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μήνυμα
της α.ε. του προέδρου 
της δημοκρατίας 
για τα 150 χρονιά 
της χωροφυλακής

Συμπληρώνονται φέτος 150 χρόνια από τη σύ
σταση της Ελληνικής Χωροφυλακής.

Στη μακρά αυτή ιστορία της η Χωροφυλακή 
έχει προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στο Έθνος 
εκτελώντας κατά τρόπο υποδειγματικό τα καθή- 
κοντά της.

Είτε σαν ένοπλο τμήμα του Έθνους στους αγώ
νες μας για την Ελευθερία, είτε σαν σώμα αστυνο
μικό στον καθημερινό αγώνα της για την περι
φρούρηση της τάξεως και της κοινωνικής γαλή
νης, η Χωροφυλακή στάθηκε πράγματι στο ύψος 
της αποστολής της. Και εξεπλήρωσε, σε κρίσιμες 
ιδίως στιγμές, με βαριές θυσίες τον αγώνα της αυ
τόν.

Ενωρίζω προσωπικά -  αφού είχα την τύχη να 
κυβερνήσω τόν τόπο αυτόν επί πολλά χρόνια -  την 
σπουδαιότητα της αποστολής της Χωροφυλακής 
και εκτιμώ βαθύτατα τις υπηρεσίες που προσέφερε 
και προσφέρει στην χώρα μας.

Γι’ αυτό και εκφράζω σήμερα, με ιδιαίτερη 
χαρά, την εκτίμηση και την στοργή της ΕΙολιτείας 
προς το Σώμα της Χωροφυλακής και το καλώ να 
συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντά του με υπευθυ
νότητα και δικαιοσύνη, έχοντας πάντα σαν γνώ
μονα των ενεργειών του το συμφέρον του λαού.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ



f  O A p X i e m C K O r i O C  Α Θ Η Ν ί Ο Ν  
ΚΑΙ TTACHC ε λ λ λ Λ Ο Ο

c e p a c p e  i μ

T o  T p ic  XPYCOYN ΐω δ Η Α Α Ι Ο Μ  
ΙΟΥ 6 Ν Λ 0 2 0 Y  COIM&JOC  THC € Λ Λ Η Ν  IK tiC  XCOpodiYA^^-i-i r

, ^ a .0e  TieuTviKoiSroY'  0 lc>5,ν ι T ia ^ a ia  A ia T H A n  ,eTxe Α φ ie- 
e jo36ei CTv iy  j i v e u p ta T n A  10.1 v jiic v l  a v a ^ a iV  1 o n . Tou negjou- 
6 i o u j ia o u  Τού θ ε ο ϋ ,Τ ό φ κ Τ ο Τ ε  o vo p a 6 0 e v  ^U BnaaTovj'S ioT i Jag_- 
χ ΐζ β  κώ ι< Τ ε^ε ίω ν β , μ ε  T15 aag _p 06 uve ^  η χ η θ ε ίς  e l δ ικ ώ ν  rea/v;- 
^ υ ρ ικ ω ν  Σ ^ τ τ ι ^ ω ν ( Η ο μ π < ^ Φ ω £ ι ^ ι | Ι Α 6Α ν  S’laaoio^^ φ ω -  
v v i j  Tou y e o u  π ιορ5 Toy y \a 0 y  J o u ,^ ik  u jT 0 p v v ;6 n  Tou u rre g ja -  
Του λψ Ο γ ίχ ο ν Ιο ^  Tou Ανθρώ π ου j iq p j  Τ ον  β υ ν Α ν θ β φ π ο ν .

Λ υΤό  πού n. K a iv v i Α φ θ ώ ιτ ν ι , ο  X g iG T o j/e v a v e  a A v io  μ η -  
v u p a ; Tw.v a a a r i'H , 3Tec>5 τ ό ν  6 u v a v 0 e p 3 jio ir.

c,t v a  τ έ τ ο ιο , Tejs φ χ Ή Θ Ρ ^ ι  Τ ίε& ί/ω μ π ο ρ A ^ n /a T o  g o g ja -
φ φ  KaTa To A a v u o n e v o  εΤος, μβ  AAiaipune<ovu£>aveiav; Τ ό Α ν ίο Τ ο ν  
Ζω μδ, Της Τ ^ η ν ι κ ν ί ς  Χ ω ^ ο φ υ ^ τ ο τ υ ς .
, Α ιρ Τ ι auTo Τό lego  κ ε ψ ή /η ο Τ ο ϋ  Α φ ι^ ίΛ ν ιέμ ο φ Τ ώ νφ νΑ π η π ρ ρ ^  

Τοπ ίουνλνθ ρύ ΐηο , Τό Τ ίμ η μ έ ν ο  Ιώ μ a  Tvij Α ώ ^οφ υ^τε ιΦ ; 6TaTaia
a a u ^a  πευ-nvTaaaova Τγς ^ σ υ φ ο ρ ίν ,  Τγ^Τό e ua ve ’A /A e g b ?  To eua-
ν ε  Τίμιο Σ ίλ υ ρ ό ,π ο ύ  μ έ  vigaiiTcn (φ ί^ ο θ ^ ιιΑ . ^ι)ΤΑτΦ ρν^6Μ-,Τόνφέ- 
eei εττίΤών ω μ ω ν ,ό έ  Τ ^ο μ ίες  x a i  ε έ  Α ρ μ ο ύ ς  Α  ν η ν ε μ ίε ^ κ ζ ί  u a - 

Α Α η  v a i  se  jtbAp<ou$,pa MVTa μ έ  ψνi / \k  Τό π ε φ φ ΐι ,Α  
IT  6Γηθη μ π ρ ο ε ίΑ ^ Λ ^  ΤρΆπεζΑ,βτήν A e T o u g r ia  ToiT βεπΤοϋ k a A . -  
κο υ Τ ο ςΤ ω ν ^ν ν ^ ιω ν Α ν δ ^ω Υ ΐτο ύ Τ ν ιν ε6Γ ε /\έ χ ώ ^ ν μ έ Λ 0  Τνή 6ύμε£°ν· 

L aufo Tou 1 ego eo(oTa6p0;Tvij π ο ρ ο φ ο β ^ Ιύ ^ώ Τ ω ν  Α Α μ ώ Γ ω ν  
Ά  ^ n v iv c y i j  Χ ΰ ρ ρ φ ^ ν τ η ς  π<οό$ To'6&vo^\0Sec§ ] j)n v iic n  ψυχι^,Τοϋ 
rngpuToj Α  Τοΰ τΐ2Μθ£μθόυΤο5, v/iWei ϊδ ν υ  ΑποΤιβινφόρου
ευ^ί/ά3μο6ύν>ι_5 τ Α  ’avTarroooeiV a j3.n n j,b ia . Triv Τ ιμ ά /ιφ ή φ ρ ο ΐίρ χ ιδ ^  
T r ij Τ ιμ φ  Κφ ι ΑνΤω νφΓω ν Ιο φ θ ώ ν  Τοΰ € ^ w n 6poD,6Toin<a-
f^ X l^ 6 |/j€V0 5 φ)Ι& J/|l)gjA)y βυ6ΐ63ν Γνί( Ό,λλKVIKVK ^ ^ ρ ρ φ υ /^ \θ ΰ  
e p  T ip  φι/ιΤΦΤVi$ ΤΤΑφδος μ 3φ .

Τ ιμή K a i Λ ό ξφ  6ΤΑ e w tv iu a . JT&fia. Twj ΟΟύροφu / ia K v ^  p a s !
■GyrojTa HCuejou^vau fv c o m  Α ΐυΤοφδΤή 6uuexi6 n  T1T5 φ υ ^ κ ϊΤ ς  
δ υ ν ό β ω ν  Των Τερών, TagaS osean/ va i &>$θών TTjj φ υ /ΐφ ί p a j|
k a , r , 5u ^ , , ; , r „ , l f T n „ „ ^ , „ ^ , , „ u  v ..D  ^a'l/av [

1983 .

o n o c  t ~

O aeH IM O JN  ( Α ρ Α φ β Ι ΐΎ ΐ



μήνυμα
του πρωθυπουργού 
για τα 150 χρονιά 
της χωροφυλακής

Με τη συμπλήρωση -  σήμερα- 150 χρόνων από 
τη σύσταση της Ελληνικής Χωροφυλακής, επι
θυμώ ν’ απευθυνθώ στους γενναίους άνδρες και 
γυναίκες, αξιωματικούς και οπλίτες του Σώματος 
και να τους διαβεβαιώσω για την εκτίμηση με την 
οποία η Κυβέρνηση τους περιβάλλει για την πο
λύπλευρη συμβολή τους στην εδραίωση και δια
φύλαξη της έννομης τάξης και στην προάσπιση 
των δικαιωμάτωντου πολίτη,μέσα στα πλαίσιατων 
αρχών του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.

Στόχος αμετακίνητος της Κυβέρνησης είναι η 
συμφιλίωση, η συναδέλφωση και η σύμπραξη του 
πολίτη με τα Σώματα Ασφαλείας, που προέρχονται 
κι αυτά απ’ τον ίδιο το Λαό και μοχθούν για να τον 
υπηρετούν.

Είμαι βέβαιος ότι η συναδέλφωση αυτή που 
σφυρηλατείται μέρα με τη μέρα, καθώς και η 
υψηλή συναίσθηση ευθύνης που χαρακτηρίζει το 
ανθρώπινο δυναμικό της Χωροφυλακής, και που 
συχνά φτάνει ως την αυτοθυσία, θα συμβάλλουν 
αποφασιστικά στην πρόληψη και καταστολή του 
εγκλήματος και στην εδραίωση ακόμα περισσό
τερο της εσωτερικής γαλήνης και του αισθήματος 
ασφαλείας του Λαού μας, για να συνεχίσει απερί
σπαστος τα ειρηνικά του έργα και την οικοδόμηση 
του μέλλοντος του.

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ



μήνυμα
του υπουργου δημοσίας 
ταξεως
για τα 150 χρονιά 
της χωροφυλακής

Φέτος συμπληρώνονται 150 χρόνια από την 
ίδρυση της Χωροφυλακής. Τα 150 χρόνια της Χω
ροφυλακής είναι 150 χρόνια νεοελληνικής ιστο
ρίας. Σε όλες τις στιγμές της Νεώτερης Ελλάδας η 
Χωροφυλακή έδωσε το παρόν. Με την επέτειο 
όμως αυτή η μνήμη μας πρέπει να γυρίσει στις 
χιλιάδες Αξιωματικούς και Οπλίτες που με τη θυ
σία της ζωής τους έγραψαν την ιστορία της Ελλη
νικής Χωροφυλακής.

Στα πρώτα 100 χρόνια της ζωής της η Χωροφυ
λακή έδρασε κυρίως σαν στρατιωτικό σώμα, γιατί 
έτσι το απαιτούσαν οι συνθήκες των καιρών, οι 
μορφές των εγκλημάτων και η συμμετοχή στους 
απελευθερωτικούς αγώνες του Έθνους. Μετά το 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Χωροφυλακή άρ
χισε να μετασχηματίζεται και να οργανώνεται σε 
σύγχρονο αστυνομικό σώμα.

Σήμερα πια, οι μορφές της εγκληματικότητας, 
οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες, τα 
κοινωνικά προβλήματα και η οικονομική κρίση 
απαιτούν μια διαφορετική αστυνόμευση και επο
μένως και μια Αστυνομία διαφορετική. Το Υπουρ
γείο Δημόσιας Τάξης καταβάλλει κάθε προσπά
θεια για να δημιουργήσει μια Αστυνομία ευέλικτη, 
επιστημονικά οργανωμένη και εξοπλισμένη, απο
τελεσματική αλλά και παραγωγική, δηλαδή ικανή 
να επιτυγχάνει το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 
με τη μικρότερη δυνατή δαπάνη. Πιστεύουμε ότι οι 
Αξιωματικοί και οι Οπλίτες της Χωροφυλακής 
έχουν συνειδητοποιήσει το πνεύμα και τις προσ
πάθειες του Υπουργείου και, αφοσιωμένοι στην 
υπηρεσία του λαού και της δημοκρατίας, θα εργα
στούν για την οικοδόμηση μιας νέας Αστυνομίας, 
που ν’ ανταποκρίνεται καλύτερα στις συνθήκες της 
σύγχρονης εποχής και να διασφαλίζει τα κοινω
νικά, ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του λαού.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  ΣΚΟ Υ Λ Α ΡΙΚ Η Σ

*



μήνυμα 
του αρχηγού 
χωροφυλακής 
για τα 150 χρονιά της

Η Χωροφυλακή γεννήθηκε το 1833 μέσα απ τις φλόγες και τους καπνούς του μεγάλου Ξεσηκωμού 
του Γένους και τα πρώτα στελέχη της ήταν αγωνιστές που πρόσφεραν πολλά στην Εθνική μας ανεξαρτη
σία.

Δεν είχαν φυσικά οι πρώτοι Χωροφύλακες ειδικά εφόδια για ν ασκήσουν αστυνομική εξουσία και 
το μόνο τους προσόν ήταν η διάκρισή τους στον αγώνα της Ελευθερίας και η διάθεσή τους για συνέχιση της 
κοινωνικής προσφοράς τους.

Η ευθύνη τους όμως ήταν πραγματικά Ιστορική. Έ πρεπε να παγιώσουν την τάξη και τη νομιμότητα 
σε μια Χώρα που έσταζε ακόμα αίμα και επικρατούσε Διοικητικό και Οικονομικό Χάος, που η αναρχία 
ήταν ριζωμένη στις ψυχές των Ελλήνων σαν φυσική αντίδραση σε κάθε εξουσία που τη θεωρούσαν 
καταδυνάστευση, σε μια Χώρα που οι ανταγωνισμοί των Μεγάλων Δυνάμεων ευνοούσαν κλίμα πολιτικής 
αστάθειας.

Εκδήλωση κραυγαλέα των συνθηκών αυτών ήταν η μάστιγα της ληστείας, φαινόμενο που κλόνιζε τα 
θεμέλια του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους και οι αντίκτυποι του περνούσαν τα μικρά του σύνορα και 
δημιουργούσαν εντυπώσεις στη διεθνή κοινωνία που δεν ευνοούσαν την Ελληνική υπόθεση.

Η Χωροφυλακή με τους χίλιους άνδρες που διέθετε τότε κατάφερε σε λίγο χρονικό διάστημα να 
δαμάσει το χάος, να πατάξει τη ληστεία και να δείξει ότι η Χώρα μας έγινε οργανωμένο Κράτος.

Μετά ήρθαν οι προσπάθειες για την πραγμάτωση των Εθνικών οραματισμών, οι Ηπειροθεσσαλικές 
και Κρητικές Επαναστάσεις, ο Μακεδονικός Αγώνας, οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, η Μικρασιατική Εκστρα
τεία, ο Ελληνοϊταλικός και Ελληνογερμανικός Πόλεμος και η Εθνική Αντίσταση, που αποτέλεσαν και 
σημαντικούς σταθμούς στην πορεία του Έθνους και του Σώματος και στους οποίους αγώνες η Χωροφυ
λακή, πέρα απ’ τα αστυνομικά της καθήκοντα, ανέπτυξε και σοβαρή πολεμική δράση.

Στα ειρηνικά χρόνια που ακολουθούν και που τα σφραγίζει η προσπάθεια ανασυγκρότησης και 
προόδου της Χώρας, ο ρόλος της Χωροφυλακής μεταβάλλεται. Τ ’ όπλο που υπερασπίστηκε τα εθνικά 
δίκαια αφήνεται παράμερα και τη θέση του παίρνει το περιβραχιόνιο της τάξης και της ασφάλειας του 
κοινωνικού συνόλου. Είναι μια γρήγορη προσαρμογή και μεταμόρφωση που προκαλεί κατάπληξη.

Σήμερα η Χωροφυλακή είναι ένα αστυνομικό Σώμα, με σύγχρονη οργάνωση και εκπαίδευση, με 
σπουδαίο τεχνολογικό εξοπλισμό και μεγάλη ευελιξία που η δραστηριότητά του είναι πολυδιάστατη και 
δεν περιορίζεται μέσα στα οριοθετημένα απ’ τους κανονισμούς πλαίσια, αλλά καλύπτει και στόχους 
κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς.

Φέτος συμπληρώνονται εκατόν πενήντα χρόνια από τη σύσταση της Χωροφυλακής. Είναι χρόνια 
αγώνων και θυσιών, χρόνια πλούσιας εθνικής και κοινωνικής προσφοράς, τα οποία στερέωσαν τη Χωρο
φυλακή σαν θεσμό στη συνείδηση του λαού μας. Κι αυτό γιατί το Σώμα στάθηκε όλα αυτά τα χρόνια κοντά 
στο λαό, δεν πρόδωσε ποτέ τις προσδοκίες του και δε διέψευσε τις ελπίδες του. Αντλούσε πάντοτε τη 
δύναμή του από τον Ελληνικό λαό και ξόδευε τη δραστηριότητά του για το λαό, χωρίς να υπολογίζει θυσίες 
και χωρίς να καθοδηγείται από σκοπιμότητες.

Τώρα που η βία βρίσκεται σ ’ έξαρση σ’ όλο τον κόσμο και το έγκλημα παίρνει καινούργιες μορφές, 
η Χωροφυλακή μπαίνει σε μια νέα σκληρή δοκιμασία.

Είναι όμως βέβαιο ότι οι αρετές που κοσμούν το ανθρώπινο δυναμικό του Σώματος και που το 
κράτησαν ακμαίο και ζωντανό για εκατόν πενήντα χρόνια, αρετές όπως η πίστη στο αστυνομικό λειτούρ
γημα και η αφοσίωση στο καθήκον, η πειθαρχία και η διάθεση για κοινωνική προσφορά, μαζί με την 
εμπειρία του παρελθόντος και την αγάπη και τη συμπαράσταση του λαού, θα εξουδετερώσουν κάθε κίνδυνο 
υπονόμευσης της ησυχίας και της γαλήνης της Χώρας μας και θα επιτρέψουν στο λαό μας να συνεχίσει τη 
δημιουργική του προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ
Αντιστράτηγος



Στους νεκρούς μας
Σε σας ευγενικές ψυχές, ήρωες και μάρτυ

ρες χωροφύλακες που πέσατε στη μάχη της τι
μής και του καθήκοντος, αφιερώνονται αυτά τα 
λίγα λόγια σαν ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης 
από μας που παραλάβαμε μια πατρίδα ελεύθερη 
και μια κοινωνία αρμονική, κτισμένη πάνω στα 
ιερά σας οστά.

r Εσείς με λάβαρο το χρέος στην Ελλάδα και 
με όραμα ένα καλύτερο αύριο, ένα κόσμο ε ιρη
νικό και ευτυχισμένο, μείνατε όρθιοι στις επάλ
ξεις του καθήκοντος και πέσατε εκεί, στράτευ
α ν 01 στην ιδέα της ελευθερίας και της δικαιο
σύνης.



τΑλλοι νεκροί απ’ το βόλι του εχθρού, κι 
άλλοι απ’ τό στιλέτο του κακοποιού χαράξατε 
με το αίμα σας το δρόμο της προσφοράς που 
οδηγεί με σιγουριά εμάς τους επιγενόμενους 
εκεί που μας θέλει ταγμένους το υψηλό μας λει
τούργημα, στην υπηρεσία του κοινωνικού συν
όλου.

Σταυροφόροι εσείς της ειρήνης, της τάξης, 
της ασφάλειας, της δικαιοσύνης και της ανθρώ
πινης αξιοπρέπειας, προσφέρατε μ’ αυταπάρ
νηση την ίδια σας τη ζωή, θυσία στην ιδέα του 
ανθρώπου, χαράζοντας έτσι την ηρωική μορφή 
σας στην αθάνατη πλάκα του χρόνου.

Η πατρίδα, η κοινωνία ολόκληρη, μα πιο 
πολύ εμείς που ανήκουμε στην ίδια με σας με
γάλη οικογένεια της Χωροφυλακής, γονατί
ζουμε ευλαβικά στο βωμό του καθήκοντος που 
στήθηκε με τα κόκαλά σας και ποτίστηκε με το 
αίμα σας.

Ορκιζόμαστε σε σας, ιεροί νεκροί, να μη 
σκιάζουμε ποτέ τη δίκιά σας λάμψη με το πέπλο 
της αδιαφορίας για το καθήκον, να μη δειλιά- 
σουμε ποτέ στην εκπλήρωσή του, να ανήκουμε 
μόνο σ’ αυτό, να ζούμε μόνο γ ι ’ αυτό, γιατί εκεί 
μας οδηγεί ο δρόμος που εσείς χαράξατε κι είναι 
αυτός ο σίγουρος δρόμος της προσδοκίας για 
ένα καλύτερο κόσμο.

IΟχι δεν χάνεστε για με 
Λεν θα χαθήτε όχι . . .
Αετός εγώ και Χρυσαετός 
\V ενός βουνού την κόχη 
Δγνάντεψα κατακαμεσής 
χωριά λαγκάδια ράχες 
Κ ι’ έγραψα για τραγούδι σας 
Δόξες τρανές μονάχες

Δόξα σε σας κρυφή χαρά 
Τρανή μας περηφάνια,
Δεν είν’ αυτού η Πατρίδα σας· 
Στα γαλανά ουράνια 
Για ιδέστε με τσολόχρυσες 
του Ή λ ιου  μας αχτίδες 
Ό σ ε ς  καρδιές χτυπούν εδώ 
είναι για Σας Πατρίδες.
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Η σύσταση 
της Χωροφυλακής Ν απολέω ν Δ ο κα νά ρ η ς , αντισυνταγματάρχης

Η ίδρυση του νεώτερου ελληνικού 
κράτους βρήκε τη μικρή τότε χώρα 
μας σε χαώδη κατάσταση. Έπρεπε 
όμως να ξεκινήσει το κτίσιμο της 
κρατικής μηχανης, έπρεπε ν' αρχί
σει ο τόπος να αναλαμβάνει.

Ήταν ένα ξεκίνημα απελπιστικά 
δύσκολο. Τους πολύχρονους απε
λευθερωτικούς αγώνες είχε ακο
λουθήσει ο εμφύλιος. Τα πάθη είχαν 
οξυνθεί. Πριν λίγο η δολοφονία του 
Καποδίστρια είχε σφραγίσει το γε
νικό κλίμα σύγχισης και αναρχίας, 
ενώ οι προσπάθειες του πρώτου κυ
βερνήτη για αποκατάσταση της τά
ξης και γαλήνης έσβησαν κάτω από 
το αίμα του.

Η αναρχία συνεχιζόταν και μετά 
την άφιξη του Οθωνα, γεγονός που 
έκανε ακόμη πιο επιτακτική την 
ανάγκη για ένα αποτελεσματικό 
αστυνομικό σύστημα. Τα πρώτα 
υποτυπώδη αστυνομικά σώματα της 
επαναστατικής και καποδιστριακής 
περιόδου, παρ' όλο που είχαν επαν
δρωθεί με σημαίνουσες προσωπικό
τητες του Αγώνα, δεν ήταν δυνατόν 
ν' αναλαβουν το δύσκολο αυτό 
έργο.

ΣΥΣΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥ

ΛΑΚΗΣ
Αν επισκοπήσει κανείς την επανα

στατική και καποδιστριακή περίοδο, 
διαπιστώνειότι η Ελληνική Χωροφυ
λακή γεννήθηκε μέσα από τις φλό
γες της επαναστάσεως του 1821 λ

Μετά τον αγώνα η ίδρυση και λει- 
τουργία ενός σύγχρονου σώματος 
Ασφαλείας που θα εξασφάλιζε τη 
γαλήνη και την ησυχία στον τόπο 
ήταν ανάγκη επιτακτική. Την ανάγκη

Φωτογραφία του ιδρυτικού διατάγμα- 
τος της Χωροφυλακής που δημοσιεύτηκε  
στο 21/3.6.1833 τεύχος της Εφημερίδας  
της Κυθερνήσεως.

Ηταν η απαρχή μιας ΙδΟχρονης πορείας 
συνεχούς προσφοράς.

I [,- ΈΔ >/■. γγγγΉ 11 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

TOY ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
JDES KOENIGREIGHS
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ΟΘΩΝ
E Λ E O H E O T  

ΒΑΣΙΛΕΥΣ Τ11Σ ΕΛΛΑΔΟΣ,

, Ακύμαντες τήν γνώιτςν του f -ουργικοά μας Συμβου- 
λ·.ου, άττεφασίσαμεν και ίιαταττομεν τά ίο:;·?,;.

A,, Ορον ι.

Συσ:αίνεται χωροφυλακή ( g e n d a rm e rie ) , σκοπος 
ττ; ό-οίας είναι νά στερεώσω χοί να διαφυλαττη -.ήν 
χι·νήν ασφαλείαν έ-.ττρνϋσα μέ ά\ρυπνο| |μ μ α εΐς'τό νά 
τιολαμβάνηοι ττάτα ό'ιαταραξις τής κοινή: ήσυχίας , 

/r. - άσχ εγκληματική έ-ι/είργ,σ.ς * καί 
Γιρεμοαινουσα μ« όραστηριόττ;;α και τυχύ.τ,τα ττρος άνα- 
xr/.-vyiv και σνλ/.Όριν TfJjv κακουργών όσάκι; τ^ελε —ρα- 
;J" ίγκλγ,υ.» τ.* yp:-o; τής ΐύίας είναι καί να ίιαττιρή τήν  
ΐΓ/υν των ν.μων κα0 δληντήν περιφέρειαν του Κράτους, 
u :a  τά στρα.ό-εή'α καί εις τον στρατόν.

ΑρΟρ 2

Τ Ια βμα  τ ις  y tooopO.»!·.·?,; then c^j.v'kr.cufi.a^m·, ι1.1- 
r ·  - α  ο rp».rr,0· tiro Λενω; ιιπόχΕίται εις το·Υ νενιζώς χα- 

τώ, στρατιωτικών vp.-ov, εζτός τών ε; ·ι:ε·ιεων 
“  & «  ρίτώς ήθελαν ύ'ιοριτβή Υ ά  τ ί  ϊίιο-
ί'Ας τής ΰϊΓ/·,ρεσίας ταυν/ς.

ΛοΟρ. 3.
Τν τ ·»αα τής χωροφυλακής σύγκειται άττο 

1 Λρχτ,γόν τού σώαατος,
IΟ Μοίραρχους,
2.| Υττθ|λοιράρχου*, 

ι Καταλυρεατίαν,
10^ Ενωρ.οτα'ρχας,
\ 20 Χωροφύλακας έφίτττους, 

όρε. ττεζούς.

•VERORDNUNG.
Die Bildung eines Gendarmerie-Corps Letr.

OTTO

νΟ Γί C O T T E S GiVA DEN'

KOFNIG YON GIUKCHENLAND.
VYir h.dien nach Veiueinnung L'nserci Minislerratlies bescLlos- 

■II und veiordnen, was folgt:
Art. r.

Essoll eine Gendarmerie erriclitcl werden, dcren Besjimmung isi, 
die teflYnlliclic Sicl-.erlieil ihcils dureh waclisamc jiacli Ma-glielik«t 
jeder Sltrrmig invoikomm emle um ljeder vet l»re( heriscl.eii I_>ut«.-r- 
nelimung vorl.eog.-ndc Aufsiclmheils auch dnrcli llixiige dem 
veriilileu V.-rlu ed .en  au f di m Fnsse nacl.folgendc Eli.hclireiluog 
zur Enideckung und Ergreifung der  Uebeltl.ater zu hefcstigen 
und zu erliahen, und in dem gauzen Umfangc des K an i-ueid is, 

ie in Feldlageru und bei dem Deere die te ffeu iliffl Ordnung, 
und die Ilerscbalt der G cs.lze zu bandliabeir.

Das Gcndnrmcric-Corps ist ein ergeenzender Bestandleil des 
Ileeres. Dnsselbc ist daber den allgeineincn Bestiimnitngeu der 
Militrcrgesetze untenvorfen, sow. it niclit in niieksicht auf die 
eigentliumnlirlie N atur des riberlragencn Dienstcs einzelnc Ausuah- 
men und Abxnderungen ausdriicUlich angeorduet siud.

Art. 3.
Das Gend'irmcrie-Corps wild ans

i Corpseommandanten; 
to  Divisionscbefs;

L ieutenants; 
i Q uartietm eister; 

io3 Brigadiers; 
i  t »  Gendarinen zu P fe rd ; 
boo Gendarmen zu Fuss 

b^eiclicn.

wmmBcammaamm
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αυτή πρώτος ε ίχε διαπιστώσει ο Κυ
βερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας2 
και προς την κατεύθυνση αυτή είχε 
εργασθεί εντα τικό  καταστρώνοντας 
τα νομικά πλαίσια μέσα στα οποία θα 
κ ινούταν και θα δρούσε το υπό σύ
σταση Σώμα. Αλλά όπως είδαμε ο 
Καποδίστριας δεν πρόφθασε να 
υλοποιήσει τα σχέδιά του και έπεσε 
θύμα στις επάλξεις του καθήκοντος 
στην προσπάθειά του να επ ιβάλει το 
κράτος του νόμου στους απειθάρ
χητους και πενόμενους αγωνιστές 
που με τη δύναμη των όπλων είχαν 
αποβεί κράτος εν κράτει.

Τα γεγονότα  που ακολούθησαν τη 
δολοφονία του Κυβερνήτη, τρομε
ρής εκτάσεως και υφής, επιβεβαιώ
νουν τ ις  διαπιστώσεις σοβαρού 
σύγχρονου ιστορικού ότι περισσό
τερο  εστοίχ ισε στη χώρα η αναρχία 
που ξέσπασε από τη δολοφονία του 
Καποδίστρια και μέχρι της ανόδου 
στο θρόνο του Ό θω να απ' ότι ο εν- 
νιάχρονος απελευθερω τικός αγώ
νας3. Τη δύσκολη, λοιπόν, αυτή πο
λ ιτική  κληρονομιά εκαλε ίτο  να ανα- 
λάβει η Αντιβασ ιλεία  του Όθωνα. Γι' 
αυτό έπειτα από τη μελέτη  της 
καταστάσεως, από τους εκπροσώ
πους της Αντιβασ ιλείας (Άρμαν- 
σμπεργκ, Μάουερ, Έ ϋδεκ) αποφα- 
σίσθηκε η ίδρυση ενόπλου Σώματος 
Ασφαλείας και Ανωτέρας κρατικής 
Αστυνομίας. Έ τσι, κατά τα Ευρω
παϊκά πρότυπα και μάλιστα της Γαλ
λικής GENDARMERIE συστήθηκε με

το διάταγμα της 20ής Μαΐου/1ης Ιου
νίου του 1833, που δημοσ ιεύτηκε 
στο ΦΕΚ (Φύλλο Εφημερίδας Κυ- 
βερνήσεως) της 3ης Ιουνίου 1833, η 
Ελληνική Χωροφυλακή. Ο όρος 
GENDARMERIE που αναλύετα ι 
GENSD’ ARMES (GENDARMES) δη
λαδή άνδρες των όπλων δεν αποδί
δετα ι επακριβώς στα Ελληνικά με τη 
λέξη χωροφυλακή που είνα ι ελεύ 
θερη απόδοση του Γαλλικού όρου. 
Ετυμολογικά Χωροφυλακή θα πει η 
φύλαξη (φυλακή) του χώρου και χω
ροφύλακες οι φύλακες του χώρου. 
Ίσως οι ιδρυτές της Χωροφυλακής 
να ήθελαν με τον όρο αυτό να το ν ί
σουν τη σπουδαιότητα και την ευ 
ρύτητα της αποστολής της. ΓΓ αυτό 
και την περιέβαλαν με ιδ ια ίτερη  εμ
πιστοσύνη και την ελάμπρυναν με 
τ ις  φ ανταχτερές στολές, τα ιδ ια ί
τερα  δ ιακρ ιτικά  σήματα και το 
σπουδαιότερο με το ε ιδ ικό  μισθολό
γιο που καθιέρωσαν για τους άνδρες 
της Χωροφυλακής και που ήταν α ι
σθητά ανώτερο κατά βαθμό από το 
αντίστο ιχο μισθολόγιο των ανδρών 
των ενόπλων Δυνάμεων4.

Το ιδρυτικό  της Χωροφυλακής 
διάταγμα, που περιελάμβανε συν
ολικά 34 άρθρα, καθοριστικά της 
οργανωτικής της διαρθρώσεως, 
αποτελεί και τον πρώτο Οργανισμό 
(Κώδικα, όπως λέμε σήμερα) του 
Σώματος της Χωροφυλακής. Με τον 
Οργανισμό αυτό και το Β.Δ. της 17ης 
Μαΐου 1835. «Περί των Κανονισμών

της Εσωτερικής Υπηρεσίας Χωρο
φυλακής», τον πρώτο δηλαδή Κανο
νισμό Χωροφυλακής που π ε ρ ιλ ά μ 
βανε 283 άρθρα, καθορίζονται με 
σαφήνεια τα καθήκοντα του Αρχη
γού, των Αξιωματικών και των Οπλι
τών του Σώματος, καθώς και οι σχέ
σεις του Σώματος με τ ις  δ ιάφορες 
Δ ιο ικητικές , Δ ικαστικές και Στρα
τιω τικές Αρχές. Ο Οργανισμός και ο 
Κανονισμός Χωροφυλακής αποτέ- 
λεσαν μετάφραση των αντιστοίχων 
Οργανισμών και Κανονισμών της 
Γαλλικής Χωροφυλακής5, αλλά 
προσαρμόστηκαν κατάλληλα οι δια
τά ξεις  τους στην Ελληνική πραγμα
τικό τητα  και έτσ ι στην πρακτική 
εφαρμογή δεν συναντήθηκαν ιδ ια ί
τερ ες  δυσχέρειες.

Κατά το άρθρο 1 του Δ /το ς  της 
20ης Μαϊου/1 ης Ιουνίου 1833 «Συ- 
σ τα ίνετα ι Χωροφυλακή (GENDAR
MERIE) σκοπός της οποίας ε ίνα ι να 
στερεώση και να δ ιαφυλάττη την 
κοινήν ασφάλειαν επιτηρούσα με 
άγρυπνον όμμα εις το να προλαμβά- 
νηται πάσα δ ιατάραξις της κοινής 
ησυχίας και να εμποδίζηται πάσα εγ
κληματική επιχείρησις, και παρεμ- 
βαίνουσα με δραστηριότητα και τα 
χύτητα προς ανακάλυψιν και σύλ- 
ληψιν των κακούργων οσάκις ήθελε 
πραχθή έγκλημά τι- χρέος της ιδίας 
ε ίνα ι να διατηρή την ισχύν των νό
μων καθ’ όλην την περ ιφέρειαν του 
κράτους, κατά τα στρατόπεδα και 
εις τον Στρατόν».

Από τη διατύπωση αυτή διαφαίνε- 
τα ι καθαρά η Αστυνομική ιδ ιότητα 
του Σώματος της Χωροφυλακής και 
δεν χρειάζετα ι ιδ ια ίτερη  ανάλυση 
για να γ ίνε ι αυτό κατανοητό.

Η εσωτερική δομή του Σώματος 
της Χωροφυλακής καθορίστηκε με

Η υπογραφή του πρώτου αρχηγού Χω
ροφυλακής, φ ιλέλληνα γάλλου συντα
γματάρχη Φραγκίσκου Γκραγιάρ (1834). 
Ο Γκραγιάρ πήρε μέρος στην επανά
σταση του 1821 και δ ιακρίθηκε στις μά 
χες  της Κορίνθου, του Άργους, του 
Πέτα, του Μεσολογγίου, του Ναυπλίου, 
των Μύλων, κ.α. Γνώριζε άριστα την ορ
γάνωση της γαλλικής Χωροφυλακής, 
πράγμα που του επέτρεψε να οργανώσει 
ανάλογα και την ελληνική.
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Εφιπποι; αξιωματικός Χωροφυλακής  
της οθωνικής περιόδου 1833 - 1862. Οι 
πρώτοι αξιωματικοί του Σώματος προήλ
θαν από τις τάξεις των ανδρείων αρματω- 
λών και αγωνιστών του 1821, όπως και το 
κατώτερο προσωπικό, και σφράγισαν με 
τη δράση τους τη νεώτερη ιστορία μας.

το άρθρο 2 του Οργανισμού αυτής, 
σύμφωνα με το οποίο «Το Σώμα της 
Χωροφυλακής είνα ι συμπληρωμα
τικό μέρος του Στρατού- επομένως 
υπόκειται εις τους γενικούς κανονι
σμούς των στρατιωτικών νόμων, εκ
τός των εξαιρέσεων και τροπολο
γιών, όσαι 'ρητώς ήθελον διορισθή 
δια το ιδ ιοφυές της υπηρεσίας τού
της»6 πράγμα που φανερώνει ότι το 
Σώμα της Χωροφυλακής εκτελούσε 
από της συστάσεώς του αστυνομική 
υπηρεσία. Με τη διαφορά ότι αρχικά 
δεν ασκούσε την κατωτέρα τοπική 
Αστυνομία, που όπως θα δούμε την 
είχαν αναλάβει οι Δήμοι7 αλλά την 
ανωτέρα κρατική Αστυνομία. Αυτό 
φα ίνετα ι και από την εισηγητική έκ
θεση του Νόμου ΓΡΞΕ τού 1906 
«Περί Αστυνομίας του Κράτους» 
που γ ίνετα ι σαφώς λόγος ότι «η 
Αστυνομία του Κράτους ανατίθετα ι 
ε ις  το Σώμα της Χωροφυλακής, το 
οποίον και σήμερα εκτελε ί κατά το 
πλείστον την υπηρεσίαν ταύτην».

Αλλά και από τη διατύπωση του 
Νόμου 1370/1918 ό τ ιη  Χωροφυλακή 
αποτελεί μέρος του ενεργού Στρα
τού και μάλιστα το πρώτο όπλο αυ
τού, σε μια εποχή μάλιστα που η 
Χωροφυλακή ασκούσε τόσο την γε
νική όσον και την Τοπική Αστυνομία 
από το έτος 1906 (Νόμος ΓΡΞΕ), φα
νερώνει ότι και κατά παλαιοτέρους 
χρόνους η Χωροφυλακή έφ ερε την 
στρατιωτική ιδιότητα, όπως σε απο
στέωση την φ έρει και σήμερα, μόνο 
και μόνο για τη διατήρηση της συν
οχής και της εσωτερικής της πει
θαρχίας.

Επειδή δεν είνα ι δυνατή η παρά
θεση ολοκλήρου του κειμένου του 
Οργανισμού Χωροφυλακής του 
1833, γ ια τί κάτι τέτο ιο  θα αποτε
λούσε περιττό φόρτο και θα κού
ραζε τον αναγνώστη, κρίνουμε σκό
πιμο να παρουσιάσουμε συνοπτικά
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και να αναλύσουμε τ ις  κυρ ιότερες 
του Δ ια τάξεις  αφού κατατάξουμε σε 
ομάδες τα σχετικά με τα διάφορα 
αντικε ίμ ενα  άρθρα. Τα άρθρα 4-11 
του Οργανισμού Χωροφυλακής 
αναφέροντα ι στη διάρθρωση των 
υπηρεσιών Χωροφυλακής και στη 
στρατολογία των ανδρών και καθο
ρίζουν συνάμα τα απαιτούμενα 
προσόντα και δ ικα ιολογητικά  των 
υποψηφίων προς κατάταξη στη Χω
ροφυλακή.

Τα άρθρα 12-16 καθορίζουν τα των 
προαγωγών των ανδρών Χωροφυ
λακής και τη θέση αυτών σε σχέση 
με τους βαθμοφόρους του στρα
τεύματος.

Το άρθρο 17 αναφ έρετα ι στα της 
ορκομωσίας των κατατασσομένων 
στο Σώμα ανδρών και καθορίζει τον 
τύπο του όρκου που έχε ι ως εξής: 
«Ορκίζομαι και υπόσχομαι να υπη
ρετήσω την Α.Μ. τον Βασιλέα με πί- 
στιν και ζήλον, να φέρω το ανήκον 
σέβας προς τους ανω τέρους μου εις 
όσα αφορώσι την υπηρεσίαν, και να 
μην κάνω χρήσιν της δοθείσης μοι 
εξουσίας ε ι μη μόνον προς διατήρη- 
σιν της κοινής ησυχίας και ευταξίας, 
και εις εκτέλεσιν των νόμων». Η δια
τύπωση αυτή του όρκου φανερώ νει 
καθαρά τον αστυνομικό χαρακτήρα 
του Σώματος της Χωροφυλακής και 
το δ ια σ τέλλει από τα λοιπά στρατιω
τικά σώματα που δεν ήσαν επιφορ
τισμένα με αστυνομ ικές αρμοδιότη
τες  και που είχαν δ ιαφ ορετικό  τύπο 
όρκου αντισ το ιχούντο  στα καθαρώς 
στρατιω τικά τους καθήκοντα. Τα 
άρθρα 18-27 αναφέροντα ι στα του 
ιματισμού, οπλισμού και της κατά 
βαθμό μισθοδοσίας των ανδρών 
Χωροφυλακής.

Τα άρθρα 28-32 καθορίζουν τ ις  
ιδ ια ίτερες  ένεκα  της υπηρεσίας 
πρόσθετες αμοιβές των ανδρών (τα 
των ενοικίω ν οικιών εγγάμων αν
δρών και υπηρεσιών, αγοράς και 
συντηρήσεως ίππων κ.τ.λ.) και τ ις  
απολαυές των δ ιακριθέντω ν στην 
εκτέλεση  της υπηρεσίας ανδρών 
στις περιπτώσεις εκε ίνες  που οι 
υπηρεσιακές τους ενέρ γε ιες  ξεπερ- 
νούσαν το καλώς εννοούμενο καθή
κον και εξέθετα ν  τη ζωή τους σε 
προφανή κίνδυνο.

Τέλος τα άρθρα 33 και 34 ομιλούν 
για τη συνταξιοδότηση των Αξιωμα
τικών και οπλιτών του Σώματος.

Σύμφωνα με τις  σχετικές δ ιατά
ξε ις  ο_ Αρχηγός Χωροφυλακής 
προερχόταν ε ίτε  από τις  τά ξεις  του 
Σώματος ε ίτε  και από τα στράτευμα 
και ε ίχε την έδρα του στην πρω
τεύουσα του Κράτους. Οι Μοίραρχοι 
είχαν τις  έδρες τους στις πρω
τεύουσ ες των νομών8. Στις Μοιραρ
χίες, που εξομοιώνονταν με τις  ση
μερ ινές Δ ιο ικήσεις Χωροφυλακής, 
υπάγονταν 2-3 Υπομοιραρχίες. Οι 
Υπομοίραρχοι, στους οποίους υπά
γονταν 3-4 Ενωμοτίες, είχαν τις 
έδρες τους στις πρωτεύουσες των 
επαρχιών9.

Κάθε ενωμοτία, κατά κανόνα, 
αντιστο ιχούσε στην περ ιφέρεια 
ενός Δήμου αλλά οι έδρες των Ενω
μοτιών δεν ήσαν σ τατικές  και μετα
κινούνταν ανάλογα με τ ις  υπηρε
σιακές ανάγκες. Επίσης στην Ενω
μοτία δεν δ ινόταν η ονομασία της 
περιοχής που εκτε ινό τα ν  η εδαφική 
της αρμοδιότητα, αλλά της δινόταν 
ο αριθμός που έπαιρνε η Ενωμοτία 
στη γενική αρίθμηση των Ενωμοτιών 
της χώρας. Έ τσι, συναντούμε σε έγ
γραφα ή σε έντυπα της Οθωνικής 
εποχής τη φράση: «Κατ' αναφοράν 
του Δ ιο ικητού της 13ης Ενωμοτίας 
των πεζών» ή τον Δ ιο ικητή μιας 
Ενωμοτίας να υπογράφει ως εξής: 
«Ο Δ ιο ικητής της 7ης Ενωμοτίας 
των πεζών», κτλ.

Από αυτό το τελευ τα ίο  πολλοί 
μ εταγενέσ τερο ι συγγραφείς χαρα
κτηρίζουν εσφαλμέμως ως καθαρώς 
στρατιω τική την αποστολή των 
Ενωμοτιών και κα τ’ επέκταση και 
ολοκλήρου του Σώματος της πρώ
της Χωροφυλακής.

Η δύναμη κάθε Ενωμοτίας ανερ
χόταν σε 1 Ενωμοτάρχη και 10-20 
χωροφύλακες πεζούς ή εφίππους, 
ανάλογα με το εάν η Ενωμοτία ήταν 
πεζή ή έφιππος. Συνήθως η δύναμη 
της εφίππου Ενωμοτίας ήταν μεγα
λύτερη 15-20 άνδρες, ενώ της πεζής 
Ενωμοτίας η δύναμη ήταν μικρό
τερη και κυμαινόταν ανάμεσα στους 
10-15 άνδρες.

Οι Αξιωματικοί της Χωροφυλακής 
προέρχονταν από τ ις  τά ξεις  των

αγωνιστών της Επαναστάσεως του 
182110. Στρατηγοί, όπως οι Κων/νος 
Βλαχόπουλος11, Μ ήτρος Δεληγιώρ- 
γ η ς '2, Αντώνιος Μαυρομιχάλης, Μι
χαήλ Σισίνης. Ν ικόλαος Πετμεζάς. 
Ιωάννης Βελέντζας και Ηλίας Πανάς 
κατατάσσονται στη Χωροφυλακή με 
το βαθμό του Μ οιράρχου13. Χ ιλίαρ
χοι και αξιω ματικοί των τακτικών και 
ατάκτων στρατευμάτων, που δια- 
κρίθηκαν για την ανδρεία και το 
ήθος τους στον αγώνα, κατατάσ
σονται επίσης στη Χωροφυλακή με 
το βαθμό του Μοιράρχου ή του Υπο
μοιράρχου, όπως οι Γ. Βοϊνέσκος, Δ. 
Κουτσογιαννόπουλος, Γ. Κλεώπας, 
Μ. Γρίβας, Μ. Μόστρας, Δ. Τζίνος, I. 
Κοψίστας, Δ. Αθανασίου. Γ. Μανιά
της, Γ. Παλάσκας, Ν. Φ ιλάρετος, Γ. 
Κροκίδας. Γ. Τζαλοκώστας, Κ. Παλά
σκας και άλλοι. Ή ταν ανάγκη επιτα
κτική εκε ίνο ι που καλούνταν να επι
βάλουν την τάξη στους πενόμενους 
αγωνιστές να έχουν οι ίδ ιο ι προσω
πικό κύρος και αγω νιστικές περγα
μηνές.

Ομοίως οι Υπαξιωματικοί και Χω
ροφύλακες προέρχονταν από τις 
τά ξε ις  των αγωνιστών της Επανα
στάσεως και επ ιλέγονταν εφ ' όσον 
είχαν προϋπηρετήσει στο Στρατό 
τουλάχιστον 4 χρόνια και είχαν έν
τιμη απόλυση, ηλικία 25-40 χρόνων, 
τα ανάλογα για το στρατό σωματικά 
προσόντα και γνώση ορθής γραφής 
και αναγνώσεως. Όπως βλέπουμε 
στο αρχικό στάδιο η ηλικία των υπο
ψηφίων προς κατάταξη στη Χωρο
φυλακή ήταν μέχρι 40 χρόνων και 
αυτό με σκοπό την τακτοποίηση των 
αγωνιστών. Ελαστική για τον ίδιο 
σκοπό ήταν η διάταξη αναφορικά και 
με τ ις  γραμματικές γνώσεις των κα
τωτέρων οργάνων, που ήταν αρκετή 
«η γνώση γραφής και αναγνώσεως».

Οι προαγωγές στη Χωροφυλακή 
γ ίνονταν με τον εξής τρόπο: Οι κε
νές θέσεις Ενωμοταρχών καταλαμ
βάνονταν κατά τα 2/3 από Χωροφύ
λακες που είχαν δύο χρόνια ευδό
κιμη υπηρεσία στο βαθμό τους και 
κατά το 1 /3 από υπαξιωματικούς του 
Σ τρατεύματος14.

Οι κενές θέσεις των Υπομοιράρ
χων συμπληρώνονταν κατά τα 2/3
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από αξιωματικούς του Στρατεύμα
τος που είχαν τα ανάλογα προσόντα 
και κατά το 1/3 από Ενωμοτάρχες 
που είχαν τουλάχιστον τέσσερα 
χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας στο 
βαθμό τους και είχαν ιδιαιτέρως 
διακριθεί για το ήθος τους και την 
υπηρεσιακή τους απόδοση15. Τις κε
νές θέσεις των Μοιράρχων κατα
λάμβαναν μόνον οι Υπομοίραρχοι Α' 
τάξεως και κατά τα 2/3 κατ' εκλογήν 
και το 1/3 κατ’ αρχαιότητα. Αργό
τερα, το 1859, καταργήθηκαν οι 
τρεις  τάξεις των Υπομοιράρχων και 
οι βαθμοί των Αξιωματικών της Χω
ροφυλακής σε σχέση με το Στρατό

ήσαν: Ανθυπομοίραρχος - Ανθυπο- 
λοχαγός, Υπομοίραρχος - Υπολοχα- 
γός, Αντιμοίραρχος - Λοχαγός και 
Μοίραρχος - Ταγματάρχης.

Με στρατιωτική λοιπόν οργάνωση 
και πειθαρχία αλλά και με θαυμάσια 
ευελ ιξία  και προσαρμοστικότητα η 
Χωροφυλακή μπόρεσε να περάσει 
τις  συμπληγάδες της αναρχίας και 
των στασιαστικών κινημάτων που 
συγκλόνιζαν τα θεμέλια του νεοσύ
στατου Ελληνικού κράτους και να 
εμπεδώσει το αίσθημα ασφαλείας 
στους κατοίκους. Η Χωροφυλακή 
πέτυχε επίσης στον αγώνα της και

εναντίον της ληστείας. Στην αρχή 
μπόρεσε να την περιορίσει σε ανε- 
χτά όρια και αργότερα να την εξ
αλείψ ει τελείω ς. Αλλά, εκτός από τα 
ειδ ικά καθήκοντα της Χωροφυλακής 
που καθορίζονται από τους Κανονι
σμούς της, το Σώμα της Χωροφυλα
κής διακρίθηκε σε όλους τους το 
μείς της κρατικής δραστηριότητος 
και εβοήθησε τις  άλλες υπηρεσίες 
στην επίλυση των δύσκολων προ
βλημάτων τους. Και σήμερα ακόμη 
παρά τον εκσυγχρονισμό της κρατι
κής διοικήσεως οι περισσότερες 
υπηρεσίες απευθύνονται στη Χω
ροφυλακή για λεπτά θέματα που

Ανδρες της Χωροφυλακής του περασμένου αιώνα (Σχέδιο Π. Αραβαντινού).
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χρειάζοντα ι ιδ ια ίτερη  προσοχή.
Ετσι κατά λόγο αρμοδιότητας η Χω

ροφυλακή υπήχθη σε τέσσερα 
Υπουργεία16 στο Υπουργείο Στρα
τιωτικών για στρατιω τικές υποθέ
σεις, Ναυτικών για ναυτικές  υποθέ
σεις, Δ ικα ιοσύνης για δ ικαστικά θέ
ματα και Εσωτερικών για θέματα 
δημοσίας τάξεως και ασφαλείας.

Η Χωροφυλακή από της ιδρύσεώς 
της και μέχρι το έτος 1906, που της 
ανατέθηκε εξ  ολοκλήρου η άσκηση 
της αστυνομίας της Χώρας, πέρασε 
από πολλά στάδια και δέχτηκε πολ
λές  αναστατώσεις. Το Αρχηγείο Χω
ροφυλακής πολλές φορές καταργή- 
θηκε, πολλές φορές ανασυστήθηκε 
και το ηρωικό Σώμα κατά δ ιαστή
ματα έμ ε ινε  ακέφαλο. Η κατάσταση 
αυτή χειροτέρευσ ε έπειτα από την 
εκθρόνιση του Οθωνα και την ανα- 
ταραχή που ακολούθησε τη μεταπο
λίτευση. Ολοι έβαλαν εναντίον της 
Χωροφυλακής που αρνιόταν να 
υποκύψει στη ρουσφετολογία  και 
στα μ ικροσυμφέροντα της πολιτι
κής17. Μόνον ο οξυνούστατος πολιτι
κός Χαρίλαος Τρικούπης ε ίδ ε  την 
Χωροφυλακή σαν εναρκωτή του 
κράτους του νόμου και αποφάσισε 
την αναδιοργάνωσή της, με σκοπό 
να της αναθέσει τα καθήκοντα της 
Γενικής Αστυνομίας σ' ολόκληρη 
την ελληνική επικράτεια.

Ωστόσο, η Αντιβασιλεία, αναφο
ρικά με την σύσταση της Ελληνικής 
Χωροφυλακής, ε ίχε και μία ακόμη 
σημαντική επ ιτυχία αναθέτοντας 
την Αρχηγία του νεοσύστατου Σώ
ματος στο Γάλλο φ ιλέλληνα Στρα
τηγό του Αγώνα της Ελληνικής Ανε
ξαρτησίας, Φραγκίσκο Γκραγιάρ. Ο 
Γκραγιάρ πριν αναλάβει την Αρχηγία 
του Σώματος της Χωροφυλακής 
έθεσε τον όρο να αφ εθεί ελεύθερος 
να επ ιλέξε ι τα στελέχη της Χωροφυ
λακής ανάμεσα στους διαπρεπέ
στερους και εντιμ ότερους αγωνι
στές της επαναστάσεως του 1821.

Ο Φραγκίσκος Γκραγιάρ ήταν 
Αξιωματικός του Γαλλικού Στρατού 
και ε ίχε δ ιακρ ιθεί στην τελευ τα ία  
περίοδο των Ναπολεόντειων πολέ
μων. Μ ετά την πτώση του Μεγάλου 
Ναπολέοντα έπεσε σε δυσμένεια και 
τον Νοέμβριο του 1821 έρχετα ι στην 
Ελλάδα όπου και παρέμεινε πολε

μώντας μέχρι το τέλος  του Αγώνα. 
Εγνώριζε λοιπόν ο Γ κραγιάρ την ορ
γάνωση της Αυτοκρατορικής Γαλλι
κής Χωροφυλακής και ακόμη σ χετι
ζόταν με όλους τους πολέμαρχους 
της Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Η το 
ποθέτησή του στην Αρχηγεία της 
Χωροφυλακής ήταν μία επ ιτυχία της 
Αντιβασιλείας. Ο κατάλληλος άν
θρωπος ε ίχε τοπ οθετηθεί στην 
κατάλληλη θέση.

Τον Γκραγιάρ δ ιαδέχθηκε στην 
Αρχηγία της Χωροφυλακής τον Ια

νουάριο του 1835 ο επίσης φ ιλέλλη
νας και αγωνιστής της επαναστά
σεως του 1821 Βαυαρός Μαξιμιλια- 
νός Ρόσνερ μέχρι τον Σεπτέμβριο 
του 1841 που αντικαταστάθηκε και 
αυτός από τον πρώτο Έ λληνα Αρ
χηγό Χωροφυλακής Στρατηγό του 
Αγώνα της Ανεξαρτησίας Κων/νο 
Βλαχόπουλο. Και οι δύο φ ιλέλληνες 
Αρχηγοί εργάστηκαν ευσυνείδητα 
και έκαναν ό ,τι τους ήταν δυνατόν 
για να οργανώσουν καλύτερα την 
Ελληνική Χωροφυλακή.
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ροφυλακής, ο Κανονισμός της υπηρεσίας 
της οποίας μεταφρασθείς κατά την σύ- 
στασιν του Σώματος διέπει και την υπηρε
σίαν της ημετέρας Χωροφυλακής».

6. Ο Μοσκοβάκης στο Λεξικό Χωροφυλακής 
διασαφηνίζει τα της υπαγωγής της Χωρο
φυλακής στις διατάξεις των γενικών στρα
τιωτικών νόμων, με την εξής διατύπωση 
« καθόσον αύται δεν αντίκειντα ι εις τους 
ορισμούς του ειδικού Κανονισμού της, και 
εις τας λοιπάς διατάξεις, α ίτινες απορ- 
ρέουσιν εκ του ειδικού διοργανισμού της 
«Γ Μοσκοβάκη:» Λεξικόν Χωροφυλακής», 
ό.π. σελ. ιβ' (Εισαγωγή).

7. «Εφημερίς της Κυθερνήσεως του Βασι
λείου της Ελλάδος», αριθ. 3 της 10ης Ια
νουάριου 1834, «Περί συστάσεως των Δή
μων», άρθρο 15 «Πάς Δήμος έχει το δι
καίωμα και την υποχρέωσιν, υπό την επι- 
τήρησιν της Κυθερνήσεως, α) Να ενεργή 
κατά τους καθεστώτος νόμους την κατώ
τερον εντός της περιοχής του Δήμου το

πικήν και αγρονομικήν αστυνομίαν».
8. Β.Δ. της 20ης Μαιου/1ης Ιουνίου 1833 

«περί σχηματισμού της Χωροφυλακής», 
άρθρο 7. «Αρχηγός του Σώματος της Χω
ροφυλακής διαμένει εις την καθέδραν του 
Βασιλείου, πας δε μοίραρχος εις την πρω
τεύουσαν του Νομού».

9. Η Χωρογραφική κατανομή των Μοιραρ
χιών και Υπομοιραρχιών κατά την αρχική 
τους εγκατάσταση στις διάφορες περι
οχές της χώρας δίδεται στον παρακείμενο 
πίνακα - χάρτη.

10. Ιστορία Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική 
Αθηνών, τόμ. ΙΓ', σελ. 40. «(...) Οι περισσό
τεροι Αξιωματικοί της Χωροφυλακής είχαν 
επιλεγεί ανάμεσα στους πιο φημισμένους 
αγωνιστές...».

11. Σωματάρχης της Φρουράς του Μεσολογ
γίου και ένας από τους ηγέτες που διακρί- 
θηκε στο Β’ πολιορκία και στην Έξοδο του 
Μεσολογγίου.

12. Φρούραρχος κατά τη Β'πολιορκία του Με
σολογγίου και πατέρας του μετέπειτα 
πρωθυπουργού Επαμεινώνδα Δελη- 
γιώργη.

13. Τα πρώτα χρόνια δεν υπήρχε ανώτερος 
βαθμός, πλήν εκείνου του Αρχηγού του 
Σώματος.

14. Β.Δ. της 17ης Μαΐου 1835 «περί Κανονι
σμών Χωροφυλακής», άρθρο 12, παρ. α'.

15. Β Δ. «Περί Κανονισμών Χωροφυλακής», 
άρθρο 12, παρ. Β'.

16. Γ. Μοσκοβάκη, ό.π., σελ. 1: «Δια το ιδιο
φυές της υπηρεσίας αυτής η Χωροφυλακή 
ευρίσκεται υπό την αρμοδιότητα των 
Υπουργείων Στρατιωτικών, των Εσωτερι
κών, της Δικαιοσύνης, και των Ναυτικών».

17. Εμμ. X. Παυλίδου: «Το Σώμα της Χωροφυ
λακής από της συστάσεώς του», Περιοδικό 
«Κήρυξ Δημόσιας Ασφαλείας», τεύχος 
189/15 Ιουλίου 1933, σελ. 5.
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Η150χρονη
πορεία της Χωροφυλακής Κ ω ν /νο ς  Δ α νού σ η ς , ανθυπασπιοτής

Η Χωροφυλακή υπήρξε η μακροβιότερη μορφή απ' όλες 
όσες πήρε στο πέρασμα του χρόνου ο αστυνομικός θεσμός 
στη νεώτερη Ελλάδα. Η 150χρονη πορεία της ανάμεσα από 
εθνικές περιπέτειες, εξάρσεις και τραγωδίες, και η τελική 
επιβίωσή της οδηγούν τον ερευνητή σ' εύλογα ερωτήματα.

Δεν ήταν μόνο ο στρατιω τικός της χαρακτήρας, η στρα
τιωτική πειθαρχία, ή ο ρόλος της σαν «συμπληρωματικού μέ
ρους του στρατού» που συντέλεσαν καθοριστικά σ' αυτό, 
αλλά κατά κύριο λόγο το γεγονός ότι η δομή και λειτουργία  
της ανταποκρ'ινονταν στα μηνύματα των καιρών, στα μηνύ
ματα μιας εποχής που χαρακτηριζόταν από τάσεις προοδευ
τικής αστικοποίησης των κοινωνικοοικονομικών δομών, τη 
στιγμή μάλιστα που η απόλυτη μοναρχία έδ ινε τη θέση της 
στη συνταγματική διακυβέρνηση και το αστυνομικό κράτος 
αντικαθίστατο σ' πανευρωπαϊκή κλίμακα απ’ ένα κράτος δι
καίου.

Καθοριστικός επίσης παράγοντας υπήρξε η υψηλή μορ
φωτική στάθμη των αξιωματικών και υπαξιωματικών της, γ ε 
γονός που επέτρεψε την προσαρμογή του Σώματος στις εκά- 
στοτε νέες συνθήκες. Εξάλλου εδώ θα πρέπει να αναζητηθεί 
και η α ιτιολογία του γ ια τί η Χωροφυλακή ανταποκρίθηκε θε
τικά  σε κάθε πρόκληση της νεώ τερης ιστορίας μας, ενώ στά
θηκε κατά βάση μακριά από τα χωρίς εθνικό υπόβαθρο στα
σιαστικά κινήματα.

Ετσι η ιστορία της Χωροφυλακής κ ινε ίτα ι παράλληλα με 
την ιστορική πορεία της νεώ τερης Ελλάδας, αντανακλά τις  
δημιουργικές και λυτρω τικές προσπάθειες, μα και τ ις  συμφο
ρές, του νέου ελληνισμού και οπωσδήποτε αποτελεί το βα
σικό άξονα της εξέλ ιξης του αστυνομικού θεσμού στη Χώρα 
μας.

Η υπερηφάνεια του βαυαρού νομικού Γκεόργκ Μάουρερ, 
μέλους της Αντιβασιλειας, για  την ίδρυση και τη σε σωστές 
βάσεις για την εποχή (1833) συγκρότηση της Χωροφυλακής 
δεν ήταν χωρίς έρεισμα.

Η Χωροφυλακή σαν αστυνομικός θεσμός.

Αν και τα στοιχεία που χρειάζονταν για να αναγνωριστεί 
και ο αστυνομικός ρόλος της πρώτης Χωροφυλακής ήταν 
επαρκή, περίεργα τόσο από τρ ίτους αρχικά όσον και από τους 
πρώτους αξιωματικούς του Σώματος δεν έγ ινε αποδεκτός ο 
ρόλος του αυτός. Τα α ίτια  για τους πρώτους θα πρέπει να 
αναζητηθούν στην εσφαλμένη αντίληψη για το περιεχόμενο 
της έννοιας «αστυνομία» — που ομολογουμένως παρουσίασε 
σημαντικές μεταβολές τους τρ εις  τελευ τα ίες  αιώνες -  ενώ 
για τους δεύτερους στο γεγονός ότι δε θεωρούσαν καθόλου 
τιμητικό  να ταυτιστούν με την όχι και τόσο «ευυπόληπτη» και 
«ποικίλως αμαρτήσασα» δημοτική αστυνομία.

Σήμερα όλοι οι μ ελετη τές  της νεώτερης αστυνομικής μας 
ιστορίας δέχονται ότ ι το Σώμα από τη σύστασή του -  όπως 
εξάλλου το ιδρυτικό διάταγμα και ο πρώτος κανονισμός του 
ρητά καθορίζουν -  εκτελούσε γενικά και ειδ ικά  αστυνομικά 
καθήκοντα σαν «Αστυνομία Χώρας» (Ortspolizei, Landespoli- 
zei). σ' αντιδ ιαστολή προς την «Τοπική («Δημοτική» στην 
περίπτωσή μας) Αστυνομία». Παράλληλα βέβαια ασκούσε την 
«Αστυνομία Στρατού» (στρατονομία), αποτελούσε συμπλη
ρωματικό του τμήμα και ε ίχε επωμισθεί σειρά από άλλα ε ιδ ι
κότερα καθήκοντα.

Ανάμεσα απ' τα κυριότερα καθήκοντά του ξεχωρίζουν 
(άρθρο 1 ιδρυτικού διατάγματος):

-  Η τήρηση της έννομης τάξης ( .. .να δίατηρή την ισχύν 
των νομών καθ' όλην την περιφέρειαν του κράτους, κατά τα

Ο Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος, από τους πρώτους δέκα μοιράρ
χους της Χωροφυλακής υπήρξε και ο πρώτος έλληνας αρχηγός του 
Σώματος (1841 - 1844), μετά το γάλλο Φραγκίσκο Γκραγιάρ (1833 - 1835 
και 1848) και το βαυαρό ταγματάρχη Ρόσνερ (1836 - 1840). Ο Βλαχό
πουλος υπήρξε μια από τις ηγετικές μορφές στα χρόνια της μεγάλης 
ελληνικής επανάστασης.

στρατόπεδα και ε ις  τον στρατόν»), βασικό χαρακτηριστικό 
κάθε αστυνομίας.

-  Η διαφύλαξη της δημόσιας («κοινής») ασφάλειας.
- Η  πρόληψη κάθε εγκλήματος («πάσα εγκληματική επι- 

χείρησις»), και
-  Η ανακάλυψη και σύλληψη των δραστών εγκλημάτων 

(«κακούργων»).
Παράλληλα, όμως, επ ιφορτίζετα ι από την αρχή με την 

εφαρμογή της νομοθεσίας για τα δάση, το κυνήγι, το λαθρεμ
πόριό, τα τυχηρά παιχνίδια, την ασφαλή και εύρυθμη κυκλο
φορία στους μεγάλους δρόμους, τα διαβατήρια κ.λπ. (άρθρο 
117 Κανονισμού Χωροφυλακής), με την καταστολή κάθε στά
σης, διάλυση κάθε παράνομης συνάθροισης ή συγκέντρω- 
σης, την προσωπική ασφάλεια του ανώτατου άρχοντα, κ.α.

Το έργο της λοιπόν είνα ι κατά πολύ ευρύτερο από το 
αστυνομικό, με τη σημερινή έννοια του όρου «αστυνομία». 
Οπωσδήποτε όμως την κύρια δραστηριότητά της το ΙΘ' αιώνα 
απορρόφησαν η δίωξη της ληστείας και οι λογής -  λογής 
στάσεις.

Σταθμοί στην εξέλιξη της Χωροφυλακής.

Αν προσπαθήσει κανείς, με κριτήριο την υπηρεσιακή της 
δραστηριότητα και διάφορες εθνικοκοινω νικές μεταβολές, 
να διακρ ίνει σε μεγάλες χρονικές περιόδους την εξελ ικτική
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πορεία τη ς  Χωροφυλακής, χωρίς αμφ ιβολία  θα καταλήξει στις 
ακόλουθες:

και αναδ ιοργανώ νετα ι σε σύγχρονο πλέον αστυνομικό 
σώμα.

(α) 1833 -  1893: Ασκεί καθήκοντα «Αστυνομίας Χώρας», ενώ 
η «Τοπική Αστυνομία» ασκείτα ι από τη Δημοτική και Δ ιο ι
κητική (από το  1849 στην Αθήνα και Πειραιά) Αστυνομία. 

(6) 1893 -  1906: Απ οτελεί βασικό τμήμα του αστυνομικού 
συστήματος τη ς  «Στρατιω τικής Αστυνομίας».

(γ) 1 9 0 6 - 1922: Δ ιαχε ιρ ίζετα ι τη δημόσια ασφάλεια  και ασκεί 
την  αστυνομία σ' ολόκληρη τη Χώρα.

(δ) 1923-1941 : Σ υμμ ετέχε ι προοδευτικά  στην άσκηση αστυ
νομίας και δ ιαχείρ ιση της δημόσιας ασφάλειας στην 
Αθήνα, Πειραιά, Κέρκυρα και Πάτρα το  νεο ϊδρυμένο  και 
επανδρωμένο με σ τελέχη τη ς  Χωροφυλακής Σώμα της 
Αστυνομίας Πόλεων.

(ε) 1941 -  1945: Η Χωροφυλακή υπ ολειτουργεί όπως όλος ο 
Δημόσιος τομέας και

(στ) 1945 -  1983: Παύει η στενή τη ς  εξάρτηση από το  Στρατό

Τοπική Αστυνομία -  Επικουρικά Σώματα.

Το Δεκέμβρ ιο  του 1933 η άσκηση της τοπικής αστυνομίας 
ανατίθετα ι στους δήμους παίρνοντας έτσ ι το όνομά της «Δη
μοτική Αστυνομία». Η υπηρεσία αυτή ασκούνταν στους μι
κρούς δήμους από το  Δήμαρχο ή τον αναπληρωτή του δη
μαρχικό πάρεδρο, ενώ στους μεγαλύτερους από «αστυνό
μους» που δ ιορ ίζονταν με βασιλικά δ ιατάγματα μετά από 
πρόταση των δημάρχων, κάτω από την επιστασία των οποίων 
τελούσαν. Τόσο οι πρώτοι όσο και οι δ εύ τερ ο ι αναγνωρίζον
ταν ως ανακρ ιτικο ί υπάλληλοι. Οι αστυνόμο ι όμως, καθώς και 
το κατώ τερο προσωπικό (ειρηνοφύλακες, κλητήρες, κ.λπ.)

Μια από τις καινοτομίες της αλλαγής του 1906, ήταν και η ίδρυση 
της Υπηρεσίας ποδηλατιστών Χωροφυλακής. Κάτω: χωροφύλακες πο
δηλατιστές παρελαύνουν.
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τελούσαν και κάτω από μια ιδιότυπη εξάρτηση από τους τοπι
κούς εκπροσώπους της Κυβέρνησης (Δ ιο ικητές, Υποδιοικη
τές). Το σύστημα αυτό διατηρήθηκε ως το 1893, οπότε καταρ
γήθηκε κάτω από το βάρος των αμαρτιών του. Το διάταγμα 
όμως της 31 Δεκεμβρίου 1836 «Περί δημοτικής διοικήσεως», 
νομοθετικό κείμενο εμπνευσμένο, δ ιατηρήθηκε σε ισχύ ως 
προς την άσκηση τοπικής αστυνομίας για πολλά χρόνια 
ακόμη.

Στην Αθήνα και τον Πειραιά, τόσο η αύξηση του πληθυ
σμού όσο και η νευραλγικότητα  των δύο αυτών αστικών κέν
τρων ώθησε την πολιτεία να συστήσει τη Δ ιο ικητική Αστυνο
μία, το Μάρτιο του 1849, που κι αυτή ασκούσε τοπική αστυνο
μία με υπαλλήλους όμως που διορ ίζονταν όχι πια απ’ τους 
δήμους αλλ' απευθείας απ' την κυβέρνηση. Ο θεσμός της 
Δ ιο ικητικής Αστυνομίας, με κάποιες μεταβολές, δ ιατηρήθηκε 
ως το 1906.

Στα Επτάνησα, για λίγο διάστημα μετά την προσάρτηση 
εξακολούθησε να υπάρχει το σύστημα της Εκτελεστικής 
Αστυνομίας και της Αστυνομικής Χωροφυλακής. Στα 1866 
όμως εισήχθη και εκε ί το αστυνομικό καθεστώς της λοιπής 
Ελλάδας (Χωροφυλακή και Δημοτική Αστυνομία), όπως έγ ινε 
στα 1881 κατά την προσάρτηση της Θεσσαλίας.

Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών δημόσιας ασφά
λειας το οθωνικό κράτος ίδρυσε και άλλα σώματα, επικουρικά 
μπορούμε να πούμε του στρατού και της Χωροφυλακής, όπως 
την Εθνοφυλακή (1833 -  1879) που συγκροτείτο  από πολίτες 
«αμισθί», οι οποίοι μπορούσαν να φέρουν όπλα και χρησιμο
ποιήθηκε κατά κύριο λόγο για τη δίωξη της ληστείας και την 
καταστολή στασιαστικών κινημάτων. Για την ασφάλεια των 
συνόρων και την παροχή βοήθειας στα τμήματα καταδίωξης 
των ληστών στις παραμεθόριες περιοχές ιδρύθηκε η Οροφυ
λακή (1838 -  1854), η οποία ανήκε στη δύναμη του σ τρατεύ
ματος. Το 1854 η Οροφυλακή διαλύθηκε και οι άνδρες της 
συγκρότησαν 2 τάγματα Επικουρικής Χωροφυλακής, που 
σιγά - σιγά συγχωνεύθηκε με τη Χωροφυλακή για να καταρ- 
γηθεί τελ ικά  το 1906.

Η πολυαρχία αυτή κάθε άλλο παρά ωφέλησε στην παγίωση 
της τάξης και ασφάλειας. Σε περιόδους μάλιστα επαναστατι
κών ταραχών η κατάσταση εκτραχυνόταν επικίνδυνα, ενώ οι 
ληστές έφθαναν να κυκλοφορούν ελεύθερο ι μέσα σ' αυτήν 
την πρωτεύουσα του κράτους. Ό σο δε αφορά την αποτελε- 
σματικότητα της Δημοτικής Αστυνομίας, παρατηρειτο τα θύ
ματα κλοπών να μη καταφεύγουν σ' αυτήν αλλά στους ιερείς 
για την απαγγελία αφορισμών!

Μπρος σ' αυτό το αδιέξοδο, η ανάγκη για ένα πιο λυσ ιτε
λές αστυνομικό σχήμα γινόταν ολοένα και πιο επιτακτική. 
Στρατιωτική Αστυνομία -  Αστυφυλακή.

Το λυκόφως του ΙΘ αιώνα βρήκε τη Χώρα μας σε οικτρή 
κατάσταση από κάθε πλευρά. Τα άθλια οικονομικά, οι συχνές 
εναλλαγές κυβερνήσεων, τα έκτροπα που δημιουργούσαν οι 
εκάστοτε αντιπ ολιτεύσεις -  όπως εκείνα  της 25-3-1888 -  
πρόσδιδαν μια ιδ ια ίτερη ένταση στην εγκληματικότητα, 
καταρρακώντας κάθε έννοια τάξης και ασφάλειας.

Η κατάσταση αυτή ώθησε το Χαρίλαο Τρικούπη στην ανα
πότρεπτη απόφαση για μεταβολή του υπάρχοντος αστυνομι
κού συστήματος. Δυστυχώς όμως, αν και από τ ις  εκλογές της 
3 Μαΐου 1892 βγήκε πανίσχυρος, οι ο ικονομικές αντιξοότητες 
(κήρυξη της Χώρας σε πτώχευση) συνέτειναν στη δημιουργία 
ενός αστυνομικού συστήματος απρόσφορου για τα προβλή
ματα του τόπου και καταλυτικού για την ετο ιμότητα  και επάρ
κεια του στρατεύματος, όπως αποδείχτηκε τέσσερα χρόνια 
αργότερα.

Αξιωματικοί της Χωροφυλακής στις πυραμίδες της Αίγυπτου τον 
Αύγουστο του 1944. Από αριστερά εικονίζονται οι τότε υπομοίραρχοι 
Αντώνιος Παταριάς, Χρήστος Οικονομόπουλος, Αντώνιος Δεμέστιχας 
και Μιχόλης Πετράκος, Στη Μέση Ανατολή η Χωροφυλακή έδωσε ένα 
νέο εθνικό παρόν.

Καταργήθηκε η Δημοτική Αστυνομία και οι δήμαρχοι έπα- 
ψαν να ασκούν αστυνομικά καθήκοντα, Την Τοπική Αστυνο
μικά ανάλαβε η «Στρατιωτική Αστυνομία» και η « Α σ τ  υ φ υ 
λ α κ ή  ».  Η Χωροφυλακή, όμως, χωρίς να απαλλαγεί από κα
θήκοντα «αστυνομίας χώρας» και τ ις  λοιπές υποχρεώσεις της 
συμμετείχε ενεργά στο νέο θεσμό.

Η επ ικράτεια δ ια ιρέθηκε σε αστυνομικές π ερ ιφ έρειες δύο 
κατηγοριών:
(α) Στους δήμους -  πρωτεύουσες νομού, τους δήμους Α' 

τάξης και εκε ίνους με πληθυσμό πάνω από 5.000 κατο ί
κους, και

(6) Στους υπόλοιπους δήμους.

Στην πρώτη περίπτωση αστυνόμοι δ ιορ ίζονταν αξιωματι
κοί Χωροφυλακής, Πεζικού, Πυροβολικού και Ιππικού και στις 
δ ιαταγές τους δ ια τίθετο  στρατιω τική οργανωμένη δύναμη, 
«Αστυφυλακή», από ενωμοτάρχες* 6' τάξης, υπενωμοτάρχες 
και αστυφύλακες τριών τάξεων με εντυπωσιακή περιβολή (οι 
υπαξιωματικοί αναγνωρίζονταν ανακρ ιτικο ί υπάλληλοι), με 
προβάδισμα και μεγαλύτερες αποδοχές έναντι των ομοιοβά- 
θμων τους της Χωροφυλακής.

Στη δεύτερη κατηγορία αστυνόμοι δ ιορ ίζονταν αξιωματι
κοί της Χωροφυλακής (ή, σε περίπτωση έλ,λειψης τούτων, 
αξιωματικοί και ανθυπασπιστές του στρατού) με κατώτερο 
προσωπικό από οπλίτες του Σώματος. Το προσωπικό της κα
τηγορίας αυτής υπάγονταν στις κατά περιοχές Μ οιραρχίες 
μόνο για θέματα πειθαρχίας και δ ιο ικητικά  και όχι ως προς την 
άσκηση της αστυνομίας.

Προϊστάμενος όλης αυτής της δύναμης (Στρατιωτικής 
Α σ τυνομ ίας-Α σ τυφ υλακής και τμήματος της Χωροφυλακής) 
ήταν ο Αρχηγός Χωροφυλακής υπό τη διεύθυνση του Υπουρ
γού Εσωτερικών (το 1894 καταργήθηκε το  Αρχηγείο Χωροφυ
λακής και η νέα τοπική αστυνομία υπήχθη απευθείας στο

Το προσωπικό της Αστυφυλακής δεν είχε καμιά σχέση με το κατώτερο προσω
πικό της Χωροφυλακής, απλώς συνέπιπταν οι ονομασίες ορισμένων βαθμών.
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Χωροφυλακή -  Ιστορία

Υπουργείο αυτό). Βλέπουμε έτσ ι τμήμα Χωροφυλακής να 
ασκεί «τοπική αστυνομία», και άλλο τμήμα της «αστυνομία 
χώρας».

Η Δ ιο ικητική  Αστυνομία (Αθήνα -  Πειραιάς) δ ιατηρήθηκε 
με κάποιες μεταβολές ως προς το προσωπικό της, δ ιευθυν
τής της όμως δ ιορ ίζετα ι πλέον ανώ τερος αξιω ματικός του 
στρατού ή τη ς  Χωροφυλακής.

Το νέο αστυνομικό σύστημα έγ ινε  δεκτό  με σκεπτικισμό. 
Μ άλιστα ο Γαβριηλίδης στην «Ακρόπολη» αναφ ερόμενος 
στην αντικατάσταση της Δ ημοτικής από την Στρατιω τική 
Αστυνομία δ ιερω τάτο μήπως η χώρα από τη Σκύλα έπεφτε 
στη Χάρυβδη. Λ ίγοι όμως κατανόησαν τους κ ινδύνους που 
εγκυμονούσε το  νέο σύστημα με την απασχόληση 100 περί
που αξιωματικών του στρατού σε αστυνομικά καθήκοντα, οι 
οποίοι παρά τ ις  φ ιλό τιμ ες  προσπάθειές τους ήσαν ξένο ι προς 
το  αστυνομικό πνεύμα. Κασσανδρικά μάλιστα η «Ακρόπολη» 
στις 20-8-1894 έγραφε « .. .ε ίναι αυτή η αποστολή του Στρα
τού; Είναι αυτή η αίγλη της κυανολεύκου επ ικεφαλής τάγμα
τος εκδιώκοντος ποιμένας από ξένα χωράφια;» για  να έλθε ι 
λ ίγο αργότερα η τραγική  επιβεβαίωση που 1897.

Η ήττα  του 1897 υπήρξε καταλυτική  σ' όλου τους κρατι
κούς τομε ίς , ιδ ια ίτερα  όμως επέδρασε στη δημόσια τάξη και 
ασφάλεια  του τόπου, τ ις  οποίες και εκμηδένισε. «Κακοδαιμο
νία, φθορά και αναρχία, απότοκοι μ ιας μεγάλης  εσωτερικής  
και εξωτερ ικής κρίσεως επεκράτουν κ α θ ’ άπασαν την χώραν, 
λεγεώνες  δε φυγοδίκων και φ υγοστράτω ν. . .  ελυμα ίνοντο  
την ύπ α ιθρον ...» ,  γράφ ει ο Π. Καρολίδης. Και πραγματικά 
μόνο οι φυγόπονοι (17.247) ξεπερνούσαν αρ ιθμητικά  τη δύ
ναμη του Στρατού και τη ς  Χωροφυλακής μαζί (11.850 άν- 
δρες).

Η αστυνομική μεταβολή του 1906.

Η ανάγκη ανόρθωσης του στρατού, οι εγγενε ίς  αδυναμίες 
του μωσαϊκού τη ς  Σ τρατιω τικής Αστυνομίας και η χωρίς 
προηγούμενο κατάλυση του α ισθήματος ασφάλειας των πο
λιτών -  που κορυφώθηκε το  δειλ ινό  της 31ης Μαΐου 1905 με 
τη δολοφονία  στα σκαλιά της Βουλής του πρωθυπουργού, Θ 
Δεληγιαννη, από το  συνδικάτο των χαρτοπαικτικών λεσχών -  
έκανε όσο ποτέ άλλοτε αναγκα ία  τη δημιουργία  μιας σύγχρο
νης κι απ οτελεσματικής αστυνομίας. Κ αλλιεργήθηκε έτσ ι η 
ιδέα ανάθεσης τη ς  άσκησης τη ς  τ ο π ι κ ή ς  αστυνομίας σ' 
όλη τη Χώρα στη Χωροφυλακή, η οποία τα τελευ τα ία  χρόνια 
ε ίχ ε  επανδρωθεί με πολλές δεκάδες πτυχιούχων και τ ε λ ε ιό 
φοιτων τη ς  Νομικής με τους βαθμούς του ενωμοτάρχη α ' και 
6' τάξης αντίστο ιχα. Η άποψη αυτή βρήκε αντίθ ετους , χωρίς 
όμως αποτέλεσμα, τους αξιω ματικούς το υς  Σώματος γ ια τ ί 
κατά τη γνώμη τους « .. .ήθελε με ιώσει την στρατιωτικήν ιδ ιό
τητα της Χωροφυλακής και απομακρύνει οπωσδήποτε τους  
αξιωματικούς και τους άνδρας εν γένε ι αυτής από τον χώρον  
της στρατιωτικής ο ικογένε ιας  ...».

Η προώθηση όμως του σ χετικού νομοσχέδιου (συντάκτες 
ο μοίραρχος τό τε  Ν. Τρουπάκης, κ.α.) -  μετά τη διαβεβαίωση 
του πρωθυπουργού (Γ. Θ εοτόκη) για τη διασφάλιση της αμε
ρόληπτης άσκησης των νέων καθηκόντων του Σώματος -  
συνεχίστηκε και πήρε ορ ιστική μορφή με τον  περίφημο νόμο 
ΓΡ =Ε 'του 1906. Έ τσ ι από 1ης Οκτωβρίου 1906 η Χωροφυλακή 
αρχίζει να ασκεί την α σ τ υ ν ο μ ί α ,  γεν ική  και τοπική, σ' όλη 
τη χώρα, αφού πρώτα καταργήθηκαν τόσο η στρατιω τική όσο 
και η δ ιο ικητική  αστυνομία.

Η μεταβολή του 1906 μετάτρεψ ε τη Χωροφυλακή σ' ένα 
σύγχρονο για την εποχή αστυνομικό σώμα.

Σύμφωνα με το  νέο νόμο (άρθρο 1) «..  .η αστυνομία του 
κράτους ασκείτα ι υπό την ανωτάτην δ ιεύθυναιν του Υπουρ
γού Εσωτερικών δια του Σώματος της Χωροφυλακής . ..»,  αυ
ξάνετα ι ο οργανική δύναμη του Σώματος, ενώ προβλέπεται η 
ίδρυση τάγματος Χωροφυλακής (για την αντιμετώπιση έκτα 
κτων αναγκών δημόσιας ασφάλειας), Ανθρωπομετρικής Υπη
ρεσίας στην Αθήνα (που εξελ ίχθηκε διαδοχικά σε Γραφείο 
Εγκληματολογικής Σήμανσης και Δ ιεύθυνση Εγκληματολο
γ ιώ ν  Υπηρεσιών), Εργαστηρίου Χημείου για  την έρευνα και 
μ ελέτη  πειστηρίων εγκλημάτων και ανάλυση τροφίμων, Εγ- 
κληματολογικού Μουσείου, Υπηρεσίας Καταδίωξης (πρό
δρομου των σημερινών Υπηρεσιών Ασφαλείας), Υπηρεσίας 
ποδηλατιστών, καθώς και Σχολείου Εκπαίδευσης Οπλιτών.

Παράλληλα καταργούντα ι οι μοιραρχίες, υπομοιραρχίες 
και ενω μοτίες και αντικαθ ίσ ταντα ι από 26 Α στυνομ ικές Δ ιευ 
θύνσεις (με π ερ ιφέρεια  ανάλογη σχεδόν εκε ίνης  του αντί
στοιχου νομού) και 46 Υποδιευθύνσεις (1 σε κάθε επαρχία 
που η έδρα της δεν ήταν έδρα νομού), ενώ σε κάθε δήμο που 
δεν έδρευε Δ ιεύθυνση ή Υποδιεύθυνση ιδρύετα ι Αστυνομ ι
κός Σταθμός. Στην Αθήνα ιδρύοντα ι 9 Αστυνομικά Τμήματα 
και στον Πειραιά Υποδιεύθυνση με 4 Αστυνομ ικά Τμήματα. 
Τέλος καθιερώ νοντα ι 5 Αστυνομ ικές Επιθεωρήσεις (οι μετέ- 
πειτα Ανώ τερες Δ ιο ικήσεις) με ουσ ιαστικές α ρμοδ ιότητες και 
η ιεραρχική εξάρτηση από το Σταθμό ως το  Αρχηγείο.

Αυτά ως προς την άσκηση της Αστυνομίας. Η Χωροφυλακή 
όμως επωμίζεται και μ’ άλλα καθήκοντα σε καιρό επ ιστράτευ
σης ή πολέμου, όπως την εξασφάλιση ταχε ίας εφαρμογής 
των σχεδίων επ ιστράτευσης, την εξουδετέρω ση κάθε α ν τε 
θνικής δραστηριότητας, τη συγκρότηση στρατονομικών 
αποσπασμάτων, την ίδρυση αστυνομικών υπηρεσιών στα 
καταλαμβανόμενα εδάφη για την αποκατάσταση της τάξης 
και ασφάλειας, κ.λπ.

Με ενισχυμένη τη δύναμή του (λίγο αργότερα εντάχθηκαν 
σ αυτό η Κρητική και Σαμιακή Χωροφυλακή) και επ ιφορτι
σμένο με το  παραπάνω φάσμα καθηκόντων, το  Σώμα φτάνει 
σ τις παραμονές των Βαλκανικών πολέμων. Θ' ακολουθήσει τη 
νικηφόρα πορεία του Στρατού μας στα Γ ιάννενα και τη Θεσ
σαλονίκη, κι αργότερα στη Μικρά Ασία και Ανατολική Θράκη, 
άλλοτε δ ιαθέτοντας στρατονομικά αποσπάσματα, ιδρύοντας 
σ τα τικές  και μεταβ ατικές  υπηρεσίες και αποκαθιστώντας 
παντού την  τάξη και ασφάλεια  και άλλοτε μαχόμενο στην 
πρώτη γραμμή, στης πατρίδας το  κάλεσμα.

