοικοκύρη πού θ’ 
άπαντήσης πές άπό μέρους μου, πέος αύτό είναι ή θέ- 
λησί μου. "Οποιος δέν θαρθή έμένα θά προσβάλη. 
’Έλα' τρέχα τώρα' χάσου άπ’ τά μάτια μου! . . . 
Στάσου! Ακούσε. Αύριο τό πρωί τήν ώρα πού θά 
ψέλνουν στήν έκκλησία τό τροπάρι τού Αγίου ν’ 
άνέβης σ’ ένα ψήλωμα κοντά στήν έκκλησιά καί νά 
κουνήσης γιά σημάδι ένα κόκκινο πανί, γιά νά βάλουμε 
φωτιά στήν λουμπάρδα καί στά τόπια τού Κάστρου, 
νά τιμήσουμε τον Ά γ ιο  σας. Α ϊ! ας γίνη κι’ αύτό ! . . . 
Γκρεμίσου τώρα' σέ βαρέθηκα' τυχερός άνθρωπος 
είσαι . . .

Ό  ραγιάς έκαμε μιά μετάνοια καί άγγιξε ή μύτη του 
στο χώμα. Ό  Α γάς χωρίς νά τον κυττάξη, γύρισε στούς 
άνθρώπους του καί είπε :

—Τί ώραΐος πού θά είναι ό κάμπος αύριο τό πρωί— 
πρωί, βόλτα στον Ά ϊ—Αημήτρη, γεμάτος κόσμο πού 
νά μή πέφτη χάμω ούτε μήλο!

Καί κουνώντας τό κεφάλι του δεξιά καί άριστε- 
ρά κύτταξε τό ραγιά, πού έφευγε τρεχάτος.

Τον παρασφίξατε τον άνθρωπο, άθεόφοβοι, . και 
πηγαίνει τον κατήφορο σάν ξεβιδωμένος ! Χ ά! Χ ά ! 
Χ ά ! (ξεφώνησε τρεις φοραίς χωρίς νά γελάση τό 
μούτρο του).
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«Δεν είναι άλλος θεός άπ’ τον ’Αλλάχ καί ό Μωάμεθ 
είναι ό προφήτης αύτοϋ» άκούστηκε άπό τον μιναρέ 
τοϋ Παρθενώνος ή φωνή τοϋ Μουεζίνη πού καλοϋσε 
τούς πιστούς να προσευχηθούν.

Σκοτείνιασε. 'Ο ’Αγάς έπρόστεξε για νά φύγουν όλοι 
καί όλοι έφυγαν! Δύο μονάχα έμειναν καί κρυφο- 
μιλοϋν. 'θ ' Α γάς καί ό άρχιπυρπολητής Ά χμέτ.

•—Κύτταξε, τοπτζήμαση, νά τά καταφέρης καλά. 
Τό στοιχειωμέοο μαρμαρόσπιτο (καί έδειξε τά Προ
πύλαια) πού ή τύχη μ’ έρριξε καί κάθομαι μέσα, 
έχει μπαρούτι μπόλικο" μπάλαις έχομε άλλο τίπο- 
τις, λογιών των λογιών, δεν χρειάζεται δά καί μεγά
λη φασαρία! Τό μόνο πού φοβάμαι είναι ό καιρός 
νά μή μάς τά χαλάση — . . .  ύστερα άπό καλοκαιρινή 
λιακάδα ό ουρανός έγινε πίσσα.

—Μή }1ς τον κακότό λόγο, ’Αγά. "Ολα θά πάνε κα
λά, μή σέ.μέλη. Ό  Μουφτής, τί γνώμη θά είχε τάχα
τες; . . .

—Καί ποιος τον ρωτάει! Μοΰ κάνει τον μεγάλο. 
Αύριο βλέπουμε ποιανού τό όνομα θά βουΐξη στά 
εφτά βασίλεια. Θά πούμε πώς έγινε λάθος. ’Εγώ είπα 
γιά μπαρούτι μονάχα, κατάλαβες ; Ά ν  μάς παραφορ- 
τωθή τον στέλνουμε ρτόν άγύριστο μέ τήν γνώμη του 
μαζί.
ν—Καί λέμε πώς ήταν σύμφωνη μέ τήν δική μας.

—Καλά τά συλλογιέσαι, Ά χμέτ. ’Εγώ πάω τώρα 
νά φάω καί νά πλαγιάσω, καί πριν νά χαράξη θά είμαι 
στο πόδι. «Πέτραις καί χώμα καί κορμιά νά γίνουν 
ένα, έτσι πού νά τά συχαθούν νά τά φάνε καί αύτά 
τά σκυλιά καί τά κοράκια».

Μίταν τά τελευταία λόγια πού είπε ό Γιουσούφ 
καί έφυγε.

Ό  Ά χμέτ προσκαλεΐ τώρα τούς τοπτζήδες. Τά

κανόνια τών Προπυλαίων έτοιμάζονται" μεταφέρονται 
άκόμα καί τά κανόνια τών έορτών άπό τό μέρος τού 
Έρεχθείου. Στή μέση βάζουν τήν περίφημη λουμπάρδα 
«γιά φιγούρα» όπώς είπε ό φρούραρχος.

Γενική κίνησις στο Κάστρο καί συζήτησις γιά τήν 
τιμή πού θά δώση ό Α γάς στούς ραγιάδες. Οί περισ
σότεροι βρίσκουν; σωστή τήν άπόφασή του. «'Όσο 
πιο εύχαριστημένά είναι τά ζά, τόσο πιο πολύ δου
λεύουν» έπρόσθεό’ ό γέρο μάγερας τού Ά γά . Τά 
Τουρκόπουλα είνάι καταχαρούμενα. 'Ο ’Ιμάμης όμως 
τού Μεγάλου Τζαμιού (τού Παρθενώνος) καί ένας 
έπίσημος διαβατικός Δερβίσης έχουν άλλη γνώμη" 
άφοΰ όμως δέν έχουν τήν δύναμι ν’ άντιπράξουν φεύγουν 
μουρμουρίζοντας τήν γνώμη τους.

Τό μυστικό μόνον ό Ά χμέτ τό γνωρίζει.
Είναι νύχτα βαθειά. "Ολοι κοιμούνται. Οί τοπτζή

δες έφυγαν καί αύτοί τελευταίοι. Νέκρα εις τον βράχον. 
Μόνον οί, νυχτεριναίς καντήλαις τών σπιτιών τής 
Άκροπόλεως μαρτυρούν πού κείτονται τά κορμιά τών 
Καστριωτών. Κάποτε—κάποτε οί πελαργοί τού τζα
μιού χτυπούν τήν .μύτη τους σάν νά συνοδεύουν τήν 
φωνή τής ντροπιασμένης Γλαυκός τού Έρεχθείου. 
Αύτή τήν βραδειά όμως άκούστηκε στά Προπύλαια 
άπάνω κι’ ένα νεκροπούλι. Έφοόναξε εννέα φορές καί 
χάθηκε. 'Η  γραία ή μητέρα τού Γιουσούφ πού τό 
άκουο·ε δέν ξανακοιμήθηκε πιά . . .

Σέ λίγο μιά σκιά ζυγώνει στά κανόνια. Πηγαινοέρ
χεται. κουβαλεΐ σφαίρες, τις βάζει στά κανόνια καί 
τις σκουντά μέ τό γεμνστήρι μέ μεγάλη δύναμι καί 
μέ λίγο κρότο. Γεμίζει καί τήν λουμπάρδα μέ τήν 
πιο μεγάλη μπόμπα και ξαπλώνεται στά μάρμαρα 
κουραμένος.

Μιά μεγάλη άστραπή φωτίζει τον κατάμαυρο
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ούρανο καί φανερώνει τήν άγρια τού Ά χμ έτ οψι, 
ενώ μακρυά, στά πρόσβορα, άπάνω άπό τό φρούριο 
του Θρασυβούλου, κεραυνός αύλακώνει τό στερέωμα. 
Ό  Ά χμ έτ φεύγει σέ λίγο καί αύτός. 'Η  δουλειά του 
έτελείωσε.

Είναι μεσάνυκτα . . .
’Ολίγη ώρα περνά καί βρονταίς τραντάζουν τό έδα

φος. ’Έρχεται σαν έ'λαφρός πρόσκοπος ένα ψυχρό 
άεράκι. Καί άρχίζουν ύστερα να πέφτουν χονδραίς 
ψυχάλαις.

Κοντεύει νά> ξημερώση, άλλα τό σκοτάδι είναι άκό- 
μα βαθύ. 'Ο φόβος κάνει τούς άνθροόπους καί βαστούν 
τον λόγο τους. Γιά τούτο καί ό κακότυχος ό ξωτάρης— 
έχοντας πάντα δίπλα του καί έναν άνθρωπο τού κά
στρου αρματωμένο σαν άστακό—έκαμε δτι τού είπε 
ό ’Αγάς. 'Ο φρόνιμος Μητροπολίτης δμως, ό Άνθιμος 
αφού άκουσε καί τήν γνώμη των Δημογερόντων καί 
τού Βοιβόδα, ηύρε ένα μεσιανό δρόμο : νά μη γίνη 
δηλαδή μονοκκλησιά, άλλα νά λειτουργήσουν μόνο 
οί Ά ϊ—Δημήτρηδες (ό Κατηφόρης ό Νέος, ό Τζηρί- 
της, τό Παρακλήσι . . .).

Τό κόμμα τού «πρώην ’Αθηνών» Δανιήλ δεν έπρό- 
φθασε ν’ άντιπράξη.

Θαμποφέγγει. Μέ ολη τήν κακοκαιρία κάμποσοι 
φαίνονται κατά τον άνήφορο πού πηγαίνουν νά προ
σκυνήσουν. ’Αρχίζουν νά ξεχωρίζουν τά κόκκινα 
σκουφώματα τών εργατικών καί κάπου—κάπου καί 
κανένα σκιάδι Άρχοντα.

Δεν είναι όμως οί πανηγυριώτες τόσοι όσους τούς 
ήθελε ό Γιουσούφ.

'Η  λειτουργία άρχισε. 'Η  βροχή τώρα πέφτει μέ τό 
τουλούμι.

—Μάς τά χάλασε ή βροχή.
’Ωρύεται ό ’Αγάς μέσα στήν κρεββατοκαμαρά του 

και στριφογυρίζει σάν λιοντάρι στήν κλούβα του.
Οι βροντές είναι άδιάκοπαις τώρα. 'Η  ξανθή χανούμ 

εμαζεύτηκε σάν κουβαράκι σέ μιά γωνίτσα τού κρεβ- 
βατιοΰ της.

—’Αγά ! μή φύγης . . . .  φοβάμαι! ! ! !
Καί άνοίγει μέ ερωτική παράκλησι τήν άγκαλιά 

της.
'Ο ’Αγάς έτοιμάζεται νά. φύγη. 'Η  χανούμ τον 

αγκαλιάζει' αύτός τήν σκουντά καί πετιέται έξω. 
Ρίχνει μιά γούνα άπάνω του, περνά βιαστικός άπό. 
το άλλο δωμάτιο πού είναι μαζεμένη ολη του ή φαμί- 
λια, χωρίς νά βγάλη λέξι καί άν^βαίνει σέ ένα φεγγίτη 
που βλεπει κατά τψ κανόνια.

Τό χαλάζι τον κτυπά στο πρόσωπο. Ό  άνεμος τον 
δαιμονίζει. Είναι νά σκάση.

—Τήν πάθαμε, ’Α γά ! . . .
Τού φωνάζει άπό κάτω ό Ά χμέτ.
«'Ο καιρός θά σηκώση καί μάς καί τά κανόνια μας . . 

Λίγοι· ραγιάδες πέρασαν. Ό  κάμπος είναι έρημος. . . 
Μόλις πού καί πού φαίνεται άπό κανένας. Νά, άλλοι δύο- 
τρεΐς άκόμα πηγαίνουν . . . Τί κάνει αύτός εκεί ; . . . 
A ! κουνάει τό κόκκινο πανί».

—Ά χ !  . . . (βογγάει ό Α γάς).
«'Ο παπάς βιάζεται, θά ψέλνη τώρα τό τροπάρι τού 

Αγίου, γ ι’ αύτό ό ξωτάρης κουνάει τό κόκκινο πανί, 
καθιός τον έπρόσταξα. Σέ λίγο θά τελειώση κι’ ή 
λειτουργία! . . . Γρήγορα λοιπόν. Ά χμέτ. Γύρισε δλα 
τά κανόνια κατά τήν έκκλησία άπάνω καί φω τιά! 
Πέτρα στήν πέτρα νά μή μείνη ! νά μή φανή πιά ούτε

ή θέσι πού ήτανε ή έκκληοιά. Σέ θέλω, τοπτζήμπαση. 
σέ θέλω ! . . . φωτιά! . . .

Σά δαιμονισμένος ό Ά χμέτ τριγυρίζει στά κανόνια, 
τά κουνεΐ δεξιά καί ζερβά' σκύβει, σηκώνεται, ξα- 
νασκύβει, ξανασηκώνεται ώσπου τά βάζει στο σημάδι. 
Φοβερή μπόρα έπιασε τώρα. Ό  Ά χμέτ ζυγώνει άναμ- 
μένο τό άλειμματοκέρι πρώτα στήν λουμπάρδα.

Τήν ίδια τήν στιγμή δμως, πάνω άπ’ τό κεφάλι του, 
χύνεται άπ’ τον ούρανο φωτιά. Κρότος φοβερός καί 
ξερός, κρότος άγριος. "Ολη ή Άκρόπολις σείεται . . . 
Κεραυνός πέφτει στά Προπύλαια, άπάνω στήν μπα
ρουτοθήκη . . . Καταστροφή καί θάνατος ! ! ! . . .
"Αν είναι ό Ά χμέτ καλός σημαδιάρης, είναι ό ούρανός 
καλλίτερος.

Τί καταστροφή είναι φοβερή' οί ταξειδιώται γρά
φουν γ ι’ αύτήν^ μέ φρίκη καί θαυμασμό . . . Ή ταν μιά 
φορά, κάποιος φρούραρχος Γιουσούφ. Είχε μάννα, είχε 
τέσοερεις γυναίκες, είχε δύο γυούς, είχε καί μιά κόρη 
ορφανή—άπό μάννα Χριστιανή—ούτε κομμάτι δέν 
βρέθηκε άπό όλους αύτούς.

Ή ταν μιά φορά ένας τοπζήμπασης Ά χμέτ. Χάθηκε κι’ 
αύτός, καί μόνο κατά τον Άϊ-Δημήτρη βρέθηκε τό δεξί 
του χέρι, πού κρατούσε άκόμα τό αλειμματοκέρι πού 
θάβαζε τή φωτιά.

Τά κανόνια σπορπίστηκαν, ή λουμπάρδα έγινε 
Χάλι. _

«Πέτραις καί χώμα καί κορμιά έγιναν ένα, πού 
τά συχάθηκαν νά τά φάνε κι’ αύτά τά σκυλιά καί τά κο
ράκια».

Οί Καστριώτες κατατρομαγμένοι μαζεύονται στον 
τόπο της καταστροφής. Οί χριστιανοί σταυροκοπούμε- 
νοι πετιοΰνται δλοι οξω άπ’ τό εκκλησάκι—τ’ "Αϊ— 
Δημήτρη καί μόνο ό παπάς—παπάς τού καιρού 
εκείνου—μένει νά τελειώση τήν λειτουργία.
Ή  βροχή υστερ’ άπ’ τή καταστροφή έπαυσε. Ό  
ούρανός καθάρισε. Σάν νά μήν έγινε τίποτις ! . . . 
Τό θαύμα καί ποιος δέν τδμαθε.

Ό  Ά ϊ—Δημήτρης πήρε μέ τό δίκιο του το παρα
νόμι πού τού έπρεπε, καί ίσαμε τούρα λέγεται λου- 
μπαρδιάρης.

Δυστυχισμένα Προπύλαια . . .
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Μ , , .......................... .|^|α μην την ενοχλήσει κανένα: σήμερα μέρα πονναι. 
Άφίστε τον έκεΐ στην άκρονλα τον νά κάθεται με τον 
τρόπο τον, ν’ αναπολεί τά περασμένα, νά μονρμον- 
οίζει ή νά ξεφωνίζει κάπου κάπου λόγια άκαταλα- 
βίστικα καθαες σιγοπίνει την ρετσίνα τον παράμερα 
καθισμένος.

Πώς είπατε; Είναι λιγάκι ζαλισμένος: Λ τόχει 
αυτό το κονσοϋρι. Μήπως τον είδατε ποτέ ξεμέθυστο: 
Ποτέ. ’Εγώ τουλάχιστον έτσι τον γνώρισα. 'Ο Στρα- 
τής ό Βαβαδέλης, το θεριό δπως τον έλεγαν οί 
σνντοπίστες τον. ”/Ι κακό Θεριό θά έλεγα εγώ..

Σωστός γίγας. Ψηλός, γεροδεμένος, μέ φαρδύ στέρ
νο καί μάτια λαμπερά, σπινθηροβόλα, τριγνρνα στους 
δρόμους τής μικρής νηαιώτικης πολιτείας μέ τό κεφά
λι πάντα σκυφτό. ’Αργά, αργά τά βήματά τον, σάν 
βήματα κουρασμένου στρατολάτη. Στραβοκουμπω- 
μένο πάντα τό παλιό τον σακάκι καί τό τριμένο τ ον 
παλτό άνάριχτο στις πλάτες, τις παγερές χειμωνιά
τικες νύχτες.

Κάθε πρωινό τά κουρασμένα βήματά τον τον φέρνουν 
στην έκκλησιά τον "Αη—θεράπ?/, γιά νά κάμει ένα 
σταυρό. “Λ όλα. κι όλα, καλός Χριστιανός καί 
Θεοφοβούμενος ο Στρατής. Εονατίζει μπροστά στον 
"Αγιον τό εικόνισμα, σταυρώνει τά χέρια καί κάτι 
μουρμουρίζει . . . Ποιος ξέρει τί.

—Λόγια μεθυσμένα. Λένε οί συντοπίτες τον, σάν 
τον άκονν νά σιγοψέλνει γονατιστός, μέ σταυρωμένα 
τά χέρια καί τό κεφάλι πάντα σκυφτό κάτω άπό τό 
εικόνισμα. Τά παιδιά τής γειτονιάς, οί μικροί αυτοί 
μπόμπίρες, που έχουν ξεθαρέψει μαζν τον, δέν τον 
άφίνονν ήσυχο. Του τραβούν τό άνάριχτο παλτό τον, 
τρέχουν ξοπίσω τον τον φωνάζουν . . . Λεν θνμιόνει 
τό . . . Θεριό, δέν νευριάζει, δέν τά μα/.ώνει.

—Μπάμ . . . μποέμ . . . Μπάρμπα Στρατή. 
Μπάμ . . . .  μπουμ . . . έρχονται οί Τα/.ιάνοι.