ζένες αποστολές — αναδιοργάνωση.

Η επικράτηση της στρατιω τικής επανάστασης του 1909 
(στο Στρατιω τικό Σύνδεσμο συμμετείχαν ο αντιμοίραρχος 
Σπύρος Σπυρομήλιος και ο ανθυπομοίραρχος Ιωάννης Μα- 
ρούδας) άνοιγε νέους δρόμους για τη Χώρα. Ο Βενιζέλος 
αναλαμβάνει την πρωθυπουργία και α ναθ έτε ι στον συντα
γματάρχη του Πυροβολικού Παναγιώτη Δαγκλή την αρχηγία 
της Χωροφυλακής (1910-1911) με εντολή να μ ελετήσ ει την 
κατάστασή της και να υποβάλλει ανάλογες προτάσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση Δαγκλή οι δυσκολίες που παρου
σιάζονταν κατά την αστυνόμευση δεν οφ είλονταν σε αδυνα
μία της Χωροφυλακής να προσαρμοστεί στα νέα της καθή
κοντα αλλά στην έλλειψ η κινήτρων για προσέλευση κατάλλη
λου κατώτερου προσωπικού, θέμα τελ ικά  καθαρά οικονομικό. 
Μ ετά όμως απ’ αυτό αποφασίστηκε (1911) η μετάκληση Ιταλι
κής Οργανωτικής Αποστολής υπό τον αντισυνταγματάρχη 
των Καραμπινιέρων Γκαρλιότα. Η αποστολή αυτή το  1914 
ε ισηγήθηκε τη μερ ική αναδιοργάνωση της Χωροφυλακής και
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τη σύσταση ξεχωριστής αστυνομικής υπηρεσίας στις μεγά
λες πόλεις. Το ίδ ιο αποφάνθηκε και η δεύτερη ιταλική απο
στολή υπό το συνταγματάρχη των Καραμπινιέρων Γκαντίνι, 
σύμφωνα με τα τό τε  ισχύοντα στην Ιταλία, όπου το Σώμα των 
Καραμπινιέρων ασκούσε γενική αστυνομία. Η ελληνική κυ
βέρνηση με το νόμο 1370/1918 «περί Οργανισμού Χωροφυ
λακής» υ ιοθέτησε τ ις  ιταλ ικές προτάσεις προβλέποντας την 
ίδρυση Αστυνομικών Διευθύνσεων (υπαγόμενων όμως στο 
Αρχηγείο Χωροφυλακής) σε 5 μεγάλες πόλεις. Έ ργο της ίδ ιας 
αποστολής ήταν και η σύνταξη Κανονισμού Χωροφυλακής και 
Κανονισμού Σχολής Χωροφυλακής.

Επίσης στην αναδιοργάνωση του 1918 εντάσσετα ι η 
ίδρυση 6 Ανωτέρων Διοικήσεων Χωροφυλακής, η αντικατά
σταση των Αστυνομικών Διευθύνσεων από Δ ιο ικήσεις Χωρο
φυλακής, η ίδρυση της Δ ιεύθυνσης Ασφαλείας Υψηλών 
Προσώπων, 5 Τμημάτων Μεταγωγών, του Ελεγκτηρίου Δαπα
νών και της Γ ενικής Αποθήκης Υλικού καθώς και η επαναλει
τουργία  των Μοιραρχιών και Υπομοιραρχιών (που το 1920 
αντικαταστάθηκαν από τ ις  Υποδιοικήσεις Χωροφυλακής). 
Τέλος το 1919 λειτούργησε στην Αθήνα το πρώτο Τμήμα Τρο- 
χαίας και τον άλλο χρόνο τα πρώτα Τμήματα Τουρισμού και 
Αγορανομίας.

Η ίδρυση της Αστυνομίας Πόλεων.

Το 1918 μετακαλείτα ι Αγγλική Οργανωτική Αποστολή υπό 
το Φρειδερίκο Χαλλίντεϋ για να οργανώνει τ ις  Αστυνομικές 
Δ ιευθύνσεις στις 5 πόλεις που είχε προβλεφθεί.

Ο Χαλλίντεϋ, όμως, εκτιμώντας τ ις  δυσμενείς επιδράσεις 
των ΙΟχρονων πολεμικών προσπαθειών της Χωροφυλακής 
στο πλευρό του Στρατού, πρότεινε την ίδρυση ξεχωριστού 
Αστυνομικού Σώματος. Έ τσ ι ιδρύθηκε το 1920 η Αστυνομία 
Πόλεων που πλαισιώθηκε από επίλεκτα στελέχη της Χωρο
φυλακής και προοδευτικά εγκαταστάθηκε στην Κέρκυρα 
(1921), στην Πάτρα (1922), στον Πειραιά (1923) και τελευτα ία  
στην Αθήνα (1925).

Τα χρόνια που ακολούθησαν ως την ιταλική εισβολή μπο
ρούν να διακριθούν σε δύο περιόδους:
(α) 1925 -  1929: Η Χωροφυλακή με δύο Δ ιευθύνσεις Δημό

σιας Ασφάλειας ασκεί γενική αστυνομία στην Αθήνα και 
Πειραιά, ενώ η Αστυνομία Πόλεων με ισάριθμες Αστυνο
μικές Δ ιευθύνσεις ασκεί τοπική, και 

(β) 1930 -  1940: Η Χωροφυλακή ασκεί με μια Δ ιεύθυνση ε ι
δική γεν ική  αστυνομία στις παραπάνω πόλεις, ενώ η 
Αστυνομία Πόλεων ασκεί τόσο γεν ική  όσο και τοπική 
αστυνομία.

Η Χωροφυλακή στο Μεσοπόλεμο.

Ό σο καταλαγιάζει ο απόηχος της Μ ικρασιασιατικής συμ
φοράς, αρχίζει να αναλαμβάνει και η κρατική μηχανή. Το ίδιο 
θα συμθεΐ και με τη Χωροφυλακή, που θα προσπαθήσει να 
επουλώσει τ ις  πληγές της. Ο μεσοπόλεμος, περίοδος κρίσιμη 
για τη διεθνή κοινότητα, ήταν ακόμα πιο κρίσιμη για τη χώρα 
μας που αντιμετώπιζε πέρα απ' τ ις  εξω τερ ικές προκλήσεις και 
εσω τερικές αναστατώσεις (πολιτειακές μεταβολές, κινήματα 
και δ ικτατορ ίες, οξύτατα κοινωνικά προβλήματα όπως η κοι
νωνικοοικονομική ένταξη 1.000.000 προσφύγων, ενώ -  όπως 
σε κάθε μεταπολεμική περίοδο -  η εγκληματικότητα  παρου
σίαζε έξαρση.

Μέσα σ' αυτή τη δίνη η Χωροφυλακή θ' αλλάξει τρ εις

V

Ο υποστράτηγος Παύλος Ραζέλος, πρωταγωνιστής στους εθνικούς 
αγώνες και μια από τις μεγάλες οργανωτικές φυσιογνωμίες του Σώμα
τος. Δ ιετέλεσε βουλευτής και αρχηγός της Χωροφυλακής το 1916 
(Πίνακας του χωροφύλακα Διονύσιου Ζαβερδινού από ιστορική φωτο
γραφία).

διαδοχικά Οργανισμούς (1925. 1930, και 1935), απ' τους 
οποίους μόνο ο τελευ τα ίο ς  θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί 
σταθμός μετά το 1906. Έ τσ ι το Σώμα αρχίζει να ανασυγκρο
τε ίτα ι. Το 1925 ιδρύοντα ι η Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ανα
ζητήσεων, η Δ ιεύθυνση Ειδικής Ασφάλειας, το Τυπογραφείο, 
η Μουσική και το Ταμείο Αρωγής Αξιωματικών (το 1930 θα 
ιδρυθεί και το Τ.Α.Ο.Χ.). Το 1935 ιδρύοντα ι Δ ιευθύνσεις Χω
ροφυλακής στα Υπουργεία Στρατιωτικών και Εσωτερικών, 
Γενική Διεύθυνση Αλλοδαπών και Τμήματα και Σταθμοί Ελέγ
χου Διαβατηρίων, ενώ το 1938 λειτουργούν για πρώτη φορά 
Τμήματα Ασφαλείας, Ηθών και Λεσχών.

Τέλος ενόψη της ευρύτερης πολεμικής σύρραξης που 
πλησίαζε, ιδρύονται το 1938 η Υπηρεσία Ε ιδικής Ασφάλειας 
του Κράτους, το Μ ηχανοκίνητο Τμήμα, η Υπηρεσία Ασφά
λειας Ναυστάθμου και η Υπηρεσία Παθητικής Αεράμυνας 
(1939).

Β' Παγκόσμιος πόλεμος -  τριπλή κατοχή.
Οι παραμονές της φασιστικής εισβολής της 28ης Οκτω

βρίου 1940 βρήκαν τη Χωροφυλακή άρτια οργανωμένη και 
εξοπλισμένη. Το Σώμα συμβάλλει άμεσα στο αλβανικό έπος 
σαν μάχιμη μονάδα με το μηχανοκίνητο τμήμα του, ιδρύοντας 
στατικές και μεταβατικές Υπηρεσίες στα καταλαμβανόμενα 
εδάφη, δ ιαθέτοντας στρατονομικά αποσπάσματα στο στρατό 
ξηράς, φρουρώντας τους νευραλγικούς συγκοινωνιακούς 
κόμβους και τ ις  εγκαταστάσεις εθνικού ενδ ιαφ έροντος και 
οργανώνοντας την παθητική άμυνα στα μετόπισθεν.

Το έργο των Ανωτέρων Διοικήσεων Χωροφυλακής Κορυ- 
τσάς και Βορείου Ηπείρου (Αργυροκάστρου) ε ίνα ι δύσκολο 
να αποτιμηθεί. Αξιοσημείωτη όμως ε ίνα ι και η συμβολή των 
μονάδων Χωροφυλακής κατά τη σύμπτυξη του ελληνικού 
στρατού από τη Βόρειο Ή πειρο προς τα Ιωάννινα. Στη στιγμή 
που όλα κατέρρεαν οι άνδρες της Χωροφυλακής προσπα
θούσαν να περισώσουν ό,τι ήταν δυνατό, και εκείνο  που θα 
πρέπει να επισημανθεί ιδ ια ίτερα είνα ι το γεγονός ότι Γ[ δύ
ναμη των Α.Δ.Χ. Κορυτσάς και Βορ. Ηπείρου ήταν απο τα 
ελάχιστα ελληνικά τμήματα που γύρισαν συντεταγμένα στην 
Αθήνα. Επίσης στην Κρήτη, το  Μάη του '41, η Χωροφυλακή θα
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δώσει ένα ακόμη δείγμα ηρωισμού και αυτοθυσίας, που πα
ρουσιάζει με άγνωστες λεπ τομέρε ιες  στο τεύχος  αυτό ο συν
άδελφος κ. Σωτήρης Δ ιαμάντης.

Το έπος όμως τη ς  Αλβανίας έμελε  να δώσει τη θέση του 
στη φρ ικτή τριπλή κατοχή τη ς  Χώρας απ’ τ ις  δυνάμεις του 
φασισμού και ναζισμού. Στην περίοδο αυτή η Χωροφυλακή αν 
και υπ ολειτουργεί -  όπως εξάλλου όλος ο δημόσιος τομέας — 
και αντιμετω π ίζετα ι με ιδ ια ίτερη  καχυποψία απ' τους κατα- 
κτητές, εν το ύ το ις  σ τέκετα ι πιστός σύντροφος στο σκληρά 
δοκιμαζόμενο ελλην ικό  λαό, προστατεύοντάς τον, στο βαθμό 
που επέτρεπαν οι συνθήκες, από κάθε αυθαιρεσία.

Οι Χωροφύλακες που διαρρέουν στη Μέση Ανατολή συγ
κροτούν φρουρές στην Αίγυπτο, την Παλαιστίνη και τη Συρία, 
συμμετέχουν στη συγκρότηση τμημάτω ν του εκ ε ί ελληνικού 
στρατού (Ιερού Λόχου, III Ο ρεινής Ταξιαρχίας), ενώ το  Μηχα
νοκίνητο  Τάγμα Χωροφυλακής στην Α ίγυπτο υπήρξε μια από 
τ ις  πιο αξιόμαχες μονάδες.

Στην κατεχόμενη Ελλάδα, ε ίτ ε  εγκαταλείπ ουν τ ις  θέσεις 
τους και οργανώ νοντα ι σε ομάδες εθν ικής αντίστασης -  άν- 
δρες του Σώματος επάνδρωσαν ομάδες αντίστασης κάθε 
απόχρωσης -  ε ίτ ε  ενισχύουν με κάθε τρόπο τον  εθνικό 
αγώνα. Τα ελάχιστα μεμονωμένα περ ιστατικά  μειοδοσ ίας -  
τέ το ια  εξάλλου έχουν να επ ιδείξουν όλες οι τά ξε ις  του λαού 
μας -  ε ίνα ι αδύνατο να αμαυρώσουν, ού τε  κα τ’ ελάχιστο, τς  
εκατόμβες α ίματος που πρόσφερε την  περίοδο αυτή το Σώμα 
στο βωμό του χειμαζόμενου ελληνισμού.

Απελευθέρωση -  ανασυγκρότηση.

Τελικά  ο ι δυνάμεις της ελευθερ ίας  υπερίσχυσαν και όλο ι 
οι λαοί άρχισαν να επουλώνουν τ ις  πληγές που άφησε πίσω 
της η λαίλαπα του παγκόσμιου πολέμου. Η τραγική όμως 
μοίρα της χώρας μας της χάραζε το δρόμο της αδελφοκτόνας 
συμφοράς. Το αίμα που χυνόταν απ’ τ ’ αδελφ ικό  χέρ ι αμαύ
ρωνε τη δόξα τη ς  Αλβανίας, της γραμμής Μ εταξά, τη ς  Μέσης 
Ανατολής και της Εθνικής Αντίστασης, σκορπίζοντας τη συμ
φορά απ’ άκρη σ’ άκρη. «Όπου ντο υ φ έκ ι κι αρχηγός, όπου 
πιστόλι δικαστής». Μέσα σ' αυτή τη βιβλική συμφορά η Χω
ροφυλακή ε ίχε τη δική της, αρκετά  βα ρ ιά -όπ ω ς όλοι, ν ικη τές 
και η ττημ ένο ι -  μερ ίδα αίματος.

Η ανατολή του 1945 βρήκε το  Σώμα με το 1 /5 περίπου της 
προπολεμικής του δύναμης. Η ανασυγκρότηση άρχισε με τη 
μετάκληση βρεταν ικής αποστολής και τον  Α.Ν. 471/1945, 
σύμφωνα με τον οποίο η Χωροφυλακή διατηρούσε μεν τη 
στρατιω τική της οργάνωση αλλά ανεξαρτητοπ οιόταν γ ια  
π ρ ώ τ η  φ ο ρ ά  απ’ το  Στρατό και υπαγόταν στο Υπουργείο 
Εσωτερικών. Έ τσ ι άρχισε η προοδευτική ανασύσταση των 
Υπηρεσιών της, που καθυστέρησε απ’ τον εμφ ύλιο  σπαραγμό 
για να ολοκληρω θεί στα τέλη  του 1949.

Στα μέσα του 1945 η βρετανική αποστολή συνηγορούσε 
να επανδρωθεί η Χωροφυλακή με 20.500 άνδρες, το Σώμα 
ζητούσε 30.000, ενώ υπήρχαν -  μετά την επ ιστροφή των δι
αρροών -  μόνο 10.500. Έ τσ ι αποφασίστηκε να εν ισ χυθεί αρ
χικά με 4.000 εθνοφ ύλακες (το 1955 η οργανική της δύναμη 
θα καθορ ιστεί σε 21.986 άνδρες). Η δύναμη αυτή εξα ιτ ίας  της 
έκρυθμης κατάστασης ήταν τελε ίω ς ανεπαρκής, γ ι ’ αυτό άρ
χισε αμέσως η λε ιτουργ ία  Παραρτημάτων της Σχολής Οπλι
τών στα Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο Αγρίνιο. Πάτρα, Δαφνί και 
Καστρί Κηφισιάς.

Πέρα, όμως, από την  ενίσχυση του Σώματος σε έμψυχο 
υλικό και άλλα εφόδια, πρόβαλε καθημερινά και πιο επ ιτα
κτική η ανάγκη νέου Οργανισμού, μιας και εκε ίνο ς  του 1935,

λαβυρινθοποιημένος από σειρά μεταγενέστερω ν νομοθετη- 
μάτων, κάθε άλλο παρά λυσ ιτελής ήταν, ενώ τα δ ιο ικητικά  
προβλήματα ολοένα και συσσωρεύονταν.

Κάτω απ’ α υτές τ ις  συνθήκες και ενώ μα ίνονταν ο εμφ ύ
λιος, η Χωροφυλακή καλούνταν να αναλάβει όχι μόνο την 
αστυνόμευση αλλά και εθν ική ασφάλεια των Δωδεκάνησων, 
που μόλις είχαν προσαρτηθεί. Έ τσ ι στις 27 Μ αρτίου 1947 
άρχισαν να επανδρώνονται και ο ι Υπηρεσίες της νεο ϊδρυμέ- 
νης Α.Δ.Χ. Δωδεκανήσου. Η Χωροφυλακή έπρεπε να δώσει, 
όπως και έπραξε, ένα ακόμη δυναμικό παρόν στις νοτιοανα
το λ ικ ές  εσχατιές τη ς  πατρίδας μας.

Στα τέλη  του 1949, με τη λήξη τη ς  αδελφοκτόνας σύγ
κρουσης η Χωροφυλακή ολοκληρώ νει την επανασύσταση των 
Υπηρεσιών της και αρχίζει τη μάχη τη ς  ειρήνης, τη  μάχη της 
ανασυγκρότησης. Σταθμό σ’ αυτήν την πορεία θ' αποτελέσει 
το  Ν.Δ. 3365/1955 «Περί Κώδικος Χωροφυλακής». Μ' αυτό 
παγιώνεται η ανεξαρτητοποίηση του Σώματος από το  Στρατό 
(ο Οργανισμός του 1935 το  ήθελε «Όπλο του Στρατού») και 
για  πρώτη φορά ορ ίζετα ι (άρθρο 1) πως:

«1. Η Χωροφυλακή ε ίνα ι ένοπλον Σώμα Ασφαλείας και Αστυ
νομίας, έχε ι στρατιωτικήν ιδ ιότητα και πειθαρχίαν και 
υπάγεται ε ις  το Υπουργείον Εσωτερικών. Η Χωροφυλακή  
αποστολήν έχε ι την δ ιαχείρ ισιν  της Δημόσιαςκαι Εθνικής  
Ασφάλειας, την τήρησιν της Δημόσιας Τόξεως, την άσκη- 
σιν της Αστυνομίας εν γένει,  την εκ τέλεσ ιν  των δια Νόμων 
του Κράτους ανατιθεμένων δια την Αστυνομίαν καθηκόν
των και την εξασφάλισ ιν της εκτελέσεω ς των νομίμων και 
αρμοδίως εκδ ιδομένων αποφάσεων των Αρχών του Κρά
τους.
Η αποστολή αυτή καθορίζετα ι ε ιδ ικώτερον δια του Κανο
νισμού Υπηρεσίας Χωροφυλακής.

2. Η τοπική αρμοδιότης της Χωροφυλακής εκ τε ίνε τα ι  εφ '  
όλης της Χώρας, εξα ιρουμένων των Πόλεων Αθηνών, Πει
ραιώς, Πατρών, και Κερκύρας ε ις  τας οποίας λε ιτο υρ γε ί  ο 
θεσμός της Αστυνομίας Πόλεων».

Αρχιζε έτσ ι τό τε  μια νέα πορεία, μια τέτο ια  δημιουργική 
εξέλ ιξη , ώστε η επ έτε ιος των 150 χρόνων από τη σύστασή της 
να βρει τη Χωροφυλακή ένα τέλε ια  οργανωμένο και εξοπλι
σμένο, σύμφωνα με τα δ ιεθνή δεδομένα, αστυνομικό σώμα.
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Η Χωροφυλακή 
στους εθνικούς 
αγώνες

Τιμή σ' εκε ίνους που στη ζωή τους ώρισαν να φυλάσ
σουν Θερμοπύλες.

ΚΑΒΑΦΗΣ

Η ένδοξη Βυζαντινή αυτοκρατορία που επί χίλια και πλέον 
χρόνια ήτο συνεχώς ο ακόνητος κυματοθραύστης της ασ ιατι
κής βαρβαρότητας, υπήρξε παράλληλα η εθνική κιβωτός του 
αρχαίου και ελληνιστικού πολιτισμού.

Το Βυζάντιο δεν αποτελεί μόνο τη συνέχεια του αρχαίου 
ελληνικού πνεύματος το οποίο ο αιθεροβάμων Παλαμάς εξ- 
μνεί με τους ανεπανάληπτους στίχους «...αρχαίο πνεύμα 
αθάνατο, αγνέ πατέρα, του ωραίου και τ ’ αληθινού...», αλλά 
προς μεγάλη του τιμή εδημιούργησε αξιόλογο πολιτισμό ποε 
φ έρει τη δική του σφραγίδα και ταυτότητα, το δικό του χαρα
κτήρα, τα δικά του χαρακτηριστικά και συστατικά και είνα ι 
γωστός σ' Ανατολή και Δύση ως Βυζαντινός Πολιτισμός.-

Και επέπρωτο να έλθει η αποφράδα για τον Ελληνισμό 
ημέρα της 29ης Μαΐου 1453 όπου με την άλωση της «Βασιλί- 
δος των Πόλεων» κόπηκε το νήμα της ένδοξης Βυζα-πνής 
αυτοκρατορίας. Η πόλη η Βοσπορίτισσα του Κων/νου η κόρη, 
έπαψε πια να είνα ι ο μεγάλος μαγνήτης της οικουμένης, ο 
εγκέφαλος του Βυζαντινού Κράτους.

«πήραν την Πόλη πήρα την 
πήραν τη Σαλονίκη...

θα τραγουδήσει λυπημένα ο υπόδουλος Ελληνισμός και για 
παρηγοριά του θα τραγουδάει έκτοτε την πίστη στα μεγάλα 
πεπρωμένα του με τους στίχους του αθάνατου δημοτικού 
τραγουδιού:

«σώπασε κυρά Δέσποινα 
και μη πολυδακρύζεις  
πάλι με χρόνια με καιρούς 
πάλι δικά σας είναι».

Το θρύλο του μαρμαρωμένου βασιλιά, που δεν πέθανε, 
μαρμάρωσε, κοιμάται, θα ξυπνήσει, θα τον πάρουν οι ανάλα
φρες αύρες και θα τον φέρουν στα πέλαγα και στις στεριές, 
στις θάλασσες και στα βουνά, στις λαγκαδιές και τ ις  ραχού
λες, στον Όλυμπο, στην Πίνδο, στο Μωρηά και τη Ρούμελη, 
στα Σφακιά και στα νησιά της Ασπρης Θάλασσας και μ’ αυτόν 
θα γαλουχούνται επί τέσσερους αιώνες οι καρδιές των υπο
δούλων ραγιάδων. Και με του καιρού το πέρασμα, θάρθει η 
μυροδόλος Ά νο ιξη  του 1821. η πρώτη ελεύθερη Ελληνική 
Ανοιξη, που σύσσωμο το γένος ξεσηκώθηκε, μετά από ανά

λογη πρσπαρασκευή, ως «εις άνθρωπος» κατά του τυράννου, 
ια να αποκτήσει το πολυτιμότερο αγαθό, τη λευτερ ιά  του.

«Ελευθερίά για σένα ζω 
για σε μόνο παλεύω 
κι αν δεν σε βρω στο κόσμο αυτό 
αλλού θα σε γυρεύω».

Κι άστραψε και ξαναβρόντηξε παλικαρίσια το καρυοφίλι 
της λευτερ ιάς σ όλα τα μήκη και πλάτη της Ελληνικής γης.

Αλλά το πολυπόθητο δένδρο της λευτερ ιάς έχει τούτοτο 
παράξενο και τραγικό: Δεν τρ έφ ετα ι όπως όλα τ ’ άλλα δένδρα 
με χώμα και νερό, αλλά τρέφ ετα ι και αναπτύσσεται και καρ
ποφορεί με αιμα, κόπους, θυσίες, ζωές και ολοκαυτώματα. 
Επί επτά ολόκληρα χρόνια επολέμησε ηρωικά, με αυτοθυσία 
και αυταπάρνηση παραδειγματική ο Ελληνισμός, για να απο-

Α θανάσιος Α ναστασόπουλος,  ταγματάρχης

Ο Νικόλαος Γεωργίου Τρουπάκης, υποστράτηγος και αρχηγός Χω
ροφυλακής την περίοδο 1921 -1922. 'Ελαβε ενεργό μέρος στις πολεμι
κές επιχειρήσεις του 1897 και τους βαλκανικούς πολέμους και υπήρξε 
μια από τις σημαντικότερες πνευματικές και ηγετικές μορφές του 
Σώματος.

κτήσει επί τέλους τη λευτερ ιά  του. Και κατόρθωσε να σπάσει 
τα δεσμά της δουλείας τεσσάρων αιώνων, δημιουργώντας το 
πρώτο ελεύθερο Ελληνικό Κράτος.

Το σύμβολο του επαναστατημένου Ελληνισμού, ο θρυλι
κός «Γέρος του Μωρηά», ο γεννα ίος και ακατάβλητος στρα
τηγός, ο οποίος επραγματοποίησε τους πόθους και τα όνειρα 
με τα οποία επί τέσσερους αιώνες εβαυκαλίζετο το γένος των 
εποδούλων ραγιάδων, έφιππος θα προχωρεί μέσα στους αιώ
νες, διδάσκοντας τους λαούς πώς οι δούλοι γ ίνοντα ι ελεύ θ ε
ροι.

Και χρειάστηκαν επτά χρόνων σκληροί και α ιματηροί αγώ
νες για να ανθίσει το πολυπόθητο της ελευθερ ίας δένδρο. 
Από την ηρωική αυτή γεν ιά  των δοξασμένων αγωνιστών του 
21 προήλθαν τα πρώτα στελέχη, τα πρωταρχικά κύτταρα του 
Σώματος της Ελληνικής Χωροφυλακής.

Είναι βέβαια γνωστό, ότι κατά τη διάρκεια  του υπέρ ανε
ξαρτησίας αγώνος μεταξύ των άλλων Υπουργείων (Πολέμυ, 
Εσωτερικών κ.λ.π.) ιδρύθη και το Υπουργείο ή Μ ινιστέρ ιον 
της Αστυνομίας, δ ιότι από τό τε  ε ίχε επ ισημανθεί η χρησιμό- 
της^και η ανάγκη υπάρξεως αστυνομικού σώματος για την 
εύρυθμη και τελεσφόρο λειτουργία  της πολιτείας. Έ τσ ι επί
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Αντιβασιλείας, το 1833, με Β.Δ. συνεστήθη επίσημα πλέον, το 
Σώμα τη ς  Χωροφυλακής που φ έτος συμπληρώνει 150 χρόνια 
συνεχούς εθν ικής προσφοράς.

Στο νεοσύστατο αυτό Σώμα υπηρέτησαν με πίστη και 
αφοσίωση αξιόλογο ι άνδρες, που με την πολυποίκιλη δράση 
τους, τη πατριωτική τους συμπεριφορά και το ανώτερο ήθος 
τους ετίμησαν τη Χωροφυλακή και της προσέδοσαν πλούσια 
αίγλη, καλή φήμη και αμάραντο δόξα.

Ο Μ ακρυγιάννης, ο Νικηταράς, ο Σισίνης, ο Πετιμεζάς, ο 
Δεληγιώργης, ο Βλαχόπουλος, ο Βελέντζας, ο Φ ιλάρετος ο 
Σπυρομήλιος, ο Μπασδέκης, ο Ραζέλος, ο Τρουπάκης και 
τόσο ι άλλοι σύγχρονοί τους ή μεταγενέσ τερο ι, που για να 
αναγραφεί η δράση και το έργο τους χρειάζοντα ι πολλά βι
βλία. ε ίνα ι μερ ικά από τα πάμπολλα δοξασμένα ονόματα εν- 
δε ικτικώ ς αναφερόμενα. που με ευγνωμοσύνη και σεβασμό 
θα μνημονεύουν οι νεώ τερες γενεές.

Αναμφ ισβήτητα η Χωροφυλακή από τα πρώτα ακόμη χρό
νια της συστάσεώς της, προσέφερε ε ις  το έθνος α νεκτίμ η τες  
υπηρεσίες δια της ενεργού συμμετοχής της σε όλους τους 
εθνικούς αγώνες και εθν ικοαπ ελευθερω τικά  κινήματα που 
έγ ιναν κατά καιρούς, για την απελευθέρωση των αλυτρώτων 
αδελφών.

Στη παρούσα μελέτη  δεν θα αναλύσουμε λεπ τομερειακά  
τη συμμετοχή της Χωροφυλακής στους διάφορους εθνικό υς 
αγώνες, όχι γ ια τ ί δεν έχουμε σ το ιχεία  ή πηγές αλλά απεναν

τίας. επειδή τα υπάρχοντα σ το ιχεία  και οι αξιόπ ιστες πηγές 
ε ίνα ι πάρα πολλές και η προσφορά τόσο μεγάλη που είνα ι 
ευνόητο ότι ο χώρος δεν επ ιτρέπει την αφήγηση και περι
γραφή των αξιομνημόνευτω ν αυτών πράξεων, αλλά εν δ ε ι
κτικά και πολύ συνοπτικά θα αναφερθούμε στο μεγάλο 
εθνικό  της έργο, αφήνοντας τη λεπτομερειακή εξιστόρηση 
της εθν ικής της προσφοράς στον ιστορικό του μέλλοντος.

Αξίζει να αναφερθούν εν προκειμένω όσα γράφει ο Κ. 
Μ ιεαλόπουλος, Α ντ/γος -Α ρχηγό ςΧ ω ρο φ υ λα κής , στο βιβλίο 
του που φ έρε ι τον τ ίτλο : «Οι Νεκροί μας» εκδοθέν τον Οκτώ
βριο 1946 ως Λεύκωμα της Χωροφυλακής.

«Εις τας πολεμικός εξορμήσεις της Ελλάδος προς εκπλή- 
ρωσιν των εθνικών της πόθων, το σώμα της Χωροφυλακής, 
ευρέθη πάντοτε παρά το  πλευράν του σ τρα τευθέντος και 
αγω νισθέντος Εθνους. Εις τα 1897, ε ις  τους πολέμους 1912- 
13. ε ις  τον πρώτον παγκόσμιον πόλεμον, ε ις  την εκστρατείαν 
της Μ. Ασίας ε ις  το Αλβανικό έπος, ε ις  την μάχην της Κρήτης, 
ε ις  τον αγώνα της εθν ικής αντιστάσεως, ε ις  τον ιερόν Λόχον, 
ε ις  την μάχην του Ρίμινι, κ.λ.π. έδωκεν η Χωροφυλακή με

Στον άτυχο πόλεμο του 1897 η Χωροφυλακή πήρε μέρος στις επι
χειρήσεις και των δυο μετώπων, Θεσσαλίας και Ηπείρου. Ειδικά στο 
ηπειρωτικό μέτωπο το Σώμα διακρίθηκε στη μάχη του Γριμπόβου, 
(βλέπε κάτω), όπου η δύναμη της Χωροφυλακής ((670 άνδρες) συν
έβαλε καθοριστικά στη νικηφόρα για τα ελληνικά όπλα εξέλιξή της.
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Στις 27 Οκτωβρίου 7912 τμήμα έφιππης και πεζής δύναμης Χωρο
φυλακής υπό τον αντισυνταγματάρχη ΡΑΖΕΛΟ, μαζί με τμήμα ευζώνων 
μπαίνουν στη Θεσσαλονίκη σαν πρώτη απελευθερωτική δύναμη Αμέ
σως μετά θα ιδρυθεί η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, που οι 
υπηρεσίες της στον τομέα ευθύνης της κρίνονται αποφασιστικές για 
τις παραπέρα εξελίξεις.

σεμνούς και αφανείς ήρωάς της, πολύτιμον και αποφασιστι
κήν συμβολήν ε ις  τας εξάρσεις της Ελληνικής ψυχής, και 
τους εγώνας δια τα ιδεώδη του πολιτισμού, δια τα οποία 
επολέμησαν τα Ηνωμένα Έ θνη .. .».

Έ τσ ι αν και η κύρια αποστολή του Σώματος Χωροφυλακής 
υπήρξε σαφώς, η τήρηση της δημοσίας τάξεως και ασφαλείας 
εν γένει, η καταπολέμηση της ληστείας κ.λ.π., εντούτο ις  στις 
μεγάλες για το έθνος στιγμές δεν παρέμεινε αδρανής, αλλά 
εθελουσίως έλαβε μέρος εκε ί που την καλούσε το καθήκον, 
το χρέος και η φωνή της φ ιλτάτης πατρίδος. Για τους συν
εχείς  αγώνες, τις  θυσίες, και τ ις  πολύτιμες προς το έθνος 
υπηρεσίες της θα μνημονεύεται και θα τιμάτα ι εσαεί από τις 
επερχόμενες γενεές.

Αξιομνημόνευτη ε ίνα ι η ενεργός συμμετοχή της στις κατά 
καιρούς επαναστάσεις και κινήματα που είχαν σκοπό την 
απελευθέρωση των αλυτρώτων αδελφών. Ειδικότερα:

α. Κατά την Ηπειροθεσσαλική επανάσταση του 1854 έλαβε

μέρος εξ αρχής, όταν ο Υπουργός Στρατιωτικών Σκαρλάτος 
Σούτσος είχε αναθέσει στη Χωροφυλακή τη στρατολογία 
εθελοντών, την προώθηση εφοδίων, συλλογή πληροφοριών 
και άλλες προπαρασκευαστικές ενέργειες, τοποθετώντας 
καταλλήλους αξιωματικούς στις παραμεθόριες Μ οιραρχίες. 
Τον Δ ιο ικητή της Μοιραρχίας Φθιώτιδος Μοίραρχο Γεώργιο 
Κροκίδα είχαν ορίσει ως συντονιστή όλων των ενδεδειγμένω ν 
ενεργειών, ενώ την προετοιμασία της επαναστάσεως στην 
Ηπειρο είχε αναλάβει ο Βορειοηπειρώτης Ταγματάρχης Χω

ροφυλακής Κων/νος Παλάσκας.
Ο Μοίραρχος Νικόλαος Φ ιλάρετος στις 23 Μ αρτίου 1854, 

με 310 άνδρες, έφθασε στη γενέτε ιρ ά  του, Προμύρι του Πη- 
λίου και μετά τη δοξολογία στον I. Ναό του Αγίου Γεωργίου 
κήρυξε την επανάσταση εν μέσω απεριγράπτου ενθουσια
σμού.

Ο Δ /τής της Μοιραρχίας Αχαίας και Ηλιδος Ταγματάρχης 
Χωρ/κής Ηλίας Πανάς στις αρχές Φεβρουάριου 1854 με 700 
εθελοντες εισέβαλε στη περιοχή Ά ρ τα ς  και έδοσε πολλές 
νικηφόρες μάχες κατά των Τούρκων, τραυματισθείς ελαφρά 
στη μάχη του Πέτα (12 Απριλίου 1854). Παρά τ ις  επ ιτυχίες 
αυτές η τό τε  Κυβέρνηση κάτω από την πίεση των Αγγλογάλ- 
λων, εξαναγκάστηκε να αποσύρει τα επαναστατικά σώματα 
από τις  τουρκοκρατούμενες Ελληνικές περιοχές και έτσ ι η 
ηπειροθεσσαλική επανάσταση έλαβε τέλος. Οι αγώνες όμως, 
οι θυσίες και ηρωισμοί των επαναστατών του 1854 θα εξυ-
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μνούντα ι γ ια  πολλά χρόνια  στον ηπειροθεσσαλικό χώρο και 
θα αποτελούν φω τεινό παράδειγμα προς μίμηση για τους 
μεταγενεσ τέρους.

8. Στην Κρητική Επανάσταση του 1866 - 69 η Χωροφυλακή 
ανέλαβε τη συγκρότηση και προώθηση εθελοντικώ ν σωμά
των στην αγωνιζόμενη Μεγαλόνησο, άνδρες δε της Υπομοι- 
ραρχϊας Ο ιτίλου προσεχώρησαν στο εθελοντικό  σώμα του 
οπλαρχηγού Δημ. Πετροπουλάκη, και αρκετο ί αξιω ματικοί και 
οπλίτες κατετάγησαν σε άλλα εθελοντικά  σώματα πολεμών
τας για την  απελευθέρωση της νήσου του Μίνωος.

γ. Στην Ηπειροθεσσαλική επανάσταση του 1878 η Χωρο
φυλακή έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο. Ο Αντιμοίραρχος Ζήσιμος 
Μπασδέκης και ο Υπομοίραρχος Α χ ιλλεύς Β ελέντζας ανέ
πτυξαν ιδ ια ίτερη  επαναστατική δράση στη Θεσσαλία, στη δε 
Βόρειο Ή πειρο δ ιεκρ ίθη για  τη δράση του ο Αντιμοίραρχος 
Γεώργιος Στεφάνου. Ο Μπασδέκης τον Ιανουάριο του 1878 
αποβιβάστηκε στις α κτές  του Πηλίου με 200 εθελο ντές  και 
κήρυξε την επανάσταση στη περιοχή. Ταυτόχρονα ο Βελέν- 
τζας με τον αδελφό του Θρασύβουλο επαναστάτησαν την 
επαρχία Αλμυρού. Οι επαναστάτες έδωσαν ν ικηφ όρες μάχες 
με τους Τούρκους κυρίως στην ιστορική Μονή «Ξενιάς» (18 ή 
20 Φεβρουάριου), στην τοποθεσία «Πλάτανος» Αλμυρού και 
αλλαχού.

Ο Στεφάνου επ ικεφαλής σώματος 700 περίπου εθελοντώ ν 
πέρασε από τη Κέρκυρα στις θορειοηπ ειρω τικές ακτές, κα τέ
λαβε τους Αγίους Σαράντα και έδωσε ν ικηφ όρες μάχες στις 
θέσεις «Καραλήμπεη και Γκιάστα», 17 Φ εβρουάριου 1878. Τα 
επαναστατικά αυτά κινήματα ήσαν καταδικασμένα σε αποτυ
χία από την έλλειψ η σοβαρής προετοιμασίας, οργανώσεως 
και κρατικής καλύψεως αφ' ενός και της αγγλικής παρεμβά
σεως αφ' ετέρου, που υποστήριζαν την εδαφ ική ακερα ιότητα  
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

δ. Στην Κρητική επανάσταση του 1896 - 97 αξιόλογο τμήμα 
τη ς  Χωροφυλακής με επ ικεφαλής τον Αντιμοίραρχο Νικόλαο 
Τρουπάκη έλαβε μέρος, με το εκσ τρα τευτικό  σώ ματου Τιμο- 
λέοντα  Βάσου, στις πολεμ ικές επ ιχειρήσεις της Μ εγαλονή- 
σου. Ο Αντιμο ίραρχος Τρουπάκης μετά τ ις  πολεμικές επ ιχει
ρήσεις ανέλαβε τη διοίκηση, την τήρηση της τάξεω ς και την 
απονομή της δικα ιοσύνης στις ελεγχόμενες από τους επανα
στάτες περιοχές. Ταυτόχρονα ο Υπομοίραρχος Παύλος Ρα- 
ζέλος με αξιόλογο σώμα Χωροφυλάκων εσημείωσε εξα ιρ ε
τική πολεμική δράση στη περιοχή Ακρωτηρίου Χανιών, ο δε 
Υπομοίραρχος Σπόρος Σπυρομήλιος ανέλαβε την οργάνωση 
και δ ιαχείρ ιση της επιτροπής περιθάλψεως των προσφύγων 
της νήσου.

ε. Α ξιομνημόνευτη ε ίνα ι η δράσις της Χωροφυλακής κατά 
τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, όπου ισχυρές δυνά
μεις της πήραν μέρος στις πολεμικές επ ιχειρήσεις της μεθο
ρίου. Τότε προωθήθη στην "Ηπειρο ο Αστυνομ ικός Δ /ντή ς  
Αθηνών Δημ. Μπαϊρακτάρης, Συνταγματάρχης Πεζικού, επι
κεφαλής Ταξιαρχίας αποτελούμενης από δύο τάγματα εκ των 
οποίων το  ένα απ οτελείτο  από 10 Αξιω ματικούς και 660 οπλί
τες  Χωροφυλακής, που είχαν επ ικεφαλή τον Ταγματάρχη Πε
ζικού Σπύρο Μπαϊρακτάρη και Δ ιο ικη τές Λόχων τους Υπομοι
ράρχους Παύλο Ραζέλο, Παναγιώτη Δ ιοσκουρίδη, Ζήσιμο Ζα- 
ραβέλα και Ιωάννη Δ ιοβουνιώτη. Στην ιστορική μάχη του

Ο υπομοίραρχος Κωνσταντίνος Μανωλικίδης, ο οποίος το βράδυ 
της 26ης Οκτωβρίου 1912 επικεφαλής ολιγάριθμου στρατονομικού 
αποσπάσματος μπήκε πρώτος στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Εκεί η 
Χωροφυλακή έμελε να δώσει ένα ακόμη δυναμικό παρόν παγιώνοντας 
την τάξη και εκκαθαρίζοντας την πόλη από κάθε επικίνδυνο στοιχείο.
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Γριμπόβου (3 - 5 Μαΐου 1897) το τάγμα Χωροφυλακής πολέ
μησε με γεννα ιότητα, ηρωισμό και αυτοθυσία και εξανάγκασε 
τις  τουρκικές δυνάμεις να υποχωρήσουν με μεγάλες απώ
λειες. Οι στρατιω τικές εκθέσεις  της τό τε  εποχής που ευρί- 
σκονται σήμερα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους ομιλούν με 
εξα ιρετική έμφαση για τη γενναιοψυχία, ηρωισμό και μαχητι
κότητα του Τάγματος Χωρ/κής που είχε 3 νεκρούς και 33 
τραυματίες. Στον πόλεμο του 97 η Χωροφυλακή εκτός από τα 
τακτικά σώματα που πήραν μέρος στις πολεμικές επ ιχειρή
σεις, ε ίχε συγκροτήσει μυστικά ένοπλα άτακτα σώματα που 
έδρασαν στη περιοχή της Ηπείρου και Θεσσαλίας με άρχη- 
γούς το Μοίραρχο Αχιλλέα Βελέντζα και τον Υπομοίραρχο

Στις 29 Οκτωβρίου 1940, οι αθηναίοι με συγκινητικές εκδηλώσεις 
αποχαιρετούσαν το Μηχανοκίνητο Τάγμα Χωροφυλακής που έφευγε 
για το μέτωπο. Σε 24 μόλις ώρες θα βρισκόταν εκείνα  υπερασπιστεί στο 
πλευρό του στρατού μας, σαν μάχιμη καθαρά μονάδα, το πάτριο έδα
φος. Μετά από λίγο θ' αναχωρούσε και η Μηχανοκίνητη Μεραρχία 
Χωροφυλακής με 1.500 μοτοσικλετιστές.

Σπύρο Σπυρομήλιο. Μ ετά την αποτυχία της επαναστάσεως 
στη Θεσσαλία μια διλοχία Χωροφυλακής των Μοιραρχιών Λα- 
ρίσσης και Τρικάλων απέκρουσε επιτυχώς τη προέλαση του 
Τουρκικού στρατού, με αποτέλεσμα να θέσουν υπό έλεγχο 
την άτακτη φυγή ενόπλων και αμάχου πληθυσμού. Τότε διε- 
κρίθησαν για τ ις  συνετές και ψύχραιμες ενέρ γε ιές  τους οι 
Ταγ/ρχες Χωροφυλακής Γεώργιος Λευκάδιος, Κων/νος Γερ- 
δένης, Ιωάννης Ραζής, Ιωάννης Ζωγράφος, ο Α ντ/ρχης Γεώρ
γιος Καραμανώλης, οι Υπομ/ρχοι Παπαγιαννίδης Νικόλαος, 
Μ ιλτιάδης Έ θερτ, Θ εμιστοκλής Φλώρος, Ιωάννης Ανδρίτσος, 
Δημήτριος Κούδης, Πέτρος Κηρύκος, οι Ανθ/ρχο ι Χαρίδημος 
Σπανουδάκης, Δημήτριος Γκάτσης και άλλοι.

στ. Στον Μ ακεδονικό αγώνα, η Χωροφυλακή έγραψε νέες 
σελίδες δόξης και ηρωισμού. Μ ετά τον ατυχή για την Ελλάδα 
πόλεμό του 1897, νέες περ ιπέτειες ανέμεναν τον Ελληνισμό. 
Βουλγαρικά αντάρτικά σώματα γνωστά με το όνομα «κομιτα
τζήδες», είχαν εισβάλλει στις περιοχές της Μ ακεδονίας και 
Θράκης επιδιώκοντας, ε ιρηνικά στην αρχή και αργότερα με 
λεηλασ ίες και σφαγές, τον εκβουλγαριαμό των κατοίκων και
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τον προσηλυτισμό γεν ικό τερα  των Ελληνικών πληθυσμών 
στη Βουλγαρική «Εξαρχία». Η τό τε  Ελληνική Κυβέρνηση διέ- 
γνωσε έγκαιρα το  βουλγαρ ικό κ ίνδυνο και πήρε τα πρώτα 
μέτρα για τη διάσωση του Ελληνισμού στη Μ ακεδονία  και 
Θράκη. Μ εταξύ των άλλων μέτρων που έλαβε, τοποθέτησε σε 
επ ίκαιρες θέσεις των Ελληνικών Προξενείων, ικανό πρόσωπα. 
Ανάμεσα σ' αυτά ήταν και ο Υπομοίραρχος Σπύρος Σπυρομή- 
λ ιος που μαζί με άλλους Αξιω ματικούς στις 28 Φεβρουάριου 
1904 αποσπάστηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών για ενημ έ
ρωση της επ ικρατούσης τό τε  στο Μ ακεδονικό χώρο κατα- 
στάσεως. Παράλληλα στην Αθήνα ιδρύθηκε από τον δημοσιο
γράφο Δημήτριο Καλαποθάκη και ομάδα Αξ/κών, το «■Μακε
δονικό Κομιτάτο», με σκοπό τη προστασία του Ελληνισμού 
στη Μ ακεδονία και Θράκη από τ ις  ξένες επ ιβουλές. Ανάμεσα 
στα ιδρυτικά  μέλη του Κομιτάτου ήταν και ο Αντιμοίραρχος 
Ν ικόλαος Τρουπάκης. Ο δραστήριος και φλογερός πατριώτης 
Υπομοίραρχος Σπυρομήλιος το Σ /βρ ιο του 1904. με διπλωμα
τικό  δ ιαβατήρ ιο και το ψευδώνυμο ««Σουρής» έφθασε στο 
Ελληνικό Προξενείο  Θεσσαλονίκης.

Έ ξυπνος και ενθουσιώ δης Αξιωματικός, με την ιδ ιότητα  
του Προξενικού υπαλλήλου εκ ιν ε ίτο  σε ολόκληρη τη περιοχή 
συγκεντρώ νοντας πληροφορίες και π ροετο ιμάζοντας τον 
αντάρτικό  αγώνα συνεργαζόμενος μυστικά με άλλους αξιω
ματικούς. Βρισκότανε σε συχνή επαφή με την Αθήνα την 
οποία πολλές φορές επ ισκέπτετο.

Συγκρότησε μυστικά ένοπλο σώμα από 25 άνδρες με 
Υπαρχηγό τον Α νθ/γό Πεζικού Μαρίνο Λυμπερόπουλο. Το 
Σώμα του Σπυρομήλιου ο οποίος έφ ερε το ψευδώνυμο «Αθά- 
λης Μπούας» ή «Καπετάν Μπούας» ανεχώρησε από τον όρμο 
της Β ουλιαγμένης με το ατμόπλοιο «Κεφαλληνία» στις 18 
Απριλίου 1905. Μαζί του ανεχώρησαν και τα σώματα του Λο
χαγού Πεζικού Μ ιχαήλ Μωραΐτη (Κάδρου), Υπολοχαγού Πεζι
κού Κων/νου Μαζαράκη (Ακρίτα) και Ανθ/στή Πυροβολικού 
Μ ιχαήλ Αναγνωστάκη (Ματαπά). Στις 20 Απριλίου αποβιβά
στηκαν κοντά στο Στόμιο (Τσάγεσι) Λαρίσης.

Τα σώματα του Σπυρομήλιου και Μαζαράκη ενώθηκαν, 
πέρασαν στη περιοχή Αλιάκμονος και την εκκαθάρισαν από 
τους καταδότες και κατασκόπους του εχθρού εξασφαλίζον
τας το ιουτοτρόπω ς την επ ικοινωνία των Ελληνικών Σωμάτων 
με την ελεύθερη  Ελλάδα.

Μ ετά από κοπιαστική πεζοπορία πέρασαν τον Αλιάκμονα 
και έφθασαν στο Ανω Βέρμιο (Άνω  Σέλι) όπου στις 5 Μαΐου 
αντιμετώπισαν με επ ιτυχία τάγμα τουρκικού  στρατού. Στη 
περιοχή Βερμίου εδημιούργησαν τ ις  απαρα ίτητες προϋπο
θέσεις για τον αγώνα από δραστήριους Ελληνες του τόπου. 
Στις 14 Μαίου το  σώμα του Σπυρομήλιου, συνοδευόμενο από 
το μικρό σώμα Κατσίγαρη, κατευθυνόταν στον τελ ικό  προο
ρισμό του δηλαδή στο χωριό Μπάχοβο (Πρόμαχοι). Η κίνησή 
του προδόθηκε από καταδότες στις Βουλγαρ ικές συμμορίες 
της περιοχής και στην επακολουθήσασα σφοδρά ολοήμερη 
μάχη σκοτώθηκαν 58 κομ ιτατζήδες, οι δε Ελληνικές απώλειες 
ήσαν 7 νεκρο ί και 14 τραυματίες. Ανάμεσα στους τραυματίες 
ήταν και ο Σπυρομήλιος, που τραυματίσ τηκε σοβαρά στο αρι
στερό του πόδι. Στη συνέχεια  το Ελληνικό σώμα προσεβλήθη 
από τουρκικά  αποσπάσματα και διεσώθη χάρις στην ψυχραι
μία του Υπαρχηγού Λυμπερόπουλου και με το  Σπυρομήλιο 
μεταφ ερόμενον σε φορείο  έφθασε στο χωριό Βλάδοθο 
( ΑΥΡα). όπου ενώθη με το  σώμα του Μαζαράκη. Ο Σπυρομή
λιος μεταφ έρθηκε μυστικά στη Νάουσα και εκε ί τον νοσή
λευσε επί τρ ίμηνον ο γ ια τρός Χαρισιάδης. Μ ετά την αποθε
ραπεία του γύρισε στην Αθήνα όπου τον περίμεναν νέο ι εθ ν ι
κοί αγώνες.

Στο Μ ακεδονικό αγώνα διεκρ ίθησαν και πολλοί άλλοι άν

δρες της Χωροφυλακής όπως π.χ. ο Α νθ/ρχος Βασίλειος Πα- 
νουσοπουλος (Αρχηγός Σώματος) που τραυματίσ τηκε, οι 
τό τε  Ενωμοτάρχες και μετέπ ειτα  Αξιωματικοί Ιωάννης Μα- 
ρουδας και Γεώ ργιος Κουτρουβίδας, οι οπλίτες και μετέπ ειτα  
Αξιωματικοί Παναγιώτης Γαλανόπουλος, Δημήτρ ιος Ανδρου- 
βιτσανέας. Γεώργιος Ποντικάκης, Αθανάσιος Λαμπράκης Νι
κόλαός Χατζηγιάννης κ.λ.π.

Α ξιέπ α ινη  ε ίν α ι η σ υμβολή  τω ν π αραμεθορ ίω ν υπηρεσ ιώ ν 
Χ ω ρο φ υλακή ς σ τον  Μ α κ εδ ο ν ικ ό  αγώνα. Υπό το  πρόσχημα 
τη ς  τη ρ ή σ εω ς τη ς  τά ξεω ς, με κ α τα δ ιω κτ ικά  αποσπάσματα 
ο δ η γο ύσ α ν  τα  α ν τά ρ τ ικ ά  σώ ματα, π ροω θούσαν ε φ ό δ ια  καί 
οπλισμο κα ι δ ια β ίβ α ζα ν  τη ν  α λλη λο γρ α φ ία  προς κα ι από τα  
α ν τά ρ τ ικ ά  σώ ματα με ε ξη σ κ η μ έν ο υ ς  π εζο δ ρό μ ο υς που δ ιέ 
σχ ιζαν γ ια  το  σκοπό α υ τό  α π ρό σ ιτες  κα ι δ ύ σ β α τες  ο ρ ε ιν έ ς  
π ερ ιοχές.

Ο Μ ακεδονικός αγώνας συνεχίστηκε με αυτοθυσία και 
ηρωισμό απαράμιλλο μέχρι το 1909, επέτυχε να απωθήσει το 
Βουλγαρικό κ ίνδυνο και την κατά της Μ ακεδονίας επιβουλή 
και απετέλεσε το προοίμιο των δοξασμένων χρόνων του 1912 
- 13. η δε προσφορά και το έργο της Χωροφυλακής υπήρξε 
θετική, ουσιαστική, αξιόλογη και αξιέπαινη.

ζ. Κατά τη διάρκεια  των Βαλκανικών πολέμων η παρουσία 
της Χωροφυλακής στα απελευθερούμενα Ελληνικά εδάφη 
υπήρξε ουσιαστική και έντονη. Είχε επ ω μισθείτην εμπέδωση 
της δημοσίας ασφαλείας και τάξεως, έργο δυσχερές, το 
οποίο έφ ερε ε ις  πέρας προκαλώντας ούτω τα ευμενή σχόλια 
του τύπου της εποχής εκε ίνης  και την ε ιλ ικρ ινή  συμπάθεια 
των κατοίκων. Ε ξέχοντες αξιω ματικοί όπως ο Α ντ/ρχης Ν ικό
λαος Τρουπάκης, ο Ταγμ/ρχης Παύλος Ραζέλος και άλλοι, 
δ ιορ ίστηκαν σ τρατονόμο ι και πρόσφεραν πολύτιμες υπηρε
σ ίες στα μαχομενα στρατιω τικά τμήματα. Αξίζει να αναφ ερθεί 
οτι ο Υπομ/ρχος Κων/νος Μ ανωλκιδης επ ικεφαλής εφίππου 
Τμήματος Χωροφυλάκων εισήλθε πρώτος στη Θεσσαλονίκη 
το απόγευμα της 26 Οκτωβρίου 1912.

Την επομένη εισήλθε στην πόλη ο Α ντ/ρχης Χωροφυλα
κής Παύλος Ραζέλος επ ικεφαλής τμήματος πεζών και ιππέων 
Χωροφυλάκων Δ /ν τή ς  Αστυνομίας Θ εσ/κης δ ιορ ίστηκε ο 
Α ντισυνταγματάρχης Ανδρέας Μ ομφεράτος επ ικεφαλής 
Τμήματος 150 ανδρών της Κρητικής Χωροφυλακής.

η. Στη βόρειο Ηπειρο η Χωροφυλακή έγραψε νέες  ισ τορι
κές σελ ίδες δόξης και ηρωισμού. Ο Ταγματάρχης Χωροφυλα
κής Σπύρος Σπυρομήλιος, ο θρυλικός «καπετάν Αθάλης 
Μπούας» με προσωπική εντολή  του Ε λευθερ ίου Βενιζέλου, 
συγκρότησε στην Κέρκυρα εθελοντικά  σώματα για την απε
λευθέρωση της Β Ηπείρου. Στις 5 Νοεμβρίου 1912 ο Σπυρο
μήλιος κατέλαβε α ιφνιδ ιαστικά  τη Χειμάρρα α ιχμαλωτίζοντας 
την τουρκική φρουρά και επ εκτε ίνοντας την ελληνική κυ
ριαρχία σε ολόκληρη την περιοχή. Μ ετά την πτώση των Ιωαν- 
νινων, ο Ελληνικός τα κτικός  στρατός έφθασε στη Χειμάρρα 
και ενώθηκε με το σώμα του Σπυρομήλιου. Ό τα ν , μετά το 
πρωτόκολλο της Φλωρεντίας (13-12-1913), ο Ελληνικός στρα
τός υποχρεώθηκε να αποσυρθεί από τη Β. Ή πειρο, ο Σπυρο
μήλιος δεν υπήκουσε στις παραινέσεις της Κυβερνήσεως να 
αποσυρθεί, αλλά τουναντίον  στις 9 - 2 - 1 9 1 4  κήρυξε την 
αυτονομία  της Χειμάρρας καλώντας τους Π ανέλληνες να του 
συμπαρασταθούν ηθικά και υλικά.

Στην έκκληση του φλογερού πατριώτη ανταποκριθηκε 
μεγάλος αριθμός εκ των ανδρών της Χωροφυλακής (34 Αξιω
ματικο ί και 230 Οπλίτες). Μ ετά την ε ίσοδο της Ελλάδος στο Α' 
Παγκόσμιο Πόλεμο έληξε ο βορειοηπειρω τικός αγώνας, δ ιότι 
οι Μ εγάλες Δ υνάμεις αποφάσισαν την προσάρτηση της Β. 
Ηπείρου στην Ελλάδα, τελ ικά  όμως μετά τη λήξη του πολέμου 
αναθεώρησαν την αρχική τους απόφαση και παραχώρησαν τη
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Β. Ή πειρο στην Αλβανία.
θ. Ό τα ν  κηρύχθηκε η επιστράτευση το 1915, συγκροτή

θηκε το «Τάγμα Χωροφυλακής» το οποίο τέθηκε στη διάθεση 
του στρατού. Κατά τη διάρκεια του Α' Παγκόσμιου Πολέμου 
πολλοί άνδρες του Σώματος αιχμαλωτίστηκαν από τους Γερ- 
μανούς και μετεφέρθησαν σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως 
στη Γερμανία και αλλαχού.

ι. Μ ετά τη λήξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, η Ελλάς 
ευρέθη στο πλευρό των νικητριών δυνάμεων. Το 1919 εις 
εκτέλεση της συνθήκης των Σεβρών, αποβιβάστηκαν στη 
Σμύρνη της Μ. Ασίας τα πρώτα Ελληνικά στρατεύματα καθώς 
και το «Τάγμα Αποστολής Χωροφυλακής», δυνάμεως 1.000 
ανδρών με επ ικεφαλής τον Αντ/ρχη Χωροφυλακής Αλέξαν
δρο Χατζηϊωάννου, η οποία ανέλαθε την τήρηση της τάξεως 
και ασφαλείας στη περιοχή. Συνεκροτήθησαν επί πλέον Ανε
ξάρτητα Συντάγματα, Τάγμα και Μ εταβατικά και Στρατονο- 
μικά Αποσπάσματα Χωροφυλακής, τα οποία εβοήθησαν και 
δ ιευκόλυναν το έργο των μονίμως εγκατεστημένω ν στις πό
λεις  υπηρεσιών του Σώματος. Η Χωροφυλακή τό τε  δ ιεξήγαγε 
σκληρούς αγώνες και έδωσε πολλές μάχες με τους εχθρούς, 
για να επιβάλει και να εξασφαλίσει την ησυχία, τάξη και ασφά-

Διάβααη του ποταμού Αώου από δύναμη Χωροφυλακής, η οποία 
στελέχωσε τις στατικές και μεταβατικές Υπηρεσίες της Ανωτέρας Διοι- 
κήσεως Χωροφυλακής Αργυροκάστρου το 1940 (Πίνακας της ζωγράφου 
Κολοκοτρώνη). Το προσωπικό των Ανωτέρων Διοικήσεων Χωροφυλα
κής Αργυροκάστρου και Κορυτσάς έδωσε δείγματα αυτοθυσίας στο 
βωμό των δικαίων του ελληνισμού, προαφέροντας ανεκτίμητες υπη
ρεσίες στη μαχόμενη πατρίδα.

λεία  στους εγχώριους πληθυσμούς.
Οι σκληροί αγώνες συνεχίστηκαν επί τε τρ α ετ ία  περίπου 

και κατά την οπισθοχώρηση του στρατού το 1922, η Χωροφυ
λακή ανέλαθε την προστασία και κάλυψη από τ ις  επιδρομές 
του Τουρκικού στρατού, των ενόπλων και του αμάχου πληθυ
σμού ο οποίος κατά χ ιλ ιάδες συνέρρεεν ε ις  τις  παράλιες 
πόλεις για να επιβιβασθεί στα πλοία, και να φύγει.

Σε όλη αυτή τη μικρασιατική περιπέτεια το Σώμα της Χω
ροφυλακής είχε τεράσ τιες απώλειες, αν ληφ θεί υπ’ όψιν ότι 
μόνο οι νεκρο ί και αγνοούμενοι στη Μ. Ασία και Α. Θράκη 
έφθασαν τον καταπληκτικό αριθμό των 1.185 ανδρών.

Ετσι στα εδάφη όπου ήκμασε ο Ιωνικός, Ελληνιστικός και 
Βυζαντινός Πολιτισμός εθυσιάσθηκαν για άλλη μια φορά, τα 
εκλεκτότερα  τέκνα  της Χωροφυλακής, τα γνήσια της Ελλά
δος παιδιά, οι μακρυνοί των Ακριτών απόγονοι, που έτρεξαν 
να πολεμήσουν και να σκοτωθούν για το μεγαλείο  και τη δόξα 
της μητρός Ελλάδος:

«Κι αν πρέπει να πεθάνουμε για την Ελλάδα 
θεία είναι η δάφνη 
μια φορά κανείς π εθ α ίν ε ι . . . .» .

θα ψάλει η ποιητική μούσα του Καβάφη ως αιώνιο έπαινο, 
δικαιώνοντας έτσ ι τ ις  θυσίες των κατά καιρούς υπέρ της 
πατρίδος πεσόντων.

ια. Κατά το Β Παγκόσμιο πόλεμο, ο Ελληνισμός επέ- 
πρωτο να υποστεί νέες  ταλαιπωρίες και θυσίες, πριν ακόμη 
επουλωθούν τα τραύματα της Μ ικρασιατικής καταστροφής.
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Από τ ις  παραμονές ακόμη, την έναρξη και κατά τη διάρ
κεια  τόυ Ελληνο ίταλικού πολέμου, όταν εγράφ ετο  στα βουνά 
της Ηπείρου το αθάνατο Αλβανικό έπος του '40, η Χωροφυ
λακή από τους πρώτους βρέθηκε επί ποδός. Πήρε μέρος στην 
προπαρασκευή της εθν ικής άμυνας, ενίσχυσε τ ις  παραμεθό
ρ ιες υπηρεσίες, οργάνωσε την εφ εδρεία  του Σώματος, ανέ
λαβε την αντικατασκοπεία, τη συλλογή πληροφοριών, την 
ασφάλεια κοινωφελών εγκαταστάσεων, τη διαφώτιση και τό 
νωση του ηθ ικού των κατοίκων κ.λ.π. Μ ετά την Ιταλική ε ισ 
βολή στην Ή πειρο, εφάρμοσε με επ ιτυχία  τα σχέδια επιστρα- 
τεύσεω ς και με πεζοπόρο τμήματα έφθασε στο μέτωπο και 
πήρε μέρος σε πολλές μάχες, πολεμώντας καρτερ ικά  στο 
πλευρό του Ελληνικού στρατού.

Ανέλαβε τη συνοδεία  και φρούρηση 40.000 περίπου Ιτα
λών αιχμαλώτων, την ασφάλεια  των σ ιδηροδρομικών εγκατα 
στάσεων και συρμών, την προώθηση εφοδίων στα μαχόμενα 
τμήματα  κ.λ.π.

ιβ. Μ ετά τη Γερμανική εισβολή και την  κατάρρευση του 
μετώπου, πολλοί άνδρες του Σώματος δ ιέφυγαν στη Μ. Ανα
τολή και άλλοι προωθήθησαν στην Κρήτη. Κατά τη Γερμανική 
εισβολή στη Μ εγαλόνησο η Χωροφυλακή έγραψε νέες  σ ελ ί
δες δόξης. Στις περ ιοχές Ηρακλείου, Χανιών, Σούδας, Ρεθύ- 
μνης και Μ άλεμε πολέμησε ηρωικά δ ίνοντας σφοδρές και 
φ ον ικές  μάχες με τον εχθρό εισβολέα.

«είμαι υπερήφανος διότι ηγούμαι 
το ιούτων ηρώων, ο ίτ ινες ετ ίμηοαν τα 
όπλα της Πατρίδος και το Σώμα της  
Χωροφυλακής».

θα γράψ ει στην ημερήσ ια διαταγή του ο Ταγματάρχης Ιάκω
βος Χανιώτης, Δ ιο ικη τής του τάγματος της Σχολής Χωροφυ
λακής Ρεθύμνης, στις 28 Μαΐου 1941.

Στο σκληρό και άνισο αυτό αγώνα υπέρ τους 130 άνδρες 
της Χωροφυλακής εφονεύθησαν και δεκάδες ετραυματίσθη- 
σαν. Πολλοί συνελήφθησαν αιχμάλωτοι και μετεφ έρθησαν σε 
στρατόπεδα συγκεντρώσεως όπου από τ ις  κακουχίες ή τα 
βασανιστήρια αποδεκατίστηκαν.

Αλλά λαός βαδίζων προς τον θάνατον άδων 
βαδίζει προς την ζωή, λέγε ι ένα σοφό γνωμικό.

ιγ. Κατά τη δ ιάρκεια  της κατοχής το έργο της Χωροφυλα
κής ήταν το πιο δύσκολο που αντιμετώ πισε στην ιστορική της 
πορεία. Ο κατακτητής ήταν σκληρός και αδ ίστακτος στην 
εκτέλεσ η  των αποφάσεών του. Εξάλλου η έλλειψ η τροφίμων 
και άλλων ειδών β ιοτικής ανάγκης έθεσαν σε νέα δοκιμασία 
τον υπερήφανο ελλην ικό  λαό που κυ νδύνευε τώρα επί πλέον, 
από τον εκ πείνης θάνατον. Παρά τ ις  υφ ιστάμενες δυσμενείς 
και δύσκολες αυτές συνθήκες, εν το ύ το ις  δεν έλειψ αν οι κατά 
καιρούς ηρωισμοί και τολμηρές επ ιχειρήσεις εκ μέρους αν- 
δρών του Σώματος. Ούτω κατά την απαγωγή του Γερμανού 
στρατηγού Κράϊπε στην Κρήτη πήραν μέρος και τρ ε ις  Χωρο
φύλακες (ο Εμμανουήλ Πατεράκης, ο Ευστράτιος Σαβιολά- 
κης και ο Αντώνιος Ζωιδάκης). Χαρακτηρ ιστική εξ άλλου είνα ι 
η ενέργε ια  και υπερήφανη στάση, του Μοιράρχου Νικολάου 
Μπάμπαλη, Δ /το ύ  της Υποδ/σεως Χωροφυλακής Ελασσόνας, 
το  Φεβρουάριο του 1943, ο οποίος κατάγγειλε με τηλεγρα φ ή
ματα στον Δ ιεθνή Ερυθρό Σταυρό, στο Υπουργείο Εσωτερι
κών και το Αρχηγείο Χωρ/κής, βάρβαρες και απ ολίτιστες πρά-
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ξε ις  Ιταλικών στρατιωτικών δυνάμεων και συγκεκρ ιμένα  εκ
τελέσ εις , διαρπαγές και πυρπολήσεις σε χωριά της δ ικα ιοδο
σίας του, με αποτέλεσμα να συλληφθεί, να καταδ ικαστεί σε 
θάνατο και να σ ταλεί σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως στην 
Ιταλία.

Σε όλη τη δ ιάρκεια  της κατοχής η Χωροφυλακή εβοήθησε 
ποικιλοτρόπως πολλούς Έ λληνες πατριώτες, εκδ ίδοντας 
πλαστές τα υ τό τη τες  ή άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα, πα- 
ρέσχε πληροφορίες και άλλες δ ιευκολύνσ εις σε διάφορες 
ομάδες σαμποτέρ των συμμάχων απέκρυπτε ασυρμάτους ή 
άλλες εκρη κτικές  ύλες, δ ιευκόλυνε την εκτύπωση εντύπων ή 
δελτίω ν πληροφοριών ή τύπωνε ταύτα  στο τυπογραφείο της 
ή στο τυπογραφείο της Δ.Χ. Ρεθύμνης. ειδοποιούσε έγκαιρα, 
πρόσωπα που καταζητούντο από τ ις  αρχές κατοχής, εφυγά- 
δευσε πολλά άτομα στη Μέση Ανατολή και εν γ έν ε ι εστάθη 
αν ιδ ιο τελής συμπαραστάτης του δεινώς δοκιμαζομένου Ελ
ληνικού λαού στη φοβερά δύσκολη εκε ίνη  για την Ελλάδα 
περίοδο.

Οι άνδρες της Χωροφυλακής, αποτελούν τα ζωντανά, εκ 
λεκτά  και υγ ιέσ τερα  κύτταρα της Ελληνικής κοινωνίας, έχουν 
τ ις  ρ ίζες τους στις αγνές λα ϊκές τά ξε ις  και αναλαμβάνοντας 
εκουσίως υψηλά καθήκοντα και υποχρεώσεις και διεσπαρμέ
νοι, ως εκ της φύσεως της υπηρεσίας των, μέχρι το τελευ τα ίο  
χωριό της Ελληνικής επ ικράτειας, ε ίνα ι η ζωντανή παρουσία, 
ο ι μόνιμοι φρουροί και φύλακες της πατρίδος που την προσ
τα τεύ ο υ ν  συνεχώς από κάθε εχθρική επιβουλή.

Το Σώμα της Χωροφυλακής, ο πιο ζωτικός κρατικός Οργα
νισμός, κατά την ιστορική πορεία των 150 χρόνων της υπάρ- 
ξεώς του, προσέφερε εκατόμβες θυσιών υπέρ της Πατρίδος 
τόσο κατά την περίοδο των διαφόρων πολέμων και εθνικών 
αγώνων, όσο και κατά την περίοδο της ειρήνης, εκπληρώνον
τας μέχρι κερα ίας την υψηλήν του αποστολή.

Αναρίθμητα ε ίνα ι τα  τέκνα  της Χωροφυλακής που προσ- 
έφεραν το  αίμα και τη ζωή τους στο βωμό της Πατρίδος και 
ετάφησαν μακριά από το  προσφιλές χώμα της γ ενέτε ιρ ά ς  
τω ν  αλλά αν η παράξενη πολλές φορές μοίρα «τους έδωσε σε 
ξένη γη τον τάφο» ας κο ιμούντα ι ήσυχοι κι ας αναπαύονται 
του  δ ικα ίου τον αιώνιο ύπνο, δ ιό τ ι «ανδρών επιφανών πάσα 
γη τάφος», «η δε μύρτος ε ίνα ι φύλλο ατίμητο και καλά τα 
κλαδιά της κυπαρίσσου».

Οι αγώνες, ο ι θυσίες, ο ι ηρωισμοί, τα κατορθώματα και τα 
κατά καιρούς ολοκαυτώ ματα και αυτοθυσ ίες των τέκνων της 
Χωροφυλακής, για την  εμπέδωση της δημοσίας τάξεως και 
ασφαλείας και την εξασφάλιση της εδαφ ικής ακερα ιότητος 
τη ς  χώρας, θα αποτελούν τηλαυγή φάρο και φωτεινό παρά
δειγμα προς μίμηση και με ευγνωμοσύνη θα μνημονεύοντα ι 
από τους νουνεχε ίς  των επερχομένων γενεών.

Ναι Κάλβε.
«Ας μη βρέξη ποτέ το  σύννεφο 

κι ο άνεμος σκληρός ας μη σκορπίση 
το χώμα το μακάριο που σας σκεπάζει», 
αθάνατα της Ελλάδος τέκνα.

Ο αιώνια Ελλάς! ας μη λησμονήσης ποτέ το μεγάλο για 
σένα έργο και την υπέροχη εθνική προσφορά της Χωροφυλα
κής, η έννο ια  της οποίας συμβαδίζει μαζί σου και πολλές 
φορές σχεδόν τα υ τίζετα ι με την έννοια  και υπόσταση του 
Κράτους και της Πατρίδος, η δε Πατρίδα ε ίνα ι φωτεινή και 
ασύληπτη ε ις  το νου μας ιδέα...Και οι ιδ έες  ποτέ δεν πεθαί
νουν.



Χωροφυλακή -  Ιστορία

Η Χωροφυλακή 
στη μάχη της Κρήτης

Η Μάχη της Κρήτης αντιπροσωπεύει ένα από τα πιο 
μεγάλα και τα πιο λαμπρά Κεφάλαια της Νεώτερης 
Ιστορίας μας.

Είναι η τελευταία μάχη πούδωσε ο Λαός μας κατά 
των δυνάμεων του Φασισμού. Ο ηρωικός αγώνας του 
Έθνους μας που άρχισε τόσο ένδοξα στα Βορειοηπει- 
ρωτικά βουνά στις 28 Οκτώβρη 1940 θα τελείωνε το 
ίδιο περήφανα στην Κρήτη, στις 31 Μαίου 1941. Η εφ- 
τάμηνη αντίσταση του μικρού Δαυίδ ενάντια στους 
δυο πάνοπλους Γολιάθ της Ευρώπης, επηρέασε πολ
λαπλά την εξέλιξη του Β Παγκόσμιου Πολέμου και 
συνέβαλε αποφασιστικά στην αίσια για τους Συμμά
χους έκβασή του. Τα Γερμανικά στρατεύματα επιτέ
θηκαν στις 6 Απριλίου 1941 κατά της Ελλάδας. Μέχρι 
τις 31 Μαίου 1941, που κατέλαβαν την αδάμαστη 
Κρήτη, πέρασαν 56 ολόκληρες μέρες. Αυτή η καθυ
στέρηση ανάγκασε τον Χίτλερ να να τροποποιήσει το 
σχέδιο «Βαρβαρόσσα» που πρόβλεπε επίθεση κατά 
του Ρωσικού Κολοσσού, στις 11 ή 18 Μαίου 1941. Οι 
συνέπειες αυτής της αναβολής ήταν κρίσιμες για τους 
Γερμανούς που άρχισαν τον πόλεμο κατά της Ρωσίας 
στις 22 Ιουνίου 1941. Ο βαρύς ρωσικός χειμώνας τους 
έπιασε πριν προλάβουν να πραγματοποιήσουν τους 
σκοπούς τους. Ο χρόνος άρχισε να μετράει σε βάρος 
τους, ώσπου ήρθε η ολοκληρωτική τους ήττα. Οι Ρώσοι 
αναγνωρίζοντας αυτή την προσφορά του Έθνους μας 
μετέδιδαν στις 27 Απριλίου 1942 από το ραδιοφωνικό 
Σταθμό της Μόσχας «Επολεμήσατε μικροί εναντίον 
μεγάλων και επικρατήσατε. Δεν ήταν δυνατόν να γίνει 
διαφορετικά γιατί είσαστε Έλληνες. Ως Ρώσοι κερδί- 
σαμε χάρις στις θυσίες σας χρόνο για να αμυνθούμε.
Σας ευγνωμονούμε».

Εξ άλλου ο τότε υπουργός των Στρατιωτικών της 
Αγγλίας, Αντονυ Ήντεν, σε λόγο του της 24 Σεπτεμ
βρίου 1942 ανάμεσα σ’ άλλα τόνιζε και τα ακόλουθα:
«... Αυτή (η Ελλάδα)----- κράτησε τους Γερμανούς
στην ηπειρωτική Ελλάδα και στην Κρήτη επί εξ εβδο
μάδες,... Αυτή ανέτρεψε τη χρονολογική σειρά όλων 
των σχεδίων του Γερμανικού Επιτελείου και επέφερε 
ριζική μεταβολή στις εκστρατείες του και ίσως στην 
όλη πορεία του πολέμου».

Τα στρατηγικά οφέλη που αποκόμισαν οι Γερμανοί 
από την επιχείρησή τους στην Κρήτη, όπως θα δούμε, 
ήταν πολύ μικρά και ασήμαντα σε σχέση με τις δυνά
μεις, τα πολεμικά μέσα το χρόνο που διέθεσαν και τις 
απώλειες που είχαν.

Σχέδια κατάληψης και άμυνας της Κρήτης.
Την απόφαση για την κατάληψη της Κρήτης πήρε ο ίδ ιος ο 

Χίτλερ, στις 21 Απριλίου 1941 στο Ζέμμερ ιγκ της Αυστρίας, 
υστέρα από εισήγηση του Δ ιοικητού της 7ης Μεραρχίας Αλε
ξιπτωτιστών, στρατηγού Κουρτ Σ τούντεντ και απόρριψη της 
γνώμης των στρατηγών Γ ιολντ και Κάιτελ, που ήθελαν την

Σωτήριος Διαμάντης, ανθυπασπιστής

κατάληψη της Μάλτας. Αυτή η απόφαση που αποκρυσταλλώ
θηκε στην υπ' αριθ. 28 Διαταγή της 25 Απριλίου 1941, πήρε το 
όνομα «Σχέδιο Ερμής». Σκοπός. Η απόκτηση μιας βάσης (της 
Κρήτης) για αεροπορικές επ ιθέσεις κατά της Αγγλίας στην 
Ανατολική Μ εσόγειο1. Όπως ε ίνα ι γνωστό οι Ά γγλο ι είχαν 
εγκατασταθεί στην Κρήτη από το Νοέμβριο του 1940, με 
σκοπό να την προστατέψουν από τυχόν επ ιθέσεις του Ιταλι
κού Στόλου. Ό μω ς από το Νοέμβριο 1940 μέχρι στις 27 Απρι
λίου 1941, που μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα, τίποτε δεν 
είχαν κάνει για  να οργανώσουν την άμυνα του νησιού. Ούτε 
αντιαεροπορικά πυροβόλα, ούτε άρματα, ούτε όλμους, ούτε 
αεροπορική κάλυψη, ούτε σχέδιο για άμυνά της ε ίχε  εκπονη
θεί από τους Ά γγλους. Α ντίθετα  με την συγκατάθεση και 
βεβαίωση τους είχε σταλεί στο Αλβανικό Μέτωπο η 5 Κρητική 
Μεραρχία, που αν παρέμενε στη Κρήτη θάχε συμβάλει απο

φασιστικά στην υπεράσπιση της πατρικής γης και την άμυνά 
τη ς2.

Στις 28 Απριλίου 1941 ο Τσώρτσιλ συγκάλεσε πολεμικό 
Συμβούλιο που πήρε γρήγορη απόφαση για να οργανωθεί 
αντίσταση στη Κρήτη. Σαν πλεονεκτήματα θεωρήθηκαν, το 
αφ ιλόξενο - βραχώδες έδαφος της, η δυσκολία προσβολή της 
από τη θάλασσα και το ηθικό ανάστημα του Λαού της. Ωστόσο 
το Συμβούλιο παραδέχθηκε ότι δεν υπήρχε οργανωμένος 
στρατός, οπλισμός κατάλληλος και ικανός αριθμός αεροπλά
νων, ούτε άλλα πολεμικά μέσα, που απαιτούνται για  παρό
μοιες περιπτώσεις.

Οι είκοσι μέρες που απόμεναν δεν ήταν α ρκετές  γ ια  να 
καλύψουν τα κενά. Στις 30 Απριλίου 1941, ο στρατηγός 
Φρέυμπεργκ, Δ ιο ικητής της Νεοζηλανδικής δυνάμεως, δια- 
τάχθηκε από τον Τσώρτσιλ να αναλάβει την Διοίκηση των 
δυνάμεων της Κρήτης. Με έκπληξη διαπίστωνε εκε ίνος ότι ο ι 
δυνάμεις, τα μέσα και η όλη προπαρασκευή ήταν εντελώ ς 
ανεπαρκής. ΓΓ αυτό αρνήθηκε την διοίκηση. Τελικά, αφού 
πήρε τη διαβεβαίωση από το Συμμαχικό Στρατηγείο  ότ ι θα τον 
ενισχύσουν, παρέμεινε και κατέβαλε κάθε προσπάθεια να 
οργανώσει για  άμυνα «το ανοχύρωτο οχυρό» την Κρήτη. Οι 
ενισχύσεις όμως που πήρε ήταν ελάχιστες. Οι δυνάμεις που 
πήραν μέρος στη Μάχη ήταν οι ακόλουθες:

α) Από Γερμανικής πλευράς: 15.000 άνδρες της 7ης Με- 
Ραρχίας αλεξιπτωτιστών, 8.500 άνδρες της 5ης Ο ρεινής Μ ε
ραρχίας και 700 μοτοσ ικλετιστές. Σύνολο 24.200 άνδρες,
1.000 και πιο πολλά αεροπλάνα (βομβαρδιστικά, στούκας και 
μεταφορικά). Οπλισμός σύγχρονος και άριστος για την εποχή 
του.

β) Από Συμμαχικής και Ελληνικής πλευράς: 32.000 περί
που άνδρες των συμμάχων (Ά γγλο ι - Αυστραλοί - Νεοζηλαν- 
δοι) και 10.000 Έ λληνες3.

Για άλλους ιστορικούς οι Ελληνικές δυνάμεις ανέρχονταν 
σε 11.451 άνδρες4. Τα μέσα που δ ιέθεταν οι Σύμμαχοι ήταν 
κάπως σύγχρονα και εκτός από τον ατομικό τους οπλισμό 
είχαν 32 βαριά πυροβόλα, 36 μεσαία, 77 πακ, 59 και 30 άρματα. 
Οι Ελληνικές δυνάμεις πούταν στο σύνολό τους απειροπόλε- 
μες και αγύμναστες, είχαν ατομικό οπλισμό παλαιό και ελλει- 
πεστατο5.

Συνοπτική περιγραφή της Μάχης.
Από τα μέσα Μαΐου 1941 οι Γερμανοί βομβάρδιζαν την 

Κρήτη.

Το Βρετανικό Στρατηγείο με τους πράκτορες του γνώριζε 
ότι η Μάχη θα άρχιζε στις 20 Μαΐου 1941. Η μεγάλη στιγμή 
πλησίαζε. Ώ ρα  8 το πρωί της 20 Μαΐου 1941 ο καταγάλανος
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Πάνω: Ο αντιουνταγματάρχης Ιάκωβος Χανιώτης, διοικητής του 
τάγματος της Σχολής Χωροφυλακής Κρήτης κατά το χρόνο της γερμα
νικής επίθεοης. Κάτω δεξιά το ηρώο των φονευθέντων ανδρών του 
Σώματος στον περίβολο του Παραρτήματος της Σχολής Οπλιτών Χω
ροφυλακής στο Ρέθυμνο.

ουρανός της Κρήτης σ κοτειν ιάζει. Ε κατοντάδες βομβαρδι
στικά αεροπλάνα της Λ ουφτβάφφ ε σκεπάζουν τον ήλιο. Αρχί
ζουν ένα αδιάκοπο βομβαρδισμό. Η γη τρ έμ ε ι και ο ορ ίζοντας 
δονείτα ι. Χ ιλ ιάδες βόμβες πέφτουν στο Μ άλεμε, στα Χανιά, 
στο Καστέλι, στους κόλπους της Σούδας και του Κισσάμου, 
στο Κολυμπάρι, Γαλατά, Αλικιανό, στο Ακρωτήρι. στο Ηρά
κλειο , στο Ρέθυμνο, και σε όσους άλλους στόχους οι Γερμα
νοί έχουν επισημάνει.

Ακολουθούν τα καταδιω κτικά και τα καθέτου εφορμήσεως 
στούκας. Σπιθαμή Κρητικής γης δεν μ ένε ι που να μη δέχετα ι 
χαλάζι από σφαίρες και βόμβες, που σκορπίζουν παντού τον 
όλεθρο και παραλύουν τα νεύρα. Και ύ σ τερ α . .. ύστερα φά
νηκαν τα μεταγω γικά αεροπλάνα. Κατέβαιναν στα 100 μέτρα 
και άφηναν να πέφτουν οι οπλισμένοι μέχρι τα δόντια  Α λεξι
πτωτιστές, η πιο επ ίλεχτη μονάδα. Το άνθος του Γερμανικού 
Στρατού. Αδελφω μένο ι ρ ίχνοντα ι στον αγώνα Κρήτες, σύμ
μαχοι, χωροφύλακες. Με τα  πενιχρά μέσα που έχουν, χάρη 
στη γεννα ιό τη τα  το θάρρος και τον ηρωισμό τους, αποδεκατί- 
ζουν τα πρώτα κύματα των Αλεξιπτωτιστών. Οι Γερμανοί δεν 
την περίμεναν αυτή την αντίσταση. Τους ξαφνιάζει η συμμε
τοχή των ντόπιων. «Γέροντες, παιδιά, γυνα ίκες, πολέμησαν 
με μαχαίρια, σανίδια και πανάρχαια όπλα τα οποία πρέπει 
νάχαν χρησιμοποιήσει ο ι πρόγονοί τους κατά των Τούρκων» 
γράφ ει ο Ά γγλο ς  δημοσιογράφος Κρίστοφερ Μπάκλεϋ. Ο 
επ ικεφαλής της άμυνας στρατηγός Φρέυμπεργκ αναφ έρει 
στην έκθεσή του. «Ολόκληρος ο πληθυσμός της Κρήτης 
ήθελε να πολεμήσει. Ο υδεμίαν αμφ ιβολίαν έχω ότι αν ε ίχομεν 
καιρόν θα ηδυνάμεθα να συγκεντρώσωμεν δύο πλήρεις Με- 
ραρχίας». « Ητο υπέροχον θέαμα να βλέπει κανείς  τους χωρι
κούς όλων των ηλικιών να εκληπαρούν όπως τους δοθούν 
όπλα» γράφ ει ο Ηλίας Β ενέζης6.

Μ έχρι τ ις  απ ογευματινές ώρες της άλλης μέρας οι Γερμα
νοί δεν ε ίχαν κατορθώσει να καταλάβουν κανένα αεροδρόμιο 
ή άλλο επίκαιρο σημείο. Γενικά βρίσκονταν σε δύσκολη θέση 
γ ια τ ί οι αλεξιπ τω τιστές που είχαν ρ ιχθεί είχαν αποδεκατισθεί. 
Μ εγαλύτερες απώλειες είχαν οι Γερμανοί στις περ ιοχές των 
Χανιών και του Ρέθυμνου. Το απόγευμα όμως της 21 Μαΐου 
1941 οι αλεξιπ τω τιστές του 1 ου συντάγματος κατόρθωσαν να 
καταλάβουν το αεροδρόμιο του Μ άλεμε.

Εδώ προσγειώθηκαν οπλιταγωγά με ένα σύνταγμα της 5ης 
Ο ρεινής Μεραρχίας. Την νύκτα  οι Γ ερμανο ί ετο ιμάζοντα ι. Το 
πρωί με την υποστήριξη της αεροπορίας τους, οι αλπ ινιστές 
της 5ης Γερμανικής Μ εραρχίας αρχίζουν την  επίθεση. Σκλη
ρές μάχες δ ιεξάγοντα ι παντού: Στο Μ άλεμε, στο Γαλατά, στο 
Κολυμπάρι, στις Β ουκολιές, στον Αλικιανό, στη Σούδα, στο 
Ακρωτήρι, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στην Αλικαρνασσό, στο 
Μαστραπά, στις Γούρνες, στο Ρέθυμνο, στο Πάνορμο, στο
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Λατζιμά, στο Σταυρωμένο, στα Περιβόλια, στον Πλατανιά, και 
σε πολλά άλλα σημεία.

Βήμα - βήμα υποχωρούν οι υπερασπιστές προκαλώντας 
μεγάλες απώλειες στους Γερμανοϋς. Ό λ ο ι τους ν ικητές και 
ν ικημένο ι πολέμησαν στην Κρήτη γενναία. Ό μω ς οι Γερμανοί 
χάρη στον τέλε ιο  οπλισμό τους, την από αέρα υποστήριξη, 
την μεθοδικότητα και οργάνωσή τους κατόρθωσαν στις 27 
Μαίου να πάρουν τη Σούδα και τα Χανιά και δυο μέρες αργό
τερα το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο.

Στις 31 Μαΐου1941 οι Γερμανοί ήταν φαινομενικά κυρίαρ
χοι σε ολόκληρη την Κρήτη. Ό μω ς η αντίσταση ενάντια  στον 
κατακτητή άρχισε από τους αδούλωτους Κρητικούς από την 1 
Ιουνίου 1941 και τελείω σε στις 10 Μαΐου 1945 τό τε  που παρα
δόθηκαν χωρίς όρους τα τελευτα ία  στρατεύματα των Γερμα- 
νών πούχαν μείνει σε Ελληνικό έδαφος και η Κρήτη ανέ
πνευσε τον αέρα της λευτερ ιάς.

Οι απώλειες των αντιπάλων.
α) Γ ερμανικές: Σύμφωνα με τ ις  Β ρετανικές πηγές οι Γ ερ

μανοί είχαν 15.000 νεκρούς και τραυματίες. Από αυτούς 5.000 
ήταν νεκροί αλεξιπτωτιστές. Για το Γερμανικό Επιτελείο οι 
νεκροί είνα ι 1.869, 2.463 τραυματίες και 1.850 αγνοούμενοι. 
Σύνολο 6.352 άνδρες.

β) Συμμαχικές: 13.000 νεκρο ί στην ξηρά και 2.000 ναύτες 
σύνολο 15.000.

Περιοχή του εργοστασίου «ΒΙΟ» Ρεθύρνου. Γύρω απ' το εργοστά
σιο αυτό έγιναν ομηρικές μάχες ανάμεσα στους γερμανούς αλεξιπτω
τιστές, που επιδίωκαν να δημιουργήσουν προγεφύρωμα για κατάληψη 
της πόλης, και των ανδρών του Τάγματος Σχολής Χωροφυλακής, 
μεταξύ 20 και 29 Μαίου 1941.

γ) Ελληνικές: Από τ ις  μάχιμες μονάδες του Ελληνικού 
Στρατού νεκροί 468 (68 Αξιωματικοί και 400 οπλίτες)7 και 
πολλοί τραυματίες. Από τους 468 Έ λληνες νεκρούς οι 137 
ήταν άνδρες της Χωροφυλακής8.

5.250 άνδρες από τ ις  Ελληνικές δυνάμεις αιχμαλωτίσθη- 
καν και 4.000 έφυγαν στα όρη και στη Μέση Ανατολή.

δ) Από τους ντόπιους γεννα ίους Κρητικούς πολλοί έπεσαν 
στα πεδία της τιμής, ο αριθμός όμως δεν ήταν δυνατό να 
υπολογισθεί. Ό τα ν  η λευτερ ιά  γύρισε στο μαρτυρικό νησί το 
1945 τό τε  διαπιστώθηκε ότι ο αγκυλωτός Σταυρός τούχε 
στοιχίσει 8.580 νεκρούς άνδρες, γυνα ίκες και παιδιά9.

Σχόλια -  κρίσεις
α) Σχόλια τύπου εποχής: Ο φ ιλ ικός τύπος της εποχής 

εκείνης αφιέρωσε ύμνους στους «Κρητομάχους». Ό μω ς κρί
νουμε απαραίτητο να παραθέσουμε εδώ αποσπάσματα μιας 
εφημερίδας «Χρόνος» (Τάιμς) της Ιαπωνίας, πούταν σύμμα
χος των Γερμανών και που έγραφε μεταξύ των άλλων: 
«...προτείνομεν ως ζήτημα υπερτάτου καθήκοντος και τιμής, 
όπως δημιουργηθεί ένα έκτακτον τάγμα Ιπποτών της Κρήτης, 
δια να τιμηθεί με ε ιδ ικόν παράσημον κάθε οπλίτης και κάθε 
Αξιωματικός που έλαβε μέρος ε ις  την παραδοξοτέραν και 
ενδοξοτέραν μάχην της Ιστορίας, την ΜΑΧΗΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. 
Οι Ά γγλο ι και οι Έ λληνες στρατιώται, οι άνδρες και οι γυνα ί
κες της Κρήτης, που έλαβαν μέρος ε ις  την θρυλλικήν αυτήν 
μάχην πρέπει να καταταχθούν ονομαστί ε ις  ένα ε ιδ ικόν τάγμα 
υπερανθρώπων... και αυτο ί ακόμη οι Γερμανοί θα σηκώσουν 
το χέρ ι των, θα σταθούν προσοχή και θα χα ιρετίσουν ευλα- 
θώς τας δαφνοστεφανωμένας κεφαλάς των γενναίων, τας
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κεφαλάς εκείνω ν οι οποίοι και α ιμόφ υρτο ι ακόμη τας εκρά- 
τουν υψηλά και δεν τας έκυψ αν»10.

6) Μ ερ ικές κρίσεις:
Ο Τσώρτσιλ: «...Εις την  Κρήτην απεκεφαλίσθη το  αεροκί- 

νητον τέρας . . .».
Ο στρατηγός Ο υέιβελ, αρχηγός των συμμαχικών δυνά

μεων στη Μέση Ανατολή «...Η Μάχη τη ς  Κρήτης έσωσε την 
Κύπρο, τη Συρία, το  Ιράκ και ίσως την Τουρκία».

Ο πορθητής της Κρήτης Γερμανός σ τρατηγός Σ τούντεντ: 
« ...Ό σοι επολέμησαν ε ις  την Κρήτην το  1941 πρέπει να είνα ι 
υπερήφανοι . . Δ ι εμέ όμως τον  Δ ιο ικη τήν  των Γερμανικών 
Μονάδων των Αλεξιπτωτιστών που κατέλαβαν την  Κρήτην, το 
όνομα της νήσου ταύτης σ υνδέετα ι με πικράς αναμνήσεις». 
Οι Γερμανοί αλεξιπ τω τιστές έλεγαν: «Ό σο ι επέζησαν της 
άάχης της Κρήτης, έχουν πληρώσει όλες τ ις  αμαρτίες της 
ζωής τους».

Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η Χωροφυλακή πήρε μέρος στη Μάχη της Κρήτης 
με τις δυνάμεις που υπηρετούσαν στις Υπηρεσίες της 
στην Κρήτη, που ανέρχονταν σε 1.000 περίπου άν
δρες,12 και με το Τάγμα της Σχολής Χωροφυλακής Ρε- 
θύμνου, το οποίο έλαβε μέρος στις μάχες στο Ρέθυ
μνο, «ως συντεταγμένο στρατιωτικά τμήμα» μαζί με τις 
άλλες δυνάμεις, όπως θα δούμε στη συνέχεια.

Οι άνδρες των Υπηρεσιών της Κρήτης, σύμφωνα με 
το σχέδιο των Συμμάχων, δεν θα έπαιρναν μέρος στις 
επιχειρήσεις αλλά θα εξασφάλιζαν την τάξη στα μετό
πισθεν, θα φρόντιζαν για τον επισιτισμό του πληθυ
σμού, την διατήρηση ακμαίου του ηθικού του, την πά
ταξη κάθε κατασκοπευτικής κίνησης του εχθρού και 
την παροχή κάθε βοήθειας και περίθαλψης. Μόνο σε 
περίπτωση που οι Γερμανοί θα προχωρούσαν προς τις 
πόλεις, οπότε θα γίνονταν οδομαχίες θα έπρεπε να 
τεθούν στις διαταγές των τοπικών στρατιωτικών Διοι
κητών για να αντιμετωπίσουν από κοινού τον εχθρό. 
Για τους λόγους αυτούς οι Χωροφύλακες των στατι
κών Υπηρεσιών της Κρήτης δεν οπλίσθηκαν κατάλ
ληλα με χειροβομβίδες, πολυβόλα κ.λ.π. αλλά είχαν 
ένα όπλο παλαιού τύπου με λίγα μόνο φυσίγγια χωρίς 
να έχουν ούτε ατομικό περίστροφο. Ο Αρχηγός της 
Χωροφυλακής Υποστράτηγος Ιωάννης Βουράκης ζή
τησε από το Βρετανικά Στρατηγείο, όταν άρχισε η 
Γερμανική επίθεση, ν α δ ο θ ο ύ ν ΐ.000 καινούρια βρετα
νικού τύπου όπλα και 200.000 φυσίγγια. Ύστερα από 
επιμονή του παραχωρήθηκαν δέκα μεγάλα κιβώτια 
όπλα με αρκετά φυσίγγια. Τα φυσίγγια όμως ήταν δια
φορετικού διαμετρήματος και δεν μπορούσαν να χρη
σιμοποιηθούν. Ετσι, την πρώτη μέρα του αγώνα τα 
όπλα έμειναν αχρησιμοποίητα. Την δεύτερη μέρα (21 
Μαΐου) οι Γερμανοί έρριξαν κιβώτια με φυσίγγια στις 
δυνάμεις τους. Πολλά από αυτά έπεσαν στα χέρια των 
Χωροφυλάκων που με έκπληξη διαπίστωσαν ότι έκα
ναν για τα Βρετανικά όπλα και έτσι τα χρησιμοποίη
σαν13.

Τα σχέδια των Συμμάχων για αεράμυνα, προστασία του 
πληθυσμού κ.λ.π. έμειναν στα «χαρτιά» γ ια τ ί η Γερμανική 
αεροπορία με τ ις  καθημερ ινές ρίψ εις βομβών «έσκαψε» κάθε 
σπιθαμή γης και δεν άφησε περιθώρια για τέτο ιο υ  είδους 
π ολυτέλειες.

Οι Σταθμοί Χωροφυλακής, μετά την διακοπή λόγω των 
βομβαρδισμών των τηλεφω νικώ ν και τηλεγραφ ικώ ν επ ικοι
νωνιών, έχασαν την επαφή με τ ις  προϊστάμενες Υπηρεσίες 
τους. Ετσι με πρωτοβουλία των Δ ιο ικητώ ν τους Ανθυπασπι- 
στών και Υπαξιωματικών, συγκρότησαν μαζί με ντόπιους πο
λ ίτες , που οπλίσθηκαν με οποιαδήποτε όπλα, (ακόμη και με 
τσεκούρια), ομάδες για να εξοντώσουν τον επ ιδρομέα που 
έπ εφτε από τον ουρανό. Α υτές ο ι ομάδες «των ελευθέρω ν 
σκοπευτών» προξένησαν σοβαρότατες απώλειες στους αλε
ξιπτωτιστές. Γ ιαυτό όταν καταλήφθηκε η Κρήτη ξέσπασε 
πάνω τους η εκδ ικητική  μανία των Γερμανών. Ό σ ους από 
αυτούς εντόπισαν, πολίτες και Χωροφύλακες, τους χαρακτή
ρισαν «ως παρανόμως πολεμήσαντας» και τους εκτέλεσαν.

Οταν στις 20 Μαΐου 1941 ο ουρανός της Κρήτης σ κοτε ί
νιασε, οι Χωροφύλακες δεν πτοήθηκαν, «καλλίτερα θα πολε
μούσαν υπό σκιάν». Μέσα στην κόλαση που δημιουργήθηκε 
σήκωσαν το  ανάστημά τους και πολέμησαν σ’ όλα τα μέτωπα, 
αφού η μοίρα τους έτα ξε  «να φυλάνε Θερμοπύλες».

Η Χωροφυλακή δεν ήταν δυνατό να απουσιάσει από αυτό 
το εθνικό προσκλητήριο και εκ τέλεσ ε το  καθήκον και το 
χρέος της.

Ας περιγράφουμε τη  δράση της κατά περιοχές.

Η Δράση της Χωροφυλακής κατά περιοχές.
I. ΗΡΑΚΛΕΙΟ:

Στην π ερ ιφέρεια  της Δ ιοικήσεως έπεσαν 2.000 περίπου 
αλεξιπ τω τιστές στις 20 Μαΐου 1941. Αυτούς, κλήθηκαν να 
αντιμετωπίσουν από τ ις  Ελληνικές 'Ενοπλες Δυνάμεις: α) Το 
Εμπεδο τάγμα Στρατού Ηρακλείου με δύναμη 800 ανδρών, β) 

το  3ο και 7ο Σύνταγμα Στρατού με 1.470 άνδρες και γ) Οι 
άνδρες των Υπηρεσιών Χωροφυλακής της Δ ιοικήσεως Ηρα
κλείου μαζί με ομάδες ενόπλων πολιτώ ν14.

Από επίσημες πηγές φα ίνοντα ι «ως ηρωικώς δράσαντες» 
ο ταγματάρχης Χωροφυλακής Εμ. Π ιτυκάκης, ο υπομ/ρχος 
Σπυρίδων Χλιουνάκης, οι Α νθ /σ τές  Φραγκάκης. Μ αλινδρέτος 
και Εμμαν. Βουτυράκης. Ο τελευ τα ίο ς  μαζί με τον υπενωμο
τάρχη Κουρομιχελάκη συγκρότησαν ομάδα από ντόπ ιους και 
συγκρούσθηκαν με τους αλεξιπ τω τιστές στη θέση «Γιαλί Κιό
σκι». Μ ετά από ολοήμερη σφοδρή μάχη οι ε ισβολείς  απωθή- 
θηκαν. Ο ανθ/στής Βουτυράκης συνέχισε να μάχετα ι μέχρι 
τ ις  29 Μαΐου όταν τραυματίσ τηκε. Ο ίδ ιος χρησιμοποιώντας 
το οπλοβολυβόλο του κατέρρ ιψ ε ένα Γερμανικό αεροπλάνο 
(μεταγωγικό) που πετούσε σε χαμηλό ύψος πάνω από το Ηρά
κλειο.

Ο 2ος λόχος των Δοκίμων Χωροφυλάκων (125 άνδρες) με 
τον  Δ ιο ικητή του Μοίραρχο Γεράσιμο Μ αρινάτο και Δ ιμοιρ ίτη 
τον  Υπομ/ρχο Α ρτέμ ιο Αλεξάνδρου πολέμησε σκληρά τους 
Γερμανούς στο Ηράκλειο, στο αεροδρόμιο και στα Προά
σ τια15.

Ο Δ ιο ικη τής της Υ.Χ. Μαλεβιζίου, Μ οίραρχος Καλαποθά- 
κης, ο Α νθ/σ τής Φραγκάκης, ο Ενωμ/ρχης Πυροβολάκης (που 
σκοτώθηκε σε μάχη στη συνοικία Μαστραπά Ηρακλείου) οι 
Ενωμ/ρχες Λαμπρόπουλος, Ευτύχιος Χριστοφυλάκης, Αντώ
νιος Γαλανάκης, Υπεν/ρχης Εμμαν. Πατεράκης και άλλοι
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Πάνω Ο ανθυπομοίραρχος Γεώργιος Νικ. Καρακατσάνης, σκοτώ
θηκε στις 20.5.1941 από γερμανούς αλεξιπτωτιστές στα Χανιά. Ήταν ο 
πρώτος αξιωματικός Χωροφυλακής που έπεφτε νεκρός στη Μάχη της 
Κρήτης.

Κάτω: Ο υπομοίραρχος Νικόλαος Χλεμπογιόννης έπεσε στις 
20.5.41 μαχόμενος κατά των γερμανών έξω από το εργοστάσιο ΒΙΟ στο 
Ρέθυμνο.

ήταν από τους δ ιακρ ιθέντες στις μάχες του Ηρακλείου. Το 
πάθος με το οποίο αγωνίσθηκε η Χωροφυλακή στην περ ιφέ
ρεια της Διοικήσεως Χωροφυλακής Ηρακλείου φανερώνει 
ένα χαρακτηριστικό περιστατικό.

«...Ένα άλλο τμήμα Αλεξιπτωτιστών - γράφει ο I. Μουρέλ- 
λος -  κατώρθωσε να πιάσει το ηλεκτρ ικό εργοστάσιο (στο 
Ηράκλειο) να υψώσει στη στέγη του την πρώτη σημαία Αγκυ
λωτού Σταυρού. Αλλά το πρώτο αυτό λέκιασμα του ουρανού 
μας δεν κράτησε πολύ ώρα, γ ια τί πέντε ηρωικοί Χωροφύλα
κες, ψυχωμένα παλικάρια όλοι τους, με έφοδο μπήκαν στο 
εργοστάσιο, πιάστηκαν χέρια με χέρια με τους Γερμανούς 
τους σκότωσαν και κατέβασαν τη σημαία το υ ς16 . . .».

I I .  Χ Α Ν Ι Α

Στην περιφέρεια των Χανιών έγιναν οι πιο αποφασιστικές 
συγκρούσεις για την έκβαση της Μάχης της Κρήτης.

Οι σύμμαχοι είχαν χωρίσει την περιοχή σε δύο τομείς. Ο 
πρώτος τομέας τον Μάλεμε με διο ικητή τον ταξίαρχο Πάττικ 
ε ίχε αποστολή να αποκρούσει τους Γερμανούς, στο Μάλεμε, 
Καστέλι, Κόλπο Κισσάμου, Χανιών, Κολυμπάρι, Αλικιανό, Γα
λατά κ.λ.π. με δυνάμεις Νεοζηλανδών και Ουαλών.

Στο Καστέλι Κισσάμου εγκαταστάθηκε το 1 Ελληνικό Σύν
ταγμα Πεζικού. Στο Κολυμπάρι η Σχολή Ευελπίδων με 344

άνδρες, στον Αλικιανό το 8 Σύνταγμα και στο Γαλατά το 6 
Σύνταγμα Πεζικού.

Ο 2ος τομέας ανατέθηκε στον Στρατηγό Ουέστων και ε ίχε 
σκοπό να προστατεύσει την περιοχή Χ αν ιώ ν-Σ ούδας και από 
Ελληνικής πλευράς τοποθετήθηκαν εκε ί το 2ο Σύνταγμα Πε
ζικού και το Έμπεδο τάγμα Χανιών. Δηλαδή στους δυο τομείς  
ήταν 11.500 Αυστραλοί -  Ουαλοί και 4.250 Έ λλη νες17.

Στα Χανιά η Χωροφυλακή εκτός από τ ις  δυνάμεις των 
Υπηρεσιών της είχε το τάγμα Μονίμων Χωροφυλάκων και τον 
6ο Λόχο των δοκίμων Χωρ/κων της Σχολής Ρεθύμνου. Ό τα ν  
άρχισαν οι συγκρούσεις, στην πόλη έμε ινε  μόνο η δύναμη 
που κρίθηκε απαραίτητη για την τήρηση της τάξεως. Η υπό
λοιπη με επ ικεφαλής τους Υπομοίραρχο Ιωάννη Δασκαλάκη 
και Ανθ/ρχο Αναστάσιο Καρυώτη (μετέπ ειτα  Αρχηγό Χωρο
φυλακής), εξουδετέρω σε τους Γερμανούς αλεξιπτω τιστές 
που έπεσαν στη περιοχή της Σούδας, με την σύμπραξη ενός 
Αγγλικού τμήματος18.

Την ίδ ια  ημέρα σκοτώθηκε ο Ανθυπομοίραρχος Γεώργιος 
Καρακατσάνης όταν σπεύδοντας στα Περιβόλια με 30 χωρο
φύλακες έπεσε σε ενέδρα αλεξιπτωτιστών. Ο Ανθυπομοίραρ
χος Καρακατσάνης είνα ι ο πρώτος νεκρός Αξιωματικός Χω
ροφυλακής στη μάχη της Κρήτης. Κατά την πρώτη φάση του 
αγώνα η δύναμη Χωροφυλακής έδρας της Διοικήσεως διατά- 
χθηκε να παραμείνει σε εφεδρεία  στο Δ ιο ικητήρ ιο  της πό- 
λεως που στεγαζόταν στο Β Αστυνομικό Τμήμα. Ό τα ν  όμως ο 
αγώνας στο Μ άλεμε πήρε κακή τροπή για τ ις  συμμαχικές 
δυνάμεις, Αξιωματικοί Υπαξιωματικοί και Χωροφύλακες συγ
κρότησαν μικρά αποσπάσματα, ενώθηκαν με τους ντόπιους 
και άρχισαν να πολεμούν τους Γερμανούς19.

Ο Αρχηγός της Χωροφυλακής Βουράκης, παρά τα εβδο-

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ -  417



Χωροφυλακή -  Ιστορία

μήντα του χρόνια, γυρ ίζε ι μέρα και νύχτα με το αυτοκίνητό  
του σε όλα τα πεδία των μαχών, τονώ νει το ηθ ικό των ανδρών 
του και ενημερώ νει σχετικά το Συμμαχικό Στρατηγείο .

Σε μια από τ ις  εξόδους και ενώ η μάχη μα ίνετα ι στη θέση 
«Βρόντου» — ανάμεσα Χανιά και Σούδα — ο ηλικ ιω μένος στρα
τηγός κατεβα ίνε ι από το αυτοκ ίνητό  του και μαζί με τους 
συνοδούς του Αξιω ματικούς και λ ίγους Χω ροφύλακες παίρ
νε ι μέρος στη μάχη. Στη μάχη αυτή δ ια κρ ίνετα ι ο οδηγός του 
Χωροφύλακας Ιωάννης Κουτσουδάκης που μαζί με τον 
αδελφό του και ντόπ ιους σκοτώνουν πολλούς Γερμανούς.

Οταν έπεσε η Κρήτη οι Γερμανοί πληροφορήθηκαν αυτό 
το  περιστατικό. Ο Αρχηγός της Χωροφυλακής μαζί με τον 
οδηγό του συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη Γερμανία  από 
όπου δεν γύρισαν ποτέ.

Οι άνδρες της έδρας της Δ ιοικήσεω ς Χωροφυλακής Χα
νιών αφού ο εχθρός εφ ά νε ι «προ των πυλών της» και τα άλλα 
στρατιω τικά τμήματα είχαν αποσυρθεί προ πολλού, ανεχώ- 
ρησαν τελ ευ τα ίο ι «εν πλήρει πολεμική τάξει»  με επ ικεφαλής 
τον Δ ιο ικητή  τους Εμμαν. Ορφανουδάκη. Στην πόλη έμ ε ινε  
μια μικρή δύναμη με τον Υπενωμοτάρχη Νικόλαο Αλεξίου. Ο 
Ο ρφανουδάκης με τη δύναμή του  έφθασε στα Σφακιά με 
σκοπό να αναχωρήσει στη Μέση Ανατολή. Ό λ ο ι όμως οι δρό
μοι είχαν κλε ισ θε ί και γ ι' αυτό και γύρισαν στα Χανιά.

Οι άνδρες των εκτό ς  της έδρας της Δ ιο ικήσεω ς Χανιών 
Υπηρεσιών ανάπτυξαν αξιόλογο δράση. Συγκεκρ ιμένα:

α) Ο Δ ιο ικη τής του Σταθμού Χωροφυλακής Βουκολιών, 
Α νθ/σ τής Ν. Μ αλανδράκης, ο Ενωμ/ρχης Περράκης και λ ίγο ι 
Χωροφύλακες ενώθηκαν με τον Αστυνομ ικό Σταθμάρχη Πα
λαιών Ρουμάτων Ενωμ/ρχη Παπαδάκη και συγκέντρωσαν 200 
ντόπ ιους ένοπλους. Η δύναμη αυτή εξουδετέρω σε στο χωριό 
Μ ούλατε Γερμανικό απόσπασμα αποτελούμενο από 30 στρα
τιώ τες με επ ικεφαλής Ανθυπολοχαγό. Στη συνέχεια  πολέμη
σαν κοντά στο Μ άλεμε με ισχυρό απόσπασμα αλεξιπ τω τι
στών, για ένα 24ωρο. Στο τέλο ς  αναγκάσθηκαν να υποχωρή
σουν από την πίεση των μηχανοκινήτων που ενίσχυσαν τους 
αλεξιπ τω τιστές, αφήνοντας νεκρό στο πεδίο τη ς  τ ιμής τον 
Ενωμοτάρχη Περράκη.

β) Η δύναμη του Σταθμού Κολυμπαρίου, συμπολέμησε 
μαζί με τους Ευέλπιδες στην ομώνυμη μάχη20.

Υ) Την πρώτη ημέρα της μάχης οι άνδρες των Σταθμών 
Χωροφυλακής, Αλικιανού, Λάκκων, Νέων Ρουμάτων, σ υγκεν
τρώθηκαν στον Αλικ ιανό και με επ ικεφαλής τον Υπομ/ρχο 
Βασίλειο Κότσιρα και τον Ανθ/ρχο Γρηγόριο Νίκα έδωσαν 
βορεινά του Αλικιανού σκληρές μάχες που κράτησαν μέχρι 
την άλλη μέρα. Στο μεταξύ τη νύχτα ο Χωροφύλακας του Σ X 
Λάκκων, Αντώνιος Ο ρφανουδάκης πήγε με δυο ντόπ ιους στο 
χωρίο Κουφό Κυδωνιάς, όπου σκότωσαν δυο από τους τρ ε ις  
ανώ τερους Γερμανούς Αξιω ματικούς που έμεναν σ ’ επ ιτα
γμένο σπίτι. Με την παράτολμη αυτή ενέργε ιά  τους δημιούρ
γησαν πανικό και σύγχυση στον εχθρό.

δ) Οι άνδρες των Σταθμών Χωροφυλακής Πλατανιάς, Γα- 
λατα, Μάλεμε, μαζί με τους ντόπ ιους έδωσαν τ ις  πρώτες 
μερες σκληρές μάχες στις περ ιοχές των χωριών αυτών.

ε) Οι άνδρες της Υποδ/σεως Κισσάμου, με τους ντόπιους 
δώσανε πολλές μάχες. Στις 20 Μαΐου στον Κάμπο Καστελ- 
λιου, στις 21 στον Πλακάλωνα, στις 22 στο Κολένι και Καμάρα 
στις 23 στη Δραπανιά και σ τις 24 στο Καστέλλι. Οι Γερμανοί 
αφησαν στις μάχες α υτές 63 νεκρούς, πολλούς τραυματίες  
και 13 αιχμαλώτους.

Ο Δ ιο ικη τής της Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής Σέλινου 
Ανθυπομοίραρχος Γεώργιος Μ ουρκογάννης συγκρότησε μι-
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κρές ομάδες πολιτών με επ ικεφαλής Υπαξ/κούς και Χωροφύ
λακες και τους συγκέντρωσε στην Κάνδανο. Στις 21 Μαΐου μια 
απο αυτές τ ις  ομάδες με επ ικεφαλής τον Χωροφύλακα Σ τέ
φανο Βεστάκη μαζί με το  λοχία Λαζόπουλο πέρασε τα σύνορα 
της επαρχίας Σέλινου και συνάντησε ένα τμήμα αλεξιπ τω τι
στών που βάδιζε για τ ις  Β ουκολιές Κισσάμου. Στην συμπλοκή 
που ακολούθησε σκοτώθηκαν ο Χωροφύλακας Βεστάκης και 
ο Λαζοπουλος. Ανάμεσα στους νεκρούς των Γερμανών ήταν 
και ένας Υπολοχαγός στο σακκίδιο του οποίου βρέθηκε επι
τελ ικό ς  χάρτης της νοτίου περιοχής Κρήτης με σημεία κ ινή
σεων τους τ ις  Β ουκολιές -  Φλώρια -  Κάνδανο. Το πρωί της 23 
Μαΐου κινήθηκε μια άλλη ομάδα με επ ικεφαλής τον  Χωροφύ
λακα Κων/νο Αθανασιάδη (που αργότερα α ιχμαλωτίστηκε 
απο τους Γερμανούς και εκ τελέσ τηκε  την  2-9-1941 στην Πα- 
λαιοχωρα Χανιών, τραγουδώ ντας τον Εθνικό μας Ύμνο), τον 
ιερέα  Παπαπολύκαρπο και τον Κανδανιώτη Βαρδαλάκη. Η 
ομαδα αυτή στη θέση «Φλώρια» εξόντω σε ένα Γερμανικό 
απόσπασμα αποτελούμενο από 40 σ τρατιώ τες21.

Ολα έδειχναν ό τ ι οι Γ ερμανο ί θα βάδιζαν γ ια  την Κάνδανο 
Ο Ανθυπομοίραρχος Μ ουρκογιάννης ήταν αποφασισμένος 
να αμυνθεί με τους 20 άνδρες του και όσους πολίτες θα τον 
ακολουθούσαν. Αρκετά χρόνια  αργότερα ο απόστρατος πια 
Σ τρατηγός Μ ουρκογιάννης, ζω ντανεύοντας τ ις  μεγάλες 
εκε ίν ες  σ τιγμές θα πει: «Στο κέντρο της αγοράς της Κανδά- 
νου σταμάτησα το  οπλισμένο τμήμα . . .  Σήκωσα το χέρ ι μου 
και φώναξα. Φ εύγουμε για το  «Φαράγγι» και ότ ι αν ήθελε να 
ακολουθήσει κανείς μπορούσε νάρθει». Αμέσως πίσω από 
τους είκοσ ι Χωροφύλακες βρέθηκαν εκατό Κανδανιώτες. Η 
αυγή της 24 Μαΐου το υς  βρήκε όλους στο «Φαράγγι» μια 
τοποθεσία κατάλληλη για άμυνα. Ενα τμήμα από ντόπιους 
επιασε το αριστερό μέρος, το άλλο το δεξ ί και στη μέση ο 
Α νθ/ρχος με τους 20 άνδρες του. Στις 8 το  πρωί φάνηκαν οι 
Γερμανοί πάνοπλοι. Στη μάχη που ακολουθεί αποκρούονται. 
Ο επ ικεφαλής τους Α ντ/ρχης ζη τά ει εν ισχύσεις από την αε
ροπορία. Φθάνουν σε λ ίγο σαν τα μελίσσια τα αεροπλάνα. 
Βροχή πέφτουν οι βόμβες. Ομως στην κόλαση που ούτε ο 
Δαντης δεν θα μπορούσε να περ ιγράφει οι Έ λληνες α ν τέ 
χουν.

Στις δύο και μισή μετά το  μεσημέρι ο ι γεννα ίο ι υπερασπι- 
σ τές της Κανδάνου εξαντλούν τα τελευ τα ία  τους πυρομα- 
χικά. Ό λ ο ι τους έχουν απομείνει με 2 - 3 φυσίγγια. «Ή ταν οι 
δόλιο ι μονομάχοι τα βόλια μετρημένα» για  να θυμηθούμε το 
γνωστό ηρωικό στίχο...

Ο Ανθυπομοίραρχος Μ ουρκογιάννης διατάσσει σύμπτυξη 
με κατεύθυνση τα γύρω βουνά. Τ ελευτα ίος φ εύ γε ι ο ίδ ιος 
μαζί με τον τό τε  φ ο ιτη τή  της Θ εολογίας ιερέα  Μ ιχαήλ Κου- 
κουράκη22. Οι Γερμανοί την άλλη μέρα (25 Μαΐου) μπήκαν 
«νικητές» στην Κάνδανο κα ίγοντάς την από άκρη σε άκρη. 
Στις 3 Ιουνίου 1941 ήρθε ε ιδ ικό  συνεργείο  και την ισοπέδωσε. 
Στην είσοδο της πόλεως έστησαν τρ ε ις  μεγάλες π ινακίδες 
που έγραφαν Ελληνικά και Γερμανικά. «Εδώ υπήρχε Κάνδα- 
νος κατεστράφ ει προς εξιλασμόν της δολοφονίας 25 Γερμα- 
νών Στρατιωτικών, δια την κτηνώδη δολοφονίαν Γερμανών 
αλεξιπτωτιστών, αλπινιστών του Μηχανικού, από άνδρες, γυ
να ίκες, παιδιά και παπάδες μαζί και δ ιό τ ι τόλμησαν να αντι- 
σταθούν κατά του Μ εγάλου Ράιχ, κατεστράφ ει την 3-6-1941 η 
Κάνδανος εκ θεμελίω ν δια να μη ανο ικοδομηθεί πλέον ποτέ». 
Ό μω ς η Κάνδανος ξαναχτήστηκε, ενώ ο ναζισμός γκρεμ ί
στηκε στα τάρταρα της ιστορικής καταδίκης...». «Όμως στην 
Κάνδανο -  θα πει ο Σ τρατηγός Μ ουρκογ ιάννης-π ολεμήσ αμε 
πρόσωπο με πρόσωπο με τ ις  ορδές του Χ ίτλερ και όχι εκ των



νώτων που αποτελεί ανήθικη δικα ιολογία ενός αποτρόπαιου 
εγκλήματος αδιστάκτων δολοφόνων23».

III. ΛΑΣΗΘΙ.

Στην περιφέρεια  του Νομού Λασιθίου δεν έπεσαν Γερμα- 
νοί αλεξιπτωτιστές και δεν χρειάσθηκε να πολεμήσουν ούτε 
ο ι Σύμμαχοι ούτε οι Έ λληνες. Μόνο όταν όλα είχαν τελειώ σει 
στην Κρήτη μια ισχυρή Ιταλική δύναμη 3.000 ανδρών ήλθε 
από τα Δωδεκάνησα με Δ ιο ικητή τον Συνταγματάρχη Κέλλι 
και αποβιβάσθηκε στην Νοτιοανατολική πλευρά του λιμανιού 
της Σητείας. Εδώ στη Σητεία ε ίχε στρατοπεδεύσει ο 3ος λό
χος του τάγματος της Σχολής Χωροφυλακής Ρεθύμνης, με 
Δ ιο ικητή τον Υπομ/ρχο Παύλο Κυριάκη και Δ ιμο ιρ ίτες τους 
Ανθ/ρχους Ηλία Παπαδόπουλο και Διονύσιο Αντύπα.

Ο λόχος αυτός δεν ήρθε σε συμπλοκή με την ιταλική 
δύναμη γ ια τ ί ήταν σχεδόν άοπλος και απομονωμένος και έτσ ι 
κάθε αντίστασή του θα ήταν μάταιη.

Οι Ιταλοί όμως συνέλαβαν τους δυο Ανθ/ρχους και πε
νήντα Χωροφύλακες αυτού του λόχου και τους έστειλαν, 
μέσω Δωδεκανήσου, στην Ιταλία από σκοπιμότητα για να δ ε ί
ξουν ότι πήραν μέρος στη Μάχη της Κρήτης.

ΙΥ. ΡΕΘΥΜΝΟ.

Η Χωροφυλακή πολέμησε στο Ρέθυμνο με τους άνδρες 
των Υπηρεσιών της Δ ιοικήσεως αλλά κυρίως με το τάγμα της 
Σχολής Οπλιτών Χωροφυλακής Ρεθύμνου που οι δυνάμεις 
του εντάχθηκαν «ως ένοπλο στρατιωτικό Σώμα, στις άλλες 
στρατιω τικές Ελληνικές και Συμμαχικές δυνάμεις και ανέλα- 
βαν την υπεράσπιση του Υποτομέα Ρεθύμνου,24 όπως θα 
δούμε στη συνέχεια.

Το τάγμα Οπλιτών Σχολής Ρεθύμνου είχε τους εξής 11 
λόχους:

1ος Λόχος (έδρα Ρέθυμνο). Δύναμη 125 Δόκιμους Χωρο
φύλακες. Δ ιο ικητής Ανθ/ρχος Νικόλαος Παναγιωτακόπουλος 
(μετέπειτα  Αρχηγός Χωροφυλακής).

2ος Λόχος (έδρα Νεάπολη Λασιθίου). Δύναμη 125 Δοκ. 
Χωρ/κες. Δ ιο ικητής Μοίραρχος Γεράσιμος Μαρινάτος. Δ ι
μο ιρ ίτης Υπομοίραρχος Αρτέμ ιος Αλεξάνδρου. (Όπως εξ ι
στορήσαμε αυτός ο Λόχος έδρασε τελ ικά  στην περιφέρεια 
της Δ.Χ. Ηρακλείου).

3ος Λόχος (έδρα Σητεία -  Λασιθίου). Δύναμη 125 Δοκ. 
Χωρ/κες). Δ ιο ικητής Υπομ/ρχος Παύλος Κυριάκης. Δ ιμο ιρ ί
τες  Ανθ/ρχος Ηλίας Παπαδόπουλος και Δ ιονύσιος Αντύπας.

4ος Λόχος (έδρα Αγιος Νικόλαος -  Λασιθίου). Δύναμη 125 
Δοκ. Χωρ/κες. Δ ιο ικητής Υπομ/ρχος Παναγιώτης Κούτρας, 
Δ ιμο ιρ ίτης Ανθ/ρχος Δημήτριος Κίππης.

5ος Λόχος (έδρα Ρέθυμνο). Δύναμη 135 Δόκιμο ι Χωρ/κες. 
Δ ιο ικητής Ανθ/ρχος Βασίλειος Τραϊφόρος. Δ ιμο ιρ ίτης Γεώρ
γιος Στάγιας.

6ος Λόχος (έδρα Βάμος Αποκορώνου). Δύναμη 150 Δοκ. 
Χωρ/κες. Δ ιο ικητής Υπομ/ρχος Ανδρέας Αγγελόπουλος. Δ ι
μοιρ ίτης Ανθ/ρχος Ιωσήφ Φασομυτάκης.

7ος Λόχος (έδρα Ατσιπόπουλο Ρεθύμνου). Δύναμη 150 
Δοκ. Χωρ/κες. Δ ιο ικητής Υπομ/ρχος Παναγιώτης Μαλτέζος. 
Δ ιμοιρ ίτης Ανθ/ρχος Ιωάννης Χονδρογιάννης.

8ος Λόχος (έδρα Πέραμα Ρεθύμνου). Δύναμη 150 Δοκ. 
Χωρ/κες. Δ ιο ικητής Υπομ/ρχος Κων/νος Οικονομόπουλος. 
Δ ιμοιρ ίτης Ανθ/ρχος Αριστείδης Σπανός.

Χωροφυλακή -  Ιστορία

9ος Λόχος (έδρα Ρέθυμνο). Δύναμη 150 Δόκιμο ι Χωρ/κες. 
Δ ιο ικητής Μ οίραρχος Δημήτριος Τσοτάκος. Δ ιμο ιρ ίτης 
Ανθ/ρχος Ν ικήτας Πρόκος.

10ος Λόχος (έδρα Ρέθυμνο). Δύναμη 150 Δόκιμοι 
Χωρ/κες. Δ ιο ικητής Υπομ/ρχος Δημήτριος Λαφογιάννης. Δ ι
μο ιρ ίτης Ανθ/ρχος Νικόλαος Χλεμπογιάννης.

11ος Λόχος (έδρα Ρέθυμνο). Δύναμη 150 Δοκ. Χωρ/κες. 
Δ ιο ικητής Υπομ/ρχος Δημήτριος Παπαδόπουλος. Δ ιμοιρ ίτης 
Ανθ/ρχος Γεώργιος Βασιλόπουλος.

Δ ιο ικητής του τάγματος ήταν ο ταγματάρχης Χωροφυλα
κής Ιάκωβος Χανιώτης. Σύνολο δυνάμεως του τάγματος 23 
Αξιωματικοί και 1.535 Οπλίτες.

Οι Δόκιμοι Χωροφύλακες ήταν οπλισμένοι με βραχύκανα 
τυφ έκ ια  Μ άνλιχερ και 150 φυσίγγια. Κάθε λόχος είχε 4 οπλο
βολυβόλα τύπου Στάγερ.

Οι πρώτοι 4 λόχοι του τάγματος είχαν σταλεί από την 
Κεντρική Σχολή Αθηνών στην Κρήτη, με το πρόσχημα να συν- 
εχίσουν τ ις  σπουδές τους στο παράρτημα της Σ.Ο.Χ. Ρεθύ
μνου, αλλά στην πραγματικότητα για να αποτελόσουν ένα 
πυρήνα άμυνας σε περίπτωση που θα δεχόταν επίθεση η 
Κρήτη.

Οι τέσσερις λόχοι έφυγαν από το Κερατσ ίνι στις 8 το πρωί 
της 11 Μ αρτίου 1941 με το ατμόπλοιο «Έλση» και έφθασαν 
στις 10 το βράδυ, της ίδ ιας μέρας, στη Σούδα. Αργότερα το 
τάγμα ενισχύθηκε με ένα λόχο (τον 5ο) από Κρήτες Δόκιμους 
Χωρ/κες, έξη (6) ακόμη λόχους δοκίμων Χωρ/κων και με ένα 
λόχο από μονίμους Χω ρ/κες που έφθασαν στη Σούδα στις 10 
Απριλίου 1941. Ο λόχος των μονίμων Χωρ/κων με Δ ιοικητή 
τον Μοίραρχο Ιωάννη Λέκκα εγκαταστάθηκε στα Χανιά25.

Οι Δόκιμοι Χωροφύλακες παράλληλα με την συνηθισμένη 
εκπαίδευση πραγματοποιούσαν πολλές ασκήσεις μάχης και 
βολές. Ακόμη με την επίβλεψη των Αξιωματικών τους άνοιγαν 
ορύγματα και έκαναν αναγνώριση της περιοχής τους.

«Ό λες μας οι προσπάθειες -  λ έε ι ο τό τε  Ανθ/ρχος Πανα- 
γιωτακόπουλος, Δ ιο ικητής του 1ου Λόχου -  αποσκοπούσαν 
στην εμψύχωση και την φυσική προπαρασκευή των ανδρών 
μας ώστε να πολεμήσουν και να πεθάνουν αν χρειαζόταν και 
αυτές μας οι προσπάθειες πέτυχαν απόλυτα».

Αυτό προκύπτει και από μαρτυρία του τό τε  Δοκίμου 
Χωρ/κα του 7ου Λόχου Νικολάου Κουτσιανά (μετέπ ειτα  Αρ
χηγού Χωρ/κής) που αναφέρει τα ακόλουθα: «Καθημερινά οι 
Αξιωματικοί μας μιλούσαν για το τ ι επρόκειτο να συμβεί. Τα 
λόγια τους άναβαν μια φλόγα πρωτόγνωρη στην καρδιά μας 
και δεν βλέπαμε την ώρα που θα ορθωνόμαστε έναντι στους 
Γερμανούς αλεξιπτω τιστές για να εκπληρώσουμε το χρέος 
προς την πατρίδα. Δεν ξέραμε τ ι θα πει φόβος»26.

Ετσι το τάγμα Χωροφυλακής με ολιγόμηνη εκπαίδευση 
αλλά με ανεβασμένο το ηθικό των ανδρών περίμενε να σημά- 
νε ι «η μεγάλη ώρα».

Το τάγμα της Σχολής Χωρ/κής Ρεθύμνου, με Δ ιο ικητή τον 
Ταγμ/ρχη Ιάκωβο Χανιώτη, 11 μάχιμους Αξιωματικούς και 860 
Οπλίτες (δηλαδή με τους 1, 5, 7, 9, 10 και 11 λόχους) έλαβε 
θέση στον Υποτομέα Ρεθύμνου, που θα τον υπεράσπιζε μαζί 
με το Εμπέδον τάγμα (στρατού) Ρεθύμνου, με Δ ιο ικητή τον 
Ταγματάρχη Κων/νο Κύρκα 30 Αξιωματικούς και 800 Οπλίτες 
που ήταν οπλισμένο με 335 τυφ έκ ια  Γκρα και Μάουζερ με 50 
έως 100 φυσίγγια για κάθε όπλο, 11 οπλοβολυβόλα και 4 
πολυβόλα Σαιντ - Ετιέν με αρκετά φυσίγγια.

Αποστολή του Υποτομέα Ρεθύμνου, ήταν η προστασία της
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πόλης και της γύρω περιοχής της από κάθε προσβολή, από 
ξηρά θάλασσα και αέρα,

Ο 8ος Λόχος του-τάγματος είχε ενταχθεί στον Υποτομέα 
Αεροδρομίου Ρεθύμνου και είχε τοποθετηθεί στο Πάνορμο. 
Στον ίδιο υποτομέα είχαν ενταχθεί και οι δυνάμεις της Διοι- 
κήσεως Χωρ/κής Ρεθύμνου με Δ ιο ικητή τον Αντ/ρχη 
Χωρ/κής Στυλιανό Μανιουδάκη και δύναμη 180 άνδρες περί
που.

Ο Υποτομέας Αεροδρομίου Ρεθύμνου είχε Δ ιο ικητή τον 
Αντ/ρχη Γιαν. Κάμπελ και σ' αυτόν ήταν ακόμα οι εξής δυνά
μεις:

α) Δύο (2/1 και 2/11) Αυστραλιανά τάγματα με δύναμη 
1.270 άνδρες.

6) Το 4ο Σύνταγμα Πεζικού με Δ ιοικητή τον Αντ/ρχη Τρύ- 
φωνα Μιχαήλ και 1.300 άνδρες.

γ) Το 5ο Σύνταγμα Πεζικού, με Δ ιο ικητή τον Ταγ/ρχη Καλ- 
λονά Στυλιανό και 1.200 άνδρες οπλισμένους με 1.000 όπλα 
Στάγερ και 1 5 - 2 5  φυσίγγια27.

Αποστολή αυτού του Υποτομέα η προστασία του Αερο
δρομίου και των ακτών. Δ ιο ικητής όλων των δυνάμεων στο 
Ρέθυμνο στις 20 - 21 Μαΐου 1941 ήταν ο "Αγγλος ταξίαρχος 
Βάζεύ που στις 21 μετακινήθηκε από την Γεωργιούπολη στα 
Χανιά και έτσ ι η διοίκηση ανατέθηκε στον συνταγματάρχη 
Σταμάτιο Ποθουλάκη. Ας δούμε όμως την εξέλ ιξη  της μάχης.

20 Μαΐου 1941 (Τρίτη) Πρώτη μέρα της Μάχης.

Όπως και στις άλλες περιοχές έτσ ι και στο Ρέθυμνο πριν 
πέσουν οι αλεξιπτω τιστές προηγήθηκαν σφοδροί βομβαρδι
σμοί που κράτησαν δύο ώρες. Γύρω στις 3.20 το απόγευμα 
άρχισαν να κατακλύζουν τον Ρεθυμνιώτικο ουρανό οι «ομ- 
πρέλλες» των αλεξιπτωτιστών. "Επεσαν δυο τάγματα (1.500 - 
2.000 άνδρες) με δ ιο ικητή τον Συνταγματάρχη Στούορμ, στις 
περιοχές Μισίρια - Περιβόλια - Πηγή - Σταυρωμένο - Πλατανιά 
- Αεροδρόμιο, σε απόσταση 10 περίπου χ ιλ ιόμετρα από το 
Ρέθυμνο.

Οι Γερμανοί Αξιωματικοί ήταν εφοδιασμένοι με λεπτομε
ρείς χάρτες της περιοχής. Μόλις έφθασαν στο έδαφος συγ
κρότησαν ομάδες και άρχισαν να βαδίζουν προς το Ρέθυμνο 
και το αεροδρόμιο.

Πρώτος τους στόχος ήταν τα Περιβόλια. Εκεί με συντονι
σμένη και καλά μελετημένη επίθεση αιφνιδιάζουν τ ις  Ελληνι
κές δυνάμεις του εμπέδου τάγματος και κατορθώνουν να το 
διαλύσουν, αιχμαλωτίζοντας τον Δ ιοικητή του και ολόκληρο 
το 2ο Λόχο. Οι Γ ερμανοί μεθούν από την επιτυχία τους, αυτή 
και καταλαμβάνουν τα Περιβόλια και τα Καστελάκια. Από εκεί 
με μ ικρές φάλάγγες βαδίζουν ανενόχλητο ι για το Ρέθυμνο 
αφού τα άλλα στρατιωτικά τμήματα είχαν στρέψ ει την προσ
οχή τους στο αεροδρόμιο ή έδιναν μάχες σε άλλα σημεία. 
"Εξω όμως από την πόλη τους περίμενε Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ 
Γράφει ο Δ ιο ικητής του τάγματος Χανιώτης: «'Αμα τη αγγελία 
της πτώσεως των αλεξιπτωτιστών διέταξα να σημάνει συν
αγερμός και έδωσα εντολήν ε ις  τους διο ικητάς των λόχων να 
τεθούν επικεφαλής των ανδρών και να βαδίσουν εν τάχει 
κατά του εχθρού, προτού προλάβει να ε ισ έλθε ι εις την πόλιν 
και με τα μέσα που διαθέτουν, να προσπαθήσουν πάση θυσία 
να τον εξουδετερώσουν και να ματαιώσουν τα σχέδιά του.

Ανδρες του Τάγματος Σχολής Χωροφυλακής στο Ρέθυμνο μάχον- 
ται ενάντιον των γερμανών στο Ρέθυμνο. (Πίνακας υπομοίραρχου I. 
Σκούφη, Τμήμα Ιστορίας Χωροφυλακής). Στη μάχη της Κρήτης θα οκο- 
τωθούν τελικό 137 άνδρες του Σώματος.

Ούτως εκινήθηκαν προς την κατεύθυνση Περιβολίων τρ εις  
λόχοι, ο ε ις  την περιοχήν του εργοστασίου «ΒΙΟ» προς την 
παραλίαν, ο δεύτερος ε ις  το κέντρον προς Περιβόλια και ο 
τρ ίτος προς τα δεξιά με κατεύθυνση την τοποθεσίαν Ά γ ιο ς  
Γεώργιος. Εκράτησα δε δύο λόχους ως εφεδρείαν, τον ένα 
εις Ρέθυμνον, ον ανέπτυξα εις τα ύπερθεν υψώματα και τον 
ευρισκόμενον εις Ατσιπόπουλον, ον δ ιέταξα να τελ ε ί εν επι
φυλακή έτο ιμος προς εκκίνησιν με την πρώτην διαταγήν. Οι 
δ ιαταγαί μου εξετελέσθηκαν επακριβώς»28.

Η διμοιρία του 9ου Λόχου, με επ ικεφαλής τον Ανθ/ρχο 
Νικήτα Πρόκο, έρχετα ι πρώτη σε επαφή με ένα τμήμα του 2ου 
Συντάγματος των Αλεξιπτωτιστών, έξω από το Ρέθυμνο. Οι 
Γερμανοί στην αρχή α ιφνιδ ιάζοντα ι και υποχωρούν. Βλέπουν 
όμως ότι οι Χωροφύλακες είνα ι λίγο ι ανασυντάσσονται και 
περνούν στην επίθεση. Ο Ανθ/ρχος Πρόκος και αρκετο ί Χω
ροφύλακες τραυματίζοντα ι και προσπαθούν έρποντας να γυ
ρίσουν στο Ρέθυμνο. Τότε φθάνει ο 5ος λόχος με τους 
Ανθ/ρχους Τραϊφόρο και Στάγια και ρ ίχνετα ι με λύσσα πάνω 
στους Γερμανούς. Η μάχη μα ίνετα ι κοντά στο Κ αφενείο «Κη- 
φισσιά». Τραυματίζετα ι ο Ανθ/ρχος Τραϊφόρος. Επικεφαλής 
του λόχου μπαίνει ο Ανθ/ρχος Στάγιας. Οι Χωροφύλακες πο
λεμούν λιονταρίσ ια. Σε λίγο στη μάχη ρίχνοντα ι και οι 275 
Χωροφύλακες των 1ου και 10ου λόχου με τους Δ ιο ικητές 
τους Ανθ/ρχο Παναγιωτακόπουλο και Υπομ/ρχο Λαφογιάννη 
και τον Δ ιμοιρ ίτη του 10ου λόχου Ανθ/ρχο Χλεμπογιάννη.

Στήθος με στήθος παλεύουν οι Χωροφύλακες, οι Γερμα
νοί οπισθοχωρούν και κλείνοντα ι στο εργοστάσιο «ΒΙΟ» βρί
σκοντας προστασία πίσω από τον ψηλό του μαντρότοιχο. Με 
τους όλμους τα πολυβόλα και τ ις  χειροβομβίδες που δ ιαθέ
τουν κρατούν σε απόσταση τα τμήματα της Χωροφυλακής 
που πολεμούν μόνο με τα παλιά τους «Μάνλιχερ». «Ό ταν 
έφθασα εις το πεδίον της μάχης -  συνεχίζει στην έκθεσή του 
ο Χανιώτης -- οι υπ' εμέ λόχοι ε ίχον εμπλακεί εις σκληρόν 
αγώνα εναντίον των Γερμανών, που με τα πυροβόλα και τους 
όλμους των έβαλλον με λύσσαν ...» .

Τότε δ ιατάχθηκε γεν ική επίθεση. Μια επίθεση αυτοκτο
νίας. Με την κραυγή «Αέρα» Αξιωματικοί και Δόκιμο ι Χωρο
φύλακες ξεχύνοντα ι σαν χείμαρος μπροστά. Βροχή από 
σφαίρες σφυρίζουν γύρω. Η κραυγή «Αέρα - Αέρα» πνίγετα ι 
από το θόρυβο των χειροβομβίδων, το κροτάλισμα των πολυ
βόλων και το χαλάζι των οβίδων των όλμων. Έ να βλήμα βρί
σκει τον Υπεν/ρχη Κων/νο Λαμπρόπουλο. Είναι ο πρώτος 
νεκρός της Χωροφυλακής στη μάχη του Ρεθύμνου. Ο αγώνας 
συνεχίζετα ι με πείσμα. Κατά το ηλιοβασίλεμα ο Δ ιμο ιρ ίτης 
του 10ου λόχου Ανθ/ρχος Νικόλαος Χλεμπογιάννης δ ίνε ι το 
σύνθημα για μια ακόμη επίθεση. Πρώτος ορμάει μπροστά με 
το πιστόλι στο χέρ ι φωνάζοντας «Εμπρός παιδιά και τους 
φάγαμε!» Εκείνοι ανταπαντούν με την κραυγή «Αέρα» καθώς 
τρέχουν ξοπίσω του. Ωσπου σφαίρα τον βρίσκει κατάστηθα 
τον ηρωικό Ανθυπομοίραρχο. Πέφτει. Το αίμα του ποτίζει 
καθάριο και κατακόκκινο τα λούλουδα του Μάη.

Ξεψυχάει. «Χίλιες φορές φαρμακερά της γης τα λουλου
δάκια που έτυχε να ποτισθούν κάτω από τέτο ια  βρύση». Δ ί
πλα του πέφτει νεκρός και ο χωροφύλακας Ηλίας Γιαννακάς. 
Σε τούτη την κρίσιμη φάση της μάχης έρχετα ι από το Ατσιπό- 
πουλο ο 7ος Λόχος με τον Δ ιμοιρ ίτη του Ανθ/ρχο Χονδρο- 
γιάννη. Οι χωροφύλακες πλευροκοπούν τους Γερμανούς που 
αναγκάζονται να υποχωρήσουν άτακτα προς τα Περιβόλια. 
Μέχρι της 8 το βράδυ κράτησε η μάχη. Η πρώτη μέρα είχε 
τελειώ σει με ν ικητές τους αμούστακους, απειροπόλεμους, 
μα λιονταρόκαρδους χωροφύλακες29.

Αλλά και ο 8ος λόχος Χωροφυλακής, πούχε ταχθεί στο
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Υποτομέα του αεροδρομίου, με 150 άνδρες, Δ ιο ικητή  τον 
Υπομ/ρχο Ο ικονομόπουλο και Δ ιμο ιρ ίτη  τον Α νθ/ρχο Σπανό, 
καθήλωσε μαζί με ντόπ ιους ελεύθερους σκοπευτές, γ ια  ένα 
δεκαήμερο το 3ο λόχο των Γερμανών αλεξιπτωτιστών και το 
επ ιτελε ίο  του πρώτου τάγματός τους, πούχαν ρ ιχθεί στο Λα- 
τζιμά δυτικά  του Πανόρμου30.

Οι 1.277 Γερμανοί αλεξιπ τω τιστές ε ίχαν τε θ ε ί εκ τό ς  μάχης 
(762 νεκροί, 315 τρ αυμ ατίες  και 200 αιχμάλωτοι). Ανάμεσα 
στους α ιχμαλώτους και ο Δ ιο ικη τής Συνταγματάρχης 
Στούορμ. Στα χέρ ια  των Χωροφυλάκων περιήλθαν, μυδρα
λιοβόλα, οπλοβολυβόλα, φυσ ίγγια  και άλλο πολεμικό υλικό. 
Οι απώλειες τη ς  Χωροφυλακής ήταν 24 νεκροί.

21 Μαΐου (Τετάρτη) Δεύτερη ημέρα της Μάχης.

Από τ ις  5 το  πρωί τα  Γερμανικά αεροπλάνα ρίχνουν στο 
Ρέθυμνο και σ τις γύρω περ ιοχές εκα τοντάδες βόμβες. Τα 
δαιμονισμένα Στούκας με τ ις  κά θετες  εξορμήσεις τους από 
χαμηλό ύφος πυρακτώνουν την ατμόσφαιρα με τους αδιάκο
πους πολυβολισμούς τους. Οι βομβαρδισμοί συνεχίζοντα ι 
μέχρ ι το  βράδυ.

Το Ρέθυμνο έχ ε ι μεταβληθεί σε ερείπ ια που καπνίζουν.
Μέσα σε τούτο  το  πανδαιμόνιο ο 1 ος Λόχος βοηθούμενος 

και από τον  5ο εξαπολύει επίθεση και ύστερα από α ιματηρές 
μάχες κατορθώ νει να καταλάβει οχυρές θέσ εις  στο ύψωμα 
«Καστελάκια», το  ύψωμα αυτό δέσποζε όλων των γραμμών 
επ ιχειρήσεων και γ ιαστό εξα ίρ ετο ι η κατάληψη του τοσο από 
τον Χανιώτη όσο και από τον  ταξίαρχο Καλλονά31. Αυτή τη 
μέρα οι Γερμανοί έρρ ιξαν προκηρύξεις στις γραμμές των 
Χωροφυλάκων με τ ις  οποίες τους καλούσαν να σταματήσουν 
να πολεμούν γ ια τ ί ανήκουν σε αστυνομικό Σώμα και δεν 
έχουν δικαίωμα να μάχοντα ι32.

Οι Χω ροφύλακες όχι μόνο δεν σταμάτησαν να πολεμούν 
αλλά μεταχειρ ίστηκαν ένα έξυπνο τέχνασμα. Από την πρώτη 
ημέρα της μάχης παρατήρησαν ότι ο ι αλεξιπ τω τιστές μόλις 
έπεφταν στο έδαφος έστελναν φω τεινά σήματα στα αερο
πλάνα τους, για  να επ ισημαίνουν τ ις  θέσ εις  τους και να τους 
ρίχνουν πολεμοφόδια και τρόφιμα. Οι Χωροφύλακες επανέ- 
λαβαν τα σήματα και το θαύμα έγ ινε. Οι Γ ερμανο ί αεροπόροι 
ξεγελάστηκαν και έρρ ιξαν στις θέσεις τους κιβώτια από φυ
σ ίγγια με τα  οποία εφοδιάσθηκαν ακόμη και πολίτες! Ώ σπου 
οι Γ ερμανο ί ειδοπ οιήθηκαν από τους μαχητές τους στο έδα
φος και δεν επανέλαβαν την  γκάφα το υ ς33.

Οι νεκρο ί τη ς  Χωροφυλακής στη δεύτερη  ημέρα έφθασαν 
το υς  14.

22 Μαΐου (Πέμπτη) Τρίτη μέρα της Μάχης.

Από το  πρωί οι Γερμανοί ξανάρχισαν τους τρομερούς βομ
βαρδισμούς. Μία βόμβα π έφ τε ι στο Υποκατάστημα της Εθνι
κής Τραπέζης στο Ρέθυμνο, όπου είχαν σύσκεψη ο Νομάρχης 
Ρεθύμνου Γεώ ργιος Τσαγρής με τον  Δ ιο ικητή  τη ς  Δ ιοικήσεως 
Α ντ/ρχη Χωροφυλακής Μ ανιουδάκη Στυλιανό και τους σκο
τώνει. Την Δ ιο ίκηση αναλαμβάνει ο Μ οίραρχος Γεώργιος 
Χαλκιαδάκης.

Τους μαχομένους Χω ροφύλακες δεν τους βασάνιζε μόνο η 
έλλειψ η πολεμοφοδίων αλλά και η έλλειψ η νερού και ψωμιού.
Η αποθήκη του τάγματος ε ίχ ε  καταστραφεί από τους βομ
βαρδισμούς όπως και τα  αρτοποιεία. Δυο Χωροφύλακες που 
έσ τε ιλ ε  ο Χανιώτης στην περιοχή Πλατανιών για  να έλθε ι σε 
επαφή με το υς  Συμμάχους δεν ξαναγύρισαν. Ο ένας σκοτώ
θηκε και ο άλλος α ιχμαλωτίσθηκε. Τα λ ίγα  ψ ίχουλα ψωμιού

και οι λ ίγες  σ ταγόνες νερού πούφερναν με χ ίλ ια  βάσανα οι 
ντόπιοι, νέο ι και νέες  από τα γύρω χωριά, δεν ήταν αρκετά. 
Την πείνα και τη δίψα τους άλλοτε την καταπολεμούσαν με 
λ ίγα χλωρά κουκιά που εύρισκαν στους γε ιτο ν ικο ύ ς  κήπους34.

Ομως αυτο ί ο ι διψασμένοι, νηστικο ί και άύπνοι Χωροφύλα
κες κρατήραν τ ις  σφοδρές επ ιθέσεις των Γερμανών που 
προσπαθούσαν με κάθε μέσο και τρόπο να ανακαταλάβουν το 
«ΒΙΟ» και να ανοίξουν κάποια διάβαση γ ια  το Ρέθυμνο. Στις 
μάχες που ακολουθούν δ ιακρ ίνοντα ι ο 1 ος και ο 7ος λόχος και 
πέφτουν νεκρο ί ο Υπεν/ρχης Νικόλαος Παπαδάτος και ο 
Α νθ /λός Πεζικού Παπαγιαννάκης. Κατά τη δ ιάρκεια  των βομ
βαρδισμών σκοτώ νονται από βόμβα δυο Υπαξ/κοί και 14 Χω
ροφύλακες, πούχαν σκάψει όρυγμα, κατά τη δ ιάρκεια  της 
νύχτας, γ ια  να προστατευθούν από τ ις  σφαίρες του εχθρού. 
«Οι άνδρες α υτο ί ανήκαν στον ηρωικά μαχόμενο 11ο λόχο 
του Ανθ/ρχου Βασιλόπουλου35».

Ακόμη τραυματίσ τηκε, ευτυχώς ελαφρά και ο ίδ ιος ο Δ ιο ι
κητής του τάγματος Χανιώ της36. Νεκροί Χωροφυλακής τρ ί
τη ς  μέρας 17.

23 Μαΐου (Παρασκευή) Τέταρτη ημέρα Μάχης.

Την τέτα ρτη  μέρα ο αγώνας σ υνεχ ίζετα ι στο Ρέθυμνο με 
πάθος και πείσμα από μέρος της Χωροφυλακής και οι Γ ερμα
νοί δεν πετυχα ίνουν κανένα αποτέλεσμα. Την νύχτα της 
23/24 σύμφωνα με επίσημη έκθεση του Αρχηγείου Στρατού, 
«το Τάγμα Χωροφυλακής ε ίνα ι απολύτως κύριον της πόλεως 
περισφίγγον τους Γερμανούς ε ις  Ά γ ιο ν  Γεώργιον Περιβο- 
λίων, κα τέχει την δυτικήν παρυφήν των Περιβολίων δΓ ολο
κλήρου της δυνάμεως της Χωροφυλακής και τμήμα των πολι
τών. Ο 11 ος λόχος Χωροφυλακής παραμένει ε ις  Καστελάκια».

24, 25 και 26 Μαΐου 1941
(5η, 6η και 7η ημέρα της Μάχης)

,Η εικόνα του πεδίου των μαχών δεν μεταβάλλετα ι στις 
μέρες αυτές. Η θέση των Γ ερμανών στα Καστελάκια, Περιβό
λια και Ά γ ιο  Γεώργιο ε ίχ ε  γ ίν ε ι δύσκολη. Αν οι Χωροφύλακες 
είχαν χειροβομβ ίδες και πολυβόλα θα τους ανάγκαζαν να 
παραδοθούν. Ομως όχι χε ιροβομβ ίδες δεν είχαν αλλά ούτε 
και φυσίγγια.

Στις 26 Μαΐου 1941 ο Χανιώτης ζήτησε να πάρουν μέρος 
στις επ ιχειρήσεις όσοι από τους άνδρες του είχαν πάνω από 
δέκα (10) φυσίγγια. Με έκπληξή του διαπιστώνει ό τ ι όλο το 
τμήμα των ανδρών παρατάσσεται προς μάχη. Ο Χανιώτης 
γνω ρίζοντας ότι λ ίγο ι έχουν αυτό τον  αριθμό φυσιγγίων, 
παρακαλεί και συνιστά να φύγουν από το  συντεταγμένο 
τμήμα όσοι δεν έχουν 10 φυσίγγια. «Κανείς όμως δεν τον 
ακούει» κα λε ίτα ι τό τε  ο τα γ /ρχης  πεζικού Τζιφάκης. «Εκείνοι 
που έχουν άνω των δέκα  φυσιγγίων ένα βήμα εμπρός» δια- 
τάσσει. Ό λ ο ι κ ινούντα ι προς τα εμπρός. Δ εν εγένετο  αντιλη 
πτή η διαταγή μου, σ κέφ τετα ι ο ταγματάρχης: «Ό σο ι έχουν 
κάτω των δέκα  φυσιγγίων ένα βήμα εμπρός». Κανείς δεν 
κ ιν ε ίτα ι από την  θέση του.

.. .«Κ ατευθύνετα ι προς τον πρώτο Χωροφύλακα της γραμ
μής, ανο ίγε ι την  φυσ ιγγιοθήκην του και βλέπει ότ ι έχ ε ι μόνον 
δύο φυσίγγια». «Εσύ πρέπει να μείνεις, του είπεν. Μ πορείς να 
αντιμετω πίσεις το  πολυβόλον, τ ’ άφθονα πυρομαχικό και τον 
ατομ ικόν όλμον, που δ ια θ έτε ι καθένας από τους επιζώντας 
Γερμανούς; « Μ π ο ρ ώ »  απάντησε κλαίων ο Χωροφύλακας, 
ο οποίος ήρχισε να φοβήτα ι ότ ι δεν θα ελάμβανε μέρος ε ις  
την  μάχην. «Κύριε ταγματάρχα» ε ίνα ι αλήθεια  ό τ ι έχω μόνον

422 -  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ



Χωροφυλακή -  Ιστορία

δύο φυσίγγια όπως βλέπετε, αλλά μέσα στα φυσίγγια αυτά 
έχω βάλει και την ψυχή μου»37.

Ο Χανιώτης συγκινημένος από τους ηρωισμούς των αν- 
δρών του την 26 Μαΐου εκδ ίδει ημερησία διαταγή που επαι
νούσε τους άνδρες του Τάγματος γ ια τί επέδειξαν σε όλο το 
εξαήμερο των σκληρών μαχών ανδρεία, αυτοθυσία, γεννα ιό
τητα  και αυταπάρνηση. Γι' αυτό αφού εξέφραζε την ευαρέ
σκειά του, πρότεινε για προαγωγή «επ’ ανδραγαθία» τους 
Μοίραρχους Μιχαλόπουλο, Τσοτάκο, Υπομ/ρχους Οικονο- 
μόπουλο, Μαλτέζο και τους Ανθ/ρχους Παναγιωτόπουλο, 
Τραϊφόρο, Πρόκο, Βασιλόπουλο, Στάγια, και Σπανό38.

Τελευταίες μέρες της Εποποιίας 
(27, 28, 29 Μαίου 1941)

Στις 27 Μαΐου οι Γερμανοί κάνουν επίθεση στο 1 ο λόχο στα 
Καστελάκια με όλες τις  δυνάμεις τους. Η μάχη ήταν από τις  
σφοδρότερες του δεκαημέρου. Οι άνδρες της Χωροφυλακής 
σφίγγουν τα δόντια, πολεμούν με ηρωισμό πρωτοφανή και 
κρατιούντα ι στις θέσεις τους. Σκοτώνονται πολλοί Γερμανοί 
και αρκετο ί Χωροφύλακες.

Ό μω ς τα πολεμοφόδια των λόχων στο Ρέθυμνο είχαν εξαν
τλη θε ί και ο αγώνας συνεχίζονταν αποκλειστικά με τα Γερμα- 
νικά πολεμοφόδια -  λάφυρα. Αλλά και αυτά κόντευαν να τ ε 
λειώσουν. Ο Χανιώτης είχε .στείλει στα Χανιά με αγγελιοφόρο 
αναφορά ζητώντας πολεμοφόδια. Ο αγγελιοφόρος γυρ ίζει 
στο Ρέθυμνο τη νύχτα της 27 Μαΐου άπρακτος. Πολεμοφόδια 
δεν υπήρχαν. Έ φ ερνε όμως Διαταγή με την οποία εκφράζον
ταν ευαρέσκεια  και θερμά συγχαρητήρια για την ηρωική 
δράση των ανδρών του Τάγματος. Ο Χανιώτης ανακοίνωσε τη 
Δ ιαταγή στους άνδρες39. Η 28 Μαΐου περνάει με αψιμαχίες. Οι 
Γ ερμανοί γνωρίζουν ότι επικράτησαν στα άλλα μέτωπα και για 
να μη έχουν απώλειες παραμένουν στις θέσεις τους. Οι άν
δρες του Τάγματος αν και νηστικοί άϋπνοι και διψασμένοι 
ετο ιμάζοντα ι να επ ιτεθούν. Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός του 
Λονδίνου το βράδυ της 28 Μαΐου μεταδ ίδει: «Οι μάχες στην 
Κρήτη συνεχίζονται. Ολόκληρος ο πληθυσμός της Κρήτης 
ευρ ίσκετα ι με το όπλο ανά χείρας στο πλευρό των μ α χ ο - 
μ έ ν ω ν  τ μ η μ ά τ ω ν  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  . . . Η Ελληνική 
Χωροφυλακή είνα ι το μόνο ένοπλο Σώμα που μάχεται με 
αληθή αυτοθυσία από δεκαημέρου εναντίων του εισβο- 
λέως»40.

Λίγο πιο πέρα στη περιοχή Μυλοποτάμου και Ανωγείων, ο 
Ανθ/ρχος Σταμάτιος Παναγιωτάκος μαζί με τον Ανθ/στή Νι
κόλαό Δραμυτηνό, συγκέντρωσαν τη δύναμη της Υποδ/σεως 
και πολέμησαν τρ εις  μέρες στην πρώτη γραμμή με τ ις  άλλες 
Ελληνικές δυνάμεις και απώθησαν τον εχθρό. Στις μάχες 
αυτές σκοτώθηκε ο Ενωμ/ρχης Ιωάννης Καστανάκης. Ο 
Ανθ/ρχος Παναγιωτάκος εκτελέσθηκε από τους Γερμανούς 
στο Ρέθυμνο στις 30-5-1941.

Αποψη του κτιριακού συγκροτήματος του Παραρτήματος της Σχο
λής Οπλιτών Χωροφυλακής στο Ρέθυμνο, είκοσι χρόνια μετά τη μάχη. 
Τους χώρους αυτούς καθαγίασε το αίμα των ελλήνων χωροφυλάκων, 
προσφορά στο βωμό της πατρίδας.

29 Μαίου 1941.

Το πρωί οι Χωροφύλακες άρχισαν να θάλλουν κατά των 
Γερμανικών θέσεων. Τότε φθάνει και παρουσιάζεται στον Χα- 
νιώτη αγγελιοφόρος του Στρατιωτικού Δ ιο ικητού Ρέθυμνου 
Συντ/ρχη Ποθουλάκη και του γνωστοποιεί ότ ι τα Γερμανικά 
Στρατεύματα κατέλαβαν τα Χανιά, βαδίζουν προς Ρέθυμνο 
και γ ι αυτό πρέπει να παραδώσειτην πόλη και το Τάγμα στους 
Γερμανούς, γ ια τ ί κάθε προσπάθεια αντίστασης είνα ι πια μά
ταιη. Ο Χανιώτης όμως αν και Γερμανομαθής αρνήθηκε να 
έρθει σε οποιαδήποτε συζήτηση με τους κατακτητές. Να τ ι 
αναφ έρει η Δ /νση Ιστορίας Στρατού:

«Η πόλις του Ρεθύμνου θα παραδίδετο ε ις  τον εχθρόν. Δια
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την παράδοσιν της πόλεως και του Τάγματος Χωροφυλακής 
διετάχθη ο ταγματάρχης Χανιώτης Δ ιο ικη τής του Τάγματος 
να προέλθη ε ις  σ χετικός συνεννοήσεις μετά των Γερμανών, 
ούτος όμως ηρνήθη να εκ τελ έσ ε ι την περί παραδόσεως δια
ταγήν».

Ο Χανιώτης κάλεσε όσους Αξιω ματικούς και οπ λίτες είχαν 
μ ε ίνε ι ζωντανοί και με δάκρυα τους ανακοίνωσε ό τ ι ο αγώνας 
τελείω σε. Στους άνδρες του 5ου λόχου, που ήταν Κρητικοί, 
είπε να δ ιαλυθούν και να φ ύγουν γ ια  τα  σπίτια τους. Ό τα ν  του 
πρότειναν οι συμπολεμιστές του Κ ρητικο ί να εγκα τα λείψ ε ι το 
τάγμα και να τους ακολουθήσει, γ ια  να αποφύγει την εκδ ί
κηση των Γερμανών και πάλι σαν γεννα ίος ηγήτορας αρνή- 
θηκε. Προτίμησε να μείνει, να α ιχμαλω τισθεί και να συμμερ ι
σ τε ί τα μαρτύρια μαζί με τους συμπολεμιστές του της ηρωι
κής εποποιίας του Ρεθύμνου.

Ετσι η 29 Μαίου για άλλη μια φορά ήταν αποφράδα μέρα για 
τον Ελληνισμό. Η Κρήτη η τελευ τα ία  ελεύθερη  γωνιά του 
Έ θνους μας, καλύφθηκε από τα μαύρα πέπλα της σκλαβιάς 
του Ναζισμού.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Μ όλις ο ι Γερμανοί έγ ιναν κυρίαρχοι στο «ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΓΕΝ

ΝΑΙΩΝ» άρχισαν να εκτελούν  «εν ψυχρώ» κάθε βρακοφόρο 
Κρητικό, γ ια τ ί φαντάζονταν ότι ήταν επ ίλεκτο μέλος πολεμι
κού τάγματος. Τους άνδρες της Χωροφυλακής, όπως είδαμε, 
τους είχαν προειδοποιήσει με προκηρύξεις να απέχουν των 
επιχειρήσεων. Οι «Ιππότες» αλεξιπ τω τιστές του Χ ίτλερ, 
στράφηκαν με μανία εναντίον  τους και τ ις  πρώτες μέρες 
σκότωσαν πολλούς Αξιωματικούς, Υπαξ/κούς και Χωροφύλα
κες. Οσοι από τους άνδρες κλείσθηκαν στις φυλακές και τα 
Στρατόπεδα συγκεντρώσεων πέρασαν φοβερά μαρτύρια. 
Γράφει ο Ανθυπομοίραρχος Χονδρογιάννης: «Επισιτιζόμενοι 
ως κτήνη, με ελαχίστην ποσότητα ύδατος και τροφής, ρακέν
δυτο ι δε, ρυπαροί, φθειρ ιώ ντες και προπηλακιζόμενοι, υφι- 
στάμεθα καθ' ημέραν τας τρομακτικός μεθόδους των ζη- 
τούντω ν αντεκδ ίκησ ιν δια τας βαρείας των απώλειας Γερμα- 
νών».

Η Χωροφυλακή ε ίχε στην Κρήτη 137 νεκρούς σε σύνολο 468 
που είχαν όλες ο ι άλλες Ελληνικές μονάδες που πήραν μέρος 
σ’ αυτή την  τ ιτανομαχ ία41.

Οι νεκρο ί της Χωροφυλακής στην Κρήτη πέρασαν στην 
αιωνιότητα. Η πολιτεία  το  1954 έκτισ ε Μ νημείο στο Παράρ- 
τημα της Σχολής Οπλιτών Χωροφυλακής Κρήτης, όπου γράφ
τηκαν τα ονόματά τους. Εκεί κάθε χρόνο η Δόξα ακουμπάειτα  
φ τερά της και το επίσημο Κράτος τ ιμ ά ε ι τη θυσία τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1 Ιστορία Ελληνικού 'Εθνους. Τόμος ΙΕ.' Αθήνα 1978 σελ. 452.
2. α. Μάριου Πλωρίτη «η Ξαρματωμένη Κρήτη» Εφημ. ΒΗΜΑ της 1

Ιουνίου 1978.
6 Ταξιάρχου Καλλονά Στυλιανού «Η από αέρος εισβολή εις 

Κρήτη», Αθήνα 1957 σελίδες 4 0 -4 1 .
3. Ιστορία Ελληνικού Έθνους ο.π. σελ. 452.
4. Καλλονά Στυλ. ο.π. σελ. 83.
5. Αποστόλου Δασκαλάκη «Ιστορία Ελληνικής Χωρ/κής», Αθήνα 

1973 σελ. 120.
6. Ηλία Βενέζη «ΕμμανουήλΤσουδερός» Αθήνα 1966 σελ. 173-174.
7. α. Καλλονά Στυλ. ο.π. σελ. 270.

6. Θ. Παπακωνσταντίνου «Η σκληρή μάχη της Κρήτης» ειρημ 
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 27-5-1979.

8. α. Τ. Ακρίτα (Ευμορφόπουλου Αν) «Οι Γερμανοί στην Κρήτη»
Αθήνα 1945 σελ. 33.

6. Λάμπρου Λαζόπουλου «Η μάχη της Κρήτης» Περιοδικό Επ. Χωρ. 
1972 σελ. 309. Πάντως τα αρχεία της Χωροφυλακής τάκαψαν οι 
Γερμανοί και ο ακριβής αριθμός δεν είναι απόλυτα εξακριβωμέ
νος.

9. Καλλονά Στυλ. ο.π. σελ. 289.
10 Δημοσιεύεται ολόκληρο στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» της 26 

Νοεμ. 1946.
11. Ντίνα Εξόρχου «Οι γυναίκες στη μάχη της Κρήτης» Περιοδικό 

«Γυναίκα» 23-5-1979 σελ. 70.
12 Κ. Αντωνίου «Ιστορία Ε.Β.Χ.Τόμος Γ  Αθήνα 1967 σελ. 1557 « 1558 

και Αλεξ. Δρεμπέλλα «Το Ελληνικό Αστυνομικό πρόβλημα» Αθήνα 
1977 σελ. 89.

13. Κ. Αντωνίου ο.π. σελ. 1568.
14. Απ. Δασκαλάκη «Ιστορία Ελληνικής Χωρ/κής» Αθήνα 1973 σελ. 158 

έκθεση Δ/τού Εμμανουήλ Πυτικάκη και σελ. 120, 121, 129, 130 και 
160.

15. Τ. Ακρίτα ο.π. σελ. 35.
16 Ι.Δ. Μουρέλλου «Η μάχη της Κρήτης» Ηράκλειο 1946 σελ. 141,
17. Καλλονά Σ. ο.π. σελ. 78 — 81 όπου ακριβή περιγραφή δυνάμεων.
18. Κ. Αντωνίου ο.π. σελ. 1560.
19 Τ Ακρίτα ο.π. σελ. 35 έως 38 και Α. Δασκαλάκη ο.π. σελ. 131.

20 Έκθεσης Αντ/ρχου Χωρ/κής Ορφανουδάκη ο.π. Α. Δασκαλάκη 
σελ. 158.

21 Περιοδικό Επ. Χωρ/κή τόμος 5/1974 σελ. 345 συνέντευξη Στρατη
γού Μουρκογιάννη στον Μοίραρχο Ρέππα Χρήστο

22. Περιοδικό Επ. Χωρ/κή 1979 «Η Χωροφυλακή στη μάχη της Κρή
της» σελ. 414 -415 . Γράφει ο Ά γγελος Πετρουλάκης.

23. Αγγέλου Πετρουλάκη Ε.Χ/1979 ο.π. σελ. 414 συνέντευξη στρατη
γού Μουρκογιάννη.

24. Καλλονά Σ. ο.π. σελ. 54 -  211 -  215 Α. Δασκαλάκη ο.π. σελ. 120.
25. Κ. Αντωνίου ο.π. σελ. 1568 και Ν. Κτενιάδη «οι ήρωες του Ρεθύ

μνου» περιοδικό Επ. Χωρ/κής 1971 σελ. 326 -  327 ως και Αγ. 
Πετρουλάκη Ε.Χ. 1979 ο.π. σελ. 410.

26. Αγγέλου Πετρουλάκη Επιθ. Χωρ/κής ο.π. σελ. 410.
27. Καλλονά Στυλ. ο.π. σελ. 214 έως 217 και 223 και Α. Δασκαλάκη ο.π. 

σελ. 120, 121, 134 και 148.
28. Α. Δασκαλάκη ο.π. σελ. 146 ένθα έκθεση Χανιώτη.
29. Α. Πετρουλάκη ο.π. Ε X. σελ. 414 και Α. Δασκαλάκη ο.π. σε. 136, 

146.
30. Καλλονά Στυλ. ο.π. σελ. 223.
31. Καλλονά Στυλ. ο.π. σελ. 230.
32. Τ. Ακρίτα ο.π. σελ. 28.
33. Α. Δασκαλάκη ο.π. σελ. 138.
34. Τ. Ακριτα ο.π. σελ. 28.
35 Κ. Αντωνίου ο.π. σελ. 1571.
36. Τ. Ακρίτα ο.π. σελ. 29.
37 I. Δ. Μουρέλλος ο.π. 279 «ήταν ο ίδιος ο συγγραφέας παρών αλλά 

το ίδιο περιγράφει και ο Μοίραρχος Χαλκιαδάκης στην έκθεσή του, 
αρχεία Α.Χ.

38 Ν. Κτενιάδη «Οι ήρωες του Ρεθύμνου» Περ. Επ. Χωρ/κής 1971 
σελίδα 331.

39 Καλλονά Στ. ο.π. σελ. 343 όπου υπάρχει Διαταγή ως και Α. Δασκα
λάκη ο.π. 142.

40 Δ.Σ. Σκανδόνη «Η συμβολή της Β. Χωροφυλακής εις τους αγώνες 
του Έθνους» Περιοδικό «Ελληνική Δημιουργία» τεύχος 42 της 
1-11-1949 σελ. 816.

41. Τ. Ακρίτα ο.π. σελ. 33 και Καλλονά Στυλ. ο.π. 270.

424 -  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ



Χωροφυλακή -  δημοτική ποίηση

Η Χωροφυλακή 
στη δημοτική ποίηση Χ ρ η σ τό ς  Ρέππας, ταγματάρχης

Το Μάρτιο του 1865, μια εφημερίδα περιγράφοντας την 
κηδεία στα Καλάβρυτα του Στρατηγού και ενός από τους 
πρώτους Μοιράρχους του Σώματος Νικολάου Πετιμεζά, ανά
μεσα, σε άλλα έγραφε ότι «νεάνιδες πενθηφορούσαι μετέβα- 
λον εις μοιρολόγια τα επ’ ονόματί του γνωστά ηρωικά 
άσματα.»1

Κανένα όμως από αυτά τα τραγούδια έφτασε ως τ ις  μέρες 
μας. Χάθηκαν όλα μαζί με τις  γεν ιές  που τα συνταίριαζαν και 
τα τραγούδησαν. Την ίδια τύχη είχαν και πολύ μεταγενέστερα 
δημοτικά τραγούδια αφιερωμένα σε άνδρες της Χωροφυλα
κής. Και για να έχουμε κάτι το συγκεκριμένο, ας αναφερ
θούμε στον Ανθυπασπιστή Χωροφυλακής Αναστάσιο Σαμιω- 
τάκη. Το 24χρονο εκείνο  παλικάριπου σκοτώθηκε στη Μικρα- 
σία πάνω στον ανθό της ν ιότης του, πολεμώντας τους λη
σταντάρτες που αφάνιζαν το βιος Χριστιανών και Μουσουλ
μάνων. Όπως έγραφε στα 1927 ο τό τε  Ανθυπομοίραρχος Εμμ. 
Πιτυκάκης, το Χριστιανικό στοιχείο είχε αφιερώσει στον Αν- 
θυπασπιστή Σαμιωτάκη τραγούδια, που εξυμνούσαν την πα- 
λικαριά το υ 2. Τραγούδια που χάθηκαν μαζί με τόσα άλλα α τί
μητης αξίας δημιουργήματα του Μ ικρασιατικού Ελληνι
σμού . . .

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο λαός, εκτός από εγκω
μιαστικά. έχει αφιερώσει σε επώνυμους και ανώνυμους άν
δρες της Χωροφυλακής και διάφορα περιπαιχτικά και γενικά  
εύθυμα τραγούδια, καθώς και μοιρολόγια. Αξιοπαρατήρητο 
είνα ι και το γεγονός ότι τα περισσότερα τραγούδια που εξυ
μνούσαν παλιότερα τους ληστές, δημιουργήθηκαν μετά την 
εξόντωσή τους από αποσπάσματα της Χωροφυλακής. Οι ανώ
νυμοι στιχουργοί πολλές φορές αναφέρονται και στο ιστο
ρικό της εξόντωσης με κάποιες «ποιητική αδεία» θα λέγαμε 
υπερβολές.

Μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί κάποια συστηματική 
καταγραφή έμμετρων δημιουργών της λαϊκής μούσας, που νο 
έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την Χωροφυλακή. Μια τέτο ιο  
προσπάθεια είδαμε να γ ίνετα ι τα τελευτα ία  χρόνια από το 
συνάδελφο Μοίραρχο Μανωλάκο. Ενα μέρος της συλλογής 
του που αφορά την ιδ ια ίτερη πατρίδα του τη Μάνη, δημο- 
σ ιεύθηκε κατά καιρούς στην «Επιθεώρηση Χωροφυλακής».

Μπορούμε να πούμε ότι αυτή η αξιέπαινη εργασία του μαο 
εδωσε την ιδέα να γράψουμε τούτο το σημείωμα. Ύ στερα από 
κάποιες σύντομες αναζητήσεις, στο τέλος καταφέραμε νο 
συγκεντρώσουμε όσα κομμάτια χρειάζονταν. Το πρώτο ανα- 
φερετα ι στην εξόντωση της ληστρικής συμμορίας του Γιώργη 
Κοντοβουνησιου στις 6 Μαρτίου 1835 από το απόσπασμα του 
Μοίραρχου Μητρου Δεληγιώργη. Εκείνες τ ις  μέρες ο Κοντο- 
βουνησιος είχε γυρίσει από τα μέρη του Γασκουνιού (Γα- 
στουνης), οπού κατά το δημιουργό του τραγουδιού, βάφτισε 
ενα παιδί. Στην πραγματικότητα όμως είχε αναγκαστεί να 
κρυφ τεί για λ ίγες μέρες στα καμποχώρια της Ηλείας ύστερα 
απο την επίμονη καταδίωξη του Υπομοιράρχου Γεωργίου Μα
νιάτη. Ο Κοντοθουνήσιος, γυρίζοντας κάποτε στα βουνίσια 
λημέρια του, στάθηκε στο χωριό Βρύνα της Ολυμπίας για να 
βαφτίσει ένα παιδί. Συνήθεια τόχαν τό τε  οι ληστοκαπετάνιοι 
να κανουν κουμπαριές, για νάχουν σίγουρα και ανέξοδα «γυ
ρίσματα» σε χωριά και στανοτόπια.