Τ Ο  Φ Ι Ν Α Λ Ε  
Τ Ο Υ  Λ  Ο X I A

ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Ά νθ)στοΟ  Χωρ)κτ)ς
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—’Αέρα Λεβέντες. Ξεφωνίζει γεμάτος περηφάνεια 
τότε ο Στρατής και τραβά ήσυχος τον δρόμο τον 
για τό μικρός φτωχικό και μαυροκαπνισμένο γωνιακό 
ταβερνάκι τον Κάμπανον.

Έ κεϊ τον βλέπουμε παράμερα καθισμένο, μόνο, 
χωρίς συντροφιά, ολομόναχο μαζύ μέ τό γεμάτο 
καρτοντσο τον πού τό κουτσοπίνει χωρίς προσφάι 
έτσι . . . ξεροαφνρι πού λένε.

Μπαινοβγαίνουν στο φτωχικό ταβερνάκι λογής . . . 
λογής . . ■ φάτσες και τύποι ανθρώπων. ’Εργάτες από 
τα γύρω εργοστάσια, αχθοφόροι τον λιμανιού μέ κατε- 
βασμένες τραγιάσκες, απόμαχοι ναυτικοί μέ τις 
χονδρές τσούκνινες κάπες και τούς γιακάδες σηκω
τούς. Τον πειράζουν τον σκουντούν, τού κάνουν χίλια 
δυο τερτίπια. ’Εκείνος γελά. "Ενα πλατύ χαμόγελο 
ζωγραφίζεται στο ριτιδιασμένο πρόσωπο πού φανε
ρώνει την γεμάτη καλωσννη καρδιά του. Αυτό κρα
τά μόνο για λίγο κι υστέρα ξαναμένει πάλι μέ τις 
δικές τον σκέψεις, μέ τά δικά του βάσανα, στον κόσμο 
τον δικό του.

Δέν πολνσκοτίζεται για τις άναταραχές τής άπίθανης 
εποχής μας, μήτε πού τον ενδιαφέρουν τά καμώματα 
τού καιρού μας. Πόλεμος στο Βιετνάμ, στην Μάλτα, 
στην ’Ιρλανδία, στην ^ Αίγυπτο, στο ’Ισραήλ, ’Ανα
τολή καί Δύση, Βορρά καί Νότο.

Ξένος θαρρείς από τής άπίθανης εποχής μας τά 
καμώματα, ζεϊ στην δική του εποχή μέ τον δικό τον 
κόσμο, δσο κι αν είναι γεμάτος πόνο καί δάκρυ. 
Θέλει μά δέν μπορεί να ξεχάσει.

'Ο Κάμπανος ο ταβερνιάρης είναι ό μόνος στην 
γειτονιά πού νοιώθει τον καημό τον καί τού δείχνει 
λίγη συμπόνια. Γνωρίζει αυτός τον πόνο του. Ξέρει 
καλά την πραγματικά δραματική του ιστορία.

Δέν έχει δική τον οικογένεια τό θεριό. Μήτε παιδιά, 
μήτε γυναίκα. ’Ό χι πώς δεν είχε ποτέ. Είχε καί γυ
ναίκα καί παιδιά, μά τώρα άπόμεινε μαγκονφης μόνος 
κι έρημος σ’ αυτό τον κόσμο, αφού ταδωσε δλα γιά 
την Μεγάλη ’Ιδέα. Αυτό είναι τό μεγάλο τον δράμα. 
"Ολα γιά δλα καί γιά άντάλαγμα. . . . την κατάντια 
του. Μόνος κι έρημος στής ζωής τά καλντερίμια. 
Αυτή είναι ή πονόλονστη ιστορία τον, γιά δσονς την 
γνωρίζουν, μιά ιστορία πού τον βαραίνει ακόμα καί 
σήμερα, υστέρα από τόσα χρόνια. Σέ κανέναν δέν έχει 
ανοίξει την πονεμένη τον καρδιά. Δέν ζητά οίκτο καί 
συμπόνοια. Δέν θέλει την βοήθεια κανενός. Πιστός 
στο καθήκον δτι έκαμε, καλά τό έκαμε κι δτι τον 
βρήκε κι αυτό καλόδεχτο. Αυτό ήταν τό γραμμένο του. 
Κράμα χαράς καί πόνον, αυτή είναι ή ζωή. Τό γνωρί
ζει καλά ό Στρατής ό Βαβαδέλης γι’ αυτό καί άγαντέρ- 
νει στής μοίρας τά κτυπήματα, άλύγιστος μπορεί νά 
πή κανείς χρόνια καί χρόνια τώρα.

Κανένας δέν γνωρίζει τήν πονεμένη τον ιστορία, κι 
αυτοί πού τήν γνώριζαν, μέσες άκρες, τήν έχουν πιά 
ξεχάσει. Ποιος νοιάζεται γιά ξένες σκοτούρες καί 
ποιος κακοκαρδίζει στην συμφορά τού πονεμένου;

Μόνο ό άσπρομάλης Ταβερνιάρης δέν πρόκειται νά 
τήν ξεχάσει ποτέ δσα χρόνια κι αν περάσουν. Στον 
Στρατή τον Βαβαδέλη, τόν παλιό Λοχία, χρωστά τήν 
ζωή τον ό Κάμπανος. Ναι. Ποτέ δέν θά ξεχάσει εκείνη 
τήν δραματική στιγμή.

ΤΗταν μιά χειμωνιάτικη νύχτα στα κακοτράχαλα 
βουνά τής ’Αλβανίας, εκείνο τόν δοξασμένο τόν καιρό, 
δταν τόν σήκωσε ετοιμοθάνατο στις γεροδεμένες 
πλάτες του 6 Λοχίας πού δέν ήταν άλλος άπό τόν 
Στρατή, κι αψηφώντας βόλια, χιόνια παγωνιά τόν 
έσωσε άπό βέβαιο θάνατο. Γνωρίζει καλά τήν ιστορία
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τον ή Ταβερνιάρης. Στην πρώτη γραμμή 6 Στρατής. 
σωστό λιοντάρι. Ώρμοϋσε ακράτητος στην κόλαση τής 
φωτιάς, πάντα πρώτος σε κάθε δύσκολη αποστολή. 
Χιόνια, κρύο, πείνα, κρυοπαγήματα, τον θάνατο πον 
παραμόνευε σέ κάθε βήμα, δλα αυτά τα αντιμετώπιζε 
πάντα με τό χαμόγελο στα χείλη και την εθνική περη- 
φάνεια ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. "Ολοι τους 
ήσαν παληκάρια σέ κείνο τό γιουρούσι. ”Ολοι δείχτηκαν 
άξια τέκνα τής Μεγάλης μας ΙΙατρίδος. ”Οχι μόνο 
δσοι ήσαν στην πρώτη γραμμή, μά κι’ αυτοί πού 
ήσαν στα μετόπισθεν, γριές γυναίκες καί ανήλικα 
παιδιά. 'Όλοι κάτι έδιναν πάνω άπό τις δυνάμεις τους 
για το μεγαλείο καί την δόξα τής φυλής. Ναι δλοι 
είχαν γίνει "Ηρωες, μά αυτός ξεχώριζε άπ’ δλους.

—’Αέρα . . . ’Αέρα. . . αντιβούιζαν βουνά καί ρε
ματιές στον άχό τούτης τής λεβέντικης ιαχής. Ξεπετά
γονταν ζεστή άπό τά παγωμένα στόματα τών Φαν
τάρων καί τήν άρπαζε ό παγωμένος βορριάς για νά τήν 
μεταφέρει άπ’ άκρη σ’ άκρη στο μέτωπο. Φόβος καί 
τρόμος στους ύπουλους εισβολείς.

—’Λέρα . . . ’Αέρα . . . Δρόμο οι κοκορόφτεροι στο 
άκουσμά της.

’Ένοιωθαν στο άκουσμα αυτής τής κραυγής, τήν 
τρανή ένοχή τους. ’Ένοιωθαν κάποιον εφιάλτη εκδι
κητή τής «ΕΛΛΗΣ» τού καραβιού πον βουλίαξαν 
ύπουλα στα γαλανά νερά μας ανήμερα τής Παναγιάς. 
’Ένοιωθαν ένοχοι πού θέλησαν νά πατήσουν καί πάλι 
άνανδρα καί ύπουλα τά άγια χώματά μας, εκείνο τό 
πρωινό τής κρύας Όκτωβριάτικης μέρας. Τούτη ή 
λέξη ήταν τό ξέσπασμα τής δίκαιας οργής τον Λαού 
μας.

—’Αέρα . .  ,α . . .  α λοιπόν άντηχοϋσε στις ρεματιές 
καί τά φαράγγια καί ό αχός γινόταν Θούριο αιώνιο καί 
παιάνας.

”Ενα πλήθος παράσημα στάλαζαν τό δοξασμένο 
στήθος τον "Ηρώα Λοχία.

Ναι τάδωσε δλ.α γιά τήν Πατρίδα τό . . . Θεριό, 
για νά γυρίσει πίσω ύστερα άπό τήν άδικη συμφορά καί

νά ζήσει τό δικό τον οικογενειακό δράμα.
'Η  γυναίκα του θύμα μιάς αεροπορικής έπιδρομής 

καί τά δύο παιδιά του, ορφανά καί τό σπιτικό τον ρι- 
μαγμένο. Εκλ.αψε στον γυρισμό τον τό Θεριό. 
’ Λ λλ.ά έκρυψε βαθειά μες τήν καρδιά τον τόν μεγάλο τον 
πόνο, μάζεψε τά ορφανά τον καί άρχισε μιά καινούρ
για ζωή . . .

'Η  μοίρα δμως καί πάλι δέν τόν άφησε ήσυχο. 
Ύστερα άπό μερικά χρόνια μιά άλλη συμφορά, ο 
συμμοριτοπόλεμος, ξέσπασε γιά νά άποτελειώσει τό 
καταστρεπτικό έργο τον βάρβαρου κατακτητή. Καί 
πάλα στήν πρώτη γραμμή ό Στρατής.

—’Αέρα βρέ άέρα . . .
’Έτρεμαν ατό άκουσμα αυτής τής Ιστορικής ’Ιαχής 

ο ι. . .  κόκκινοι διάβολοι. 'Η  δεύτερη τούτη συμφορά διά- 
βηκε δπως καί ή πρώτη, καί ξαναγύρισε στο σπι
τικό του ό Στρατής ό Βαβαδέλης γιά νά ζήσει δμως 
ξανά άλλη μεγάλη συμφορά. Ή  φουρτουνιασμένη 
θάλ.ασσα, στο θανατερό κλ.ωθογυρισμά της, είχε πα
ρασύρει καί τά δύο παιδιά του, καί άπό τότε δέν τά 
ξαναεϊδε πιά ζωντανά ή πεθαμένα καί ζεϊ μόνος κι 
έρημος, χρόνια τιάρα μέ μοναδική συντροφιά τήν . . . 
ξανθιά τον άγάπη καί τις πονεμένες άναμνήσεις του.

Γνωρίζει τήν ιστορία τον ό Κάμπανος. Γι’ αυτό καί 
κάθε φορά που τού σερβίρει τό . . . καραφάκι τον, 
τού χαϊδεύει απαλά τις πλάτες καί τήν χιονισμένη τον 
κορφή, κι εκείνος γυρνά τό κουρασμένο τον βλ,έμμα 
καί τού χαρίζει ένα γεμάτο παράπονο μά καί καλ.ω- 
σύνη χαμόγελο.

Στό ίδιο ταβερνάκι καί σήμερα καθισμένος παρά
μερα με τήν ίδια συντροφιά. ’Εδώ τόν άντάμωσα. 
Ά π ό  τό μικρό ραδιόφωνο τής ταβέρνας άκονγεται 
σέ κάποια στιγμή' τό τραγούδι:

«Βρήκα στήν ’Αμφιλοχία, τόν Σταμούλη τόν 
Λοχία . . .».

Όρθαντιάζει ξαφνικά τό . . . Θεριό καί γυρίζει 
την ματιά τον στό . . . μαγικό κουτί, που ήρθε τώρα 
έτσι ξαφνικά νά τον ζωντανέψει περασμένα μεγαλεία.
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«Κάποτε στο Τεπελένι, εικοσάχρονα παιδιά 
με μια ματισμένη χλαίνη, τρέχαμε για 
λευτεριά . . .».

Δεν κρατιέται πια ό Στρατής. Ρουφά την στερνή γου
λιά τής ρετσίνας του καί ξεφωνίζει:

’Αέρα βρε ’Αέρα . . .
Την ίδια στιγμή κτυπά μέ δύναμη το ποδάρι τον 

στο πάτωμα έτσι που κάνει τον καφενέ να τρέμει. 
Τούτο τό τραγούδι ξαναζωντάνεψε στή σκέψη τον το 
δοξασμένο εκείνο 'Έπος καί ασυναίσθητα τό θεριό 
ό παλιός Λ οχιάς τής ’Αλβανίας, θέλησε νά μεταδώσει 
αυτόν τον ενθουσιασμό μέ τό ξεφωνητό τον καί των 
ποδιών τό κτύπημα. Αυτός ό ξαφνικός ενθουσιασμός τού 
Στρατή τού Βαβαδέλη, ή τρανή μέρα που ξημέρωνε, 
καί ό «Σταμονλης ό Αοχίας» που μετέδιδε τό ρα
διόφωνο, άναψαν τά αίματα των εργατών, τών αχθο
φόρων καί τών απομάχων ναυτικών, κι άρχισε μια 
κουβέντα χωρίς τελειωμό.

—Αυτός είναι ό πόλεμος φίλε. Θύματα καί μόνο 
δημιουργεί.

—“Οχι άγαπητέ, πετάχτηκε ό διπλανός, οχι θύματα 
Ήρωες, παληκάρια θέλεις νά πεις.

—Θύματα φίλε. Σανάγια, σνντρίμια . . . Δρά
ματα ανθρώπινα. Τι ήρωες κάθεσαι καί μοϋ Λες.

’Ακούστηκε ξαφνικά ή φωνή τον θεριού, που μέχρι 
τώρα δεν είχε λάβει μέρος στήν κουβέντα τών άλλων 
καί συνέχισε:

—Μήν λερώνετε βρε παιδιά μέ τέτοια λόγια τήν 
μέρα που ξημερώνει. Σηκώστε ψηλά τά κεφάλια σας 
καί σταθήτε περήφανα όπως ταιριάζει σέ "Ελληνες. 
"Αγια είναι ή μέρα πού ξημερώνει.

Τό σκοτάδι άρχισε νά απλώνει τά μαύρα κρουστά 
τον πέπλα καί ή πλάση άρχισε σιγά, σιγά, νά σκοτει
νιάζει. ’Αργά σηκώθηκε τό θεριό. Μέ βήματα βαριά, 
σκυφτός καί παραπατοιντας βγήκε από τήν ταβέρνα 
καί τράβηξε ίσια γιά τό σπιτικό του.

Ή  μέρα ή αυριανή είναι δική τον μέρα. Δικαιούται 
κι αυτός ένα απειροελάχιστο κομμάτι απ’ τήν δική 
της δόξα.

’Η  μικρή πολιτεία φαντάζει λαμπροφωτισμένη καί 
ή Γαλανόλευκη κυματίζει περήφανη άπ’ άκρη σ’ άκρη 
ιερό αιώνιο σύμβολο τού "Εθνους.

.Μέσα σ’ αυτό τό μεγαλείο σ’ αυτή τήν θάλ.ασσα τού 
εθνικού ενθουσιασμού, προχωρεί αργά, αργά περή
φανα καί αγέρωχα ό ήρωάς μας. 'Η  βραχνιασμένη φάλ
τσα φα/νή τον άκούγεται στήν νυχτερινή σιγαλιά:

«Κάποτε ατό Τεπελένι, εικοσάχρονα παιδιά
μέ μιά ματωμένη χλ.αίνη τρέχαμε γιά λευτεριά. . .»
Ή  άγια μέρα, ή μέρα τού Στρατή ξημέρωσε.
"Ενα χρυσόνεφο πού ξεπρόβαλε στις άνατολ.ικές 

βουνοκορφές τήν έχει μέ μεγαλοπρέπεια στεφανωμένη. 
’Εμβατήρια, κωδονοκρουσίες, μπάντες, χαρές τρα
γούδια από τά χαράματα. Δοξολογίες στις έκκλησιές, 
παρελάσεις, καταθέσεις στεφάνων πανηγυρισμοί τής 
μέρας. Οι επίσημοι στήν στολισμένη εξέδρα, οί ’ Αξιω
ματικοί μέ τήν μεγάλ.η στολή καί δίπλα στήν εξέδρα 
τών επισήμων οί ζωντανοί ήρωες, οι ανάπηροι τών 
ένδοξων πολέμων τής φυλής.

Πουθενά δμως δεν φαίνεται ό Στρατής ό Βαβαδέ- 
λης. "Αλλες χρονιές τέτοια μέρα μέ καλοκουμπωμένο 
τό σακάκι, μέ δλα τά παράσημα στο στήθος, καμαρω
τός καί περήφανος έστεκε πλάι στήν εξέδρα τών επι
σήμων.

’Α έ ρ α  β ρ ε  α έ ρ α . . .  αντηχούσε ή βραχνια
σμένη του φωνή σάν διάβαιναν μπροστά τον οί Στρα
τιωτικοί σχηματισμοί καί τά Σχολεία μέ τά .Χάβαρα 
καί τις Σημαίες. ’Ηταν ένα ξέσπασμα τον ενθουσια
σμού πού φούντωνε στά ατήθια τον. Σήμερα δμως 
ήταν «απών» στο εθνικό προσκλητήριο. "Ολους τούς 
παραξένεψε ή απουσία τον.

Μόλις τέλειωσαν οί έορταστικές εκδηλώσεις, οί 
συντοπίτες τον τον αναζήτησαν στο φτωχικό του σπι
τάκι, εκεί στήν άκρη τής πολιτείας. Ή  ξεχαρβαλω
μένη πόρτα τής χαμοκέλας βρέθηκε κλειδωμένη. ’Α π’ 
έξω ήταν γραμμένες μέ μεγάλ.α γράμματα τούτες οί 
/.έξεις:

ΑΕΡΑ ΒΡΕ ΑΕΡΑ
Χτύπησαν τήν πόρτα, φιάναξαν καί ξαναφιάναξαν. 

αλλά απάντηση καμμία.
"Εσπασαν τήν πόρτα καί μπήκαν μέσα. Τό εσωτερι

κό τής χαμοκέλας ήταν στολισμένο μέ μικρές σημαιοΰ- 
λ,ες καί μερικά αγριολούλουδα. Στο εικονοστάσι σιγό- 
καιγε τό μικρό καντυλάκι. Στο φτωχικό ντιβάνι ήταν 
ξαπλωμένο τό Θεριό ό παλαιός πολεμιστής. Φορούσε 
τό καλό τον κουστούμι, μέ δλ.α τά παράσημα ατό 
στήθος. Άνάριχτο είχε πάνω τον τό τριμένο τον 
παλτό. Πλάι σ’ ένα σαραβαλιασμένο τραπεζάκι ή φω
τογραφία τής γυναίκας τον καί τών παιδιαιν του. 
Ψηλά λίγο κάτω από τό ταβάνι μιά ζωγραφιά 'Ελ
λήνων Στρατιωτών στά βουνά τής ’Αλβανίας εκείνη 
τήν δοξασμένη εποχή. Στο κάτω μέρος τής ζωγραφιάς 
ό ζωγράφος είχε γραμμένη τήν λέξη «ΕΦΟΔΟΣ» 
καί τό θεριό είχε προσθέσει καί τήν αγαπημένη τον 
ιαχή»: ΑΕΡΑ ΒΡΕ ΑΕΡΑ» .Αυτό το σκηνικό αντί
κρισαν μέσα στήν χαμοκέλα οί συντοπίτες του.

Ό  Στρατής ό Βαβαδέλης, ό παλιός Αοχίας είναι 
νεκρός.

Μιά τέτοια μέρα πράγματι έπρεπε νά φτερουγίσει 
ή ήρωίκή λεβέντικη ψυχή του, ή ώς τά τρίσβαθα ποτι
σμένη μέ τά νάματα τού 'Ελληνικού μεγαλείου και 
γεμάτΐ] από μιά πλαίρια άγάπη.

Ναι. Ό  Στρατής τό Θεριό ήταν νεκρός.
"Ας μήν τον ενοχλήσει κανένας σήμερα, μήτε μ ι

κρός μήτε μεγάλος. "Ας μήν τον ταράξει κανείς τον 
ήσυχο γαληνεμένο ύπνο τον, τον είχε τόσο ανάγκη.

Στάθηκαν δλοι μπροστά στον νεκρό "Ηρώα μέ τό 
κεφάλι σκυφτό καί δακρυσμένα μάτια.

τΗσαν εκεί εργάτες μέ χέρια ροζιασμένα, από τήν 
σκληρή βιοπάλη, αχθοφόροι μέ ρυτιδωμένα πρόσωπα 
καί απόμαχοι ναυτικοί μέ κατεβασμένο τον γιακά καί 
τον σκούφο στά χέρια. "Ενα σμάρι σχολιαρούδια μα
ζεύτηκαν γύρω τριγύρω. Ή ταν κι ό Κάμπανος ό 
ταβερνιάρης, πού γιά χατήρι τού θεριού έκλεισε γιά 
σήμερα τό φτωχικό τον ταβερνάκι.

Τό ξόδι τον Παλιού Λοχία ξεκίνησε γιά τό στερνό 
τον ταξίδι.

"Ενας μπόμπίρας δέν κρατήθηκε:
—’ Α έ ρ α β ρ έ α έ ρ α . . .  αντήχησε στήν σιγή 

πού επικρατούσε ή λεπτή παιδική φωνούλα.
ΎΗταν ό στερνός αποχαιρετισμός στον ηρώα που 

έφυγε μέ τό ροδοχάραμα τής τρισένδοξης αυτής ημέ
ρας.

Δέν θά τον ξαναπειράξει κανένας πιά τον Στρατή τον 
Βαβαδέλη, τον παλιό Λοχία, τον ηρωικό πολεμιστή.

Ησυχία τιάρα. "Ενας ακόμη "Ηρωας κοιμάται.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ

α
1972 : Οί ’Ολυμπιακοί ’Αγώνες ανα

βιώνουν στό Μόναχο τήν ιδέα πού 
τρεις χιλιάδες χρόνια πριν γεννήθη
κε στήν ’Ο λυμπία.

Στήν ωραία Βαυαρική πρω τεύου
σα , δλα τά έθνη, δλες οί «ρυλές τής 
γης άποδύονται σε ένα ανταγωνισμό 
πείσμονα, άλλα ύψηλόφρονα, καί 
ειρηνικό, μ ! πνεύμα ευγενικής άμιλ
λα ς. Τό πνεύμα το ύ το , πού έγινε 
σύμβολο, ιδέα, θρησκεία είναι 'Ε λ 
ληνικό .

Π
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Φ Λ Ο Γ Α  Τ Η Σ  Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Σ

’Από τήν έποχή πού ό μεγάλος 
θαυμαστής τοΰ άρχαίου 'Ελληνικού 
πνεύματος, ό βαρώνος Πιέρ ντέ 
Κ ουμπερτέν, πραγματοποίησε τήν 
αναβίωση τώ ν ’Ο λυμπιάδων, οί 
’Ολυμπιακοί ’Α γώνες τελούνται τα
κτικά κάθε τετραετία . Πολλές πρω 
τεύουσες έφιλοξένησαν τήν ’Ο λυμ
πιακή Φλόγα πού άναψε πρώτα στήν 
’Ο λυμπία .

Πρώτη ή ’Αθήνα καί κατά σειράν 
κατόπιν: Παρίσι (1 9 0 0 ), "Αγιος Λου
δοβίκος (1 9 0 4 ) , Λονδίνο (1 9 0 8 ) , 
Στοκγχόλμη (1 9 1 2 ) , ’Αμβέρσα (1920) , 
Παρίσι (1924) , Λος ’’Α ντζελες (1 9 3 2 ) , 
Βερολίνο (1 9 3 6 ) , Λονδίνο (1 9 4 8 ) , 
’Ελσίνκι (1 9 5 2 ), Μελβούρνη (1 9 5 6 ), 
Ρώμη (1 9 6 0 ), Τόκυο (1 9 6 4 ), Μεξικό 
(1 9 6 8 ), Μόναχο (1 9 7 2 ).

Γιά τό 1976 ό Καναδάς έτοιμάζεται 
ήδη νά δεχθή τήν ’Ολυμπιακή Φ λόγα.

'Ο Ε λ λ η ν ικ ό ς φίλαθλος κόσμος 
τρέφ ει μιά φ ιλοδοξία : Νά φ ιλο ξε- 
νήση καί π ά λι, ύστερα άπό τόσα 
χρόνια τούς άθλητές δλης τής γ η ς,

σε προσεχή ’Ολυμπιάδα.

Μέ τήν ίλιγγιώδη πρόοδο τού 'Ε λ -  
?.ηνικού άθλητισμοΰ στά τελευταία  
χρόνια, ίσω ς τό όνειρό τούτο δέν 

Ιναι καί τόσο μακρυνό...............

..

ΤΟΚΥΟ * 1961
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Ό  'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. 
Βασίλειος ΤΣΟΥΜΠΑΣ, συνοδευόμενος 
ύπό τοΟ Ύπασταστοϋ του Μοιράρχου κ. 
Τάγαρη, συνεχίζων τήν άνά τήν Ελλάδα 
περιοδείαν του, μετέβη εις Κρήτην τήν 
23-26]8]72 πρός έπιθεώρησιν τών 'Υπη
ρεσιών Χωρ]κής τών πόλεων Χανίων, 
Ηρακλείου, 'Αγίου Νικολάου, Ρεθύμνης 

καϊτόΠ. Σ. Ο. X. Κρήτης Τόνκ.'Υπουρ
γόν ύπεδέχθησαν, άμα τη άφίξει του 
έκείσε ό ‘Ανώτερος Διοικητής Χωρ]κής 
Κρήτης μετά τών Διοικητών τών οικείων 
’Υπηρεσιών.

Ό  κ. 'Υπουργός, κατά τήν γενομένην 
έπιθεώρησιν τών άνδρών τών Υπηρεσιών 
τής Α. Δ. X. Κρήτης έξεδήλωσε πρα
γματικόν ένδιαφέρον διά τά άπασχο- 
λοΟντα αύτούς καί τάς Υπηρεσίας των 
προβλήματα. Έδωσε τάς δεούσας κατευ
θύνσεις καί οδηγίας καί συ\~ στησεν εις 
τούς ανδρας άφοσίωσιν εις τό "ργον των 
καί πιστήν έφαρμογήν τών κευ ίνων Νό
μων. συμφώνως πρός τάς άρχάς καί τό 
πνεύμα τής ζωογόνου πνοής τής πολιτι
κής τής ‘Εθνικής μας Κυβερνήσεως.

Στιγμιότυπον άπό τήν έπιθεώρησιν 
τμήματος τών άνδρών τής έδρας τής 
Δ. X. Ηρακλείου είκονίζεται εις τήν φω
τογραφίαν εις ήν ό κ. 'Υπουργός άνταλ- 
λάσσει χειραψίαν μέ αξιωματικόν.

ΜΕΓΑΡΟΝ Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ  ΙΩΑΝΝΙΩΝ  

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ο Υ Τ Α Ι  ΤΗΝ 2 λν I F ITTFMBPFOY (Q72 
III ΕΘΝΙΚΗΣ Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Η Σ  Κ Υ Β Ι  ΡΝΗΣΏΣ 

Μ Γ Ι Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Ο Ν Τ Ο Σ  Κ Α Ι  ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥΝ ΤΟ
κ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΓΙΑΔΟΠΟΥΑΟΥ
ΥΠΟ ΤΟΥ Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Υ  ΠΓΡΙΦΓΡΙ  ΙΛΚΟΤ 

ΔΙΟΙΚΙ ΙΤΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
κ ΠΕΤΡΟΥ ΚΩ ί ΣΙ Λ) I

ΦωιανρίφΐΗΐ)

επικαιρατιΐΒ

Τήν 2-9-72 έγένετο εις Ιωάννινα μετά 
πάσης έπισημότητος ή θεμελίωσις τού 
Μεγάρου Χωρ]κής Ίωαννίνων προύπο- 
λογισθείσης δαπάνης 14.000.000 δραχμ.

Η τελετή ήρχισε μέ τήν τέλεσιν αγια
σμού ύπό τού χοροστατήσαντος Θεοφι- 
λεστάτου ’Επισκόπου Δωδώνης κ. κ. 
Χρυσοστόμου, μεθ’ 6 ώμίλησεν ό Ανώ
τερος Δ]τής Χωρ]κής Ηπείρου Συντ]ρχης 
κ. Αντώνιος Λαγοπάτης εΐπών. σύν τοΐς 
άλλοις. ότι τό θεμελιωθέν Μέγαρον πρός 
κάλυψιν τώ" άναγκών τών Υπηρεσιών

Χωρ]κής τής έδρας τής Α. Δ. X. Ηπείρου 
είναι τό δεύτερον, τού Α . τοιούτου θεμε- 
λιωθέντος πρό 2μήνου είς Ηγουμενί
τσαν (Δ. X. Θεσπρωτίας) χάρις είς τό 
άμέριστον ένδιαφέρον καί τήν στορ
γήν τής Εθνικής Κυβερνήσεως πρός τά 
Σώματα ‘Ασφαλείας άτινα ήδη δύνανται. 
ανεπηρέαστα άπό πολιτικός κ.λ.π. έπεμ- 
βάσεις νά προχωρούν άπρόσκοπτα είς τό 
έργον των καί νά συμβάλλουν είς τήν 
ευημερίαν καί τήν πρόοδον τής Ελληνι
κής κοινωνίας μέ τήν έξασφάλισιν τής

ειρήνης, τής τάξεως καί τής άσφαλείας 
τής χώρας μας.

Ακολούθως έτέθη ό θεμέλιος λίθος 
ύπό τού 'Υφυπουργού — Περιφερεια
κού Διοικητοΰ ’Ηπείρου κ. Πέτρου Κω- 
τσέλη παρουσία τού Στρατιωτικού Διοι- 
κητοϋ ’Ηπείρου, τού Νομάρχου Ίωαννί
νων, έκπροσώπων τών άρχών τής Πόλεως 
άντιπροσωπείας άνδρών Χωρ]κής τής 
έδρας τής Α. Δ. X. Ηπείρου καί πλή
θους κόσμου.
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Ό  Αρχηγός Χωρ]κής Αντισ]γος κ. Χρίστος ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ 
συνοδευόμενος ύπό τού Ύπασπιστοϋ του κ. Ίωάννου Δουφέκα. 
άπό 26-8-1972 εως 21-9-72 μετέβη είς Βόρειον 'Ελλάδα καίέπε- 
θεώρησεν 'Υπηρεσίας Χωρ]κής των Α. Δ. X. Κεντρικής. 
'Ανατολικής Μακεδονίας καί Θράκης.

Έπεσκέφθη είδικώτερον τήν ’Αλεξαν
δρούπολης Σουφλίον, Διδυμότειχον, Ό- 
ρεστιάδα, Δίκαια, Όρμένιον, Δράμαν.
Σέρρας, Κιλκίς, Πολύκαστρον κ.λ.π. 
μεθ' δ έπέστρεψεν είς Θεσ]νίκην ένθα 
παρέστη είς τά έγκαίνια τής 37ης Διεθνούς 
Έκθέσεως (2-9-72).

Ό  κ. ’Αρχηγός κατά τήν έν συγκεν
τρώσει έπιθεώρησιν των άνδρών τών 
άνωτέρω Υπηρεσιών Χωρ]κής έξέφρα- 
σε τήν πλήρη ϊκανοποίησίν του διά τήν 
προσήλωσίν των είς τό καθήκον των 
τήν άξιοπρεπή έμφάνισιν καί τήν άψο- 
γον συμπεριφοράν των.

Επίσης ένημερώθη καταλλήλως έπί 
τών άπασχολούντων αύτούς καί τάς Υπη
ρεσίας των προβλημάτων καί έδωσε τάς 
έπιβαλλομένας διαταγάς, όδηγίας καί 
κατευθύνσεις είς τούς οικείους Διοικη
τής 'Υπηρεσιών διά τήν έπιτυχή άντι- 
μετώπισιν καί έπίλυσιν αυτών.

Στιγμιότυπα άπό τήν _ περιοδείαν τού 
κ. ’Αρχηγού είκονίζονται είς τάς φωτο

1 ην Ζ5-Χ- 11 ο Αρχηγός Χωρο
φυλακής Αντιστράτηγος κ. ΧΡΙ
ΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ, έπεσπέφθη 
τόν παρεπιδημούντο ένταΰθα Πα
τριάρχην ’Αλεξάνδρειάς καί πάσης 
Αφρικής κ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΝ τόν 

ΣΤ' είς τά έν Άθήναις Γραφεία 
τού Πατριαρχείου.

Ό  Μακαριώτατος άπένειμεν είς 
τόν κ. ’Αρχηγόν τόν Τίμιον Σταυ
ρόν Α' Τάξεως τού ’Αποστόλου 
καί Εόαγγελιστού ΜΑΡΚΟΥ, με
τά διπλώματος, διά τάς πρός τήν 
'Εκκλησίαν προσφερθείσας υπη
ρεσίας του.

Προσφωνών ό Μακαριώτατος 
τόν κ. ’Αρχηγόν έξήρε τήν θρη
σκευτικότητα τών άνδρών τής 
Χωροφυλακής καί τούς άγώνας 
τού Σώματος διά τήν προάσπισιν 
τής Θρησκείας καί τής Πατρίδος.

Απαντών ό Αρχηγός τής Χω
ροφυλακής, ηϋχαρίστησε τόνΜα- 
καριώτατον καί διεβεβαίωσεν, ότι 
οί ανδρες τοϋ Σώματος τής Χω
ροφυλακής υπήρξαν άείποτε ύπο- 
στηρικαί τής Χριστιανικής πί- 
στεως τής Θρησκείας τών προ
γόνων των καί ότι τούτο άποτελεΤ 
τό θεμέλιον τής άποστολής των.
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βαθ μ οί  τ η ς  ι α π ω .μ κ η ς  Ι έ ν ο ι  Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

1. 'Αρχηγός -SUPERINTEN
DENT GENERAL — (KEISHI 

-S O K A N ).
Ό  ’Αρχηγός τής Εθνικής ’Α

στυνομίας φέρει πέντε χρυσοϋς 
άστέρας.

Οί ’Αρχηγοί των Πολιτειακών 
’Αστυνομιών φέρουν 4 χρυσοϋς άσ- 
τέρας.

2. ’Επιθεωρητής —SUPERIN- 
ΤΕΝ DENT SUPE RVISO R -K E I- 
SH —ΚΑΝ. Φέρει τρεις χρυσοϋς 
άστέρας. ’Αντιστοιχεί μέ τον Συν
ταγματάρχην —Διευθυντήν Α'.

3. Άντισυνταγματάρχης —Διευ
θυντήν Β'.— SENIOR S U P E R I
NTENDENT — K EISH I—CHO.
Φέρει δύο χρυσούς άστέρας.

4. Ταγματάρχης — ’Αστυνόμος 
A'. —SENIOR SU PERIN TEN 
DENT — KEISHI -S E I .  Φέρει 
έναν χρυσοΰν άστέρα.

5. Μοίραρχος —Άστυνόαος Β'. 
—SUPERINTENDEN T — ΚΕΙ-
SIII. Φέρει τρεις χρυσοϋς άστέρας 
έπί χρυσής έπωμίδος έφ’ ής υπάρχει 
εις τό μέσον μία λωρίς καφφέ, ένώ 
εις τούς άνωτέρους βαθμούς ή έπω- 
μίς είναι ολόχρυσος.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

ΤΗΣ Ι Α Π Ω Ν Ι Α Σ
(Β ' σ υ ν έ χ ε ι α )

Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ  Τ Ρ Υ Π Η  
Τ“ γ μ )ρ χ °υ  Χ ω ρ)κής



6. Υπομοίραρχος — 'Υπαστυνό- 
μος Α \— POLICE INSPECTOR 
— KEIBU. Φέρει επί έπωμίδος ώς 
τοϋ Μοιράρχου δύο χρυσοϋς ά«τέ
ρας.

7. ’Ανθυπομοίραρχος —Ύπαστυ- 
νόμος Β \— ASSISTANT IN SPE
CTOR -  KEIBU—HO. Φέρει Ινα 
χρυσουν αστέρα.

8. Ενωμοτάρχης — Άρχιφύλαξ
—POLICE SERGEANT - J U N -  
SA — BUS HO. Φέρει έπί γκρι έπω
μίδος μετά μιας χρυσής λωρίδος εις 
τδ μέσον, τρεις χρυσοϋς αστέρας.

9. Χωροφύλαξ Α \ τάξεοις —'Υ
πενωμοτάρχης —ομοίως ιός ό Ε νω 
μοτάρχης μετά δύο χρυσών άστέ- 
ρων καί

10. 'Ο Χωροφύλαξ — JUNSA. 
'Ομοίως μεθ’ ένδς χρυσοϋ άστέρος.

'Ο ’Αρχηγός τής ’Εθνικής ’Αστυ
νομίας δεν φέρει βαθμόν άλλά τί
τλον.