Ο λήσταρχος, μετά το κουμπαριάτικο γλέντι, ανηφόρισε 
προς το χωριό Σμέρνα. Στο δρόμο, θέλεις  από του κρασιού το 
πυρωμα, θελεις  από ανεμελιά, έστησε λημέρι μέρα μεσημέρι 
στο ξεφωτο μιας ρεματιάς και όχι σε «κρυψιάνα» ακρινή και 
συδεντρη, καταπώς όριζαν οι κλέφ τικες συνήθειες. Σαν να 
μην εφτανε τούτη η αποκοτιά, πρόσταξε και ανάψανε φωτιά 
για να ψήσου,νε ένα αρνί.

Ο ανθυπασπιοτής Αναστάσιος Σαμιωτάκης, που έπεσε πολεμώντας 
στη Μικρασία τους λησταντάρτες, που λυμαίνονταν χριστιανούς και 
μουσουλμάνους. Το χριστιανικό στοιχείο είχε αφιερώσει στο Σαμιω- 
τακη τραγούδια που εξυμνούσαν το ήθος και την παλικαριά του.

Εκείνη τη στιγμή τίποτε δεν προμηνούσε τον ερχομό του 
αφανισμού τους. Οι «ψυχογιοί» γυρόφερναν αμίλητο ι το ξύ
λινο σουβλί με το σφαχτό πάνω από την πλούσια ανθρακιά, 
ενώ τριγύρω οι ληστές λαγοκοιμόνταν τυλ ιγμένο ι μέσα στις 
τραγοκαπότες τους. Ώσπου έφτασε κάποτε κοντά στο λη
μέρι ο Μοίραρχος Δεληγιώργης με το απόσπασμά του, οδη
γημένος από τον «τορό» (ίχνη) που είχαν αφήσει οι ληστές 
στο πέρασμά τους.

Αφού έκλεισε αθόρυβα όλα τα περάσματα της ρεματιάς, 
έπεσε πάνω στους ληστές σκοτώνοντας πέντε και αιχμαλωτί
ζοντας τους υπόλοιπους. Ανάμεσα στους σκοτωμένους ήταν 
και ο Κοντοθουνήσιος. Το περιστατικό αυτό το αποθανάτισε η 
λαϊκή μούσα με το  ακόλουθο τραγούδι:

Ν α ’ ταν η μέρα βροχερή και η νύχτα ποντισμένη
Που βάνει ο Γιώργης τη βουλή κλέφτης να πάει να γένει 

Να πάει στου Πύργου τα χωριά στου Γ ασκουνιού τα μέρη  
Για να βαφτίσει ένα παιδί να βγάλει τ '  όνομά του.
Το βάφτισε το μύρωσε και 'βγάλε τ ' όνομά του 
Και στο τραπέζι κάτσανε να φάνε και να πιούνε
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Απόσπασμα Οροφυλάκων καταδιώκει ληστές. Το φαινόμενο της 
ληστείας τροφοδότησε με υλικό τη νεώτερη δημοτική μας ποίηση. 
Τόσο οι διώκτες τους όσο και οι λησ τές-π ου  για πολλούς θεωρούνταν 
απόγονοι των κλεφτών της Τουρκοκρατίας-έγιναν ήρωες τραγουδιών 
του λαού μας.

Κι' οι παγανιές τον κλείσανε και οι παγανιές του λένε  
Κι ο Καραβίδας του μ ιλ ε ί  κι ο Καραβίδας λέε ι :
-  Προσκύνα Ντεληγιώργη μου, Γίωργη Κοντοβουνήσιε  
Να σου χαρίσω τη ζωή να μη σε βασανίσω.
-  Εγώ δεν ε ίμα ι ν ιόνυφη να βγω να προσκυνήσω

Μον' ε ίμ '  ο Γιώργης ξακουστός στον κόσμο ξακουσμένος.  
— Κι ευθύς τη (μ)πάλα τράβηξε γ ιουρούσι για να κάμει. 

Μια μπαταριά του ρ ίξανε κ ι '  άλλη του δευτέρωσαν  
Η μια τον πήρε στην καρδιά κ ι '  η άλλη μ εσ '  το χέρι.
Κι ο Καραβίδας τούλεγε  κι ο Καραβίδας λέε ι :
- Σ α ν  ήθελες  να παντρευτείς  να πάρεις την Ελένη  
τι τάθελες  τα πρόβατα τι τάθελες  τα γ ίδ ια ;
-  Τα πρόβατα τα πούλησα τα γίδια ακόμη τάχω.

Τα γίδια τάχω στο μαντρ ί κ ι ’ όποιος ορίσει ας παίρνει.
-  Γιώργη πουλιέται η πάλα σου διακόσια κολωνάτα.
-  Παιδιά αν πουλιέται πάρτε την και δόστε πεντακόσια.
Κ ι 'α ν κ α μ 'ο  Θεός και γ ιατρευτώ κ ι 'α ν κ α μ ' ο Θεός και γειάνω, 

Θά κάψω χώρες και χωριά, χωριά και βιλαέτια  
Θα κάψω την Αντριτσαινα την ξακουσμένη χώρα3 . . .

0  Χωροφύλακας Ν ικόλαος Καραβίδας ήταν ένα από τα 
πρωτοπαλίκαρα του Μοιράρχου Δεληγιώργη. Στάθηκε όμως 
άτυχος. Στη μονομαχία του με τον Κοντοβουνήσιο, ένα βόλι 
τον βρήκε στο μεσόφρυδο και τον άφησε στον τόπο. Ο ανώ
νυμος στιχουργός δεν ε ίχ ε  λόγους να αναφ ερθεί σε τούτο  το 
περιστατικό, αφού τη λαϊκή ψυχή από τα χρόνια της σκλαβιάς 
τη συγκινούσε μοναχά του κλέφτη ο χαμός.

Το χαρακτηρ ιστικό γνώρισμα του παραπάνω τραγουδιού 
ε ίνα ι ο επηρεασμός του από κάποια άλλα της εποχής του. 
Ε ιδ ικώτερα οι δέκα τελ ευ τα ίο ι στίχο ι ίσως να έχουν προέ
λευση από άλλα τραγούδ ια  του Κοντοβουνήσιου που ήταν — 
όπως λένε  οι τοπ ικές παραδόσεις -  φοβερός ζω οκλέφτης4. 
Φ αίνετα ι ότ ι τα περί ξεπουλήματος των κοπαδιών, απηχούν 
κάποια δήμευση που έγ ινε  πριν ή μετά την εξόντωσή του.

Πάνω σ' αυτό πρέπει να πούμε ότι μέχρι τ ις  αρχές της 
10ετίας του 1840 ένα από τα  δ ιο ικητικά  μέτρα για την πάταξη 
της ληστείας, ήταν η δήμευση της περιουσίας των όσων 
έβγα ιναν «στο κλαρί» για να αποζημιώνονται τα θύματά 
το υ ς5. Η υποτιθέμενη απειλή του Κοντοβουνήσιου ό τ ι θα 
κάψει την Ανδρίτσαινα, πρέπει να έχει σχέση με ένα προη
γούμενο περιστατικό. Ο λήσταρχος τη νύχτα της 12/13 Φε
βρουάριου του ίδ ιου χρόνου, μπήκε στην Ανδρίτσαινα για να 
α ιχμαλω τίσει τον Έπαρχο Ολυμπίας Λυκούργο Κρεστενίτη, 
με σκοπό να εκβ ιάσει το  κράτος και να του δώσει αμνηστεια. 
Ο Επαρχος όμως ειδοπ οιημένος οπό άνθρωπο του Κουντο- 
βουνήσιου, ε ίχε εγκα τα λείψ ε ι το σπίτι του μαζί με ολόκληρη 
την ο ικογένε ιά  το υ 6.

Πριν από 28 χρόνια ο Ταγματάρχης Χωροφυλακής Λάμ
προς Φαρρός, δημοσίευσε το ακόλουθο λαϊκό εξάστιχο:

Ά λεσ ε μύλο μ '  άλεσε  
Και βγαλ' τα πίτουρα στεγνά  
Τα αλεύρια τραγανά  
Να φαν' οι Χωροφύλακες  
Κι' ο Νωματάρχης το σκυλί 
που κάθετα ι στην αγκωνή .. 7

Εξηγώντας την προέλευσή του, έγραψε ότι «το έβγαλε» 
μια Μ ανιάτισσα όταν της έλαχε κάποτε να «δώσει κατάλυμα» 
σ ένα απόσπασμα Χωροφυλάκων δ ιο ικούμενο από Ενωμο
τάρχη. Παρένθεση: Η παροχή «καταλύματος» ήταν υποχρεω
τική  γ ια  τους κατο ίκους των χωριών. Η σχετική σειρά οριζόταν 
από τους προύχοντες. Η Μ ανιάτισσα -  συνεχ ίζει ο Φαρρός -  
έλεγε  το  παραπάνω τραγούδ ι από φόβο μπως δεν ήταν καλό 
το αλεύρ ιπ ου έβγαζε οχερόμυλός της και προοριζόταν για το 
ζύμωμα τη ς  καθιερω μένης .πίττας». Ταυτόχρονα ήθελε να 
ειδοπ οιήσει με τον τρόπο αυτό το  γιο της που κρυβόταν, 
επειδή ήταν καταδιω κόμενος, ότ ι μέσα στο σπίτι βρίσκονταν 
Χωροφύλακες.

Τα πράγματα όμως είχαν γ ίν ε ι κάπως διαφορετικά . Ε ντε
λώς αναπάντεχα βρήκαμε την υπόθεση αυτή γραμμένη σε 
μερ ικές σελ ίδες μιας ένορκης δ ιο ικητικής εξέτασης, σε ένα 
από τους πολλούς φακέλλους του οθωνικού αρχείου, που 
τηρούντα ι στα Γενικά Αρχείου του Κράτους8. Να πως ε ίχε με 
λ ίγα λόγια: Στις 18 Αυγούστου 1852, ο Ενωμοτάρχης της 67ης 
Ενωμοτίας των πεζών Ν ικόλαος Λουκάς και ο ι χωροφύλακες 
Δ ημήτρ ιος Λιακόπουλος και Χρήστος Ζαφείρης, πήγαν μαζί 
με τέσσερ ις στρατιώ τες στο χωριό Κουτήφαρι της Μάνης για 
να εκτελέσ ουν ένα ένταλμα συλλήψεως που ε ίχ ε  εκδοθεί για

426 -  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ



Χωροφυλακή -  δημοτική ποίηση

τον Χριστόδουλο Φλαρέα ή Γεννηματά, κατηγορούμενο για 
ανθρωποκτονία.

Φτάνοντας στο χωριό κατέλυσαν στο σπίτι της μητέρας 
του Κωνσταντούς Φλάρινας -  έτσ ι βρίσκεται καταχωρημένη 
στα χαρτιά — .και από εδώ και πέρα άρχισε η κατάχρηση 
εξουσίας, με αποτέλεσμα να γίνουν ανακρίσεις σε βάρος του 
Ενωμοτάρχη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που κατάρτισε ο 
Δ ιο ικητής της Υπομοιραρχίας Ο ιτύλου Υπομοίραρχος Αντώ
νιος Ρεβελιώτης, ο Ενωμοτάρχης Λουκάς και οι ακόλουθοί 
του έμειναν πέντε ημέρες στο σπίτι της φλάρινας, που τους 
«παρεχώρησε με αφθονίαν τα αναγκαία τρόφιμα». Στο τέλος 
ανάγκασαν να πουλήσει 200 οκάδες σιτάρι «εις τιμήν ευτελε- 
στάτην επί τω λόγω ότι δεν είχε τροφήν δια το απόσπασμα». 
Ακόμη ο Ενωμοτάρχης κατηγορήθηκε ότι βασάνισε τη Φλά- 
ρινα και γενικά μεταχειρ ίστηκε την ίδ ια και τα ανήλικα παιδιά 
της «με τα πλέον απάνθρωπα και σκληρά μέσα».

Ο κατηγορούμενος Ενωμοτάρχης είπε στην απολογία του 
τα ακόλουθα: «Κατέλυσα ε ις  την οικίαν αυτής σχεδόν δύο 
ημέρας και αφού δεν εύρομεν ούτε ψωμί ούτε άλευρον (διότι 
η οικοδέσποινα Κωσταντού Φλάρινα αφ' ου μας είδεν  έγ ινε 
άφαντος) ηναγκάσθησαν οι στρατιώται να δώσουν εκ του 
ευρεθέντος σίτου ε ις  την οικίαν της Φλάρινας εν σάκκον 
εμπεριέχοντα έως τρ ιάντα  οκάδας σίτον ε ις  τους συγχωρίους 
της και επομένως ανεχώρησα αφ' ου είδον ότι η σύλληψις του 
Φλαρέα καθίστατο ακατόρθωτος. Λυπούμαι δια την οποίαν με 
κάνουν κατηγορίαν και παρακαλώ να εξετασθώσι οι τό τε  πα- 
ρευρεθέντες μαζί μου στρατιώται και Χωροφύλακες και αν 
αποδειχθή ότι έπραξα όσα η παθούσα εκθέτε ι, τό τε  ας εφαρ
μόσουν καθ' ημών οποίαν ποινήν ο νόμος προβλέπει, απεναν
τίας δε, να καταδιωχθή ο συκοφάντης».

Τα ίδια περίπου κατέθεσε και ο Χωροφύλακας Λιακόπου- 
λος. Η φλάρινα — που ήταν αγράμματη — επιβεβαίωσε τα όσα 
είχε καταγγείλει με έγγραφη αναφορά της, με εξαίρεση τα 
περί βασανισμού της. Αναφερόμενη σ' αυτό το θέμα είπε τα 
ακόλουθα: «Μου έκαμαν πολλάς απειλάς, αλλά ουδεμίαν κά- 
κωσιν έκαμαν εις εμέ και τα τέκνα  μου, αλλά όσα η αναφορά 
λέγε ι έγιναν χωρίς να το ηξεύρω». Στο φάκελλο δεν υπάρ
χουν άλλα έγγραφα και έτσ ι δεν ξέρουμε «πως έκλεισε» η 
υπόθεση. Υστερα από όλα αυτά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο 
λαός έβαλε στα χείλη της Φλάρινας το παραπάνω τραγούδι με 
ενα τρόπο που θα τον ζήλευε και ένας σημερινός επιθεωρη- 
σ ιογράφος . . .

Το τραγούδι που θα ακολουθήσει είναικαι αυτό Μανιάτικο. 
Πρωτοακούστηκε στα 1852 και έχει σχέση με τα «Παπουλά- 
κεια» που συντάραξαν εκείνη  τη χρονιά τη Μάνη. Ο ανώνυμος 
δημιουργός του σαρκάζει με αρκετή δόση υπερβολής καθώς 
αναφερετα ι σε κάποιες αποτυχημένες προσπάθειες Αξιωμα
τικών για να συλλάβουν τον Παπουλάκο, που για ένα διά
στημα τον προστάτευε ένα αμέτρητο πλήθος από φανατι
κούς οπαδούς του. Ανάμεσα στους Αξιωματικούς που σατυρί- 
ζονται είνα ι και ο Αντισυνταγματάρχης Χωροφυλακής Δημή- 
τρ ιος Κουτσογιαννόπουλος.

Το τραγούδι αυτό πρωτοδημοσίευσε στα 1853 εφημερίδα 
της Τρίπολης. Ακριβώς εκατό χρόνια αργότερα το ανέσυρε 
από την αφάνεια ο Σταύρος Σκοπετέας, δημοσιεύοντας το 
περιοδικό «Πελοποννησιακή Εστία» (τεύχος 7ο). Την επό
μενη χρονιά (1854) το αναδημοσίευσε ο Βασίλειος Πατριαρ- 
χέας στο «Πελοποννησιακό Ημερολόγιο», από όπου και το 
μεταφέρουμε εδώ:

Στα χίλια οχτακόσια πενήντα δύο 
Αγιοπατέρας ήρθε στον κόσμο να κηρύξη,

Ο μοίραρχος Μήτρος Δεληγιώργης -  ένας από τους πρώτους δέκα 
μοιράρχους της Χωροφυλακής και ηγετική μορφή του αγώνα της Πα
λιγγενεσίας -  πολέμησε με πείσμα τις ληστρικές συμμορίες. Η λαϊκή 
μούσα δεν ήταν δυνατό να μην εξυμνήσει τα κατορθώματα του απο
σπάσματος του.

Που ήταν με τους αλλόφυλους για να μετανοήση.
Κι' ο βασιλιάς τόνε ζητάει για να τόνε συλλάβει 
Ένα καράβι έστε ιλε  στον Κότρωνα κ ι ’ αράζει

Κι' οι Κοτρωνιάτες σκιάχτηκαν πως θελα τους επάρη. 
- Γ ύ ρ ε  πίσω Σταρόγιαννη, με τον Πετροπουλάκη,

Κι' εδώ θαν το ξοφλήσετε τ ' αλώνι τ '  αλωνάκι.
ΚΓ εφτούνες οι ψειροποδιές που κρούανε στ ' Αλώνι,
Τα μέσα όπου μπήκανε καμμία δε γλυτώνει.

Και ο Κουτσογιαννόπουλος πολλά ήταν φαντασμένος,  
Μα μεσ ' στον πισωγυρισμό λω νάτανε χεσμένος.
Και από δε εφύγανε, επήγαν στη Λαγκάδα  
Και τους ελυταρώσανε σαν να ήτανε ζαρκάδια.
ΚΓ εκείνο ι το δοκήθηκαν πως θε να φάνε ξύλο,
ΚΓ ο Πουλικάκος έφευγε  σα λυσμένο σκύλο.
Κι ο Σάσαρης επήδησε κάτου στα Καμπινάρια 
ΚΓ όλοι τον εβαρέσανε με  πέτρες, με  λιθάρια.

Ξαναγυρίζοντας στα τραγούδια του -  ας τον πούμε έτσ ι -  
«ληστρικού κύκλου», διαπιστώνουμε ότι ένας από τους πολυ- 
τραγουδισμένους λήσταρχους του περασμένου αιώνα, ήταν
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αναμφίβολα ο Χρήστος Νταβέλης. Η εξόντωσή του  έγ ινε  στις 
12 Ιουλίου 1856 στο Ζεμενό της Αράχωβας από τα  αποσπά- 
σματά του Μ οιράρχου Πέτρου Βακάλογλου, του Υπολοχαγού 
Ιωάννη Μέγα και άλλων Αξιωματικών του Στρατού και της 
Χωροφυλακής. Μαζί με τον  Νταβέλη εξοντώ θηκαν και οι λή
σταρχοι Λουκάς Μ πελιούλιας ή Κακαράπης, ο Τζώπας ή Κου- 
κουβίνος, ο Φ ουντούκης και ο Ζαφείρης. Έ να  από τα  τραγού
δια του Νταβέλη -  που σήμερα δεν το  ακούμε συχνά -  το 
καταγράψαμε πρόσφατα στο Σούλι, ένα μικρό ορεινό  και σχε
δόν ακατο ίκητο  οικισμό της Μεσσηνίας. Όπως μας είπαν 
εκεί, στα παλιά τα χρόνια το τραγουδούσαν σε κάθε γλέντι. Το 
συμπέρασμα που βγα ίνε ι από όλα αυτά, ε ίνα ι ό τ ι ο θρύλος του 
Νταβέλη ε ίχε  φτάσει τό τε  μέχρι τη νότια  Πελοπόννησο. Ο 
δημιουργός του τραγουδιού βάνει στα χείλη του Νταβέλη και 
του Κακαράπη ένα ανήσυχο διάλογο την ώρα της καταδίωξής 
τους από τα  αποσπάσματα:

Μας πήρε η μέρα  και η αυγή 
Μας πήρε το μεσημέρ ι  
-Κ α καρ ά π η  και Νταβέλη  -  
Και που θα λημερ ιάσουμε  
Νταβέλη θα μας πιάσουνε 
Που θα κάνουμε λημέρ ι
-  Κακαράπη και Νταβέλη  -  
Σ' αυτή τη ράχη την ψηλή 
Κει θα κάνουμε λημέρ ι
-  Κακαράπη και Νταβέλη  -

Στο ίδ ιο μέρος καταγράψαμε ένα άλλο δημοτικό  τραγούδι 
που εξυμνε ί κάποιον Τριπολιτσιώτη λήσταρχο, που για τη 
σύλληψή του είχαν βγει στα βουνά ισχυρές -  όπως αφήνει να 
εννοηθεί -  δυνάμεις Χωροφυλακής.

Ένας Μοίραρχος Κ ι ’ ένας Συνταγματάρχης
Ζώσαν τα βουνά μωρέ Σελιώτη
-  Γειά σου Ντούρντουνα Ντρομπολιτοιώτη  -
Ζώσαν τα βουνά το Ντούρντουνα να πιάσουν
Τον αρχιληστή τον κλέφτη της Ελλάδας
Τον αρχιληστή μωρέ Σελιώτη
-  Γεια σου Ντούρντουνα Ντρομπολιτοιώτη  -

Τέλος στο Σούλι της Μεσσηνίας καταγράψαμε ένα τρ ίτο  
τραγούδι, που αναφ έρετα ι στα ξεφαντώ ματα ενός Ενωμο
τάρχη με τη συνοδεία  οργάνων όχι αστυνομικών, α λ λ ά . . . 
μουσικών. Κρίνοντας από τα λόγια  του τραγουδιού αυτού,

Τελευταία προσφορά στο νεκρό συνάδελφο, που λίγο πριν σκέπασε 
το άγιο χώμα της Ιωνικής γης. Εκατοντάδες χωροφύλακες καθαγίασαν 
με το αίμα τους τα μικρασιατικά χώματα.

μπορούμε να συμπεράνουμε με ασφάλεια ότ ι τα  ξεφαντώ 
ματα του Ενωμοτάρχη, κάθε άλλο παρά συγκινούσαν την εκ 
λεκτή  τη ς  καρδιάς του, που εκμυστηρευόταν στη «μανούλα 
της»:

-  Βαρέθηκα μανούλα μου μ '  αυτό το Νωματάρχη
Κάθε μερούλα  σπίτι μας τη νύχτα στην αυλή μας  
Με το μπουζούκι παίζοντας, με  το β ιολί βαρώντας 
Πότε θα γίνει ο γάμος μας και πότε η χαρά μας;

-  Το Μάη θα γ ίνε ι ο γάμος μας το Μάη και η χαρά μας.

Ώ σ τε  λοιπόν το  δημοφ ιλέστατο σήμετα μπουζούκι «κε
λαηδούσε·. κάποτε στα χέρ ια  των οργάνων τη ς  τάξεω ς και 
μάλιστα προτού εμφανιστούν στα χρόνια του μεσοπολέμου οι 
οργανω μένες ρεμπ έτικες κομπανίες. Μια πρόσθετη επ ιβε
βαίωση απ οτελεί το  δ ιήγημα του Παπαδιαμάντη «Στρίγλα 
Μάνα», όπου παρουσιάζονται δυο νεαρο ί Χωροφύλακες να 
παίζουν μπουζούκι μέσα στο θάλαμο της Υπηρεσίας τους. Γι' 
αυτό άλλωστε σε παλιές δ ια ταγές με θέμα την «ευταξίαν και 
ευκοσμίαν» των θαλάμων, ανάμεσα στα πολλά «απαγορεύε
ται» ήταν και «Η χρήσις μουσικών οργάνων κατά τας ώρας 
αναπαύσεως του προσωπικού» . . .

Μ' ένα λόγο φ α ίνετα ι ότ ι ο ι παλιοί Υπαξιωματικοί και Χω
ροφύλακες ήταν πολύ μερακλήδες. Αρκεί να σημειω θεί ότι 
κάποτε ένας Ζακυνθ ινός Ενωμοτάρχης, τόσο πολύ μαγεύ
τηκε στο άκουσμα μιας νυχτερ ινής καντάδας στης Πλάκας τα 
στενά, ώστε ξέχασε ότι ήταν «της εφόδου» και ενώθηκε με 
τους κανταδόρους, με αποτέλεσμα να π ιαστεί «επ' αυτο- 
φώρω» από τον Αστυνομικό Δ ιευθυντή  Εμμ. Ζυμβρακάκη, 
που φημιζόταν για την αυστηρή προσήλωσή του στο υπηρε
σιακό καθήκον.

Μια άλλη φορά -  στην Αθήνα και πάλι -  κάποιος Χωροφύ
λακας που εκτελούσ ε νυχτερ ινή  υπηρεσία «σκρπού τοποθέ- 
του», συναντήθηκε στους δρόμους της Νεάπολης μ' ένα με
γάλο τροβαδούρο της παλιάς Αθήνας. Τον Πατρινό Κωνσταν
τίνο  Πορφυρόπουλο, που ε ίχε γ ίν ε ι πασίγνωστος από τη συγ
κλονιστική ερμηνεία  της μελωδίας εκείνου  του καιρού «πριν

428 -  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ



Χωροφυλακή -  δημοτική ποίηση

Π ψυχή μου ανεβεί εις τους ουρανούς». Το όργανο της τά- 
ξεως, αντί να εφαρμόσει τ ις  δ ια τάξεις «περί κοινής ησυχίας», 
στάθηκε και άκουγε εκστατικός το τραγούδι του Πορφυρό- 
πουλου. «Ο Χωροφύλαξ — σημειώνει χρονογράφος της επο
χής εκείνης -  συγκινημένος από την μελαγχολικήν μελωδίαν 
του τραγουδιστού αναφωνεί: -  Τραγούδα το άλλη μια φορά 
και ας πάμε και οι δυο στην φυλακή! ...» .

Καιρός όμως να ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας. Από τα 
νεώτερα δημοτικά τραγούδια διασώθηκε το επόμενο που, 
αφιέρωναν οι Έ λληνες της Μικρασίας στα χρόνια του πολέ
μου στον τό τε  Ανθυπομοίραρχο και μετέπ ειτα  Αντιστράτηγο 
Αναστάσιο Χομπίτη, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για την προσ
τασία τους από τους τσ έτες:

Γεια σου Χομπίτη ξακουστέ τσακίρη κομαντάρη  
Πούχεις αγγελική θωριά και την καρδιά λιοντάρι. 
Χαρίζει το απόσπασμα ελευθερ ία  και τάξη 
Τους τσέτες διασκορπίζετε από βουνά και δάση.
Οι Τούρκοι εις  το διάβα σας σκύβουν και προσκυνούσι 
Πέσανε τα κεφάλια  σας Γιουσούφ κι'  Αλή τσαούση. 
Εκατοντάδων τσέτηδων και του εφφέ Μεμέτη  
Απόσπασμα της λευτερ ιάς νάχεις πολλά τα έτη. 
Λιοντάρια είναι οι άντρες σου, αητοί πετούν κοντά σου 
Γεμάτο δόξα και τιμή, Χομπίτη, τ ’ όνομά σου9.

Όπως σημειώσαμε στην αρχή, ο συνάδελφος Μοίραρχος 
Δημήτρης Μανωλάκος, δημοσίευσε κατά καιρούς στο περι
οδικό μας Μανιάτικα μοιρολόγια που έχουν σχέση με τη Χω-

Πάνω: Ο μοίραρχος Πέτρος Βακάλογλου (1809- 1884). Το απόσπα
σμά του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξόντωση του λήσταρχου Ντα- 
βέλη, το 1856 στο Ζεμενό της Αράχωβας. Κάτω: Το καταδιωκτικό από
σπασμα του τότε ανθυπομοίραρχου Χομπίτη στη Μαγνησία της Μ. 
Αοιας (1920). Η δράση του αποσπάσματος έγινε θέμα ελληνικών, μα και 
τούρκικων, δημοτικών τραγουδιών.

ροφυλακή. Το εντυπωσιακό για την περίπτωση στοιχείο είνα ι 
ότι ο ι πληθωρικοί σε συναισθήματα Μ ανιάτες έχουν συμπερι- 
λάβει σ' αυτά και άνδρες της Χωροφυλακής καταγόμενους 
και από άλλες περιοχές, που τους βρήκε ο θάνατος όταν 
υπηρετούσαν στη Μάνη.

Από την ενδιαφέρουσα αυτή εργασία μεταφέρουμε εδώ
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ένα μο ιρολόι για  τον καταγόμενο από τη Μάνη Ανθυπασπιστή 
Χωροφυλακής Παναγιώτη Βουδικλάρη. Το 1942 καταδιωκό- 
μενος από τ ις  αρχές κατοχής γ ια  πατριωτική δράση, προσπά
θησε να δ ιαφύγει στη Μέση Ανατολή. Π ιάστηκε όμως από 
τους Τούρκους και παραδόθηκε στους Γερμανούς που τον 
εκτέλεσ α ν στη Λήμνο. Να πως ε ίδ ε τη θυσία του το  λα ϊκό αυτό 
ελεγε ίο :

Πάλι ηρωική γενιά για σένα αστράφτει και βροντά  
Πάλι σε βρήκε η συμφορά και βγήκε  ο ήλιος δυτικά.
Εκεί στη Λήμνο στο νησί πιάστη λεβέντης  με στολή  
Του Βουδικλάρη το παιδί, το μάλαμα και το φλουρί.
Το πιάσανε οι Γερμανοί και τα σκυλιά οι Αγαρηνοί  
Και τόβαλαν σκοποβολή γ ιατί 'χε δράση εθνική.
Έπεσε δίχως βογγητό το κεπαρίασι τ '  αψηλό 
Με περηφάνεια και ψυχή για της πατρίδας την τιμή.
Ε, Πότη, πρώτε της γεν ιάς και παλικάρι της φωτιάς 
Της Μάνης Αξιωματικέ και της Ελλάδας διαλεχτέ.
Στην Κάτου Γ η σαν κατεβε ίς  κ ι '  άλλους  λ εβ έν τες  θε να βρεις  
Που λευτερ ιά  ζητήσανε και θάνατο κερδίσανε.
Εκεί δεξιά τους θα σταθείς, όπου σε πρέπει να β ρ ε θ ε ίς '0.

Μια άλλη δημιουργία  της λα ϊκής μούσας στα χρόνια  της 
Κατοχής, αναφ έρετα ι στην καταστροφή των Ανωγείων της

Κρήτης, σε αντίποινα γ ια  την απαγωγή του Γερμανού Στρατη
γού Χ ά ϊντρ ιχ  Κράϊπε. Στο παράτολμο αυτό εγχείρημα πήραν 
μέρος τρ ε ις  Χωροφύλακες: Ο Μανόλης Πατεράκης, ο Στρα- 
τής Σαδιολάκης, και ο Αντώνης Ζαϊδάκης.

Οι δυο πρώτοι συνοδέυσαν τον αιχμάλωτο Στρατηγό από 
το σημείο της απαγωγής του μέχρι την Αίγυπτο, ύστερα από 
πολυήμερες π ερ ιπ έτειες στα βουνά της Κρήτης. Ο πρώτος 
σταθμός τους ήταν τα Ανώγεια, όπου ο αρχηγός της ομάδας 
απαγωγής Πάτρικ Λη Φέρμορ και ο Χωροφύλακας Σαβιολά- 
κης, είχαν πολλές γνω ριμ ίες ο πρώτος από τα  εκε ί συχνά του 
περάσματα και ο δεύ τερος  από την  προϋπηρεσία του στο 
Σταθμό Χωροφυλακής Ανωγείων.

Οι Γ ερμανο ί μαθαίνοντας για τη συμμετοχή των Ανωγεια- 
νών στη φυγάδευση του  αιχμαλώτου Στρατηγού, ξέσπασαν 
όπως είπαμε σε αντίποινα. Στις 13 Αυγούστου 1944 μετέβα 
λαν σε ερείπ ια τη γραφ ική κωμόπολη των Ανωγείων με τους 
καλόκαρδους και φ ιλόξενους κατοίκους, που ε ίνα ι γνωστοί σ’ 
όλοκληρη την Κρήτη για  την  καταπληκτική τους ευστροφ ία.

Η Καρδαμύλη της Μάνης. Η Μάνη υπήρξε εστία αναστατώσεων καθ’ 
όλη την οθωνική περίοδο. Μια απ’ αυτές υπήρξαν και τα «Παπουλά- 
κεια». Η Μάνη, όμως, είναι και γενέτειρα μιας μεγάλης σειράς τραγου- 
διών -μο ιρολογιώ ν με θέμα τους χωροφύλακες. Μερικά μάλιστα απ' 
αυτά αναφέροντατ και σε χωροφύλακες που κατάγονταν από άλλα 
μέρη της Χώρας.



Ο γερμανός στρατηγός Κράιπε στην περιοχή Ανωγείων Κρήτης μαζί 
με τους απαγωγεις του, από τους οποίους διακρίνονται στη φωτογρα
φία οι χωροφύλακες Γ. Τυράκης, Ε. Πατεράκης και Ευστρ. Σαβιολάκης.

Σ' αυτή την καταστροφή αναφέρετα ι το απόσπασμα του ακό
λουθου τραγουδιού σε καταγραφή Φραγκάκη που δημο
σίευσε ο Περάνθης στη γνωστή Ανθολογία του:

Τ' Αυγούστου εις  τις δέκα τρεις, καταραμένη η ώρα 
Μια συφορά μας πλάκωσε και μια μεγάλη μπάρα.
Πέντε χ ιλ ιάδες Γερμανοί μας είχαν 'γκυκλωμένους,
Τση άντρες μας γυρεύανε ωσάν τση λυσσασμένους.
Μόνα μου αυτό το θέαμα ποτές να μην το δείτε  
Καλύτερα στα μνήματα αζωντανοί να μπείτε.
Γυναίκες γέρους και παιδιά όλους μας κυνηγούνε  
Και στο σχολειό μας μάζεψαν, με  λύσσα μας ρωτούνε:
-  Τι κάματε τους Γερμανούς, τον Κράϊπε, το Σήφη;
Σκυλιά η προπαγάνδα σας και θα μας αφανίσει.
Τι αυτό τώρα παλιόοκυλα, τ' Ανώγεια θα καούνε  
Σταυρούς σ τ ’ Αρμί θα στήσουνε για να σας μαρτυρούνε'".

Τελειώνοντας θα πρέπει να πούμε ότι το θέμα δεν εξαν
τλήθηκε με τούτο το σημείωμα. Υπάρχουν ακόμη και άλλα

θησαυρισμένα και αθησαύριστα δημιουργήματα της λαϊκής 
μας ποίησης, που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη Χωρο
φυλακή. Πάνω στο θέμα αυτό ίσως μας δοθεί η ευκαιρία να 
ξανασχοληθούμε πολύ σύντομα.
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Αγώνας κατά της ληστείας

Η Χωροφυλακή 
κατά της ληστείας

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΗΣΤΕΙΑΣ

Η κοινωνική μάστιγα της ληστείας, που ταλαιπώρησε τη 
χώρα μας ολόκληρο τον περασμένο αιώνα και που με εξάρ
σεις και υφέσ εις  έφθασε μέχρι τ ις  αρχές του μεσοπολέμου', 
έχ ε ι τ ις  προεκτάσεις της στο μακρινό ελληνικό  παρελθόν της 
Τουρκοκρατίας. Οι ε ιδ ικο ί δε κοινω νικοπολιτικο ί όροι, που 
διαμορφώθηκαν στη χώρα μας μετά των Αγώνα, συνετέλεσαν 
στην αναβίωση του ληστρ ικού εθ ίμου2. Αν και οι όροι είχαν 
αλλάξει και εκε ίνο  που θεω ρούνταν λεβ εν τ ιό  και παλικαρο- 
σύνη στην περίοδο της τουρκοκρατίας στους μεταπ ελευθε- 
ρωτικούς χρόνους χαρακτηρ ιζόταν μίασμα και καταισχύνη 
που προσέβαλε έναν ολόκληρο λαό, περήφανο, φ ιλότιμο, φ ι
λόξενο και γεννα ίο, όπως ε ίνα ι στην ολότητά  του ο Ελληνικός 
λαός. Ωστόσο κάτω από τ ις  ε ιδ ικ ές  συνθήκες της εποχής οι 
κακουργ ίες3 των ληστών πολλές φορές παρουσιάζονταν στα 
μάτια του απλού λαού ως πράξεις γ εννα ίες  και ιπποτικές 
αφού στρέφονταν ενα ντίον  των ο ικονομικά  ευρώστων κοινω
νικών στρωμάτων και των πλουσίων ξένων περιηγητών και 
αφού μέρος από τη λε ία  δ ια τίθονταν με καπηλευτικό τρόπο 
από τους ληστές σε οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων 
ατόμων. Α ναφέροντα ι περιπτώσεις που ληστές επροίκιζαν 
ορφανά κορ ίτσ ια  ή εξόδευαν χρήματα για τη θεραπεία πτω
χών ασθενών που δε δ ιέθετα ν  οικονομικά  μέσα γ ια  τη θερα
πεία τους.

Οι δ ιάφοροι συγγραφείς, έλληνες και ξένοι, που ασχολή
θηκαν με το ληστρ ικό δράμα στην Ελλάδα, ο καθένας τους 
εξετά ζε ι το θέμα από δ ιαφ ορετικής σκοπιάς, αν και σ τις βασι
κές τους γραμμές οι απόψεις των περισσοτέρων συγγραφέων 
τα υτίζοντα ι ως προς τα γενεσ ιουργό  α ίτ ια  της ληστείας και 
την αδυναμία του κράτους να την αντιμετω π ίσει σωστά. 
Εκείνο που λείπ ει από την ελληνική  βιβλιογραφ ία ε ίνα ι η 
έλλειψ η μιας μονογραφ ίας που αναφ έρετα ι ε ιδ ικά  στη συμ
βολή των διωκτικών οργάνων στη δίωξη της λησ τείας και 
ε ιδ ικώ τερα  της Χωροφυλακής, η οποία ε ίχε  επωμισθεί το με
γαλύτερο  βάρος του κατά της λησ τείας αγώνα.

ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ
Τα α ίτια  της αναβιώσεως του ληστρ ικού βίου στη χώρα μας 

ε ίνα ι πολλά και αν καταφύγουμε στην περιπτωσιολογική τους 
αρίθμηση θα μπορούσαμε να γεμ ίσουμε σελ ίδες ολόκληρες. 
Τα πραγματικά όμως α ίτια  του ληστρ ικού δράματος στη 
μεταπ ελευθερω τική Ελλάδα εξεταζόμενα  με μεθόδευση και 
σύστημα μπορούν να καταταγούν σε δύο -  τρ ε ις  βασικές 
κατηγορ ίες. Την καλύτερη κατάταξη των αιτίων της ληστείας 
έκανε ο αείμνηστος Σ τρατηγός Χωροφυλακής Κων/νος Αν
τωνίου στο β ιβλίο του «ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑ
ΚΗΣ», τόμος Α.' Σύμφωνα με την κατάταξη του Αντωνίου τα 
α ίτια  της λησ τείας δ ιακρ ίνοντα ι σε τρ ε ις  βασ ικές κατηγο
ρ ίες4:

α. Σε ενδογενή γεν ικά  και σε ενδογενή περιοδικά αίτια, 
θ. Σε εξωγενή γεν ικά  και σε εξωγενή περιοδικά α ίτια  και 
γ. Σε συντρέχοντα  αίτια.
Κάθε κατηγορία  και υποκατηγορία αιτίων αναλύοντα ι σε 

πληθώρα περιπτώσεων και ο αναγνώστης χάνετα ι μέσα στον 
κυκεώνα των περιπτωσιολογικών διατυπώσεων χωρίς να 
μπορεί να συλλάβει την ουσία του θέματος. Γι' αυτό στην 
εργασία μας αυτή θα προςπταθήσουμε να αποφύγουμε τ ις  
αν ιαρές απαριθμήσεις αιτίων και θα προχωρήσουμε σε μια 
ουσ ιαστικώ τερη δ ιερεύνηση του θέματος.

Ναπολέων Δοκανάρης, α ν τ ισ υ ν τα γ μ α τά ρ χ η ς  

α. Ενδογενή αίτια:
Ο φείλοντα ι σ τις γεν ικό τερ ες  συνθήκες ζωής που επικρά

τησαν στη μεταπ ελευθερω τική Ελλάδα και που είχαν σαν 
αποτέλεσμα να κλονίσουν την παραδοσιακή οικονομία  της 
χώρας και ο ι άνθρωποι να μην ε ίνα ι σε θέση να προσαρμο- 
σθούν στα νέα δεδομένα.

Στη μεταπ ελευθερω τική Ελλάδα ε ίχε παρατηρηθεί κάμψη 
της επ αγγελματικότητας ακόμη και σε επαγγέλματα που από 
τη φύση τους δεν είχαν δεχθεί τ ις  επιπτώσεις του πολέμου, 
αλλά που η νέα δομή της ο ικονομίας της χώρας τα ε ίχε  αχρη
στεύσει. Στα α ίτ ια  αυτά αν προστεθούν οι εκ του μακροχρο
νίου πολέμου και του εμφυλίου σπαραγμού καταστροφές και 
ερημώσεις καταλαβαίνουμε τους λόγους για  τους οποίους ο 
έλληνας χωρικός του περασμένου αιώνα δεν μπορούσε να 
βρει ησυχία στον τόπο του και αναζητούσε την περιπέτεια. Η 
οικονομική λοιπόν εξαθλίωση του λαού έπαιξε το  σημαντικό
τερο  ρόλο στην αναβίωση της ληστείας στη χώρα μας. Στην 
οικονομική εξαθλίωση του λαού και ε ιδ ικώ τερα των αγωνι
στών σ υνετέλεσ ε και η αποτυχία της Α ντιβασ ιλείας και αργό
τερα  του ίδ ιου του Ό θω να να αντιμετω πίσει το στρατιω τικό 
πρόβλημα της χώρας που συνδεόταν άμεσα με την ο ικονομία 
της χώρας5.

Η Αντιβασ ιλεία  έθεσ ε ως στήριγμά της τ ις  βαυαρικές λόγ
χες. Από εδώ και πέρα αρχίζει η δυσπιστία ανάμεσα στους 
ανακτορ ικούς παράγοντες και στον κόσμο των καπετάνιων 
του Αγώνα. Έ τσι, απερίσκεπτα οι περί τον Ό θω να βαυαροϊ 
συμβουλάτορες διέλυσαν τα 10 ελαφρά τάγματα του στρα
τεύμ ατος και ο ι αγω νιστές που είχαν δώσει το αίμα τους για 
την πατρίδα πετάχτηκαν στους δρόμους και το  χε ιρότερο  
χωρίς την εξασφάλιση μιας κάποιας εργασίας. Η γη ε ίχε ερη
μωθεί και δεν υπήρχαν ούτε και τα στοιχειώδη μέσα δ ιατρο
φής για εκε ίνου ς που επί μία δεκα ετία  είχαν κρατήσει στους 
ώμους τους ολόκληρο το βάρος του Αγώνα. Πόσα και πόσα 
δεν περίμενε ο κόσμος των αγωνιστών από το κράτος το 
οποίο αυτο ί οι ίδ ιο ι με τ ις  προσωπικές τους θυσίες είχαν 
δημιουργήσει. Και όταν διαπίστωσε ότι το  κράτος αυτό τους 
παραγκωνίζει και στη θέση τους βάζει τους Βαυαρούς έπεσαν 
σε αθυμία και σε απογοήτευση. Δικαίως λοιπόν έπιασε το 
δημαγωγικό σύνθημα «Οι Βαυαροϊ τρώνε το ψωμί του λαού» 
που ηχούσε σαν σ ειρήνες από τ ις  αντιπ ολ ιτευόμενες τον 
Ό θω να π ολιτικές δυνάμεις και από τους θερμόαιμους και 
ευερέθ ισ τους αγωνιστές που άθελά τους εμπλέκονταν στα 
γρανάζια της πολιτικής και έπαιζαν το παιγνίδι ασυνειδήτων 
καιροσκόπων πολιτικών. Βεβαίως υπήρχε οικονομική δυσ
πραγία και τα α ιτήματα  των αγωνιστών δεν ήταν δυνατό με 
κανένα τρόπο να ικανοποιηθούν. Τά σφάλματα όμως της 
Αντιβασ ιλείας και του Ό θω να έδωσαν τα όπλα στους κακο- 
μαθημένους της πολιτικής να τους πολεμήσουν σωστά. Από 
εδώ και πέρα αρχίζουν οι στάσεις και ο ι επαναστάσεις που 
είχαν σαν έμμεσο αποτέλεσμα μετά την καταστολή τους να 
γεμ ίζε ι ο τόπος από ληστές. Αυτή ε ίνα ι η μορφή της καλουμέ- 
νης πολιτικής ληστείας η οποία υπήρξε η πιο επ ικίνδυνη και η 
οποία με τ ις  παραφυάδες και τα  πλοκάμια της είχε τη δύναμη 
να ανεβάζει και να κατεβάζει κυβερνήσεις. Η χρησιμοποίηση 
των ληστών στην εκλογική διαμάχη των κομμάτων και χαρι
στικο ί νόμοι που πετύχαιναν να ψηφίζουν ορ ισμένοι συναλ
λασσόμενοι με τους ληστές βουλευτές είχαν εξευ τελ ίσ ε ι την 
έννο ια  του κράτους και είχαν διασύρει τη χώρα διεθνώς. Η με 
τα ανέντιμα  αυτά μέσα διεξαγωγή του πολιτικού αγώνα ανά
μεσα στις αντιμαχόμενες π ολιτικές και ανακτορ ικές φατρ ίες 
έτρεπαν ένα μεγάλο μέρος του λαού προς την  παρανομία6.
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Στα ενδογενή της ληστείας α ίτια  θα πρέπει να κατατά
ξουμε και την αποτυχία της αλυτρωτικής πολιτικής που 
εφάρμοζε το επίσημο κράτος γ ια την απελευθέρωση των γ ε ι
τονικών με το ελεύθερο κράτος σκλαβωμένων περιοχών. 
Έ πειτα από κάθε αποτυχία των αλυτρωτικών κινημάτων η 
χώρα γέμ ιζε ληστές. Αυτό ήταν φυσικό γ ια τί εκε ίνο ι που πή
γαιναν να απελευθερώσουν τους υποδούλους αδελφούς και 
να μεγαλώσουν την Ελλάδα εγύριζαν εξουθενω μένοι και κα
θώς δεν ήταν δυνατό να υπάρξει οργανωμένη επ ιμελητεία  
επ ιστρέφοντας στη χώρα μεταβάλλονταν σε μάστιγες αρπα
γής των αγαθών των κατοίκων των παραμεθορίων περιοχών. 
Τα πράγματα είνα ι φτιαγμένα από τη φύση τους ο νικητής 
στρατιώτης να είνα ι υπερήφανος και να αντέχει στο κρύο, 
στην πείνα και στις κακουχίες, γ ια τί τρ έφ ετα ι με το συναί
σθημα της επιτυχίας της αποστολής του. Με πόση χαρά και με 
πόσο ενθουσιασμό άφηναν την παρανομία οι ληστές και 
έτρεχαν πρώτοι και καλύτερο ι στα εθνικά προσκλητήρια των 
αλυτρωτικών κινημάτων και με πόση απογοήτευση επέστρε-

Απόσηασμα Χωροφυλακής του ενωμοτάρχη Χορευτάκη στην περι
οχή της Φιλιπιάδας το 1920 για καταδίωξη των ληστών αδελφών Ράν
τζου κ.α. Στη μέση ο αποσπαοματάρχης ενωμ/ρχης Χορευτάκης και 
γύρω του οι χωρ/κες Παναγιώτης Παναγόπουλος, Κων/νος Χασομέ
ρης, Σπύρος Γιαννόπουλος, Αλκιβιάδης Δάφνος, Νικόλαος Καραφώ- 
της και Ανδρέας Κουτσίκος.

φαν έπειτα από κάθε αποτυχία του κινήματος. Οι παραδόσεις 
της κλεφτουργιάς και του μακροχρονίου Αγώνα συνθλίθον- 
ταν κάτω από το θλιβερό παρόν και το κατασκότεινο μέλλον 
και καθώς δεν υπήρχε δ ιέξοδος διοχετεύσεω ς της σχολά- 
ζουσας εθνικής δραστηριότητας σε πράξεις γεννα ίες και 
ηρωικές μοιραίως έστρεφε τις  ανήσυχες και ταραγμένες ψυ
χές των αγωνιστών στην παρανομία. Ο πληγωμένος λοιπόν 
εθνικός εγωισμός τροφοδοτούσε τη ληστεία. Η κακή λε ι
τουργία  των κρατικών υπηρεσιών και ανηθ ικότητα  πολλών 
κρατικών οργάνων δημιουργούσαν συνθήκες ανυπακοής και 
ανυποληψίας του κράτους7. Η ανάθεση διώξεως της ληστείας 
σε ακαταλλήλους στρατιω τικούς ή παραστρατιωτικούς σχη
ματισμούς και το πολυδαίλαλο των αρμοδιοτήτων των διω κτι
κών αρχών. Η ανάμιξη της πολιτικής στα έργα της δικαιοσύ
νης και η εγκληματική επ ιείκεια  των Δ ικαστηρίων8. Το αχει- 
ραγώγητο της μεγάλης μάζας του λαού είχε σαν αποτέλεσμα 
την εκμετάλλευση των απλών ανθρώπων του λαού από τους 
επαγγελματίες της πολιτικής και δεν είνα ι λ ίγες οι περιπτώ
σεις που ο λαός αυτός οδηγούνταν στην παρανομία και στο 
έγκλημα (στάσεις -  επαναστάσεις) χωρίς να ξέρε ι το γιατί.

6. Εξωγενή αίτια:

Στα εξωγενή (γενικά και περιοδικά) α ίτια  μπορούμε να
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κατατάξουμε την επέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων στις 
εσω τερ ικές υποθέσεις της χώρας μας. Στη δημιουργία  πρα
κτόρων από τ ις  ίδ ιες  ξένες δυνάμεις που ενεργούσαν για την 
αποσταθεροποίηση της χώρας, ιδίως όταν ήθελαν να εκβ ιά 
σουν την κυβέρνηση να προθεί σε υποχωρήσεις που ευνοού
σαν τα συμφέροντα  ά λλοτε τη ς  μιας και ά λλοτε της άλλης των 
Μεγάλων Δυνάμεων. Την παρεμπόδιση από τ ις  ίδ ιες  ξένες 
δυνάμεις της πραγματοποιήσεως των σκοπών της αλυτρωτι- 
κής π ολ ιτικής9 αφού σε κάθε περίπτωση επενέβα ιναν υπέρ 
της Τουρκίας και εμπόδιζαν τους Έ λληνες  να εκμ ετα λλευ 
τούν  τ ις  περ ιστάσεις και να πετύχουν στους στόχους τους 
στις περιπτώσεις εκ ε ίν ες  που η Τουρκία ήταν απησχολημένη 
σε άλλες περιοχές. Η τουρκική  αντίδραση και οι υπό της 
Τουρκίας υπ οθαλπ τόμενεςσυμμορίες10. Η αναρχία που επι
κρατούσε στις γ ε ιτο ν ικ ές  τουρκοκρατούμενες Ελληνικές 
περιοχές, καθώς και οι συνθήκες ασφαλείας στις περιοχές 
α υτές ήσαν τρ ισάθλιες, ε ίχ ε  μεταδοτικό  αποτέλεσμα και στη 
γε ιτο ν ική  Ελλάδα. Η φαυλότητα  των τουρκικώ ν διο ικητικώ ν 
και στρατιω τικών αρχών ε ίχε σαν αποτέλεσμα, πέραν από την 
εχθρική πολιτική της επισήμου Τουρκίας, να δημ ιουργεί 
αφόρητη κατάσταση στις μεθορ ιακές περ ιοχές καθώς οι 
τούρκο ι Αξιωματούχοι εχρηματίζονταν και συνεργάζονταν με 
τους ληστές.

γ. Συντρέχοντα αίτια:
Στα συντρέχοντα  α ίτια  μπορούν να ενταχθούν όλες οι 

έκ τα κτες  και απρόβλεπτες καταστάσεις που επ έτε ιναν την 
υπάρχουσα επ ικίνδυνη κατάσταση από απόψεως τάξεω ς και 
ασφαλείας. Η πλημμελής φύλαξη των συνόρων. Ο ίδ ιος ο 
ληστρ ικός βίος και το  νομαδικό πνεύμα της ιδ ιόμορφης ζωής 
των βλαχοποιμένων. Ο αντίκτυπος από τα δ ιεθνή γεγονόταν 
και οι δυσμενείς  επιπτώσεις από την αποτυχία της ο ικονομ ι
κής κυβερνητικής πολιτικής.

Από τους ξένους συγγραφείς, που ασχολήθηκαν με το 
θέμα της ληστείας στην Ελλάδα τον περασμένο αιώνα, 
περισσότερο α ντικε ιμ εν ικό ς  και ακριβής στους συλλογι
σμούς του ε ίνα ι ο αμερικανός πρεσβευτής στην Αθήνα Κάρο
λος Τάκερμαν. Ο Τάκερμαν στο βιβλίο του «Οι Έ λληνες  της 
σήμερον» το  οποίο εξέδωσε το  έτος 1872 εξετά ζε ι δ ιεξοδ ικά  
και το θέμα της λησ τείας στην Ελλάδα και αναφ έρετα ι και στα 
α ίτια  που την  προκαλούσαν. Σύμφωνα με την κατάταξη του 
Τάκερμαν τα α ίτια  τη ς  ληστείας ο φ ε ίλο ντα ι11 : α) Στην 
εχθρική στάση της Τουρκίας ένα ντι της Ελλάδας, β) Στις 
π ολιτικές περιστάσεις, γ) Στις απρεπείς ενέρ γε ιες  μερίδας 
βουλευτών, δ) Σ τις ξένες  υποκινήσεις, ε) Στη συναλλαγή της 
πολιτείας και των οργάνων αυτής, και στ) Στην απαράδεκτη 
επ ιε ίκε ια  των δικαστηρίων.

ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ
Έ να άλλο σημείο που χρειάζετα ι ιδ ια ίτερη διευκρίνηση 

ε ίνα ι η ιδιάζουσα μορφή της ληστείας που κάθε φορά εμφανί-

Οι ληστές Ματρόζος και Σαλόγιαννος, οι οποίοι συνελήφθησαν το 
1928 κοντά στο χωριό Προσήλιο Παρνασσίδας μετά από συμπλοκή με 
απόσπασμα Χωροφυλακής υπό το διοικητή της Υποδιοίκησης Χωρ/κης 
Αμφίσσης, μοίραρχο Σπυρόπουλο. Η εποχή της παραδοσιακής λη
στείας έδυε οριστικό, ενώ οι κλασικοί τύποι των ληστών έμπαιναν γιο 
πάντα στα φωτογραφικά άλμπουμ.

ζετα ι με χαρακτηρ ιστικές και δ ια φ ορ ετ ικές  διαστάσεις.
Σύμφωνα με την κατάταξη που έκανε ο νέος φ ιλόλογος 

και ιστορικός Γ ιάννης Κολιόπουλος στο περισπούδαστο σύγ- 
γραμά του «ΟΙ ΛΗΣΤΕΣ», Αθήναι 1980, τη λησ τεία  μπορούμε 
να διακρίνουμε στις εξής μ ορφ ές12 : α) Τη μεθοριακή. Β) Την 
αλυτρω τική. γ) Την κλεφταρματολική, και δ) Τη νομαδική. Η 
κατάταξη αυτή, σύμφωνα με τ ις  απόψεις του συγγραφέα, 
«αφορά την  οργανωμένη και ιεραρχικά διαρθρωμένη συμμο
ρία στα πλαίσια ενός ευρύτερου  κυκλώματος συνεργατών και 
συμφερόντων».

Οι μορφές της λησ τείας παρουσιάζουν την  εξής εικόνα 
κατά κατηγορ ίες:

Η μεθοριακή μορφή αφορά τ ις  σχέσεις της χώρας μας με 
την Τουρκία, τ ις  συνθήκες ασφαλείας που επικρατούσαν στη 
γε ιτο ν ική  χώρα και τ ις  συναλλαγές των Τούρκων στρατιω τι
κών και δ ιο ικητικώ ν υπαλλήλων13, την πλημμελή φύλαξη των 
συνόρων προς την Τουρκία και το  ακατάλληλο προσωπικό στο 
οποίο ανέθεταν τη φύλαξη των συνόρων.

Η αλυτρω τική μορφή ληστείας αφορά τη συντήρηση του 
πολεμικού πνεύματος και την προσπάθεια του επισήμου κρά
τους αλλά και των ιδιωτικών φορέων να απελευθερώσουν τις  
γ ε ιτο ν ικ ές  με την ελεύθερη  πατρίδα τουρκοκρατούμενες ελ 
λην ικές π ερ ιοχές14. Η κατάσταση αυτή ε ίχε παγιωθεί ως επί
σημη κρατική πολιτική και εξέφραζε το  πνεύμα της Μ εγάλης 
Ιδέας. Στην πράξη όμως ε ίχεν  αρνητικές  επιπτώσεις με απο
τέλεσ μα  την έξαρση τη ς  λησ τείας έπειτα από κάθε αποτυχη
μένη απόπειρα απελευθερώσεως των υποδούλων αδελφών.

Η κλεφταρματολική  μορφή αφορά τους καπετάνιους του 
Αγώνα, που μετά την απελευθέρωση δεν μπορούσαν να πει- 
θαρχήσουν στο επίσημο κράτος το οποίο τους ε ίχε  αγνοήσει 
και που βρισκόταν σε αδυναμία να ικανοποιήσει και τ ις  στο ι
χε ιω δέσ τερες απαιτήσεις το υ ς15. Οι τελευτα ίο ι, ε ίτε  με τη 
μορφή της ληστείας, ε ίτε  με τη μορφή των στάσεων και επα
ναστάσεων εναντίον  της εκ τελεσ τ ικής  εξουσ ίας διατηρού-
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Αγώνας κατά της ληστείας

σαν συνεχώς τη χώρα σε αναβρασμό, καθώς παράσερναν 
κάτω από τις  σημαίες τους τα παλικάρια του Αγώνα. Κάθε 
φορά που ο Θεοδωράκης Γρίβας στρεφόταν εναντίον της 
Κυβερνήσεως σειόταν ολόκληρη η Αιτωλοακαρνανία. Ομοίως 
ο Νικόλαος Κριεζώτης όταν ξεκινούσε από τη Χαλκίδα βούιζε 
ολόκληρη η Εύβοια και η απέναντι Στερεά. Τέτοια  ήταν η 
επίδραση που ασκούσαν στον αγωνιστικό κόσμο. Οι καπετά
ν ιο ι λοιπόν του Αγώνα και οι άμεσοι απόγονοί τους συντη
ρούσαν τη μορφή αυτής της ληστείας.

Η νομαδική μορφή της ληστείας σ χετίζετα ι με τη διαμόρ
φωση του ελληνικού χώρου και τ ις  σχέσεις των βλαχοποιμέ- 
νων και γεωργοκτηνοτρόφων με τους ληστές. Καθώς δε το 
επίσημο κράτος αδυνατούσε να επιβάλει την τάξη, οι γεωρ- 
γοκτηνοτρόφοι και οι νομάδες κτηνοτρόφοι προτιμούσαν 
καλύτερα τη φ ιλία με τους ληστές από την ανύπαρκτη προσ
τασία του Κράτους16. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα στην ύπαι
θρο χώρα αντί του νόμου να βασιλεύει το κράτος των ληστών-. 
Οι φ ιλόνομοι πολίτες τρέμοντες της εκδ ικητική μανία των

Ιούνιος 1924. Οι ληστές Γκανάτσος και Μακρής λίγο πριν εκτελε- 
στούν. Είναι από τους τελευταίους της ΙΟΟχρονης «σχολής της λη
στείας». Δεμένη στενά με την πορεία του νεοσύστατου ελληνικού 
κράτους υπήρξε ένας από τους βασικούς στόχους της Χωροφυλακής 
κατά το /Θ' αιώνα.

ληστών αναγκάζονταν από τ ις  συνθήκες της ζωής και εργα
σίας τους να συνθηκολογούν μαζί τους και να γ ίνοντα ι τα 
τυφλά όργανά τους.

Η μορφή αυτή της ληστείας εταλαιπώρησε περισσότερο 
από κάθε άλλη τον ελληνικό λαό και γελοιοποίησε την υπό
σταση του Κράτους στα μάτια των ξένων και στη συνείδηση 
των υπηκόων του.

Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΣΤΗ ΔΙΩΞΗ 
ΤΗΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ

Απόψεις ελλήνων και ξένων συγγραφέων.

Ό λ ο ι οι σοβαροί συγγραφείς, που ασχολήθηκαν με το 
θέμα της ληστείας στην Ελλάδα, παραδέχονται ότ ι όλα τα 
άλλα κρατικά όργανα και οι αυτοσχέδιες υπηρεσίες, που κατά 
καιρούς άσκησαν διωκτικά καθήκοντα, ήσαν ακατάλληλα για 
τη δίωξη της ληστείας, εκτός από τη Χωροφυλακή και τα 
όργανά της. Η πανσπερμία των διωκτικών οργάνων και υπη
ρεσιών είχε σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχει κεντρ ικός φο
ρέας διώξεως και υπευθυνότητα στη δίωξη της ληστείας. 
Έ νας αυτοσχεδιασμός χαρακτήριζε το κράτος γιαυτό και 
όλες οι σπασμωδικές του ενέργε ιες  απέβησαν αναποτελε
σ ματικές17. Ανώτεροι υπάλληλοι του κράτους και δ ικαστικοί
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Αγώνας κατά της ληστείας

σε εκθέσ εις  το υς  επ ισημαίνουν την ανεπάρκεια  των άλλων 
διωκτικών αρχών και οργάνων και αποφαίνονται ότ ι μόνον η 
Χωροφυλακή ε ίνα ι σε θέση να προδεί στην αποτελεσματική 
δίωξη της ληστείας. Το σχετικό αρχειακό υλικό, δημοσιευο- 
μένο και μη, ε ίνα ι άφθονο και θα μπορούσαμε παραθέτοντάς 
το  να δώσουμε μία σαφή και πλήρη εικόνα  της εκτιμήσεω ς 
που έτρεφ αν οι δ ιάφοροι κρατικο ί φ ορείς  και ξένο ι ακόμη 
π ερ ιηγητές προς το  Σώμα της Χωροφυλακής. Αλλά εμε ίς  για 
ο ικονομία  χώρου και χρόνου θα παραθέσουμε τρ ία  μόνο σχε
τικά  αποσπάσματα: Το ένα απηχεί τ ις  απόψεις του Νομάρχη 
Φθιωτιδοφωκίδας Λιδωρίκη που ε ίχε ζήσει το  δράμα της λη
στοκρατίας στην Οθωνική Ελλάδα σε όλη του έκταση και οι 
εκτιμ ήσ εις  του έχουν ιδ ια ίτερη  βαρύτητα για  το ρόλο και τη 
δράση της Χωροφυλακής στον αγώνα της ενα ντίον  της λη
στείας. Τα άλλα δύο είνα ι, το  ένα από το γάλλο περιηγητή 
Ερρίκο Μπελλ και το  άλλο από το βαυαρό αρχαιολόγο Λουδο
βίκο Ροςς που σ υμμετείχε σ τις π ερ ιοδείες του Ό θω να και 
ε ίχε σχηματίσει σωστή εικόνα της καταστάσεως που επικρα
τούσε στην ελληνική  ύπαιθρο από απόψεως τάξεω ς και 
ασφαλείας.

1. Ο Νομάρχης Φθιωτιδοφωκίδας Λιδωρίκης στην από 
6-12-1848 έκθεσή του προς το υπουργείο των Εσωτερικών 
ανάμεσα στα άλλα αναφ έρει και τα ε ξή ς18 : « .. .Οι κάτοικοι, 
επί πολλά έτη  κατά συνέχειαν μαστιζόμενο ι από την ληστείαν 
ή τ ις  δυστυχώς κατέστη ενταύθα  συνηθεστάτη και ταυτοχρό- 
νως ενοχλούμενο ι από τους καταδιώ κοντας τους ληστάς (ως 
εκ του ατάκτου και ακανόνιστου της καταδιώξεως) κατήντη- 
σαν, αφ ’ ενός μεν να φοβούντα ι να υποδείξωσι και καταμηνύ- 
σωσι αυτούς, αφ ' ετέρου  δε μερικοί, δια πλαγίους σκοπούς να 
σ υνεννοούντα ι μετά των κακούργων, ώστε όλα ταύτα  ομού 
και η μεθοριακή θέσ ις του νομού, ευκολύνουσα εν ανάγκη 
τους ληστάς να καταφύγουν ε ις  το  Οθωμανικόν, κατέστησαν, 
δια να μην είπω εντελώ ς αναποτελεσματική, πάντως λίαν 
δύσκολον την καταδίωξιν. Ούτως έχοντος του πράγματος, 
απαιτείτα ι, πρώτον, η καταδίωξις να ενεργήτα ι υπό μίαν και 
μόνην αρχήν, δια να υπάρξη ενότης και συνέχεια  ε ις  όλα τα

ε ις  διάφορα μέρη του νομού υπάρχοντα αποσπάσματα. Και η 
αρχή αυτή να ε ίνα ι η Νόμιμος και Κανονική ή το ι η Χωροφυ
λακή, δια να ενεργή υπό το  Κράτος των υφισταμένων Κανονι
σμών και Δ ιατάξεων, και ούτω να περ ιορ ίζοντα ι αι καταχρή
σεις και να εννοήσωσιν οι κάτο ικο ι ότ ι ζώσιν υπό την  σκέπην 
του Νόμου, περ ιορ ιζόμενοι και ούτο ι ε ις  το  καθήκον των».

2. Ο Ερρίκος Μπελλ που με τη συνοδεία Χωροφυλάκων, 
ε ίχε π ερ ιοδεύσει επί τρ ία  χρόνια ολόκληρη την Ελλάδα, το 
έτος 1881 ε ίχε εκδώσει ένα βιβλίο με τον τ ίτλο  «Τρία χρόνια 
ε ις  την Ελλάδα». Το βιβλίο αυτό ε ίνα ι ο καθρέπτης της κατα
στάσεως που επ ικρατούσε τό τε  στη χώρα μας. Ο Μπελλ στις 
π ερ ιοδείες του ε ίχε γνω ρίσει από κοντά ληστές και Χωροφύ
λακες και ε ίχε ζήσει από κοντά δραματικές σκηνές και φονι
κές συμπλοκές και τ ις  εντυπώσεις του τ ις  διατύπωσε στο 
ανωτέρω βιβλίο του από το οποίο παραθέτουμε το εξής από
σπασμα:

«Υπάρχουν Χωροφύλακες ε ις  την Ελλάδα, και μάλιστα 
εξα ίρ ετο ι στρατιώ ται, μη φ ε ιδόμενο ι ούτε κόπων ουδ' αυτής 
της ζωής των. Υπάρχουν, προς τούτο ις, μεθοριακοί φρουροί, 
όλο ι τους γεννα ίο ι ορεσείβ ιο ι, καλώς οπλισμένοι, δυνάμενοι 
να συναγωνισθούν ε ις  ευκινησ ίαν τους ληστάς, των οποίων 
ε ίνα ι άσπονδοι εχθροί».

Ο Λουδοβίκος Ρος στο βιβλίο του «Π εριοδεία ι Βασιλέως 
Ό θω νος, 1848» γράφ ει τα  εξής για τη δράση της Χωροφυλα
κής στον τομέα  της δημοσίας τάξεω ς και ασφαλείας:

«Η Ελληνική Χωροφυλακή απεδείχθη πάντοτε ως εν εξαί- 
ρετον σώμα και πιστόν ε ις  την υπηρεσίαν, ατρόμητον και 
α νθεκτικόν ε ις  κάθε ε ίδους κινδύνους και κοπώσεις».

Κοινή ε ίνα ι η παραδοχή ότι η Χωροφυλακή, από όλα τα 
σώματα που κατά καιρούς τους ε ίχε α νατεθε ί η δίωξη της 
ληστείας, υπήρξεν ο μοναδικός οργανισμός που εξετέλεσ ε 
στο ακέραιο το  καθήκον τη ς 19. Εάν δεν ε ίχεν  α νατεθε ί απο
κλεισ τικά  σε αυτήν η δίωξη της ληστείας και ε ίχεν  αυξηθεί η 
δύναμή της όπως ζητούσαν οι Δ ιο ικη τές  των Επαρχιών και οι 
Δ ικαστικο ί ασφαλώς η ληστεία  στη χώρα μας από πολύ ενωρίς

Απόσπασμα Χωροφυλακής με επικε
φαλής τον ανθυπομοίραρχο τότε Κων
σταντίνο Ζωγράφο (1928) στην περιοχή 
του Κάτω Ολύμπου. Το απόσπασμα 
καταδίωκε τους ληστές Μπαμπάνη και 
Γιαγκούλα και συντέλεσε αποφασι
στικά στην εξόντωσή τους. Η κοινωνική 
μάστιγα της ληστείας που ταλαιπώρησε 
τη χώρα μας ολόκληρο τον περασμένο 
αιώνα και με εξάρσεις και υφέσεις 
έφθασε μέχρι τις αρχές του μεσοπο
λέμου έχει τις ρίξες της στο μακρινό 
ελληνικό παρελθόν της Τουρκοκρα
τίας.
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Αγώνας κατά της ληστείας

θα αποτελούσε πικρή ανάμνηση μαύρου ονείρου. Η ανάμειξη 
όμως της πολιτικής και του Στρατού στο διωκτικό έργο της 
Χωροφυλακής είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία διαφόρων 
παραστρατιωτικών σχηματισμών στους οποίους ανατέθηκε η 
δίωξη της ληστείας. Οι σχηματισμοί αυτοί όχι μόνο δεν ήσαν 
σε θέση να θεραπεύσουν την κατάσταση αλλά με τις  άσχετες 
και αψυχολόγητες ενέργε ιές  τους επέτειναν τη σύγχιση και 
διαιώνιζαν την ανωμαλία.

Οι νεκροί της Χωροφυλακής στους αγώνες της εναντίον 
της ληστείας ανέρχοντα ι σε εκατοντάδες. Σήμερα ελλείψ ει 
επαρκών στοιχείων δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε ακριβή 
αριθμό των νεκρών της Χωρ/κής στον αγώνα της εναντίον 
της ληστείας. Π ιστεύετα ι όμως ότι με την ολοκλήρωση των 
βιογραφιών των διακριθέντων Αξιωματικών Χωροφυλακής 
στη δίωξη της ληστείας που επεξεργάζεται το Τμήμα Ιστο- 
ρίας/Α.Χ., θα ριφθεί άφθονο φως στην ανεξερεύνητη ακόμη 
αυτή σελίδα της ιστορίας του ηρωικού Σώματος και ο ελλην ι
κός λαός θα πληροφορηθεί τον ακριβή αριθμό των νεκρών 
ανδρών Χωροφυλακής στη δίωξη της ληστείας. Από επίσημα 
όμως στοιχεία, στα οποία αναφέρθηκε ο Βουλευτής Αφεν
τούλης στη συνεδρίαση του Βουλής της 2 Απριλίου 1864 οι 
νεκρο ί άνδρες της Χωροφυλακής στον αγώνα τους εναντίον 
της ληστείας από της συστάσεως του Σώματος και μέχρι το 
1864 ανέρχοντα ι σε 700. Το σχετικό απόσπασμα της αγορεύ
σεως του βουλευτή Αφεντούλη έχει ως εξής20 : « . Του κά- 
κου έναντι έχετε  .. ., την Χωροφυλακήν την οποίαν θέλω, και 
θέλω μάλιστα καλώς κατηρτισμένην, δ ιότι κύριοι, ο επίλοιπος 
στρατός δεν καταπολέμησε περισσότερον την ληστείαν, παρ' 
όσον η Χωροφυλακή και τούτο το αποδεικνύουν οι έλεγχο ί 
της. Δεν θέλω κύριοι να δώσω τον εαυτόν μου ως αλάνθα- 
στον, ενδεχόμενον ν' απατώμαι, ηξεύρω από αξ/κούς, ότι 700 
Χωροφύλακες απωλέσθησαν μέχρι τούδε εις την καταδίωξιν 
της ληστείας».

Ο ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑ
ΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ

Από της εξοντώσεως του τρομερού ληστάρχου Κον- 
τοβουνήσιου στην Πελοπόννησο μέχρι τη ληστεία της 

Πέτρας.

Επικοί υπήρξαν οι αγώνες των ανδρών της Χωροφυλακής 
(Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Χωροφυλάκων) εναντίον 
των ληστών και ληστανταρτών σε όλη την περίοδο του περα
σμένου αιώνα και μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 30 οπότε 
κατεστάλη οριστικά. Αναφέρονται περιπτώσεις ομηρικών 
συγκρούσεων ανάμεσα σε άνδρες της Χωρ/κής και σε ληστές 
όπως εκείνη  που έλαβε χώρα στις 18 Μαρτίου 1836 στη μονή 
Αδενίτσας της Φθιωτιδοφωκίδας κοντά στα τουρκικά σύνορα 
όπου 8 Χωρ/κες και λίγο ι Εθνοφύλακες με επικεφαλής έναν 
Ενωμοτάρχη αγωνίστηκαν ηρωικά επί ένα 24ωρο εναντίον 
της 150μελούς ληστοσυμμορίας των ληστάρχων Καλαμάτα 
και Ρουμπάκη. Ο Ενωμοτάρχης εμψύχωσε τους κλεισμένους 
στη Μονή άνδρες του και πολεμούσε αδιάκοπα όρθιος και 
ακάλυπτος και όταν διαπίστωσε ότι και οι 8 Χωρ/κες του είχαν 
σκοτωθεί συνέχισε μόνος του με μεγαλύτερη ένταση τον 
αγώνα μέχρι τη στιγμή που μια ληστρική σφαίρα τον βρήκε 
στο κεφάλι και τον άφησε άπνουν. Ομοίως σε άγρια συμπλοκή 
που έλαβε χώρα στο Χρυσό Λοκρίδος ο επικεφαλής της δυ- 
νάμεως Χωρ/κων και Εθνοφυλάκων Ενωμοτάρχης Παναγιώ
της Χρλέβας δ ιεύθυνε επιτυχώς τον αγώνα επί ένα 24ωρο και 
προκάλεσε τρομερή φθορά στους ληστές. Σε μια στιγμή όμως

που διαπίστωσε ότι τα πολεμοφόδια είχαν σωθεί άρπαξε ένα 
γυμνό γιαταγάνι που βρισκόταν δίπλα σ’ ένα σκοτωμένο λη
στή και φωνάζοντας με όλη τη δύναμη της ψυχής του για να 
εμψυχώσει τους άνδρες του: «Απάνω τους παλικάρια για την 
πατρίδα» όρμησε εναντίον των ληστών και αφού σκότωσε 
τρ εις  έπεσε και αυτός νεκρός «από πελώριον αλβανικήν μά- 
χαιραν». Ο ιστορικός Αντωνίου περιγράφοντας αυτές και άλ
λες παρόμοιες συμπλοκές σημειώνει21 : «Δεν έχομεν υπ’ όψιν 
ημών παρόμοια παραδείγματα δ ι’ ο ιονδήποτε στρατόν και δ ι’ 
όλας τας αστυνομίας του κόσμου». Δεν είνα ι δυνατό να επε
κταθούμε σε λεπτομερείς αφηγήσεις των συνεχών συγκρού
σεων και συμπλοκών στις οποίες έπαιρναν μέρος οι άνδρες 
της Χωροφυλακής στην τιταν ική  πάλη τους εναντίον των λη
στών και που θα μπορούσαν να γεμίσουν τόμους ολόκλη
ρους, αλλά θα περιοριστούμε στη συνοπτική και μόνο παρου
σίαση των πιο χαρακτηριστικών φάσεων του κατά της λη
στείας Αγώνα.

Το 1835 ολόκληρη η Πελοπόννησος ληστοκρατιόταν. Οι 
φοβεροί λήσταρχοι Χονδρογιανναίοι έσπερναν τη φωτιά και 
τον τρόμο στους νομούς Αχαιοήλιδος και Αρκαδίας, ο τρομε
ρότερος δε και από τους Χονδρογιανναίους λήσταρχος Κον- 
τοβουνήσιος δρούσε σε όλη την Πελοπόννησο και ε ίχε κατα
σ τεί το φόβητρο της περιοχής. Εναντίον των ανωτέρω λη
στάρχων αγωνίστηκαν οι Μοίραρχοι της Πελοποννήσου 1) 
Αντώνιος Μαυρομιχάλης, Δ ιο ικητής Μοιραρχίας Μεσσηνίας
2) Δημήτριος Δεληγιώργης, Δ /τή ς  Μοιραρχίας Αρκαδίας 3) 
Μιχαήλ Σισίνης, Δ /τή ς  Μοιραρχίας Αχαιοήλιδος 4) Νικόλαος 
Πετμεζάς, Δ /τή ς  Μοιραρχίας Λακωνίας και 5) Γεώργιος 
Κλεώπας, Δ /τής Μοιραρχίας Αργολίδας και Κορινθίας. Ιδιαί
τερα  διακρίθηκαν στη δίωξη της ληστείας ο Νικόλαος Π ετμε
ζάς και Δημήτριος Δεληγιώργης. Ο Δεληγιώργης την 7-3-1835 
κατόρθωσε να εγκλωβίσει το λήσταρχο Κοντοβουνήσιο στην 
περιοχή Αγίας Παρασκευής Ολυμπίας και να εξοντώ σει αυτόν 
τον ίδ ιο και ολόκληρη τη συμμορία το υ 22. Τον επόμενο χρόνο 
(1836) ο Δεληγιώργης σε συνεργασία με το Μοίραρχο Αχαΐας 
Ηλία Πανά απαλλάσσει την Πελοπόννησο και από τους άλ
λους τρομερούς ληστάρχους Χονδρογιανναίους. Ο Δελη
γιώργης για τους αγώνες του εναντίον της ληστείας και την 
αφοσίωσή του στο υπηρεσιακό καθήκον ονομάσθηκε από 
τους συγχρόνους του «Τερτσέτης της Εκτελεστικής Εξου
σίας».

Η κατάσταση στη Στερεά Ελλάδα ήταν πολύ χειρότερη 
από την Πελοπόννησο. Τον Αύγουστο του 1835 ο Δ /τή ς  της 
Μοιραρχίας Φθιωτιδοφωκίδας Ιωάννης Β ελέντζας στην 
παραμεθόριο περιοχή Ρεντίνας κατορθώνει να αποκλείσει τη 
μεγαλύτερη ληστοσυμμορία της Στερεάς και να τη διαλύσει. 
Από τα 100 μέλη της συμμορίας 40 σκοτώθηκαν στη μάχη και 
άλλοι τόσο ι τραυματίστηκαν. Ο Β ελέντζας είχε αναπτύξει 
σχέδιο δικής του εμπνεύσεως για τη δίωξη της ληστείας. 
Σύμφωνα με αυτό έπρεπε να προσεταιρισθεί τους ληστοτρό
φους και τους μικροληστές για να παίρνει πληροφορίες για 
τις  κινήσεις και τους σκοπούς των μεγάλων ληστρικών συμ
μοριών. Δυστυχώς όμως το σχέδιο του Βελέντζα, που υπήρξε 
ο Μ ουσχουντής της εποχής του στη σύλληψη σχεδίων, δεν 
έγ ινε κατανοητό από τους ιθύνοντες και κατηγορήθηκε 
άδικα ότι συνεργαζόταν με τους ληστές. Δικαιώθηκε βέβαια 
αργότερα αλλά εμποδίστηκε να εφαρμόσει το σωτήριο σχέ
διό του που θα απάλλασε τη Ρούμελη από τους ληστές..

Υπέροχη δράση στη Δυτική Στερεά Ελλάδα ανέπτυξε και ο 
Δ /τή ς  της Μοιραρχίας Αιτωλοακαρνανίας Κων/νος Βλαχό- 
πουλος, ο οποίος κατά τη δ ιετία  1834 - 1836 είχε σημαντικές 
επ ιτυχίες και συνέβαλε αποφασιστικά και στην καταστολή 
της επαναστάσεως στην Ακαρνανία την οποία είχαν εξεγε ίρ ε ι
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ο Νικόλαος Ζέρβας και ο ι καπετάνιο ι του Βάλτου Στρατέο ι. 
Στη συνέχεια  παραθέτουμε απόσπασμα από τη β ιογραφία του 
Κων/νου Βλαχόπουλου που εξέδω σε το  Τμήμα Ιστορίας του 
Αρχηγείου Χω ροφυλακής23 και στο οποίο απόσπασμα διαφαί- 
ν ετα ι η δράση των ανδρών της Χωροφυλακής στο Νομό Αιτω
λοακαρνανίας κατά τη δ ιετ ία  1834 -  1836:

«Στο διάστημα τη ς  παραμονής του στη Μ οιραρχία Αιτω
λοακαρνανίας ο Κων/νος Βλαχόπουλος σ υμμετείχε προσω
πικά στην καταδίωξη των ληστρικών συμμοριών που λυμα ί
νονταν την περιοχή. Αυτό επ ισημαίνετα ι και επ α ινείτα ι από 
τον ίδ ιο τον Έ κτα κτο  Επίτροπο και Νομάρχη Αιτωλοακαρνα
νίας Α. Μαναρχίδη σε αναφορά του προς το  Υπουργείο των 
Εσωτερικών με ημερομηνία  7 Ιουλίου 183524.

Ο παλαίμαχος του Αγώνα της Ανεξαρτησ ίας Μ οίραρχος 
δεν μπορούσε να ησυχάσει παραμένοντας στο Μ εσολόγγι και 
η ύπαιθρος χώρα της Α ιτω λοακαρνανίας να καταδυναστεύε- 
τα ι από τους ληστές. Γ ιαυτό συχνά άφηνε την έδρα του και 
ε τ ίθ ε το  επ ικεφαλής των καταδιωκτικών δυνάμεων της Χω
ροφυλακής. Ε ιδ ικώτερα κατά τη χρονική περίοδο Απρίλιος 
1835 -  Μ άιος 1836 που σημειώθηκε μεγάλη έξαρση της λη
στείας στην περιοχή του ο Κων/νος Βλαχόπουλος άφησε 
προσωρινό αντικατασ τάτη του στη Δ ιοίκηση της Μ εραρχίας 
στο Μ εσολόγγι τον  Υπομοίραρχο Δημήτριο Καρβούνη25 (ή 
Καρπούνη) και τέθ ηκε  ο ίδ ιος επ ικεφαλής των καταδιωκτικών 
δυνάμεων Χωροφυλακής και σε συνεργασία με τ ις  σ τρατιω τι
κές και δ ιο ικη τικές  αρχές άρχισε δεινή καταδίωξη εναντίον 
των μεγάλων ληστρικών συμμοριών που δρούσαν στην περι
οχή Αιτωλοακαρνανίας.

Οι φοβερο ί λήσταρχοι Χοσιάδας, Καλαμάτας, Ρουπακιάς, 
Μελισσόβας, Μπαϊρακτάρης, Γ ιαταγάνας, Χαμχούγιας, Πεα- 
λής, Γιαμάς και άλλοι, καταδιω κόμενο ι από τους άνδρες του 
Κων/νου Βλαχόπουλου, από περιοχή σε περιοχή και από 
βράχο σε βράχο, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψ ουν την  Αιτω
λοακαρνανία και να εισ έλθουν στη γε ιτο ν ική  Φθιωτιδοφω- 
κίδα, όπου τους π ερ ίμενε νέα καταδίωξη από τους άνδρες 
της Μ οιραρχίας του γεννα ίου  Β ελέντζα 26.

Τέλος, κατά το στασιαστικό κίνημα που ξέσπασε στην 
Ακαρνανία το Φεβρουάριο του 1836, ο Κων/νος Βλαχόπουλος 
τ ίθ ετα ι επ ικεφαλής της δυνάμεως Χωροφυλακής τής περι
οχής του (3 Ενωμοτιών ιππέων και 4 Ενωμοτιών πεζών Χωρο
φυλάκων) και σε συνεργασία με τους Κίτσο Τζαβέλλα, Ανδρέα 
Ισκο και λοιπούς στρατιω τικούς συνέβαλε αποφασιστικά 

στην καταστολή του. Έ τσ ι ο αποστάτης Ν ικόλαος Ζέρβας και 
ο ι προσχωρήσαντες σ ’ αυτόν Σ τρα τέο ι ετέθησαν υπό δεινή 
καταδίωξη από τους άνδρες του Κων/νου Βλαχόπουλου σε 
συνεργασία με τ ις  σ τρατιω τικές δυνάμεις τη ς  περιοχής. Ο ύτε 
η 200μελής ληστρική συμμορία των αρχιληστών Χοσιάδα, 
Ρουπακιά, Καλαμάτα, Μ ελισσόβα και των λοιπών ληστάρχων, 
που ήρθαν σε ενίσχυση των αποστατών, δεν μπόρεσαν να 
μεταβάλουν τα πράγματα για τους αποστάτες που η δύναμή 
τους ξεπερνούσε το υς  600 άνδρες.

Ο Κων/νος Βλαχόπουλος από την Κομποθέκλα της Αμ- 
θρακίας που βρισκόταν, με την υπ’ αριθ. 18 από 25 Μαρτίου 
του 1836 μικρά αναφορά του προς την έδρα της Μοιραρχίας 
εκ θ έ τε ι με σαφήνεια και παραστατικότητα  τα δ ια τρέξαντα  
γεγονότα  και τ ις  φ ον ικές  συγκρούσεις που έλαβαν χώρα 
γύρω από το Μ οναστήρι Βαρυτάδων και τα χωριά Βαρυτάδες 
και Σαρδίνια ανάμεσα στους ληστοεπαναστάτες και σ τις κυ
β ερνητικές  δυνάμεις. Αναφορικά με τη δράση των ανδρών 
Χωροφυλακής, που με τ ις  προσωπικές τους θυσ ίες κράτησαν 
το  Μ οναστήρι Βαρυτάδων παρά την αρ ιθμητική υπεροχή των 
επαναστατών και έσωσαν την κατάσταση, ο Κων/νος Βλαχό-
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πουλος κλείνοντας την ανωτέρω αναφορά του γράφ ει τα 
εξή ς27 :

«Κοινοποιών ταύτα προς την Μοιραρχίαν δεν δύναμαι να 
αποσιωπήσω τον ζήλον και προθυμίαν, την οποίαν έδε ίξεν  
άπασα η κάμνουσα μέρος  ε ις  την εκστρατε ίαν  ταύτην Χωρο
φυλακή, εξόχως δε  ο διοικητής του μεταβατικού σώματος 
κύριος Μ. Γρίβας και ο ενωμοτάρχης Θεοδόσιος Βράσκας, 
καθώς και ο ενωμοτάρχης Δημήτρ ιος Βίκος και τ ινες χωρο
φύλακες του μεταβατικού σώματος, οίτινες, αφ ' ου ώρμησαν 
δις κατά των ανταρτών και τους ωπισθοδρόμησαν, και τας δύο 
ταύτας φοράς έκαμον την επαινετήν ταύτην πράξιν οπού 
καταλαβόντες την εκκλησίαν, την εκράτησαν ανδρείως έως 
ου οι αντάρται έφυγον».

Κ. Βλαχόπουλος  
Μοίραρχος

Η Χωροφυλακή κατά τ ις  συγκρούσεις α υτές (από 21-24 
Μ αρτίου 1836) ε ίχ ε  και τα  θύματά της, σύμφωνα με το  παρα
κάτω απόσπασμα της αναφοράς του Βλαχόπουλου:

«Εις αυτήν την μάχην εφονεύθησαν εκ  των ημετέρων ε ν 
νέα και επληγώθησαν είκοσι. Μεταξύ αυτών εφονεύθη  ο Ενω
μοτάρχης της 13ης Ενωμοτίας των πεζών Σπυρίδων Γιαννα- 
κόπουλος και επληγώθησαν τρεις χωροφύλακες της 60ής 
Ενωμοτίας, εξ ών οι μ εν  δύο ελαφρώς, ο δε ε ις  βαρέως, οι 
οποίοι όλοι, ο φονευμένος  και πληγωμένοι, ε ίναι του μεταβα
τικού σώματος. Εκ των αποστατών εφονεύθησαν . . .  οκτώ και 
επληγώθησαν δεκαεπτά, μεταξύ  των φονευθέντων είναι και ο 
αδελφός του Ν. Ζέρβα».