'Ο βαθμός τοϋ SUPERINTEN- 
DENT GENERAL — δίδεται μό
νον είς τον Διευθυντήν τής ’Αστυ
νομίας τοϋ Τόκιο.

'Ο βαθμός τοϋ SYPERINTEN- 
DENT SUPERV ISO R δίδεται κυ
ρίως είς τούς άνωτέρους Ά ξιω ματι- 

^ κούς, οί όποιοι κατέχουν θέσεις
ώς τοϋ Ύπαρχηγοΰ, Διευθυντοΰ τής 
Γραμματείας, Διευθυντοΰ Διευθύν- 
σεως καί τοϋ Άρχηγοΰ μεγάλης 
Πολιτειακής ’Αστυνομίας.

Διά “την στρατολογίαν καί την 
προαγωγήν όλων των ’Αξιωματικών 
τής ’Αστυνομίας υπάρχουν δύο εί- 
δικαί Σχολαί, ήτοι «τών Άνωτέρων 
’Αξιωματικών» καί ή «Γενική Σχο- 
λή».

ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑ
ΤΙΚΩΝ

Είς τήν Σχολήν ταύτην είσάγον- 
ται οί κατόπιν επιλογής έπιτυγχά- 
νοντες είς τον σχετικόν διαγωνισμόν 
τής ’Εθνικής ’Αστυνομίας καί προο- 
ριζόμενοι νά προαχθοΰν είς άνώ- 
τερον ή άνώτατον βαθμόν. Οί υπο
ψήφιοι τής Σχολής ταύτης έπιλέ- 
γονται μεταξύ εκείνων οί όποιοι 
έπέτυχον είς τον διενεργούμενον γε
νικόν εθνικόν διαγωνισμόν διά «Προ
σωπικόν Άνωτέροιν Δημοσίων 'Υ 
πηρεσιών».

Μετά τήν επιλογήν ονομάζονται 
’Ανθυπομοίραρχοι καί μετά τριε- 
τή ειδικήν Ικπαίδευσιν προάγονται

είε τον βαθμόν τοϋ Μοιράρχου 
(SUPERINTEND ENT). Ούτοι 
τοποθετοΰνται είτε είς τήν ’Εθνι
κήν ’Αστυνομίαν καί άποτελοΰν τον 
πυρήνα τών ’Αξιωματικών ταύ
της, είτε είς τάς άντιστοίχους Νο- 
μαρχιακάς Άστυνομικάς 'Υπηρε
σίας.

Είς πλείστας περιπτώσεις τινές 
τών άνωτέρω άποσπώνται προσωρ Ι
νώς δΓ έκτέλεσιν υπηρεσίας είς έτε- 
ρα 'Υπουργεία ή Κρατικάς 'Υπη
ρεσίας ώς π. χ. είς τό ' Υπουργείου 
Οικονομικών καί άλλα. Οδτως οί 
εύέλπιδες ούτοι ’Αξιωματικοί έχουν 
τήν ευκαιρίαν νά εξελιχθούν είς τάς 
άνωτάτας θέσεις τής ’Αστυνομίας 
μέχρι καί τοϋ βαθμοΰ τοϋ Άρχηγοΰ 
τής Εθνικής ’Αστυνομίας ή τοϋ 
άνωτάτου βαθμοΰ τής ’Αστυνομίας, 
Γενικού Άρχηγοΰ τής Μητροπο- 
λΛικής Αστυνομίας τοΰ Τόκιο.

Κατ’ έτος 15 περίπου ύποψή- 
φιοι επιτυγχάνουν διά τήν άνωτέρω 
Σχολήν.

ΣΧΟΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΩ- 
ΣΕΩΣ

Είς αυτήν είσάγονται οί έπιλεγέν- 
τες καί έπιτυχόντες είς τάς εξε
τάσεις τάς προκηρυσσομένας υπό 
τής Νομαρχιακής Κυβερνήσεως 
καί Νομαρχιακής Αστυνομίας. Οί 
υποψήφιοι Αστυνομικοί τής ’Ια

πωνίας πρέπει νά έχουν τουλά
χιστον άπολυτήριον Γυμνασίου ή 
Δίπλωμα Πανεπιστημίου.

'Η  προαγωγή αυτών μέχρι καί 
τοΰ βαθμοΰ τοΰ ' Υπομοιράρχου γ ί
νεται κατόπιν εξετάσεων. 'Η περαι
τέρω προαγωγή των γίνεται διά τοΰ 
συστήματος έπιλογής.

Οί ούτω έπιλεγόμενοι Αστυνομι
κοί ύπηρετοΰν είς τήν Νομαρχιακήν 
Αστυνομίαν ΰφ’ ής άρχικώς έπε- 
λέγησαν. Οί προαγόμενοι όμως είς 
τον βαθμόν τοΰ Ένωμ |ρχου καί 
προοριζόμενοι διά Διοικηταί Τμη
μάτων, Σταθμών κ.λ.π. δέ δύνανται 
νά τοποθετηθούν είς τό ’Επιτε
λείου τής Νομαρχιακής Αστυνομίας.

Σημειωτέου έν προκειμένω. ·6τι 
έκεΐνοι οί όποιοι προάγονται είς 
τον βαθμόν τοΰ 'Γπομ]ρχυυ, έχουν 
τήν εύκαιρίαυ νά σταδιοδρομήσουν 
εύδοκίμως καί νά μετατεθούν έκ 
τών Νομαρχιακών Αστυνομιών, κα
τόπιν έπιλογής, είς τήν ’Εθνικήν 
Αστυνομίαν. Μετά τήν προαγωγήν 
των είς τον βαθμόν τοΰ Άυτισυν- 
ταγματάρχου, δύνανται να τοπο
θετηθούν ώς ανώτεροι Αξιωματικοί 
είς τό Επιτελείου τής Νομαρχια
κής Αστυνομίας ή ώς Τμηματάρ- 
χαι τοΰ τοιούτου τής Εθνικής Α 
στυνομίας ή δυνατόν καί ώς Διευθυν- 
ταί τών ’Επιτελείων τών Νομαρ
χιακών Αστυνομιών.

Αξιοσημείωτου είναι τό γεγονός, 
ότι οί έκ τών άνωτέρω Αστυνομι
κών πτυχιοΰχοι Πανεπιστημίου λαμ-

Τό τηλεπικοινωνιακόν κέντρον τοΟ Τόκυο, θαύμα συγχρόνου τεχνικής έκ τού 
όποιου ή Μητροπολιτική ’Αστυνομία ρυθμίζει καί κατευθύνει τήν κίνησιν τών έν 
υπηρεσία αστυνομικών.



βάνουν μισθόν καί επιδόματα μεγα
λύτερα των τοιούτων άποφοίτων 
Γυμνασίου.

Οί πτυχιοΰχοι Πανεπιστημίου 
Χωροφύλακες τυγχάνουν ίδιαζού- 
σης μεταχειρίσεως κατά τάς εξε
τάσεις διά τον βαθμόν τοϋ Ενω
μοτάρχου ή τοϋ ’Ανθυπομοιράρχου.

ΜΙΣΘΟΣ -  ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Οί ανώτεροι ’Αξιωματικοί άπό 
τοϋ βαθμοΰ τοϋ Άντισυνταγματάρ- 
χου καί άνω λαμβάνουν τον αύτόν 
μισθόν καί τά αύτά επιδόματα μέ 
τούς Δημοσίους Υπαλλήλους οί ό
ποιοι άνήκουν εις τήν κατηγορίαν 
των «Γενικών 'Υπηρεσιών».

Διά τούς κάτω τοϋ άνωτέρω βα
θμοΰ ’Αστυνομικούς υπάρχει ειδική 
μισθολογική κλϊμαξ, αποκλειστι
κούς δημιουργηθεΐσα δι’ αύτούς.

Τό μισθολογικόν τοΰτο σύστημα 
ύποδιαιρεΐται εις 170 διαφορετικάς 
κατηγορίας άναλόγο^ς τοϋ βαθμοΰ 
καί τών ετών ύπηρεσίας τών ’Αστυ
νομικών.

Κατά τό σύστημα τοΰτο, οί ’Ασ
τυνομικοί δικαιοΰνγαι τοϋ «βασικού 
μισθοΰ των» καί διαφόρων άλλων 
επιδομάτων. Συγκριτικούς μέ τό 
σύστημα τό μισθολογικόν τών άλ
λων Δημοσίων 'Υπαλλήλων, ό μι
σθός καί τά έπιδόματα τών ’Αστυ
νομικών είναι ολίγον υψηλότερα 
αύτών.

Ό  μισθολογικός πίναξ τών ’Αστυ
νομικών τών Νομαρχιακών ’Αστυ
νομιών έχει πολλάς διαφοράς μετά 
τοϋ τοιούτου τών άλλων ύπηρεσιών.

Άξιοοημείωτον έν προκειμένω 
τυγχάνει τό γεγονός, ότι κατά τά 
τελευταία 10 έτη, ή ετήσια αυξη- 
σιc τοϋ μισθοΰ καί τών έπιδομάτων 
ηύξήθη άπό 5 ο]ο έως 12 ο]ο.

Κατωτέρω παραθέτομεν ένδεικτι- 
κώς μισθολογικόν πίνακα έτησίων 
άμοιβών ’Αστυνομικών έχόντων διά
φορα ετη ύπηρεσίας τής Μητροπο- 
λιτικής ’Αστυνομίας τοϋ Τόκιο, κα
τά τό έτος 1970.
α) Νεοκαταταγής
β ) Χωρ ]λαξ μέ 20 έτη ύπηρεσίας 
γ ) 'Γπομ]ρχος μέ 25 έτη 
δ ) Μοίραρχος μέ 30 έτη

Μισθός Επιδόματα Σύνολον

1080 δολλάρ ια 830 1910
2640 » 2370 5010
3240 3100 6340
4340 » 3800 8140

Τό κατά κεφαλήν εισόδημα έν 
’Ιαπωνία ήτο τό 1970 περίπου 1563 
δολλάρια, ενώ τό ετήσιον εισόδημα 
μιας εργατικής οικογένειας ήτο 
3.764 δολλάρια.

Περίπου 50 ο ]ο τών ’Αστυνομι
κών έν Ίαπωνίφ διαμένουν ήδη εις 
έπιπλωμένα Κρατικά διαμερίσματα 
άντί ένοικίου όλιγωτέρου τών 10 
δολλαρίων μηνιαίως.

Κατά τήν άποστρατείαν του ό 
’Αστυνομικός λαμβάνει έφ’ 'άπαξ 
έν έπίδομα καί τήν σύνταξίν του. 
Τό ποσόν τοΰ έφ’ άπαξ έπιδόματος 
έξαρτάται έκ τών έτών ύπηρεσίας 
του: π. χ. ’Αστυνομικός μέ 35 
έτη ύπηρεσίας λαμβάνει έφ’ άπαξ 
έπίδομα ΐσοδυναμοΰν μέ 57πλοΰν 
τοΰ μηνιαίου βασικού μισθοΰ του, 
ένώ τό τοιοΰτον ένός μέ 20 έτη 
ύπηρεσίας είναι τό 40πλοΰν τοΰ 
μηνιαίου μισθοΰ του. Εις περίπτω- 
σιν καθ’ ήν ό ’Αστυνομικός ύπερέβη 
τό 20όν έτος τής ύπηρεσίας του, 
εις έκαστον έπί πλέον έτος προστί
θεται καί 1,5 έτος διά τήν σύνταξίν 
του.

ΕΚΠ ΑΙΔΕΥΣΙΣ

Έ ν ’Ιαπωνία έφαρμόζονται δύο 
ειδών έκπαιδεύσεις τών ’Αστυνο
μικών: ήτοι, ή «Σχολική» καί ή 
«έν υπηρεσία» τοιαύτη.

Ή  σχολική έκπαίδευσις συνίστα- 
ται εις τήν βασικήν έκπαίδευσιν διά 
τούς νεοκατατασσομένους καί εις 
τήν έξειδίκευσιν εις διαφόρους το
μείς τής ’Αστυνομικής δραστηριό
τητας.

Προς έπιτυχίαν τοΰ άνωτέρω 
σκοποΰ, ύφίστανται αί κάτωθι Σχο- 
λαί καί έκπαιδευτικά Ιδρύματα άν- 
τιστοίχως εις τάς διαφόρους Ά στυ- 
νομικάς 'Υπηρεσίας.
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Έκάστη τούτων διαθέτει τήν 
Νομαρχιακήν ’Αστυνομικήν Σχο
λήν. 'Η  ’Αστυνομία τοΰ Τόκιο, έχει 
τήν Μητροπολιτικήν ’Αστυνομικήν 
Σχολήν.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Διαθέτει τήν ’Εθνικήν ’Αστυνομικήν 
’Ακαδημίαν, τό άνώτατον έκπαιδευ-
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

τικον ίδρυμα δι’ άνακριτικούς υπαλ
λήλους ήγετικών θέσεων καί την 
’Αστυνομικήν Σχολήν Τηλεπικοι
νωνιών.

'Η Νομαρχιακή Άστυνομ.ική 
Σχολή προσφέρει άποκλειστικώς 
τήν βασικήν έκπαίδευσιν.

Αί περιφερειακά! ’Αστυνομικά! 
Σχολαί προσφέρουν τήν έκπαίδευσιν 
Ενωμοταρχών καί τών Δοκίμων 

’Ανθυπομοιράρχων.
'Η  Εθνική ’Ακαδημία παρέχει 

άνωτέραν έκπαίδευσιν εις τούς 'Υ
πομοιράρχους καί Μοιράρχους, οί- 
τινες πρόκειται νά πρααχθοΰν εις 
τούς άνωτέρους βαθμούς.

' Η έκπαίδευσις εν υπηρεσία διε- 
νεργεΐται άντιστοίχως εις τά Ε π ι 
τελεία τών διαφόρων ' Υπηρεσιών, 
ύπό είδικώς προς τούτο εκπαιδευ
μένων ’Αξιωματικών εποπτικής θέ- 
σεως. ’Εκτος τής έν λόγω, βάσει 
προγράμματος έν υπηρεσία συστη
ματικής καί συνεχούς έκπο:ιδεύ- 
σεως, έφαρμόζονται διάφοροι άλλοι 
τρόποι έξασφαλίσεως τής ικανοποιη
τικής άποδόσεως τών άνδρών ήτοι:

Συσκέψεις, διαλέξεις, παροχή βο
ηθημάτων, μετεκπαιδεύσεις εις διά
φορα ειδικά έκπαιδευτικά 'Ιδρύματα 
έν τώ έσωτερικιρ καί εις τήν άλλο- 
δαπήν κ.λ.π. Προσδίδεται έπί τού 
παρόντος ίδιάζουσα προσοχή εις τήν 
έκπαίδευσιν τών νέων ’Αστυνομι
κών, ΐνα καταστούν ικανοί προς 
άντιμετώπισιν τών καθ’ ήμέραν τα
χύτατα αύξανομένων προβλημάτων 
τής συγχρόνου ζωής. (Το ποσοστον 
τών ’Αστυνομικών με υπηρεσίαν 
κάτω τών 25 έτών είναι σήμερον 
27,1 ο)ο). Επομένως ένεκα τούτου 
δέον νά προσδίδεται ιδιαιτέρα προ
σοχή εις τήν καλλιτέραν προετοιμα
σίαν τών νέων ’Αστυνομικών.

δ) Τεχνική έκπαίδευσις: Έ ν τή 
Νομαρχιακή Σχολή διά τούς ’Αστυ
νομικούς κάτω τού βαθμού τού 
Άνθ ]ρχου. Επίσης αύτη διενερ- 
γεϊται καί έν τή Περιφερειακή Σχολή 
ή έν τή Εθνική ’Ακαδημία.

ε) Σχολή υποψηφίων Ενωμοταρ
χών. Εις περιφερειακήν Σχολήν 
καί Σχολήν Χοκκαΐντο.

στ) Σχολή υποψηφίων Άνθ ]ρχων. 
Ομοίως ώς άνωτέρω.

ζ) Σχολή Δοκίμων Άνθ )ρχων. 
Εκπαιδεύονται εις τήν Εθνικήν 
Ακαδημίαν.

η) Σχολή ' Υπομοιράρχων, (εΐδι- 
κ \ )■

θ) Σχολή προετοιμασίας διά τον 
άνώτερον βαθμόν. (Εθνική Α κ α 
δημία ).

ι) Σχολή έκπαιδευτών τού J UDO 
καί KENDO. (Εθνική Ακαδημία).

ια) Σχολή Ερευνών καί Μελε
τών Εθνικής Ακαδημίας. (Μοί
ραρχοι καί άνω).

ιβ) Σχολή Ανακριτών Εθνικής 
Ακαδημίας —Μοίραρχοι καί 'Υπο
μοίραρχοι κάτω τών 45 έτών, έχον- 
τες ειδικήν πείραν έρεύνης τού έγκλή 
ματος κ.λ.π.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑ 
ΤΗ Σ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διά τήν έπιτυχίαν τών σκοπώ' 
της ή Ιαπωνική Αστυνομία είναι 
σήμερον π/,ήρως έξωπλισμένη διά 
τών πλέον συγχρόνων έπιστημονι- 
κών καί τεχνικών μέσων, άνευ τών 
οποίων μια σύγχρονος Αστυνομία 
είναι αδύνατον νά άνταποκριθή εις 
τάς άπαιτήσεις καί τά προβλήματα 
τής περίπλοκου συγχρόνου ζωής. 
Παράδοσις, δύναταί τις είπεΐν, κατέ
στη άλλά καί αναντίρρητος άνάγκη. 
ή ταχυτάτη κινητοποίησις τής Α 
στυνομίας εις τήν ’Ιαπωνίαν, έν περι- 
πτώσει έπειγούσης άνάγκης.

Τά μέσα διά τών όποιων σήμερον 
είναι έφωδιασμένη ή ’Ιαπωνική Α 
στυνομία είναι τά κάτωθι:
ΑΣΤΥΝΟΜ1Κ Α ΟΧ Η Μ AT A

Περιπολικά οχήματα 2.568
Περιπολικά τροχαίας 
Λευκά δίκυκλα —SHI RO-
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ΒΑΙ 2.999
Άνακριτικά οχήματα 3.871
Μεταφορικά οχήματα 2.165
Διάφορα άλλα οχήματα 3.771

ΣΥΝΟΔΟΝ 16.360

α) Βασική έκπαίδευσις έν τή 
Νομαρχιακή Σχολή.

β) Έ ν υπηρεσία συμπληρωματι
κή έκπαίδευσις έν τή Περιφερειακή 
Σχολή.
, Εις ταύτην φοιτούν Αστυνομικοί 

μετά τήν συμπλήρωσιν τής βασι
κής των έκπαιδεύσεως, 6 μήνες ή 
1 έτος μετά τό πέρας ταύτης.