Αξίζει να μνημονεύσουμε το Δ ιο ικητή  της Μοιραρχίας 
Βοιωτίας Μοίραρχο Βακάλογλου Πέτρο που τον Ιούλιο του 
1856 στην περιοχή του Ζεμενού κατόρθωσε να εξοντώ σει την 
ομάδα των φοβερών ληστάρχων Νταβέλη, Κακαράπη, Φουν- 
τούκη, Ζαφείρη και Τζώπα και να απαλλάξει την περιοχή του 
από τους επ ικ ίνδυνους αυτούς εγκλημ α τίες28.

Ο Βακάλογλου που μετά  την αποστρατεία του από τη 
Χωροφυλακή χρημάτισε γ ια  ένα μεγάλο χρονικό δ ιάστημα και 
Νομάρχης άφησε αξιόλογο αρχείο το  οποίο ευρ ίσκετα ι στα 
Γ εν ικά  Αρχεία του Κράτους και ε ίνα ι πολύ διαφω τιστικό γ ια  τη 
δράση αυτού του ίδ ιου και τους αγώνες της Χωροφυλακής 
εναντίον  τη ς  λησ τε ία ς29.

Επίσης θα πρέπει να αναφ ερθούμε και στον υπέροχο Μ οί
ραρχο Τζήνο Δημήτριο που υπήρξε το πρότυπο του ληστο- 
κτόνου Αξιωματικού τη ς  Χωροφυλακής. Ο Τζήνος30 ε ίνα ι ο 
ανεπανάληπτος Αξιωματικός της Χωροφυλακής στη δίωξη 
της ληστείας και του κοινού εγκλήματος, αδιαφορώντας για 
την προσωπική του τύχη υπάκουε μόνο στη φωνή τη ς  συνει- 
δήσεώς του και για  την  πίστη του αυτή διαβλήθηκε, διώχτηκε, 
αποτάχθηκε, φυλακίσ τηκε και υποβλήθηκε σ' ένα σωρό τα 
λαιπωρίες, που μόνο η αδάμαστη στη ψυχή ένός Τζήνου μπο
ρούσε να κρατήσει, τελ ικά  βρήκε τη δικαίωσή του. Μία μονο
γραφία για τη ζωή και τη δράση του Τζήνου θα προσέφερε 
πολλά στη πολιτική Ιστορία του τόπου μας.

Όπως είπαμε στο εισαγωγικό της ληστείας κεφάλαιο πολ
λές  από τ ις  βάρβαρες και απάνθρωπες πράξεις των ληστών 
συνετάραξαν το πανελλήνιο και εξέθεσ αν τη χώρα δ ιεθνώ ς31. 
Μία τέτο ια  απάνθρωπη πράξη που εξέθεσ ε τη χώρα μας ε ίνα ι 
και η λησ τεία  του Δ ήλεσ ι32. Στις 30 Μαρτίου του -1870 οι 
λήσταρχοι αδελφο ί Αρβανιτάκη, Δ ημήτρ ιος και Χρήστος, με 
18 συντρόφους έστησαν ενέδρα στην παρά το  Π ικέρμι γ έ 
φυρα και περίμεναν να επ ιστρέφουν από το  Μαραθώνα που
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είχαν μεταβεί για επίσκεψη ο άγγλος λόρδος Μ ονκάστλερ με 
τη γυναίκα του, οι γραμματείς των Πρεσβειών στην Αθήνα 
Αγγλίας και Ιταλίας Έ ρβετ και Μπουλ, ο δικηγόρος Λόυδ και ο 
περιηγητής Βίνερ, ο δ ιερμηνέας Ανεμογιάννης και μερ ικές 
γυναίκες, για  να τους συλλάβουν. Τους ξένους επισκέπτες 
του Μαραθώνα συνόδευαν τέσσαρες μόνο έφιπποι Χωροφύ
λακες, δύο προπορεύονταν και δύο ακολουθούσαν τη συν
οδεία των ξένων επισήμων. Οι ληστές είχαν πιάσει τ ις  στενω
πούς γύρω από τη γέφυρα Πικερμίου και καθώς οι ίπποι των 
Χωροφυλάκων και των αμαξών των ξένων επισκεπτών του 
Μαραθώνα είχαν ανακόψει ταχύτητα η κύκλωση πέτυχε από
λυτα. Οι Χωροφύλακες αντιληφ θέντες την κύκλωση άρχισαν 
να πυροβολούν τους ληστές αλλά με τους πρώτους πυροβο
λισμούς των ληστών οι δύο προπορευόμενοι Χωροφύλακες 
τραυματίστηκαν θανάσιμα και οι άλλοι δύο συνελήφθησαν 
αιχμάλωτοι. Η τρομερή σκηνή έλαβε χώρα την 14η ώρα. της 
30ης Μαρτίου του 1870 και η είδησή της συνεκλόνισε το 
πανελλήνιο και την Ευρώπη ολόκληρη. Οι ληστές μετέφεραν 
τους συλληφθέντες στην κορυφή της Πεντέλης και το από
γευμα άφησαν ελεύθερες τις  γυναίκες, τους αμαξηλάτες και 
τους δύο Χωροφύλακες για να οδηγήσουν τ ις  γυνα ίκες στην 
Αθήνα. Η Κυβέρνηση καταθορυβήθηκε και καθώς πιεζόταν 
από τις  Κυβερνήσεις της Αγγλίας και της Ιταλίας ήρθε σε 
συνδιαλλαγή με τους ληστές και προσπαθούσε να επ ιτύχει 
την απελευθέρωση των ξένων επισήμων. Οι ληστές όμως 
ήσαν ανένδοτο ι προβάλλοντες όρους απαράδεκτους για το 
επίσημο κράτος αφού αξίωναν εκτός των άλλων και τη χορή
γηση αμνηστείας που απαγορευόταν από το Σύνταγμα. Επα
κολούθησε διακοπή των διαπραγματεύσεων και οι ληστές 
ετο ιμάζονταν να μεταφέρουν τους αιχμαλώτους τους σε βο
ρειότερα μέρη. Απεφασίσθη τό τε  η δ ιά τω ν όπλων απελευθέ
ρωση των αιχμαλώτων αλλά οι ληστές επ ικειμένης της συλ- 
λήψεώς τους καθών είχαν κυκλωθεί από ισχυρές δυνάμεις 
του Στρατού και της Χωροφυλακής εφόνευσαν τους Έ ρθετ 
και Λόυδ. Στην Αγγλία άρχισε μία εκστρατεία  κατασπιλώσεως 
της τιμής και της υπολήψεως της χώρας μας και η αγγλική 
κυβέρνηση εξεβίαζε με αντίποινα την Ελλάδα. Οι αγγλικές 
εφημερίδες αποκαλούσαν τους Έ λληνες ληστές και δολο
φόνους και τη χώρα μας «Πατρίδα των κακούργων», «Φωλιά 
ληστών και πειρατών», «Σπήλαιο δολοφόνων» κ.τ.λ. Ο θόρυ
βος αυτός σκοπίμως έλαβε από αγγλικής πλευράς μεγάλες 
διαστάσεις και το αποτέλεσμα ήταν να εκ τεθ ε ί η χώρα δ ιε
θνώς και να ταπεινωθεί ο ελληνικός λαός. Έ πειτα  όμως από 
τα συνταρακτικά αυτά γεγονότα της ληστείας του Δήλεσ ι η 
Κυβέρνηση έλαβε αυστηρά μέτρα και η Χωροφυλακή ενισχυ- 
μένη από επ ίλεκτες δυνάμεις του στρατού μπόρεσε μέσα σε 
σύντομο χρονικό διάστημα να περιορίσει τη δράση των λη
στών σε απολύτως ανεκτά όρια. Η Κυβέρνηση με αφορμή τη 
ληστεία του Δήλεσ ι έλαβε σειρά νομοθετικών μέτρων εναν
τίον της ληστείας και η Τουρκία με τη μεσολάβηση της αγγλι
κής κυβερνήσεως εξαναγκάστηκε να κλείσει τα σύνορά της 
για τους ληστές και να λάβει αυστηρά μέτρα εναντίον τους. 
Ολα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση σχεδόν της 

ληστείας για μία ολόκληρη 20ετία. Έ τσ ι ο ιστορικός Σπύρος 
Λάμπρου σημειώνει στο «ΗΜΕΡΟΛΟΓΊΟΝ» Κ. ΣΚΟΚΟΥ του 
έτους 1887 ότι «Η ληστεία ανήκει πλέον εις το παρελθόν»33. 
Πάντως η ληστεία με εξάρσεις και υφέσεις και λόγω της εμ
πολέμου καταστάσεως (πόλεμος 1897 -  Μ ακεδονικός Αγώ
νας — Βαλκανικοί πόλεμοι — Πρώτος παγκόσμιος πόλεμος — 
Μ ικρασιατική Εκστρατεία) θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της 
τρ ίτης δεκαετίας του αιώνα μας. Οι φοβεροί για  τις  κακουρ- 
γ ίες  τους λήσταρχοι Γιαγκούλας, Μπαμπάνης, Τζατζάς, Ρεν
τζα ίο ι και άλλοι στιγματίζουν τον πολιτισμό του 20ου αιώνα. Η 
ληστεία της Πέτρας, που έλαβε χώρα την 13η Ιουνίου του

Τύπος ληστή της οθωνικής περιόδου. Αν και η ληστεία αποτέλεσε 
πραγματική μάστιγα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, εντούτοις 
δεν πρέπει να μας διαφεύγει η διάθλαση του φαινόμενου αυτού στο 
λαό, ο οποίος σ' αρκετές περιπτώσεις εξακολουθούσε να θεωρεί τους 
ληστές συνεχιστές των κλεφτών και αρματολών της Τουρκοκρατίας.

1926 ημέρα Κυριακή, υπήρξε η μεγαλύτερη ληστεία  στα ελ 
ληνικά χρονικά και συνεκίνησε βαθύτατα το πανελλήνιο από 
την αγριότητα της εκτελέσεώ ς τη ς34. Πρωταγωνιστές της λη
στείας αυτής ήσαν οι αδελφοί Ιωάννης και Ευθύμιος Ρέντζος 
με την πολυμελή συμμορία τους. Οι Ρεντζαίο ι που είχαν δια- 
πράξει σωρεία ληστειών και ανθρωποκτονιών και είχαν απο
βεί ο τρόμος ολόκληρης της Ηπείρου με τη μεσολάβηση φ ί
λων τους «ισχυρών πολιτικών ανδρών» είχαν αμνηστευθεί και 
διέμεναν στα Ιωάννινα φαινομενικά σαν φ ιλήσυχοι πολίτες. 
Είχαν οργανώσει τέλε ιο  κατασκοπευτικό δίκτυο και είχαν με
λετήσει με κάθε λεπτομέρεια  τη ληστεία που διέπραξαν σε 
βάρος χρηματοποστολής της Εθνικής Τράπεζας στη θέση 
«Πέτρα» μεταξύ γεφύρας Καλογήρου και Λούρου παρά το 
33ο χ ιλ ιόμετρο της εθνικής οδού Πρέβεζας -  Ιωαννίνων. Οι 
Ρεντζαίο ι και οι συνεργάτες τους την 9η πρωινή ώρα της 13ης
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Αγώνας κατά της ληστείας

Ιουνίου του 1926 α ιφνιδ ίασαν το αυτοκ ίνητο  τη ς  χραματαπο- 
στολής της Εθνικής Τράπεζας που μ ετέφ ερ ε 15.000.000 δρα
χμές από την Πρέβεζα για τα Ιωάννινα. Σε μία επ ικίνδυνη 
στροφή κοντά στο χωριό Πέτρα της Πρέβεζας έφραξαν το 
δρόμο με κορμό δέντρου και το αυτοκ ίνητο  της χρηματαπο
στολής αναγκάστηκε να ανακόψει ταχύτητα. Οι Ρεντζα ίο ι με 
τους σ υνεργάτες τους, που σημειω τέον ήταν αθέατο ι, πυρο
βόλησαν τους τροχούς και τη μηχανή του αυτοκ ινήτου και το 
ακινητοποίησαν. Ο οδηγός του αυτοκινήτου σκοτώθηκε με 
τους πρώτους πυροβολισμούς και το  όχημα αναποδογυρι
σμένο και ακυβέρνητο σταμάτησε στον κορμό ενός δένδρου 
3 μέτρα από το  κατάστρωμα της οδού. Οι ληστές αφού σκό
τωσαν τους συνοδούς χω ροφύλακες και τους υπαλλήλους 
της Τράπεζας, το  όλον 8 άτομα, άρπαξαν τους σάκους της 
χρηματαποστολής που περιείχαν το  τεράσ τιο  για την εποχή 
εκε ίνη  χρηματικό ποσό των 15.000.000 δραχμών. Οι Ρεντζα ίο ι 
μετά την πράξη τους επέστρεψαν στα Ιωάννινα και προσπα
θούσαν να παρουσιάσουν άλλοθι. Η Χωροφυλακή Ηπείρου 
ε ίχε τε θ ε ί επί τα ίχνη των αυτουργών της τρ ομερ ότερης λη
στείας του αιώνα μας αλλά εμποδιζόταν να προβεί στη σύλ
ληψη των Ρεντζαίων από τους ισχυρούς προστάτες τους. 
Γ ιαυτό τους έθεσ ε σε παρακολούθηση και φρόντιζε γ ια  τη 
συλλογή περισσοτέρων στοιχείων προκειμένου να προβεί 
στη σύλληψή τους. Οι Ρεντζα ίο ι όμως καθώς έβλεπαν την 
ανακρ ιτική τανάλια  της Χωροφυλακής να π ερ ισφ ίγγετα ι στο 
λαιμό τους δραπέτευσαν στην Αλβανία. Από εκε ί κατέφυγαν 
μέσω Σερβίας στη Ρουμανία για να καταλήξουν τελ ικά  στη 
Βάρνα της Βουλγαρίας όπου και συνελήφθησαν δύο χρόνια 
αργότερα25. Το κακουργοδ ικείο  Κερκύρας καταδίκασε τους 
Ιωάννη και Ευθύμιο Ρέντζο στην ποινή του θανάτου και εξ-
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ετελέσθησαν δια τουφεκισμού στην Κέρκυρα στα τέλη  του 
1929.

Η τελευ τα ία  πράξη του ληστρικού δράματος με πανελλή
νια απήχηση υπήρξε η απαγωγή από τη ληστοσυμμορία 
ΚΟΥΜΠΑΙΩΝ των υποψηφίων βουλευτών του Νομού Ιωαννί- 
νων36 : 1) Αλεξάνδρου Μυλωνά και 2) Αλεξάνδρου Μελά. Οι 
ανωτέρω υποψήφιοι τ ις  πρωινές ώρες της 6-8-1928 επιβαί- 
νοντες  αυτοκ ινήτου είχαν αναχωρήσει από τα  Ιωάννινα για 
εκλογική  περ ιοδεία  στα χωριά της περιοχής Καλπακίου. Την 
9.30' πρωινή ώρα και ενώ το αυτοκ ίνητό  τους ε ίχε  φθάσει στο 
ύψος της γεφύρας Γέροντα  παρά το 12 1/2 χ ιλ ιόμετρο  της 
οδού Ιωαννίνων -  Καλπακίου βρέθηκαν περικυκλω μένοι από 
τη ληστοσυμμορία ΚΟΥΜΠΑΙΩΝ και συνελήφθησαν. Οι 
ΚΟΥΜΠΑΙΟΙ άφησαν ελεύθερους τους συνοδούς των υπο
ψηφίων και εκράτησαν τους ΜΥΛΩΝΑ και ΜΕΛΑ τους οποίους 
άφησαν τον μεν ΜΥΛΩΝΑ μετά τετραήμερον, τον δε ΜΕΛΑ 
μετά δήμερο και αφού ε ίχε καταβληθεί από τους ο ικε ίους των 
στους λησ τές το  υπέρογκο ποσό των 5.850.000 δραχμών ως 
λύτρα. Την ίδ ια  μέρα της απαγωγής έφθασε στα Ιωάννινα για 
περ ιοδεία  και ο Πρωθυπουργός Ελευθέρ ιος Βενιζέλος, ο 
οποίος συγκινήθηκε τόσο πολύ από τη βδελυρή πράξη των 
ληστών, ώστε από την πλατεία των Ιωαννίνων, που μίλησε το 
βράδυ, εθεθαίω σε τους Γ ιαννιώ τες και κατ' επέκταση ολό
κληρο τον ελληνικό  λαό ότι μετά τ ις  εκλογές θα εργασθεί με 
όλες του τ ις  δυνάμεις γ ια  την εξάλειψ η του α ίσχους της 
ληστείας. Ο Ε λευθέρ ιος Βενιζέλος που κέρδισε τ ις  εκλογές 
εκράτησε την υπόσχεσή του. Το έτος 1929 επί υπουργίας 
Εσωτερικών του Κων/νου Ζαβιτσάνου η μάστιγα της ληστείας 
εξέλειπ ε οριστικά από τη χώρα μας χάρις στους νόμους που 
θέσπισε και τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση Β εν ιζέλου37.
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Από τα αρχεία μας

Από τα αρχεία 
της Χωροφυλακής

Αναδιφώντας κανείς τα αρχεία της Χωροφυλακής 
βρίσκεται πάντα σ’ ένα φοβερό δίλημμα, το τι δηλαδή 
πρέπει -  λόγω σπουδαιότητας και εθνικού ενδιαφέ
ροντος -  να πρωτοξεχωρίσει. Κι αυτό γιατί, χωρίς να 
υπερβάλουμε, η 150χρονη ζωή του Σώματος, του μα
κροβιότερου θεσμού στη Βαλκανική, είναι στενά δε
μένη με την ιστορία του Έθνους.

Η Χωροφυλακή δεν παρακολούθησε απλά την πα
τρίδα μας στις ηρωικές της εξάρσεις και στις τραγικές 
της ώρες, αλλ’ ο ρόλος της υπήρξε ενεργός σ’ όλες τις 
εσωτερικές και εξωτερικές της περιπέτειες. Η δίωξη 
της ληστείας και τα λογής -  λογής στασιαστικό κινή
ματα -  πέρα από την άσκηση γενικών αστυνομικών 
καθηκόντων -  απορρόφησε το κύριο μέρος της δρα- 
στηριότητάς της τον περασμένο αιώνα.

Στις αρχές του εικοστού αιώνα της ανατίθεται και η 
άσκηση τοπικής αστυνομίας, χωρίς όμως να χάσει και 
τον στρατιωτικό της χαρακτήρα. Ακολουθεί, είτε υπό 
μορφή στρατονομίας, είτε εγκαθιδρύοντας τοπικές 
αστυνομικές υπηρεσίες, τη νικηφόρα πορεία του 
στρατού μας στους βαλκανικούς πολέμους, στον Α.' 
παγκόσμιο πόλεμο, στην περιπέτεια της Μ. Ασίας και 
Ανατολικής Θράκης και παίρνει ενεργό μέρος στο αλ
βανικό έπος.

Στη διάρκεια της κατοχής στέκεται ηρωικά στο 
πλευρό του χειμαζόμενου ελληνισμού -  προστα
τεύοντας τον από αυθαιρεσίας και οργανώνοντας ή 
ενισχύοντας ομάδες εθνικής αντίστασης -  ή φεύγει 
στη Μέση Ανατολή για νέες προσφορές αίματος στην 
ιδέα της ελευθερίας.

Λίγο αργότερα, στο ζενίθ της αδελφοκτόνας δια
μάχης καλείται να αναλάβει την ασφάλεια των Δωδε
κανήσων, τη μόνη ανταμοιβή της πατρίδας μας για τις 
εκατόμβες των θυσιών της. Κι εκεί η Χωροφυλακή 
μπροστά. . .

Τι λοιπόν θα μπορούσε κανείς να διαλέξει να πα
ρουσιάσει από τον τεράστιο όγκο του αρχειακού υλι
κού στο λιγοστό χώρο που ακολουθεί; Τι θα μπορούσε 
να παραλείψει; Η μεροληψία έναντι της ιστορίας είναι 
αναπόφευκτη, γι’ αυτό -  παρουσιάζοντας εντελώς δει
γματοληπτικά κείμενα -  καταφεύγουμε στην κατα
νόηση του αναγνώστη μας.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με τη μεγάλη μεταβολή των αστυνομικών πραγμάτων της 
Χώρας μας το 1906 η Χωροφυλακή ανάλαβε και τοπικά αστυ
νομικά καθήκοντα σ’ ολόκληρη την τό τε  ελληνική επικράτεια.

Ενας τομέας λοιπόν της ευθύνης της ήταν η έκδοση και 
εφαρμογή αστυνομικών διατάξεων με τ ις  οποίες ρυθμίζονταν 
θέματα ευταξίας, κυκλοφορίας, καθαριότητας κ.λπ. σε κάθε 
αστυνομική περιφέρεια. Τ έτο ιες διατάξεις, όσο περίεργες κι 
αν φαίνονται σήμερα, δίνουν εντούτο ις ανάγλυφα το χρώμα 
της εποχής τους, γ ι αυτό κι επιλέξαμε τρεις  απ’ αυτές που 
αναφέρονται στα χρόνια, 1908, 1912, και 1918:

Αριθ. 2
«Περί κανονισμού της κυκλοφορίας οχημάτων, εφίππων κ.λπ. 
επί της λεωφόρου Αθηνών -  Φαλήρου ή Συγγρού».

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εν Αθήναις σήμερον την 1 Φεβρουάριου του έτους 1908, 
ημείς Δ ιευθυντής της Αστυνομικής Διευθύνσεως του νομού  
Αττικής, Ταγματάρχης της Χωροφυλακής Ιωάννης Δαμηλό- 
της, παρατηρήσαντες ότι εκ της αναμίξεως κυκλοφορίας επί 
της λεωφόρου Αθηνών -  Φαλήρου ή Συγγρού οχημάτων, αυ
τοκινήτων, εφίππων, πεζών κ.λπ. υπάρχει κίνδυνος δυστυχη
μάτων, ως και πράγματι συνέβησαν τοιαύτα, και όντες υπο
χρεωμένοι να προλαμβάνωμεν τα τοιαύτα δυστυχήματα . . .

Δ ι α τ ά σ σ ο μ ε ν

1) Κανονίζομεν την δια της λεωφόρου Αθηνών -  Φαλήρου 
ή Συγγρού, κυκλοφορίαν από της σιδηράς γεφόρας της επί 
της κοίτης του Ιλισσού μέχρι Φαλήρου ως εξής:

Δια μεν  του προς τα δεξιά τω κατερχομένω προς το Φάλη- 
ρον πεζοδρομίου της λεωφόρου θα διέρχωνται οι πεζοί, δια 
δε του προς τα αριστερά οι έφιπποι και δια του καταστρώμα
τος τα αυτοκίνητα , αι άμαξαι και τα ποδήλατα. Οφείλουσι δε να 
διέρχωνται προς το δεξιόν μέρος του καταστρώματος της 
λεωφόρου δια να μένη ελεύθερον το αριστερόν προς διέλευ-  
σιν των αντιθέτως ερχομένων.

2) Απαγορεύεται αυοτηρώς η δια της λεωφόρου ταύτης και 
των πεζοδρομίων αυτής κυκλοφορία των σουστών και πάντων 
εν γένει των φορτηγών οχημάτων, άτινα θα διέρχωνται δια της 
παλαιός οδού Αθηνών -  Φαλήρου.

3) Τα φορτηγά οχήματα και α ισούσται επιτρέπονται να 
διέρχωνται δια της σιδηράς γεφύρας της λεωφόρου της επί 
του Ιλισσού ποταμού ένεκα του αδυνάτου της διελεύσεως  
αυτών δια της κοίτης του Ιλισσού . . .

Η εκτέλεσις  αυτής ανατίθεται εις  τα αστυνομικά όργανα.

Ο Δ ιευθυντής  Ο Προϊστ. του γραφείου
I Δαμηλάτης  Γ. Παλαμάρας
Ταγματάρχης Μοίραρχος

Αριθ. 8
«Περί απαγορεύσεως του φέρειν πίλους εν ταις πλατείαις 
των θεάτρων».

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Εν Αθήναις σήμερον την 15ην του μηνάς Μαίου του 1912 
έτους, ημείς Αστυνομικός Δ ιευθυντής του νομού Αττικοβοιω- 
τίας, Ταγματάρχης της Χωροφυλακής Εμμ. Ζυμβρακάκης, 
παρατηρήσαντες ότι οι φερόμενοι πίλοι κατά τας θεατρικός  
παραστάσεις εμποδίζουσι τους θεατός να παρακολουθώσι 
ταύτας, στερούμενοι ούτω δικαιωμάτων άτινα αποκτώσι δια 
της καταβολής του αντιτ ίμου των εισιτηρίων, και έχοντες  
υποχρέωσιν να προστατευωμεν τα δικαιώματα εκάστου πολί
του .. .

Δ ι α τ ά σ σ ο μ ε ν

1) Απαγορεύομεν ε ις  τας κυρίας να φέρωσι ε ις  τας πλα
τείας των θερινών θεάτρων πίλους δια των οποίων, ως εκ του
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μεγάλου κατά πλάτος καί ύψος σχήματος ή των διακοσμή- 
σεων αυτών, καθιστώσι προφανώς αδύνατον ή και δύσκολον  
ε ις  τους όπισθεν αυτών καθημένους θεατός την παρακολού
θ η σ ή  δια της οράσεως των θεατρικών παραστάσεων.

2) Επίσης απαγορεύομεν ε ις  τους θεατός αμφοτέρων των 
φύλων να φέρωσι πίλους ε ις  τας πλατείας των χειμερινών  
θεάτρων.

3) Εκτός των φερόντων τους πίλους παραβατών της πα- 
ρούαης διατόξεως, ως παραβάται αυτής θεωρούνται και οι 
θιασάρχαι ή εργολάβοι θεάτρων ως και οι επ ιτετραμένο ι την 
εν τοις θεάτροις τήρησιν της τάξεως υπάλληλοι και οι συνοδοί 
των γυναικών . . .

Η δε εκτέλεσ ις  αυτής ανατίθεται ε ις  τα αστυνομικά όργανα  

Ο Δ ιευθυντής  Ο Γραμματεύς
Εμμ. Ζυμβρακάκης Ιω. Γιάγκου

Αριθ. 5

«Περί του Ζαππείου κήπου».

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

Εν Αθήναις σήμερον τη 28η Ιανουάριου του 1919 έτους, 
ημε ίς  ο Αστυνομικός Δ ιευθυντής  Αθηνών, Συνταγματάρχης  
της Χωροφυλακής Απόστολος Παπαοικονόμου . . .

Δ ι α τ ά σ σ ο μ ε ν

1) Απαγορεύεται η εκκοπή, εκκρίζωσις και ο ιαδήποτε άλλη 
βλάβη ανθέων, φυτών και δένδρων του Ζαππείου και παντός 
ετέρου  εν τη πόλει δημοσίου ή δημοτικού κήπου.

2) Απαγορεύεται η δια των διόδων των κήπων δ ιέλευσ ις  
παντός οχήματος ζώου, εφίππου ή ποδηλάτου.

3) Απαγορεύεται πάσα βλάβη επί των εν αυτο ίς υπαρχόν
των θρανίων και καθισμάτων ως και η οπωσδήποτε μετακίνη-  
σις αυτών.

4) Εξαιρετικώς, ε φ ’ όσον το Ζάππειον μέγαρον χρησιμο
ποιείται δια δημοσίαν τινά υπηρεσίαν, δια καλλ ιτεχν ικήν τινα  
έκθεσ ιν  ή άλλον κοινωφελή σκοπόν, επιτρέπεται η δ ιέλευσις  
των προς εξυπηρέτησιν των σκοπών τούτων αναγκαιούντων  
οχημάτων καθ' άπασαν την διάρκειαν της ημέρας και νυκτός  
(εξαιρουμένων των Κυριακών και επισήμων εορτών, περί ων 
ορίζεται εν  των 1ω εδαφίω της παρούσης), υπό τους ακολού
θους όρους:

a ) Η τε ε ίσοδος και έξοδος να γίνηται εκ μόνης της λεω
φόρου Αμαλίας δια της πρώτης αμέσως μετά  Β. κήπον διόδου, 
απαγορευομένης της πέραν των πυλών του Ζαππείου προχω- 
ρήσεως.

β') Να βαίνωσι πάντοτε προς το δεξιόν.
γ') Να βαίνωσι πάντοτε βάδην.
Κατά τας Κυριάκός και επισήμους εορτάς απαγορεύεται 

πάσα απολύτως δ ιέλευσις  οχήματος από 9 π.μ. έως 6 μ.μ δια 
το από 1ης Οκτωβρίου -  έως 15 Μαρτίου χρονικόν διάστημα  
και από 9ης π.μ. -  10ης μ.μ. δια την λοιπήν περίοδον του 
έτους . . .

Η εκτέλεσ ις  αυτής ανατίθεται ε ις  τα αστυνομικά όργανα.

Ο Συνταγματάρχης Ο Υπομοίραρχος
Αστυνομικός Δ ιευθυντής Γραμματεύς

Α. Παπαοικονόμου I. Νόσκος

ΣΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΕΠΟΣ

Η φασιστική εισβολή της 28ης Οκτββρίου 1940 βρήκε τη 
Χωροφυλακή πανέτοιμη από κάθε πλευρά. Τα σύννεφα του 
πολέμου, που τα τελευ τα ία  χρόνια βάραιναν στο διεθνή ορί
ζοντα, ώθησαν την τό τε  κυβέρνηση στον εκσυγχρονισμό και 
σύγχρονο γ ια την  εποχή εξοπλισμό της, μιας και κάτι τέ το ιο  -  
σ αντίθεση με το στρατό -  ήταν αδύνατο να προκαλέσει τις  
ορέξε ις  του καθεστώτος του Μουσολίνι.

Στην αναμέτρηση αυτή με τη φασιστική βία, το Σώμα συμ
μ ετε ίχε  σαν μάχιμη μονάδα με το μηχανοκίνητό της, σαν 
στρατονομία, αλλά και με την  ίδρυση στατικών και μεταβατι
κών Υπηρεσιών για την εμπέδωση της τάξης στα εδάφη που 
καταλαμβάνονταν.

Ελάχιστη εικόνα της συμβολής του Σώματος στο αλβανικό 
έπος δ ίνε ι η ακόλουθη έκθεση πολεμικής δράσης του τό τε  
μοιράρχου, μετέπ ειτα  υποστράτηγου, ΠΕΤΡΟΒΑ Ιωάννη, 
προς το Αρχηγείο Χωροφυλακής:

«Λαμβάνω την τιμήν, ε ις  εκ τέλεσ ιν  της υπ' αριθ. 5/2/56  
Εγκ. 36 από 8-2-1962 διαταγής του Υπουργείου Εσωτερικών να 
αναφέρω τα κάτωθι:

1. Συνεπεία της υπ1 αριθ. 23/82/1α από 16-11-1940 διατα
γής Υπουργείου Δημοσίας Ασφαλείας, φέρων τον βαθμόν του 
Μοιράρχου και υπηρετών εν Κηφισία, ως Δ ιο ικητής της ομω
νύμου Υποδ/σεως Χωρ/κής, ανεχώρησα την 17-11-1940 δια 
Φλώριναν προς συγκρότησιν οργανικού Τμήματος ε ις  τα 
καταλαμβανόμενα νέα εδάφη μετά  της προς τον σκοπόν τού
τον ορισθείσης δυνάμεως Χωρ/κής με  επικεφαλής τον τότε  
Συντ /ρχην και νυν Αντ/τηγον  ε.α. κ. ΝΤΑΚΟΝ Γεώργιον και 
τον τότε Αντ/ρχην και νυν Α ντ/τηγον  ε.α. κ. ΤΣΑΤΑΛΟΝ Ευθύ
μιον.

Εις Φλώριναν αφίχθημεν την τετάρτην από της αναχωρή- 
σεώς μας ημέραν και εκ ε ίθ εν  αυθημερόν με τέβ ημεν  ε ις  Κο- 
ρυταάν, ήτις ε ίχεν  καταληφθή υπό του Ελληνικού Στρατού  
την προηγουμένην.

Εις Κορυτσάν παρέμειναν επί 3ήμερον, ασχοληθείς  επι
κεφαλής δυνάμεως ε ις  την ανακάλυψιν και σύλληψιν κρυπτο- 
μένων εν αυτή Ιταλών και συνεργατών αυτών και εν  συνεχεία  
διετάχθην παρά του αναλαβόντος καθήκοντα Ανωτέρου Διοι- 
κητού Χωροφυλακής Κορυτσάς, Συντ/ρχου ΝΤΑΚΟΥ και ανε 
χώρησα δΤ Ερσέκαν μ ε τ '  αναλόγου δυνάμεως όπου και 
ίδρυσα την ομώνυμον Υποδ/σιν Χωροφυλακής με έδραν την 
Ερσέκαν και περ ιφέρειαν την Επαρχίαν Κολωνίας.

Ό ταν αφικόμην ε ις  Ερσέκαν αι προκεχωρημέναι γραμμαί 
του τομέως τούτου του Ελληνικού Στρατού ευρίσκοντο εις  
απόστασιν απ' αυτής πέντε περίπου χ ιλ ιομέτρων προς το 
Εσωτερικόν της Αλβανίας.

Δια τον λόγον τούτον και επειδή εν Ερσέκα οι Ιταλοί ε ίχον  
εγκαταστήσει σοβαρόν κέντρον ανεφοδιασμού των μετά  πολ
λών αποθηκών -  παντοίου υλικού, -  η έδρα μου υπέστη από 
της πρώτης εκ ε ί  εγκαταστάσεώς μου βομβαρδισμούς της ιτα
λ ικής αεροπορίας, επιδραμούσης, καθ' ημέραν και κατ' αλλε 
πάλληλα κύματα κατά του σοβαρού τούτου στόχου από πολε
μ ικής απόψεως.

Εις μίαν των επιθέσεων τούτων, ευρ ισκόμενος εγγύς των 
στρατιωτικών αποθηκών, όπου μ ετέβ ην  δια να παρακωλύσω 
την λεηλασίαν των υπό ασυντάκτων στρατιωτών και πολιτών, 
εδέχθην  δέσμην βομβών ριφθεισών υπό σμήνους εχθρικών  
αεροπλάνων και ετάφην υπό τα ερείπια παρακειμένου οικ ι
ακού, ε ις  ον κατέφυγον, εν ω ο ιδ ιοκτήτης τούτου ιστάμενος
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εις μικρόν απ' εμού απόστασιν εφονεύθη υπό των ριφθεισων  
βομβών.

Εκ των ερειπίων, ανεσύρθην μετά ημίωρον τη συνδρομή 
ανδρών της δυνάμεώς μου υπό τον τότε Αμθ/ρχον ΑΝΤΩΝΑ- 
ΤΟΝ Ζήσιμον, τυγχάνοντα Β'. Αξιωματικόν της Υποδ/σεως.

Εις ετέραν επιδρομήν καταδιωκτικών αεροπλάνων του 
εχθρού ευρισκόμενος εν τω Γραφείω της Υποδ/σεως, εδέ- 
χθην επίθεσιν εκ χαμηλού ύψους δια πολυβολισμών, πλην και 
την φοράν αυτήν διέφυγον, ως εκ θαύματος τον κίνδυνον.

Επειδή αι επιδρομαί της εχθρικής αεροπορίας συνεχί-  
ζοντο με την αυτήν σφοδρότητα και υπήρχεν κίνδυνος εξον- 
τώαεως της δυνάμεώς μου, λαμβανομένου υπ' όψιν ότι ούτε  
αντιεροπορικήν άμυνα, ουδέ καταφύγια υφίσταντο εν Ερ- 
σέκα, μοι συνεστήθη, υπό των προϊσταμένων μου, όπως εγκα- 
ταλείψω την Ερσέκαν κε ιμένην επί της δημοσίας οδού και 
μεταφέρω την έδραν της Υποδ/σεως μακρά ταύτης και εις  
απομεμακρυσμένον χωρίον της περιφέρειας μου.

Εις την σύστααιν ταύτην δεν ανταπεκρίθην και παρέμεινα  
εν Ερσέκα, διότι τούτο μοι επέβαλε το καθήκον και η τιμή μου 
ως Ελληνος Αξιωματικού, εν όψει του επικαίρου της τοποθε
σίας της Ερσέκας και της πολυτίμου βοήθειας και εξυπηρετή- 
σεως, ην παρείχον εις  τα εκε ίθεν  δ ιερχόμενα και προελαύ- 
νοντα νικηφόρως τμήματα του Ελληνικού Στρατού, παραμεί- 
νας εκεί, πλέον του μηνάς, ότε ανεκλήθην εις Κορυτσάν και 
ανέλαβον την διοίκησιν της ομωνύμου Υποδ/σεως Χωροφυ
λακής.

Ως Διοικητής της Υποδ/σεως ταύτης εκινούμην τακτικώς 
προς πάσαν κατεύθυνσιν, ουχι δε άπαξ έφθασα και μέχρι των 
προκεχωρημένων γραμμών των μαχομένων στρατιωτικών 
τμημάτων, ένθα και διανυκτέρευον, λαμβάνων τα εκ των περι
στάσεων επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας δια των στατικών 
υπηρεσιών και κινητών τμημάτων της Υποδ/σεως εις  τρόπον 
ώστε να επικρατήσει απόλυτος τάξις και ασφάλεια εν τη περι
οχή της και να εξυπηρετηθούν κατά πάσαν περίπτωσιν τα 
στρατιωτικά, τμήματα, συμβάλλων ούτω εν τη αρμοδιότητίμου  
εις την προσπάθειαν του μαχομένου Έθνους κατά της απρο- 
κλήτου επιθέσεως του εχθρού κατά της Πατρίδας μας.

II. Ολίγας ημέρας προ της διαταχθείσης συμπτύξεως των 
Ελληνικών δυνάμεων μοι ανετέθη υπό του αναλαβόντος εν τω 
μεταξύ καθήκοντα Ανωτέρου Δ ιοικητού Χωροφυλακής Κορυ- 
τσάς Αντισυνταγματάρχου ΤΣΑΤΑΛΟΥ Ευθυμίου και η διοίκη- 
σις της Διοικήσεως Χωροφυλακής Κορυτσάς και επεφορτί- 
σθην ειδ ικότερον με την ασφαλή σύμπτυξιν της δυνάμεώς της 
Διοικήσεως.

Εκ Κορυτσάς ανεχώρησα, βάσει των προαποφασισθέντων, 
την νύκτα της 12ης προς 13ην Απριλίου 1941, τεθείς  επικεφα
λής του τελευτα ίου αποχωρούντος εκε ίθεν  τμήματος Χωρο
φυλακής και δ ι ’ Ερσέκας -  Λεσκοβικίου και υπό συνεχείς  
πολυβολισμούς και βομβαρδισμούς της εχθρικής αεροπο
ρίας αφίχθην εις  το χωρίον Δόλιανά -  Ηπείρου, όπου και 
συνεκεντρώθη άπασα η δύναμις της Διοικήσεως Χωροφυλα
κής Κορυτσάς.

Εκεί η δύναμις αύτη συνεκροτήθη εις  Τάγμα και βάσει 
εντολών του Στρατηγείου ανέλαβε την ασφάλειαν της παρα
μεθορίου περιοχής από Γεφύρας Αγίων μέχρι Γεφύρας Μέρ- 
τζανης, προς δε και την σύλληψιν των ατάκτως διαρρεόντων 
οπλιτών του συμπτυσσομένου προς το εσωτερικόν της χώρας 
Ελληνικού Στρατού.

Η υπηρεσία αύτη διήρκεσεν επί θήμερον, του υπογεγραμ
μένου όντος Διοικητού του πρώτου Λόχου του Τάγματος και 
με ζώνην ευθύνης τον περισσότερον προκεχωρημένον τομέα  
Γεφύρας Μέρτζανης.

Κατά την επιχείρησιν ταύ την, δ ιεξαχθείσαν υπό απηνείς 
και καταγιστικούς βομβαρδισμούς και πολυβολισμούς της  
εχθρικής αεροπορίας, καθ' ους έσχομεν και απώλειας, συν- 
ελάβαμεν υπέρ τους (1.000) χιλ ίους διαρρέοντας ατάκτως 
οπλίτας του Στρατεύματος, τους οποίους και παραδώσαμεν  
εις  τον Στρατονόμον της Στρατιάς, Αντ/ρχην τότε της Χωρο
φυλακής ΠΕΡΑΚΗΝ Στυλιανόν.

Μετά ταύτα επανήλθομεν εις  Δολιανά, απ' όπου ο υποφαι
νόμενος διαταγή του Αν/ρχου ΤΣΑΤΑΛΟΥ Ευθυμίου ανεχώ- 
ρησεν μετά δυνάμεώς Χωροφυλακής δια το χωρίον Άνω Ρε
βένια, ευρισκόμενον εγγύς της μεθορίου, όπου και ίδρυσε 
στρατόπεδον ουγκεντρώσεως των διαρρεόντων ατάκτως 
οπλιτών του Στρατεύματος, παραδοθέντων μοι (350) τριακο- 
σιων πεντήκοντα τοιούτων περίπου υπό αξιωματικού του 
Στρατεύματος προς φύλαξιν.

Εγκατασταθείς εις Ανω Ρεβένια έλαβον μέτρα ασφαλείας  
δια Φυλακίων προς την μεθόριον και ωργάνωσα την υπ’ εμέ  
δύναμιν Χωροφυλακής και στρατιωτών εις  αξιόμαχον τμήμα 
προς αντιμετώπισιν παντός ενδεχομένου, εν όψει της δη- 
μιουργηθείσης χαώδους καταστάσεως.

Εκ του ως άνω χωρίου διήλθον διαδοχικώς τα Επιτελεία  
των Μεραρχιών του Βορείου και Κεντρικού Μετώπου, τελευ- 
ταίον δε το Επιτελειον της Μεραρχίας, ης Διο ικητής ετύγχα- 
νεν ο τότε Συντ/ρχης και νυν Αντ/τηγος ε.α. του Στρατού κ. 
ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ όστις δ ιετέλεσε βραδύτερον και Αρχη
γός της Χωροφυλακής.

Ούτος, εις ον παρουσιάσθην άμα τη αφίξει του εις  το ως 
άνω χωρίον και ανέφερον τα της αποστολής μου, με συν- 
εχάρη δια την στάσιν μου, ειπών μοι μεταξύ των άλλω ν:«Κύριε 
Μοίραρχε σας συγχαίρω δια το θάρρος σας και δια την εκτέ-  
λεσιν του προς την καθήκοντος. Εδώσατε μάθημα στρατιωτι
κής αγωγής, ευψυχίας και υψηλού πνεύματος αυτοθυσίας εις  
πολλούς και λυπούμαι που δεν σας έχω αξιωματικόν του 
Στρατεύματος».

Εις Άνω Ρεβένια παρέμεινον επί θήμερον περίπου, ανε
χώρησα δε εκε ίθεν  κατόπιν διαταγής του ως άνω Διοικητού  
Μεραρχίας, μετά  την αναχώρησιν τούτου, μετά της δυνάμεώς 
μου και των μη διοχετευθέντων μέχρι τότε ε ις  τας Μονάδας 
των στρατιωτών δ ι ’ Ιωάννινα, κατά δήλωσιν δε του ίδιου Με
ράρχου ήμην το τελευτα ίον τμήμα των συμπτυσσομένων ελ 
ληνικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Φθάσας εις  Ιωάννινα παρουσιάσθην εις  τον τότε Ανώτερον  
Διοικητήν Χωροφυλακής Ηπείρου Αντ/ρχην, και νυν Αντι
στράτηγον ε.α., κ. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΝ Μιχαήλ, παρ’ ου επληρο- 
φορήθη ότι η δύναμις αμφοτέρων των Ανωτέρων Διοικήσεων  
Χωροφυλακής Κορυτσάς και Αργυροκάστρου συνεκροτήθη, 
εις Σύνταγμα και δ ιετάχθην όπως συνεχίαω την πορείαν μου  
δι' Αθήνας.

Κατόπν τούτου ανεχώρησα δΤ Άρταν, όπου και παρέμει- 
νον επι (36) τριάκοντα εξ  ώρας, κινούμενος καθ' οδόν και 
διδων διαταγάς και οδηγίας ε ις  τους συμπτυσσομένους άν- 
δρας της Χωροφυλακής.

Εις Άρταν συνήντησα τον τότε Μοίραρχον και νυν Υπο
στράτηγον ε.α. κ. ΧΑΤΖΗΝ Ευάγγελον και πληροφορηθείς  
παρά τούτου ότι ετύγχανον αρχαιότερος κατά βαθμόν των 
συμπτυσσομένων Αξιωματικών αμφοτέρων των Ανωτέρων 
Διοικήσεων Χωροφυλακής Κορυτσάς και Αργυροκάστρου, 
ανέλαβον την ηγεσίαν απάντων των συμπτυσσομένων τμημά
των τούτων και έλαβον μέριμναν δια την περαιτέρω και μέχρις  
Αθηνών προώθησίν των, ως και δια τον στρατωνισμόν και 
τροφοδοσίαν των.
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Αναχωρήσας εξ Άρτης τελευτα ίος  αφίχθην ε ις  Αγρίνιον, 
όπου κατόπιν εντολών μου συνεκεντρώθηοαν τα εν  πορεία  
τμήματα Χωροφυλακής, τα οποία και ωργάνωοα ε ις  λόχους  
και εστρατώνισα εις  εξευρεθέντα  οικήματα.

Εις Αγρίνιον παρέμεινα επί όνθήμερον και αντιμετώπισα  
δια των Τμημάτων μου την επικρατήσασαν πραγματικήν  
αναρχίαν και επαπειληθείοαν λεηλασίαν της πόλεως εκ του 
μεγάλου αριθμού των καταφθασάντων εκ ε ί  ασυντάκτως στρα
τιωτών και άλλων κακοποιών, αναγκασθείς να κάμω χρήσιν  
κατ' επανάληψιν των όπλων δι ' εκφοβιστικών βολών κατά των 
εκ τούτων επιδιδομένων ε ις  διαρπαγάς και λεηλασ ίας των 
δημοσίων αποθηκών και καταστημάτων της πόλεως.

Επίσης δια των τμημάτων μου, των οποίων προαωπικώς 
ηγούμην, απέτρεψα διαπραγάς καταστημάτων της πόλεως εκ  
μέρους γερμανών στρατιωτών, καταλαβών δις επ ’ αυτοφώρω  
και ε ις  προκεχωρημένας ώρας της νυκτός γερμανούς στρα- 
τιώτας αποπειρωμένους να διαρρήξουν καταστήματα και να 
διαρπάσουν τα εν αυτοίς  εμπορεύματα.

Μετά ταύτα, αποκατασταθείσης της τάξεως ε ις  Αγρίνιον  
και κατόπιν συννενοήσεως μετά  των εκ ε ί  Αρχών και πλέον 
ουγκεκριμένως του εκτελούντος  φρουραρχικά καθήκοντα  
Αντ/ρχου Πεζικού ΤΣΙΤΟΥΡΗ, δεχθε ίς  τας ευχαριστίας τού
του δια τας προσφερθείσας πολυτίμους υπηρεσίας μου δια 
την σωτηρίαν της πόλεως, ανεχώρησα μ ετά  των υπ' εμέ  τμη
μάτων δι ' Αθήνας όπου έφθασα την 2-5-1941. Αφ ιχθε ίς  ε ις  
Αθήνας παρουσιάσθην ε ις  το Αρχηγείον και τον τότε  Αρχηγόν  
Χωροφυλακής Συντ /ρχην ΚΟΛΛΑΤΟΝ Αριστοφάνην, νυν 
Υποστράτηγον ε.α., παρ’ ου και δ ιετάχθην να παρουσιασθώ 
εις  το Σύνταγμα Μονίμων Χωροφυλακής, όπερ και έπραξα, 
παραδώσας εκ ε ί  την δύναμίν  μου βάσει καταστάσεων μετά  
του οπλισμού της και των διασωθέντων δημοσίων και ιδ ιωτι
κών ειδών των ανδρών . . .

Εν Αθήναις, τη 5η Σ/βρ ίου 1962

Ο αναφέρων  
Ιωάννης ΠΕΤΡΟΒΑΣ 

Υποστράτηγος

ΓΕΡΜΑΝΟ -  ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
Θα μπορούσαν να γραφούν τόμο ι ολόκληροι για  την 

προσφορά του Σώματος στην πατρίδα κατά την γερμανο ϊτα- 
λ ικήν κατοχή. Μια όμως μόνη ενέργε ια  ενός αξιωματικού, του 
Μοίραρχου ΜΠΑΜΠΑΛΗ Νικολάου, ε ίνα ι αρκετή γ ια  να κατα
ξιώσει τη Χωροφυλακή στη συνείδηση των νεοελλήνω ν. Δ ί
νουμε στον αναγνώστη χωρίς σχόλια δυο κείμενα  του ηρωι
κού εκείνου μοίραρχου, που του κόστισαν μια καταδίκη σε 
θάνατο (δεν εκτελέσ τηκε τελ ικά ) για εξύβριση του ιταλικού 
στρατού και ομηρεία στην Ιταλία, υπενθυμίζοντάς του πως η 
περίπτωση ΜΠΑΜΠΑΛΗ δεν ήταν η μοναδική αλλά μία ανά
μεσα στις τόσες γνωστές και άγνωστες σήμερα πράξεις αυ
τοθυσ ίας ανδρών της Χωροφυλακής στα μαύρα εκε ίνα  χρό
νια:

Επείγουσα
Υποδ/σις Χωρ/κής Ελασσώνος 
Αριθ. 16/41/196

Εν Ελασσώνι της 19 Φ/ρίου 1943 
ΠΡΟΣ

Την Διοίκησιν Χωρ/κής Λαρίαης
Λάρισαν

«Υπερβασίαι Στρατού Κατοχής».
Λαμβάνων την τιμήν εν συνεχεία  της ταυταρίθμου /  19

Νικόλαος Γ. Μπάμπαλης (1896 -  1976), ταγματάρχης, από την Πη- 
λαλίστρα Μεσσηνίας. Πατέρας τριών ανήλικων παιδιών, πήγε εθελον
τής στο αλβανικό μέτωπο. Αργότερα με τη δραματική διαμαρτυρία του 
καταδικάστηκε σε θάνατο και για 2 χρόνια έμεινε σε ιταλικό στρατό
πεδο συγκέντρωσης στη Μάντοβα.

τηλεγραφικής από 18-2-43 ομοίας μου, ν' αναφέρω τα εξής:
Την παρελθούσαν Τρίτην 16ην τρέχοντος μηνάς και κατά 

τας προμεσημβρινός ώρας ομάς εξ υπερπεντήκοντα ενόπλων  
ενεδρεύουσα ε ις  θέσιν  «Γκορτσιά», κε ιμένην περί το χιλ ιόμε-  
τρον έξωθι της κωμοπόλεως Δομενίκου και ε ις  απόστασιν 
βημάτων τινών από της δημοσίας οδού Τυρνάβου - Ελλασώ- 
νος επετέθη εναντ ίον δ ιερχομένης φάλαγγος Ιταλικών αυτο
κινήτων με άγνωστα μέχρ ι τούδε αποτελέσματα. Οι επιβαί- 
νοντες των αυτοκινήτων στρατιώται κατελθόντες  εσπευσμέ- 
νως ηκροβολήθηκαν κατά μήκος της οδού καταλαβόντες  
καταλλήλους θέσεις.

Της φάλαγγος προηγείτο τρ ίκυκλον του οποίου ο οδηγός  
διαφυγών της προσοχής των ανταρτών συνέχισε το ταξίδ ιόν  
του προς Ελασσώνα, και άμα τη αφιξε ι του ανεφέρθη  ε ις  το 
ενταύθα Φρουραρχείον και αμέσως εσήμανεν συναγερμόν, 
εκινητοποιήθη δε όλη η δύναμις του ενταύθα εδρεύοντος  
τάγματος. Παραλλήλως το γεγονός ανεφέρθη ε ις  τας Ιταλικός  
Αρχάς Τυρνάβου και Λαρίσης και εντός ολίγου όλη η περιοχή 
ε ίχε  καταληφθεί από ικανήν δύναμιν ε ις  έμψυχον και άψυχον  
υλικόν, καθώς και αεροπλάνα οπόταν η ομάς των ανταρτών 
αντιληφθείσα ότι ευρίσκετο αντιμέτωπος ασυγκρίτως υπέρ
τερος δυνάμεως υπεχώρηοεν προς την κορυφογραμμήν του 
όρους «Γκριτζόβαλι» και καλυφθείσα υπό του βοηθούντος  
αυτήν εδάφους εξηφανίσθη.

Οι Ιταλοί στρατιώται αντ ιληφθέντες  την υποχώρησιν των 
ανταρτών τους κατεδίωξαν μέχρ ι τ ίνος μόνον και κατόπιν 
επιστρέψαντες ε ισέβαλον εντός του χωρίου Δομέν ικον και
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συνέλαβον όλους τους άνδρας και τα γυναικόπαιδα τους 
οποίους ωδήγησαν εις  την δημοσίαν οδόν και εις  το σημείον  
ένθα έλαβε χώραν η συμπλοκή και εις  τα μεν  γυναικόπαιδα 
επέβαλον όπως μεταβώοιν εις  το χωριον Αμοϋριον αφού πρώ
τον διεβεβαίωσεν αυτά ότι οι άνδρες των θα οδηγηθώσιν εις  
Λάρισαν και αφού εξετασθώσι θ' αφεθώσιν ελεύθεροι. Τα 
ατυχή γυναικόπαιδα πεισθέντα εις τας διαβεβαιώσεις των 
επικεφαλής Αξιωματικών συνεμορφώθησαν προς τας υποδεί
ξεις των, πλην όμως δεν θα είχον φθάσει εις Αμούριον ότε 
ήκουοαν τους πρώτους πυροβολισμούς. Εξετελέοθηκαν εις  
το σημείον αυτό είκοσι άτομα.

Τους υπολοίπους ανερχομένους υπέρ τους ογδοήκοντα  
παρέλαβον και ως διεπιστώθη εκ προφορικής εξετάσεως ην 
ενηργήσαμεν εξετελέσθησαν μεταξύ του 32 και 33 χ ιλ ιομέ
τρου οδού Τυρνάβου - Ελασσώνος ένθα και ετάφησαν. Εκτός 
των συλληφθέντων εν Δομενίκω οι Ιταλοί οτρατιώται έτρεχον  
εις  αγρούς, λειβάδια και παντού της υπαίθρου ένθα οι κάτοι
κοι ε ίτε  ησχολούντο με τας εργασίας των είτε ε ίχον καταψύ
χει φοβούμενοι αντίποινα, τους συνελάμβανον και τους εξ- 
ετέλουν.

Ουτω πλησίον της γεφύρας Δομενίκου συνελήφθησαν  
τέσσαρες (4) ποιμένες οίτ ινες εξετελέοθηκαν και από Δ ομε
νίκου και πέραν της Μυλογούστης συνελήφθησα ν υπέρ δε
καπέντε άτομα άτινα επίσης εξετελέσθησαν.

Εκάστην σύλληψιν άρρενος εις χωρίον Δομένικον ή έ ξ 
οδον των γυναικοπαιδών εκ των οικιών ηκολουθει πυρπόλη- 
σις των οικιών δ ι ' ε ιδικών χειροβομβίδων, αφού προηγουμέ
νως οι ασχολούμενοι εις  το έργον αυτό Ιταλοί στρατιώται 
αφήρουν εκ των εκκενουμένων οικιών ό,τι πολύτιμον τους 
ήρεσκεν και επρολάμβανον και το μετέφερον εις  τα επί τούτω 
αναμένοντα αυτοκίνητα. Αφήρεσαν επίσης και ικανόν αρι
θμόν, μη εξακριβωθέντα, αιγοπροβάτων άτινα εφόρτωσαν επί 
των ιδίων αυτοκινήτων.

Ο αριθμός των εκτελεσθέντων εκ των μέχρι τούδε συν- 
αγεισών πληροφοριών ανέρχονται εις (110) εκατόν δέκα 
περίπου εκ Δομενίκου, δέκα εξ (16) εκ Μυλογούστης και εις  
(V  εξ Αμουριου, είναι δε ως η προσηρτημένη κατάστασις.

Αι πυρποληθεισαι οικιαι είναι επίσης ως η προσηρτημένη  
κατάστασις. Οι κάτοικοι των...

(Ημιτελές αντίγραφον εκ του πρωτοτύπου παραληφθέντος  
παρά της ενταύθα Ιταλικής Αστυνομίας*

Λάρισα, τη 22 Φ/ρίου 1943 
Το Γραψείον Εμπιστευτικού).

Η αναφορά έμεινε ημιτελής γιατί παραλήφθηκε από τη γραφομηχανή, την ώρα 
που δακτυλογραφείτο, από ιταλούς καραμπινιέρους που εισέβαλαν με τη βία στο 
κατάστημα της Υ.Χ. Ελασσόνας.

Αριθ. Πρωτ. 16/41/19α
Ελασσόνα 19-2-1943

Προς το Ιταλικό Φρουραρχείο Ελασσόνας
Ενταύθα

Διαμαρτύρομαι με  όλη την δύναμη της ψυχής μου ως 
αξιωματικός και ως άνθρωπος δια τα αποτρόπαια εγκλή

ματα. τα οποία την παρελθούσαν τρίτην 16 τ.μ. διέπραξεν  
εις  Δομένικον ο Στρατός σας, έχων δυστυχώς αξιωματι
κούς επικεφαλής, δια της θανατώσεως 150 αθώων και αό
πλων πολιτών Δομενίκου, ξεκληρίζοντας ισαρίθμους ο ικο
γένειας και ρίψας εις  την δυστυχίαν και την θλίψην αρκε
τός εκατοντάδας αθώων γυναικών και παίδων και πυρπο- 
λύσας υπερδιακοσίας οικίας μετά των υπαρχόντων των και 
αφού προηγουμένως οι αξιωματικοί και οι στρατιώται σας 
αφήρεσαν ό,τι και αφού προηγουμένως οι αξιωματικοί και 
0( στρατιώται σας αφήρεσαν ό,τι πολύτιμον αντικε ίμενον  
εύρον. Εναντίον του στρατού σας επετέθησαν ένοπλοι και 
πιθανόν να εφόνευσαν στρατιώτας σας. Ενισχυθείς όμως ο 
στρατός σας από τον Τύρναβον και την Λάρισαν, από ξηρός 
και αέρος, και καταστάς ασυγκρίτως ισχυρότερος, ε ίχεν  
υποχρέωση να επιδοθεί εις  την καταδίωξιν των ενόπλων 
εκείνων και όχι να στραφεί εναντίον αθώων ανθρώπων, οι 
οποίοι πεισθέντες εις  τας επισήμους υποσχέσεις σας, 
όπως οσάκις μεταβαίνουσιν ιταλοί στρατιώται. να παραμέ- 
νωσιν ε ις  τα χωρία των, μη διατρέχοντες κανένα κίνδυνον 
και βασιζόμενοι εις την αθωότητά των, παρέμειναν εκεί, δια 
να εύρωσιν οικτρότατον θάνατον και να εγκαταλείψωοιν  
εις  την θλιψιν και αυτόγνωσιν, συζύγους και παιδιά.

Δεν σας είναι βεβαίως, άγνωστον, ότι το άμαχον πληθυ
σμόν προστατεύουν διεθνε ίς  νόμοι και συνθήκαι τους  
οποίους ούτε ετηρήσατε ούτε εσεβάστητε, εν αντιθέσει 
προς ημάς, οι οποίοι κατά τον μεταξύ μας εν Αλβανία πόλε
μον ετηρήσαμεν. Εν τούτοις  ισχυρίζεσθε, ότι ε ίσθε το 
πλέον πεπολιτ ισμένον κράτος της Ευρώπης. Και όμως πα- 
ρομοια κακουργήματα, δεν τα διαπράττουν, παρά μόνο  
βάρβαροι. Και άλλοτε στρατιώται σας και αξιωματικοί διέ- 
πραξαν εγκλήματα, φονεύσαντες αθώους πολίτας και επι
χειρήσατε να συγκαλύψητε τα εγκλήματα αυτά, και δεν  
εδιστασαν οι αξιωματικοί σας, ν'αποδώσουν τους φόνους  
ε ις  Ελληνας περιβληθέντας δήθεν στολάς ιταλών και επε- 
χειρησαν να με εκβιάσουν να υποβάλω αναφοράν αναι
ρούσαν προηγουμένην, δια της οποίας κατήγγειλα τους 
φονους αυτούς. Τώρα ποιαν δικαιολογίαν θα προβάλητε; 
Ημείς στηριζόμενοι ε ις  τα γεγονότα του Δομενίκου θα πι- 
στευωμεν ακραδάντως ότι όλοι οι φόνοι των Ελλήνων είναι 
εργον σας.

Ο Διοικητής της Υποδιοικήσεως 
Νικόλαος Μπάμπαλης 

Μοίραρχος

ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Στις 27 Ιουνίου 1946 η Διάσκεψη του Παρισιού αποφάσισε 
την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα, γεγονός 
που επικυρώθηκε από την ελληνοϊταλική συνθήκη στις 10 
Φεβρουάριου 1947. Τη συνθήκη ειρήνης ακολούθησε βραχύ
χρονη ελληνοαγγλική στρατιωτική κατοχή των νησιών ως τις 
27 Μαρτίου 1947, που άρχισε η εγκατάσταση σ' αυτά της 
Χωροφυλακής, η οποία ανάλαβε έκτο τε  όχι μόνο την άσκηση 
αστυνομίας αλλά και την εθνική τους ασφάλεια.

Το χρονικό της εγκατάστασης του Σώματος στα Δωδεκά
νησα μας δ ίνει ανάγλυφα η ακόλουθη αναφορά προς το Αρ
χηγείο Χωροφυλακής του πρώτου Ανώτερου Δ ιο ικητή:
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Από τα αρχεία μας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Β. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ 
ΑΝΩΤΕΡΑ Δ.Χ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ Β. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ

ΘΕΜΑ: «Εγκατάστασις δυνάμεως Χωρ/κής εις  την Δωδεκά
νησον».

Λαμβάνω την τ ιμήν να αναφέρω τα κατωτέρω σχετικώς με  
το εν θέματι αντ ικε ίμενον:

I. Ανεχωρήσαμεν εκ Σκαραμαγκά με  το Αρματαγωγόν  
«ΧΙΟΣ» τας απογευματινός ώρας της 26ης Μαρτίου. Ολόκλη
ρος η δύναμις της Ανωτέρας Διοικήσεως πλην του Α' Κλιμα
κίου εκ 15 αξιωματικών και ανθυπααπιστών και 2 υπαξιωματι- 
κών, ήτοι 14 αξιωματικοί, 11 ανθυπασπισταί, 73 υπαξιωματικοί 
και 350 χωροφύλακες. Εφορτώθησαν επί του πλοίου τρόφιμα  
40 ημερών, αυτοκίνητα, μοτοσ ικλέτας ποδήλατα, κλίναι, 
στρώματα, κλινοσκεπάσματα, ιματισμός, υπόδησις, βιβλία, 
μαγειρ ικά σκεύη, σημαίας επιγραφαί και σκοπιαί καταστημά
των, βάθρα τροχαίας κινήσεως, κ.λ.π. ε ίδη υλικού καθώς και αι 
αποσκευαί των ανδρών μας.

Επεβιβάσθη δε και μας συνώδευσεν η Μουσική της Σχο
λής Χωροφυλακής.

II. Αφ ίχθημεν ε ις  την νήσον ΛΕΡΟΝ την 16ην ώραν της 
27ης Μαρτίου, και ε ις  τον λ ιμένα  του Πόρτο - Λακί απεβιβάσθη  
η δύναμις της υποδιοικήσεως με  την Μουσικήν επικεφαλής,  
και κατηυθύνθη εις  το Αστυνομικόν Κατάστημα. Ο Λαός της  
Νήσου, με τα Σχολεία, με  ανθοδέσμας με  πατριωτικόν ενθου
σιασμόν μας υπεδέχθη.

III. Μετά παραμονήν μ ιας ώρας απεπλεύσαμεν εκ Λέρου  
δια Κάλυμνον, όπου εφθάσαμεν την εσπέραν και δ ιενυκτε-  
ρεύσαμεν εις  τον προλιμένα. Την 8ην ώραν της επομένης 28 
Μαρτίου εγένετο  η παρέλασις ολοκλήρου της δυνάμεως Χω
ροφυλακής μ ε  την Μουσικήν ανά την πάλιν, συμμετέχοντος  
και μικρού Τμήματος ανδρών του πληρώματος του Αρματαγω- 
γού. Ωδηγήθησαν οι άνδρες ε ις  το Αστυνομικόν Κατάστημα οι 
προοριξόμενοι δια την Κάλυμνον και ακολούθως παρετάχθη- 
σαν κάτωθι της Δημογεροντίας.

Ο λαός της νήσου μας επεφύλαξε την πλέον ζωηρόν, ε ν 
θουσιώδη και συγκινητικήν υποδοχήν. Ολόκληρος ο πληθυ
σμός επί ποδός εις  την παραλίαν εζητωκραύγαζεν και εχειρο-  
κρότει. Ωμίλησεν ο Γυμνασιόρχης, και ακολούθως εχορεύ-  
θησαν χοροί ε ις  την πλατείαν από τας μαθήτριας και γυναίκας  
της Καλύμνου, παιανιζούαης της Μουσικής μας.

ΙΥ. Την 11ην π.μ. απεπλεύσαμεν εκ Καλύμνου, και μετά  
δίωρον περίπου αποβιβάσθημεν εις  Κω. Παρομοία υποδοχή 
μας εγένετο  και ε ις  την νήσον αυτήν. Μαθηταί, μαθήτριας  
πρόσκοποι και σωματεία, ε ίχον παραταχθεί ε ις  την προκυ
μαίαν και έλαβον μέρος ε ις  την γενομένην παρέλασιν, καθώς 
και ομάς του Ναυτικού εκ του πληρώματος του «ΧΙΟΣ». Αι 
τοπικοί αρχαί και οι πρόκριτοί μας εδεξιώθησαν ε ις  το Δημαρ- 
χείον. Το απόγευμα η Μουσική της Χωροφυλακής έπαιξεν εις  
την κεντρικήν πλατείαν, και επηκολούθησαν υπαίθριοι χοροί 
και ενθουσιώδεις  εκδηλώσεις υπέρ της Ελευθερίας, της Ενώ- 
σεως και της Χωροφυλακής. Την εσπέραν ο Δήμος παρέθεσεν  
εις  τους αξιωματικούς Χωροφυλακής, τον κυβερνήτην του 
Αρματαγωγού, και τον συνοδεύοντα ημάς Βρεττανόν Σύνδε
σμον Χωροφυλακής γ εύμα , μεθ '  ο απεσύρθημεν ε ις  το 
πλοίον.

Υ. Την 4ην π.μ. της επομένης 29 Μαρτίου απεπλεύσαμεν εκ  
Κω και την 11ην εφθάσαμεν ε ις  Σύμην. Αι συνθήκαι του μικρού  
λιμένος, δεν επέτρεψαν την ακτάραξιν του πλοίου, και ούτω 
απεβιβάσθη με  λέμβους μόνον η δύναμις της Υποδιοικήσεως,

ενώ η Μουσική επαιάνιζεν επί του καταστρώματος, και οι 
υπόλοιποι άνδρες ήσαν παρετεταγμένοι κανονικώς προς 
απόδοσιν τιμών. Η κωμόπολις και ο λ ιμήν εσε ίετο από εκκρή- 
ξεις  δυναμίτιδος. Οι κώδωνες των εκκλησιών εκτυπούσαν  
συνεχώς και ο πληθυσμός ε ίχ ε  συγκεντρωθεί εις  την προκυ
μαίαν, χαίρων, ενθουσιασμένος και ζητωκραυγάζων. Απεβι- 
βάσθημεν μετά  του Αγγλου  Συνδέσμου, μας προαεφώνησαν  
αι Αρχαί, απαντήσαμεν καταλλήλως και επανήλθομεν εις  το 
πλοίον.

ΥΙ. Την 13ην ώραν απεπλεύσαμεν εκ Σύμης και την 16ην 
της ιδίας ημέρας, 29ην Μαρτίου, ε ισήλθομεν ε ις  τον λ ιμένα  
της Ρόδου. Ολόκληρος η προκυμαία πλήρης ενθουσιώντος  
λαού, ο παραλιακός δρόμος ασφυκτικός γεμάτος, ιδίως από 
νεολαίαν και γυναίκας, με  ανθοδέσμας δια να υποδεχθούν  
την Ελληνικήν Χωροφυλακήν. Σημειωτέον ότι την μεσημβρίαν  
της ιδίας ημέρας ε ίχεν  α φ ιχθε ί ε ις  Ρόδον ο νέος Στρατιωτικός  
Διοικητής, Ναύαρχος κ. Ιωαννίδης, και ο κόσμος ε ίχεν  κου- 
ρασθεί αναμένων από πρωίας.

Αμα τη αγκυροβολιά παρετάχθη επί του καταστρώματος  
όλη η δύναμις της Χωροφυλακής και παρουσίασεν όπλα, όταν  
ευθύς αμέσως η Μουσική ανέκρουσε τον Εθνικόν Ύμνον.

Ακολούθως κατήλθομεν του Αρματαγωγού, εδέχθημεν  
τον Δήμαρχον της Πόλεως, τον Γενικόν Γραμματέα της Στρα
τιωτικής Διοικήσεως και πολλάς αντιπροσωπείας και αφού  
παρετάχθημεν επί της αποβάθρας με  την Μουσικήν επί κεφα
λής, εγένετο  η μεγαλειώδης και ιστορική πράγματι παρέλασις  
της Χωροφυλακής δια της παραλιακής οδού προς το κέντρο  
της πόλεως, και εκε ίθ εν  ε ις  τον Στρατώνα. Μας συνεκίνησε  
βαθύτατα ο αυθόρμητος ενθουσιασμός των απελευθερωθέν-  
των αδελφών μας Δωδεκανησίων. Τα δάκρυα χαράς, και η 
έκδηλος ζωηρά αγαλλίασις ήτο ζωγραφισμένη ε ις  τα 
πρόσωπα όλων.

ΥΙΙ. Την επομένην, Κυριακήν 30 Μαρτίου, παρεμείναμεν  
σχεδόν εν αφανία εις  τους στρατώνας, προετοιμαζόμενοι δια 
τον ρόλον μας της Δευτέρας 31 Μαρτίου, οπότε θα εγένε το  η 
παράδοαις της Στρατ. Δ ιο ικήσεως της Δωδεκανήσου ε ις  την 
Ελλάδα. Την μεσημβρίαν, 12ην ώραν, εγένετο  η υποστολή της  
αγγλικής σημαίας εις  το Δ ιο ικητήριον και η έπαρσις της Ελλη
νικής. Κατά αξίωαιν των άγγλων, ο ίτ ινες και καθώρισαν το 
πρόγραμμα της τελετής, αυστηρόν, σεμνόν, τυπικόν και περι- 
ωρισμένον, παρετάχθη μία Διμοιρία Ελλήνων Ναυτών και μία 
διμοιρία Χωροφυλακής προς απόδοσιν τιμών. Την 12.30'ακρι
βώς όταν έληξεν  η εορτή και ήρχισαν δ ιαλυόμενον το πλήθος, 
η πόλις παρουσίασεν α ίφνης νέαν εντελώς όψιν. Τρία βάθρα 
τροχαίας κινήσεως -  κυανόλευκα -  ενεφανίσθησαν επί της  
κεντρικής λεωφόρου, ευσταθείς , αγαλματώδεις τροχονόμοι 
με λεύκάς χειρ ίδας, εξαρτήσεις  και απαστράπτοντα κράνη 
ερρύθμιζον ακαρεί την κίνησιν, ευπρεπείς δε, σεμνοί και κα
θάριοι σκοποί τοποθέται μ ε  τα σημεία υπηρεσίας ήρχισαν  
κινούμενοι προς άλας τας αρτηρίας της πόλεως.

Αι σημαίαι, αι σκοπιαί και αι επιγραφαί των αστυνομικών 
καταστημάτων απεκαλύφθησαν και η ΡΟΔΟΣ μετεμορφώθη  
αυτομάτως ε ις  ΑΘΗΝΑΣ, υπό τα έκπληκτα βλέμματα εντοπίων 
και ξένων.

Το ίδιο συνέβη συγχρόνως εις  άλας τας νήσους, τας πό
λεις και την ύπαιθρον, παντού όπου εγκατεοτάθησαν αστυνο
μ ικο ί αρχαί.

Από της ώρας εκε ίνης της ιστορικής, εις  την Δωδεκάνησον  
«ΗΛΘΕΝ Η ΕΛΛΑΣ», ε ίχ ε  πραγματοποιηθεί η ΕΝΩΣΙΣ.

Ο Ανώτερος Διο ικητής  
Χαρίλαος ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Συνταγματάρχης
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Δρόσος Δροσόπουλος
(1876 -  1967) 

Αντιστράτηγος 
Αρχηγός Χωροφυλακής

Ο αντιστράτηγος Δρόσος Δροσόπουλος γεννή
θηκε στο χωριό Καστέλλι Παρνασσίδος. Μετά την 
αποπεράτωση των εγκυκλίων σπουδών του, φοίτησε 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και αναγορεύθηκε διδά- 
κτωρ της Νομικής Σχολής. Στη Χωροφυλακή κατατά
χθηκε το 1898 με το βαθμό του χωροφύλακα. Στην 
3ετία 1898 - 1901 προβιβάσθηκε διαδοχικό σε υπενω
μοτάρχη και ενωμοτάρχη Β' και Α τάξεως.

Κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού αγώνα (1904 - 
1909) έφερε σε πέρας σοβαρές κατασκοπευτικές απο
στολές εμφανιζόμενος άλλοτε ως πλανόδιος έμπορος 
και άλλοτε ως δημοσιογράφος. Αμέσως μετά την 
προαγωγή του (1911) σε ανθυπομοίραρχο τοποθετή
θηκε στην Αστυνομική Υποδιεύθυνση Πειραιά, ως 
προϊστάμενος της «καταδιώξεως», όπως ονομαζόταν 
τότε η κάθε Υπηρεσία Ασφαλείας. Στη θέση αυτή 
έμεινε μέχρι το 1915 κατορθώνοντας να εκκαθαρίσει 
τον Πειραιά από επικίνδυνα κακοποιό στοιχεία.

Μέχρι το 1934 που ανέλαθε την Αρχηγία του Σώ
ματος, υπηρέτησε σε καίριας σημασίας Υπηρεσίες των 
περιοχών Αττικής, Πελοποννήσου, Κρήτης, Επτανή- 
σου, Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης, προσφέρον- 
τας σπουδαίες υπηρεσίες στη δημόσια τάξη και ασφά
λεια.

Στο διάστημα της Αρχηγίας του, βοηθούμενος 
από ομάδα ικανών αξιωματικών που διέθεταν — όπως 
και εκείνος - άρτια επαγγελματική και πνευματική 
κατάρτιση, συνέβαλε αποφασιστικά στο μετασχηματι
σμό της Χωροφυλακής σ’ ένα σύγχρονο για την εποχή 
εκείνη Αστυνομικό Σώμα.

Στις 29-12-1940 αποστρατεύθηκε λόγω κατάληψής 
του από το όριο ηλικίας. Μετά την απελευθέρωση χρη
μάτισε (1947 - 1948) Γενικός Γραμματέας του Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξεως.

Πέθανε (21-12-1967) στην Αθήνα σε ηλικία 91 χρό
νων, έχοντας προλάβει - όπως έλεγε συχνά - να ιδεί το 
Σώμα, στο οποίο υπηρέτησε 43 ολόκληρα χρόνια, σε 
κατάσταση σταθερής οργανωτικής και λειτουργικής 
βελτίωσης.

ποσους σκληρούς αγώνας διεξήγαγε τούτο με αυτα- 
πάρνησιν και αυτοθυσίαν και πάσας ανεκτιμήτους 
υπηρεσίας προσέφερε εις την Ελληνικήν Πολιτείαν, 
ώστε αύτη να φθάσει μέχρι του βαθμού του σημερινού 
επιζήλου πολιτισμού».

Πραγματικά ο αντιστράτηγος Δροσόπουλος, ενώ 
θα είχε πολλά να γράψει από τη μακροχρόνια υπηρεσία 
του, προτίμησε να αναφερθεί στη θέση της Χωροφυ
λακής απέναντι στην Πολιτεία και στα προβλήματα που 
αντιμετώπισε κατά καιρούς.

Πολύ λίγες από τις 150 σελίδες του βιβλίου αναφέ- 
ρονται στο πρόσωπό του και τότε όχι με άσκοπους 
βρεμπαλισμούς αλλά με μια απλότητα που εντυπωσιά
ζει.

Από το κείμενο των απομνημονευμάτων διαλέξαμε 
μερικές σελίδες που μπορούν να διαβαστούν ευχάρι
στα τόσο από συναδέλφους όσο και από ιδιώτες ανα
γνώστες.

Γι’ αυτό και κλείνουμε το κείμενο με κάποια γρα
φικά υπηρεσιακά στιγμιότυπα που δεν είναι τίποτε 
άλλο από ένα αντικαθρέφτισμα μιας κοινωνικής γρα
φικότητας του λεγάμενου «παλιού καλού καιρού».

Τα απομνημονεύματα:

Οπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του Αρχηγείου Χω
ροφυλακής (27-12-1951), ο αντιστράτηγος Δροσόπου
λος, σκόπευε να τυπώσει τα απομνημονεύματά του 
μέσα στο 1952.

Αγνωστο για ποιο λόγο η έκδοση ματαιώθηκε για 
να γίνει τελικά το 1961 με την επιμέλεια του δημοσιο
γράφου Ι.Α. Μελισσηνού. Ο συγγραφέας αφιερώνει το 
έργο του στο Σώμα της Χωροφυλακής.

Στον πρόλογο εξηγεί ότι «ούτε δόξαν λογοτεχνικήν 
επεζήτησε ούτε εις άλλο τι απέβλεψε». Ακόμα εξηγεί 
ότι σκοπός του είναι η πληροφόρηση του κάθε ανα
γνώστη για το Σώμα και ειδικότερα για το «ποιους και

«Απομνημονεύματα αναγόμενα εις την 
εκτέλεσιν επιτυχών υπηρεσιών».

Ο συγγραφεύς του παρόντος ήτο τό τε νεαρός 
ανθ/ρχος και κατείχετο  από μεγάλην επιθυμίαν και 
ακατάβλητον θέλησιν να εργασθή και να αποδώση. Η 
απόκτησις της βαθμίδας του αξιωματικού, απετέλει, 
δια την εποχήν εκείνην, μέγα γεγονός, δ ιότι ο κατα- 
λαμβάνων ταύτην ανήρχετο δια μιας εις το υψηλότε- 
ρον επίπεδον της κοινωνικής ιεραρχίας.

Εντεύθεν εδημιουργούντο δ ιττα ί υποχρεώσεις: 
Κοινωνικοί, όσον αφορά την άψογον εμφάνισιν και τον 
εν γ έν ε l τρόπον του συμπεριφέρεσθαι και υπηρεσια-
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αναμνήσεις

καί, όσον αφορά εις την από πάσης απόψεως επιτυχή 
εκτέλεσ ιν  του καθήκοντος εξ ου θα εξηρτάτο  και η 
μελλοντική  σταδιοδρομία του.

Ο τό τε  Δ /τής  της Αστυνομίας Αθηνών, άτεγκτος εις 
το καθήκον, αλλ υπερβαίνων παν όριον αυστηρότητος 
προς τα όργανά του, φα ίνετα ι ό τι εγνώριζε καλώς τον 
υποφαινόμενον και προσφυγών ε ις  τον Αρχηγόν κα- 
τώρθωσε και επέτυχε την τοποθέτησιν του ε ις  την 
Αστυνομικήν Υποδ/σιν Πειραιώς, ή τις  υπήγετο εις την 
δικαιοδοσίαν του.

Εις την πόλιν αυτήν, κατά την εποχήν εκείνην, επε- 
κράτει πλήρης αναρχία. Δεν υπήρχε Αστυνομία Λιμέ- 
νος και ουδείς  έλεγχος δ ιενεργείτο . Ως εκ τούτου οι 
παντός ε ίδους λίαν επ ικ ίνδυνοι κακοποιοί, εκτοπιζό- 
μενοι υπό των Αστυνομιών όλων σχεδόν των πολυσύ
χναστων παραλιακών πόλεων της Μ εσογείου, απεβι- 
βάζοντο αφόθως εις τον Πειραιά, αντιστάσεω ς μη ού- 
σης. Ακόμα, ως γνωστόν, την εποχήν εκείνην, ούτε 
έλεγχος διαβατηρίων δ ιενεργείτο , ούτε τα υ τό τη τες  
υπήρχον και ως εκ τούτου η πόλις έβρ ιθεν από παντός 
ε ίδους αστέγους αλήτας κοκαϊνομανείς, αλλά και επι
κ ίνδυνους εγκληματίας και τρομερούς διαρρήκτας 
αγνώστου τα υτότη το ς  και προελεύσεως.

Αλλά ούτε και εγκληματολογική σήμανσις ελε ι- 
τούργε ι τό τε  και δ ιηρωτάτο κανείς κατά ποιον τρόπον 
θα αντιμετω πίζετο η φοβερά αυτή κατάστασις. Τα 
μέσα ήσαν λίαν πενιχρά εις έμψυχον και κατάλληλον 
υλικόν. Οι συνάδελφοι του εν λόγω ανθυπομοιράρχου 
εξεδήλουν τη συμπάθειαν και την λύπην των προς αυ
τόν δια την τοποθέτησιν του ε ις  τον Πειραιά, δ ιότι 
εφρόνουν, ότι θα απετύγχανεν οικτρώς ίσως δε θα 
ηναγκάζετο και να αποχωρήσει του Σώματος, όπως 
ακριβώς συνέβη και με άλλους αξιωματικούς της Χω
ροφυλακής. τοπ οθετηθέντας προ αυτού εις την πόλιν 
ταύτην. Η Π ολιτεία  ή εκώφευεν, ή δεν ηδύνατο να 
παράσχη τα απαιτούμενα μέσα . . .

Πρέπει να γνωρίζη ο αναγνώστης, ότι την εποχήν 
εκείνην δεν ελε ιτούργουν αυτόφωρα Πταισματοδι
κεία. Δεν υπήρχε Πρω τοδικείον ε ις  τον Πειραιά. Το 
ανώτατον όριον των πταισματικών ποινών, ήτο 3ήμε- 
ρος κράτησις και 100 δραχμών πρόστιμον. Αλλά και

Αξιωματικοί της Αστυνομίας (Χωροφυλακής) Πειραιά. Από 
τα αριστερά : Κάτω : Υπομοίραρχος Δημ. Γιάκας -  μοίραρχος  
Βασ. Καστρινός, υποδιευθυντής  -  υπομοίραρχος Γεώργιος  
Καραμπέτσος. Όρθιο ι : Ανθυπομοίραρχος Χαρ. Ρούσιας -  
ανθυπομοίραρχος Θεοδ. Ζαφειράκος  — ανθυπομοίραρχος  
Δρόσος Δροσόπουλος.
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αυταί αι ποιναί οσάκις επιβάλλοντο δεν εξετ'ιοντο, 
δ ιότι εχώρει έφεσις την οποίαν πάντοτε εχρησιμο- 
ποίουν οι κακοποιοί. Δ ικαζόμενοι δε υπό του Πλημμε- 
λ ιοδικείου Αθηνών, συνήθως ηθωούντο, ελλείψ ει ου
σιωδών μαρτύρων κατηγορίας.

Το ζήτημα όπερ τον απησχόλει ήτο το της ασφα
λείας, ετρόμαζε δε όταν εσκέπτετο, ότι ήτο πιθανόν να 

j αποτύχη. Ελάμβανον χώραν κλοπαί, δ ιαρρήξεις και δη 
χρηματοκιβωτίων και μέσα προς αντιμετώπισιν τούτων 
δεν υπήρχον ούτε και εχορηγούντο. Οι επαγγελματία ι 

I' της πόλεως είχον την αξίωσιν - και δικαίως - να ίδουν το 
ταχύτερον βελτιουμένην την κατάστασιν.

Εν τούτο ις  η δύναμις του Τμήματος καταδιώξεως 
ανήρχετο εν όλω εις δέκα άνδρες. Εις Ενωμοτάρχης 
και εις Χωροφύλαξ γραφεύς, δυο Χωροφύλακες της 
επιδόσεως διαφόρων εγγράφων, και δυο Χωροφύλα
κες επί της εκτελέσεω ς ποινικών δικογράφων και ένας 
ενταλμάτων προσωπικής κρατήσεως και τρε ις  Χωρο
φύλακες δια την υπηρεσίαν ειδ ικής ασφαλείας, ήτοι, 
δια την αναζήτησιν, ανεύρεσιν και σύλληψιν των παν
τός είδους αγνώστων κακοποιών, κλεπτών, διαρρη
κτών και την πρόληψιν αδικημάτων της αρμοδιότητός 
των. Οι τρεις  ούτοι τελευ τα ίο ι άνδρες παραδειγματι- 

| ζόμενοι από τον προϊστάμενόν των, είχον καταγίνει 
από τίνος χρόνου φιλοτίμως εις την εκτέλεσ ιν  του 
ειδ ικού τούτου καθήκοντος, αλλ' ο αγών ήτο άνισος.

Ο επί κεφαλής των, προ της το ιαύτης καταστάσεως, 
δεν εδίστασε να θέσει εις εφαρμογήν την μέθοδον 

i ενός άλλου αστυνόμου, δράσαντος προ πολλού επιτυ- 
χώς εις την Πρωτεύουσαν. Δ ιαμαρτυρηθείς δια τελευ- 
ταίαν φοράν προς τους καθ' ιεραρχίαν προϊσταμένους 
του, και προς αυτόν τούτον τον Υπουργόν των Εσωτε
ρικών, δ ιέταξε πλέον τους άνδρας του να συλλαμβά- 
νωσιν αδιακρίτως πάντα ύποπτον αγνώστου ταυτότη- 
τος και προελεύσεως, έστω και καθ' υπέρβασιν των 
δικαιωμάτων των, μη υπαρχόντων καταδιωκτικών εγ- 

I γράφων, υπ' ευθύνην του ίδιου και να τους εγκλείουν 
εις τα κρατητήρια, δεδομένου προς τούτοις, ότι δεν 
ελειτούργουν, ως ελέγχθη, αυτόφωρα δικαστήρια. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπον ήρχισε με γοργόν ρυθμόν η 

; εκκαθάρισις.
Καθ εκάστην ημέραν συνελαμβάνοντο διάφοροι 

ύποπτοι και επί πολλάς ώρας, ημέρας και νυκτός, εγέ- 
ι νέτο λεπτομερεστάτη εξέτασ ις έκαστου χωριστά. 

Ούτω, ήρχισεν ο καταρτισμός μητρώου των εν γένε ι 
κακοποιών, καταχωριζομένων εις κατηγορίας. Εξ- 
εδύοντο εξ ολοκλήρου και κατεγράφοντο λεπτομερώς 
όλα τα ανεξίτηλα σημεία του σώματός των. Ονοματε
πώνυμα ανεγράφοντο όσα ούτοι εδήλουν και όσα άλλα 
εξηκριβώνοντο από συνεργούς και γνωστούς των.

Ούτοι, υπ’ ευθύνην του Αστυνόμου, εκρατούντο 
επί πολλάς ημέρας εις τα κρατητήρια άνευ καταδιω
κτικών εγγράφων και μερικοί απελύοντο, όταν διεπι- 
στούτο ότι δεν ήσαν επικίνδυνοι και δεν παρουσίαζε 
μεγάλην δυσκολίαν η εκ νέου σύλληψίς των. Οι λοιποί,

μετά κράτησιν αρκετού χρόνου, απηλαύνοντο δΓ 
ατμοπλοίων εις το Εξωτερικόν.

Με την εφαρμογήν της ως άνω τακτικής, ήρχισε να 
παρουσιάζεται μεγάλη βελτίωσις εις τον τομέα της 
ασφαλείας, δεν παρήλθε δε πολύς χρόνος και έπαυσαν 
εντελώς αι κλοπαί και αι διαρρήξεις. Αλλα δια να επι- 
τευχθή ο πραγματικός αυτός άθλος, οι τρε ις  άνδρες 
της ειδ ικής υπηρεσίας καταδιώξεως και ο επί κεφαλής 
των Αστυνόμος ειργάζοντο επί 20 περίπου ώρας το 
εικοσιτετράωρον, επί 10-12 συνεχείς μήνας. Ουδέποτε 
απεσύροντο δια να αναπαυθούν προ της 4ης πρωινής, 
ιδία δε ο καθ’ όλην την πενταετίαν υπηρετήσας εις την 
πόλιν αυτήν προϊστάμενός των.

Δια της καταγραφής των κακοποιών εις κατηγο
ρίας: τουφατζήδες (διαρρήκται), μπαλκονάδες (κλέ- 
πται πορτοφολίων), καβατζήδες (απατεώνες), καλτε- 
ρ ιμ ιτζήδες (κλέπται δρόμων και πεζοδρομίων) κ.τ.λ. 
εδ ίδετο  ορθή κατεύθυνσις αναζητήσεων και αι επιτυ- 
χίαι υπήρξαν πολλαί.

Αλλά δια να μη περνά από την σκέψιν του αναγνώ
στου ότι πρόκειται περί ενός αστυνομικού άλλα Σέρ- 
λοκ Χολμς και δια να πεισθή ότι αι εξα ιρετικο ί επ ιτυ
χίες του εστηρΐζοντο επί τρόπου και μεθόδων, τας 
οποίας έθετεν  εις εφαρμογήν, δέον να προστεθή, ότι 
εις ταύτας συνέβαλον κατά πολύ και οι μυστικοί πρά
κτορες, τους οποίους επέλεγεν και εχρησ ιμοπ οίει.. .

Ούτω δι' άοκνου, επί σειράν ετών, συστηματικής 
εργασίας το σύνολον των κακοποιών του Πειραιώς ή 
των διερχομένων εκ της πόλεως ταύτης είχεν υποστή 
πανωλεθρίαν και ε ίχεν σχεδόν αφανισθεί.

Εν ε ίδε ι ευφήμου μνείας, αναφέρομεν ενταύθα, ότι 
εν εκ των τριών οργάνων Ασφαλείας των υπό τας δια- 
ταγάς του, ήτο προικισμένον με τοσαύτην οξυδέρ
κειαν, ώστε εντός εικοσιτεσσόρων πολλάκις ωρών, αφ ’ 
ης έβλεπε τας φωτογραφίας, ανεκόλυπτε μεταξύ 
οιονδήποτε ατόμων, τους καταζητούμενους και τους 
συνελάμβανε. Ειργάζετο, όπως ο κυνηγετικός σκύλος, 
ο οποίος προτιμά πολλάκις να αποθάνη εκ του κόπου, 
εν τη καταδιώξει θηράματος, παρά να παραιτηθή.

Ητο ακούραστον όργανον, κινούμενον νύκτα και 
ημέραν εις επ ικινδύνους επιχειρήσεις συνυφασμένας 
με αφαντάστους κακουχίας. Ημείβετο γλισχρότατα. 
Ητο τιμ ιώτατος και επί πλέον ο ικογενειάρχης μετά 

συζύγου και τριών τέκνων. Ή το απλούς Χωροφύλαξ 
και η μισθοδοσία του ανήρχετο μόλις εις 27 δραχμάς 
και 40 λεπτά μηνιαίως, η δε Πολιτεία, παρά τας συν
εχείς ενεργείας του προϊσταμένου του, ουδέν επίδομα 
του εχορήγει, τέλος, τω απενεμήθη - σαν, εντός τ ε 
τραετίας, δυο βαθμοί, του Υπενωμοτάρχου και Ενωμο
τάρχου, δ ι’ εξα ιρέτους πράξεις. Αλλ' ο ατυχής, μετά 
τινα έτη απέθανεν εκ φυματιώσεως. Έ λεγε, τό τε ο 
προϊστάμενός του, προς τον Υπουργόν των Εσωτερι
κών, ότι εάν το όργανο τούτο  ανήκεν εις την Αυστρια
κήν Αστυνομίαν, ήτις  τό τε ήτο η καλλιτέρα του κό
σμου, θα ανήρχετο εις τους ανωτάτους βαθμούς του
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επαγγέλματος του. Η Π ολιτεία  όμως, ουδεμ'ιαν μετά 
θάνατον αμοιβήν τω απένειμε και μόνον ο προϊστάμε
νός του εβοήθησε την απορφανισθείσαν ο ικογένειάν 
του, δια δ ιενεργηθέντος μεταξύ των συναδέλφων του 
εράνου και κατόρθωσε βραδύτερον να δ ιορ ίσει τον 
υιόν του εις μιαν θέσιν Οργανισμού Δημοσίου Δ ι
καίου . . .

Ιστορικόν Διήγημα.

Ό τα ν  υπηρέτει ο συγγραφεύς του παρόντος εν 
Κερκύρα, εις την Φρουράν Ασφαλείας του Αυτοκράτο- 
ρος της Γερμανίας.

Ο αφηγητής μας υπηρέτει ως μόνιμος αρχιφύλαξ 
της φρουράς σωφρονιστικών φυλακών, ότε μίαν ημέ
ραν έλαβε την ακόλουθον τηλεγραφ ικήν διαταγήν: 
«Αναχωρήσατε δια του ταχυτέρου μέσου ε ις  Κέρκυ
ραν και τ ε θ ε ίτ ε  υπό τας διαταγάς του δ ιο ικητού φρου
ράς ασφαλείας του Αυτοκράτορος της Γερμανίας. 
Δέον να έχητε ευπρεπή πολιτικήν ενδυμασίαν και πι- 
στόλιον». Ο αφ ηγητής μας ανεχώρησεν αμέσως και 
δ ιερχόμενος εξ Αθηνών παρεπονέθη εις τους αρμο
δίους προϊσταμένους του, ότι δ ιετάσσετο να έχε ι ευ 
πρεπή ενδυμασίαν χωρίς η υπηρεσία να μεριμνήσει να 
τον εφοδιάση με το ιαύτην, ως ε ΐχεν υποχρέωσιν. Του 
απήντησαν, ότι έπρεπε να είχε το ιαύτην, του έδωσαν 
το φύλλον πορείας ως και δραχμές δώδεκα και εξ 
ήκοντα λεπτά δΓ οδοιπορικά μεταβάσεως και επανό
δου, άνευ ουδενός άλλου επιδόματος δια την εμπι- 
σ τευτικήν και σοβαρόν ταύτην υπηρεσίαν και ανεχώ
ρησεν ε ις  Κέρκυραν. Ο Αυτοκράτωρ δεν ε ίχεν  ακόμη 
φθάσει εκε ί και ούτω παρέμεινεν ε ις  τον λιμένα της 
πόλεως εκτελώ ν υπηρεσίαν ελέγχου των αποβιβαζο- 
μένων, εκ φόβου μήπως παρεισφρύσουν άτομα επ ικίν
δυνα δια την ασφάλειαν του Κάιζερ. Δεν ε ίχεν υπηρε
τήσει άλλοτε ε ις  την πόλιν αυτήν και έμ ε ινεν  έκπλη
κτος προ των φυσικών καλλονών της νήσου ως και του 
τρόπου ζωής και της ιδιωματικής προφοράς των κατο ί
κων, λόγω της οποίας δεν ήτο εύκολος η μετ' αυτών 
συνεννόησις.

Μόλις απεβιβάσθη εζήτησε μικρόν οχθοφόρον δια 
να μεταφέρη ε ις  το ξενοδοχείον την βαλίτσαν του βά
ρους μόνον τριών ή τεσσάρων οκάδων. Ο μικρός όμως 
τω εδήλωσεν ότι έπρεπε να την μεταφέρουν δυο λόγω 
αλληλεγγύης. «Αφέντη, αυτό το δουλειά  ε ίνα ι για δύο. 
Καταλαβαίνεις;».

Το εσπέρας της αυτής ημέρας εστάθη προ ενός 
υποδηματοκαθαριστού δια νά γυαλίση τα υποδήματά 
του, αλλ ’ ούτος ηρνήθη, δ ιό τι ήτο η ώρα δια να μεταβή 
εις το θέατρον, όπου επαίζετο κάποια όπερα. Το γεγο 
νός αυτό του έκανε εντύπωσιν. Είχεν ακούσει ότι οι 
Κερκυραίοι ή σαν φιλόμουσοι, αλλά όχι και μέχρι το ιού- 
του βαθμού.

Μ ετ' ολίγας ημέρας κα ιπ ροτης αφ ίξεω ςτου  Κάιζερ 
μετέβη ε ις  Γαστούρι, όπου και το Ανάκτορον το επο- 
νομαζόμενον «Αχίλλειον».

Το Ανάκτορον αυτό ε ίχεν ανεγε ίρε ι προ πολλών 
ετών η αυτοκράτερ ιρα της Αυστρίας Ελισάβετ. Αύτη 
μετά την αυτοκτονίαν του μόνου υιού της, περιέπεσεν 
εις τρομερόν μελαγχολίαν. Κατέφυγεν εις την νήσον 
Κέρκυραν, όπου τόσον εγοητεύθη από τας φυσικάς 
της καλλονάς, ώστε απεφάσισε να δ ιέλθη εκε ί το υπό
λοιπον του βίου της δια να εύρη παρηγοριάν. Εξέλεξε 
την τοποθεσίαν και επί τη βάσει θαυμάσιου σχεδίου 
των αρχιτεκτόνω ν της, ανηγέρθη το περίφημον «Αχίλ- 
λειον»...

Η αυτοκράτειρα  Ελισάβετ έμε ινεν  επί αρκετά έτη 
εις την νήσον και καθημερινώς σχεδόν έκαμνε περιπά
τους ανά την ύπαιθρον, εγνώρισε καλά όλα τα χωριά 
ως επίσης και πολλούς κατο ίκους και ιδία γυναίκας, εις 
τας οποίας δ ιένεμεν  πολλά δώρα και βοηθήματα, εις 
απόρους ο ικογένειας και ούτω κατέστη το ίνδαλμα της 
αγάπης των κατοίκων. Μ ετά τον θάνατόν της, ο αυτο
κράτωρ της Γερμανίας Γουλιέλμος ο ΕΓ, όστις ε ίχεν 
επ ισκεφθεί το εν λόγω Ανάκτορον, το ηγόρασε και κα τ’ 
έτος και κατά μήνα Απρίλιον μετέβα ινεν  εκε ί προς 
αναψυχήν. Προσέθεσε δε εις το Ανάκτορον και δυο 
μεγάλα περίπτερα, δια την διανομήν του πολυαρίθμου 
προσωπικού του.

Έργα και ημέραι του Αυτοκράτορος.

Ο Αυτοκράτωρ εξήρχετο  σχεδόν καθ' εκάστην και 
επεσκέπτετο τα αξιοθέατα  μέρη της νήσου, συν- 
οδευόμενος υπό μελών του αμέσου περιβάλλοντος 
του.

Γυναίκες των πέριξ χωρίων ήρχοντο ε ις  το Ανόκτο- 
ρον και εις αυτάς δ ιένεμεν  ιδιοχείρως ο Κάιζερ μικρά 
δώρα, ήτο ι διάφορα κοσμήματα (ντουμλπέδες), καρφί
τσες, σκουλαρίκια, δακτυλίδ ια  κ.τ.λ. Α ιγυ να ίκ ες  πάλιν 
προσέφεραν ε ις  αυτόν ανθοδέσμες από αγρ ιολού
λουδα ως και εις τα μέλη της ακολουθίας του. Μιαν 
ημέραν ο αυτοκράτωρ εβάδιζεν εντός του ελαιώνος 
προς την δ ιεύθυνσ ιν «Κανόνι» μετά της αδελφής του 
Σοφίας. Μ ερ ικές γυνα ίκες που ειργάζοντο ε ις  τους 
αγρούς τους αντελήφθησαν, συνέλεξαν άνθη και 
έσπευσαν να τους τα προσφέρουν. Ο αυτοκράτωρ, 
αφού τας εφιλοδώρησε με κοσμήματα, τας ηρώτησε 
δια μέσου της Σοφίας δ ιατί ε ις  τους αγρούς της Κερ- 
κύρας ειργάζοντο μόνον γυνα ίκες και όχι άνδρες. Αι 
γυνα ίκες απάντησαν ότι εργάζοντα ι και άνδρες. Ο αυ
τοκράτωρ απήντησεν ότι ουδέποτε κατά τας εκδρομάς 
του είδε άνδρας να δουλεύουν. Και παρεκάλεσε την 
Σοφίαν να πη στις γυνα ίκες  εκ μέρους του, ότι «οι 
Κερκυραίοι ε ίνα ι τρομερά τεμπέληδες»...

Μ ετ' ολίγας ημέρας ο αυτοκράτωρ επληροφορείτο, 
ότι ε ις  Μερσίναν της Μ. Ασίας έλαβον χώραν σφαγαί 
Αρμενίων εκ μέρους του τουρκικού όχλου και ό τι προς 
επαναφοράν της τόξεως, επενέβησαν οι Γάλλοι. Επί 
τοσούτο.ν εξωργίσθη δια το γεγονός αυτό και ιδία δια 
την επέμβασιν των Γάλλων, ώστε φωναί του κατά την
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συζήτησιν μετά του στρατιωτικού του συμβούλου 
ηκούοντο εις την οδόν. Εις μιαν στιγμήν ο αφηγητής 
μας αντελήφθη τον τηλεγραφητήν, όστις ειργάζετο 
εις εν δωμάτιον μικρού οικιακού έμπροσθεν των ανα
κτόρων, να σπεύδη προς τα ανάκτορα κρατών ανά χεί- 
ρας την τηλεγραφ ικήν του μηχανήν.

Ούτος έλαβε διαταγήν να σύνδεση τον αυτοκρά- 
τορα δια καλωδίου με την γενικήν τηλεγραφ ικήν 
γραμμήν. Ό τα ν  τούτο επετεύχθη ο αυτοκράτωρ εκά- 
θησεν επί μιας ιππευτικής σέλλας, στηριζομένης επί 
σιδηράς βάσεως, αναλόγου ύψους, επί της οποίας 
εκάθητο πάντοτε ιππαστί όταν ειργάζετο και έχων την 
τηλεγραφ ικήν μηχανήν έμπροσθέν του ήρχισε να συν
εννοείτα ι μετά του Βερολίνου. Τούτο διήρκησε τρεις  
περίπου ώρας, μέχρι βαθείας νυκτός. Την επομένην 
κατέπλευσαν κάτωθι των ανακτόρων τα γερμανικά 
καταδρομικά Γκέμπεν και Μπρεσλάου, τα οποία ευρί- 
σκο,ντο εις την Μεσόγειον και τα οποία ως γνωστόν 
άμα τη κηρύξει του πρώτου παγκοσμίου πολέμου κα- 
τέφυγον δια των στενών των Δαρδανελίων εις Κων- 
σταντινούπολιν. Επί του ενός εκ τούτων επέβαινεν ο 
Ερρίκος, ο αδελφός του, ο κατά τον πρώτον παγκό
σμιον πόλεμον αρχιναύαρχος του γερμανικού στόλου 

! της Ανατολής. Ούτος ανήλθεν εις τα Ανάκτορα και 
παρουσιάσθη ενώπιον του. Ο αφηγητής μας, συν- 
οδευόμενος υπό διερμηνέως Χωροφύλακος ευρί- 
σκετο εις τον προθάλαμον και ήκουσε τα εξής διατα- 
γάς ας έδωσεν εις τον Ερρίκον: «Ερρίκε, έχε την πυ
γμήν σφιγμένην και την σπάθην γυμνήν. Σπεύσε εκεί 

; ταχέως και ειπέ εις αυτούς τους αυθάδεις Γάλλους να 
αποσυρθούν απ' εκε ί αμέσως, άλλως θα λάβω κατ' αυ- 

: τών αυστηρότερα μέτρα».
Ο Ερρίκος ανεχώρησεν αμέσως. Ο αλλαζωνικός και 

αυταρχικός χαρακτήρ του αυτοκράτορος αποδεικνύε- 
τα ι και εκ των εξής γεγονότων:

Ο συγγραφεύς αφηγητής παρετήρησε κατ’ επανά- 
ληψιν ότι ο αυτοκράτωρ μετέβα ινεν πολλάκις και 
ίστατο προ του ανδριάντος του Αχιλλέως και τον περι- 
εργάζετο μετά προσοχής, όταν δε κατήρχετο δια του 
κήπου προς την θάλασσαν και δ ιήρχετο προ του αν- 
δριάντος του Χάινε, έρριπτε προς αυτόν εν αυστηρόν 
βλέμμα και εκ ίνει την κεφαλήν του. Και τούτο δ ιότι 
πρώτον, δεν ηδύνατο να βλέπη το άγαλμα του Αχιλ- 
λέως να εμφανίζη τούτον θνήσκοντα και δεύτερον, 
δ ιότι δεν ηδύνατο να υποφέρη την παρουσίαν του 
αγάλματος του Χάινε, ο οποίος είχε γράψει εναντίον 
των Χοεντζόλερν. Και ιδού τ ι επηκολούθησε. Εκάλε- 
σεν αμέσως εκ Βερολίνου καλλιτέχνας. Την επομένην 
της αφίξεώς των μετέβη μ ετ ’ αυτών προ του αγάλμα
τος του Αχιλλέως και συνεζήτει μ ετ ’ αυτών ζωηρώς επί 
πολύ «Δεν ημπορώ, έλεγε, να βλέπω τον Αχιλλέα θνή
σκοντα. Θέλω ν ’ αντικρύζω κάθε πρωί τον Αχιλλέα 
θριαμβεύοντα και καταδιώκοντα τους Τρώας». Δ ιέ
ταξε λοιπόν να κατασκευασθεί το ταχύτερον ανδριάς 
του Αχιλλέως θριαμβεύοντος, χαλκούς και μεγάλου 
μεγέθους. Ο ανδριάς αυτός έπρεπε να φιλοτεχνηθή,

το επόμενον δε έτος που θα επανήρχετο δΓ ανάπαυσιν 
εις Κέρκυραν, να έχη στηθή εις την θέσιν του σημερι
νού ανδριάντος, αυτός δε να μετατοπισθή και να 
στηθή εις αρκετήν απόστασιν και εις το βάθος του 
κήπου.

Μετά δύο ημέρας οι καλλιτέχναι παρουσίασαν εις 
τον αυτοκράτορα ομοίωμα του νέου ανδριάντος εκ 
χαρτονίων. Μόλις το ε ίδε το διέλυσε δια λακτισμάτων 
και τους επέπληξε ζωηρώς. Εκείνοι τρέμοντες αποχώ
ρησαν και κατεσκεύασαν δια νυκτός άλλο ομοίωμα 
μετά βάθρου, συμφώνως προς τας υποδείξεις του και 
το οποίον, αφού εξήτασε μετά προσοχής, ενέκρ ινε 
κατόπιν τροποποιήσεων τινών τας οποίας επέφερε.

Ό σον δια τον ανδριάντα του Χάινε, όπως όταν στή
σουν τον νέον Ανδριάντα του Αχιλλέως, εξαφανίσουν 
τούτον και εις την θέσιν του να στήσουν ανδριάντα 
άλλου ποιητού. Πράγματι το επόμενον έτος και πριν 
έλθει ο αυτοκράτωρ, ο νέος μεγάλων διαστάσεων αν- 
δριάς του Αχιλλέως είχε στηθεί απεικονίζων τούτον με 
όψιν πολεμοχαρή, κρατούντας δια της μιας χειρός του 
δόρυ και δια της ετέρας ασπίδα ωσάν να καταδίωκε 
τους Τρώας. Ένθεν και ένθεν του ανδριάντος τούτου, 
ύψους μετά της βάσεως τεσσάρων μέτρων ετοποθε- 
τήθησαν ηλεκτρ ικο ί λαμπτήρες των χιλίων κηρίων και 
ούτω ο ανδριάς εν καιρώ νυκτός ήτο θεατός εκ της 
πόλεως Κερκύρας.

Ό τα ν  ο αυτοκράτωρ μιαν ημέραν εξέδραμε πεζή 
μετά του αρχηγού του στρατιωτικού του οίκου, στρα
τηγού Φον Πλέσσεν, ο ακολουθών μετά του διερμη- 
νέως από μικράς αποστάσεως αφηγητής μας παρετή- 
ρησεν ότι κατευθύνοντο προς μιαν διεύθυνσιν, όπου 
δεν υπήρχε δρόμος, επί πλέον δε υπήρχαν και επ ικίν
δυνοι χάνδακες.

Επλησίασε και ανέφερε τούτο  εις τον στρατηγόν. 
Πριν ή απαντήσει ο στρατηγός απήντησεν ο Αυτοκρά
τωρ: «Εκεί που έχει δρόμο πηγαίνει όλος ο κόσμος. 
Εμείς θα πάμε απ’ εκε ί που δεν έχει δρόμο». Εννοείται 
ότι μόλις επροχώρησαν εκατόν μέτρα πιο κάτω, ο αυ
τοκράτωρ ωλίσθησε και έπεσε. Εσπεύσαμε και τον 
ανεγειραμεν. Ευτυχώς δεν είχε πάθει τίποτε.

ΕΥΘΥΜΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝ
ΔΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Ο μ ε γ ά λ ο ς  Α ξ ιω μ α τ ι κ ό ς .

Εις έφιππος Χωροφύλαξ υπηρετών επί πολύν χρό
νον ως αποσπασματάρχης εις την περιφέρειαν της 
Θεσσαλίας είχε προ τινός προαχθεί δΓ εξα ιρέτους 
πράξεις εις τον βαθμόν του Α' τάξεως Χωροφύλακος. 
Εν τω μεταξύ είχε τεθ ε ί εις εφαρμογήν ο θεσμός της 
στρατιωτικής αστυνομίας και εις την πρωτεύουσαν 
ενός·Δήμου της περιφέρειας του ανωτέρω Χωροφύ
λακος ετοποθετήθη ως αστυνόμος εις ανθυπολοχα-
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γός του Στρατεύματος. Δέον να σημειωθή ότι η προα
γωγή του Χωροφύλακος ε ίχε κάμει κρότον εις την 
περ ιφέρειαν και συνεζητε'ιτο μετά θαυμασμού υπό των 
κατοίκων των πέριξ χωρίων. Ό τα ν  δε ενεφ αν ίζετο  έλε- 
γον: Να ο μεγάλος αξιω ματικός με τον καινούργιον 
βαθμόν. Ο Δημαρχών πάρεδρος εκάλεσε τον νεοαφι- 
χθέντα  ανθυπολοχαγόν εις δείπνον το εσπέρας ε ις  την 
ο ικίαν του. Ταυτοχρόνως επληροφορήθη ότι το από
γευμα θα ήρχετο εις το χωρίον του και ο νεοπροαχθείς 
Χωροφύλαξ και έτσ ι απεφάσισε να προσκαλέσει και 
αυτόν εις το τραπέζι.

Έ φθασεν η ορισθείσα ώρα του γεύματος και ο 
αστυνόμος προσήλθεν ε ις  την οικίαν του παρέδρου. 
Εισήλθεν, εχαιρέτησε, απέθεσε το πηλήκιόν του και το 
σπαθί του .εις ένα κάθισμα και προχώρησε δια να κα- 
θίση κοντά στο τζάκι, όπου έκα ιε δυνατή φωτιά. Ο 
πάρεδρος όμως τον παρεκάλεσε να καθίση λιγάκι 
παρακάτω, δ ιό τι η θέσις εκείνη  προωρίζετο δια τον 
νεοπροαχθέντα αποσπασματάρχην.

Ο αστυνόμος, πιστεύων ότι επρόκειτο περί αξιωμα
τικού ανωτέρου βαθμού, συγκατετέθη. Δεν παρήλθον 
παρά ολίγα λεπτά της ώρας και κατέφθασεν ο «μεγά
λος αξιωματικός» Κώστας. Επροχώρησε προς το τζάκι 
με κροταλίζοντα σπιρούνια και με την σπάθην συρομέ- 
νην επί του πατώματος, εχα ιρέτησε τον πάρεδρον και 
επροχώρησεν προς την θέσιν όπου εκάθητο ο αστυνό
μος. Ο αστυνόμος ηγέρθη και αυτός και επροχώρησε 
δια να υποβάλη τα σέβη του. Αλλά εσταμάτησεν έκ 
πληκτος όταν ευρέθη προ ενός Χωροφύλακος, ευσώ- 
μου, με αρειμάνιον μύστακα και κοιλαρά και φ έροντος 
τον βαθμόν απλώς του υποδεκανέως. Εξωργίσθη ως εκ 
τούτου και απευθυνόμενος στον πάρεδρο του είπε: 
«Βρε χρ ιστιανέ μου, δεν μου έλεγες  ό τι επρόκειτο περί 
Χωροφύλακος και με έδιω ξες από τη θέση μου για να 
καθίση αυτός και νόμιζα ότι επρόκειτο περί ανωτέρου 
αξιωματικού που δεν εγνώριζα και δεν ήξευρα αν θα 
ήθελε να συμφάγη με μένα; Αυτός λοιπόν ε ίνα ι ο μεγά
λος Αξιωματικός»;

Αλλά ο νεοπροαχθείς Κώστας «παλιά καραμπίνα», 
πεπειραμένος και θρασύς, επενέβη πριν προφθάσει ν' 
απαντήση ο πάρεδρος. Παρουσιάσθη στον ανθυπολο- 
χαγόν, υπέβαλε τα σέβη του και με πολλά αστεία εδι- 
καιολόγησε τον πάρεδρον.

Μ ε τ ε μ ψ ύ χ ω σ ή  Ε ν ω μ ο τ ά ρ χ ο υ .

Εις Ενωμοτάρχης υπηρέτει ε ις  κάποιον Δασαρ- 
χε ίον ως Αρχιφύλαξ Δασών. Κατήγετο από ένα Χωριό 
της Ευρυτανίας. Ή το  τύπος εύθυμος, εδημ ιούργει 
πολλά κωμικά επεισόδια, και δ ιηγείτο  ιστορίας, που 
προκαλούσαν ακράτητον γέλωτα. Μ έτριος το ανά
στημα, μελαχροινός και ευκ ίνητος, με μουστάκι στριμ
μένο και κατσαρά μαύρα μαλλιά. Εφόρει μαύρο παντα
λόνι, εν ε ίδ ε ι κυλόττας, τσαρούχια αρβανίτικα με ψηλό 
τακούν ι και πολύ μεγάλη φούντα, τσάνταν την οποίαν

έφ ερεν  εις το στήθος έξω από την μπλούζαν του με 
πυκνή σειρά λευκών κομβίων μετάλλινων τα οποία 
έφ ερον τον σταυρόν (εξ ου και οι Χωροφύλακες της 
εποχής εκείνης ωνομάζοντο σταυροτήδες. Κατ' άλ
λους η προσωνυμία «σταυρωτήδες» εδόθη ε ις  τους 
Χωροφύλακας, δ ιό τι ούτοι, εν τη αυστηρά εκτελέσ ε ι 
των καθηκόντων των, εσταύρωνον. δήθεν τους διωκο- 
μένους). Εις την δεξιάν χείραν εκρά τε ι πάντοτε έναν 
βούρδουλα με αργυράν λαβήν».

Μιαν ημέραν ο Ενωμοτάρχης ανήρχετο μιαν ανω
φέρειαν ακολουθούμενος από ένα Χωροφύλακα. Εις 
τον δρόμον συνήντησαν έναν μελαχροινόν όνον δε- 
μένον με μακρύ σχοινίον επί ενός πασάλου. Μόλις ο 
όνος είδε τον ενωμοτάρχην άρχισε να γκαρίζη και 
έ τρ εξε  καλπάζων προς αυτόν. Ο Ενωμοτάρχης ενηγ- 
καλίσθη σφικτά τον όνον από τον τράχηλον, ήρχισε να 
τον ασπάζεται και του είπε: «Βρε τ ι γ ίνεσα ι Γιώργο; 
Πώς με ανεγνώρισες αμέσως; Τι ευχάριστη σύμπτωσις 
να συναντηθούμε; Πώς περνάς μωρέ Γιώργο κ.τ.λ.». Ο 
παρακολουθών Χωροφύλαξ τα έχασε κυριολεκτικώς 
και οπισθοχώρησε, έκαμε το σημείον του σταυρού και 
εψ ιθύρισε: «Παναγία μου βοήθησε, πάει ο κακομοίρης 
ο ενωμοτάρχης, τρελάθηκε. Και τώρα τ ι θα γ ίν η ;»: 
Αλλά την στιγμήν εκείνην ο ενωμοτάρχης διακόψας τα 
φ ιλήματα και την συνομιλίαν του με τον όνον εστράφη 
προς τον Χωροφύλακα και του είπε: «Τι μουρμουρίζεις 
μωρέ; Δεν βλέπεις, είνα ι ο ενωμοτάρχης τάδε (τον 
ωνόμασε) ο καλλίτερος φ ίλος μου, που πέθανε προ 
ενός έτους και μετεμψυχώ θηκε εις γάιδαρον. Γιατί 
εμε ίς  οι ενωμοτάρχαι όταν πεθαίνουμε γ ινόμαστε γά ι
δαροι».

Μιαν ημέραν εισερχόμενος εις ένα χωριό ήκουσε 
από μιαν καλύβην φωνές και γόους. Έσπευσε δρο- 
μαίως προς τα εκε ί και ευρέθη προ του εξής θεάματος: 
Εις την καλύβην αυτήν ειργάζετο  ένας σιδηρουργός 
που επηγγέλετο και τον οδοντίατρον μεταξύ των κα
τοίκων του χωρίου. Ούτος ε ίχεν εξαπλώσει κατά γης 
έναν χωρικόν, ε ίχε θέσει το γόνατόν του επί του στή
θους του και με μίαν τανάλιαν προσεπάθει να του βγά
λε ι ένα δόντι. Ο χωρικός εσπαρτάριζε από τους πόνους 
και εκραύγαζε. Επί τη αποτόμω εισόδω του ενωμοτάρ
χου μετά του Χωροφύλακος ο σ ιδηρουργός εσταμά- 
τησε το τράβηγμα του οδόντος και εκο ίταξε με φόβον 
τον Ενωμοτάρχην και τον ακολουθούντο αυτόν Χωρο
φύλακα. Ο χωρικός ηγέρθη αποτόμως, με το στόμα 
γεμάτο  αίμα και με δυο δόντια μισοβγαλμένα, πονών 
και οιμόζων, παρετήρει μετά φόβου τον ενωμοτάρχην, 
ο οποίος αφού πήρε την τανάλια από το χέρ ι του σιδη
ρουργού, τον εξάπλωσε κατά γης και του είπε: «Τώρα 
θα δεις πως βγάζουν τα δόντια».

Τόσον ο χωρικός, όσον και ο ακολουθών Χωροφύ
λαξ, νομίσαντες ότι ο ενωμοτάρχης υπέστη δ ιανοητι
κήν παράκρουσιν, ετράπησαν εις φυγήν και μεταθάν-
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τες  εις την πλατείαν του χωρίου όπου ήσαν συνηγμέ- 
νοι οι χωρικοί, αφηγήθηοαν το γεγονός και τό τε όλοι 
εβάδισαν προς την καλύβην. Εις τον δρόμον όμως 
συνήντησαν τον Ενωμοτάρχην και τον σιδηρουργόν 
ερχομένους, συνδιαλεγομένους φιλικώτατα και ούτω 
επανήλθον όλοι μαζί εις την πλατείαν, όπου επηκο- 
λούθησε τρ ικούβερτο γλέντι.

Από τον χωρίον τούτο  ο εν λόγω ενωμοτάρχης ακο
λουθούμενος από τον αφηγητήν μας μετέβη εις ένα 
υδροπρίονα.

Ό τα ν  έφθασαν εκεί κατόπιν ραγδαιοτάτης βροχής 
ήσαν βρεγμένοι ως το κόκαλο και εισήλθον εις το ξύλι
νο ν κονάκι των υλοτόμων να στεγνώσουν. Εκεί ζουν 
και δ ιανυκτερεύουν κατά τον χειμώνα οι υλοτόμοι. Εις 
το μέσον καίει μια επιμήκης πυρά τεσσάρων έως πέντε 
μέτρων και πλησίον αυτής εξαπλούμενοι στεγνώνουν 
τα βρεγμένα ενδύματά των.

Ένας υλοτόμος εκ περιτροπής μεταβαίνει εις την 
καλύβην μιαν ώραν προ των άλλων δια να παρα- 
σκευάση το βραδυνό φαγητό.

Εις το τραπέζι παρεκάθησε και ο ενωμοτάρχης, ο 
οποίος ήτο βρεγμένος και κρυολογημένος και επειδή 
έλιπεν από το τραπέζι ο ιδ ιοκτήτης του υδροπρίονος 
η ρώτησε που είναι και επληροφορήθη ότι ήτο κρυολο- 
γημένος και ευρίσκετο εις την «κλινικήν» του υδρο
πρίονος, η οποία ήτο ένας μικρός πήλινος φούρνος, 
έξω της καλύβης.

Εις τον φούρνον έμπαιναν κρυολογημένοι υλοτό
μοι και εθεραπεύοντο. Ο Ενωμοτάρχης μόλις το 
ήκουσε εσηκώθη και εζήτησε να τον οδηγήσουν εις 
τον φούρνον όπου εισήλθε και αυτός. Εύρεν εκε ί τον 
ιδ ιοκτήτην του υδροπρίονος και παρέμεινεν και ούτος 
εις τον φούρνον επί πολύν ώραν, εν μέσω ήπιας και 
γλυκείας θερμοκρασίας, εξήλθεν δε από τον φούρνον 

i σχεδόν θεραπευμένος και στεγνωμένος.
Οι χωρικοί της εποχής εκείνης και μάλιστα οι υλο

τόμοι, εφεύρισκον μόνοι των, λόγω ελλείψεως ιατρών, 
διαφόρους μεθόδους θεραπείας και πολλών ειδών 
φάρμακα από διάφορα βότανα άτινα εχρησιμοποίουν 

ζ εις διαφόρους ασθένειας των.
)■

Ν ε κ ρ ο φ ά ν ε ι α
Ι

Ο ίδιος ως άνω
¥
I*·

Ενωμοτάρχης μεταβαίνων εις κά

ποιον χωρίον για να ενεργήση έρευναν και κατάσχεσιν 
τυχόν λαθραίας ξυλείας, ευρέθη προ μιας πρωτοφα
νούς περιπτώσεως νεκροφάνειάς.

Και ιδού τ ι συνέβη: Οι κάτο ικοι του χωρίου με τον 
Ιερέα συνώδευον εις το νεκροταφείον εκφοράν απο- 
θανόντος συγχωριανού των. Ό τα ν  έφθασαν εις το νε
κροταφείον και ητοιμάζοντο να αποθέσουν το φέρε- 
τρον για να το τοποθετήσουν εντός του τάφου, ο θεω
ρούμενος νεκρός ανεσηκώθη αιφνιδίως και εκάθησεν 
εντός του φερέτρου. Οι κρατούντες το φέρετρον το 
απέρριψαν βιαίως κατά γης και οι γύρω ευρισκόμενοι 
συγχωριανοί επί τη θέα του αναστάντος, ετρομοκρα- 
τήθησαν και κραυγάζοντας «βρυκολάκιασε... βρυκο- 
λάκιασε...» ετράπησαν εις φυγήν ακολουθούμενοι και 
από τους άλλους που παρηκολούθουν την κηδείαν, ως 
και από τον Ιερέα του Χωριού, όστις εν τη εξάλλω 
ταραχή και βία του έχασε τρέχον το καλλιμαύχι και το 
θυμιατό.

Ο ενωμοτάρχης μας ευρέθη προ αληθούς α ιφνι
διασμού ειδών τόσους ανθρώπους να τρέχουν αλλό- 
φρονες και φωνάζοντες.

Δια στεντορίας φωνής τους δ ιέταξε να σταθούν, 
ρίψας συγχρόνως και έναν πυροβολισμόν προς εκφο
βισμόν, δια να πληροφορηθή τι συνέβαινεν. Πράγματι 
οι χωρικοί εσταμάτησαν αποτόμως και ο ενωμοτάρχης 
πλησιάσας ήκουσεν από τους πανικόβλητους χωρι
κούς, ότι ο πεθαμένος βρυκολάκιασε.

Το αυτό εβεβαίωσεν και ο ιερεύς. Ο ενωμοτάρχης 
τους επέπληξε, τους είπε ότι όλοι τους ετρελάθηκαν, 
δ ιότι ο θεωρούμενος ως νεκρός πιθανόν να μην είχεν 
πράγματι αποθάνη και να είχε πάθη νεκροφάνειαν. 
Τους δ ιέταξε δε να τον ακολουθήσουν όλοι εις το 
νεκροταφείον δια να ειδούν τον «βρυκόλακα». Πρά
γματι υπό την απειλήν του Ενωμοτάρχου, τον συν- 
ώδευσαν όλοι εις το νεκροταφείον και ευρέθησαν προ 
του εξής θαύματος: «Ο βρυκόλακας» ευρίσκετο εντός 
του φερέτρου του, καθισμένος και εκβάλλων ανά- 
θρους κραυγάς πόνου, δ ιότι κατά την πτώσιν του φ ε
ρέτρου είχε κτυπήσει εις διάφορα μέρη του Σώματός 
του. Ο Ενωμοτάρχης βλέπων ότι οι χωρικοί εξηκολού- 
θουν να είναι τρομοκρατημένοι είπε: «Θα σας εξηγήσω 
πως συμβαίνει αυτό και τ ι ε ίναι νεκροφάνεια». Αφού 
τους εξήγησε δι' ολίγων, όλοι μαζί επέστρεψαν εις την 
πλατείαν του Χωρίου, όπου προεξάρχοντος του Ενω
μοτάρχου επηκολούθησεν ολονύκτιος διασκέδασις, 
των χωρικών κατενθουσιασθέντων από τα αστεία, τα 
τραγούδια και τους χορούς του ευθύμου Ενωμοτάρ
χου.

1'
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Αναστάσιος Χομπίτης
1895 -

Αντιστράτηγος
Γεννήθηκε στο Ροδάκινο Ρεθύμνης. Το 1915 άφησε 

τη θέση του βοηθού Γραμματέα Ειρηνοδικείου και 
κατατάχθηκε στη Χωροφυλακή με το βαθμό του Υπε
νωμοτάρχη. Ελαβε μέρος στη Μικρασιατική εκστρα
τεία, όπου ως Ανθυπασπιστής Διοικητής Μεταβατικού 
Αποσπάσματος εξόντωσε αρκετές ληστοσυμμορίες, 
δείχνοντας απαράμιλλο ηρωισμό. Για τη δράση του 
αυτή προβιβάστηκε στο βαθμό του Ανθυπομοιράρχου, 
ενώ παράλληλα του απονεμήθηκαν μετάλλια και πανη
γυρικοί έπαινοι.

Στην 4ετία 1928 -  1932 χρημάτισε αρχηγός της 
προσωπικής ασφάλειας του Ελευθερίου Βενιζέλου 
κατά τις μετακινήσεις του στο εσωτερικό και το εξωτε
ρικό. Στα χρόνια της Κατοχής υπήρξε ένα από τα στε
λέχη της Εθνικής Αντίστασης στην Κρήτη. Μετά την 
απελευθέρωση χρημάτισε Ανώτερος Διοικητής Χω
ροφυλακής Κρήτης και μετά την αποστρατεία του Γε
νικός Διοικητής Κρήτης. Μέχρι σήμερα έχει αναπτύξει 
σπουδαία κοινωνική δράση για την οποία έχει τιμηθεί 
πολλές φορές. Για τον ίδιο λόγο του έχει απονεμηθεί ο 
τίτλος του ισόβιου επίτιμου Προέδρου της «Παγκρή- 
τιου Ενώσεως Αθηνών -  Πειραιώς» στην οποία υπήρξε 
ο πρώτος Πρόεδρος εκλεγόμενος για τρεις συνεχείες 
περιόδους.

Τα Απομνημονεύματα

Τα Απομνημονεύματα του Αντιστρατήγου Χομπίτη 
εκδόθηκαν στα μέσα της ΙΟετίας του 1970 με τίτλο 
«Αναμνήσεις μιας ζωής δοσμένης στην Πατρίδα» και 
υπότιτλο «Πενήντα χρόνια πατριωτικής, πολεμικής και 
κοινωνικής δράσεως του Αναστασίου Χομπίτη». Το 
έργο, που έχει προλογίσει ο Καθηγητής του Πανεπι
στημίου Αθηνών Γεώργιος Κουρμούλης, αποτελείται 
από 300 σελίδες, στις οποίες είναι καταχωρημένες δε
κάδες φωτογραφίες, που αναφέρονται στη μακρό
χρονη εθνική και κοινωνική δράση του συγγραφέα και 
στις μεγάλες ιστορικές στιγμές της Κρήτης.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα απομνημονεύ
ματα υπάρχουν εμβόλιμα κείμενα, όπου με λιτή γραφή 
εξιστορούνται γεγονότα της πρόσφατης ιστορίας του 
τόπου μας. Από τις σελίδες των Απομνημονευμάτων 
που αναφέρονται σε πρώτο πρόσωπο, μεταφέρονται 
εδώ αποσπάσματά τους που έχουν σχέση με τη συμμε
τοχή του στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Η παρουσίαση 
των σελίδων αυτών σήμερα που το Σώμα γιορτάζει τα 
150 χρόνια από την ίδρυσή του, έχουν το χαρακτήρα 
της απότισης ελάχιστου φόρου τιμής προς τον Αντι
στράτηγο Χομπίτη και όλους τους άνδρες της Χωρο
φυλακής που αγωνίστηκαν στη Μ. Ασία και οπουδή
ποτε αλλού τους έφερε να αγωνιστούν της Πατρίδας 
το κάλεσμα.

Κρυπτογραφικό τηλεγράφημα του Εθνάρ
χου.
Υπουργείον Εξωτερικών Αθήνας 

Αυτήν την στιγμήν το Ανώτατον Συμβούλιον της Συν- 
διασκέψεως με πληροφορεί ότι εν τη σημερινή συν
εδριάσει του, απεφάσισεν όπως το Εκστρατευτικόν  
Σώμα αναχωρήσει αμέσως δια Σμύρνην. Η απόφασις 
ελήφθη παμψηφεί.

Ζήτω το Έθνος  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Ο Αρχιστράτηγος Παρασκευόπουλος Α. εκοινο- 
ποίησε Η.Δ. προς την Ιην Μεραρχίαν ή τις  ε τέλ ε ι υπό 
την διο ίκησ ιν του Συνταγματάρχου Ζαφειρ ιού Ν. και 
δ ιο ικητάς Συνταγμάτων τους Σταυριανόπουλον Δ. 
Σχινάν Δ. εις Τσάκαλον Κ. ήτις  επιβιβασθείσα μεταγω
γικών ανεχώρησε δια Σμύρνην. Εν τη Η.Δ. ετονίζοντο 
αι εντολα ί του Εθνάρχου προς το εκστρατευτικόν 
Σώμα.

Αιώνων όνειρα και εθνικο ί πόθοι επραγματο- 
ποιούντο κατά την μεγάλην ημέρα της 2ας Μαΐου 1919 
ό τε απεβιβάσθη ο Ελληνικός Στρατός ε ις  Σμύρνην. Η 
ωραία πλούσια και Ελληνική από του Μ. Αλεξάνδρου -  
Ιωνία απηλευθερούτο.

Ουρανομήκεις ζητωκραυγαί, αδελφαγκαλιάσματα 
του στρατού και του λαού, δοξολογίας αναστάσιμα, 
χαρές και ξεφαντώματα, και με την πόλην πλέουσαν 
ε ις  την κυανόλευκον εκυριάρχουν ε ις  την Σμύρνην. 
Την μεθεπομένην απεβιβάζετο και δύναμις χιλίων επι- 
λέκτων ανδρών της Χωροφυλακής υπό τον Συνταγμα
τάρχην Χατζηϊωάννου Αλ. όστις ωρίσθη Δ ιο ικητής Χω
ροφυλακής Ιωνίας και Ν ικηφοράκην Ν. όστις ωρίσθη 
Αστυνομικός Δ ιευθυντής Σμύρνης.

Ίδρυσις υπηρεσιών Χωροφυλακής.
Μ ετά την κατάληψιν της Σμύρνης και εν συνεχεία 

της ενδοχώρας παρά του Ελληνικού στρατού, ως κα-
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θορίζετο μέχρις Αϊδινίου και Νικομήδειας, η Χωροφυ
λακή ακολουθούσα και συμπολεμούσα μετ' αυτού, 
Ιδρυε τας υπηρεσίας της εις διάφορα μέρη. Ούτω 

| ιδρύθη και η Μοιραρχία Βαϊνδηρίου η οποία περιελάμ- 
βανε τας υπομοιραρχίας Θείρων και Οδεμησίου (κά
το ικο ι των πόλεων Βαϊνδηρίου 12.000 εξ ων 4 χιλ. Έ λ
ληνες, Θείρων 20 χιλ. εξ ων 6*χιλ. Έ λληνες και Οδεμη
σίου 25 χιλ. εξ ων 8 χιλ. Έ λληνες) -  με Δ ιο ικητήν τον 
Μοίραρχον Κατσικουλάκην Γεώργιον.

Το δύσκολον έργον της Χωροφυλακής εις Μ. Ασίαν 
κατέστη ακόμα βαρύτερον, εκ του γεγονότος ότι ο 
Ιταλός Ταγματάρχης Καροσίνι, εις τον οποίον είχεν 
ανατεθεί παρά των Μ. Δυνάμεων, κατά το μεσοδιά
στημα της γινομένης τότε ανακωχής η φρουρά των 
φυλακών Σμύρνης αφήκεν ελευθέρους τους κρατού
μενους κακοποιούς Τούρκους και Έλληνας. Ούτοι 
φυσικά, επεδόθησαν εις πράξεις ληστειών, φόνων, 
κλοπών και λοιπών κακουργημάτων. Πολλοί δε εκ των 
επικινδύνων αυτών Τούρκων κακοποιών ενετάχθησαν 
εις τας δημιουργηθείσας ανταρτικάς συμμορίας των 
Τσετών.

Επίσης μεγάλα προσκόμματα έφεραν και διέβαλαν 
με πάντα τρόπον την Ελληνικήν Δ ιοίκησιν οι Φραγκο
λεβαντίνο ι της Σμύρνης ο ίτινες εμίσουν θανάσιμα 
τους Έ λληνες. Ωσαύτως οι Ιταλοί προπαγανδισταί 
όπου και αν ευρίσκοντο, επεζήτουν τρόπους διαβολής

Ικαι δυσφημίσεως της Ελληνικής Διοικήσεως, δ ιότι η 
Ιταλία εφ ' όσον εστερεώ νετο η Ελληνική Δ ιο ’ικησις, 
έχανε την ευκαιρίαν να της ανατεθή παρά των Μ. Δυ
νάμεων η εντολή της Διοικήσεως της Ιωνίας. Σημειω- 
τέον δε ότι εκράτει τα Δωδεκάνησά μας και την Έ φε- 

j σον εις την Μ. Ασίαν.

Κεμαλικές ληστροανταρτικές συμμορίες.
Εν αρχή, οι Τούρκοι κάτοικοι απεδέχθησαν την Ελ- 

ί ληνικήν Διοίκησιν και έμεναν ευχαριστημένοι συγκρί- 
νοντες την Ελληνικήν με την Τουρκικήν Διοίκησιν. Αρ
γότερα όμως με την εμφάνισιν και την επαναστατικήν 

! κίνησιν του Μουσταφά Κεμάλ Πασσά, άρχισαν να σχη- 
ματΐζωνται συμμορΐαι εις την κατεχομένην ενδοχώ- 

; ραν, ιδία δε εις την περιφέρειαν της Διοικήσεως Βαϊν- 
:: δηρίου, όπου ανέκαθεν οι Ζεϊμπέκοι παληκαράδες ως 
\ και 0 θρυλικός Τσάκετζης είχαν μόνιμα τα ληστρικά 
: των λημέρια εις τα δυσπρόσιτα και άγρια βουνά της 
! Μεσογείδος και του Μπόζνταγ.

Οι λησταντάρται ούτοι επωνομαζόμενοι Τσέτες, 
επετίθεντο κατά των ημετέρων φυλακεΐων και των 

.! οδικών και σιδηροδρομικών συγκοινωνιών και επέφε- 
; ρον καταστροφάς και απώλειας σοβαρός εις τους ημε- 

τέρους, αφ' ετέρου δε εστρατολόγουν νέους Τούρ- 
ι κους δια τον εναντίον μας αγώνα.

{Δημιουργία καταδιωκτικών αποσπασμάτων 
Χωροφυλακής.

Επειδή οι Τσέτες ούτοι κατέστησαν προκλητικοί

και επικίνδυνοι απεφασΐσθη παρά της Στρατιάς ο 
καταρτισμός αυτοτελούς ειδικού καταδιωκτικού απο
σπάσματος Χωροφυλακής του οποίου την Διοίκησιν 
μου ανέθεσε προσωπικώς ο ανώτερος Δ ιο ικητής Χω
ροφυλακής Ιωνίας, Συνταγματάρχης Κατσώνας Δημή- 
τριος, επελέγην δε ως πρώτος αποσπασματάρχης δ ιότι 
είχα δ ιατελέσει Οπλαρχηγός κατά τον Βορειοηπειρω- 
τικόν αγώνα του 1914 και η δράσις του αποσπάσματος 
θα είχε την έννοιαν δράσεως ανταρτοπολέμου με ε ιδ ι
κήν εκπαίδευσιν, ανδρών γενναίων και σωματικής και 
ψυχικής αντοχής.

Κατά τας αρχάς Μαρτίου 1920 κατήρτισα το κατα
δ ιω κτικόν . απόσπασμα με δύναμιν εκ πεντήκοντα 
πέντε επ ιλεγέντων ανδρών. Μετά την εκπαίδευσιν των 
ανδρών μου εις την χρήσιν όλων των ειδών των όπλων 
και του τρόπου της δράσεώς των γενικά κατά των λη
στανταρτών του Κεμάλ δια νυκτερινών πορειών, εν- 
εδρών κ.λπ. κατά το σύστημα του Μ ακεδονικού και 
Ηπειρωτικού ανταρτοπολέμου επεζήτησα να συγ- 
κρουσθώ μαζί των, εκε ί που θα ήσαν τα λημέρια των.

Μεταξύ Θείρων και Αϊδινίου ευρίσκονται τα απρό
σιτα βουνά της Μεσογείδος, εις το μέσον δε περίπου 
της αποστάσεως κείτα ι το Χωρίον Μεγάλα Καντέφια 
όπου ήτο το κέντρον των ληστανταρτών: Παρά το Χω
ρίον τούτο, κατά την δ ιέλευσ ιν ενός ημετέρου Τάγμα
τος το οποίον ενήργει εκκαθαριστικός επιχειρήσεις 
της Μεσογείδος, του επετέθησαν δ ι’ ενεδρών και εφό- 
νευσαν δεκαπέντε (15) στρατιώτας. Επίσης κατά τας 
αρχάς Μαρτίου 1920, είχαν συλλάβει εκ της περιφέ
ρειας Θείρων 17 ομογενείς τους οποίους οι Τσέτες 
εξετέλεσαν εκε ί δια λόγους εκδικήσεως και προς τρο- 
μοκράτησιν του Ελληνικού πληθυσμού.

Πρώτη συμπλοκή εις Μεγάλα Καντέφια.
Δια τους λόγους αυτούς αφού εζήτησα και ενισχύθην με 

20 άνδρες του φυλακείου Γενίκιοι, ο ίτινες  εγνώριζαν 
τα μέρη, εβάδισα προς Μεγάλα Καντέφια όπου ήτο η 
έδρα των συμμοριτών της Μ εσογείδος και έφθασα την 
4ην πρωινήν της 3ης Απριλίου 1920. Το Χωρίον εκυ- 
κλώθη καταληφθέντων των πέριξ υψωμάτων και ενός 
Κουλέ, χωρίς να γίνωμεν αντιληπτοί. Εγώ δε μετά 10 
ανδρών επροχώρησα για να εισέλθω εντός του Χω
ρίου. Ευτυχώς ένας γέρων Τούρκος τον οποίον τυ- 
χαίως συνηντήσαμεν, μας υπέδειξε το σπίτι του Αρχη
γού, το οποίον ήτο ισόγειον και εις την είσοδον του 
Χωρίου. Τούτον κατέλαβα προσωπικώς, εξηπλωμένον 
πριν προλάβη να κάμη χρήσιν του όπλου του και αφού 
τον εδέσαμεν μας ωδήγησε τρομοκρατηθείς στο σπίτι 
του Υπαρχηγού. Εκεί πλέον συνεκρούσθημεν και ήρ- 
χισαν πυκνά πυρά εξ όλων των σημείων, τόσον εντός 
του Χωρίου όσον και εκ των γύρω υψωμάτων εις τα 
οποία είχαν προλάβει να καταλάβουν επικαίρους θέ
σεις οι άνδρες μου.

Οι Τσέτες μη αναμένοντες το ιαύτην ενέργειαν 
επανικοβλήθησαν και φ εύγοντες έπιπταν από τα πυρά
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των φυλακίων μας, εντός δε του Χωρίου συνεπλέκοντο 
μετά της προσωπικής μου ομάδος και πολλοί τούτων 
μας παρεδίδοντο ε ις  τον περίβολον του Τζαμιού όπου 
είχαμε λάβει θέσεις.

Η μάχη διήρκησε περί τας 2 ώρας με αποτέλεσμα, 
τον φόνον των Χωροφυλάκων της δυνάμεώς μου 
Πλιού Γεωργίου και Βασιλάκη Χαρίδημου και του 
τραυματισμού του διερμηνέω ς μου Ζησίδη Βασιλείου.

Εκ των Τσετών εφονεύθησαν περί τους 3 0 -  μεταξύ 
των οποίων ο Αρχηγός Μουλαζίμ Κιούρταγλου Χασάν 
και ο Υπαρχηγός Απτουλά Τσαούς, μετά του οποίου 
συνεπλάκην και μου είχε τρυπήσει δια σφαίρας το πη- 
λήκιόν μου, με επιπόλαιον τραύμα του τριχωτού της 
κεφαλής μου.

Ο πανικός και η τρομοκράτησ ις των Τσετών ήτο 
το ιαύτη  ώστε δεν εδοκίμασαν να μας κτυπήσουν εις 
κανένα σημείον κατά την επιστροφήν μας ε ις  Θείρα, τα 
οποία απείχον περί τ ις  εξ ώρες. Εις Θείρα μετέφ ερα  και 
εκήδευσα με εξα ιρ ετ ικός τιμάς τους δύο νεκρούς μας.

Προαγωγή επ' ανδραγαθία. Τιμητικαί διακρί
σεις.

Η επ ιδειχθείσα ανδρεία και αυτοθυσία των Χωρο
φυλάκων ήτο εξα ιρετ ική  εκτός δε των ηρωικώς πεσόν- 
των ηνδραγάθησαν τιμ ηθ έντες  δια Πολεμικού Σταυ
ρού οι Χωροφύλακες Τσαπάκης Γεώργιος, Ποθουλά- 
κης Χαρ., Ξυδιάς Βασ., Μ αχαιριανάκης Μιχ., Κάβουρας 
Ηλίας, Κουβιδάκης Εμμ. και Νικάκης Κων/νος ο δε 
υποφαινόμενος προήχθη ε ις  Ανθυπομοίραρχον ανα- 
δρομικώς δια του από 13-12-1923 Βασιλικού Δ ιατάγμα
τος.

Εκ της συγκρούσεως ταύτης ηττήθη το Ζεϊμπελίκι 
και το Εφελΐκι των Τσετών μέσα στην καρδιά των, στα 
θεωρούμενα ως απρόσιτα λημέρ ια των. Οι Τούρκοι 
ετρομακρατήθησαν και οι Έ λληνες γεν ικά  ανεθάρρη- 
σαν.

Ο Στρατηγός Λεοναρδόπουλος Δ ιο ικητής της II 
Μ εραρχίας εδοευούσης εις το Οδεμήσι με συνεχάρη 
τηλεγραφ ικώ ς και εξήρε το γεγονός ως εξα ιρ ετ ικής 
σημασίας δια ημερήσιας δ ιαταγής της Μεραρχίας, δια- 
τάσσετο δε να κοινοποιηθή η Η.Δ. εις άπαντα τα σώ
ματα και υπηρεσίας προς μίμησιν και παραδειγματι
σμόν.

Συμπλοκή Κετσίκιοί.
Συνεχίζων τα εκκαθαρ ιστικός επ ιχειρήσεις μου, 

προς διάλυσιν των συμμοριών, συνεπλάκην τα χαρά
ματα της 9ης Μαΐου 1920 ε ις  τα υψώματα του ορεινού 
χωρίου Κετσ ίκ ιο ί μετά της 40μελούς συμμορίας των 
αδελφών Καμπάκ-Τελέν, της οποίας αποτέλεσμα 
υπήρξε μετά 3ωρον μάχην ο τραυματισμός των Χωρο
φυλάκων μου Πετράκη Γεωργίου και Κατσιγιάννη Αθα
νασίου. Εκ των Τσετών εφονεύθησαν 15, κατεσχέθη- 
σαν οκτώ ίπποι και αρκετό πολεμικό υλικό. Ενταύθα 
υπέρ των συμμοριτών ετάχθησαν και οι χωρικοί του

Κετσ ίκ ιο ί ο ίτ ινες  έβαλον εναντίον μας εκ των οικιών, 
επ ετέθημεν συνεπώς και κατ' αυτών και εξοντώσαμεν 
πολλούς εξ αυτών.

Η όλη συμμορία τρομοκρατηθείσα δ ιελύθη και τα 
διασωθέντα μέλη αυτής μου παρεδόθησαν μετά τινας 
ημέρας, εν οις και οι Αρχηγοί αδελφοί Καμπάκ-Τελέν 
και ο ένας εξ αυτών απεστάλη ε ις  τας φυλακάς Επτα- 
πυργίου Θεσσαλονίκης όπου και απεβίωσε. Και ενταύθα 
ο ηρωισμός των ανδρών υπήρξεν απαράμιλλος, ιδία 
όμως των Χωροφυλάκων Τζανετέα Λαζάρου, προα- 
χθέντος εις Υπενωμοτάρχην και των Χωροφυλάκων 
Κατσιγιάννη Αθ, Κλειδή Ιωάννου, Στα ϊγιαννουδάκη 
Στυλιανού, Ποθουλάκη Χαρ., και Πετράκη Γεωργίου 
τιμηθέντω ν δια Πολεμικού Σταυρού. Εις εμέ απενε- 
μήθη Πανηγυρικός Έπαινος της II Μεραρχίας δια της 
Η.Δ. Δ /γής της 15-6-1920.

Συμπλοκή Καρά- Μπουργάζ -  Συμμορία Τα- 
χήρ Εφέ.

Την χαραυγήν της 22ας Μαΐου 1920 συνεπλάκημεν 
εις το δεξιά του Χωρίου Κ αρα-Μ π ουργάζ- Βαϊνδηρίου 
δάσος μετά της 25μελούς συμμορίας του Ταχήρ Εφέ 
κατόπιν καταδόσεως ενός παραδοθέντος συμμορίτου 
της, συμπραττόντων ενός ουλαμού πεζικού υπό τον 
Ανθυπολοχαγόν Κανακάρην Ιωάννην και μιας δ ιμο ι
ρίας πολυβόλων υπό τον Ανθυπασπιστήν Λιναρδάκην 
Βασίλειον.

Αμφότεροι οι Αξιωματικοί ούτο ι ήσαν ατρόμητο ι 
άνδρες, εφονεύθησαν δε και οι δυο ηρωικά μαχόμενοι 
αργότερα εις τας επ ιχειρήσεις του Τουλού -  Μπουνάρ. 
Αποτέλεσμα της συμπλοκής υπήρξε ο φόνος του 
στρατιώτου Μανιατάκη. Εκ των Τσετών εφονεύθησαν 
ο Αρχηγός Ταχήρ -  Εφές και δέκα συμμορίται οι δε 
λοιποί δ ιαλυθέντες  δ ιέφυγον εις πυκνόν δάσος.

Την επομένην και μεθεπομένην μου παρεδόθησαν 
οι περισσότεροι δια του Μουχτάρη Προέδρου του Κα- 
ραμπουργάζ πανικοβληθέντες. Δυστυχώς, μετά την 
αποστολήν των ε ις  Σμύρνην όπου εφυλακίσθησαν, η 
αρμοστεία μας, με την νοοτροπίαν που ε ίχε τό τε  ο 
Στεργιάδης έδωκε ε ις  αυτούς μετά ένα μήνα αμνη- 
στείαν, όπως έπραττε και δΓ άλλους παραδιδομένους οι 
οποίοι επανήρχοντο στα χωριά των καθιστάμενοι πάλιν, 
μόλις εύρισκον ευκαιρίαν, εις νέους Τσέτες.

Η συμμορία αυτή του Ταχήρ ήτο τρομερά δ ιό τι ο 
Αρχηγός της ήτο πολύ αιμοβόρος. Ιδιοχείρως είχε φο- 
νεύσει κατά το βμηνον της δράσεώς του, ένα στρατιώ
την μας, ένα δεκανέα και 7 Τούρκους. Η εντός του 
δάσους, κατόπιν καταδόσεως, ανακάλυψίς του και 
συμπλοκή ήτο πολύ ριψοκίνδυνος, δ ιό τι ημείς εμειο- 
νεκτούσαμεν καταδιώ κοντες τους κρυπτομένους και 
φ εύγοντες  λησταντάρτας εντός της δασώδους χαρά
δρας. Αλλά προσωπικοί λόγοι, επειδή είχομεν αλληλο- 
κληθεί ε ις  μονομαχίαν με τον Ταχήρ, ο οποίος ε ίχε 
ε ισέλθε ι μάλιστα μια μέρα ε ις  το Βαϊνδήρι ντυμένος 
χανούμ με καλύπτραν στο πρόσωπο για να με συναν- 
τήση και να με κτυπήσει με ηνάγκασαν να εκτεθώ μεν
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και ρ ιψ οκινδυνεύοντες να πολεμήσωμεν μετά πείσμα
τος.

Κατά την καταδίωξιν καθήλωσα τούτον προσωπι- 
κώς εις μιαν μικράν χαράδραν ένθα και εφονεύθη, 
αφού μου εφόνευσε έναν εκ των ανδρών μου τον Μα- 
νιατάκην.

Χαιρετισμός των ανδρών του Αποσπάσμα
τος.

Δια την ανωτέρω και γενικά όλην δράσιν του απο
σπάσματος μου, ο τό τε  Φρούραρχος Βαϊνδηρ'ιου 
Αντισυνταγματάρχης κ. Νικολοδήμος Κ., δι' ημερήσιας 
Δ /γής του, διέτασσε να χαιρετώσι, τιμής ένεκεν, οι 
οπλίται στρατιώται του άνδρες του αποσπάσματος. Η 
αλληλεγγύη και η σύμπνοιά μας, μεθ' όλων των άλλων 
Σωμάτων ήτο πράγματι αδελφική και πατριωτική και 
όλοι υπερηφανεύοντο υπηρετούντες οπωσδήποτε εις 
το απόσπασμα.

Και ιδιώται εις το Απόσπασμα.
Στρατιωτικοί και καμία φορά και ιδιώται Έ λληνες Μ. 

Ασιάται προσήρχοντο και με παρεκάλουν να τους δε
χθώ να μας ενισχύσουν κατά τας εξορμήσεις μας δια 
να τύχωσι της τιμής της νίκης.

Προέλασις του στρατού, ανάληψις Διοική- 
σεως Κιρκ -  Αγάτς.

Ι Κατά τον μήνα Ιούλιο 1920 ηκολούθησα τας Στρα
τιωτικός επιχειρήσεις Μαγνησίας Αξαρίου Προύσης, 
επί κεφαλής Στρατονομικού αποσπάσματος, μετά την 
επιτυχή δε κατάληψιν των μερών τούτων παρέμειαν 

j επί 4μηνον εις Κιρκαγάτς (κωμόπολιν με 1.500 Έ λλη
νας) ως Δ ιο ικητής της ιδρυθείσης υπηρεσίας Χωροφυ
λακής όπου επέβαλα την τάξιν μέχρι Κελέμπου.

Εξόντωσις της συμμορίας. Τραυματισμός και 
αιχμαλωσία Αρχηγού.

Ολίγον μετά την επιδρομήν περί ώραν 3 μ. μεσονύ
κτιον επέστρεψα εξ άλλης υπηρεσίας μετά του απο
σπάσματος μου εις Βαϊνδήρι, όπου έμαθα τα συμβάντα 
παρά γων πανικόβλητων κατοίκων: Αν και οι άνδρες 
μου ήσαν κουρασμένοι εθεώρησα καθήκον υψίστης 
τιμής να αντιμετωπίσω την συμμορίαν. Εξεκίνησα λοι- 

; πόν αμέσως την νύκτα, επέρασα από τον ορεινόν Χω- 
ρίον Κιζήλ -  Αγάτς έμαθα από εκε ί την κατεύθυνσιν 
που έλαβε η συμμορία και εβάδισα προς τα δασώδη 
υψώματα των Χωρίων Αλάν-Κιζή καΓΑσαρλη. Εγνώριζα 
άλλωστε τα μέρη αυτά, δια να προλάβω την διαφυγήν 

j των και εχώρισα την δύναμΐν μου εις τρ ία τμήματα εις 
τας εξόδους των χαραδρών. Πράγματι λοιπόν περί 
ώραν 6 μ.μ. της 8ης Μαίου παρετηρήσαμεν εις από- 
στασιν 600 μέτρων τους Τσέτες ερχομένους προς το

μέρος μας. Α ντιληφ θέντες όμως ούτοι κίνησιν δικών 
μας ανδρών ανεστράφησαν προς τα οπίσω. Τότε έρ- 
ριψα την πρώτην βολήν εναντίον των, σύμφωνα με τας 
εντολάς που είχα δώσει ότι θα επυροβολούσα πρώτος. 
Η σφαίρα απέκοψεν εκ του καρπού της την δεξιάν 
χείρα του Αρχηγού, ως ο ίδιος συλληφθείς αιχμάλω
τος, μας είπε κατόπιν. Αμέσως ήρχισεν δια πυκνών 
πυρών η καταδίωξις και εκ των δυο ετέρων πτερύγων 
και οι Τσέτες, λόγω του τραυματισμού του Αρχηγού και 
δυο άλλων συμμοριτών, δεν ηδύναντο να βαδίζουν και 
ωχυρώθησαν εις μιαν δασώδη μικράν χαράδραν. Εκεί 
αφού τους επλησιόσαμεν από αποστάσεως 50 μέτρων, 
κατωρθώσαμεν — με αυτοθυσίαν και ανδρείαν απαρά- 
μιλλον των ανδρών μου -  μετά δίωρον πεισματώδη 
μάχην να τους εξοντώσωμεν όλους πλην του Αρχηγού 
των Χουσεΐν Ογλού Σαλή ο οποίος μας παρεδόθη 
τραυματίας και απεστάλη μετά την θεραπείαν του εις 
Α ιδίνι ένθα καταδικάσθη παρά του Στρατοδικείου Αϊδι- 
νιου ε ις  θάνατον και εξετελέσθη εκεί.

Κατά την συμπλοκήν ουδείς των υπ’ εμέ ανδρών 
επαθε τι, διεκρίθησαν δε δια τον αφάνταστον ηρωισμό 
των οι Χωροφύλακες Σαμαριτάκης Γεώργιος, Πηλαφάς 
Παναγιώτης, Παπαδάκης Εμμανουήλ και Πατηράκης 
Σπυρίδων προαχθέντες εις Υπενωμοτάρχας και οι 
Παντηνάκης Γεώργιος και Μαδαμαδιώτης Π. τιμηθέν- 
τες  δια Πολεμικού Σταυρού. Εγώ επροτάθην προς 
προαγωγήν επ ανδραγαθία. Επειδή όμως είχα προ- 
ταθή και προαχθή επ ανδραγαθία δ ι’ άλλην προγενε- 
στέραν συμπλοκήν, μου απενεμήθη το μετάλλιον 
Στρατιωτικής Αξίας δια της υπ’ αριθ. 157646 /1 7-12-23 
Δ ιαταγής του Υπουργείου Στρατιωτικών. Τας κεφαλάς 
των φονευθέντω ν μεταφέραμεν εις Βαϊνδήρι, δια λό
γους εντυπώσεως, η υποδοχή δε των κατοίκων Ελλή
νων και των φιλησύχων Τούρκων ακόμη ήτο απερίγρα
πτος, μας εθεώρουν σωτήρας και προστάτας και μας 
ηρωποίουν με δημώδη τραγούδια.

Ο τρόμος των κατοίκων ήτο δεκα ιολογημένος δ ιότι 
η διλοχία των ναυτοχωροφυλάκων και τα μικρά τμή
ματα του στρατού ηδράνησαν ίσως επιδή αγνοούσαν 
τα μέρη και την κατάστασιν.

Οι Χριστιανοί κάτοικοι του Βαίνδηρίου είχαν μείνει 
συγκεντρωμένοι καθ’ όλην την νύκτα εις τας εκκλη
σίας με τους ιερείς  και προσηύχοντο υπέρ της σωτή
ριας και της νίκης μας.

Διακριτικά εξάμηνα.
Επίσης δια της υπ’ αριθ. 10160 /793 /23 διαταγής 

του Υπουργείο^ Στρατιωτικών ενεκρίθη να φέρω εξ 
χρυσά διακριτικά εξάμηνα πολεμικής υπηρεσίας υε- 
τώπου.

Αυτή ήτο η τελευτα ία  μου συμπλοκή, δ ιότι λόγω 
τραυματισμού του ποδιού μου μ ετετέθην τον Ιούνιον 
1922 εις Σμύρνην: Κατά την κατάρρευσιν του μετώπου 
και την οπισθοχώρησιν του Στρατού μας βρέθηκα εις
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Σμύρνην, μετέσχον δε ενεργώς της επ ιχειρηθείσης 
τό τε  αντιστάσεως και αμύνης προς συγκράτησιν της 
Σμύρνης και της ενδοχώρας μέχρι Νυμφαίου, υπό τον 
αείμνηστον Μ ητροπολίτην Σμύρνης Χρυσόστομον.

Προς τούτο  ανεσύνταξα περί τους 300 γεννα ίους 
και πειθαρχημένους άνδρας υπό τας αμέσους διατα- 
γάς μου και ενετάχθημεν ε ις  την άμυναν της Σμύρνης, 
η οποία όμως δεν επραγματοποιήθη: Τα σχετικά με την 
πραγματοποίησίν της, τα της οπισθοχωρήσεως του 
στρατού μας, της φυγής του λαού, της ερημώσεως και 
της προσφυγιάς, τα της εκραγείσης και επ ιβληθείσης 
Επαναστάσεως και λοιπά συναφή γεγονότα  εκθέτω  εις 
ίδ ιον κεφάλαιον.

Καταστροφή.
Δυστυχώς μετά τους προαναφερθέντας θριάμβους 

μας σοβαρά ατυχή γεγονότα  μετέβαλον την κατάστα- 
σιν.

Αι εκλογα ί της 1 Νοεμβρίου 1920 κατά τας οποίας ο 
Βενιζέλος επεκρίθη, ότι δεν έπρεπε να τας δ ιενερ- 
γήση.

Ο Εθνάρχης ευρ ίσκετο  διαρκώς σχεδόν εις το εξ
ω τερικόν και ηγωνίζετο δια τα εθνικά ζητήματα, με 
έπαθλον την Συνθήκην των Σεβρών, τα ονειρώδη επι
τεύγματα  της Μ. Ελλάδος των 5 θαλασσών και των 2 
Ηπείρων. Δεν εγνώριζεν, ή δεν του καθιστούσαν γνω
στήν την κατάστασιν οι συνεργάται του και την επί- 
δρασιν που είχαν τα συνθήματα που είχαν εξαπολύσει 
οι αντίπαλοί του με τα οΐκαδε. Τας υποσχέσεις περί 
απολύσεως των επιστρατευμένων, οι οποίοι είχαν 
κουρασθεί με την επί σειράν ετών επ ιστράτευσίν των, 
τους τυχοδιω κτισμούς και λοιπά που τον κατηγορού
σαν.

Εν ταυτώ δε και δ ιότι θέλοντας, από ευθιξίαν να 
τηρήση τους κο ινοβουλευτικούς τύπους, όπως εδή- 
λωσε, δεν ηδύνατο να κατέχη την εξουσίαν παραβιά- 
ζων το Σύνταγμα.

Άμυνα της Σμύρνης.
Μ ετά την κατάρρευσιν του μετώπου εις την οπισθο- 
χώρησιν του Στρατού μας, συνεκροτήθη ε ις  Σμύρνην 
επιτροπή αμύνης, υπό τον αείμνηστον Μ ητροπολίτην 
Χρυσόστομον και απεφασίσθη η αντίστασις, η συγκρά- 
τησ ις της Σμύρνης μέχρι Νυμφαίου. Η άμυνα αύτη ήτο 
εξασφαλισμένη απόλυτα με τους εξ ημών αποφασι
σμένους να παραμείνωμεν, τα ολίγα συντεταγμένα 
τμήματα του Στρατού που θα κατέφθαναν τας χιλιάδας 
των εντοπίων οι οποίοι προήρχοντο εθελοντα ί, τα πυ
ροβόλα του πολεμικού μας στόλου που ευρίσκοντο ή 
θα κατέπλεαν εις Σμύρνην κ.λ.π. ....................................

Εγκατάλειψις Σμύρνης -  Σφαγαί -  Αιχμαλω
σία.

Εδώ τ ίθ ετα ι ένα μεγάλο ερώτημα το οποίον επιση

μαίνω: Αφού ούτως ή άλλως απεφασίσθη η εγκατάλει- 
ψις της Σμύρνης γ ια τ ί δεν παρέσχεν η Κυβέρνησις τα 
πλωτά και λοιπά μέσα να φύγουν ασφαλώς με τα κινητά 
υπάρχοντά των οι Έ λληνες της Μ. Ασίας τα οποία ήσαν 
πλούτος μέγας και να γλυτώση την αιχμαλωσίαν και 
ατίμωσιν μέγα μέρος του Στρατού και του πληθυσμού; 
Ο Μ ητροπολίτης Χρυσόστομος και 300.000 Έ λληνες 
της Μ. Ασίας σφάγησαν και περί το ένα εκατομμύριον 
ομογενείς  εισέρρευσαν πρόσφυγες ε ις  την Ελλάδα.

Έ τσ ι τόθελε η μοίρα της Ελλάδος. Ύ στερα από το 
μεσουράνημα της δόξης μας με την κατάληψιν και 
απελευθέρωσιν της Ελληνικής Μ. Ασίας, με στρατιω τι
κήν Δ ιοίκησιν στην Κωνσταντινούπολιν με Ελληνικήν 
Χωροφυλακήν Φρουράν του Πατριαρχείου και εντολήν 
δια τον Πόντον δια την δημιουργίαν της Μ. Ελλάδος να 
γυρίσωμεν πίσω ν ικημένο ι άδικα και με ξεριζωμένους, 
πρόσφυγες τους αδελφούς μας που δεν χάρηκαν την 
λευ τερ ιά  των.

Η έρευνα των αιτίων γεν ικά  της Μ. Ασιατικής κατα
στροφής ε ίνα ι έργον του ιστορικού. Έ νεκα  των προα- 
ναφερθέντω ν λόγων, ηκολούθησα μετά των άλλων 
κατά τας αρχάς Σεπτεμβρίου 1922 την εξ α ιτίας της Μ. 
Ασιατικής καταστροφής μοιραίαν φυγήν της εντροπής 
και μέσω Βρυούλων και Τσεσμέ έφθασα εις Χίον.

Εις Χίον κατήρτησα ένα ισχυρόν απόσπασμα δια- 
κοσίων ανδρών εκ των πλέον επιλέκτων που είχαν 
υπηρετήσει μαζί μου στη Μ. Ασία.

Με το τμήμα αυτό εβοήθησα και εξησφαλίσθη, η 
επιβίβασις εις ένα μεταγωγικόν των τρισχιλΐων ανδρών 
της Χωροφυλακής. Ούτοι μεταφέρθησαν ε ις  Πόρον και 
αφού τους αφώπλισαν τους προώθησαν εις Πειραιά 
αόπλους. Ως προέκυψεν. η τό τε  Κυβέρνησις προβλέ- 
πουσα εκδήλωσιν επαναστατικών γεγονότω ν εφο- 
βείτο  να επ ιστρέφουν ένοπλα τμήματα. Συγχρόνως δε 
δια την ασφάλειάν της είχε θέσει εις συναγερμόν τας 
περιφήμους οργανώσεις των καλουμένων Επιστρά
των.

Άφιξις εις Πειραιά του Τμήματός μου εν
όπλου.

Εις το μεταγωγικόν που ανέφερα, δεν έμε ινε  χώρος 
να επιβιβασθή το υπ' εμέ τμήμα και εγκαταλείφθημεν 
εώς ότου την άλλην ημέραν ήλθεν άλλο μεταγωγικόν. 
Εις το μεταγωγικόν τούτο  επιβιβάσθημεν. Ό λω ς δε 
παραδόξως και από την σύμπτωσιν του γεγονότος ότι 
μ ετέφ ερεν  απολυθέντας και αφοπλισθέντας άνδρας 
εκ Χίου, εφθάσαμεν ε ις  Πειραιά ένοπλοι. 'Αμα τη απο
βιβάσει εφυλάξαμεν τα όπλα μας, όπου μπόρεσε ο 
καθένας, ώρισα δε ε ις  αυτούς σημείον συναντήσεως 
την Ομόνοιαν Αθηνών.

Με τους διακοσίους αυτούς γενναίους, αφοσιωμέ- 
νους και πειθαρχούντας άνδρας ελάβαμεν ενεργόν 
μέρος εις την εκδηλωθείσαν και επ ιθληθείσαν τό τε 
Επανάστασιν Πλαστήρα -  Γόνατά.
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Νικόλαος Τσαμπούλας
(1862 -  1937) 

Συνταγματάρχης
Γεννήθηκε στο Καρπενήσι. Μετά τις πανεπιστημιακές 
σπουδές του εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινού
πολη, όπου ασκούσε το επάγγελμα του δικηγόρου. Το 
1892 καταδιωκόμενος από τις τουρκικέο αρχές με την 
ανυπόστατη -  όπως αναφέρει ο ίδιος -  κατηγορία της 
κατασκοπείας, αναγκάστηκε να καταφύγει στην 
Αθήνα. Τον ίδιο χρόνο κατατάχθηκε στη Χωροφυλακή 
με το βαθμό του Ενωμοτάρχη.

Το 1899 προβιθάστηκε ύστερα από εξετάσεις στο 
βαθμό του Ανθυπομοιράρχου. Ελαβε μέρος στην πό
λεμο του 1897, στους Βαλκανικούς πολέμους 1912-13  
και στην εκστρατεία στην Ανατολική Θράκη. Διακρί- 
θηκε ιδιαίτερα στην πάταξη της ληστείας και της ζωο
κλοπής στην Κρήτη, τη Νάξο, τη Μάνη, τη Θεσσαλία 
και τη Δυτική Μακεδονία, όπου υπηρέτησε για ένα 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Αποστρατεύθηκε στις 
26-2-1921.

Τα Απομνημονεύματα

Τα Απομνηνεύματα του Συνταγματάρχη Τσαμ- 
πούλα εκδόθηκαν επώνυμα το 1930 στην Έδεσσα από 
το τυπογραφείο Γεωργίου Στουγιαννάκη με τον τίτλο 
«Απομνημονεύματα Χωροφύλακος». Ο συγγραφέας 
στις 127 πυκνοτυπωμένες σελίδες του βιβλίου, αφήνει 
να ξετυλιχτούν αυθόρμητα και ξεκάθαρα οι αναμνή
σεις από τη μακρόχρονη υπηρεσιακή ζωή του, κάνον
τας μια παράλληλη χωρίς πλατειασμούς αναφορά στις 
κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν στον 
τόπο μας από τα μέλη του περασμένου αιώνα μέχρι τις 
παραμονές της Μικρασιατικής καταστροφής.

Ετσι τα Απομνημονεύματα σε πολλά τους σημεία 
φωτίζουν άγνωστες πτυχές όχι μόνο της ιστορίας της 
Χωροφυλακής, αλλά και της εθνικής μας ιστορίας. 
Δυστυχώς ο περιορισμένος χώρος που έχουμε στη 
διάθεσή μας δεν μας επέτρεψε να παραθέσουμε στο 
σύνολό τους πολυσέλιδα κεφάλαια με ενδιαφέρουσες 
ιστορικές πληροφορίες. Ύστερα από αυτή τη δυσκο
λία βρεθήκαμε στην ανάγκη να τα παραθέσουμε απο
σπάσματα από μικρότερα κεφάλαια του αξιόλογου αυ
τού βιβλίου, που πρέπει κάποτε να ανατυπωθεί στο 
σύνολό του.

ΔΙΑΤΙ ΚΑΤΕΤΑΓΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑ
ΚΗΝ

Διαμένων εν Κων/πόλει, ως δικηγόρος, είχον αντι- 
ληφθεΐ ότι με παρακολουθούν μυστικοί της αστυνο
μίας πράκτορες, δεν εγνώριζον όμως που ν ’ αποδώσω 
τούτο, δ ιότι δεν διέπραξά τι δ ικαιολογούν τα μέτρα 
ταύτα της Αστυνομίας. Είχον όμως πληροφορηθει 
παρά φίλων, ότι είχομεν διαβληθεί,εγώ και ο αδελφός 
μου, εις αυτήν από κάποιον συμπατριώτην μας δυστυ
χώς, όστις επιδιώκων δημοσίαν θέσιν, μας παρέστησεν

ως ανήκοντας εις προπαγάνδαν, δρώσαν κατά του 
Τουρκικού Κράτους, νομίζων ότι ούτω προσφέρει εκ- 
δούλευσιν εις τους Τούρκους. Και ενώ παραθέριζον εν 
τη παρά την Κων/πολιν νήσω Χάλκη, ελθών εκ Κων/πό- 
λεως φίλος και συνάδελφός μου, με καλεί ιδιαιτέρως 
και μου ανακοινεί, ότι εν Κων/πόλει με εζήτε ι η Αστυ
νομία και ό τι συνέλαβον τον αδελφόν μου. Αμέσως 
εσκέφθην πώς να φύγω δια την Ελλάδα. Αγαθή τύχη, 
εις τον όρμον της Νήσου -  Τζαμ Λιμάνι, ήτο προσωρμι- 
σμένον ιστιοφόρον γαλαξειδιώτικο, του οποίου ο 
πλοίαρχος ήτο γνωστός μου. Τον συνήντησα, τω παρέ
στησα το δύσκολον της θέσεώς μου και εμείναμεν 
σύμφωνοι να με προσλάβει εις το πλοίον ως ναύτην, 
αφού ενδυθώ ναυτικά. Το δρομολόγιόν του ήτο δια 
Πειραιά, ως μου είπε, και ότι την νύκτα άμα κατεβάσει η 
στεργιά αεράκι θα κάμει πανιά. Ή το λαμπρός άνθρω
πος και καλός πατριώτης. Ό τα ν  δε του εξέφρασα τον 
φόβον μήπως το Λ ιμεναρχείο με ανακαλύψει και με 
συλλάβει, εγέλασε πλατύν γέλωτα λέγων «Είνε όλοι οι 
λ ιμενικο ί γνωστοί μου και υπογράφουν με κλειστά μά
τια, γ ιατί σε κάθε ταξίδ ι που κάνω στο νησί τους φέρνω 
διάφορα δώρα και τους κλείνω τα μάτια».

Ητοιμάσθην, επέβην του πλοίου και μετ' ολίγον 
πνεύσαντος ουρ'ιου ανέμου ανεπετάσαμεν τα ιστία και 
απεπλεύσαμεν. Μ ετά τετραήμερον ευχάριστον πλουν 
εισερχόμεθα εις τον λιμένα του Πειραιώς. Αναβάς εις 
Αθήνας επεσκέφθην αμέσως τον θειον μου αντισυν- 
ταγματάρχην της Χωροφυλακής και προσωπάρχην, 
όστις δια πολλών επιστολών του με παρεκΐνει να κατα
ρ γ ώ  εις την Χωροφυλακήν, παριστών ότι έχε ι μέλλον 
το Σώμα και ότι θα ευδοκιμήσω. Είχε ψηφισθεί ο Νόμος 
περί κατατάξεως τελειόφο ιτω ν και αποφοίτων της Νο
μικής Σχολής.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΗΣ

Πρώτη αμοιβή δΓ εκτέλεσιν υπηρεσίας.

Καταταγείς μ ε τ ’ ολίγας ημέρας ως ενωμοτάρχης Β' 
τάξεως ετοποθετήθην εις το τμήμα παλαιάς αγοράς. 
Ευρισκόμενος δε ημέραν τινά παρά τα κρεοπωλεία 
ήκουσα ασυνήθη θόρυβον και φωνάς, σπεύσας αμέ
σως είδον χωροφύλακα διαπληκτιζόμενον προς δύο 
κρεοπώλας, ετο ίμους να επιτεθώσι κατ’ αυτού, όστις 
μοι ανέφερεν ότι εις των υπαλλήλων του κρεοπωλείου 
εδιώκετο δυνάμει εντάλματος συλλήψεως, επιχειρή- 
σας δε να συλλάβει τούτον ημποδίσθη παρά των δύο 
κρεοπωλών και εματαιώθη η σύλληψις, τραπέντος εις 
φυγήν του ενταλματΐου. Καλέσας εις βοήθειαν και άλ
λους χωροφύλακας ως και παρατυχόντας στρατιώτας 
συνέλαβαν τους δύο κρεοπώλας και απέστειλα τού
τους συνοδεία εις το τμήμα, παραμείνας δε ελάμβανον 
πληροφορίας παρά των γειτόνων προς εξακρίβωσιν 
του συμβάντος. Ενώ δε μετέβαινον εις το Γραφείον, 
ίνα συντάξω την μήνυσιν με συναντά κλητήρ του
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Υπουργού των εσωτερικών και μου ανακοινή ασθμαί- 
νων ότι με ζη τε ί επιμόνως ο υπουργός. Εταράχθην και 
διηρωτώμην δ ιατί άραγε ο Υπουργός με καλεί τόσον 
επειγόντως; μήπως ειχον υποπέσει ε ις  σοβαρόν τ ι 
παράπτωμα προκαλέσας την επέμβασίν του; δεν 
εφανταζόμουν ποτέ ότι ένας Υπουργός ήτο δυνατόν 
να καλέσει ένα ενωμοτάρχην δι' υπόθεσιν περί ης θα 
σας είπω.