γ) Έ ν υπηρεσία έκπαίδευσις 
(Περιφερειακή Σχολή Χοκαΐντο, 
Νομαρχιακή Σχολή ή Εθνική Α 
καδημία) διά τούς κάτω τού βα
θμού τού Μοιράρχου.

Ο Ελλην Χωροφύλαξ κ. Μαρινόπουλος μετ' άλλων ξένων και Ιαπώνων συνα
δέλφων του κατά τήν Διεθνή "Εκθεσιν τής ’Οζάκα.
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Έπιπροσθέτως διαθέτουν καί 
25.000 Μοτοποδήλατα διά τούς άν- 
δρας οί όποιοι είναι τοποθετημένοι 
εις τα ’Αστυνομικά Περίπτερα τής 
Χώρας.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑΡΙΑ

Εις την ’Ιαπωνίαν υπάρχουν δέ
κα Τμήματα Λιμενικής ’Αστυνο
μίας, τά όποια έχουν άρμοδιότητα 
επί των πλέον σημαντικών λιμένων, 
ώς τοϋ Toxto, Γιοκοχάμα, Κόμπε 
καί Σιμονοσέκι. Τά Τμήματα αυτά 
έξυπηρετοΰνται υπό όγδοηκοντα 
πλοιαρίων, 5—50 τόννων. ’Εκτός 
αύτών υπάρχουν καί άλλα περίπου 
ΓΙΟ πλοιάρια τά όποια εξυπηρετούν 
περίπου άλλα 80 Τμήματα λιμένων 
άπομεμονωμένων νήσων, λιμνών, 
ποταμών κ.λ.π. τής Χώρας. Ταΰτα 
εΐνμι 15—20 τόννων. "Απαντα τά 
ανωτέρω πλωτά μέσα είναι έφω- 
διασμένα μέ τά πλέον σύγχρονα τεχ
νικά μέσα. Προσφέρουν λίαν πολυ
τίμους υπηρεσίας είς τήν άστυνό- 
μευσιν τών λιμένων, τήν δίωξιν τού 
λαθρεμπορίου, παρανόμου εισόδου 
είς τήν χώραν, διασώσεως κινδυνευ- 
έντων κ.λ.π.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ

Ή  ’Αστυνομία σήμερον διαθέτει 
εν μικρόν στόλον αεροπορικόν έκ 
14 συγχρόνων έλικοπτέρων, τά ό
ποια εξυπηρετούν τήν ’Εθνικήν 
’Αστυνομίαν καί τάς Πολιτειακάς 
τοιαύτας είς Χοκαΐντο, Καναγκάβα 
Ά ϊτσ ι καί Φουκόκα.

’Αποστολή τών άνωτέρω είναι: 
α) Νά παρακολουθούν τήν έξέ- 

λιξιν τής καταστάσεως έν περιπτώ- 
σει θεομηνιών καί μεγάλων καί σο
βαρών δυστυχημάτων.

β) Νά προσφέρουν υπηρεσίαν καί 
νά διασώζουν κινδυνεύοντας.

γ ) Νά εξυπηρετούν τήν Κοινότη-, 
τα καθ’ οίονδήποτε τρόπον, έν τώ 
πλαισίω τής δημιουργίας καί προα
γωγής τών σχέσεων ’Αστυνομίας 
καί κοινού.

δ) Νά διευκολύνουν τό άνακριτι- 
κόν καί ερευνητικόν εργον τής ’Α
στυνομίας.

ε) Νά μεταφέρουν είς περιπτώ
σεις έκτάκτων αναγκών τραυματίας 
είς Νοσοκομεία.

Τά έλικόπτερα σήμερον κατέστη
σαν άδήρητος άνάγκη διά τό άστυ- 
νομικόν εργον, λόγω τής δυνα- 
τότητος χρησιμοποιήσεώς των κατά 
πλείστους τρόπους καί λόγω τής 
ταχύτητος καί μεγάλης άκτΐνος 
δράσεώς τι^ν.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ ΑΣΤΥ 
ΝΟΜΙΑΣ

Αί Άστυνομικαί τηλεπικοινω'νίαι 
κατευθύνονται καί έλέγχονται υπό 
τού ’Αρχηγείου τής ’Εθνικής ’Αστυ
νομίας, ή όποια αποτελεί καί τό τη
λεπικοινωνιακόν Κέντρον συνδεό- 
μενον μετά τών 8 περιφερειακών Γρα
φείου του, συμπεριλαμβανομένου καί 
τού ’Αρχηγείου τής Νομαρχιακής 
’Αστυνομίας τού Χοκκαίντο.

Περαιτέρω υπάρχει ραδιοτηλε- 
πικοινωνιακόν δίκτυον έκ τών άνω-

Τά τεχνικά μέσα της Λακωνικής Αστυ
νομίας είναι όλα σύγχρονα καί άρτια διά 
τήν έπιβοήθησιν τοΰ έργου της όπως 
τά έλικόπτερα, τά πλοιάρια καί τά διά
φορα αυτοκίνητα διαλύσεως συγκεντρώ
σεων πού είκονίζονται εις τάς φωτογρα
φίας;_____________________________
τέρω περιφερειακών Γραφείων τής 
’Εθνικής ’Αστυνομίας συνδέον όλας 
τάς αντιστοίχους Νομαρχιακάς ’Ασ
τυνομίας, ’Αστυνομικά Τμήματα καί 
’Αστυνομικά Περίπτερα.

Οΰτω τό ραδιοτηλεπικοινωντα- 
κόν δίκτυον καλύπτει καί τήν παρα- 
μικροτέραν ’Αστυνομικήν μονάδα 
τής Χώρας. Έκτος τούτου ολαι αί 
Άστυνομικαί Ύπηρεσίαι τής Χώ
ρας συνδέονται δι’ ιδίας τηλεφωνικής 
αυτομάτου συνδέο·εως μετά τοΰ ’Αρ
χηγείου τής Εθνικής ’Αστυνομίας.

Ή  ’Ιαπωνική ’Αστυνομία έκτος 
τών άνωτέρω συστημάτων Ραδιο- 
τηλεπικοινωνίας καί αύτομάτου τη
λεφωνικής συνδέσεως, διαθέτει και 
δίκτυον τηλετυπικοινωνίας μεταδό- 
σεως φωτογραφιών καί έντύπων 
ήτοι πλήρες δίκτυον τηλετυπικής 
καί τηλεφωτογραφικής συνδέσεως 
τών 'Υπηρεσιών τής Χούρας. Τό 
σύστημα τούτο άπεδείχθη λίαν εξυ
πηρετικόν καί οικονομικόν, καθ
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ
Ά φ ώ ν  Κουρκουντή Ο . Ε  .

ΤΣΑΜΑΔΟΥ 16 — Π Ε ΙΡ Α ΙΕ Υ Σ  — ΤΗ Λ . 422-728

Ω ς προερχόμενος εκ τω ν Σω μάτω ν ’Α σφ αλείας, θέτω  είς τήν διάθεσιν 
τω ν κ . κ .  Α ξιω ματικώ ν καί 'Ο π λιτώ ν τής ‘Ελληνικής Χ ω ροφ υλα κής, άπαντα 
τα κάτω θι είδη καταστήματος μας :

α) ’Ανδρικά κουστούμια, σακκάκια, πανταλόνια, γραβάτες, 
υποκάμισα, υποδήματα κ . λ . π .  ώ ς καί κασμήρια καί ει
δικό τμήμα διά παραγγελίας (Έ μ π ο ρο ρρ α φ εϊον).

β ) Γυναικεία φορέματα, ταγιέρ , μαντό, κουστούμια, παν
ταλόνια , φ ο ύ σ τες, μπλούζες κ .λ . π . , ώ ς καί εϊδη προικός.

γ ) Παιδικά κουστουμάκια , φορεματάκια, υποδήματα κ . λ . π .

Ά πα ντα  τά άνωτέρω είδη μα ς, παρέχονται μέ εύκολίας πληρωμής επί μι- 
κρά προκαταβολή έκπτω σιν 10 ο)ο έπΐ τώ ν άναγραφομένων χαμηλών τιμώ ν μας 
καί έξόφλησιν τού υπολοίπου είς 20 δεκαπενθημέρους δόσεις.

’Επί τώ ν άγοραζομένων τοΐς μετρητοϊς εμπορευμάτων ή παρεχομένη έκ- 
π τω σις ανέρχεται είς είκοσι τοΐς έκατόν (2 0 ο )ο ).

Μ ε τ ά  τ ι μ ή  
Νικόλαος Κουρκουντής
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Τό κέντρον τών ηλεκτρονικών υπολογιστών τής ’Ιαπωνικής 'Αστυνομίας.

οουν έκτος της ταχυτάτης διεκπε- 
ραιώσεως τών υποθέσεων, προσφέ
ρει καί σημαντικωτάτην οικονομίαν 
εις προσωπικόν, δΓ δ ήδη έπεξετάθη 
είς δλας τάς 'ΐπηρεσιακάς Μονάδας 
της Χώρας.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕ
ΣΙΑ -ΕΦ Α ΡΜ Ο ΓΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΟ
ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

"Εν έκ τών επιστημονικών μέσων 
τα οποία η ’Ιαπωνική ’Αστυνομία 
Χρησιμοποιεί σήμερον είς εύρυτά- 
την κλίμακα προς άντιμετώπισιν 
τών συγχρόνων πολύπλοκων προ

βλημάτων είς πλείστους όσους το
μείς τής ’Αστυνομικής δραστηριό- 
τητος, ώς π. χ. τροχαία, έγκλημα 
κ.λ.π. είναι καί ό ήλεκτρονικός υπο
λογιστής, ό όποιος έξασφαλίζει τήν 
ταχυτάτην έπεξεργασίαν καί έκμε- 
τάλλευσιν μεγάλων όγκων πληρο- 
ροφοριακών στοιχείων καί παρέχει 
είς τήν ’Αστυνομίαν τεκμηριωμένα 
στοιχεία άναγκαιοϋντα διά τήν ορ
θήν έκτίμησιν καί έπίλυσιν τών έκά- 
στοτε άναφυομένων υπηρεσιακών 
προβλημάτων. /

’Επί τώ τέλει τοϋτο εϊσήχθη έν τή 
’Αστυνομία τής ’Ιαπωνίας τό σύ
στημα τών ηλεκτρονικών υπολογι
στών τό πρώτον κατά τό έτος 1964 
καί κατόπιν ενός έτους προκαταρ
κτικής καί πειραματικής εργασίας 
έςέθη είς εφαρμογήν καί λειτουργίαν
τό 1965.

Τό σύστημα τοΰτο συνίσταται έκ 
τών κυρίων ηλεκτρονικών υπολογι
στών, οί όποιοι 8ivat τοποθετημένοι 
είς τό Άρχηγεΐον τής ’Εθνικής ’Α
στυνομίας καί τά αντίστοιχα συστή
ματα μεταδόσεως καί λήψεως πλη
ροφοριών τά όποια συνδέονται μετά 
τών αντιστοίχων ’Αρχηγείων τών 
Νομαρχιακών ’Αστυνομιών όλης τής 
Χοόρας.



ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΥΙΓ Α Ρ ΙΘ . 34

1 Ψαράδων όργανο— χημικό στοιχείο.
2 Έλλην ποιητής— Νοούν καί τά κατε

στραμμένα.
3 ’Αδέξιο, μή ικανό— Δέν είναι όμαδικό.
4 Χαϊδευτικό τής Μαρίκας— Άμοιρος 

—Έτσι κλαϊνε τά νήπια (άντιστρ.).
5 Πρώτης ποιότητος — Τό μικρότερο 

μόριο— Μέγας μουσουργός.
6 “Ετσι λέγεται ένας μαύρος στό χρώμα 

—'Υπάρχει. . . καί ηλεκτρική.
7 Γιαπωνέζικο ποτό (άντιστρ.)— Συν

δέει στά ιταλικά— Μαθητικό ρήμα.
8 Αγγλικό σχοινί (άντιστρ.)— Νομός 

τής Γαλλίας— Γερμανός συγγραφεύς
— Μοντέρνος χορός.

9 Δέν είναι όλα τά προβλήματα— Ά ν
θρωπος άγγλιστΐ— Ποσοτικό έπίρ- 
ρημα (άρχ.).

10 Μέρος τού σώματος — Πόλις τής 
Θεσσαλίας.

11 Καμμιά φορά μάς τό βγάζουν (μεταφ. ’ 
—Νοούν καί τά φαντάσματα—Άλογο

12 Φίλος εις τήν ξένην— "Εχει άξια άρ- 
χαιολογική —Γνωστό είναι τό Κυ- 
λώνιο.

13 Ευτυχείς (άρχ.)— Δέν ξέρει κούρασι 
ΙούδΤ

1,4 Δέν είναι νόστιμο αότό τό φαγητό— 
Τούς. . . έπισκέφθηκε ό Όδυσσέας 
στις περιπλανήσεις του.

15 Ευοίωνοι— Συνάδελφος τού. . . Ίππο
κράτους.

ΚΑΘΕΤΩΣ

1 Πρόθεσις τοπική —Τύπος έταιρείας 
—Κόβει.

2 Λέγονται καί τά πόδια— Στρατιωτικό 
ψωμί.

3 "Εχουν κόκκινο χρώμα (οΰδ. πληθ.)— 
Περιοχές κεντρικού Νομού τής Πελο- 
ποννήσου.

4 Ευτυχής χωρίς τελικό γράμμα (άρχ.) 
—Προτρέπει— "Αρνησις— Θάλασσα 
(άρχ.).

5 Σημαίνει ' Οταν — Μετρά έπιφά- 
νειες — Έπ.νωνημα θλίψεως— Κατά- 
ρες.

(Λ ύσεις εις τήν σελίδα 584)

6 Πήλινα σκεύη (ΰποκ.)— Είναι τό μετ 
γάλο σπίτι συνήθως.

7 "Εχει καί τό ουράνιον — Νοούνται 
καί οί άκάθαρτοι, ατημέλητοι.

8 Λεπτό δέρμα— Ή  Μαρία στήν Γαλ
λία.

9 Αμετακίνητος, άμετάπειστος (μεταφ.) 
—Γυναικείο ύποκοριστικό.

10 Είναι καί τό «είς οιωνός άριστος 
άμύνεσθαι περί πάτρις»—Εννοούν τις 
μικρές δυσκολίες (μεταφορ.).

11 Έτσι λέγεται έκεΐνος πού δέν έχει 
τάκτ στήν συμπεριφορά του— Προ
ηγείται συνήθως τού δέ— Κτητικόν— 
Πράξις αγγλική.

12 Φαγητό νηπίων— Ατελείωτη λαλιά 
— Βυζαντινή νότα— Ξένη άγάπη.

13 Νοούνται καί τά λεγάμενα ύπό έχε- 
μύθειαν— Θυμίζει στάχυ.

14 Μπορεί νά είναι καί ζώον— Χρονικό 
έπίρρημα (δημ.).

15 Ποδοσφαιρικός όρος-Χ Γρήγορο (άρχ 
—Όμοιος στό μέγεθος μέ άλλον.

All Greek to Him!

Γελοιογραφία οημοσιενβεϊσα εις τήν εφημερίδα 
«Oregon Daily Journal». *Ο άρχικώς κομπορρή
μων Μουσσολίνι ομολογεί: «"Οταν σταμάτησα με 
τίποτε δεν μπορούσα νά ξαναρχίσω». (Συλλογή 

’Εθνικόν 'Ιστορικόν Μουσείου).
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Γεωγραφικές έρωιήσεις
1. Στα βουνά Πυρηναία, μεταξύ Γαλ

λίας και Μσποηιίοκ;, υπάρχει ένα 
Ανεξάρτητο κρατίδιο. Πώς λέγε
ται;

2.  Ποιό έλληνικό βουνό άλλιώς λέγε
ται καί Πενταδάκτυλος;

3 .  ’Από ποιό ποτάμι διαρρέεται ή Μα 
δρίτη;

4 .  Ή Μαλαισία εΤναι βασίλειο ή όμο- 
σπονδία κρατών;

5 . Ποιά εΤναι ή πρωτεύουσα τής Ν. 
Κορέας;

6.  Ποιος πορθμός χωρίζει την ’Ασία 
άπό τήν ’Αμερική;

7 . Ποιό εΤναι τό μεγαλύτερο κράτος 
τής βαλκανικής χερσονήσου;

8.  Ποιό εΤναι τό σπουδαιότερο λιμάνι 
τής Σουηδίας;

9 .  Ποιό νησί μας εΤναι πιο μεγάλο, 
ή Λέσβος ή ή Ρόδος;

1 0 .  Ποιά εΤναι ή μεγαλύτερη όροσειρά 
τής Θράκης;

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ ^

Μιά γυναίκα 16 έτών εΤναι σαν 
τήν ’Αφρική: παρθένος και Ανε
ξερεύνητος. 20 έτών σαν τήν 
’Ασία: μυστηριώδης και Ανα
στατωμένη. 30 έτών, σαν τήν 
’Αμερική: τεχνικώς άρτια. 40  
έτών σαν τήν Ευρώπη: λεηλα
τημένη, Αλλά γοητευτική. Καί 
50 έτών, σάν τήν Αύστραλία: 
ένδιαφέρουσα, Αλλά πολύ μα- 
κρυά γιά νά πάη κάνεις σ’ αυ
τή-

Για
δλονζ

Ή άλαζονία εΐναι σάν τά ξυλοπό- 
δαρα πού ψηλώνουν τον άνθρωττο, 
αλλά δέν τον μεγαλώνουν.

Ίγ Στο λεξικό των νέων δέν πρέπει νά 
ύπάρχη ή λέξη «αποτυχία».

*·> Ή δυστυχία έρχεται γρήγορα πε- 
τώντας μέ φτερά καί φεύγει αργά 
με τά πόδτοΓ.

■ 'Ο εγωισμός διατηρεί τον άνθρωπο, 
όπως ό πάγος τό κρέας.
Πρέπει νά είναι κανείς ελαφρός σάν 
τό πουλί καί οχι σάν τό φτερό.

: Ή ζωή είναι ακριβή. ‘Ο θάνατος εΤ
ναι φτηνός .
Πριν {θριαμβεύσουμε χρειάζεται 
νικήσουμε πολλές φορές.

’ "Οσο πιο ώραΐος εΤσαι, τόσο πιο 
ωραίο καθρέφτη έχεις.

Α Ν ΕΚΔΟ ΤΑ
Ό  Άρτοϋρο Τοσκανίνι έ- 

πρόκειτο νά διευθύνη ένα κον- 
τσέρτο κι έκατνε πρόβες μέ τήν 
όρχήστρα. Ή άρπίστρια, πού 
σ ’ δλο τό κονσέρτο δέν έπρό· 
κειτο νά παίξη παρά μία μό
νο νότα, έκανε λάθος καί χτύ
πησε άλλη χορδή. Ό  Τοσκανί
νι σταμάτησε τήν πρόβα κΓ 
Ανάγκασε τήν όρχήστρα ν’ άρ 
χίση Απ’ τήν Αρχή. Ή γυναίκα 
δμως. Απ’ τήν ταραχή της, ξα- 
νάκανε λάθος! Τότε ό Τοσκα
νίνι, θυμωμένος παράτησε τήν 
όρχήστρα κι’ έφυγε. Τή βραδυά 
τού κονσέρτου, δταν ή άρπίστρια 
έβγαλε τήν Αρπα άπό τή θήκη 
της, είδε κατάπληκτη πώς έλει 
παν όλες ο! χορδές έκτος Από 
μία: έκείνη ποΰ έπρεπε νά
παίξη!

<fb Μεταξύ φίλων:
—  Μή λυπάσαι, φίλε μου, πού έ

μεινες χήρος. Σήμερα μιά γυναίκα χά
νεις, έκατό βρίσκεις.

—  Μά, αυτό Ακριβώς μέ στενόχωρε!.

ΟρΟΛΟΓΙΑ
ΟΙΜΗΜΑΤΑ

α ν τ ζ ο υ π η
Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ  4 8  (Ε Ν Τ Ο Σ  Τ Η Σ  Σ Τ Ο Α Σ )  Γ Η Λ  
Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ  3 9  ( Σ Τ Ο Α  ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ί 
Σ Ο Φ Ο Κ Λ Ε Ο Υ Σ  4 ( Σ Τ Ο Α  ΑΘΗΝΩΝ ) 

Α Θ Η Ν Α  I

3 2 1 8  -  2 3 9

Τ Η Α .  3 2 1 0 - 3 5 7
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Τ ό εις Θεσ]νίκη v νεοϊδρυθέν Παράρτημα 
τής Πυροσβεστικής Σχολής έξέφρασεν 
άπειρους ευχαριστίας πρός τήν Δ]νσιν 
’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης διά τήν 
πολύτιμον συνδρομήν καί συμπαράστα- 
σιν αύτής πρός διευκόλυνσιν τού όλου 
έργου τής έπιτυχοϋς λειτουργίας του.

*
Ό  Γυμνασιάρχης Δημητσάνης έξέφρα

σεν έγγράφως εύχαριστίας πρός τόν Δ]τήν 
τού Α.Τ. Δημητσάνης Μοίραρχον κ. 
Κων]νον Στεργίου διά τήν δωρεάν άθλο- 
θέτησιν Κυπέλλου εις τόν νικητήν άγώ- 
νων των γυμναστικών έπιδείξεων έτους 
1972 τοΟ Γυμνασίου Δημητσάνης.

*

Ή 'Αικατερίνη Φιλιππάκη, κάτοικος 
Χανίων, έξέφρασεν ευχαριστίας (Χανιώ
τικα Νέα 5-8-72) πρός τούς άνδρας τού 
Τμήματος ’Ασφαλείας Χανίων διά τήν 
ταχεΐαν έξιχνίασιν γενομένης είς βάρος 
της κλοπής καί τήν άπόδοσιν τών κλαπέν- 
των άντικειμένων.

Η Κα ΦιλιώΜανιάτη, κάτοικος Αιγά
λεω ’Αττικής, έξέφρασεν ευχαριστίας 
πρός τούς άνδρας τής Δ.Χ. Βέροιας: 
Ταγμ]ρχην κ. ’Αθανάσιον Τζίτζον, Μοί
ραρχον κ. Γ ρηγόριον Σωτηρόπουλον, 
Ύπομ]ρχον κ. Θεόφάνην Κουκουβίνην 
καί Χωρ]κα κ. Νικόλαον Φέκκαν, διά τήν 
πρός αυτήν παρασχεθεΐσαν συνδρομήν 
καί άμέριστον συμπαράστασίν των κατά 
τήν έσχάτως γενομένην μετάβασίν της 
εις Βέρροιαν πρός άνακομιδήν τών οστών 
τοΟ πεσόντος τήν 13-9-1947, είς τόν έκείσε 
διεξα χθέντα κατά τών Κ]Σ αγώνα, αδελφού 
της Ύπεν]ρχου Γεωργίου Λουκάκου.

Ό  κ. Γεώργιος Δούτσος, κάτοικος Νεα- 
πόλεως Κοζάνης, δι’ έπιστολής, έξέφρα
σεν ειλικρινείς εύχαριστίας καί εύγνω- 
μοσύνην πρός τόν κ. ’Αρχηγόν Χωρ]κής, 
διά τήν πρός αότόν παρασχεθεΐσαν χρη
ματικήν ένίσχυσιν (5.000) δραχμών έκ τού 
Ταμείου άναξιοπαθούντων άνδρών Χωρο
φυλακής.

♦
Ό  κ. Βασίλειος Σαρλής, Γενικός Αρ

χίατρος έ. ά., κάτοικος Συνοικ. Παπάγου 
—’Αθηνών, δι’ έπιστολής του πρός τόν κ. 
’Αρχηγόν Χωρ]κής, έξέφρασεν ειλικρινή 
θαυμασμόν καί έπλεξε έγκώμια, έπ’ εύκαι- 
ρίμ τής έσχάτως είς Ρόδον έπισκέψεώς του, 
διά τόν Χωρ]κα τής Τουριστικής ’Αστυνο
μίας Ρόδου κ. Νικόλαον ΠΡΟΒΑΤΑΝ, 
θαυμάσας τήν ευγένειαν, τήν δραστηριό
τητα, τήν προσήνειαν, τήν προθυμίαν, τήν 
άξιοπρέπειαν, τήν άψογον έμφάνισιν καί 
τήν έγκυκλοπαιδικήν κατάρτισιν αότοϋ 
δστις, παρά τήν μεγίστην τουριστικήν 
κίνησιν, έξεΰρε πάραυτα στέγην είς τόν 
άνωτέρω έπιστολογράφον, καί έξενά- 
γησε τούτον είς άπασαν σχεδόν τήν νή
σον πληρέστατα.

*

ΤόένΆργοστολίφΝοσοκομεΐον Κεφα- 
ληνίας, κατόπιν προτάσεως έμπεριστατω- 
μένης τού μαιευτήρος —γυναικολόγου 
’Ιατρού κ. Κων]νου Καλού, Δ]ντοΰ Γυναι- 
κολογικής Κλινικής αύτοΰ, έξέφρασεν 
ειλικρινείς εύχαριστίας καί θερμά συγχα
ρητήρια πρός τόν Χωρ]κα κ. ’Ιωάννην 
ΣΤΡΟΥΖΑΝ τού Α.Τ. ’Αργοστολιού διά 
τήν παρ’ αυτού πρόθυμον καί άνιδιοτελή 
προσφοράν αίματος πρός διάσωσιν γυ- 
ναικός υποστάτης έσωτερικήν αιμορρα
γίαν λόγιρ έξωμητρίου κυήσεως.

Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α !  Π Ρ Ο Β Ο Λ Α Ι

Τό Άρχηγείον Χωροφυλακής συνεχί- 
ζον τάς προσπάθειας του πρός άνάπτυξιν 
τών Δημοσίων σχέσεων, τήν προβολήν 
τού έργου του καί τήν ψυχαγωγίαν τού 
κοινού τής ύπαίθρου, κατά τόν μήνα 
’Ιούλιον έ. έτ., άπέστειλεν ειδικόν συνερ- 
γεΐον (Φορητόν Κινηματογράφον) έκ τής 
έδρας του είς Κρήτην ένθα περιώδευσε 
ικανά χωρία όρεινά είς τούς Νομούς Χα
νίων, Ηρακλείου, Λασιθίου καί Ρεθύμνης 
(άρμοδιότης τής Α.Δ.Χ. Κρήτης) καί έφε- 
ρεν είς πέρας, λίαν έπιτυχώς, τήν άπο- 
στολήν του μέ τήν συνδρομήν βεβαίως 
καί τήν συνεργασίαν τών πρός τόν σκοπόν 
τούτον διατεθέντωνβαθμοφόρων καί μέ
σων κινήσεως παρά τών οικείων Διοι
κήσεων Χωροφυλακής Κρήτης.

Τό πρόγραμμα περιελάμβανε ταινίας πού 
περιείχον στοιχεία άπό τήν δλην δραστη
ριότητα τού Σώματος ώς έπίσης καί τοιαι- 
τας ’Αστυνομικού καί μορφωτικού έν γένει 
περιεχομένου (άθλητικόν ρεπορτάζ, έπι- 
δείξεις άλεξιπτωτιστών πρός δοκίμους 
’Αξιωματικούς Χωρ]κής, τελετήν λήξεως 
έκπαιδεύσεως τών γυναικών ’Αστυνομι
κών Χωροφυλακής, ταινίας διά καταχρή
σεις ναρκωτικών, αιμοδοσίαν άνδρών 
κ.λ.π.).

Διά τής έπιτυχεστάτης αύτής πρωτοβου
λίας έπετεύχθη άναμφιβόλως ένα άκόμη 
βήμα είς τό έργον προσεγγίσεως καί συνερ
γασίας ’Αστυνομικού όργάνου καί πολί
του, συμφώνως πρός τά παρασχεθέντα 
ήμΐν στοιχεία τών άρμοδίων Υπηρεσιών

ΗΘΙΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΝΔΡΩΝ

Άπενεμήθη πανηγυρικός έπαινος ύπό 
τού Αρχηγείου Χωρ]κής είς τούς Χωρο
φύλακας τής Ύποδ]νσεως Γενικής ‘Ασφα
λείας Θεσ]νίκης Γεώργιον ΠΑΝΑΡΑΝ 
καί Δημήτριον ΚΥΜΙΩΝΗΝ διότι ώξ 
μέλη πληρώματος περιπολικού, άνέπτυξαν 
άσυνήθη ζήλον καί δραστηριότητα καί 
έπέτυχον τήν σύλληψιν (29-6-72) μέ άμε
σον τής ζωής των κίνδυνον, λόγοι τών 
κρατουσών δυσμενών συνθηκών (σκότος 

—κακή όδική κατάστασις—ίλιγγιώδης τα- 
χύτης διωκομένου αύτοκινήτου)—δύο (2) 
λαθρεμπόρων ναρκωτικών, καταδίκων 
κρατουμένων, άποδρασάντων τήν 27-6-72 
έκ τού Δημοτικού Νοσοκομείου Θεσ
σαλονίκης ένθα ένοσηλεύοντο.

Ωσαύτως άπενεμήθη πανηγυρικός έπαι
νος εις τούς Χωρ]κας Χρήστον ΓΕΩΡΓΟ- 
ΠΟΥΛΟΝ καί Δημοσθένην ΚΑΡΑΧΑΛΙ- 
ΑΝ τής αύτής ώς άνω "Υπηρεσίας, διότι 
έργασθέντες μεθοδικώς καί άναπτύξαντες 
τήν δέουσαν πρωτοβουλίαν—πέραν τού 
συνήθους ώραρίου άπασχολήσεώς των 
τήν 29-6-72 έπέτυχον τήν σύλληψιν κα
κοποιού, καταδίκου κρατουμένου, άπο- 
δράσαντος έκ τού είς δ ένοσηλεύετο Δη
μοτικού Νοσοκομείου Θεσίνίκης, προσέ
τι δέ, συνέβαλον θετικώς είς τήν σύλλη
ψιν τών δύο (2) ώς άνω άποδρασάντων κα
ταδίκων κακοποιών συγκροτούμενων μετ’ 
αυτού είς Θεσ]νίκην.

ΝΕΑΙ ΦΛΟΓΟΦΟΡΟΙ ΣΤΟΛΗΣ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑ- 
ΣΠΙΣΤΩΝ

Άπεφασίσθη ύπό τού ’Αρχηγείου Χω
ροφυλακής δπως, οι κ.κ. ’Αξιωματικοί 
καί ’Ανθυπασπισταί τού Σώματος, φέρουν 
έπί τών στολών, χλαινών των κ.λ.π. νέας 
φλογοφόρους άποχρώσεως στιλπνής έπαρ- 
γύρου, μέ τάς φλόγας αύτών συγκλινού- 
σας πρός τόν λαιμόν, κατά τά κεκανονι- 
σμένα, άπό τής ένάρξεως τής περιβολής 
τής χειμερινής των στολής κατά τήν 
άρξαμένην νέαν χειμερινήν περίοδον 
(’Οκτώβριος 1972). Σχετική ή ύπ’ άριθ. 
221] 12]61 α έ. έ. Δ]γή ’Αρχηγείου Χωρ]κής.

Χωρ]κής Κρήτης, τών εύμενών τού τοπι
κού τύπου σχολίων καί τών παρά τής κοι
νής γνώμης έκφρασθεισών ύπέρ τής Χωρ- 
ροφυλακής άξιολόγων έντυπώσεων, ευ
χαριστιών καί κρίσεων. Ή προσπάθεια 
θά συνεχισθή διά μεταβάσεως τού κινη
τού κινηματογραφικού συνεργίου καί είς 
άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα τής χώ
ρας.
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ΕΥΓΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Μέ ιδιαιτέραν συγκίνησιν καί ικανο
ποίηση» φέρομεν εις γνώση των αναγνω
στών μας τά τής πρωτοβουλίας καί τών 
άνθρωπιστικών ένεργειών τοϋ Άνθ]στοϋ 
τοΰ Β' Άστυνομ. Τμήματος Λαρίσης κ. 
’Αθανασίου ΣΕΡΑΦΕΙΜ ό όποιος έκινη- 
τοποιήθη πάραυτα, άμα τή άναγγγελία 
τής αυτοθυσίας άγνώστου πρός αυτόν 
μαθητοϋ τοΰ Οικονομικού Γυμνασίου 
Βόλου, δστις έπνίγη διασώσας έκ βεβαί
ου θανάτου κινδυνεύοντα συμμαθητήν 
του. Έπεκοινωνήσας έγγράφως ό ανωτέ
ρω Άνθ]στής μετά τής δ]νσεως τής έν 
Βόλω έγκριτου έφημερίδος «ΤΑΧΥΔΡΟ
ΜΟΣ» ήνοιξεν ειδικόν λογαριασμόν, έκ 
πρώτης προσφοράς τοϋ ίδιου έκ (500) 
δραχμών, πρός ένίσχυσιν τής οίκονογε- 
νείας τοϋ Τωάννου ΚΑΡΑΝΤΟΥΡΟΥ, 
καί εϊς μνήμην τοϋ εις τήν θαλασσίαν πε
ριοχήν Βόλου τήν 30-6-72 πνιγέντος ανα
πήρου υίοϋ του, μαθητοϋ Γυμνασίου, έτών 
16, έν τή προσπαθείς τουβόπως έπιτύχη 
τήν διάσωσιν τοϋ κινδυνεύσαντος νά 
πνιγή, λόγω άγνοιας κολυμβήσεως, συμ- 
μαθητοϋ του.

Ή εύγενής καί άνθρωπιστική αυτή ένέρ- 
γεια τοΰ άνωτέρω Άνθυπασπιστοΰ, έν 
τώ προσώπω τοΰ όποιου έτιμήθη ιδιαιτέ
ρως τό Σώμα μας δΓ εΰμενεστάτων σχο
λίων ύπό τοΰ πατρός τοϋ θύματος, τής 
κοινής γνώμης καί τοϋ τύπου, συνετέλεσεν 
άφ’ ένός μέν εϊς τήν άφύπνισιν καί κινητο
ποίηση ύγιώς σκεπτομένων προσώπων 
πού προσέτρεξαν είςάρωγήνκαί βοήθειαν 
υλικήν καί ήθικήν πρός τήν οικογέ
νειαν τοϋ ήρωος μαθητοϋ, άφ’ έτέρου δέ 
τήν ήθικήν άξιολόγησιν τής πράξεως τοϋ 
έφήβου, τιμηθέντος μεταθανατίως, άπο- 
φάσει είδικοΰ Συμβουλίου τοΰ Εμπορικού 
Ναυτικοϋ διά χρυσοΰ μεταλλίου Α' 
Τάξεως.

Ο Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ  
Ε Ι Σ  Τ Η Ν  X Ω Ρ )  Κ Η Ν

Είς τούς προσφάτους διεξαχθέντας είς 
Σμύρνην Τουρκίας Βαλκανικούς άγώνας 
στίβου έτους 1972 είς οϋς, ώς γνωστόν, ή 
’Εθνική Όμάς μας κατέλαβε τήν Α' θέ- 
σιν είς τήν γενικήν βαθμολογίαν, μετέσχεν 
καί όμάς άθλητών Χωροφυλακής (ώς μέ
λος τής ’Εθνικής Όμάδος Ελλάδος), ής 
οί άθληταί έσημείωσαν τάς ακολούθους 
έπιτυχίας:
—Χωρ]λαξ Σπήλιος ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
εϊς άγώνισμα δρόμου: 5.000 μ. μέ χρόνον 
14'.02" δεύτερος, είς τό τοιοϋτον τών 1.500 
μ. μέ χρόνον 3/40, 09 τρίτος καί τό τών 
800 μ. μέ χρόνον 1 .’48", 9 πέμπτος, συγκεν- 
τρώσας (11) βαθμούς.

—Χωρ]λαξ Γεώργιος ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ 
ήλθε τρίτος είς τά 400 μ. μετ’ έμποδίων 
μέ χρόνον 5Γ, 7, λαβών βαθμούς (4).

—Χωρ]λαξ Παναγιώτης ΝΑΚΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ κατέβαλε τήν 5ην θέσιν είς τόν 
δρόμον 3.000 μ. μετά φυσικών έμποδίων είς 
χρόνον 8.45" λαβών (2) βαθμούς καί

—Χωρ]λαξ ΆνδρέαςΜΠΑΡΑΚΤΙΑΡΗΣ 
καταλαβών τήν 5ην θέσιν είς τό άλμα 
τριπλοϋν μέ έπίδοσιν 15.59 μ. έτυχε βαθμών 
( 2).

*

Οί άθληταί Χωροφύλακες Σπήλιος 
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ καί Παναγιώτης 
ΝΑΚΟΠΟΥΑΟΣ, μέλη τής άθλητικής 
όμάδος τοϋ Σώματός μας, μετέβησαν είς 
Μονάχον (Δυτ. Γερμανίας) μετά τών λοι
πών άθλητών τής ’Εθνικής μας Όμάδος 
καί συμμετέσχον είς τούς άγώνας τής XX 
Όλυμπιάδος έτους 1972.