Φθάσας ε ις  το Γραφείον του κ. Υπουργού έκρουσα 
την θύραν και εισήλθον. με εδέχθη μειδιών, και αφού 
με ηρώτησε περί του τόπου της καταγωγής μου και του 
χρόνου της υπηρεσίας μου, μου λέγε ι «Τι συνέβη εις 
τα κρεοπωλεία της παλαιάς αγοράς σήμερον ποιους 
συνελάβατε»; τω ανέφερον λεπτομερώς το συμβάν. 
Τότε μου λ έγε ι α υ το λεξε ί «ξέρεις τ ι καλά παιδιά ε ίνε 
αυτά που συνελάβατε; ο ένας μάλιστα ε ίνα ι βαφτισ ι
μιός μου. Δεν σας είπε την αλήθεια ο χωροφύλαξ, να 
μη γ ίν ε ι μήνυσις». Έ μεινα  προς στιγμήν κατάπληκτος, 
συνελθών όμως ταχέως απήντησα, ότι ο χωροφύλαξ 
κατέθηκεν αληθή, ως εξηκριβωσα, και ό τι η μήνυσις 
δυστυχώς συνετάγη και επρωτοκολλήθη, ενώ δεν είχε 
συνταγή. Αμέσως ο κ. Υπουργός μεταβολών στάσιν και 
ρίπτων οργίλον βλέμα μου λέγε ι: «πολύ καλά πηγαί
νετε». Μ εταβάς ε ις  το γραφείον συνέταξα την μήνυ- 
σιν. Την επομένην, μετά την αναφοράν, ο Δ ιο ικητής 
μου, αγαθός αλλ ’ ασθενής χαρακτήρ, καλέσας με εις 
το Γ ραφείον του, μου λ έγε ι «Γνωρίζω, ότι είσαι καλός 
ενωμοτάρχης και ό τι έκαμες το καθήκον σου, συλλα
βών τους δύο κρεοπώλας, δυστυχώς όμως ε ίνε  απαί- 
τησ ις του κ. Υπουργού να μετατεθείς , δια τούτο  αύ- 
ριον θα λάβης το φύλλον πορείας σου και θ' αναχωρή- 
σης δια Λάρισσαν, όπου τοποθετείσα ι. Ο Υπουργός 
βλέπεις εκλέγετα ι βουλευτής εν Αττική  και οι συλλη- 
φ θέντες  και μηνυθέντες ε ίνε φ ίλο ι του, ένας μάλιστα 
τον έχε ι νουνόν». Απήλθον απογοητευμένος, όχι δια 
την μετάθεσιν, αλλά δια τα α ίτια  αυτής, ήρχισα να 
μετανοώ, δ ιό τι κατετάγην και εσκεπτόμην πώς θα πε
ράσω τα δύο χρόνια της θητείας μου για να φύγω από 
το Σώμα

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1897

Εν Βόλω υπηρέτησα επί έτος. Μ εθοδικώς εργα- 
σθείς κατόρθωσα να συγκεντρώσω πληροφορίας βά
σιμους περί των φυγοδίκων και φυγόποινων, καταγο- 
μένων, ως επί το πλείστον εκ των πέριξ του Βόλου 
χωρίων και πολλάκις κατερχομένω ν ε ις  Βόλον λάθρα. 
Έ μαθα που εσύχναζον και συνέλαβον τους πλείστους 
τούτων. Ίνα  δε καταστήσω φ ιλοτιμω τέρους και δρα- 
στηριω τέρους τους χωροφύλακάς μου, τα νόμιμα δ ι
καιώματα δια την εκτέλεσ ιν  εντάλματος κ.λ.π. δ ιένε- 
μον μεταξύ τούτων. Εκ Βόλου μ ετετέθη ν  εις Αγυιάν, 
όπου με εύρεν ο πόλεμος του 1897, ότε δ ιαταχθείς 
συνεκέντρωσα τους άνδρας μου και μετέβην ε ις  Λά
ρισσαν. Εκεί ανέλαβον τα καθήκοντα του ενωμοτάρ

χου υπηρεσίας. Ο πόλεμος αυτός, ο τόσον ανοήτως και 
αβασανίστως προκληθείς παρ' ημών κατά της Τουρ
κίας, εύρε τον στρατόν μας εντελώ ς ανοργάνωτον. 
Στελέχη απόλεμα, αλλά τα πλεΐστα και θεωρητικώς 
ακατάρτιστα, επ ιμελητεία  γελοία. Αρκεί να φαντασθεί 
κανείς ότι δΓ έλλειψ ιν  ίππων είχον σχηματισθεί ίλαι 
πεζοπόρων ιππέων, φερόντων τσαρούχια και αντί πη- 
λικίων καλύμματα κεφαλής, προερχόμενα εκ τεμαχίων 
κλινοσκεπασμάτων. Ό τα ν  εφθάσαμεν υποχωρούντες, 
εις Δομοκόν το στράτευμα εσ τερε ϊτο  άρτου. Ευτυχώς 
ανέλαβε την χορήγηση ο δραστήριος επ ιχειρηματίας 
Αγαθοκλής και ούτω απεφύγαμεν στάσεις και αθρόας 
λιποταξίας, ως και άλλα κακά. Με ούτω πως οργανωμέ- 
νον στρατόν επόμενον ήτο μετά τας αψιμαχίας των 
συνόρων του Βελεστίνου και των Φαρσάλων και την 
μάχην του Δομοκού να φθάσωμεν ε ις  τας Θερμοπύλας 
και πέραν έτι, δ ιό τι μερικά τμήματα του Στρατού είχον 
υπερβεί και την γραμμήν ταύτην των Θερμοπυλών, 
σταματήσαντα ε ις  Δαδ'ιον. Εν τη αταξία ταύτη, η οποία 
εκρά τε ι κατά τας επ ιχειρήσεις η Χωροφυλακή εύρε 
κυριολεκτικώ ς τον μπελά της. Εις αυτήν απετεΐνοντο 
σωματάρχαι δια την προμήθειαν μεταγωγικών, εις αυ
τήν ανέθετον την συνοδείαν πυρομαχικών, εις την 
Χωροφυλακήν τέλος κατέφευγον, αναθέτοντες  εις 
αυτήν έργα, ως επί το πολύ, αλλότρια του προορισμού 
της. Δια τούτο  δεν έχε ι να σημειώσει αξιοσημείωτον 
τινα  πράξιν εν τη περ ιφέρεια  εκείνη . Ενώ εν Ηπείρω 
έλαβε μέρος ως μάχιμον Σώμα υπό τον Συν/ρχην Δ. 
Μπαϊρακτάρην εις την μάχην Γρυμπόβου. Μ ετά την 
ανακωχήν και την ανακατάληψιν της Θεσσαλίας ετο- 
ποθετήθην ως Αστυνομικός Σταθμάρχης Αρμενίου.

ΠΩΣ ΣΥΝΕΦΑΓΑ
ΜΕ ΕΠΙΚΕΚΗΡΥΓΜΕΝΟΝ ΛΗΣΤΗΝ

Εν τ ιν ι τσιφλικιού απέχοντι ώραν περίπου της έδρας 
του Σταθμού μου, ήτο επιστάτης ο συμπατριώτης μου 
Σπύρος Β .. . ,  όστις ήρχετο εις τον σταθμόν μου συχνά 
και μου έδ ιδε διαφόρους πληροφορίας, ενδιαφερού- 
σας την υπηρεσίαν μου. Ελθών μίαν ημέρα, μεταξύ 
άλλων, μου είπεν ότι έχε ι έλθε ι εξ Ευρυτανίας και ο 
ανεψ ιός του Παπαϊωάννου και με παρεκάλεσε να 
φροντίσω και εγώ να διορισθή αγροφύλαξ, ότι είναι 
τίμ ιο, ως μου έλεγε  και καλό παλικάρι κ.λπ. Πράγματι 
εφρόντισα και εγώ όσον ηδυνάμην, και διωρίσθη ο 
ανεψ ιός του. Τον εγνώρισα ελθόντα μετά τινας ημέρας 
ε ις  τον σταθμόν μου να με ευχαριστήση και τον εκρά- 
τησα και συνεφάγομεν, δια να τον προσελκύσω περισ
σότερον δ ιό τι θα μου εχρησίμευε. Παρατήρησα ότι 
παραδόξως έφ ερε περιβολήν χωρικού Θεσσαλού και 
όχι την συνήθη των αγροφυλάκων, και μάλιστα αυτός 
καταγόμενος εξ Ευρυτανίας, έπρεπε να φέρη φουστα
νέλαν ή ντουλαμάν. Εις ερώτησίν μου δια την το ιαύτην 
αμφίεσ ίν του μου απήντησε, ότι προκειμένου να εγκα-
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τασταθή εις το χωριό και να νυμφευθή Θεσσαλήν δεν 
θέλει να δ ιαφέρει από τους άλλους.

Δεν μου εφάνη αρκετή η δικαιολογία, αλλά δεν 
είχον και αφορμάς ίνα αποδώσω εις άλλην αιτίαν 
τούτο. Μετά μήνας τινας μετατεθείς  εις Φάρσαλα 
έμαθον, ότι ο κύριος αυτός, επ ικεκηρυγμένος δια μίαν 
περί τα Τρίκαλα ληστείαν, υπό το ψευδώνυμον Βα- 
τσούχας συνελήφθη υπό του μεταβατικού αποσπά
σματος. Εγνώριζα ότι ο Βατσούχας ήτο επικεκηρυγμέ- 
νος, δ ιότι είχα κατάλογον των καθ’ όλον το Κράτος 
επικεκηρυγμένων ληστών, δεν εφαντάσθην όμως, 
τότε, ότι ο μουσαφίρης μου Παπαϊωάννου ήτο ο λη
στής Βατσούχας.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΥΠΟΜΟΙΡΑΡ

ΧΟΥ

Ολίγον μετά εκλήθην εις Αθήνας, ίνα υποστώ μετά 
των άλλων υποψηφίων τας κεκανονισμένας δια τον 
βαθμόν του Ανθυπομοιράρχου εξετάσεις. Της εξετα 
στικής Επιτροπής προήδρευεν υποστράτηγος του 
Μηχανικού. Ηπόρουν διατί να προεδρεύη αξιωματικός 
ξένου όπλου. Η απορία μου δε αυτή ήτο δ ικα ιολογη
μένη ως εκτών υστέρων απεδείχθη δ ιατί ενώ μέχρι του 
μαθήματος της Ποινικής Δ ικονομίας εφερόμην μεταξύ 
των πρώτων, ένεκα του εξής επεισοδίου ήλθον μετά το 
πέρας των εξετάσεων, τεσσαρακοστός εν των πίνακι 
των επιτυχόντων. Εις το μάθημα της Ποιν. Δ ικονομίας 
μοι έλαχε το ερώτημα «τίνες εισίν ανακριτικο ί υπάλλη
λοι; » αφού δε απηρίθμησα πάντας, ο Πρόεδρος κρα
τών ανοικτήν την Ποινικήν Δικονομίαν, μου λέγει «πα- 
ρέλιπες μερικούς» τω απήντησα ότι δεν παρέλιπον 
ουδένα. «Πως» μου απαντά θυμωμένος, «παρέλιπες 
τον Δήμαρχον και τον πάρεδρον» τότε ευρέθην εις την 
ανάγκην να ειπώ, ότι δυνάμει του νόμου Β.Ρ.Π.Η. αφη- 
ρέθησαν από τούτους τα ανακριτικά δικαιώματα, θυ- 
μωθείς περισσότερον και έχων το βλέμμα κολλημένον 
προς την Ποινικήν Δ ικονομίαν μου λέγε ι «εδώ γράφει 
ότι ε ίνε και αυτοί». Τω απήντησα, ως έπρεπε, ότι δη
λαδή η Ποινική Δικονομία είνε παλαιό και δεν φέρει 
τας επελθούσας τροποποιήσεις. Εθυμώθη ακόμη 
περισσότερον και με δ ιέταξε να απέλθω. Εξεπλάγην 
δια την το ιαύτην συμπεριφοράν του Προέδρου, ελυ- 
πήθην δε βαθύτατα διότι, ενώ μέλη της επιτροπής 
ήσαν και αξιωματικοί της Χωρ/κής και κατ' ακολουθίαν 
γνώσται της επελθούσης τροποποιήσεως, δεν έλαβεν 
κανείς τον λόγον να υπόδειξη το δίκαιον μου εις τον κ. 
Πρόεδρον, όστις αξιωματικός άλλως τε  ων του μηχανι
κού, δεν ήτο εύκολον να γνωρίζη τους νόμους και 
μαλιστα τοιαύτην λεπτομέρειαν. Συνεπέρανα λοιπόν 
οτι ο Πρόεδρος επιβληθείς και εις τα άλλα μέλη με 
εφερε 40όν, εξ εγωισμού και μόνον εξ εγωισμού, δ ιότι 
ηλεγχθη αγνοών τους νόμους και το έφερε βαρέως. Εκ 
των υστέρων έμαθον ότι ο στρατηγός ούτος ήτο γνω

στός εις το στράτευμα υπό το παρατσούκλι «Στραβο- 
σουγιάς», λόγω του χαρακτήρος του. Χάρις λοιπόν εις 
τον Στραβοσουγιάν, έμεινα άλλα δύο έτη ενωμοτάρ
χης, δ ιότι εκ του πίνακος των επιτυχόντων μόνον 14 
προήχθησαν, εγώ δεν εφερόμην τεσσαρακοστός.

Μ ετά δύο έτη. καθά δεν μοι συνέβη αξιοσημείωτον 
τι, εκλήθην και αύθις εις Αθήνας δ ι’ εξετάσεις. Της 
επιτροπής, την φοράν ταύτην, προΐστατο ανήρ δεδο- 
κιμασμένης ικανότητας και χαρακτήρος, ο τό τε συν
ταγματάρχης του Πυροβολικού Πετμεζάς, ο μεταφρά- 
σας μετά σχολίων εκ του Γαλλικού την Στρατιωτικήν 
Ποινικήν Νομοθεσίαν. Φυσιογνωμία επιβάλλουσα. Χά
ρις ε ις  την ακεραιότητα του χαρακτήρος του διεξή- 
χθησαν αι εξετάσεις αυστηρώς και δικαίως και προή- 
χθην και εγώ εις τον βαθμόν του Ανθυπομοιράρχου 
μετά επταετή υπηρεσίαν εις τον βαθμόν του Ενωμο
τάρχου.

Από τα Τρίκαλα στη Νάξο.

Γενόμενος Ανθ/ρχος ετοποθετήθην εις Τρίκαλα 
ένθα ανέλαβον την υπηρεσίαν του δημοσίου κατηγό
ρου. Μ ετέβαινον δε και εις τα πλησίον Ειρηνοδικεία 
προς εκδίκασίν Πταισμάτων, οσάκις δεν ήτο εκε ί αξιω
ματικός.

Ημέραν τινα μετέβην εις την έδραν ενός τούτων, 
ένθα, απόντος του Ειρηνοδίκου, εξε τέλ ε ι καθήκοντα 
Πταισματοδίκου, ο Γραμματεύς, όστις την εσπέραν 
της προηγουμένης της δικασίμου με εφ ιλοξένησε εις 
το σπίτι του, ήτο πατήρ τεσσάρων τέκνων, αγαθή και 
ευφυής φυσιογνωμία. Ό τα ν  τον ηρώτησα περί της 
Πταισματικής κινήσεως και της εν γ ένε ι απονομής της 
δικαιοσύνης, που απήντησε περίλυπος, «για πταισμα- 
τική δικαιοσύνη μη κάνης λόγον, την κανονίζει ο Δή
μαρχος, φίλος ισχυρού Πολιτευομένου εν Τρικάλοις 
και Βουλευτού. Οι κατηγορούμενοι φ ίλοι του πρέπει 
να αθωούνται ε ίνε δεν ε ίνε ένοχοι. Αν δεν ακουσθή η 
προσταγή του το ολιγώτερο που μπορώ να πάθω είνα ι η 
μετάθεσις, και που να πάγω με τόσα παιδιά και με 
τέτο ιο  χειμώνα;»·πράγματι ήτο δριμύτατος το έτος 
εκείνο  ο χειμών. Είχε δίκηο ο ταλαίπωρος Γραμματεύς. 
Την επομένην κατά την δικάσιμον, παρίστατο και ο 
Δήμαρχος. Ή ρχισεν η διαδικασία και ενώ εγώ έλεγον, 
ένοχος ο κατηγορούμενος όταν εσχημάτιζα γνώμην 
περί ενοχής, οκαϋμένος ο γραμματεύς μετά προφα
νούς δυσφορίας απεφαίνετο λέγον, λόγω αμφιβολιών 
αθώος. Και ερωτώ, φ τα ίε ι ο Γ ραμματεύς ή το Κράτος, 
το οποίον αφήκε τα πάντα εις χείρας του πολιτευομέ- 
νου χωρίς ν ’ ασφαλίση τον υπάλληλον;

Κατά το διάστημα της εν Τρικάλοις υπηρεσίας μου 
η Χωροφυλακή εσημείωσε εν γεγονός άξιον σημειώ- 
σεως, την σύλληψιν των επικεκηρυγμένων ληστών 
Τσατσούλα και Ράπτη εις χωρίον Κουρμπαλή, κατόπιν 
καταδόσεως. Οι λησταί, πολιορκηθέντες υπό του απο
σπάσματος παρεδόθηκαν άνευ αντιστάσεως. Κατεδι- 
κάσθηκαν εις θάνατον και ετυφεκίσθηκαν. Εκ Τρικά-
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αναμνήσεις

λων μ ετετέθη ν  εις Νάξον, ένθα δ ιέμεινα  επί δ ιετίαν  
σχεδόν. Το πρωτεύον εν τη νήσω αδίκημα ήτο η ζωο
κλοπή, ιδία ε ις  το χωριον Απείρανθος, το οποίον 
επλούτιζε το Π λημμελειοδ ικείον Σύρου. Οι Απειράν- 
θιο ι ε ίνα ι άποικοι εκ Κρήτης, ωκύποδες και ζωηροί. 
Τόσον ωκύποδες, ώστε την απόστασι των δυο ωρών 
την περνούν για μια. Μια φορά ένας Απειράνθιος, 
δ ιερχόμενος εκ τίνος χωρίου του Δήμου Τραγαίας διε- 
νυκτέρευσ εν παρά τω κουμπάρω του συντέκνω, ως 
λέγουσ ιν εκεί. Επειδή δε ήτο καλοκαίρι, εκο ιμήθηκε 
έξω από το σπίτι. Η φοράδα του κουμπάρου του είχε 
γεννήσει ένα πουλάρι. Μ όλις το ε ίδεν  ο Απειράνθιος, 
το φορτώ νετα ι τη νύκτα πηγαίνει στο χωριό του και 
φ έρνει ένα γαϊδουράκι που είχε γεννήσ ει η γαίδούρα 
του, χωρίς να τον εννοήση ο κουμπάρος του, όστις 
εκο ιμάτο μέσα, απέχει δε δίωρον η Απείρανθος από το 
χωριον του κουμπάρου του, και αντικαθ ιστά το που
λάρι με το γαϊδουράκι. Το πρωί που ξύπνησε ο καϋμέ- 
νος ο κουμπάρος βλέπων αντί πουλάρι γαϊδουράκι, 
αποτεινόμενος προς τον Απειράνθιον λέγε ι^γ ια  δες δα 
σ ύντεκνε ένα θαύμα- το πουλαράκι έγ ινε γα ϊδουράκι* 
'Εκανε το σταυρό του ο Απειράνθιος δια το θαύμα 
πεισθείς δήθεν, ότι πράγματι ήτο θαύμα. Μ ετά καιρόν 
όμως μαθών ο Τραγαιάτης τ ι ακριβώς συνέβη υπέ
βαλε μήνυσιν κατά του Απειρανθίου και κατά την δίκην 
απεδείχθη ότι δεν ήτο θαύμα!

ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΓΟΥΣΙΟΥ

Εις το προς την Λάρισσαν άκρον των Τεμπών και ε ις 
το χωριον Μπαμπά ε ίχε τό τε  χάνι εν ε ίδ ε ι ξενοδοχείου 
«Τα Τέμπη» ο Μπάρμπα Γούσιος, Ηπειρώτης, σπαγγο- 
ραμμένος παρέχων ύπνο και τροφήν, ο οποίος κυριο
λεκτικούς έγδα ιρε τους ξένους τους τολμώντας να δια- 
μείνωσιν ε ις  το μέγαρόν του. «Τρεις στο λάδι, δυο στο 
ξύδι πέντε στο λαδόξυλο» έτσ ι έκανε τους λογαρια
σμούς του. Έ νας όμως περιηνπτήο Γάλλος, θυμώσας 
δια την ληστρική συμπεριφοράν του καλού ξενοδόχου, 
εκδούς βιβλίον με την επιγραφήν «Ταξίδια ανά την 
Ελλάδα» και γράφων περί Τεμπών, δεν ελησμόνησε 
τον μπάρμπα Γούσιον, αλλά σε μια σελίδα είχε το σκί
τσο του και τον έλουζεν με διάφορα κοσμητικά επί
θετα. Εσημείωσε με μεγάλα γράμματα κάτωθι της ει- 
κόνος του Ξενοδοχείου «Μακρυά από το λησταρχείον 
αυτό». Ο μπάρμπα Γούσιος δεν είχε πάρει χαμπάρι τ ι 
του έγινε, και μια μέρα, όπου έτυχε να ευρίσκωμαι στο 
χάνι δ ιέκρ ινα ερχόμενα δύο αμάξια με περιηγητάς. 
Τότε, όλο χαρά ο Μπάρμπα Γ ούσιος μου λέγει, τριβών 
τα χέρ ια του «έρχονται». Ά μ α  όμως επλησίασαν τ ’ 
αμάξια εις των των περιηγητών τούτω ν έχων υπ’ όψιν 
του ένα βιβλίον και στραφείς προς το ξενοδοχείον

λέγε ι ε ις  τους αμαξάδες, δια του δ ιερμηνέως να προ
χωρήσουν. Ο μπάρμπα Γ ούσιος, έμ ε ινε  στα κρύα του 
λουτρού. Ά μ α  όμως του είπαν τ ι συμβαίνει, μου λέγει 
με κυνισμόν: «Αυτοί δεν ε ίνε περιηγηταί ε ίνε λωποδύ- 
ται». Εγέλασα. Αφήκα τον Μπάρμπα Γούσιον και επι- 
βάς της κατά την ώρα εκείνην δ ιερχομένης αμάξης 
επανήλθον ε ις  Λάρισσαν.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΘΟΝΟΣ

Τον Ελληνικόν φθόνον εζωγράφισε θαυμάσια ο 
επιγραμματοποιός Σιμωνίδης δια του εξής επιγράμμα
τος. «Μεγακλής, ιδών Διοφώντα μεγαλυτέρω  σταυρώ 
σταυρούμενον, εγγύς ων ετάκη». Ο Μ εγακλής και ο 
Διοφών είχον καταδικασθή ε ις  τον δια σταυρώσεως 
θάνατον, επειδή δε ο σταυρός, εφ ' ου θα εσταυρούτο ο 
Μ εγακλής ήτο μ ικρότερος εκείνου, όπου θα εσταύρω- 
ναν τον Διοφώντα, έλυωσε από τον φθόνον του πριν 
σταυρωθεί. Έσκασε δηλαδή γ ια τί να σταυρωθή ο σύν
τροφός του σε μεγαλύτερο σταυρό.

Έ λαβον αφορμήν να σημειώσω τούτο  εκ του εξής: 
Ο εν Λαρίση εδρεύων Πανθεσσαλικός κτηνοτροφ ικός 
σύλλογος, λόγω των υπηρεσιών μου. δ ιότι απήλλαξα 
την περ ιφέρειαν της ληστείας, ης θύματα ήσαν πρωτί- 
στως οι κτηνοτρόφοι, εν αγνοία μου, υπέβαλεν εις το 
Αρχηγείον Χωροφυλακής αίτησιν, παρακαλών να τω 
επιτροπή να μου δωρήση σπάθην αργυρότευκον. Ο 
κονδυλοφόρος τό τε  εν τω αρχηγείω συνάδελφός μου 
υποβολών ταύτην ε ις  το Υπουργείον των Στρατιω τι
κών, έκρ ινε καλόν να εκφράση την γνώμην του, ση- 
μειώσας ότι αρκούντως ημείφθησαν αι υπηρεσίαι μου 
δι απονομής παρασήμου αξίας, πανηγυρικού επαίνου 
κ.λπ. και ό τι δεν πρέπει να επιβαρυνθή ο σύλλογος με 
μίαν δαπάνην περιττήν και βαρείαν, ενώ ο σύλλογος 
ούτος αρ ιθμεί πάμπολλα μέλη και πολλούς πλουσίους 
κτηνοτρόφους, προσέθετεν όμως ότι ε ις  εμέ αφ ίετο  
να κρίνω αν δέχωμαι το δώρον ή ου. Με το αυτό πνεύμα 
μου διεβιβάσθη η α ίτησ ις και από το Υπουργείον των 
Στρατιωτικών. Απήντησα, ότι δέχομαι το δώρον δια το 
αυθόρμητον της προσφοράς και ίνα έχη ο υιός μου ζων 
δείγμα, ότι οι το εαυτών επ ιτελούντες καθήκον ου 
μόνον παρά της Π ολιτείας αμείβοντα ι δια παρασήμων 
και επαίνων, αλλά και παρά των αμέσως ωφελουμένων 
εκ της επ ιτελέσεω ς του καθήκοντος, ούτω δε καταστή. 
φ ιλοτιμότερος. Μοι απεστάλη η σπάθη φέρουσα επί 
της λεπίδος της επιγραφή. «Τω Ταγματάρχη Τσαμ- 
πούλα ο Πανθεσσαλικός κτηνοτροφ ικός σύλλογος τ ι
μής και ευγνωμοσύνης ένεκα δια τας χάριν της ασφα
λείας υπηρεσίας του». Οσάκις βλέπω το δώρο τούτο 
χωρίς να θέλω μου έρχοντα ι εις τον νουν οι καλοί μου 
συνάδελφοι.
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Κυνηγώντας το έγκλημα

Κυνηγώντας 
το έγκλημα

Η Χωροφυλακή, σαν αστυνομικό σώμα, παίζει 
πολύ σημαντικό ρόλο στο χώρο της δημόσιας 
διοίκησης, και επομένως επηρεάζει καθοριστικά 
την κοινωνική ζωή και εξέλιξη, καθώς ασκεί τα 
καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που τις έχουν 
ανατεθεί. Κύρια αποστολή της είναι πάντα η 
προστασία του πολίτη από οποιαδήποτε προσ
βολή των κάθε είδους δικαιωμάτων και ελευθε
ριών του, και η πρόληψη κάθε πράξης που στόχο 
της έχει τη διασάλευση της Δημόσιας Τάξης και 
Ασφάλειας. Και προς την κατεύθυνση αυτή στο
χεύει η εφαρμογή των νόμων και ο αγώνας κατά 
του εγκλήματος.

Ο αγώνας αυτός δεν είναι καθόλου «προσω
πικός»· ούτε από τη μεριά των διωκτών, μια που 
ποτέ δεν δρουν ατομικά σαν τους ήρωες των 
αστυνομικών μυθιστορημάτων με τις υπέρ -  ικα
νότητες και την υπέρ -  διαίσθηση, ούτε από τη 
μεριά των δραστών, μια που ποτέ δεν αντιμετω
πίζονται ατομικά σαν οι παραβάτες κάποιας συγ
κεκριμένης ποινικής παράβασης. Για τη Χωρο
φυλακή, κάθε έγκλημα αποκαλύπτει όχι μόνο την 
ταραγμένη ψυχοδομή του δράστη, αλλά και τις 
καθοριστικές για την πραγμάτωσή του κοινωνι
κές συνθήκες.

Τα κίνητρα λοιπόν, αλλά και ο τρόπος εκτέλε
σης των εγκλημάτων της τελευταίας εικοσαε
τίας, διαφέρουν από εκείνα των παλαιότερων 
εποχών. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει πως παύει να 
υπάρχει το έγκλημα για λόγους ερωτικής αντιζη
λίας, για λόγους τιμής, κοινωνικής ντροπής, ή για 
ένα μέτρο γης. Δίπλα, όμως, σ’ αυτά παρουσιά
ζονται και εγκλήματα που τα κίνητρά τους απορ
ρέουν από τις αλλαγές που έφεραν στην ελλη
νική κοινωνία, ο υδροκεφαλισμός των αστικών 
κέντρων, η τουριστική βιομηχανία, ο νςος υπέρ -  
καταναλωτικός τρόπος ζωής, η διάδοση της εμ- 

υ πορίας και χρήσης σκληρών πια ναρκωτικών, και 
βέβαια η ευρύτερη αποδοχή της τάσης του εύ
κολου πλουτισμού. Στα «μοντέρνα» αυτά εγκλή
ματα, ο δράστης παρουσιάζεται πιο ψυχρός στη 
διάπραξή τους, προσεκτικότερος στο σχεδίασμά 
τους- μελετάει με λεπτομέρεια το χώρο όπου θα 
κινηθεί, καταβάλλει ιδιαίτερη επιμέλεια για τον 
αποπροσανατολισμό της έρευνας και τη δη
μιουργία ισχυρού άλλοθι. Με άλλα λόγια προσ
παθεί να γίνει «επαγγελματίας»!

Για να αντιμετωπισθούν όλες αυτές οι τάσεις 
και εξελίξεις η Χωροφυλακή πρέπει να κάνει ένα

πολυμέτωπο αγώνα- ένα αγώνα που ξεφεύγει 
από τα στενά αστυνομικά καθήκοντα και παίρνει 
διαστάσεις κοινωνικές απαιτώντας από τον 
αστυνομικό να γίνει κοινωνικός λειτουργός και 
κοινωνιολόγος, για να μπορέσει να ακολουθήσει 
την πορεία του εγκληματία και να τον προλάβει 
πριν το έγκλημα ή να τον εντοπίσει μετά τη διά
πραξή του για τον κολασμό και τη νουθεσία.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τρεις 
μόνο χαρακτηριστικές υποθέσεις από τον αγώνα 
της Χωροφυλακής ενάντια στο έγκλημα, τρεις 
υποθέσεις που για να εξιχνιασθούν χρειάστηκαν 
έντονη δραστηριοποίηση και επίμοχθες προσ
πάθειες, και που είχαν συγκινήσει ιδιαίτερα την 
κοινή γνώμη.
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Κυνηγώντας το έγκλημα

Υπόθεση
Ντουφτ -  Μπασσενάουερ

Ή ταν τα ξημερώματα της 6ης Μαρτίου 1969. τό τε  που 
άνοιξε η φρικιαστική αυλαία της καταματωμένης παράστα
σης. που θα έδ ιναν στον Ελληνικό χώρο δυο ξενόφ ερτο ι σ τυ
γερο ί εγκληματίες: ο Χέρμαν Ντουφτ και ο Χανς Μπασσε- 
νάουερ δύο Γερμανοί με αρκετά  βαρυμένο παρελθόν, αφού 
είχαν ήδη διαπράξει στην πατρίδα τους, πριν έρθουν στην 
Ελλάδα και αρχίσουν τη δράση τους, αρκετές λησ τε ίες , κλο
πές και διαρρήξεις.

Ή ταν την 1η Μαρτίου 1969 όταν, οι δύο κακοποιοί έφθα- 
σαν στο Αεροδρόμιο του Ελληνικού από τη Γερμανία. Είχαν 
ήδη κάνει μία πρώτη «αναγνωριστική» επίσκεψη στο δεκαή
μερο 17 έως 26 Φεβρουάριου, και απόλυτα ικανοποιημένοι 
τώρα ερχόντουσαν να «εγκατασταθούν» και να «δουλέ
ψουν».

Και δεν άφησαν τον καιρό να κυλήσει χαμένος. Τη νύχτα 
της 5ης προς 6η Μαρτίου, κλέβουν ένα αυτοκίνητο  μάρκας 
VOLVO με ξένους αριθμούς κυκλοφορίας από το πάρκινγκ 
του Αεροδρόμιου του Ελληνικού, και ξεκ ινάνε ένα ταξ ίδ ι στην 
Εθνική Οδό Α θηνώ ν-Λ αμ ίας , με σκοπό να ληστέψ ουν κάποιο 
Πρατήριο Βενζίνης. Είχαν φθάσει σχεδόν στη Θήβα, όταν 
εντοπίζουν το Πρατήριο Βενζίνης του Γκίκα και αποφασίζουν 
να «χτυπήσουν». Ή ταν τέσσερ ις το  πρωί, όταν το κλεμένο 
VOLVO σταματάει μπροστά στη βενζιναντλία, και ο οδηγός 
του ζητάει να του γεμ ίσουν το  ρεζερβουάρ. Τη στιγμή εκείνη, 
έξω από το  πρατήριο βρισκόταν ένας στρατιώτης, ο Κώστας 
Κούλης. και ο υπάλληλος του βενζινάδικου Νίκος Κανάρης. Ο 
Ντουφτ π ετάγετα ι με ένα πολεμικό όπλο Γου'ίντσεστερ έξω 
από το αυτοκίνητο, και με την απειλή του τους αναγκάζει να 
μπουν μέσα στο πρατήριο. Εκεί, τους πυροβολεί εν ψυχρώ και 
τους χτυπάει με το μαχαίρι θανάσιμα, ενώ τραυμ ατίζε ι σο
βαρά κι ένα άλλο υπάλληλο του πρατηρίου, τον Τάσο Γκιζίνο, 
που εκείνη  την  ώρα κοιμόταν στο βάθος. Την ίδ ια  ώρα, ο 
Μπασσενάουερ έπαιρνε το  συρτάρι του ταμείου με το  περι
εχόμενό του, εννιά  περίπου χ ιλ ιάδες δραχμές. Και μετά, χά
νονταν με το κλεμμένο VOLVO στο σκοτάδι. Ο κύκλος του 
α ίματος ε ίχε  αρχίσει!

Δεν πέρασαν πολλές μέρες και τα λεφτά  αυτής της πρώ
της ληστείας τελείωσαν. Οι δύο εγκληματίες είχαν όμως ήδη 
δ ια λ έξε ιτο  επόμενο θύμα τους: θα ήταν ο Ελληνοαμερικάνος 
Παντελής Αθηναίου. Το μεγάλο σπίτι του στη Βούλα και το 
πολυτελέστατο αυτοκίνητό  του μάρκας ΜΠΟΥΪΚ, τους είχαν 
πείσει πως ο Αθηναίου ε ίχε πολλά χρήματα. Στις 11 λοιπόν το 
βράδυ, της 13ης Μαρτίου, με μια Μ ερσεντές με γερμανικά 
νούμερα που οδηγούσε ο Ν τουφτ έφτασαν στη Βούλα. Αφη
σαν το  αυτοκίνητό  τους κοντά στο ξενοδοχείο  «ΑΣΤΗΡ», και 
προχώρησαν με τα πόδια προς το σπίτι του Αθηναίου. Αφού 
άνοιξαν με μαχαίρι τρύπα στο μεταλλικό πλέγμα ενός παρα
θύρου, μπήκαν στο σπίτι και έψαξαν παντού για χρήματα. Οι 
έρευνες τους όμως έμειναν άκαρπες, και τό τε αποφάσισαν να 
περιμένουν τον Αθηναίου, που έλειπε, να γυρίσει, και τό τε  να 
τον ληστέψ ουν και μετά να τον σκοτώσουν. Τον περίμεναν 
τρ ε ις  ώρες περίπου, και στη διάρκεια  της αναμονής αυτής 
αποφάσισαν να μην τον σκοτώσουν με όπλο ή μαχαίρι, παρ' 
όλο που τα είχαν μαζί τους, για  να αποφύγουν την ομοιότητα  
του εγκλήματος με εκε ίνο  του πρατήριου των Θηθών. Ή ταν 
περίπου μία η ώρα το πρωί της 14ης Μαρτίου, όταν επέστρεψε 
σπίτι του ο Αθηναίου, και ανο ίγοντας την πόρτα του σπιτιού 
του βρέθηκε αντιμέτωπος με το  προτεταμένο Γου’ίντσεστερ 
του Ντουφτ που με σηκωμένα ψηλά τα χέρια τον οδήγησε 
στην κουζίνα του σπιτιού, όπου τους περίμενε ο Μπασσε
νάουερ. Αυτός με ένα κομμάτι ξύλο που είχε πάρει από ένα 
τραπέζι του σαλονιού, χτύπησε τον Αθηναίου δύο φορές στο 
κεφάλι με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει. Μετά τον τράβηξαν

Δ η μ ή τρ ιο ς  Κάσσκύς, ανθυπασπιστής

κι οι δύο μαζί, και τον πέταξαν μέσα στην μπανιέρα του λου
τρού. αφού έψαξαν τ ις  τσέπες του και βρήκαν και του πήραν 
11 χ ιλ ιάδες δραχμές, τρ εις  χ ιλ ιάδες δολλάρια, και τα κλειδ ιά  
του αυτοκίνητού του.

Βγαίνοντας από το σπίτι του Αθηναίου, ξαναμένοι από το 
πάθος του εγκλήματος και τη θέα του α ίματος αποφασίζουν 
να συνεχίσουν τη δράση τους. Παίρνουν λοιπόν την ΜΠΟΥΪΚ 
του θύματος και ξεκ ινούν με κατεύθυνση προς τη Λαμία, με 
σκοπό να ληστέψ ουν πάλι κάποιο πρατήριο βενζίνης. Πριν 
από τα διόδια όμως του Σχηματαρίου σταματούν. Καθώς πλη
σίαζαν στον τόπο της τέλεσ ης του πρώτου τους εγκλήματος, 
και βλέποντας στα διόδια σταματημένο ένα περιπολικό αυτο
κίνητο με δύο χωροφύλακες, καταλαβαίνουν ότι το  ταξίδ ι 
τους αρχίζει να γ ίν ετα ι επ ικίνδυνο και γυρνούν πίσω άπρα
κτοι. Θα αφήσουν την ΜΠΟΥΪΚ στη Βούλα, θα πάρουν τη 
ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ τους και θα εξαφανιστούν.

Το συναπάντημα με τους Χωροφύλακες, όμως τους έχει 
ταράξει. Καταλαβαίνουν ότι οι Αστυνομ ικές Αρχές της χώρας 
έχουν κινητοπ οιηθεί και παραμονεύουν, και γ ι' αυτό αποφα
σίζουν να δρουν πιο προσεκτικά. Για να περάσει λ ίγο ο καιρός 
και να χαθούν μάλιστα τα ίχνη τους, αποφασίζουν να κάνουν 
ένα ταξίδ ι μέχρι τη Γερμανία. Στις 22 Μ αρτίου φεύγουν από 
την Πάτρα και μέσω Ιταλίας για την πατρίδα τους. Τα έξοδα 
του ταξιδ ιού όμως και η σπάταλη ζωή τους, γρήγορα θα τους 
αφήσου ν χωρίς χρήματα. Ο Ν τουφτ αναγκάζεται να πουλήσει 
στη Φραγκφούρτη, στον οίκο MILLER για τρ ιακόσια μάρκα, το 
πανάκριβο χρυσό δακτυλίδ ι που είχαν πάρει από το  χέρ ι του 
Αθηναίου, για να κάνουν όπως - όπως τα έξοδά τους, και στις 
31 Μ αρτίου να ξαναμπούν στην Ελλάδα από την Κέρκυρα.

Οι φόβοι τους γρήγορα εξατμ ίζοντα ι και εγκαταλείποντας 
τ ις  προφυλάξεις αποφασίζουν να ξαναχτυπήσουν. Την 7η 
Μαρτίου, γύρω στις 11 το βράδυ, κι ενώ βρισκόντουσαν στην 
περιοχή του «ΧΙΛΤΟΝ» αποφασίζουν να ληστέψουν κανένα 
ταξιτζή, υπολογίζοντας ό τ ι έτσ ι θα έβρισκαν χρήματα, που 
τόσο είχαν ανάγκη. Παρκάρουν λοιπόν το αυτοκίνητό  τους, 
παίρνουν μαζί τους το Γου ΐντσεστερ και δύο μαχαίρια, και 
«στήνονται» για να βρουν ταξί. Το 256960 Δ.Χ. τα ξ ί με οδηγό 
το Γιάννη Φραγκιαδάκη σταματάει και τους παίρνει. Οι κακο
ποιοί κάθονται στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και ζητούν 
από τον οδηγό να τους πάει στο ξενοδοχείο  «ΑΣΤΗΡ ΜΠΗΤΣ» 
της Βουλιαγμένης. Ό τα ν  έφτασαν στη Βουλιαγμένη, υπό την 
απειλή του όπλου που ε ίχε κρύψει κάτω από τη μασχάλη του ο 
Ντουφτ, τον αναγκάζουν να προχωρήσει σε ένα μικρό χωμα
τόδρομο κοντά στην εκκλησ ία  του Αγίου Γεωργίου. Τότε ο 
Ν τουφτ δ ιατάζει τον οδηγό να σταματήσει να βγει από το 
αυτοκίνητο  και να ξαπλώσει κάτω μπρούμητα, οπότε ο Μπασ
σενάουερ τον χτυπάει δυο φορές με το μαχαίρι στην πλάτη 
και επειδή δεν πέθανε αμέσως, άλλη μία ο Ντουφτ. Μετά, 
ψυχροί και αδιάφοροι πήραν 250 δραχμές από τ ις  τσέπες του 
θύματος και μικροποσό σε κέρματα από μεταλλικό κουτάκι, 
που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο , έκρυψαν το πτώμα σε 
συστάδα θάμνων, και γύρισαν με το ταξ ί στην Αθήνα, όπου το 
εγκατέλειψ αν πίσω από το Χίλτον, για να πάρουν το αυτοκ ί
νητό τους και να γυρίσουν στο διαμέρισμα, που στο μεταξύ 
έχουν νοικ ιάσει στην οδό Σκουφά 11.

Το αποτέλεσμα της «επιχείρησής» τους αυτής τους έχει 
εξαγριώσει, γ ια τ ί τα χρήματα που πήραν ήταν ελάχιστα και 
δεν τους γλύτωναν από το  ο ικονομικό τους αδιέξοδο. Έτσι, 
αποφασίζουν να «χτυπήσουν» ξανά, με την ελπίδα να στα
θούν πιο τυχεροί. Στόχος τους πάλι, κάποιο πρατήριο βενζί
νης Ετσι, το βράδυ της 9ης Απριλίου μπαίνουν στο αυτοκ ί
νητό τους και ξεκινούν για  τη Θήβα. Στη διαδρομή ψάχνουν 
να βρουν ποιο προσφέρεται περισσότερο για ληστεία. Τελικά,
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Οι δύο στυγεροί γερμανοί δολοφόνοι, που με τα εγκλήματα τους 
συγκλόνισαν το Πανελλήνιο την άνοιξη του 1969. Π ά ν ω ο Ντουφτ, ο 
αιμοχαρής «εγκέφαλος» του ντουέτου, και κ ά τ ω ο Μπασσενάουερ, 
εξ ίσου ψυχρός εκτελεστής, που συναγωνιζόταν τον αρχηγό του στη 
θηριωδία.

πέσει κατασφαγμένος νεκρός, θα τον κλωτσήσουν να μην 
μπερδεύεται το πτώμα του στα πόδια τους, και ικανοποιημέ
νοι από την «μπάζα» τους, θα μπουν στη ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ του 
Ντουφτ και θα γυρίσουν στην Αθήνα.

Ό λη  την άλλη μέρα θα την αφιερώσουν στη διασκέδαση. 
Μια μικρή ανάπαυλα τους χρειαζόταν μετά το άγχος της 
«δουλειάς» τους. Στο μεταξύ, έχει βρεθεί και το πτώμα του 
Τσουτσάνη και όλες οι εφημερ ίδες γράφουν γι' αυτό το  και
νούριο έγκλημα. Φτάνουν σ τ1 αυτιά των δυο κακοποιών οι 
συζητήσεις του κόσμου, ακούνε και γ ια  την κινητοποίηση και 
τ ις  ενέργε ιες  της Αστυνομίας, καταλαβαίνουν πως τα πρά
γματα «στενεύουν».

Π ραγματικά, όλο αυτό το διάστημα της εγκληματικής τους 
δραστηριότητας η Χωροφυλακή δεν έχει με ίνει άπραχτη. Γε
νικός «συναγερμός» έχει σημάνει στις Υπηρεσίες Ασφαλείας 
του Σώματος. Η κινητοποίηση για τη διαλεύκανση των δολο
φονιών και την ανακάλυψη και σύλληψη των δραστών είνα ι 
καθολική: προσαγάγονται και εξετάζοντα ι όλοι οι λιποτάκτες, 
οι δραπέτες ψυχιατρείων, οι δραπέτες φυλακών και κάθε 
άλλος ύποπτος· επανδρώνονται όλα τα υπηρεσιακά αυτοκί
νητα με συμβατικό αριθμό κυκλοφορίας και κινούντα ι κατά 
μήκος των Εθνικών Οδών, σ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, για 
τον έλεγχο κάθε ύποπτου αυτοκινήτου· μαζεύονται πληρο
φορίες από τά κάθε λογής κέντρα και πρατήρια, που βρίσκον
τα ι στις Εθνικές Οδούς, και συγχρόνως ενημερώ νονται οι 
υπάλληλοι των πρατηρίων καυσίμων πως θα προφυλαχτούν
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λόγω της απομονωμένης θέσης του διαλέγουν το  πρατήριο 
της MOBIL που βρίσκεται στο 41ο χιλ ιόμετρο της Εθνικής 
δού, πριν τα διόδια του Σχηματαρίου. Αφού μελέτησαν το 
χώρο και αποφάσισαν τον τρόπο που θα ενεργούσαν, σταμά
τησαν τη ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ σε παρακείμενο αγροτικό δρόμο, και 
με τα πόδια προχώρησαν προς το πρατήριο. Κρύφτηκαν για 
λίγο πίσω από την καρότσα μιας νταλίκας, που ήταν παρκαρι- 
σμένη δίπλα, μια που εκείνη την ώρα ένα αυτοκίνητο με τέσ- 
σερες επιβάτες βρισκόταν στο πλάτωμα της αντλίας και 
έβαζε βενζίνη, και μόλις αυτό έφυγε και βεβαιώθηκαν πως ο 
υπάλληλος είχε μείνει μόνος του, επιτέθηκαν. Ο Ντουφτ κρα
τώντας το Γουΐντσεστερ και ένα μαχαίρι, τρ έχει στο πρατήριο 
και αιχμαλωτίζει τον άτυχο υπάλληλο Γιάννη Τσουτσάνη, και 
τον οδηγεί πίσω από την νταλίκα όπου είνα ι ακόμα κρυμένος 
ο Μπασσενάουερ. Αυτός τό τε  τρ έχει και αδειάζει το συρτάρι 
του ταμείου της θενζίνας, αποκομίζοντας τέσσερες περίπου 
χιλ ιάδες δραχμές, και γυρνάει για  να προλάβει τον Ντουφτ 
και τον Τσουτσάνη που έχουν προχωρήσει στα χωράφια. Τ ους 
πρόφτασε 150 περίπου μέτρα μακριά, κι εκεί, παρά τις  παρα
κλήσεις του ότι έχει μικρά παιδιά, αρχίζουν να τον χτυπούν με 

| τα μαχαίρια. «Πίκολα - Πίκολα», ακούγονταν οι γοερές επι
κλήσεις του δύσμοιρου Τσουτσάνη. Οι κραυγές όμως του 
ανθρώπινου πόνου, το κλάμα και το πάθος του συνάνθρωπου, 
φα ίνετα ι πως ποτέ δεν είχαν συγκινήσει τους δύο εγκλημα
τίες. Δώδεκα μαχαιριές καρφώνονται στο σώμα του Τσου
τσάνη, μέχρι να ικανοποιηθεί η μανία τους. Κι εκε ί που θα
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σε περίπτωση παρόμοιας επίθεσης, αλλά και γ ια  την άμεση 
αναφορά στην αστυνομία κάθε πληροφορίας για ύποπτες κ ι
νήσεις α τόμω ν αρχίζει προσεκτικός έλεγχος των αυτοκ ινή
των. που θα έχουν αλλοδαπούς επ ιβάτες με χαρακτηρ ιστικά 
παρόμοια μ αυτά που συγκρότησε ο Τάσος Γκιζίνος, το μόνο 
θύμα τους που επέζησε μετά την πρώτη ληστεία  των Θηβών. 
Εχει πια σχηματισθεί σε όλους η πεποίθηση ότι οι δράστες 

ε ίνα ι αλλοδαποί, ότι κ ινούντα ι με αυτοκίνητο  με ξένα νού
μερα. και ότ ι σύντομα θα επαναλάμβαναν την εγκληματική 
τους δράση. Η ψυχοσύνθεση και η νοοτροπία των Ελλήνων 
άλλωστε, απόκλεισε τη διάπραξη τέτο ιω ν ψυχρών και ε ιδ ε 
χθών εγκλημάτων.

Οι δύο κακοποιοί δ ια ισθάνοντα ι τον κίνδυνο. Α ισθάνονται 
τον αστυνομικό κλοιό να τους πλησιάζει απειλητικά, να τους 
περιορίζει ασφυκτικά. Καταλαβαίνουν τα σφάλματά τους· δεν 
θάπρεπε να «δουλέψουν» με τέτο ια  χρονική πυκνότητα και 
τοπική στενότητα· βρ ίσκοντα ι μόνοι τους παγιδευμένοι μέσα 
στον κύκλο των ερευνών. Και σαν τα παγιδευμένα και τραυ
ματισμένα θηρία, γ ίνοντα ι ακόμα πιο επικίνδυνοι, δ ιψάνε και 
για άλλο αίμα, καθώς προχωράνε στην αυτοκαταστροφή. 
Ετσι, για  να μπερδέψουν και να απομακρύνουν τ ις  έρευνες, 

αποφασίζουν να κάνουν μια «έξοδο» μέχρι την Πάτρα, να 
κάνουν μια ληστεία -  αστραπή εκεί, και να ξαναγυρίσουν στην 
έδρα τους, την Αθήνα. Π ιστεύουν ότι έτσ ι θα παρασύρουν 
τους διώ κτες τους, και θα τους κάνουν να πιστέψουν ότι οι 
εγκληματίες -  «τουρίστες» που ψάχνουν, έχουν κατέβε ι στην 
Πελοπόννησο.

Το απόγευμα, λοιπόν, της 11ης Απριλίου ξεκ ινούν με τη 
ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ του Ν τουφτ για την Πάτρα. Ή ταν περίπου εφτά  
η ώρα όταν πέρασαν τον Ισθμό. Λίγο αργότερα, κατά τ ις  οκτώ 
το βράδυ, κι ενώ βρισκόντουσαν 30 με 40 χ ιλ ιόμετρα  μετά την 
Κόρινθο, διασταυρώ νονται με φορτηγό αυτοκίνητο , από το 
οποίο ξεφ εύγε ι ένα δέμα και πέφτει πάνω στη Μ ερσεντές, με 
αποτέλεσμα να σπάσει το  μπροστινό αριστερό φανάρι. Ο 
οδηγός του φορτηγού σταματάει για να μαζέψει το δέμα, και 
ο Ν τουφτ βγα ίνει απειλητικός με τη διάθεση να τον σκοτώσει. 
Ο Μπασσενάουερ, όμως, πιο λογικός τον εμποδίζει υπενθυμί
ζοντας το προορισμό τους. Αλλά τους ορθώνεται καινούριο 
εμπόδιο: πώς θα φτάσουν τώρα στην Πάτρα χωρίς φώτα: Αυτό 
το απίθανο ατύχημα τους έχε ι χαλάσει τα σχέδια, και τους 
αναγκάζει να πάρουν το δρόμο της επιστροφής. Σε λίγο, τους 
πλησιάζει και τους προσπερνά το ΑΖ - 607 Ι.Χ. αυτοκίνητο , 
μάρκας BMW. με οδηγό το  Γιώργο Παπαγεωργίου. Του κά
νουν σήμα να σταματήσει, και τον παρακαλούν να πηγαίνει με 
μικρή ταχύτητα  για να τον ακολουθούν, μια που το αυτοκ ί
νητό τους δεν ε ίχε επαρκή φωτισμό πορείας. Ο Παπαγεωρ
γίου δέχετα ι ευχαρίστως. Ό τα ν , όμως, έφθασαν στη Κακιά 
Σκάλα, αποφασίζουν να τον σκοτώσουν, να τον ληστέψ ουν 
και να του πάρουν το αυτοκίνητο. Πραγματικά, σε κάποιο 
σημείο της διαδρομής σβήνουν τελείω ς τα ήδη ελλειπή φώτα 
τους και σταματούν. Ο Παπαγεωργίου, που τους παρακολου
θούσε από τον καθρέπτη. σταματάει και κα τεβα ίνε ι για  να 
τους βοηθήσει. Ο Ντουφτ, που στο μεταξύ έχε ι κα τέβε ι μαζί 
με τον Μπασσενάουερ, ανο ίγε ι το καπώ της ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ και 
προσποιείται ότ ι προσπαθεί να επ ισκευάσει τα φώτα. Τη σ τι
γμή εκείνη, κι ενώ ο Παπαγεωργίου έλεγχε το ηλεκτρ ικό  σύ
στημα του αυτοκινήτου, ο Μπασσενάουερ με το Γουϊντσε- 
στερ τον πυροβολεί από πίσω και τον σκοτώνει. Μετά, παίρ
νουν από τ ις  τσέπες του 600 δραχμές και 100 μάρκα και τον 
ρίχνουν στο πορτ - μπαγκάζ. Τότε, σ κέφ τοντα ι πως με μια 
μικρή παραλλαγή μπορούν να εφαρμόσουν το αρχικό τους 
σχέδιο! Παίρνει ο Μπασσενάουερ την BMW και με τον Ντουφτ 
στη ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ να ακολουθεί, φ τάνουν στο Χαϊδάρι. Εκεί,
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στην οδό Πάρνηθος 8. εγκαταλείπουν τη ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ, και με 
το άλλο αυτοκίνητο  ξεκινούν πάλι μαζί γ ια  την Πάτρα όπου θα 
φτάσουν τα ξημερώματα και θα κρύψουν το  πτώμα στην 
αγροτική περιοχή «Καμίνιο». Ήσυχοι, τώρα πια, παίρνουν το 
δρόμο για την Αθήνα. Ό τα ν  φτάνουν, το μεσημέρι πια, ο 
Ν τουφτ κατεβα ίνει στο Χαϊδάρι, για να π άρειτη  ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ, 
ενώ ο Μπασσενάουερ συνεχίζει, γ ια  να εγκαταλείψ ει τελ ικά  
την BMW σε μια πάροδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και να 
πάει με τα πόδια στο διαμέρισμα της οδού Σκουφά.

Στο μεταξύ, το μεσημέρι της 12ης Απριλίου, ο δ ιευθυντής 
ενός πρατήριου Βενζίνης στο Δαφνί, πληροφορεί το δ ιο ικητή 
του Παραρτήματος Ασφάλειας Χαϊδαρίου, ότι το 567 R077 Ι.Χ. 
αυτοκίνητο, μάρκας Σ ιτροέν, στο οποίο επέβαιναν δύο ύπο
πτοι αλλοδαποί, πέρασε λίγο πριν από το πρατήριό του με 
κατεύθυνση το Σκαραμαγκά. Η Χωροφυλακή εκμ ετα λλεύ ετα ι 
αμέσως την πληροφορία. Το αυτοκίνητο  αναζητείτα ι, βρ ίσκε
τα ι και ερευνάτα ι, χωρίς όμως αποτέλεσμα: πρόκειτα ι για  δύο 
αθώους Γάλλους τουρ ίσ τες. Στη διάρκεια  της αναζήτησής 
τους όμως, δύο άνδρες του Παραρτήματος είχαν περάσει από 
το Τουριστικό Περίπτερο του Δαφνιού ζητώντας σ χετικές 
πληροφορίες. Εκείνη την ώρα βρισκόταν στο Περίπτερο πί
νοντας το αναψυκτικό του, ο Παναγιώτης Ταμπουράκης, που 
παραξενεύτηκε από την παρουσία των αστυνομικών και ζή
τησε να άθει τ ι συμβαίνει. Ή ταν η μοιραία σύμπτωση! Ό τα ν  
μετά από λίγο φ εύ γε ι για  να πάει στο σπίτι της μητέρας του, 
στην οδό Πάρνηθος 8 στο Χαϊδάρι, βλέπει απ' έξω σταματη- 
μένη μια ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ με ξένα  νούμερα, θυμάται τ ις  αναζητή
σεις των αστυνομικών και αμέσως ειδοπ οιεί τηλεφω νικά την 
Ά μεση Επέμβαση. Σε λίγο φ τάνε ι το περιπολικό του Αστυνο
μικού Τμήματος Χαϊδαρίου. Η ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ εξετά ζετα ι προσ
εκτικά : το σπασμένο αριστερό μπροστινό φανάρι και τα  ίχνη 
α ίματος που βρίσκονται στο καπώ, βάζουν τους άνδρες της 
Χωροφυλακής που το ερευνούν σε σκέψεις· π ιθανολογούν 
πως ο δηγός του προξένησε κάποιο τροχαίο ατύχημα, και 
στήνουν ενέδρα για να τον πιάσουν.

Δεν ε ίχε  περάσει πολλή ώρα, όταν γύρω στις τέσ σερες και 
μισή το απόγευμα, έρχετα ι να πάρει τη ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ο ιδ ιο 
κτήτης της, που συλλαμβάνεται. Είναι ο Χέρμαν Ντουφτ, γ ια τί 
γι' αυτόν πρόκειται, που μόλις έχε ι επ ιστρέφει από το  ταξίδ ι 
του στην Πάτρα. Ο Ν τουφτ και το  αυτοκίνητο  που τους πρό- 
δωσε -  τα α ίματα στο καπώ ήταν του Παπαγεωργίου και οι δύο 
εγκληματίες δεν τα είχαν δε ι μέσα στη νύχτα για να τα σκου
πίσουν - , οδηγούντα ι στο Τμήμα. Στην έρευνα  που θα γ ίν ε ι 
στο αυτοκίνητο  βρίσκονται: ένα πολεμικό τυ φ έκ ιο  τύπου 
Μάουζερ γεμάτο  και οπλισμένο, ένα μαχαίρι, ένα ηλεκτρ ικό  
καψύλιο δυναμ ιτιδας και διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία. Ο 
Ν τουφτ όμως δεν ε ίνα ι το ίδ ιο αποκαλυπτικός. Στην Υ.Α.Π.Π., 
όπου έχε ι ήδη μεταχθεί, παρά την εξονυχιστική και εμπερι
στατωμένη ανάκριση που του γ ίνετα ι, αρνε ίτα ι επίμονα κάθε 
ανάμειξή του σε εγκληματικές πράξεις· και ταυτόχρονα δια
μαρτύρετα ι για  την αντικανονική, όπως έλεγε, σύλληψή του! 
Η μεθοδική όμως εξέτασή του σ υνεχ ίζετα ι ασταμάτητα και 
για να διαφύγει, δηλώνει ότ ι στην Αθήνα γνώριζε κάποιο 
άτομο με το όνομα Μπιλ, και ότι το ίδ ιο εκε ίνο  βράδυ γύρω 
στις 8. ε ίχε ραντεβού μαζί του στο εστια τόρ ιο  του ξενοδο
χείου «ΑΣΤΟΡ». Αμέσως, μια ομάδα έμπειρων ανδρών της 
Υ.Α.Π.Π. φεύγουν για να βρουν τον «Μπιλ» όμως δεν εμφ ανί
ζετα ι οπότε οι άνδρες της Ασφάλειας σ κέφ τοντα ι να ελέγ 
ξουν το βιβλίο πελατών του ξενοδοχείου όπου διαπιστώνουν 
ότι ο Ντουφτ ε ίχε  δ ιανυκτερεύσ ει εκε ί από 19 έως 22 Φε
βρουάριου και από 6 έως 7 Μαρτίου, μαζί με το  συμπατριώτη 
του Χανς Μπασσενάουερ, τα χαρακτηριστικά του οποίου μά
λιστα περιγράφει ο υπάλληλος του ξενοδοχείου. Η πληροφο-
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ρία αυτή διαβιβάζεται αμέσως τηλεφωνικά στην Υ.Α.Π.Π., 
όπου η ανάκριση του Ντουφτ συνεχίζεται, και οι αξιωματικοί 
που τον εξετάζουν κάνουν νύξη του ονόματος «Χανς» και με 
έξυπνο τρόπο του δημιουργούν την εντύπωση ότι έχει και 
αυτός συλληφθεί. Τότε ο Ντουφτ «σπάει» και τα αποκαλύπτει 
όλα: ομολογεί ότι αυτός μαζί με τον Μπασσενάουερ είνα ι οι 
δράστες όλων των παραπάνω εγκλημάτων, περιγράφοντας 
τον τρόπο που τα σχδίασαν και τα εκτέλεσαν με κάθε λεπτο
μέρεια. Αποκαλύπτει ακόμα ότι μαζί με τον Μπασσενάουερ 
μένουν στο διαμέρισμα της οδού Σκουφά 11. Οι άνδρες της 
Ασφάλειας εξακριβώνουν αμέσως την αλήθεια αυτής της 
πληροφορίας: στις δέκα και μισή, το βράδυ της 12ης Απριλίου 
1969, συλλαμθάνεται μέσα στο διαμέρισμα χωρίς να προλάβει 
να προβάλλει αντίσταση ο Μπασσενάουερ. Στο διαμέρισμα 
βρίσκονται και κατάσχονται ένα όπλο «Γουΐτσεστερ 30 - 30» 
κολοβωμένο, γεμάτο και οπλισμένο (πρόκειται για  το όπλο 
των φόνων), και τέσσερα στιλέττα. Ο κύκλος του αίματος έχει 
κλείσει εδώ!

Σκηνή από την αναπαράσταση των φόνων και της ληστείας στο 
Πρατήριο Βενζίνης του Γκίκα έξω από τη Θήβα, που ήταν και το πρώτο 
«χτύπημα» των δυο Γερμανών στην Ελλάδα. Με τη στρατιωτική φόρμα 
διακρίνεται ο Μπασσενάουερ να περιγράφει ψυχρά τις λεπτομέρειες 
του εγκλήματος τους.

Η σύλληψη των δύο Γ ερμανών εγκληματιών είνα ι ένα από 
τα μεγάλα επ ιτεύγματα των υπηρεσιών Ασφάλειας της Χω
ροφυλακής. Γ ιατί για τ ις  καταδιω κτικές αρχές υπήρχε ένα 
δυσεπίλυτο πρόβλημα: μια συνεχής αλλεπάλληλη δράση σε 
διάφορα τοπικά σημεία, με δ ιαφορετικά όπλα και «MODUS 
OPERANDI», χωρίς πολλές φορές α ιτία  ή δικα ιολογία για τους 
πολλαπλούς στυγερούς φόνους που ακολουθούσαν τις  μι
κρές σε κέρδη ληστείες. Και γ ια τί επ ιτεύχθηκε με μόνο στο ι
χείο για την μεθόδευση των ερευνών την α ιφνίδια εμφάνιση 
και απαρχή της δραστηριότητάς τους, και την ψυχρότητα 
στην εκτέλεση των θυμάτων τους, κάτι οπωσδήποτε ξένο για 
την ελληνική πραγματικότητα. Πάντως, αξίζει ιδ ια ίτερα  να 
εξαρθεί και η στενή συνεργασία της Χωροφυλακής με τους 
πολίτες στη σύλληψη των δύο κακοποιών. Γεγονός που απο- 
δεικνύει ότι αν οι πολίτες τρέφουν εμπιστοσύνη για την 
αστυνομία, και έχουν διάθεση συνεργασίας μαζί της, τό τε 
διευκολύνουν και βοηθούν πολύ το έργο της, την ίδ ια τους 
την προστασία.

Για το τέλειωμα της ιστορίας, αξίζει να αναφέρουμε στην 
κατακλείδα ότι οι Ντουφτ και Μπασσενάουερ παραπέμφθη- 
καν σε δίκη στο Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, από το οποίο 
καταδικάσθηκαν σε θάνατο.
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Υπόθεση Γκέρικε
Τις τελ ευ τα ίες  μέρες του Μ αρτίου του 1979, μια μεγάλη 

επ ιτυχία  τη ς  Χωροφυλακής συγκλόνισε το  ‘Πανελλήνιο: 
υφάδι - υφάδι, ο ι άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας 
Προαστίων Πρωτευούσης «ξηλώνουν» ένα πολυπρόσωπο δί
κτυο κακοποιών, που μάστιζε τ ις  αρχα ιότητες της χώρας και 
ε ίχ ε  διαπράξει σωρεία διαρρήξεων με τεράσ τια  ο ικονομικά 
οφέλη. Ακόμα, μερ ικά από τα  μέλη της, εμπ λέκονταν σε μια 
σκοτεινή  υπόθεση ανθρωποκτονίας!

Η σύλληψη του Στέφαν Γκέρ ικε και της Λ ίντνερ  Ούλρικε, 
Γερμανών αρχαιοκάπηλων που δρούσαν από πολλά χρόνια 
στη χώρα μας, οδήγησε στην ανεύρεση και κατάσχεση σπά
νιων αρχαιολογικών θησαυρών και εκκλησ ιαστικώ ν κειμή
λιων, καθώς και στην αποκάλυψη παράνομων αγορών των 
ελληνικώ ν αρχαιοτήτω ν στο εξω τερ ικό. Παράλληλα, οδήγη
σαν στη Δ ικαιοσύνη ένα δ ίκτυο  δεκάδων συμπατριωτών μας, 
που επ ιδ ίδονταν στο κυνήγι των αρχαιοτήτων, ξεπουλώντας 
χωρίς δισταγμό τ ις  εθ ν ικ ές  κληρονομιές.

Το «ξήλωμα» της σπείρας έρρ ιξε  φως και στην εξαφάνιση 
του Βασίλη Ψαραδέλλη, που ε ίχ ε  απασχολήσει, ένα χρόνο 
πριν, τ ις  αστυνομ ικές αρχές. Οι αρχαιοκάπηλοι και δράστες 
δεκάδων διαρρήξεων Βάγιας και Παναγιωτίδης, ομολογούν 
την  ενοχή τους. Α υτο ί σκότωσαν το Ψαραδέλλη και πάταξαν 
το  πτώμα του σε πηγάδι τη ς  περιοχής Λαυρίου!

Ή ταν μια πραγματικά μεγάλη υπόθεση, από α υτές που 
σπάνια συναντά κανείς  στα εγκληματολογ ικά  χρονικά. Μια 
υπόθεση που η εξιχνίασή της οδήγησε τους επόμενους μήνες 
στην εξάρθρωση και άλλων δικτύων κακοποιών, τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, και που μόνη τη ς  αποδεικνύει 
με πόσο αγώνα και φ ιλότιμο  η Χωροφυλακή αντιμετω πίζει 
θέματα  και προβλήματα, που «καίνε» στη συνείδηση του κοι
νωνικού σύνολου.

Εθνική ασυνειδησία.

Είναι αλήθεια  ό τ ι σ' αυτό τον τόπο άνθισαν, σε χρόνια  που 
η ανθρωπότητα αγνοούσε την ίδ ια  της την ταυτό τητα , πολιτι
σμοί γ ια  το υς  οποίους ακόμα σήμερα α ισθάνετα ι ο άνθρωπος 
περήφανος. Από τα  χρόνια  του μύθου και ακόμα πιο παλιά, 
από τ ις  εποχές που σήμερα τ ις  ονομάζουμε νεολ ιθ ικές , μέχρι 
τους πρόσφατους καιρούς, άνθρωποι πλασμένοι από ήλιο και 
αγάπη γ ια  τούτα  τα χώματα, σμιλεψαν με τα  χέρ ια  το υς  αξίες 
και ιδανικά, όνειρα  και θ εό τητες , εκφράσεις και συναισθή
ματα, δημιουργώ ντας αυτό που όλο ι ονομάζουν πολιτισμό, 
αυτό που ε ίνα ι ο ι δ ικές  μας ρίζες! Και αργότερα, σε χρόνια 
δύσκολα, στα χρόνια  τη ς  τούρκ ικης σκλαβιάς, χέρ ια  ευλαβικά 
ζωγράφισαν με αγάπη πάνω σε ξύλο και σε μουσαμά, το 
πρόσωπο του Θεού και των Αγίων τους, και έπλασαν κόσμους 
παρηγοριάς και ελπίδας, κόσμους που έκφραζαν, και εκφρά
ζουν πιο έντονα  σήμερα, το  μεγαλείο  της ψυχής του Έ θνους. 
Ό λ α  αυτά ε ίνα ι τα  ιερά θυμητάρ ια  και η μεγάλη μας εθνική 
κληρονομιά!

Και αυτή την κληρονομιά την  ξεπουλάμε στους ξένους. 
Χωρίς δισταγμό, χωρίς περίσκεψη, χωρίς ντροπή! Σκάβουν οι 
γεωργοί, βρίσκουν αγάλματα και σ τήλες και αγγεία, αρχίζουν 
τα παζαρέματα με τους μεσ ίτες. Μπαίνουν στις εκκλησ ίες οι 
α ετονύχηδες και τ ις  ρημάζουν. Και γεμ ίζουν οι αγορές της 
Ευρώπης από δ ικούς μας θησαυρούς. Μ ουσεία ολόκληρα με 
τη σφραγίδα του ελληνικού. Έ λλειψ η  εθν ικής συνείδησης! 
Πότε επ ιτέλους θα νιώσουμε τ ις  ευθύνες  μας γΓ αυτό τον 
τόπο, και την αξία που έχ ε ι για  το  μέλλον τη ς  Φυλής κάθε τ ι 
που έμ ε ιν ε  μέχρι τ ις  μέρες μας σαν εθνική κληρονομιά, και θα 
σταματήσουμε το σκόρπισμα στους τέσ σ ερες ανέμους αυτών
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που μιλούν γ ια  τ ις  ρ ίζες μας και την καταγωγή μας; Πότε θα 
σταματήσουμε να αντικρύζουμε το  ποταπό πρόσωπο που 
μόνο ντροπή και αηδία μπορεί να προκαλέσει, το  πρόσωπο 
των ντόπιων αρχαιοκάπηλων;

Το τελευταίο ταξίδι.

Η είδηση στην Ίο, ότ ι άγνωστοι έκλεψ αν την  ε ικόνα  «Η 
Βασίλισσα των Προφητών», με την Παναγία Βρεφοκρατούσα 
και το υ ς τέ σ σ ε ρ ε ς  προφητάνακτες του Ισραήλ, συγκλόνισε 
το  νησί. Ξεχύθηκαν στις ακρογιαλ ιές και στις έρημες τοποθε
σ ίες ο ι άντρες της Χωροφυλακής, αρχίζοντας ένα ανθρωπο
κυνηγητό, έχοντας μόνο μία αόριστη πληροφορία. Μια γε- 
ρόντισσα ε ίχε δει σε κείνη την περιοχή δυο άγνωστους ξενο
μερ ίτες, πούψαχναν για  το ξωκκλήσι. Κάποιος άλλος, θυμή
θηκε πως για  τ ις  εκκλησ ίες του νησιού, ρωτούσε δήθεν αδιά
φορα, ένας επισκέπτης που τον  έλεγαν Κώστα. Εντάθηκαν οι 
έρευνες, μέχρι που στα αυτιά  των αντρών της Χωροφυλακής 
έφθασε το  όνομα Παναγιωτίδης. Με αυτό το  όνομα ξεκ ίνη 
σαν, μέχρι που διαπίστωσαν ότι ο ι δύο άγνωστοι είχαν εγκα- 
τα λε ίψ ε ι το  νησί.

Δεν έχασαν όμως καιρό. Έ να μετά το  άλλο άρχισαν τα 
σήματα για τον εντοπισμό του Παναγιωτίδη, μέχρι να βρεθεί 
πως τα ξ ιδ εύ ε ι γ ια  τον Πειραιά, όπου φτάνοντας αντιμετω πίζει 
τα όργανα της Τάξης και τη σύλληψη. Στην ανάκριση που θα 
ακολουθήσει, αποκαλύπτει την  κλοπή. Μ ιλιά όμως για  το σύν
εργό του. Ο κοντόχοντρος άντρας με τα  κουρεμένα μαλλιά 
ήταν γ ι' αυτόν . . .  άγνωστος! Ό χ ι όμως και γ ια  τους άντρες 
τη ς  Υ.Α.Π.Π. που γνώριζαν τον κύκλο του Παναγιωτίδη.

Με μόνο σ το ιχείο  την  κλεμμένη εικόνα, που γ ια  λόγους 
ασφάλειας ο ι ιερόσυλοι ε ίχαν κόψ ει με πριόνι στα δύο, και τ ις  
γνω ριμ ίες του Παναγιωτίδη, ξεκ ίνησε η ανάκριση στα γρα
φεία  τη ς  Υ.Α.Π.Π. Το στόμα του όμως ο Παναγιωτίδης το 
κράταγε κλειστό. Είχε ξεχάσει όμως κάτι! Ό τ ι τα  σκαλοπάτια 
που οδηγούσαν στα γραφεία  τη ς  Ασφάλειας τα ε ίχε δ ιαβεί 
πολλές φορές· και τελευ τα ία  φορά πριν λ ίγους μήνες, όταν 
τον είχαν καλέσει γ ια  να τον ανακρίνουν σχετικά  με την εξ
αφάνιση ενός φ ίλου του. Ή ταν το  Μάρτιο του 1978, όταν 
δηλώθηκε στο ΙΑ' Α.Τ. Αθηνών η εξαφάνιση του Βασίλη Ψα
ραδέλλη, 33 χρόνων, λιθογράφου. Κι επειδή η εξαφάνιση, 
όπως ε ίχε δηλωθεί, ε ίχε γ ίν ε ι από την περιοχή τη ς  Γλυφάδας, 
ανάλαβε την  υπόθεση η Χωροφυλακή, που οι ά ντρες της, του 
Τμήματος Αναζητήσεων τη ς  Υ.Α.Π.Π., μαζί με άλλους πολ
λούς που είχαν εξετάσει, είχαν ανακρ ίνει και τον Κώστα Πα- 
ναγιωτίδη. Και τό τε  η ανάκριση ε ίχε ρ ίξε ι όλο το βάρος των 
υπονοιών στον Παναγιωτίδη και σε κάποιον Τάσο Βάγια από 
το Λαύριο, πρόσωπα του φ ιλικού περ ιβάλλοντος του Ψαρα
δέλλη, που τη βραδιά της εξαφάνισης βρίσκονταν μαζί του.

Οι δυο φίλοι, Παναγιωτίδης και Βάγιας, είχαν ισχυρισθεί 
τό τε  ότ ι δεν γνώριζαν τίπ οτε για την εξαφάνιση του Ψαρα
δέλλη, παρ' όλο που την  επομένη της εξαφάνισης ο Βάγιας με 
το  Ψαραδέλλη θα υπόγραφαν συμβόλαια γ ια  μια έκταση επτά 
περίπου στρεμμάτων που θα αγόραζε ο δεύτερος από τον 
πρώτο - μια έκταση που τελ ικά  ανήκε στο Δημόσιο και ήταν 
καταπατημένη, πράγμα που ε ίχε υποψιαστεί ο ΨαραδέλΛης 
και ζητούσε να μάθει πληροφορίες -, και παρ’ όλο που λ ίγες 
ώρες πριν την  εξαφάνιση ο Παναγιωτίδης ε ίχε  πάει στο σπίτι 
του μαζί με το  Ψαραδέλλη για  να του δώσει ένα «καμινέτο» 
για  την πλαστικοποίηση της βάρκας του. Τότε ο Ψαραδέλλης, 
κατά τα λεγάμενα του Παναγιωτίδη, αφού διαπίστωσε ό τ ι το 
καμ ινέτο  δεν ήταν κατάλληλο για τη δουλειά  που το  ήθελε, 
ζήτησε από τον Παναγιωτίδη να τον μεταφ έρ ει μέχρι τη Γλυ
φάδα, από όπου πήρε τα ξ ί και έφυγε, για  να μη ξαναδώσει από
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Μερικά κομμάτια από τους αρχαιολογικούς θησαυρούς που βρέθηκαν 
στα χέρια της σπείρας Γκέρικε -  Λιντνεο. Διακοίνονται βυζαντινές 
εικόνες, αμφορείς, αγαλματίδια, τμήματα και κεφαλές κούρων, οινο- 
χόες και άλλα αρχαιολογικά ευρήματα.

τό τε  ίχνη ζωής. Ό μω ς αυτά δεν είχαν πείσει τους άντρες του 
Τρήματος Αναζητήσεων, που συνέχιζαν να μαζεύουν στοιχεία 
για να διαλευκάνουν αυτή την υπόθεση, που δεν ήθελαν να 
την αφήσουν ανεξιχνίαστη!

Κάτω από το βάρος της αρχαιοκαπηλείας και των υπο
νοιών για την εξαφάνιση του Ψαραδέλλη, ο Παναγιωτίδης 
«σπάει» και θέλοντας να στρέψει αλλού τις  έρευνες, αφήνει 
να εννοηθεί ότ ι δούλευε για λογαριασμό κάποιου αλλοδα
πού: του Στέφαν.

Ο Στέφαν Γ κέρικε, Γ ερμανός αποτυχημένος αρχαιολόγος 
και αρχαιοκάπηλος με παρελθόν, ήταν γνωστός στους άντρες 
του Τμήματος Αρχαιοκαπηλείας, που δυο χρόνια τώρα τον 
αναζητούσαν, παρ’ όλο που μετά την έκτιση μιας 7χρονης 
καταδίκης είχε απελαθεί με απαγόρευση επανεισόδου στη 
Χώρα μας. Οι τελευ τα ίες  κλοπές εικόνων τους είχαν πείσει 
πως ο αρχαιοκάπηλος - φάντασμα δεν έπρεπε να ήταν άλλος 
από τον Γ κέρικε, που θα είχε περάσει τα σύνορα με πλαστό 
διαβατήριο. Κανείς όμως δεν ήξερε που κρυβόταν! Μια 
σκέψη τό τε  γεννήθηκε στο μυαλό τους. Αφού ο Παναγιωτίδης 
είχε πάει στην Ίο  για τ ις  δουλειές του αλλοδαπού «εργο
δότη» του, μαζί με τον κοντόχοντρο κουρεμένο άντρα, που 
ήταν σίγουροι ότι δεν ήταν άλλος από το Βάγια, δεν ήταν 
απίθανο να ήταν μαζί τους και ο Γερμανός, για περισσότερη 
εποπτεία - οι κακοποιοί δεν έχουν ποτέ μεταξύ τους εμπιστο
σύνη - και ασφάλεια. Κι αν δεν ήταν στην Ίο, ίσως νάταν σε 
κάποιο κοντινό νησί.

Τις σκέψεις αυτές επιβεβαίωσε μια ακόμα επιτυχία τους. 
Ερευνώντας σαν από ένστικτο τ ις  περιοχές ανάμεσα στη

Γλυφάδα και το Λαύριο, εντόπισαν κάπου στο Λαγονήσι μια 
Γερμανίδα, που το παρουσιαστικό της και οι κινήσεις της 
κινούσαν αδιόρατες υποψίες. Από τους περίοικους έμαθαν 
ότι μ ένει εδώ και καιρό σε μια βίλλα, που είχε νοικ ιάσει μαζί με 
ένα άλλο Γερμανό. Οι γ ε ίτο νες  είχαν παρατηρήσει ότι το 
ζευγάρι των Γερμανών, και πιο συχνά ο άντρας μόνος του, 
απούσιαζε ολόκληρες μέρες από τη βίλλα. Επίσης είχαν 
προσέξει ότ ι δέχονταν συχνές επισκέψεις. Οι υποψίες τους 
μεγάλωσαν και αποφάσισαν διακριτικά να δράσουν. Μια κί
νηση της Γερμανιδας να κρύψει την εφημερίδα που διάβαζε, 
μεγάλωσε τις  υπόνοιες: ίσως γ ια τί η εφημερίδα ήταν ανοι
γμένη στην είδηση για τη σύλληψη του Παναγιωτίδη! Ή ξερε 
καλά τα ελληνικά η Γερμανίδα που ελέγχεται- αλλά ενώ η 
φωνή της είνα ι σταθερή, μέσα στα μάτια της δ ιαφα ίνετα ι μια 
έντονη ταραχή. Και καθώς με τη MOTOROLA διαβιβάζονταν 
τα στοιχεία  της στην Υ.Α.Π.Π. και στη συνέχεια στο Εθνικό 
Γραφείο της INTERPOL, άρχισε η έρευνα της βίλλας, για να 
δικαιωθούν οι υποψίες: δυο μαρμάρινες επ ιτύμβ ιες στήλες, η 
μια κομμένη στα δύο, μιλούσαν εύγλωττα για την ενοχή της. 
Μέχρι να τελειώ σει η έρευνα και οι πρώτες ερωτήσεις, έρχε
τα ι και η απάντηση από την INTERPOL. Τα στοιχεία της, Κίν- 
τλερ  Ούρσουλα Μαριάν, δεν ήταν αληθινά και το διαβατήριό 
της ήταν κλεμμένο ασυμπλήρωτο από την κο ινότητα  Μπρά- 
χμελ της Γερμανίας. Ή ταν αργά πια γ ι' αυτή να κρύψει την 
αλήθεια. Μαζί με το αληθινό της όνομα, η Ούλρικε Λ ίντνερ 
αποκάλυψε ότι ο Γερμανός που συζούσε μαζί της δεν ήταν 
άλλος από το Στέφαν, που όπως είπε εκείνη τη στιγμή βρισκό
ταν «στα νησιά».

Τα νησιά όμως δεν είνα ι «ξέφραγο αμπέλι». Στην Πάρο, οι 
άντρες της Χωροφυλακής εντόπισαν το Γερμανό με τα χαρα
κτηριστικά που είχε κοινοποιήσει η Υ.Α.Π.Π., καθώς και ένα 
«κοντόχοντρο κουρεμένο άνδρα», που ήταν μαζί του, και που 
πριν λίγο είχαν φύγει από το νησί. Και εδώ η εξήγηση δόθηκε 
με έξυπνες σκέψεις: οι δυο συνεργοί σίγουρα θα είχαν μάθει
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τη σύλληψη τους φ ίλου τους Παναγιωτιδη, και θα προσπα
θούσαν να θολώσουν τα νερά. Ίσως να μην έφταναν μαζί στον 
Πειραιά. Έ τσ ι, ο ι άντρες της Υ.Α.Π.Π. «στήθηκαν» άλλοι στον 
Πειραιά και άλλοι στο Πόρτο Ράφτη. Η σκέψη τους δεν άρ
γησε να δικαιωθεί, όταν είδαν να κατεβα ίνουν από το  πλοίο, 
στην προκυμαία του Πόρτο Ράφτη, ο παλιός τους γνώριμος 
Στέφαν Γκέρ ικε. Λ ίγες ώρες αργότερα στον Πειραιά, το σκο
τάδ ι της νύχτας δεν κατάφ ερε να κρύψ ει το  πρόσωπο του 
Βάγια, που τρομοκρατημένος κατέβηκε από το  πλοίο και 
έ τρ εξε  προς την πιάτσα των ταξί. Οι χειροπ έδες που περά
στηκαν στα χέρ ια  τους μιλούσαν γ ια  το  τελευ τα ίο  τους ταξίδ ι 
στα ν η σ ιά !. . .

Επιχείρηση «αρχαιότητες»

Ο λόκληρες ώρες κρατούσε το στόμα του κλειστό ο Πανα- 
γιω τίδης, μέχρι που μέσα στους διαδρόμους της Υ.Α.Π.Π. 
συνάντησε τους «συνεταίρους» του με τ ις  χε ιροπ έδες στα 
χέρια. Έ τσ ι άρχισαν οι αποκαλύψεις. Δεν έχει σημασία ποιος 
μίλησε πρώτος. Σημασία έχ ε ι ότ ι ο Κώστας Παναγιωτίδης 
ήταν από τους κυρ ιότερους συνεργάτες του Γερμανού αρ- 
χαιοκάπηλου, που κυκλοφορούσε στην Ελλάδα με πλαστό 
διαβατήριο και με το όνομα Μόρις Τεοντόρ Μ άνφρεντ.

Οι αποκαλύψεις ήταν συγκλονιστικές. Ο Γ κέρ ικε ε ίχ ε  αγο
ράσει κάπου από την περιοχή του Μ αρτίνου Φθιώτιδας, από 
κάποιο Δημήτρη Γιάγκο, παληότερα, τρ ε ις  λήκυθους και 
τρ ε ις  κύληκες του 5ου π.Χ. αιώνα, και τους πούλησε στη 
Γκαλερ ί Βάλτερ του Μονάχου της Δ υτικής Γερμανίας, ενώ 
από τον ίδ ιο προμηθευτή ε ίχε  αγοράσει ένα ακέφαλο μαρμά
ρινο άγαλμα του 2ου π.Χ. αιώνα, αντί 350 χιλιάδων δραχμών, 
που το  πούλησε στην Ελβετία, στη Γκαλερ ί Νέφερ, αντί 600 
χιλιάδων δραχμών, μια πήλινη κούκλα του 5ου π.Χ. αιώνα, αντί 
18 χιλιάδων δραχμών, που πούλησε σε μια έκθεση αρχα ιοτή
των τη ς  Κολωνίας και μία λήκυθο του 7ου π.Χ. αιώνα που 
πούλησε στη φίλη του Λ ίντνερ, γ ια  105 χ ιλ ιάδες δραχμές, και 
αυτή με τη σειρά της στη Γ καλερί Νέφερ για  255 χ ιλ ιάδες 
δραχμές.

Εδώ η υπόθεση αρχίζει να «ξηλώνει». Συλλαμβάνετα ι ο 
κρεοπώλης Δημήτρης Γιάγκος, πο υ . . .  π ερ ιμένει τη σειρά

του στα ανακρ ιτικά γραφεία  ενώ οι αποκαλύψεις του Γ κέρ ικε 
συνεχίζοντα ι με μία . . .  περιήγηση στον ελλαδικό χώρο, που 
φ έρνε ι στο φως ότι: από το  Μ αρτίνο αγόρασε μία ακόμα 
μαρμάρινη λήκυθο του 4ου π.Χ. αιώνα που πουλήθηκε στη 
Γκαλερ ί Βάλτερ. Από τον Απείρανθο Νάξου μαρμάρινα κυ- 
κλαδ ίτικα  καντήλια, που πέντε από αυτά τα πούλησε στη 
Γκαλερί Κάζα Β ελούντι αντί 130 χιλιάδων δραχμών. Κάπου 
από την Κόρινθο αγόρασε 22 πήλινα λυχνάρια της Ρωμαϊκής 
εποχής αντί 22 χιλιάδων δραχμών, που τα πούλησε στη Δυ
τική Γερμανία αντί 32 χιλιάδων δραχμών. Αρχαία νομίσματα 
αγόρασε από την περιοχή Φαρσάλων, ενώ από την  περιοχή 
της Λειβαδ ιάς αγόρασε μαρμάρινη αχιβάδα του 4ου π.Χ. 
αιώνα αντί 15 χιλιάδων δραχμών, που την πούλησε στη Γκα
λερ ί «Αρετή» της Ζυρίχης αντί 50 χιλιάδων δραχμών. Μέσα 
στις άλλες αγοραπωλησίες ήταν και τα δύο από τα  31 κλεμ-

Α ρ ι ο τ ε ρ ά : 0  Ψαραδέλλης, το θύμα του Παναγιωτιδη. Δ ε ξ ι ά  
κ ά τ ω : το εγκαταλειμμένο πηγάδι των μεταλλείων, όπου ο Παναγιω- 
τιδης πέταξε το πτώμα του Ψαραδέλλη διακρίνονται άνδρες της Χω
ροφυλακής στις προσπάθειές τους να βρουν και να ανασύρουν το 
πτώμα.

μένα ειδώλια του Μ ουσείου της Νάξου, τα οποία αγόρασε από 
το δράστη της κλοπής, που . . .  φ ιλοξενε ίτα ι σ τις φυλακές, 
αντί 250 χιλιάδων δραχμών. Πέρα από αυτά αγόρασε και φυ- 
γάδευσε στο εξω τερ ικό δεκάδες άλλες αρχα ιότητες καθώς 
και δεκάδες εικόνες, που του τα προμήθευαν δ ιάφοροι ντό 
πιοι αρχαιοκάπηλοι ανάμεσα στους οποίους ήταν και το ζευ
γάρι Βάγια -  Παναγιωτιδη.