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ο Σ  Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  
Ο Π Λ Ι Τ Ω Ν  Κ Α Ι  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν  Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν  

Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

Συνεκροτήθησαν είς Σώματα, τήν 17-7- 
72, τά διά τών άρχαιρεσιών τής 9-6-72 
έκλεγέντα μέλη τοΰ Διοικητικού καί ’Επο
πτικού καί Συμβουλίου τοϋνεοσυστα- 
θέντος «Οικοδομικού Συνεταιρισμού 'Ο
πλιτών καί Πολιτικών Υπαλλήλων Χω
ροφυλακής Σ.Π.Ε.», όστις στεγάζεται είς 
τό έπί τής όδοϋ Ίουλιανοΰ 36 οίκημα 
’Αρχηγείου Χωροφυλακής.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον αύτοΰ άπε- 
τελέσθη έκ τών: 1) Ένωμ. ’Αθανασίου 
Στρατή ώς Προέδρου, 2) Ένωμ. Νικολάου 
Τζέμη ώς ’Αντιπροέδρου, 3) Ένωμ. Πα- 
ναγιώτου Βασιλά’κη ώς Γενικοϋ Γραμμα- 
τέως, 4) Ένωμίρχου Χρίστου Μπονέλη 
ώς Ταμίου, 5) Ένωμ. Σωτηρακοπούλου 
Παναγιώτου, 6) Χωρ]κος Μαστρογιάννη, 
καί 7) Χωρ]κος Τωάννου Κων. Σατλά- 
νη. ώς μελών.

Τό Εποπτικόν Συμβούλιον συνεκροτή- 
θη έκ τών : 1) Ένωμ. Χαραλάμπους Παρ- 
χαρίδη ώς Προϊσταμένου, 2) Χωρ]κος 
Τωάννου Βόγκα καί 3) Χωρ]κος Νικολάου 
Παπακώστα, ώς μελών.

Πληροφοροΰμεν τούς ένδιαφερομένους 
έκ τών άναγνωστών μας ότι ή σύστασις 
τοΰ Συνεταιρισμού, δστις λειτουργεί βά
σει τών άρχών τοΰ Ιδιωτικού Δικαίου.

άποτελεϊ έκδήλωσιν τής μερίμνης τής 
ήγεσίας τοϋ Σώματος πρός έπίλυσιν τοΰ 
προβλήματος στεγάσεως τών όπλιτών μας 
καί δτι πρός έπιτυχίαν τών σκοπών αύτοϋ 
θά καταβληθούν άπασαι αί δέουσαι προ- 
σπάθειαι, διά τήν έντός συντόμου χρό
νου όργάνωσιν αύτοϋ κ.λ.π. ώστε νά άν- 
ταποκριθή είς τά προσδοκίας πάντων καί 
τήν άποστολήν του. Κρίνομεν χρήσιμον 
δέ νά τονίσωμεν δτι οί άποτελέσαντες τά 
Συμβούλια Διοικήσεως τοΰ Συνεταιρισμού 
άνδρες τοϋ Σώματος έργάζονται πέραν 
τών ώρών έργασίας των, χάριν τοΰ γενι- 
κωτέρου συμφέροντος τών συναδέλφων 
των άνευ προσωπικού ώφελήματος, καθ’ 
όσον τό άξίωμά των είναι τιμητικόν.

Παρακαλοΰμεν άπαντας τούς ένδιαφερο
μένους δπως έπιδείξουν άνάλογον κατα
νόηση καί άναμείνουν τάς έξελίξεις έπί 
τής προόδου τοϋ Συνεταιρισμού άτινας θά 
πληροφορηθοϋν ύπηρεσιακώς.

Άνακοινοΰται δέ δτι ή διά τήν 18-8-72 
όρισθεΐσα Α' Τακτική Γενική Συνέλευσις 
τών μελών τοϋ Συνεταιρισμού άνεβλήθη. 
έλλείψει νομίμου άπαρτίας. Ή  Συνέλευσις 
συνήλθεν έκ νέου τήν 25-8-72 καί καθώ- 
ρισε τά χρηματικά ποσά άτινα θά καταβά
λουν τά έγγραφόμενα μέλη διά μήνιαίαν 
συνδρομήν καί τέλη έγγραφής των.

ΠΡΟΣΚΗΣΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  
ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΕΝΩΜΟΤΑΡΧΩΝ

Προσεκλήθησαν πρός έκπαίδευσιν (1- 
9-72) είς τό II Τμήμα τής Σχολής 'Οπλι
τών Χωρ]κής έκατόν έξήκοντα τρεις (163) 
έκ τών έπιτυχόντων ύποψηφίων, άποφοί- 
των Γυμνασίου ίδιωτών δοκίμων Χωρο
φυλάκων καί Χωρ]κων, κατά σειράν έπι
τυχίας, έκ τοϋ κεκυρωμένου πίνακος, έξ 
ών είκοσι καί είς (21) τυγχάνουν έπιλα-, 
χόντες, είσαγόμενοι συμφώνως πρός τάς 
εύεργετικάς διατάξεις τών Ν.Δ. 4089)60. 
179)69, Ν. 4471)65 καί 1370)44 (σχετ. Α.Π. 
422)2)21 ογ άπό 24-8-72 Διαταγή Α. Χωρο
φυλακής).

Προεκηρύχθη έπίσης είσιτήριος δια
γωνισμός έτους 1972 πρός εισαγωγήν (14) 
δέκα τεσσάρων ΓΥΝΑΙΚΩΝ Χωροφυλά
κων, Δοκίμων Χωροφυλάκων καί ίδιωτί- 
δων, άποφοίτων Γυμνασίου, είς τό Β’ Τμή
μα τής Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών, ώς Δοκίμων 
Υπενωμοταρχών. Ό  διαγωνισμός διε- 
ξήχθη τήν 14ην καί 15-9-1972 είς ’Αθήνας 
καί ■ Θεσ]νίκην. Εξεταστέα ιΐαθήματα: 
Ελληνικά (έκθεσις Ιδεών), Μαθηματικά, 
Γεωγραφία καί Ιστορία. Αί ξέναι γλώσ- 
σαι είναι προαιρετικοί. Σχετική ή ύπ’ άριθ. 
422]2]30β άπό 24-8-72 διαταγή τοϋ Α. Χω
ροφυλακής πρός τάς Δ]σεις ’Αξιωματικών 
Χωρ)κής ήτις καθορίζει τά ύποβλητέα δι- 
καιολογητικά, τόν τρόπον καί τόπον διε- 
νεργείας τών διαγωνισμών, τά έξεταστέα 
μαθήματα κ.λ.π.

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε Ι Σ

1 ΔΙΕΤΑΧΘΗ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

α. ’Από 1-9-72 έως 20-6-74 50 Δοκ. 
Άξ]κών είς Σ. A. X.

β. Άπό 1-9-72 έως 30-6-73 244 Δοκ. 
Ύπεν]ρχών είς Σ. Ο. X. Β-. Τμήμα.

γ. Άπό 11-9-72 είς 10-11-72 60 Ύπαξιω- 
ματικών είς τό Σχολεΐον Τροχαίας Χω
ροφυλακής.

δ. Άπό 11-9-72 -  10-11-72 40 Χωρ]κων 
είς τό Σχολεΐον Τροχαίας Όπλιτών Χωρ. 

—Κατωτ. Α. Π.
-» ε. Άπό 11-9-72^11-11-72 40 Ύπαξ]κών 
είς τό Σχολεΐον Εθνικής Άσφαλ. 'Υπα- 
ξιωματικών Χωρ]κής—Α.Π.

στ. Άπό 11-9-72-30-9-72 40 'Υπομοι
ράρχων—Άνθ)ρχων είς τό Σχολεΐον Αγο
ρανομίας Άξ)κών Χωρ]κής—Α. Π.

ζ. Άπό 11-9-72 -  30-9-72 40 Ύπαξ]κών 
είς τό Σχολ. Αγορανομίας Όπλιτών 
—Κατωτ. Χωρ.—Α. Π.

η. Άπό 15-9-72- 15-12-72 60 Χωρ]κων 
είς τήν Σχολήν 'Οδηγών αύτοκινήτων.

θ. Άπό 11-9-72 -  30-9-72 10 Όπλιτών 
είς τήν Φωτογραφικήν Τέχνην.

ι. Άπό 25-9-72 -  15-10-72 3 Κατωτ. 
Άξ]κών είς Σχολήν Επιλογής Στρατοϋ.

2. ΕΛΗΞΕΝ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

α. Τήν 13-8-72 20 Ύπεν]ρχών έκπαιδευ- 
θέντων είς τήν Δακτυλοσκοπικήν Τέχνην.
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Ε Λ Η Φ Θ Η Σ Α Ν Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ι

—ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ 
—ΔΕΑΤΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩ

ΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
—Η ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 
—Ο ΣΩΤΗΡ
—ΔΕΑΤΙΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩ> 

ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
—ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ 
—ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΦΩΝΗ 
—ΠΡΩΊΑ (Κομοτινής)
—ΔΡΑΣΙΣ ('Ηλιουπόλεως—’Αττικής)
—ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ (Κεφ]νίας—’Ιθάκης) 
—ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 
—Ο ΚΡΙΚΟΣ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΦΟΦΩΝ 
—Ο ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ 
—ΕΚΚΛΗΣΙΑ
—ΠΙΕΡΙΑ (Δελτίον Νομαρχίας)
—Η ΠΑΤΡΙΣ 
—ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

-ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
—ΕΛΠΑ
—ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 
—ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 
—Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ 
—ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤ

ΤΙΚΗΣ
— ΝΕΣΤΩΡ (Μεσσηνίας) 
—ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ καί ΑΘΗ- 

ΝΑΤ ΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
—ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ 
-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ (Λαμία)
-ΞΑΝΘΗ
—ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
—Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 
—ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ

—Σαμοθράκη ή Νήσος τών Κάβειρων, κ. 
Αθανασίου ’ Α ναστασοπούλου, Ύ πομοι- 
ράρχου.

—Οί γιορτές, τά παιδιά καί τά παιγνίδια, 
κ. Κων]νορ Λιάπη. διδασκάλου.

—Ιστορικά διδάγματα έκ τών πολέμων 
1912—1913, κ. ’Αθανασίου Τασιαδάμη, 

Μοιράρχου.
—Τό πρόβλημα τής διατηρήσεως ή μή τής 

ποινής τοΟ θανάτου ώς έγκληματοπρο- 
ληπτικοΰ μέσου, κ. Νικολάου Κορφιά- 
τη, Καθηγητοϋ τέως Είσαγγελέως.

—Ίσότης δικαιωμάτων διαδίκων έν τφ 
Κ.Π.Δ. κατά τήν προδικασίαν. Κατ’ 
άντιπαράστασιν έξετασις άπολογηθέν- 
τος κατηγορουμένου πρός Πολιτικώς 
Ένάγοντα-Συμπαράστασις συνηγόρων, 
τού αυτού ώς άνω.

—Τέτανος (Ή  άρρώστεια φόβητρον στή 
ζωή μας), κ. Βασιλείου Κέκη, Χει- 
ρούργου, Ύφηγητοϋ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών.

—Ή  άθεΐα χθες καί σήμερα, Παν. Άρχη- 
μανδρίτου ’Αμβροσίου Λενή.

·*·
'Ο Βολταΐρος άνάψερε συχ

νά αυτά τά λόγια τού Λουδοβί
κου:
j, — ιΚάθε φορά πού διορίζω 
κάποιον αέ μιά κενή θέση, δη
μιουργώ έκατό δυσάρεστη μέ
νους κι’ έναν άχάριοτο!...

Λ Υ Σ Ε Ι Σ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ ΥΙΓ ΑΡΙΘ . 34

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

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1) Άνδόρρα 2) Ό  Ταΰγετος 3) Άπό 
τό Γσυαδαλκιβίρ 4) 'Ομοσπονδία ένδε
κα κρατών 5) Ή  Σεούλ 6) 'Ο Βερίγ- 
γειος πορθμός 7) Ή  Γιουγκοσλαβία 8) 
Τό Γκαίτεμποργκ 9) Ή  Λέσβος 10) Ή  
Ροδόπη.

—ΝΙΟΧΩΡΙ (Παραχελωϊτιδος) 
—ΑΧΑΙΑ—CLAUSS

Τήν Κυριακήν ΙΟην Σεπτεμβρίου 1972 εις τό Δημοτικόν Στάδιον τής Λαμίας 
ό τοπικός "Ομιλος Φίλων Χωροφυλακής ώργάνωσε, τή βοηθείμ καί τοϋ "Ομίλου 
Φίλων Χωροφυλακής Αιγάλεω, ώραίαν έορταστικήν έκδήλωσιν μέ πλούσιον καλ
λιτεχνικόν καί ψυχαγωγικόν πρόγραμμα.

'Η έκδήλωσις τελούσα ύπό τήν προστασίαν τού Άνωτέρου Διοικητοϋ Χωρο
φυλακής Στερεός Ελλάδος Συνταγματάρχου κ. Ν. ΠΛΕΜΜΕΝΟΥ, έσημείωσε 
καταπληκτικήν έπιτυχίαν. Ό  χώρος τής έορτής κατεκλύσθη κυριολεκτικώς ύπό 
χιλιάδων Λαμιέων, οί όποιοι άπήλαυσαν ένα ωραιότατο πρόγραμμα. Αξίζουν πρά
γματι συγχαρητήρια εις τούς διοργανωτάς τής έκδηλώσεως καί εις τόν άκάματον 
Πρόεδρον τού 'Ομίλου Φίλων Χωροφυλακής Αιγάλεω κ. ΖΗΡΟΝ ό όποιος έβοή- 
θησεν ούσιωδώς εις τήν έπιτυχίαν τής έκδηλώσεως. Αί εισπράξεις τής έορτής θά 
διατεθούν ύπέρ τών σκοπών τού 'Ομίλου Φίλων Χωροφυλακής Λαμίας.

Εις τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπον άπό τήν έκδήλωσιν.
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OCTOBER 1940...
The Greek soldier creates on the rocky 

and unhospitable peaks of mount Pindos 
a new MARATHON.

The entire World turns his eyes towards 
Greece and expresses its respect and admi
ration because it was, Geerce, that won 
the first victory chalked up against the Axis 
at the ctitical moment when other Nations 
had collapsed at the first stroke. It is then 
not amazing that many World’s Leaders 
have stated that «... in the past we used to 
say, that the Hellenes fight like heroes, but 
from now on, shall say that the Heroes 
fight like the Hellenes...»

IN THIS ISSUE
Major John Tripis pays a humble tribute to the Heroes who created the Miracle of 1940 by gi
ving a brief account of what had happehed at that historical moment in Greece and by citing 
what the thattime World Leaders had said about this small Nation, which was the only one 
to win the first victory chalked up against a tremendously stronger and bigger enemy.
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THE CONTENTS OF THE ISSUE

Page 530 : «THE MIRACLE OF 1940...»
By the War Correspondent LELAND 
STOWE.
«I never expected to find in this small 
Country the ideal soldier. I never saw in 
my life before soldiers enjoying and being 
happy in wartime and in such unbeara
ble hardships, like the tiny but so brave 
Greek soldiers...» wrote this correspon
dent in 1940.

Page 532 : THE PRESERVATION OF THE TRA
DITIONS.
By DEMETRIOS OIKONOMIDES, 
Athens University Professor of Laography. 
«In order to survive as Men and as a 
Nation, we must parallel to the acqui- 
tision and enjoying of the abundant and 
various creations of the modern techno
logy, I think, we must respect, assimila
te and preserve our long and glorious 
traditions...»

Page 534 : THE COMMUNICATION IN THE 
COMBAT OF PINDOS.
By rd. General DEMETRIUS MACHAS. 
No battle can ever be won without ef
fective communication says an old fighter 
of the epopee of 1940.

Page 536 : THE GENDARMERY’S DUTIES DU
RING THE 37th THESSALONIKI IN
TERNATIONAL FAIR.
Captain Athanassios TASIADAMIS, gi
ves a brief account of the duties of the 
Gendarmery during the International Fair 
of Thessaloniki which is held from sept. 
3rd to Sept. 23rd each year.

Page 538 : THE BATTLE OF DIMITSANA — 30 
August 1948.—
history is replete of events like the «Bat
tle of Dimitsana» which is another proof 
that this small Nation despite the hard
ships of the world war 11 continued to 
resist the new threat this time coming 
from the International Communism. 

Page 574 : TRAFFIC IN 1972.
A humoristic story about traffic around 
the world today.

Page 545 : PLANNING IN THE PUBLIC ADMI
NISTRATION.
Gendarmery Lt. Col. NIKOLAOS TZA- 
NETOPOULOS gives us some hints on 
this most important procedure of the Pu
blic Administration.

Page 546 : THE HELLENIC GENDARMERY IN

THE EPOPEE OF 1940.
By News-correspondent Mr. Nikolaos 
KTENIADES.
The Gendarmery because of its mission 
and its long and glorious tradition was 
among the first to experience the hard
ships of the new war, and they shared 
with the Army great responsibilities and 
duties.

Page 554 : TRAVELLING AROUND GREECE 
S I A T I ST A.
Mr. GEORGE BONTAS, Director of 
the Public Library of Siatista, gives a 
brief story about this small city of We
stern Macedonia, which has brilliant hi
story.

Page 558 : THE POCKER OF THE DEALERS IN 
ANTIQUITIES.
A humoristic story by Gendarmery Lt 
Christos REPAS.

Page 552 : THE CHAMPIONSHIP OF VOLLEY
BALL.
Another triumph of the Gendarmery 
Athletes during the year 1972.

Page 560 : A MOTHER’S SMILE TO OUR SICK 
GENDARMES.
Mrs LOUKIA KARAVITIS, the wife of 
our Chief Christos Karavitis, who is a 
distinguished Lady of the Athenian so
ciety for her social activities visited the 
Gendarmery patients in the hospitals of 
Athens offering them a mother’s smile 
which they needed so much...

Page 562 : SAINT DEMETRIUS THE LOUBA- 
DIARIS.
An historical story about the Saint DE
METRIUS the so-called Loubardiaris by 
IOANNIS KAMBOUROGLOU.

Page 566 : THE END OF A VETERAN SERGE
ANT.
Gendarmery Warrant Officer Mr. DE
MOS PAPADOPOULOS gives us the 
story of a vateran sergent of the 1940 
war who recalls the moments of his youth 
when he wasx fighting on the moun
tains of N. Epirus and he finally died 
on the day of the Anniversary of the 
1940 Epopee.
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ining - Operation - Technical facilities 
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«GREECE has by right been 
called the country of miracles, 
and perhaps the greatest of them 
is the way in which she renews her 
glorious history from century to 
century...»

SAM WELLS

32 YEARS AGO

THE GREEK WAR MIRACLE

OF
What the great American Phi- 

lellene Sam Wells said in 1940 about 
Greece, because of the glorious epo
pee of 1940, it is neither strange nor 
an exaggeration, but it is an undis
puted reality, since Greece has re
peatedly proved it as being true.

If one would go through the pa
ges of the long and glorious Greek 
history, he surely would find out that 
Greece has always been the unique 
and most successful defender of 
Man’s dignity, liberty and human 
civilisation as ' well. This should 
not be taken as a simple boasting 
of the Hellenes but it is an undis
puted fact that has repeatedly been 
verified by many Great Men of 
Mankind, both of the past and the 
present day.

No one can ever dispute what the 
Great Philosopher Goethe has said 
about Greece : «Whatever are the 
brains and the heart for the human 
being, is also Greece for the Man
kind ...»,

1940
Greece, is not but a small country 

on the crossroads of three conti
nents. It is the Land of «legends 
and glory». Although a very small 
country, Greece, has a long and 
glorious history that goes back to 
over 5000 years and it is generally 
accepted by everybody as being the 
Motherland and the craddle of the 
human civilisation.

Greece because of her most stra
tegic and important geographical 
position had not only suffered, 
through the centuries, a lot of ad
ventures and catastrophies. But, dhe 
had also the opportunity of going 
through the bittest test of endurance 
and to prove that being a Nation 
based upon a superhuman and ori
ginal civilisation and upon great 
ideals and traditions could not but 
survive all dangers and attempts of 
many barberic people to destroy 
and vanish her even up to the pre
sent day.

The Hellenic history is replete

with events which consist the haid 
test of endurance during which the 
Hellenes paid supreme sacrifice in 
winning and safeguarding the inva
luable heritage which they were 
handing over to each new genera
tion from the far-distant centuries 
up to 1940- 1941.
In 1940, Greece was once more 
presented with another great oppor
tunity to prove that her children 
were genuine had true descendants 
of those great Men who had been de
fending human civilisation through 
the centuries.

The Nazi «Blitzkrieg» had al
ready taken by surprise most of the 
European countries which had col
lapsed at once. Most of them had 
collapsed at the very first stroke of 
the mechanised Monster of Nazism. 
But there was only a small and 
poor Nation which did not give up 
yet. That Nation was Greece, the 
Motherland of the highest Human 
Ideals and the craddle of Democra
cy and Liberty. '

This small country once more 
undertook decisively the great and 
primary role she had already played 
many times in the past, the role of
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the defender of human civilisation 
and Man’s dignity against a new 
barbaric threat coming this time 
from the very heart of Europe, the 
Fascist Italy and Germany. This 
small and poor country had to 
fight heroically against these two 
great Nazi Empires and it almost 
defeated an aggressor ten or more 
times bigger and stronger than it.

The Hellenes were the only ones 
from all Europeans to sustain a 
successful landcampaign against the 
Axis on the European Continent 
for the first four years of the World 
War II.

Greece was the only Nation not 
only to say the Great «0^1» (NO) 
on 28 October 1940 to the Italian 
Dictator Benito Moussolini, but 
also to unveil the existing weaknes
ses of the Fascistic Axis and to 
prove that it was not undefeated 
as every one at that time believed. 
And it was only when the German 
Nazis decided to interfere and save 
Moussolini from a further shame 
and defeat that Greece collapsed to 
the cowardly aggression of the two 
huge Fascistic Empires. Greece did 
not though give up herself at once. 
On the contrary she had once more 
an opportunity to repeat an other 
great and decisive «0X1» (NO), to 
the Hitlers’hordes which were for- 
rced to pay a very costly fare in order 
to pass through this brave small 
country on 6 April 1941.

We should consider our most 
great duty both towards our Coun
try and those who have from time 
to time sacrificed their lives for 
the independence of our country 
and created epopees like the one 
of 1940- 1941, to recall the events 
of the past, because our today’s 
Prime Minister Mr. George Papa- 
dopoulos stressed on many occasions 
«the celebration of the anniversary 
of the great historical events, such 
as the 1940 Victory, it is not only 
a humble tribute to those brave 
heroes who created it, but also it 
is an opportunity to get new lessons 
and new examples of selfsacrifice 
in order to teach the oncoming new 
generations.

And the greatest teaching is that 
the Victory of 1940- 1941 was the 
result of the psychical unanimity 
of the Greek people and of the in
fluence of the great ideals and tra
ditions of the Hellenic heritage».

The occupation of Albania by 
Moussolini in April 1939 extended 
the European crisis to the South- 
East Europe. Greece could scarcely 
hope to escape the general conflict 
that was obviously approaching her 
borders. Relations wi£h Turkey had 
been stabilised by the Treaty of 
Montreux (1936), but the hostility 
of both Italians and Bulgarians on 
the northern frontiers presented a 
growing threat.

Greece, had already organised 
and strengthened the Armed Forces 
as much as possible, while also exer
cising maximum prudence to avoid 
being drawn into a destructive war. 
She even went on the limits of 
appeasement and refrained from 
accusing Italy when an Hellenic 
Cruiser «ELLI» was torpedoed by 
an Italian submarine in the harbour 
of the Island Tinos on 15 August 
1940. But unfortunately all was in 
vain. On 28 October 1940 Mousso
lini issued an utlimatum which was 
presented by the Italian Ambassa
dor in Athens Gratsi to our Prime 
Minister John Metaxas, demanding 
from Greece to give up and let the 
Fascistic Forces to pass through 
Greece in order to proceed to the 
Middle East.

The answer to this cowardly ul
timatum could by all means not be 
but the same which many times be
fore was given to such treacherous

and barbarous invaders. It was 
exactly the same to that of King 
Leonidas of Sparta in 480 B.C. at 
Thermopylae «MOLON LAVE» 
(COME AND TAKE OUR 
ARMS): It was the same that Em
peror of Konstantinople Konsta- 
ntinos Palaiologos gave to the enemy 
on 29 May 1453, «I do not surren
der this city to you; it does not 
belong to me; I have not any right 
to do so; And no one has such a 
right; Come and take it if you 
dare.» It was the same answer that 
Archbishop Palaion Patron Ger- 
mano gave to the conquerors on 25 
March 1821, «Liberty or Death...».

Thus this Heroic and Great Greek 
Prime Minister, representing at that 
critical morning hour of 28 Octo
ber 1940, our King and the Helle
nic People, following the above 
mentioned great examples of the 
glorious Past, did not hesitate at 
all to say, «ΟΧΙ», that means NO.

As one can see the above cited 
answers are exactly the same and 
all they meant nothing else but 
certainly «ΝΟ». This is and will 
be our great heritage for the new 
generations which will preserve it 
as the most precious treasure for 
ever, as it was proved even very 
recently on 21st of April 1967, 
When three brave young Officers 
of the 1940 generations dared to 
say again «ΝΟ» to those who were



striving to undermine the existence 
of our country and they were al
most ready to hand over our VCoun- 
try to the International Commu
nism.

Thus Greece was cowardly at
tacked by the Moussolini ’s troops 
even before the expiration of the 
ultimatum’s time limit. Greece was 
involved in the second world war. 
Against all odds, the keenness of 
the brave Hellenic Army and una
nimous popular support enabled 
our Country to win the first vi
ctory chalked up against the fasci
s ts  Axis. Not only was the Italian 
offensive successfully held, but a 
series of energetic counter-attacks 
forced the Fascistic Army to re
treat into Albania.

Following the advice of our Gre
at Poet from the immortal City of 
Messolonghi, KOSTIS PALAMAS 
who at that time wrote this great 
poem :
«This is the only word I have to say

I have no other one, get inspired 
and drunk with the immortal wine 
of 1821...» the Greek soldiers recal
led the figures of all their great he
roes of the glorious past and they 
actually surpassed them in bravery 
and self-sacrifice.

The result of this is self-under
stood. On November 17 1940 the 
Hellenic Forces entered in the first 
city of N. Epirus, Erseka. On 22 
November 1940 they liberated the 
capital of the Hellenic North Epi
rus, KORITSA which, unfortunate
ly, is still today under a foreign 
yoke. On 24 November 1940, the 
Hellenic Army liberated the famous 
city of MOSCHOPOLIS. On 30 No
vember 1940 they liberated Pogra- 
dets. On 6 December 1940 they li
berated the harbour of Aghioi Sa- 
ranta and on 8 December Delvinion 
and Argyrokastron. On 23 Decem
ber 1940 the Greek flag was hoi
sted in Chimara. Because of these 
successes of the Hellenic Army 
Moussolini got so furious that he 
was obliged to replace 4 Field Mar
shalls one after the other but every 
one of them failed completey to 
hold the Greek offensive.

By the end of the year 1940, the 
front had been pushed back sixty 
kilometers into Albanian territory. 
Sixteen Hellenic Divisions had pu
shed back and defeated twenty se
ven Italian, despite the crushing su
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premacy of the latter in equipment, 
artillery and aircraft.

The New Year 1941 found Gree
ce victorious and liberator of all 
North Epirus, which for the first 
time after J 914 was coming back 
into the laps of her Motherland. It 
is not then amazing that Grecew was 
at that time the focus point of the 
interest of the entire world, which 
was really startled with the great 
success and triumph of this small 
Nation.

During the first months of the 
year 1941 and because of the severe 
winter the operations were limited 
to local offensives in order to hold 
the positions which the Greek Army 
had at that time.

In the meantime the Italians were 
preparing themselves for their great 
Springtime counter-offensive in or
der to repulse the Greeks back on 
a 25 kilometres long fronttline. Mous 
solini being completely disappointed 

Continued on page 8
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FOREIGN V.I.P.’s speak out for 

the Greek w ar m iracle of 1940

WINSTON CHURCHIL :
Prime Minister of Great Britain, 

the unforgettable and so-called — 
Father of the Victory —- paying tri
bute to the brave Hellenic Nation, 
said among others in his speech du
ring the dinner offered to him by 
the Lord Mayor of London, on No
vember 11th 1940, the following :

«It is not necessary to speak a- 
bout many Nations to-day. There 
is though a Nation, a small but 
brave Nation towards which are di
rected today our thoughts with he
arty sympathy and admiration. This 
Nation is — BRAVE GREECE and 
her Armed Forces — which are now 
defending their country...»

Among the examples of the pre
sent war, there will surely not be 
found actions or deeds of self-sa
crifice and bravery like the Greek 
ones for the defence of the world’s 
freedom.

THE BRITISH BROADCASTING 
STATION was everyday broadca
sting the following message... :

«We used to say in the past that 
the HELLENES fight like HERO
ES. In the future wa small say that 
HEROES FIGHT LIKE THE HEL 
LENES...».
GEORGE IV KING OF GREAT 
BRITAIN

«I feel a great desire at this cri
tical moment to address myself to 
the brave people of Greece and her 
King, who is my cousin.

FRANCLIN ROOSEWELT : Pre
sident of the U.S.A.

«Perhaps more important and ad
mirable than the answer given by- 
the HELLENES to the aggressor, 
is the present attitude of the Greek 
People which is continued every
where without any hesitation but 
with absolute decisiveness, and at 
all costs. This kind of struggle con
sists an example for all Nations...»

«When many people had given 
every hope up for the vidf ary, the 
HELLENIC PEOPLE dared to put 
in doubt the invicibility of the Ger
mans and they resisted against the 
inhumane war devices and the cold- 
bloody war strategic, only with 
their proud spirit of Freedom. Four 
years of harsh slavery is a long time 
period for one who has to starve 
to death, to see his children mas
sacred and his home to be put into 
ruins. This time period though was 
not sufficient to extinguish the ever
burning flame of the Hellenic He
redity which has taught through 
the centuries to Men dignity and it 
is imposing like the ACROPOLIS, 
which for over 2500 years consists 
the symbo 1 of the human rights and 
deeds within the frame of Man’s 
freedom, and which became again 
the light-house of the faith for the 
future...».

We are at your side. Your case 
is ours too. We shall fight against 
the common enemy. We shall ex
perience great difficulties but the 
final victory will be A GREEK VI
CTORY.

The example that greece is giving 
today to all of us is unique in the 
human history. I would therefore 
like to express to the Greek Peo
ple my deepest respect and admi
ration..»
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CHARLES DE GAULE:
«Being certain that I am spea

king on behalf of the French Peo
ple, I declare that there is not any 
other kind of sympathy which can 
surppass the one that France feels 
towards Heroic Greece.

The example which Greece is gi
ving to us today is unique in the 
human history. I would like kin
dly his Majesty the King to convey 
to the Greek People my deepest ad
miration and respect to the People 
of Greece...»

ADOLF HITLER
«Even the aggressor himself ex

pressed his admiration towards the 
Greek soldier saying the following :

«I feel obliged, for the sake of 
the historical justice, to state that 
from all our adversaries who have 
fought against us, ONLY THE 
GREEKS SOLDIERS have fought 
with foolhardy courage and with 
the greatest contempt for the death.»

JOSEPH STALIN, The Russian 
Leader.

«You fought unarmed against a 
fully armed enemy and you won. 
Small against big and you defeated 
them. It could not be done other
wise because you are HELLENES. 
We have won time for our defence. 
Both, as Russians and as Men WE 
THANK YOU.»

ANTHONY EDEN : Minister of 
Foreign Affairs of Great Britain. 
MARCH 5th. 1941

«We have seen for many months 
the heroic resistance of the Greek 
People against a rude aggression. 
It is with a great enthusiasm that 
we have heard and seen the great 
successes and victories of Greece 
over the enemy which were most 
carefully planned by her Leaders 
and carried out very successfully by 
their Armed Forces. Now we have 
seen by ourselves the spirit and de
cisiveness which inspire every Man 
and Woman in this Country. It was 
said 2300 years ago in this very 
city of Athens, that — Freedom is 
the secret of happiness and that 
courage is the secret of freedom — 
YOU THE HELLENES have to
day given a new meaning to this 
great tradition of yours...».
(in the House of Commons).

«We have visited Athens to meet 
with the Leaders of Greece. If I 
remember well, when we arrived in 
the Athens Airport on February 2nd 
1941, we were informed that the 
King and the Prime Minister wi-

MAKENZY KING : Prime Mini
ster of Canada.

«At this moment that the crad- 
dle of the most kind civilisation, 
ever known in the entire world, the 
country to which we all owe eve
rything that makes life superior and 
more beuatiful, is suffering such an 
unjustified attack, the position of 
all sincere people of the world is 
by its side and we should give her 
all kind of assistance...».

PIERRELEAU PRIME MINISTER 
OF BELGIUM.

«During the months of the vi
ctorious Hellenic resistance against 
the aggressor, in the heart of the 
enslaved Belgian people was born 
the most beautiful hope and its 
firm faith to the final victory...».

«*
shed to see us privately before 
the beginning of the official talks. 
When I met them they told me or 
they rather stated to me in themost 
clear way, that Greece was abso
lutely determined to resist even ag- 
inst the German attack. The Prime 
Minister stressed categorically that 
Greece was determined to defend 
her freedom at all costs, even wi
thout any support from the allies.

At this point 1 would like to me
ntion how deeply I was impressed 
by the courage and loyalty of the 
Greek Leaders. These Men had been 
working hard for a long time in 
order to secure the welfare and pea
ce of a small Nation and they had 
never threatenend anybody else. I 
have some idea of what would mean 
to them the fact that a new enemy 
was ready to ruin their country. 
Nevertheless, although they knew 
it well, neither the Greek People 
nor their Leaders had lost their 
great courage. There is nothing else 
more characteristic than their' faith 
to their long and great traditions 
for their independence and freedom.

The HEROES who have given 
their blood for the Holy Land of 
Nioth Epirus the fighters of Pindos 
Mount and all the others togetther 
with the fighters of MARATHON 
will be respected as real LEADERS 
of the world through the centuries 
and for.ever...».
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JVOEL BAKER Minister of Mer
chant Marine in 1940.

Today in London and in the en
tire free world, everyone knows and 
will remember Greece. Everybody 
recalls the bravery with which the 
Hellenes turned down the Fascistic 
attack, at the time that many other 
bigger Nations had already collap
sed at the first stroke. If Greece 
had given up at that time nobody 
could ever blame her—. I say this, 
because since we knew then and 
since we know today better, what 
would mean, if Greece would have 
given up, it is self unders tood 
that we would have even lost the 
war. Tanks to the Greek resistance 
we gain time to prepare ourselves 
for the defence in Egypt and else
where. The fortune of the Russian 
Army was greatly depended upon 
the Greek resistance for this reason 
the World Las not right to ever for
get what Greece has offered at that 
historical moments...»

The miracle of 28 October 1940 
was not an accidental one. It was 
not the first time in the long and 
glorious history of Greece that the

Hellenes said «0X1») (NO) to many 
aggressors who wanted to conquer 
this important conrerstone of Eu
rope. Metaxas’s answer, was the an
swer of the King, the Army and the 
Greek People and surely it was in 
accordance with Greece’s glorious 
history of 5000 years.

The Hellenes this time were, as 
many times before, struggling for 
the preservation of the integrity of 
their Country, for the maintenance 
of their freedom and their religion; 
of their family traditions; for the 
preservation of their human rights 
and for the elimination of the ag
gressors.

Many Great Men and Historians 
referred to the Hellenic triumph as 
a new miracle and B.B.C. broad
casted to the world «from now on 
we must say that «THE HEROES 
ARE FIGHTING LIKE THE HEL 
LENES AND NOT THE HEL
LENES ARE FIGHTING LIKE 
HEROES...» But for the Hellenes 
themselves their victory was not a 
miracle. On the contrary this was 
the normal result of their glorious 
tradition, their unanimity and uni-

Continued from page 5

of all his Generals who failed until 
that moment to overturn the Greek 
resistance decided to lead personal
ly this new effort. But even hime- 
self failed to inspire his Army and 
encourage it to face the bayonet of 
the famous Tsoliades (Efzons) who 
had become the nightmare of the 
fanfarons Italians. Thus, Moussolini 
returned to Rome ashamed and de
feated because the Greek Army not 
only pushed the Italian back but it 
took once again the initiative &nd 
was almost , ready to throw them 
into the sea.

At this critical moment Hitler be
ing convinced about Moussolini’s 
failure and being anxious to start 
the offensive against Russia as soon 
as possible, he decided to interfere 
and save Italy from a further ca- 
tastrophy and shame. To this end 
on 6 April 1941 Hitler sent against 
Greece, the «Flower of his Army», 
as he used to say, which attacked 
this small Nation while fighting al- 
ieady against a great Empire. Thus 
Greece had to fight now against two 
huge fascistic Empire. Although she 
was fully aware of what was going 
to happen, because it was impossi
ble to get over this, she did not, 
even then, hesitate to rereat again 
the famous «ΟΧΙ» (NO) to the new 
invaders and she fought bravely for 
over 45 days turning over comple
tely Hitler’s plans for capturing 
Russia before the oncoming winter.

Thus once more in six months 
this small Nation startled the entire 
world and she gave time to both : 
the Russians and the Allies to pre
pare themselves and face the new 
Nazi offensive. The importance of 
this contribution not only for the 
salvation of Russia but also for the 
outcome of the World War 11 and 
the final victory of the Allies was 
surely most valuable and this was 
repeatedly streessed bu all the world 
Leaders.

ty, their psychological preparadness, 
their inherent privilege — not to 
fear a superior in equipment and 
training army — Once the Hellenes 
were involved in war they had two 
options : Either to win or to die 
No other way was possible, and 
they surely won.
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