Οι νεκροί δεν μιλούν

Η ανάκριση ξαναγυρ ίζει στον Παναγιωτιδη, που τώρα πια 
δεν μπορεί να αρνηθεί ότ ι τον Ιούνιο του 1978 έκλεψ ε από το 
τέμπλο της εκκλησ ίας Ά γ ιο ς  Πρόδρομος Ά νω  Λουτρακιού 
Αριδαίας δέκα τρ ε ις  ε ικόνες, από την εκκλησία Ά γ ιο ς  Δημή- 
τρ ιος της περιοχής Νευροκοπίου Δράμας άλλες τέσ σερες 
ε ικόνες και από την  περιοχή της Χαλκιδ ικής, εξ, που όλες τις  
πούλησε ο Βάγιας στη Γερμανία.

Μ έχρι που φτάνουν όμως οι σχέσεις Βάγια -  Παναγιωτιδη: 
Η ανάκριση προχωράει ακόμα πιο βαθειά για να ανακαλύψει 
ότι: μαζί, το Φεβρουάριο του 1978 διέρρηξαν το  Α μφ ιθέατρο 
του Μ ουσείου Αρχαιοτήτων στον Κάλαμο και αφαίρεσαν 
άγαλμα έφηβου. Από τον Ιερό Ναό Επισκοπής Ά νω  Βόλου, 
έκλεψ αν μαρμάρινη ανάγλυφη πλάκα που απεικόνιζε τη Θεο
τόκο να κρατάει το Χριστό σε παιδική ηλικία, που πούλησαν 
στον Γ κέρ ικε ο οποίος στη συνέχει την πούλησε στη Δυτική 
Γερμανία. Από το ξωκκλήσι του Ά γ ιο υ  Δημήτριου στα Αθίκια 
τη ς  Κορινθίας έκλεψαν εικόνα του Ά γ ιο υ  Δημήτριου, που την 
πούλησαν πάλι στον Γκέρ ικε και αυτός με τη σειρά τού στη 
Γ ερμανία.

Οι στιγμές που δ ιαδέχοντα ι, μέσα στα δ ιαλείμματα  της 
σιωπής, τ ις  βραχνές απολογίες των δυο κακοποιών, κρύβουν 
μια παράξενη ταραχή. Ό σ ο  πιο βαθειά προχωράει η ανάκριση, 
τόσο νοιώθουν να πνίγονται από ένα αίσθημα αβεβαιότητας. 
Ο Παναγιωτίδης έρχετα ι αντιμέτωπος με τ ις  αμαρτω λές ανα
μνήσεις του και αρχίζει να «σπάει». Το ερευνητικό  μάτι των 
ανδρών της Υ.Α.Π.Π. που τον ανακρίνουν, καρφώνεται αμεί
λ ικτο  επάνω του. Θάταν περασμένα μεσάνυχτα όταν σε μια 
έντεχνη  ερώτηση δεν μπορεί να κρατήσει κλειστό το στόμα 
του και ψ ιθυρίζει: «Εδώ υπάρχει έγκλημα και σεις ψ άχνετε για
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μάρμαρα . ..». Η αρχή έγ ινε για τις  αποκαλύψεις που θα ακο
λουθήσουν, και δεν αργεί να ομολογήσει ότι αυτός είνα ι ο 
δολοφόνος του Ψαραδέλλη.

Ή ταν κάτι που τον περίμεναν οι άνδρες της Χωροφυλα
κής, κάτι που δεν ξάφνιασε κανένα. Το μόνο που ήταν ακόμη 
άγνωστο ήταν η αιτία. Οι ύποπτες συνεργασίες του θύματος 
με το δράστη συνηγορούσαν βέβαια για την άποψη του ξεκα- 
θαρίσματος κάποιων λογαριασμών. Ίσως όμως νάθελε να 
κλείσει το στόμα του Ψαραδέλλη, σε περίπτωση που ήξερε 
πολλά και επικίνδυνα γ ι' αυτόν και γι' άλλους συνεργάτες 
του. Τι όμως μπορούσε να ήξερε;

Ο Παναγιωτίδης συνέχισε τις  αποκαλύψεις του. Ό χ ι, δεν 
ήταν μόνο αυτός ο δράστης. Είχε για σύνεργό και το Βάγια. 
Αυτός άλλωστε τον βοήθησε να εξαφανίσουν το πτώμα, που 
μετά το έγκλημα το έρριξαν σε ένα παλιό πηγάδι στα μεταλ
λεία του Λαυρίου. Το μυστήριο της εξαφάνισης του Ψαρα
δέλλη είχε λυθεί. Ο άτυχος συνέταιρός τους βρισκόταν τώρα 
νεκρός στο βάθος ενός εγκαταλειμένου πηγαδιού 156 μέ
τρων. Όμως τ ι ρόλο είχε παίξει ο καθένας; Και γ ια τί το χέρι 
του Παναγιωτίδη πάτησε τη σκανδάλη; Και μια που οι νεκροί 
δεν μιλούν, την απάντηση θα έδιναν οι δράστες.

Το λαχείο που σκοτώνει

Το βράδυ της 23ης Μαρτίου του 1978, στην Καλλιθέα.

συναντήθηκαν ο Ψαραδέλλης, ο Παναγιωτίδης, ο Βάγιας και 
το αφεντικό του πρώτου, ο Γαβριήλ Μπεβεράτος. Ο πρώτος 
και ο τελευτα ίος είχαν αγοράσει από το Βάγια από ένα αγρο
τεμάχιο στην περιοχή του Λαυρίου, που τελ ικά  αμφισβητού
σαν τη νόμιμη προέλευσή του. Και εκείνη  τη βραδιά, ίσως να 
του ζητούσαν πίσω τα χρήματα. Ποιος ήταν όμως ο Ψαραδέλ
λης και ποιος ο Μπεβεράτος; Και που είχαν βρει τ ις  680 
χ ιλ ιάδες δραχμές ο πρώτος και τις  220 χ ιλιάδες δραχμές ο 
δεύτερος για να αγοράσουν τα οικόπεδα;

Πέρα από την επαγγελματική τους συνεργασία, όπως 
αποκάλυψε και στην ομολογία του αργότερα ο Μπεβεράτος, 
που συνελήφθη αμέσως μετά τις  αποκαλύψεις των Παναγιω- 
τίδη και Βάγια, είχαν συνεργαστεί και σε άλλες «δουλειές». 
Έτσι, λίγο πριν τα Χριστούγενα του 1977, μαζί και με κάποιον 
άλλο φίλο τους, τον πλασιέ Γιώργο Ζάκκα, είχαν διαρρήξει το 
κατάστημα πωλήσεως δίσκων του Λεωνίδα Αθανασάκη στην 
Καλλιθέα, από όπου έκλεψαν περισσότερους από χίλιους 
πεντακόσιους δίσκους, ενισχυτές, μεγάφωνα, μαγνητόφωνα 
και άλλα ηλεκτρονικά μηχανήματα, αξίας μεγαλύτερης του 
ενός εκατομμύριου δραχμών. Λίγες μέρες αργότερα, τη νύ
κτα της δεύτερης μέρας των Χριστουγέννων, χωρίς το Ζάκκα 
αυτή τη φορά, διέρρηξαν το κατάστημα δίσκων του Χρήστου 
Ζεϊμπέκη στο Χολαργό και έκλεψαν ηλεκτρονικά  μηχανήματα 
αξίας πάνω από 400 χ ιλ ιάδες δραχμές. Ό μω ς η «χοντρή» 
δουλειά για τον Ψαραδέλλη, που συμπτωματικά έγ ινε χοντρή 
και που ίσως στάθηκε μοιραία για τη ζωή του, έγ ινε το βράδυ 
της 17 προς 18 Μαρτίου του 1978, λ ίγες μέρες πριν πέσει 
θύμα της σφαίρας του Παναγιωτίδη.

Εκείνη τη βραδιά, «κτύπησε» μόνος του το Πρακτορείο 
ΠΡΟ-ΠΟ και Λαχείων του Δημήτρη Χριστοδούλου, στην Άνω  
Νέα Σμύρνη. Μόνο 8 χ ιλ ιάδες δραχμές βρήκε στο ταμείο, και 
έτσ ι αποφάσισε να συμπληρώσει τη «σοδειά» με λαχεία.

Δυο μέρες αργότερα, το 11.030 Λαϊκό Λαχείο, ένα από τα 
κλεμμένα, κερδ ίζει δύο εκατομμύρια δραχμές. Και για να μη 
διακινδυνεύσει ο Ψαραδέλλης, κάνει συμφωνία «τιμής» με 
τον Μπεβεράτο, που δ ίνει στην αδελφή του το Λαχείο για να 
το εξαργυρώσει. Αυτή με τον άντρα της Κώστα Τσολάκη, και 
μετά από πετυχημένους θεατρινισμούς, πείθουν το θύμα Δη
μήτρη Χριστοδούλου και εξαργυρώνουν το Λαχείο. Ακολού
θησε η μοιρασιά: πεντακόσιες χ ιλ ιάδες δραχμές το  μερίδιο 
του Μπεβεράτου, διακόσιες πενήντα χιλ ιάδες δραχμές το 
μερίδιο του ζεύγους Τσολάκη και εκατό χιλ ιάδες δραχμές το 
μερίδιο του αχώριστου «φίλου» του Ψαραδέλλη Γιώργου 
Ζάκκα, γ ιατί ε ίχε μυηθεί στην υπόθεση· τα υπόλοιπα έμειναν 
στον Ψαραδέλλη, που τα μισά σχεδόν έδωσε για την αγορά 
της αγροτικής έκτασης στο Λαύριο, και τα άλλα τα κουβα
λούσε επ ιδεικτικά μαζί του.

Στη συνάντηση λοιπόν εκείνη της Καλλιθέας, οι τέσσερες 
ντόπιοι «Μαφιόζοι» συζητούσαν για τα οικόπεδα και για άλλα 
πολλά, μεταξύ των οποίων και για όπλα, που ήταν κι αυτά μια 
από τις  ιδ ια ίτερες αδυναμίες του Ψαραδέλλη. Το «μυρί
στηκε» αυτό ο Παναγιωτίδης, και αφήνει να εννοηθεί ότι έχει 
δύο περίστροφα για πούλημα. «Τσίμπησε» το θύμα και προ
χώρησαν στο παζάρεμα για να φύγουν λίγο αργότερα με το 
αυτοκίνητο του αδελφού του Παναγιωτίδη, οι δυο τους, για 
την περιοχή «Παλιομάντρες» της Βάρης, όπου ο δράστης θα 
παράδιδε στο θύμα τα όπλα.

Πήγαν στις Παλιομάντρες, σταμάτησε ο Παναγιωτίδης το 
αυτοκίνητο, βγήκε έξω και έκανε πως έψαχνε, μα γύρισε 
άπρακτος: «Πού είνα ι το περίστροφο; «ρώτησε ο Ψ αραδέλ
λης. «Δεν·τα βρήκα. Θάρθω αύριο το πρωί να τα βρω και θα 
στα φέρω», ήταν η απάντηση του δράστη. Τον επίλογο της
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λογομαχίας που ακολούθησε, τον έγραψαν τρ ε ις  σφαίρες 
από το  περίστροφο του Παναγιωτίδη. Το νεκρό πια Ψαρα- 
δέλλη. τον πήγε μέχρι το σπίτι της αδελφής του στη Βούλα, 
και από εκε ί τηλεφώ νησε στους Βάγια και Μ πεβεράτο που 
περίμεναν. «Τον καθάρισα», είπε στο Βάγια. «Έλα τώρα γρή
γορα». Και ο ι δύο συνέταιρο ι, μια ώρα αργότερα κατευθύνον- 
ταν στα παλιά μεταλλεία  του Λαυρίου. «Θα τον αδειάσουμε σε 
ένα πηγάδι που ξέρω εγώ», είπε ο Βάγιας. Και βάδισαν γ ια τ ις  
Σ ιδ ερ έν ιες  Καμάριζες, όπου πέταξαν το πτώμα στο πηγάδι, 
αφού πήραν τα  χρήματα που βρήκαν επάνω του, που ήταν 
κατά πολύ λ ιγότερα  από όσα υπολόγιζαν, μια και ο Ψαραδέλ- 
λης πριν φύγουν, άφησε στο σπίτι της αδερφ ής του όλο το 
ποσό, και πήρε μαζί του μόνο 8 χ ιλ ιάδες δραχμές. Ακόμα, 
έκαψαν την τα υτό τητα  του Ψαραδέλλη, για να μην αναγνωρι- 
σθεί το πτώμα του, αν ποτέ βρισκόταν.

Οι χρυσοδάκτυλοι

Στην ανάκριση έχουν μπει πια και ο ι άντρες του Τμήματος 
Διώξεως Διαρρηκτών τη ς  Υ.Α.Π.Π. Το δίδυμο Παναγιωτίδη -  
Βάγια, έκρυβε γ ι' αυτούς ένα ακόμα μυστήριο, που δεν άρ
γησε ν ’ ανακαλυφθεί, αποκαλύπτοντας συνάμα μια τεράστια  
δραστηρ ιότητα  σε διαρρήξεις, κλοπές κι απάτες. Μαζί με τον 
Αλέξανδρο Ορφανό, τον Ιούνιο του 1977 είχαν κλέψ ει ένα 
κα ινούργιο φορτηγό αυτοκ ίνητο  από Έ κθεση Αυτοκινήτων, 
που αφού το διάλυσαν, κατασκεύασαν από την αρχή άλλο, με 
δ ιαφορετικό  χρώμα και με άδεια  κυκλοφορίας, την άδεια  ενός 
παλιού φορτηγού του Ορφανού. Λ ίγες μέρες αργότερα, δι- 
άρρηξαν το κατάστημα ηλεκτρ ικώ ν ειδών της ΑΈ. SIEMENS 
κι έκλεψ αν ηλεκτρ ικά  είδη, αξίας 300.000 δραχμών περίπου, 
ενώ μία μέρα αργότερα από το κατάστημα ετο ίμω ν ενδυμά
των του Γεωργίου Καρακώστα, έκλεψ αν παντελόνια, πουκά
μισα κια άλλα ρούχα αξίας 220.000 δραχμών. Στις 24 Ιουλίου 
του 1977 από την  Υπεραγορά του Μάριου Βίλλα έκλεψ αν 
τρόφ ιμα  50.000 δραχμών. Ακολουθεί μια σειρά διαδοχικών 
διαρρήξεων σε καταστήματα και εξοχικά σπίτια, μέχρι που το 
βράδυ της 7/8 Δεκεμβρίου του 1977 αποφασίζουν να «χτυπή
σουν στα γερά». Από διπλανή οικοδομή πηδούν στον πρώτο 
όροφο του Δημοσίου Ταμείου Καλλιθέας και αφαιρούν συν
αλλαγματικές, γραμμάτια και χαρτόσημα, αξίας 1.891.870 
δραχμών, που τα πωλούν στον Ελευθέρ ιο Ανταλή, το  Θ εο
χάρη Χαντζηκοκόλη και τον γνωστό μας Γαβριήλ Μπεβεράτο.

Ομως, κατά τη διάρκεια  των αλληλοαποκαλύψεων έρχε
τα ι στο φως και μια άλλη συνεργασία. Σε μια από τ ις  δ ιαρρή
ξεις, ο Βάγιας συνεργάστηκε με κάποιον Ζενεμπίση Γιώργο 
και σε μια άλλη, το «δίδυμο» με κάποιον Σωτήρη Λιάπη, που 
συλλαμβάνονται και οι δύο για ν' αποκαλύψουν ότι εκτός από 
τ ις  δ ιαρρήξεις έχουν στο ενεργητικό  τους και αρκετά  από το 
πλέγμα της αρχαιοκαπηλείας. Βέβαια δεν χρειάζονταν γ ι’ 
αυτό να ομολογήσουν κι οι ίδ ιοι, μια και στα σπίτια τους 
βρέθηκαν α ρκετές  αρχα ιότητες που μιλούσαν με τη δική 
τους φωνή.

Η σύλληψη του Λιάππη έλυσε ένα ακόμα ερωτηματικό, μια 
κι αποκαλύφθηκε ότι αυτός μαζί με τον Βάγια, είχαν νοικ ιάσει 
για  λογαριασμό τους τη βίλλα που έμ ενε ο Γερμανός αρχαιο- 
κάπηλος και ό τ ι μαζί με το  Βάγια και τον Παναγιωτίδη, κι 
άλλες φορές με τους Κορώνια, Παπαμιχάλη και Μπόρτζη, 
είχαν κάνει πολλές ανασκαφές. Νέα πρόσωπα λοιπόν ξεσ κε
πάζει η ανάκριση, μέσα στα οποία φ ιγουράρει κι ένα άλλο 
όνομα: Στεργιόπουλος. Σ αυτόν, αποκαλύπτει ο Λιάπης, πού
λησε ένα Γεω μετρικό Αμφορέα, αντί 350.000 δραχμών.

Το ξεσκέπασμα της σπείρας

Ο Στεργιόπουλος στις 30 Μαρτίου, συλλαμβάνετα ι στον Ν. 
Κόσμο και στα χέρια  του κατάσχονται αρχαιολογικά ευρή
ματα ανυπολόγιστης αξίας. Μ εταξύ των άλλων βρέθηκαν στο 
σπίτι του: Έ νας γεω μετρ ικός αμφορέας με λαιμό κοσμημένο 
από μαίανδρο και δικτυω τά τρίγωνα και που κατέληγε στο 
στόμιο σε πλαστικό φ ίδ ι και στις πλευρές του σειρές αλόγων 
και αρμάτων με ηνίοχο, του 8ου π.Χ. αιώνα. Ά λλο ς  γεω μετρ ι
κός αμφορέας με σπασμένη τη μια λαβή κι αυτός του 8ου π.Χ. 
αιώνα. Υ στερογεω μετρ ικός αμφορέας με παραστάσεις και 
επάλληλες τα ιν ίες  του 8ου π.Χ. αιώνα. Τρεις ο ινοχόες. η μια 
κορινθιακού ώριμου ρυθμού με παραστάσεις πτηνών, αιγά
γρων και πανθήρων, η άλλη με επάλληλες πολύχρωμες τα ι
ν ίες και παράσταση αίγαγρου της γεω μετρ ικής εποχής, και η 
τρ ίτη  πάλι γεω μετρική τρ ιφ υλλοειδής με καστανέρυθρο βερ
ν ίκ ι και εγκάρσιες τα ιν ίες . Έ να  πρωτοκορινθιακό κι ένα γεω
μετρ ικό σκύφος με παραστάσεις υδροβίων πτηνών, καθώς και 
ένα μεγάλο ακόμα πλήθος ευρημάτων.

Στην ανάκριση ομολογεί ότ ι κατά το  παρελθόν ε ίχε συν
εργαστεί για  την αγορά αρχαιοτήτων με τον Παναγιωτίδη και 
άλλους αρχαιοκάπηλους και ότ ι έχει πουλήσει αντί 3.500.000 
δραχμών στην Ελβετία διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα, που 
σήμερα εκθέτο ντα ι σε εκθέσ εις  και Γκαλλερί της Ευρώπης. 
Φυσικά οι αποκαλύψεις του δεν θ' αφορούν παρά μόνο ένα 
μέρος απ' όλη του την παράνομη δραστηριότητα, που περι
λαμβάνει μεταξύ των άλλων και μια μεσ ιτεία  γ ια  την αγορά 
από ένα Ελβετό έμπορα τεσσάρων χάλκινων αγαλμάτων. 
Μόνο για τη μεσ ιτεία  του αυτή, πήρε 700.000 δραχμές, ενώ τ ' 
αγάλματα πουλήθηκαν περισσότερο από 5.000.000 δραχμές.

Είναι λυπηρό να γράφει και να σχολιάζει κανείς το ξεπού
λημα της Εθνικής μας κληρονομιάς. «Πόσα μου δ ίνε ις  γ ια  να 
σου δώσω την Ελλάδα»: Στο χορό των εκατομμυρίων, Έ λλη 
νες απάτριδες, πουλούν ό ,τι το ιερότερο υπάρχει γ ι ’ αυτό τον 
κόσμο κι' αποκαλύπτουν πικρές πτυχές ενός ψυχισμού που 
κατατρώ γει σαν σαράκι τ ις  αξίες του Έ θνους.

Είναι λυπηρό, λοιπόν, και άξιο κάθε μομφής. Αντίθετα, 
παρήγορο το ότι οι άντρες της Χωροφυλακής δίνουν κάθε 
μέρα και κάτι από τον εαυτό τους για να πολεμήσουν αυτό το 
ατιμωτικό εμπόριο. Και η επ ιτυχία αυτή, που παράδωσε στα 
χέρ ια  της δικα ιοσύνης 33 μέλη μιας πολυπρόσωπης σπείρας 
και άνοιξε το δρόμο για  την αποκάλυψη τουλάχ ισ τον άλλων 
τόσων, αποτελεί μαζί με την  εξιχνίαση της κλοπής των ειδω- 
λείων του Μ ουσείου της Νάξου, κατά το  παρελθόν, την μεγα
λύτερη επ ιτυχία του αιώνα μας, στον τομέα  της διώξεως των 
αρχαιοκάπηλων. Και ε ίνα ι ευτύχημα ότι οι συντονισμένες και 
γρήγορες ενέργε ιες  της Χωροφυλακής, πέτυχαν πέρα από τη 
σύλληψη των μελών της σπείρας, που εκτός απ' αυτούς που 
αναφέρθηκαν, την αποτελούν και άλλοι πολλοί, με την ίδ ια 
σημαντική δραστηριότητα, και την ανεύρεση και κατάσχεση 
τουλάχιστων 160 αρχαίων ευρημάτων και βυζαντινών ε ικό 
νων, που σε λίγο καιρό σ ίγουρα θάπαιρναν κι αυτά το δρόμο 
για τ ις  Γκαλλερί της Ευρώπης.

Οι μεγάλες επ ιτυχ ίες της Χωροφυλακής στον τομέα  της 
προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας 
δίκα ια συνάρπασε την κοινή γνώμη. Σύντομα μάλιστα, ο αγώ
νας αυτός εναντίον όσων «ξεπουλάνε» την  Ελλάδα θα πα
ρουσιαστεί στον ελληνικό λαό μέσα από μια σειρά επεισοδίων 
-  σήριαλ που γυρ ίζοντα ι αυτό τον καιρό.
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Υπόθεση Κλάπα
ΤΟ ΔΕΜΑ ΠΟΥ ΜΥΡΙΖΕ

19-3-1978, απόγευμα. Ο Ν. Μποσδογιάννης, ο Κ. Κορδα- 
λής και η αδελφή του τελευτα ίου  Αναστασία, που ψάρευαν με 
ψαροντούφεκο στη θαλάσσια περιοχή του 56ου χ ιλ /τρου της 
παραλιακής λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου, βγαίνοντας απ' τη 
θάλασσα και ανεβαίνοντας τα βράχια για να φτάσουν στην 
άσφαλτο, ανακαλύπτουν, από την έντονη μυρωδιά που ανέ
διδε, ένα δέμα, ένα παράξενο δέμα, που το εξωτερικό του 
περίβλημα αποτελούνταν από ύφασμα παιδικού στρώματος. 
Πλησιάζουν το δέμα και μ' ένα μαχαίρι σχίζουν το πάνω μέρος 
του, οπότε αντικρύζουν μέσα σ’ αυτό το πτώμα μιας γυναίκας 
Ειδοποιούν το Αστυνομικό Τμήμα Αναβύσσου, που στη συν
έχεια  ειδοποιεί την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Προαστίων 
Πρωτευούσης. Η ώρα που η είδηση έφτασε στην Υ.Α.Π.Π. 
ήταν 5.20 το απόγευμα.

Η ομάδα από αξιωματικούς που έφτασε στον τόπο όπου 
βρέθηκε το πτώμα το μόνο που μπόρεσε να κάνει ήταν να 
τοποθετήσει εκτετα μένες  σκοπιές γύρω απ’ το σημείο 
εκείνο, και να φύγει για να ξαναγυρίσει νωρίς το άλλο πρωί.

Το πρωί της επομένης μετά την απαραίτητη χαρτογρά
φηση της περιοχής ανο ίγετα ι ο σάκος και αφα ιρείτα ι το περί
βλημα. Το πτώμα ε ίνα ι ακόμα τυλ ιγμένο με μια βαμβακερή 
κουβέρτα και τυλ ιγμένο γύρω - γύρω με σχοινί. Από την κου
βέρτα εξε ίχε ο καρπός του δεξιού χεριού. Ανοίγετα ι η κου
βέρτα για ν' αποκαλυφτεί το πτώμα γυναίκας, του οποίου τα 
πόδια ήταν διπλωμένα πίσω και δεμένα απ' τους αστράγαλους 
στη λεκάνη με σχοινί.

Το θέμα που αντίκρυσαν οι αξιωματικοί της Χωροφυλα
κής, ο Ε ισαγγελέας και ο Ιατροδικαστής ήταν φρικιαστικό. Η 
προχωρημένη σήψη δεν είχε αφήσει παρά μόνο τα οστά στο 
πρόσωπο και σχεδόν σε ίδ ια κατάσταση βρίσκονταν τα χέρια 
και τα πόδια Το θύμα ήταν ντυμένο κανονικά. Φορούσε ζα
κέτα κοτλέ καφέ, παντελόνι κοτλέ πράσινο, μπεζ πουκάμισο, 
καλσόν και εσώρουχα. Τα νύχια του, που βρέθηκαν αποκολ
λημένα ήταν βαμμένα κόκκινα και έντονα περιποιημένα. Τα 
μαλλιά ήταν βαμμένα πυρόξανθα. Μέσα στις τσέπες της ζα
κέτας βρέθηκε ένα κουτί τσιγάρα «Άσσος φίλτρο», ένας 
αναπτήρας «Μπικ» και ένα δίδραχμο, ενώ στο αριστερό της 
χέρ ι φορούσε ωρολόγι «Σίτιζεν» αυτόματο, με αριθμό κατα
σκευής 64-4153, που ήταν σταματημένο στην ώρα «1» και 
στην ημερομηνία «10».

Το πρώτο στοιχείο γύρω απ’ το έγκλημα ήταν η διαπίστωση 
της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας -  μετά απ’ την εξέταση ενός 
εναπομείναντος κομματιού του λάρυγγα -  ότι επρόκειτο για 
στραγγαλισμό. Ά λ λ ες  διαπιστώσεις ήταν πως στα οστά και 
στα μέρη του σώματος που δεν είχε προχωρήσει η σήψη, δεν 
υπήρχαν κακώσεις, ότ ι το θύμα ήταν ηλικίας 22 - 35 ετών, 
αναστήματος 1,58 - 1,65 ότι κατά το χρόνο του στραγγαλι
σμού του είχε εμμηνορησία και ότι ο χρόνος του θανάτου 
τοποθετούνταν πέρα από τ ις  45 μέρες, ακόμα και πέρα των 
τριών μηνών.

ΕΝΑ ΠΤΩΜΑ ΨΑΧΝΕΙ ΓΙΑ ΟΝΟΜΑ
Οι υπηρεσίες Ασφαλείας της Χωροφυλακής κ ινητο

ποιούνται και δραστηριοποιούνται προς κάθε κατεύθυνση.
Πέρα απ' τις  πρώτες ενέργειες, όπως την αναγγελία της 

ανευρέσεως του πτώματος άγνωστης γυναίκας από τα μέσα 
μαζικής ενημερώσεως, έγ ινε εκτεταμένη έρευνα στους κα
τόχους ωρολογιών ίδιου τύπου μ' εκείνου του θύματος. Η

Α γ γ ελ ο ς  Π ετρ ο υ λ ά κ η ς , ανθυπασπιστής

Η άτυχη Θεοδώρα Κλάπα. Η άχαρη και άνομη ζωή της θα είχε ένα 
εξ ίσου άσχημο τέλος: θα πέσει θάμα κάποιου «επαγγελματικού» 
ανταγωνισμού και θα βρεθεί πνιγμένη και πεταμένη στα βράχια της 
Ανάβυσσου.

αντιπροσωπεία της «Σίτιζεν» πληροφορήθηκε από το εργο
στάσιο κατασκευής πως αυτός ο τύπος παρήχθη σε 2.000 
κομμάτια με τον ίδ ιο αριθμό το 1976, απ’ τα οποία στην Ελ
λάδα εισήχθηκαν τα 160. Βρέθηκαν τα καταστήματα που ε ί
χαν αγοράσει την παρτίδα αυτή και με τη βοήθεια των κατα
στηματαρχών οι αγοραστές τους. Ή ταν μια εκτεταμένη 
έρευνα σ’ ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, που όμως δεν είχε 
κανένα θετικό αποτέλεσμα, πράγμα που οδήγησε με βεβαιό
τητα  στην άποψη ότι το ωρολόγι του θύματος είχε αγοραστεί 
στο εξω τερικό ή είχε μπει λαθραία στην Ελλάδα.

Οι υπεύθυνοι του καταστήματος που η φίρμα του υπήρχε 
στο παντελόνι, δήλωσαν πως εκείνος ακριβώς ο τύπος κατα
σκευάστηκε σε χ ιλ ιάδες κομμάτια και πωλήθηκε χονδρικά και 
λιανικά, και πως δε θυμόνταν τους μεμονωμένους αγορα
στές.

Οι δακτυλοσκόποι και ερευνητές του αρμόδιου τμήματος 
της Διευθύνσεως Εγκληματολογικών Υπηρεσιών, αφού έκο
ψαν τα δάκτυλα του χεριού που προεξείχε απ' την κουβέρτα 
και με κατάλληλες εργαστηριακές μεθόδους κατόρθωσαν να 
εμφανίσουν το αποτύπωμα του μουμιοποιημένου δείκτη, άρ
χισαν έναν αγώνα ταχύτητας αντιπαραβάλλοντας το αποτύ
πωμα με χ ιλ ιάδες άλλα που υπήρχαν στο αρχείο τους, αφού 
βέβαια απόκλεισαν τ ’ αντρικά, και απ’ τα γυνα ικεία  εκε ίνα  που 
δεν ανήκαν στις πιθανές ηλικίες.

Παράλληλα ε ιδ ικές  ομάδες από άντρες της Υ.Α.Π.Π. ανά- 
λαβαν να συλλέξουν κάθε πληροφορία από μπαρ, οίκους 
ανοχής και στέκια ελευθερίω ν γυναικών, οδηγημένοι σε
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τούτο  από τη σκέψη ότι το  θύμα πιθανόν να ταν κάποια απ' τ ις  
πεταλούδες της νύχτας. Σ αυτό το συμπέρασμα οδηγούσε η 
όλη αμφίεση του θύματος.

Κι ενώ όλες οι παραπάνω ενέρ γε ιες  βρ ίσκονταν σ' εξέλ ιξη  
το Τμήμα Αναζητήσεων της Υ.Α.Π.Π. ειδοποιούσε όσους είχαν 
κα τα γγε ίλε ι εξαφάνιση συγγενούς τους, με αποτέλεσμα δε
κάδες άτομα να φτάνουν καθημερινά στο νεκροτομείο  για 
αναγνώριση του πτώματος και στα γραφεία  της Ασφάλειας 
Προαστίων για αναγνώριση των αντικειμένω ν. Ό μω ς πολλοί 
απ αυτο ί έφ ευγαν αδυνατώ ντας να βεβαιώσουν αν επρό- 
κε ιτο  ή όχι για το άτομο που έψαχναν και τούτο  γ ια τ ί το πτώμα 
ήταν σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης.

Ό μω ς το απόγευμα της 23ης Μ αρτίου 1978 ένα αμυδρό 
φως π εφ τει στην υπόθεση. Ο 26χρονος Μ ανόλης Κοντοσταύ- 
ρος απο τη Γιάννουλη Λαρίσης, κάτο ικος Πετρουπόλεως Α τ
τικής προσέρχεται στα γραφεία  του Τμήματος Αναζητήσεων 
και δηλώνει, αμέσως μετά την επ ίδειξη του ωρολογιού, πως 
αυτό ε ίνα ι της φ ίλης του Θεοδώρας Κλάπα, που ε ίχε δηλωθεί 
η εξαφάνισή της τον περασμένο Δεκέμβριο. Συγκεκριμένα, 
δήλωσε, πως το  ωρολόγι της το 'χε δωρήσει αυτός και ότ ι το 
χε φ έρε ι απ την Ιαπωνία, όταν τα ξ ίδ ευε  ως ναυτικός. Η ανα

γνώριση εγ ινε  χάρη σ' ένα ανεπαίσθητο σημάδι που υπήρχε 
μέσα απ το τζάμι του ωρολογιού. Κατά την επ ίδειξη των 
ρούχων του θύματος, δηλώνει πως παρόμοια ρούχα ε ίχ ε  η 
Θεοδώρα Κλάπα, ενώ όταν βρ ίσκετα ι μπροστά στο πτώμα, 
δηλώνει πως ε ίνα ι απόλυτα βέβαιος ότ ι πρόκειτα ι γ ι' αυτή.

Α ντίθετα , ο πατέρας της Κλάπα, αδυνατεί ν' αναγνωρίσει 
το πτώμα, ή κάτι από τα ρούχα και τ ’ α ντ ικε ίμ ενα  που είχαν 
βρεθεί. Ετσι το μόνο που μ ένε ι ε ίνα ι η σύγκριση του αποτυ
πώματος του πτώματος με 'κε ίνο  της καρτέλας της τα υ τό τη 
τας της Θεοδώρας Κλάπα, πράγμα που γ ίν ετα ι για να διαπι
στωθεί πλήρη ταύτιση.

ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

Με την αποκάλυψη της τα υτό τη τας  του θύματος και τη 
μελετη  των διαφόρων στοιχείω ν που είχαν μέχρι εκε ίνη  την 
ωρα. οι Αξιωματικοί του Τμήματος Διώξεως κατά Ζωής και 
Ιδ ιοκτησίας της Υ.Α.Π.Π., οδηγήθηκαν σε μερ ικούς συλλογι
σμούς, βασικούς για το ξεκ ίνημα της έρευνας και την κα τεύ 
θυνση της σε κάποιους συγκεκρ ιμένους χώρους.

Το ότι η Κλάπα ε ίχε βρεθεί ντυμένη κανονικά, χωρίς να 
υπάρχει το παραμικρό ίχνος βίας στα ρούχα της, οδήγησε στο 
συμπέρασμα ότι το έγκλημα δεν θα πρέπει να 'ταν σεξουα
λικό. Αυτό, το ενίσχυσε και η διαπίστωση των Ιατροδικαστών 
οτι η δολοφονηθείσα κατά το  χρόνο της δολοφονίας της είχε 
εμμηνορησία. Με την υπόθεση αυτή σχεδόν αποκλειόταν η 
εκδοχή να ναι ο δράστης σεξουαλικά διαστραμμένο άτομο.

Ακόμα, το ότ ι το πτώμα βρέθηκε δεμένο και δεματοποιη- 
μένο, κλεισμένο καλά μέσα στο υφασμάτινο περ ιτύλιγμα παι
δικού στρώματος, ήταν εν δ ε ίξε ις  άνεσης χρόνου από μέρους 
του δράστη, όπως επίσης και του ότι το έγκλημα ε ίχε γ ίν ε ι σε 
κλειστό χώρο.

Αλλά και το ότ ι η συσκευασία ε ίχε γ ίν ε ι κατά τρόπο ώστε 
το πτώμα να έχε ι το  μ ικρότερο δυνατό όγκο, πράγμα που 
δ ιευκόλυνε τη μεταφορά, συνηγορούσε στο να 'χε γ ίν ε ι το 
έγκλημα σε κατο ικημένη περιοχή και η όλη διαδικασία της 
συσκευασίας θα χε γ ίν ε ι για  να δ ιευκολυνθεί η μεταφορά του 
πτώματος απ’ τον κλειστό χώρο που 'χε γ ίν ε ι το έγκλημα στο 
αυτοκ ίνητο  που χρησιμοποίησε ο δράστης για τη στη συν
εχεία  μεταφορά του στο σημείο όπου το πέταξε.

Ποιος λοιπόν ε ίχε συμφέρον απ' αυτό το έγκλημα το  τόσο 
καλά προμελετημένο σ' όλες του τ ις  φάσεις;

Αυτό το ερώτημα ίσως έβρισκε τη λύση του με την έρευνα 
όλης της ζωής του θύματος, που δε θα 'ταν τίποτα άλλο από 
την απάντηση σ' ένα άλλο ερώτημα: Ποια ήταν η Θεοδώρα 
Κλαπα, το γένος Βασιλείου Αποστολόπουλου;

Μ ετά από ολονύκτια  εξέταση του πατέρα της Βασιλείου 
Αποστολόπουλου το θέμα της προσωπικότητας του θύματος 
ε ίχε σχεδόν φωτιστεί. Ο πατέρας της ε ίχε  καταθέσει ότ ι η 
κόρη του σε ηλικ ία  15 χρόνων ε ίχε γ ίν ε ι μητέρα εξώγαμου 
κοριτσ ιού, προϊόν του δεσμού της με το Βασίλειο Ζαχαρό- 
πουλο, κάτο ικο Δαφνιώτισσας Ηλείας, με τον οποίο βρισκό
ταν ακόμα στα δ ικαστήρια γ ια  θέματα δ ιατροφής του εξώγα
μου. Στη συνέχεια, το  1973, η Θεοδώρα μένε ι στην Αθήνα, 
όπου γνω ρίζετα ι με το Βασίλειο Κλάπα τον  οποίο και παν
τρ εύετα ι, αποκτώντας μαζί του ακόμα ένα κοριτσάκι. Ο γάμος 
τους κρατάει δύο χρόνια. Η Θεοδώρα μιλώντας στον πατέρα 
της για το χωρισμό της προβάλει σαν α ιτία  την επιθυμία του 
άντρα της να τη σ τε ίλ ε ι να δουλέψ ει σε καμπαρέ.

Στη συνέχεια  στη ζωή της μπήκε ο Μ ανόλης Κουτσοσταύ- 
ρος, μαζί με τον οποίο ε ίχε αρχίσει να συζεί, περ ιμένοντας 
την έκδοση του διαζυγίου της για να τον π αντρευτεί. Ο πατέ- 
ρας της κατεθεσε πως η κόρη του στην Αθήνα δούλευε σε 
εργοστάσ ιο κατασκευής πλαστικών. Ως προς το χρόνο της 
εξαφάνισής της -  δολοφονίας δήλωσε ότι σ τις αρχές του 
Δεκεμβρ ίου του 1977, η κόρη του ε ίχε  επ ισκεφτεί το χωριό 
της γ ια να δε ι το δικηγόρο της στην Αμαλιάδα με τον οποίο θα 
συζητούσε τα περί της δ ιατροφής της εξώγαμης κόρης της. 
Από το χωριό της έφ υγε την παραμονή του Αγίου Νικολάου (5 
Δεκεμβρίου), με πρόθεση να σ υναντηθεί στην Αθήνα με άλλο 
δικηγόρο που θα προωθούσε το θέμα της. Δεκαπ έντε μέρες 
αργότερα τον ειδοποίησε τηλεφω νικά ο Μ ανόλης Κουτσο- 
σταύρου ό τ ι η Θεοδώρα ε ίχε εξαφ ανισ τε ί από τ ις  9 Δ εκεμ 
βρίου...

Ο Μ ανόλης Κουτσοσταύρος ήταν περισσότερος κατατο
π ιστικός στις καταθέσεις του. Ο ρφανεμένος από γονείς, με
γάλωσε σε παιδουπόλεις, ψάχνοντας πάντα μια ματιά αγάπης, 
κάποιο στήριγμα και σύντροφο. Φαντάρος στο Γουδί, το 1974^ 
γνώρισε τη Θεοδώρα όταν αυτή έμ ενε με νο ίκ ι στο σπίτι του 
παππού του. Η γνωριμία τους μεταβλήθηκε σε δεσμό και η 
Κλάπα νοίκιασε άλλο σπίτι για  να συζεί μαζί του. Για τον 
Κουτσοσταύρο ήταν η πρώτη γυναίκα που 'μπαίνε στη ζωή 
του και σ αυτή ε ίχ ε  δ ιοχετεύσ ει ό ,τι τόσα χρόνια έμ ενε φυλα
κισμένο μέσα του, αγαπώντας την παθολογικά. Μ ετά τη θη
τε ία  του, μπάρκαρε για να μαζέψει τ ' απαραίτητα για το γάμο 
τους χρήματα αλλά πάντα σαν γύρ ιζε μάθαινε ό τ ι η Θεοδώρα 
ε ίχε συνδεθεί μ' άλλους άντρες, για  τους οποίους δεσμούς 
εκε ίνη  επ ικαλούνταν ως δ ικα ιολογία  την ο ικονομική της δυσ
χέρεια . Παθολογικά ερω τευμένος μαζί της, συγχωρούσε 
κάθε της δεσμό, ζητώντας απ' αυτή μόνο το γάμο. Ό μω ς ένα 
περίπου εικοσαήμερο πριν την εξαφάνισή της η Θεοδώρα του 
ζήτησε ξεκάθαρα να σταματήσουν να συζούν και να νοικ ιάσει 
μόνος του άλλο σπίτι, πράγμα που αναγκάστηκε να δεχ τε ί και 
να κάνει, νο ικ ιάζοντας στην οδό Α νατολικής Ρωμυλίας 21, 
στην Πετρούπολη, ενώ εκείνη  εξακολουθούσε να μ ένε ι στην 
Ελαιών 137, επίσης στην Πετρούπολη. Το βράδυ της 8ης Δ ε
κεμβρίου ήταν στο σπίτι της Θεοδώρας, όπου τους επισκέ- 
φθηκαν μία φίλη της, η «Νία·> με τον άντρα της. Το επόμενο 
πρωί η Θεοδώρα έφ υγε για το δ ικηγορικό γραφείο  που της 
σύστησε ο δικηγόρος της Αμαλιάδας, για να μην ξαναγυρίσει 
ποτέ...

Ο Κουτσοσταύρος δε μίλησε για εργάτρ ια  σε εργοστάσιο
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πλαστικών ειδών, αλλά για μια περιστασιακή πόρνη που πα
θολογικά αγαπούσε, χωρίς να εγκρ ίνει ο ίδ ιος τη συμπερι
φορά της. Ποια απ’ τα δύο ήταν αλήθεια; Κανένα. Το δεύτερο 
όμως πλησίαζε περισσότερο στην αλήθεια . . . .

ΑΘΩΟΣ ή ΕΝΟΧΟΣ

Υπάρχουν συμπτώσεις μα και συμπεριφορές που συχνά 
οδηγούν τα γεγονότα  σ’ αδιέξοδα και προκαλούν βάσιμες 
υποψίες ενοχής απίστευτα εύκολες. Και στην περίπτωση της 
ανθρωποκτονίας σε βάρος της Κλάπα οι συμπτώσεις και η 
συμπεριφορά του Κουτσοσταύρου, προκάλεσαν τόσες υπό
νο ιες ενοχής ώστε να θεωρηθεί απ' την αρχή ο περισσότερος 
ύποπτος.

Ο ίδ ιος απ’ την πρώτη στιγμή είχε καταθέσει και υποστή
ριζε ότι στις 6 Δεκεμβρίου, ημέρα του Αγίου Νικολάου, η 
Θεοδώρα ήταν ακόμα στο χωριό της και δεν είχε γυρίσει στην 
Αθήνα, ενώ τόσο ο πατέρας της όσο και άλλοι είχαν δηλώσει 
πως απ' το χωριό της είχε φύγει στις 5 Δεκεμβρίου.

Είχε πει ότι η Θεοδώρα είχε εξαφανιστεί στις 9 Δ εκεμ 
βρίου και στο σπίτι του βρέθηκε φωτογραφία της με αποχαι
ρετιστήρια αφιέρωση που ’χε γράψει ο ίδιος, στην οποία 
υπήρχε ημερομηνία 9-12-1977, πράγμα που σήμαινε πως και ο 
ίδ ιος δεν π ίστευε ότι η Θεοδώρα θα γυρνούσε πίσω. Παρόλα 
αυτά πέρασαν αρκετές μέρες μέχρι να ειδοποιήσει τον πα
τέρα της και να καταγγείλε ι την εξαφάνισή της.

'Ενα άλλο κενό παρουσιάστηκε όταν κατάθεσε πως το 
πράσινο παντελόνι που φορούσε η Θεοδώρα την ημέρα του 
εγκλήματος, το ε ίχε παραδώσει ο ίδ ιος για καθάρισμα και πάλι 
ο ίδ ιος το είχε παραλάβει. Πάνω σ' αυτό οι υπάλληλοι του 
καθαριστηρίου ήταν κατηγορηματικοί: το παντελόνι το ’χε 
δώσει για καθάρισμα η Θεοδώρα και το ’χε παραλάβει η ίδια 
στις 8 Δεκεμβρίου την παραμονή της εξαφανίσεώς της.

Επίσης ενώ αρνήθηκε κατηγορηματικά το ότ ι ε ίχε κλειδ ιά 
του σπιτιού της, από την έρευνα που ’γ ίνε στο σπίτι του 
αποδείχτηκε το αντίθετο.

Δεν ήταν όμως μόνο οι αντιφάσεις που παρουσίασαν τα 
λεγόμενό του. Η όλη συμπεριφορά του μετά την εξαφάνισή 
και την ανεύρεση του πτώματος της αργότερα τον έφεραν 
αντιμέτωπο με το έγκλημα στο ρόλο του δράστη.

Το γεγονός ότι λ ίγες μέρες μετά την εξαφάνισή της, όταν 
συγκεκριμένα επικοινώνησε γ ι’ αυτό με τον πατέρα της, ζή
τησε απ’ αυτόν ν ’ ανέβει στην Αθήνα, ν ’ ανο ίξει το σπίτι της 
και να πάρει τα πράγματά της, αδειάζοντας έτσ ι το σπίτι, για 
να μην πληρώνει άσκοπα ενοίκια, έδειχνε ότι ήταν βέβαιος 
πως η Θεοδώρα δε θα ξαναγύριζε. Και βεβαιότητα μη επι- 
στροφής σ’ ένα σπίτι που υπάρχουν τα πράγματά σου, υπάρ
χε ι μόνο όταν θεωρείσαι νεκρός. Άλλω στε η Θεοδώρα στο 
παρελθόν, όπως είχε αποδειχτεί ε ίχε λε ίψ ει αρκετές φορές 
και γ ι’ αρκετές μέρες, ποτέ όμως εκείνος δεν είχε μιλήσει για 
εξαφάνιση.

Ενώ είχε αποδειχτεί ότι από τ ις  9 Δεκεμβρίου πίστευε 
στην εξαφάνιση της Θεοδώρας και τη μη επιστροφή της, 
πράγμα για το οποίο ειδοποίησε και τον πατέρα της ένα δε
καήμερο αργότερα, δηλαδή περί τις  20 Δεκεμβρίου, κατάγ
γε ιλε  επίσημα την εξαφάνισή της στο Τμήμα Αναζητήσεων 
της Υ.Α.Π.Π. την 17 Ιανουάριου 1978, δηλαδή μετά από 39 
ημέρες. Κι ενώ από τό τε  (17 Ιανουάριου) μέχρι τη μέρα που οι 
εφημερίδες έγραψαν την ανεύρεση του πτώματος, τηλεφω 
νούσε κάθε πρωί στο Τμήμα Αναζητήσεων της Υ.Α.Π.Π., ρω
τώντας αν βρέθηκε η Κλάπα, απ’ τη μέρα εκείνη σταμάτησε 
κάθε τηλεφώνημά του, παρόλο που, όπως κατάθεσε ο εργο

δότης του, είχε διαβάσει τ ις  εφημερ ίδες και συζητούσε μαζί 
του το γεγονός, αναφερόμενος μ' επιμονή στο ωρολόγι.

Από την ημέρα που γράφτηκε η είδηση στις εφημερ ίδες 
αγόρασε και κρατούσε στο σπίτι του καθημερινά τρ εις  του 
λάχιστον. Κι όμως ουδέποτε μέχρι τό τε  ε ίχε αγοράσει εφημε
ρίδα. Στη δε Ασφάλεια Προαστίων παρουσιάστηκε την επο
μένη της δημοσιεύσεως από τ ις  εφημερίδες, του ότι επ ίκειτο 
η αναγνώριση του πτώματος απ’ το δακτυλικό αποτύπωμα και 
μάλιστα μετά από παρόρμηση του εργοδότη του.

Πριν την εξαφάνιση της Κλάπα, ε ίχε αγοράσει μοτοσι
κλέτα  στην οποία είχε τοποθετήσει μεγάλη σχάρα, ικανή να 
σηκώσει ακόμα και μπαούλο. Τη μοτοσικλέτα, όμως, πούλησε 
λ ίγες μέρες μετά την εξαφάνισή της και μάλιστα σε χαμηλή 
τιμή και χωρίς λόγο. Ό σο για το περιτύλιγμα του δεματοποιη- 
μένου πτώματος που όπως είχε αποδειχτεί ήταν το εξωτερικό 
κάλυμα παιδικού στρώματος, μπορούσε να το είχε προμη
θευ τε ί από κοντινό προς το σπίτι του χώρο -  σκουπιδότοπο, 
όπου οι κάτοικοι της συνοικίας πετούσαν παλιά στρώματα, 
κουβέρτες κι άλλα άχρηστα αντικείμενα.

Κατά πόσο λοιπόν έλεγε την αλήθεια ο Κουτσοσταύρος 
όταν υποστήριζε ότ ι δεν είχε καμιά σχέση με το έγκλημα;

ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΕΞ;
Κι ενώ το πρώτο πενθήμερο περνάει με τ ις  εξαντλητικές 

ανακρίσεις του Κουτσοσταύρου, ο πατέρας, η αδελφή και το 
άλλο συγγενικό περιβάλλον της Κλάπας εκφράζουν υπόνοιες 
κατά του Βασιλείου Ζαχαρόπουλου με τον οποίο η Κλάπα είχε 
αποκτήσει το εξώγαμο παιδί και βρισκόταν από χρόνια μαζί 
του στα δικαστήρια.
Ακόμα, εκφράζουν βάσιμες υπόνοιες και κατά του σε διά
σταση άνδρα της Βασιλείου Κλάπα. Τόσο ο Ζαχαρόπουλος 
όσο και ο Κλάπας είχαν συχνά απειλήσει τη Θεοδώρα με 
θάνατο, προσπαθώντας ν ’ αποφύγουν τους εκβιασμούς της.

Οι υπόνοιες όμως αυτές αποδεικνύονται αστήρικτες όταν 
διαπιστώνεται ότι ο Βασίλειος Ζαχαρόπουλος, στο κρίσιμο 
χρονικό διάστημα δεν είχε απομακρυνθεί ούτε ώρα απ’ το 
χωριό του Δαφνιώτισσα Ηλείας και ο Βασίλειος Κλάπας στο 
ίδ ιο διάστημα βρισκόταν στην Αβάνα με το καράβι που ’χε 
μπαρκάρει.

Αλλά, τη στιγμή που απ’ το χορό των υπόπτων αποχωρού
σαν ο Ζαχαρόπουλος και ο Κλάπας, έμπαιναν σ’ αυτόν άλλα 
πρόσωπα γνωστά μόνο μετά μικρά τους ονόματα. Στο σπίτι 
της Κλάπα είχαν βρεθεί αρκετά άλμπουμ με φωτογραφίες 
που σε πολλές απ αυτές εμφανιζόταν γυμνή σε πόζες προ
κλητικές και μάλιστα τέ το ιες  που έδειχναν πως είχαν αποθα
νατισ τε ί για  να εξυπηρετήσουν κάποιο σκοπό. Πέρα απ’ αυτό, 
είχαν αρχίσει να φτάνουν πληροφορίες για συμμετοχή της σε 
τα ιν ίες  «πορνό» και σε κυκλώματα που οργάνωναν όργια σε
ξουαλικά. Δεν ήταν λ ίγο ι αυτο ί που έλεγαν πως κάποιοι θέλη
σαν να της κλείσουν το στόμα για να μην αποκαλύψει 
πρόσωπα αναμιγμένα σ’ αυτά τα κυκλώματα, που εκβίαζε 
προσπαθώντας ν ’ αποσπάσει χρηματικά ποσά. Ακόμα, μιλού
σαν για εφαρμογή του νόμου της σιωπής, φαινόμενου που 
παρατηρείται συχνά στον κύκλο του υποκόσμου. Στην περί
πτωση αυτή θα πρεπε οι έρευνες να στραφούν στον κόσμο 
της περιθωριακής νύχτας, στους ανθρώπους δηλαδή που 
ζουν και κ ινούντα ι στο σκοτάδι της παρανομίας διεπόμενοι 
απ' τους δικούς τους νόμους.

Ηταν, όμως, πράγματι αναμιγμένη η Κλάπα σε τέτο ια  κυ
κλώματα; Ο Μανόλης Κουτσοσταύρος με μισόλογα προσπά
θησε να συγκαλύψει την ερωτική ζωή της Κλάπα, αναφέρον-
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τας μόνο ό τ ι αν ήξερε ένα πρόσωπο κάτι γ ι' αυτή, θα 'ταν η 
φίλη της δολοφονηθείσας «Νία», που συχνά έβγα ιναν νύχτα 
μαζί.

Ποια όμως ήταν η «Νία» και που θα μπορούσε ν' αναζητη
θεί;

Ο Μ ανόλης Κουτσοσταύρος που φαινόταν πως ήταν το 
μοναδικό «κλειδί» στην υπόθεση, ε ίχ ε  πέσει σε τόσες α ντι
φάσεις, ώστε απασχολούσε ακόμα τους ανακρ ιτές  του με το 
αν ήταν αυτός ο δράστης χωρίς να μπορεί να βοηθήσει σε 
τίποτα την υπόθεση. Και μόνο όταν οι ανακρ ιτές  του πείστη
καν πως ήταν άτομο με κλονισμένο τον ψυχικό του κόσμο και 
πως ό ,τι κι αν ε ίχε κάνει δυσχεραίνοντας τη θέση του το 'χε 
κάνει άθελά του και στην προσπάθειά του -  λανθασμένη βέ
βαια -  να διώ ξει τ ις  υπόνοιες από πάνω του και τούτο  γ ια τί 
π ίστευε έμμονα απ' την πρώτη στιγμή πως θα θεω ρούνταν ως 
δράστης του εγκλήματος, μπόρεσε με κατάλληλους χε ιρ ι
σμούς να φανεί χρήσιμος.

Ετσι, αποκάλυψε ότι η «Νία» ήταν παντρεμένη με κάποιο 
ναύτη και ότ ι έμ ενε κάπου στην Καλλιθέα, χωρίς όμως να 
θυμάτα ι το  δρόμο. Στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τη 
μνήμη του οι Αξιω ματικο ί της Υ.Α.Π.Π.. τον έστε ιλαν  με συν
άδελφό τους και με υπηρεσιακό αυτοκ ίνητο  να περιπλανηθεί 
σ όλη την περιοχή της Καλλιθέας. Ό μω ς μετά  από δώδεκα 
ώρες περιπλάνηση το μόνο που κατόρθωσε να θυμηθεί ήταν 
ότι το  σπίτι βρ ισκόταν κάπου κοντά στο σταθμό του η λεκτρ ι
κού σιδηρόδρομου.

Έ τσ ι το μόνο που απέμεινε στους ά ντρες της Υ.Α.Π.Π. 
ήταν η αναζήτηση σπίτι με σπίτι του ζευγαριού, που τα  μονα
δικά χαρακτηρ ιστικά  του σ το ιχε ία  ήταν το ότ ι ο άντρας υπη
ρετούσε τη θητε ία  του ως ναύτης και το  υποκοριστικό της 
γυνα ίκας «Νία».

Μ' αυτά τα σ το ιχεία  γ ια  οδηγό βρέθηκε το σπιτάκι της 
Γράμμου 29, ιδ ιοκτησ ίας δυο ηλικιωμένων γυναικών, που δή
λωσαν πως το ζευγάρ ι ε ίχ ε  μετακομ ίσει από τ ις  17 ή 19 Φε
βρουάριου 1978. Οι δυο γρ ιές  τα μόνα που ήξεραν ήταν πως 
το  ζευγάρ ι καταγόταν από χωριό της περιοχής Πατρών, πως 
ε ίχε ένα μικρό αγοράκι και πως ο ναύτης υπηρετούσε στη 
Σαλαμίνα.

Οι έρευ νες  πια σ τρέφ οντα ι στους ναύτες που υπηρετούν 
στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας με αποτέλεσμα να εντοπ ισ τε ί ο 
ναύτης Γιώργος Καράμπελας από τον Ά νω  - Αλισό Πατρών, 
παντρεμένος με την Ευγενία (Νία), που νοίκιαζαν στην Μ εγά
λου Αλεξάνδρου 52 της Νέας Σμύρνης.

Η «Νία», ήταν το  πρόσωπο που έρ ιξε το  περισσότερο φως 
στην προσωπικότητα της Κλάπα. Αποκάλυψε πως ε ίχε γνω ρι
σ τε ί μαζί της στο τέλο ς  του 1976 και ό τ ι εκε ίνη  την είχε 
παρασύρει να πηγαίνει αντί αμοιβής με άντρες, δηλώνοντας 
κατηγορηματικά πως η Κλάπα ασχολούνταν μ' αυτό συστημα
τικά  από πολύ καιρό. Αποτέλεσμα ήταν να εγκα τα λείψ ε ι κι 
αυτή τη δουλειά  της και μαζί με την Κλάπα να εκδ ίδοντα ι 
καθημερινά σε διάφορα ξενοδοχεία  της Αθήνας με άντρες 
που «ψάρευαν» στην περιοχή της Ομόνοιας.

ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΥΠΟΠΤΟΙ

Η Ευγενία Καράμπελα ήταν γεγονός ότι δ ιέθ ετε  άριστη 
μνήμη. Έ τσ ι το ό τ ι θυμήθηκε πως με την Κλάπα ε ίχε συναν
τη θ ε ί στις 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου, ενώ την επομένη 8 Δ εκεμ 
βρίου μαζί με τον άντρα της έφ υγε για την  Πάτρα, απ' όπου 
γύρισαν στις 10 Δεκεμβρίου, χωρίς να ξαναθρεθούν μαζί της, 
βοήθησε στη χρονική εντόπιση της εξαφανίσεως, που με βε
βα ιότητα  τοπ οθετήθηκε στο βράδυ της 8ης Δεκεμβρίου.

Στο κρίσιμο χρονικό διάστημα φαινόταν πως με τον άντρα 
της ε ίχε  πάει στην Πάτρα, ενώ στις επόμενες ημέρες η ίδ ια 
ε ίχε  ε ισαχθεί στο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων Συγγρού για 
θεραπεία της από αφροδίσ ιο νόσημα, και ο άντρας της είχε 
γυρ ίσει στη μονάδα του.

Με τ ις  πρώτες καταθέσ εις  της Καράμπελα ο κύκλος των 
υπόπτων αντί να σ τενέψ ει ευρύνετα ι, αφού εκφράζει υπό
νο ιες  ενοχής εναντίον  κάποιου «Τάκη» ταξιτζή, τύπου που 
σύχναζε στα μπαρ τη ς  Ομόνοιας και κάποιου «Μανόλη»», 
πενηντάρη στην ηλικ ία  τροφοδότη πλοίων με τον οποίο η ίδ ια 
ε ίχ ε  κάνει έρωτα σε ξενοδοχείο  του Σκαραμαγκά.

Ο «Τάκης ο Ταξιτζής» ήταν γνωστός τύπος σ' όλες τ ις  
κο ινές γυνα ίκες που χρησιμοποιούσαν για  πιάτσα την Ομό
νοια, χωρίς όμως καμιά απ' α υτές να ξέρ ε ι κάτι περισσότερο 
γ ι αυτόν. Πέρα απ’ αυτό όλες δήλωσαν κατηγορηματικά ότι 
ε ίχ ε  εξαφ ανισ τε ί από δίμηνο και πλέον. Τελικά βρέθηκε κά
ποιος ταξιτζής που γνώριζε το νομό καταγωγής του και έτσ ι 
μπόρεσαν οι εκ ε ί Υπηρεσίες Χωροφυλακής να εξακριβώσουν 
τα σ το ιχεία  του και τη δ ιεύθυνσή του, απ' την οποία όμως είχε 
μετο ικήσει. Με τ ις  πληροφορίες των γειτόνω ν βρέθηκε η 
γυνα ίκα του, που ήταν σε διάσταση μαζί του και αυτή με τη 
σειρά της μπόρεσε να βοηθήσει στον εντοπισμό του. Βρίσκε
τα ι ο «Τάκης ο Ταξιτζής» χωρίς όμως να βγε ι κάτι θετ ικό  απ' 
την εξέτασή του πέρα απ’ το  ό τ ι δήλωσε πως μεταξύ της 
Κλάπα και της Καράμπελα δεν υπήρχε φιλία, αλλά έχθρα που 
ξεκ ινούσε από την αμοιβαία ζήλεια  που ένιωθε η κάθε μια για 
την  άλλη.

Α ναζητείτα ι ο «Μανόλης». Είναι κι αυτός γνωστός στην 
όψη σε πολλές πόρνες της Ομόνοιας, αλλά άγνωστα τ ' άλλα 
του στοιχεία. Εκεί κι αυτός εξαφ ανισ τε ί από δίμηνο και πλέον 
απ' την πιάτσα. Σ τις φω τογραφ ίες των σεσημασμένων που 
επ ιδεικνύοντα ι σ τις «πεταλούδες» της νύχτας δεν αναγνωρί
ζετα ι. Η Καράμπελα και άλλες γυνα ίκες του «συναφιού» της 
παρακαλούνται σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή μαζί του, 
νά τον καθυστερήσουν και να ειδοποιήσουν συνάμα την 
Υ.Α.Π.Π. Πράγματι μια ημέρα κάποια απ' τ ις  «γυναίκες» της 
Ομόνοιας τηλεφ ω νεί ό τ ι «φάνηκε» ο Μ ανόλης και μάλιστα ότι 
ε ίχ ε  «πάει» μαζί με τη «Νία». Η Καράμπελα κρατόει όμως 
μυστική αυτή τη συνάντηση και δεν ειδοπ οιεί την Υ.Α.Π.Π. 
παρά την επομένη και αφού π ιέζετα ι γ ι' αυτό απ' τη γυναίκα 
που είχε κάνει το τηλεφώνημα. Δ ικα ιολογε ίτα ι λέγοντας πως 
ο «Μανόλης» ήταν β ιαστικός και δ ίνε ι σαν μόνη πληροφορία 
το ότ ι ε ίχε πρόσφατα νοσ ηλευτε ί για  καρδιακό νόσημα σε 
νοσοκομείο της Αθήνας.

Νέες έρευνες, στα νοσοκομεία  του λεκανοπέδιου της Α τ
τικής αυτή τη φορά. Από τον κατάλογο των 160 ατόμων με το 
όνομα «Εμμανουήλ» που είχαν νοσ ηλευτε ί στα νοσοκομεία 
το τελευ τα ίο  τετράμηνο, αποκλείονται λόγω ηλικ ίας τα 75 και 
από τα υπόλοιπα 85 τα 70 για δ ιάφορους ε ιδ ικούς λόγους. Οι 
υπόλοιποι 15 αναζητήθηκαν και βρέθηκαν όλοι, με αποτέλε
σμα να βρεθεί ο αναζητούμενος «Μανόλης» φ ίλος των δύο 
γυναικών, που όμως απέδειξε εύκολα πως δεν ε ίχε  καμιά 
σχέση με το έγκλημα τον ίζοντας κι αυτός, όπως και ο «Τάκης 
ο Ταξιτζής» πως οι δύο γυνα ίκες που γνώριζε πολύ καλά, 
παρόλο που εμφανίζονταν σαν φ ίλες, μ ισούνταν με πάθος και 
η μια συκοφαντούσε την άλλη.

Και ενώ οι δυο ύποπτοι αποκλείονται, ε ιδ ικές  ομάδες της 
Υ.Α.Π.Π. εξετάζουν περισσότερα από 150 πρόσωπα τα οποία 
αποδεικνύοντα ι γνωστά του θύματος. Ο κύκλος των προσώ
πων αυτών απ οτελείτα ι από υπαλλήλους ξενοδοχείω ν - πορ
νείων της Ομόνοιας του Συντάγματος και του Κολωνακίου, 
καμαριέρες, πελάτες πορνών, σερβ ιτόρους και δ ιευθυντές
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καφετεριών και πόρνες. Υφάδι - υφάδι σχηματίζεται η προσω
πικότητά της Κλάπα απ' την οποία ξεχωρίζουν τρία βασικά 
στοιχεία, χωρίς όμως να υπάρχει και η εξήγησή τους. Το 
πρώτο ήταν ότι η Κλάπα δούλευε όλες τ ις  ημέρες του μήνα σ' 
αντίθεση μ’ όλες τις  πόρνες που διέκοπταν υποχρεωτικά 
κατά τις  μέρες της εμμηνορησίας. Το δεύτερο ήταν ότι δεν 
ακολουθούσε πελάτες στα σπίτια τους παρά μόνο όταν γνώ
ριζε καλά κάποιον απ' αυτούς.

Πράγμα που σήμαινε πως αν την είχε σκοτώσει πελάτης 
της αυτός ανήκε στον κύκλο των πολύ φιλικών προσώπων 
της. Το τρ ίτο  ήταν το ότι ποτέ δεν δ ιανυκτέρευε έξω από το 
σπίτι της και δεν γυρνούσε σ' αυτό αργότερα απ' τ ις  οκτώ το 
βράδυ. Και κάτι ακόμα: Μια απ' τις  γυνα ίκες του κύκλου της 
επιβεβαίωσε το μίσος που υπήρχε ανάμεσα στην Κλάπα και 
στην Καράμπελα. Η πρώτη παρόλο που συγκέντρωνε τις  προ
τιμήσεις των περισσότερων αντρών, δ ιέδ ιδε πως η δεύτερη 
είχε αφροδίσιο νόσημα και μάλιστα κονδυλώματα, μ’ αποτέ
λεσμα η Καράμπελα να 'χε ι τις  λ ιγότερες προτιμήσεις και να 
’ναι η «φτωχότερη» της παρέας.

Δ ε ξ ι ά  ε π ά ν  ω : Η «Νία» ή Ευγενία Καράμπελα, συνάδελφος 
της Κλάπα στο αρχαιότερο γυναικείο «επάγγελμα» και ανταγωνίστριά 
της. Κ ά τ ω  α ρ ι σ τ ε ρ ά :  Ο Γιώργος Καράμπελας, σύζυγος και 
προαγωγός της «Νιας». Η μείωση των εσόδων του από τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό της Κλάπα, τον οδήγησε στο φόνο.

ΥΠΟΠΤΗ Η «ΝΙΑ»
Τα νέα στοιχεία φυσικό ήταν να φέρουν πρώτο στον κατά

λογο των ύποπτων το πρόσωπο της Ευγενίας ή Νιας Καράμ
πελα. Εξακριβώνεται έτσ ι ότι το ζευγάρι στις 9 Δεκεμβρίου 
ήταν πράγματι στον Άνω  Αλισό -  Πατρών, απ' όπου γύρισε 
στην Αθήνα στις 10 Δεκεμβρίου. Στις 11 Δεκεμβρίου ο Γιώρ
γος Καράμπελας γύρισε στο «Α/Γ Κως» κι έφυγε αμέσως για 
άσκηση, ενώ στις 12 Δεκεμβρίου η Νία μπήκε στο Νοσοκομείο 
Συγγρού για θεραπεία, πάσχουσα από κονδυλώματα. Το ζευ
γάρι δ ιέθετε  ιδ ιόκτητο  αυτοκίνητο και η Νία εκδ ιδόταν όχι 
μόνο εν γνώσει του άντρα της, αλλά και με την προτροπή του.

Από την εξέταση των δύο ηλικιωμένων γυναικών πρόκυ- 
ψαν πολλά σημαντικά για την υπόθεση στοιχεία, μεταξύ των 
οποίων ότι το παιδί της Ευγενίας τον περισσότερο καιρό 
πρόσεχε η μητέρα της, η οποία μάλιστα το τελευ τα ίο  εξάμηνο 
του 1977 το χε πάρει μαζί της στην Πάτρα. Λίγο καιρό πριν την 
μετακόμιση του ζευγαριού, ε ίχε φ ιλοξενηθεί στο σπίτι τους 
ένα φ ιλικό τους ζευγάρι. Μια απ' τ ις  ημέρες εκε ίνες  η Νία 
ξυλοκόπησε τη φ ιλοξενούμενη γυναίκα μ’ αποτέλεσμα το 
φ ιλοξενούμενο ζευγάρι να φύγει την άλλη μέρα.

Η Νία με τον άντρα της μετακόμισαν νύχτα και χωρίς καμιά 
προειδοποίηση, εγκαταλείποντας πολλά παλιά πράγματα σε 
κάποια αποθήκη του σπιτιού. Ο Αξιωματικός που ερεύνησε τα 
πράγματα αυτά, βρήκε μεταξύ άλλων κι ένα παλιό παιδικό 
κρεβάτι της ο ικογένειας Καράμπελα, χωρίς στρώμα. Ο ίδ ιος 
Αξιωματικός συνεχίζοντας τ ις  ερωτήσεις του, σαν από ένστι
κτο ρώτησε που η Νία άπλωνε για στέγνωμα τα πλυμμένα 
ρούχα. Οι δύο γρ ιές υπέδειξαν τα συγκεκριμένα σημεία, με 
αποτέλεσμα ν' αποδειχτεί ότι η απόσταση μεταξύ των ση
μείων τα ίρ ιαζε απόλυτα με το μήκος του σχοινιού που περ ιτύ
λ ιγε το δεματοποιημένο πτώμα. Οι γρ ιές είχαν άλλωστε πει 
ότ ι το σχοινί ε ίχε αφα ιρεθεί αρκετές μέρες πριν τη μετακό
μιση του ζευγαριού.

Καλείτα ι για νέα εξέταση η Καράμπελα και δηλώνει ότι το
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Κυνηγώντας το έγκλημα

κρεβατάκι με το στρώμα το  'χε μ εταφ έρ ε ι στον Ά νω  Αλισό, 
στο σπίτι των πεθερικών της. Ταχύτατα εξετά ζοντα ι τα πεθε
ρικά της που δηλώνουν άγνοια του γεγονότος και η έρευνα 
που ακολουθεί απ οδεικνύει ότ ι στο σπίτι τους δεν υπάρχει 
παιδικό κρεβάτι. Αναιρώντας στη συνέχεια  η Ευγενία ομολο
γ ε ί πως το  κρεβατάκι ε ίνα ι εκε ίνο  που βρέθηκε στην απο
θήκη, υποστηρίζοντας πως δε θυμάται τ ι απογίνε το  στρώμα.

Έ ρ χετα ι όμως στη συνέχεια  η εξέταση τη ς  μητέρας της 
γυνα ίκας με όλα τα χαρακτηρ ιστικά  της γνήσιας επαρχιώτι- 
σας, η οποία μεταξύ των άλλων κα τα θέτε ι ό τ ι έλειπ ε μέχρι την 
επομένη τη ς  Πρωτοχρονιάς του 1978 στην Πάτρα, και στο 
γυρισμό της τη 2 Ιανουάριου διαπίστωσε πως στο παιδικό 
κρεβάτι δεν υπήρχε στρώμα. Σε σχετική ερώτησή της, η κόρη 
της απάντησε ό τ ι πέταξαν το  στρώμα γ ια τ ί ήταν παλιό και 
σάπιο και πως γρήγορα θ' αγόραζαν άλλο. Νέα αντίθεση λο ι
πόν με τα λεγάμενα  απ' το  ζεύγος Καράμπελα που και στην 
τελ ευ τα ία  τους εξέταση υποστηρίζουν -  αγνοώντας τα κατα- 
τεθ έν τα  από τη  μητέρα της Νιας -  ό τ ι το  στρώμα π ετάχτηκε 
κατά τη  μετακόμιση, δηλαδή στις 19 Φεβρουάριου.

Αλλά, ενώ όλα τα σ το ιχεία  αυτά επ ιβαρύνουν με βάσιμες 
υπόνοιες τη θέση του ζευγαριού, η μητέρα της Κλάπα αδυνα
τ ε ί να γνω ρίσει το  κάλυμα του στρώματος και την  κουβέρτα 
με την οποία ήταν τυλ ιγμένο  το  στρώμα. Ακόμα την  ίδ ια  αδυ
ναμία εκδηλώ νουν και ο ι πρώτοι ιδ ιο κτή τες  του στρώματος, 
κάτο ικο ι Πατρών που βρέθηκαν με την υπόδειξη της μητέρας 
της Κλάπα, ο ι οποίοι είχαν δωρήσει σ' αυτή το παιδικό κρε
βάτι.

Ομως το  στρώμα όταν γεμ ίζε ι και ράβετα ι τα ιρ ιά ζε ι από
λυτα  στο κρεβάτι. Τι μπορεί να συμβαίνει; Οι Αξιω ματικο ί της 
Υ.Α.Π.Π. π ιστεύουν ό τ ι το  στρώμα δεν αναγνω ρίζετα ι γ ια τί 
έχουν αλλοιω θεί τα  χρώματά του από τα πτωματικά υγρά και 
την πολύμηνη υγρασία.

Στο μεταξύ ένα ακόμα γεγονός φ έρνε ι την  Νία αντιμέτωπη 
με την  αλήθεια. Σε άσχετο χρόνο και συζήτηση ε ίχ ε  πει ότ ι το 
θύμα ε ίχ ε  αρκετά  χρήματα σε Τράπεζα, πράγμα που τέθηκε 
υπό λεπτομερή έρευνα. Ό μω ς από τον έλεγχο που έκαναν 
μεταξύ των καταθετώ ν τους όλες οι Τράπεζες αυτό αποδεί
χτηκε αναληθές και συμπλήρωσε το  χορό των πληροφοριών 
που ε ίχ ε  δώσει μέχρι τό τε  η Καράμπελα και είχαν αποδειχτεί 
παραπλανητικές...

ΤΗΣ ΕΠΑΙΡΝΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
Η Ευγενία και ο Γιώργος Καράμπελας εξετάζοντα ι επανει

λημμένα, χωρίς όμως να χάσουν την ψυχραιμία τους, αρνού ν- 
τα ι τα πάντα. Στους ανακρ ιτές τους, όμως, δ ίνετα ι η εν τύ 
πωση ό τ ι η Ευγενία επηρεάζετα ι από τον άντρα της και αυτό 
την εμποδίζει να πει την αλήθεια. Έ τσ ι περ ιμένουν την 
κατάλληλη στιγμή, που τους δ ίνετα ι όταν ο Γιώργος Καράμ
πελας τιμω ρείτα ι στη μονάδα του για πειθαρχικό παράπτωμα 
και για  μερ ικές μέρες του α φ α ιρείτα ι το δικαίωμα της εξόδου.

Η Ευγενία που καλείτα ι εντελώ ς ξαφνικά για ανάκριση 
εξετά ζετα ι εξα ντλητικά  και για  ένα δεκαεξάωρο περίπου, 
π έφτοντας διαρκώς σε αντιφάσεις, με αποτέλεσμα να ομολο
γήσει πως πράγματι η ίδ ια  μαζί με τον άντρα της στραγγάλι
σαν την Κλάπα.

Χωρίς να της δοθε ί ευκα ιρ ία  για ξεκούραση, ρω τιέτα ι για 
τ ις  συνθήκες του εγκλήματος και τα κίνητρα. Απαντάει ψύ
χραιμα αναφερόμενη στο μίσος που ε ίχε γεννηθ ε ί από καιρό 
μέσα της από το γεγονός ό τ ι η Κλάπα με αθέμ ιτο  τρόπο της 
έπαιρνε όλους τους καλοπληρωτές πελάτες της. Και συγκε
κριμένα, ενώ είχαν συμφωνήσει να μην αποκαλύπτει η μια τα

μυστικά της άλλης, η Κλάπα «κάρφωνε» στους δ ικούς της 
πελάτες ότ ι ήταν παντρεμένη, με αποτέλεσμα να την εγκατα 
λείπουν εκε ίνο ι που κατά διαστήματα παρουσιάζονταν «τσιμ- 
πιμένοι» μαζί της και της πρόσφεραν τα  περισσότερα δώρα 
και χρήματα. Πέρα απ' αυτό απ' τη στιγμή που η Κλάπα είχε 
πληροφορηθεί ότ ι εκε ίνη  ε ίχε  κονδυλώματα, «έβγαλε 
βρώμα» μ αποτέλεσμα η Νία να χάνει όλο και περισσότερους 
πελάτες και να ρχετα ι όλο και περισσότερο σε ρήξη με τον 
άντρα της που θλεπε να λ ιγοστεύουν οι «αποδοχές» του. Η 
Θεοδώρα αντίθ ετα  ε ίχε  «τρελαθεί στο χρήμα» κλέβοντας 
τους πελάτες της Νιας και δουλεύοντας ακόμα και τ ις  ημέρες 
της εμμηνορησίας αφού τοποθετούσε στον κόλπο της ειδ ικό 
β α μ β ά κ ι. . .

Συζητώντας με τον άντρα της το  πρόβλημα, αποφάσισαν 
να βγάλουν απ’ τη μέση την Κλάπα. Έ τσι, γ ι' αυτόν το σκοπό 
την επ ισκέπτονται στο σπίτι της στις 6 και 7 Δεκεμβρίου. Είναι 
εκεί, όμως, ο Κουτσοσταύρος και η παρουσία του αποτελεί 
εμπόδιο στο όλο πρόγραμμα. Έ τσ ι την επ ισκέπτονται και το 
πρωί της 8ης Δεκεμβρ ίου και την παίρνουν μαζί τους, δήθεν 
για μια εκδρομή μέχρι το  Σούνιο. Κατά τη διαδρομή κάνουν 
αναγνώριση των σημείων όπου θα μπορούσαν να ξεφορτω 
θούν το  πτώμα της και στη συνέχεια  επ ιστρέφουν στο σπίτι 
τους στην Καλλιθέα. Η Νία αφ ήνει για  λ ίγο τον άντρα της μόνο 
με την  Κλάπα, πηγαίνοντας μέχρι το γε ιτο ν ικό  περίπτερο για 
ν' αγοράσει ένα ξυραφάκι. Στην επιστροφή τον βρίσκει πάνω 
απ το κεφάλι της Θεοδώρας. Η φίλη της ε ίνα ι ήδη στραγγαλι
σμένη, νεκρή. Τυλίγουν το  πτώμα με μια κουβέρτα που 'χε 
ξεχάσει σπίτι του κάποιος φ ίλος τους στο παρελθόν και το 
δένουν με το σχοινί τη ς  μπουγάδας και μετά βγαίνουν για  |  
φαγητό σε κάποια ταβέρνα στις Τζιτζιφ ιές. Γυρίζουν μεσάνυ
χτα οιχεδόν, λύνουν το πτώμα και το δένουν καλύτερα, τυλί- 
γοντάς το εξω τερ ικά  με το κάλυμμα που αφαιρούν απ' το 
στρώμα του παιδικού κρεβατιού.

Στη συνέχεια  φορτώ νοντας το πτώμα στο «πορτ - μπαγ- 
κάζ» του αυτοκ ινήτου το μεταφ έρουν και το πετάν στα βρά
χια της Αναβύσου, ενώ την επομένη φεύγουν για την Πάτρα.
Στο δρόμο πετάν τα παπούτσια του θύματος, το  μισό γέμισμα 
του στρώματος -  τ ’ άλλο μισό το πέταξαν σε σκουπίδια -  και 
την τσάντα, αφού πρώτα την κόβουν σε μικρά κομμάτια. Το 
περ ιεχόμενο της τσάντας το καίνε στο πατρικό σπίτι του 
Καράμπελα στον Ά νω  Αλισό.

Την επομένη της ομολογίας της Ευγενίας Καράμπελα. 20 
Απριλίου 1978, ένα μήνα δηλαδή μετά την ανεύρεση του πτώ
ματος. συλλαμβάνετα ι ο άντρας της που αρνε ίτα ι τα πάντα, 
ακόμα κι όταν διαπιστώνει ότ ι τους ε ίνα ι γνωστά στο ιχεία  που 
μόνο εκε ίνος και η γυνα ίκα  του γνώριζαν.

Τελικά μετά από πολύωρη ανάκριση ομολογεί το έγκλημα, 
τον ίζοντας ότι όταν γύρισε η Ευγενία απ’ το περίπτερο δεν 
ε ίχε στραγγαλίσει τη Θεοδώρα, αλλά την είχε μόνο ακινητο- 
ποιήσει σφ ίγγοντας το λαιμό της με τα χέρ ια  του. Η Ευγενία 
μπαίνοντας στο δωμάτιο έδεσε με σχοινί το λαιμό της Θεο
δώρας και τραβώντας ο καθένας και μια άκρη τη στραγγάλι
σαν, γεγονός που τελ ικά  σε νέα συμπληρωματική της απολο
γία  παραδέχτηκε η Ευγενία.

Ετσι έκλεισε η υπόθεση Κλάπα, μια απ' τ ις  λ ίγες  υποθέσεις 
που βγήκαν μ’ έντονη ανακρ ιτική δραστηριότητα, χωρίς κα
νένα επ ιστημονικό σ το ιχείο  ικανό να βοηθήσει έστω και στο 
ελάχιστο, παρά μόνο στην εξακρίβωση της τα υτό τητας του 
θύματος από το  δακτυλικό αποτύπωμα. Ή ταν μια πραγματικά I  
σημαντική επ ιτυχία της Χωροφυλακής που για ένα ολόκληρο 
μήνα δούλεψ ε μεθοδικά, πετυχα ίνοντας τελ ικά  το  ακατόρ
θωτο.

478 -  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ



Η Χωροφυλακή στα γράμματα

Η Χωροφυλακή 
στα γράμματα

0 τίτλος αυτός θα ξαφνιαζε ίσως και εμάς τους ίδιους αν δεν 
τύχαινε να έχουμε ασχοληθεί ως ένα σημείο με τη μελέτη 
άγνωστων πτυχών της μακρόχρονης ιστορίας του Σώματος.

0α μας ξάφνιαζε επειδή η 150χρονη πορεία της Χωροφυλα
κής είναι αναπόσπαστα δεμένη με φτερουγίσμοτα εθνικής κοι 
κοινωνικής προκοπής μα κοι ενδιάμεσες -  και ήταν αρκετές 
δυστυχώς -  περιπέτειες κοι ουμφορές. Ύστερα δεν πρέπει νο 
ξεχνάμε ότι το αστυνομικό επάγγελμα είναι απο τη φύση του 
τόοο άκληρο και τόσο επίπονο, ώοτε να μην αφήνει πολλά 
χρονικά περιθώρια γιο πνευματικές ενασχολήσεις.

Ακόμη θα πρέπει νο σημειωθεί κοι τούτο: Στο παλιό τα 
χρόνια αυτου του είδους οι ενασχολήσεις χαρακτηρίζονταν σαν 
«τύρβη περί πολλά» με επακόλουθο την παρομέληοη της υπηρε
σίας.

Η θεώρηση ουτή αποτελούσε θο έλεγε κανείς, τον κοινο 
πορανομαστή για όλους τους κλάδους της δημόσιας διοίκησης. 
Η περίπτωση του Κορυωτόκη, αποτελεί σίγουρα την πιο χαρα
κτηριστική και ουνόμο δραματική επιβεβαίωση.

Οι όνδρες της Χωροφυλακής, μπροστο σ' αυτή την αμείλικτη 
προγμοτικότητα, αναγκάζονταν νο μεταθέτουν την υλοποίηση 
της απόφασης για πνευματική δημιουργία στην περίοδο της 
αποστρατείας. Οι περισσότερο ανήσυχοι ή κατέφυγαν στη συγ
γραφή επαγγελματικών κυρίως βιβλίων ή δημοσίευαν κάπου - 
κάπου κάτι το λογοτεχνικό, χρησιμοποιώντας πολλές φορές 
ψευδώνυμο.

Περισσότερο παραγωγική στάθηκε η δεύτερη κατηγορία. 
Από μια πρόχειρη εκτίμηση διαπιστώνεται ήδη ότι μέοα σε 150 
χρόνια κυκλοφόρησαν γύρω στο 300 βιβλίο με συγγραφείς 
Αξιωματικούς - κάποτε και Υπαξιωμοτικούς - Χωροφυλακής.

Το εντυπωσιακό για την περίπτωση στοιχείο είναι ότι τα 
περισσότερα τυπώθηκαν με το υστέρημα των συγγραφέων τους. 
Πολλές απο τις εκδόσεις αυτές εντυπωσιάζουν ακόμη και σή
μερα όχι μονο για την πληρότητα αλλά και για τον όγκο τους.

Αρκεί να σημειωθεί ότι το 1859 - 70 οτον οι γραφικές τέχνες 
στην Ελλόδο δεν είχαν πολλές δυνατότητες το κολοτυπωμένο 
δίτομο «Λεξικόν Χωροφυλακής» του Υπομοιράρχου Γεωργίου 
Μοαχοβάκη έφτασε στις 1.400 σελίδες κανονικού σχήματος.

Ας ξαναγυρίαουμε όμως οτο θέμο μας. Οπως είναι γνωοτό 
από την απελευθέρωση κοι μέχρι τα τέλη του περασμένου 
αιώνα, όταν φάνηκε στο προσκήνιο της δημιουργίας η προσ
γειωμένη, ζωντανή και μεστή «Νέο Αθηναϊκή Σχολή», στην ελ
ληνική λογοτεχνία κυριαρχούσε το λόγιο ύφος του ρομαντισμού 
με όλους τους επηρεαομούς κοι όλες τις εκφράσεις του.

Η ποιητική δημιουργία της εποχής εκείνης σ' ένα μεγάλο της 
ποοοατό αποτελεί σήμερα μουαειοκό είδος. Μια από τις εξαιρέ
σεις, αποτελεί η ποίηση του ταγματάρχη Χωροφυλακής Γεωρ
γίου Ζολοκώστο (1805 - 1858). Μια έμμετρη δημιουργία για τον 
επικολυρικό τύπο και τη γλυκύτητα της δημοτικής στην τελική 
της έκφραση.

ΓΓ ουτό άλλωστε και μερικό από τα ποιήμοτό του μελοποιή
θηκαν. Οπως παρατηρεί ο Περανθης, η ποίηση του Ζαλοκώστα 
στρέφεται σε δύο πόλους: του ηρωικού στοιχείου και του οικο
γενειακού δράματος.

Πραγματικό στο Ζαλοκώστα ταιριάζει απόλυτο ο χαρακτηρι

σμός του «πονεμένου ποιητή» οφού σε ηλικία 16 χρόνων έχασε 
αε μια ημέρα κοι τους δυο γονείς του, ενώ όταν έγινε οικογε
νειάρχης έθαψε διαδοχικά εφτά παιδιά του.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλο τούτα το δυστυχήματα μαζί με 
την πολυτάραχη επονοατοτική και μετεπανοατοτική ζωή του, τον 
έφεραν παράκαιρο οτο θόνοτο . . .

Την εποχή που προαναφέραμε, η ελληνική πεζογραφία αρ
χικό κινείται στα χρονικά του Αγώνα κοι στη συνέχεια σε μια 
προέκτασή τους με συνηθισμένο μοτίθο την ιστορική και εθιμο- 
γραφική αφήγηση.

Στο πρώτο είδος ανήκουν το Απομνημονεύμοτο των αγωνι
στών του ’21 Αρχηγών Χωροφυλακής Σπόρου Μήλιου κοι Αρτε
μίου Μίχου, που γνώρισαν ως τα σήμερα ορκετές εκδόσεις. 
Ακόμη θα πρέπει να ανοφερθούν και οι ανέκδοτες κοι τηρούμε
νες σήμερα ατα Γενικά Αρχεία του Κρότους ιστορικές μελέτες 
του Συνταγματάρχου Χωροφυλακής Γεωργίου Κροκίδο που μαζί 
με τον συνάδελφό του Κων/νο Γενοβέλη είχαν σπουδάσει φιλο
λογία στην Ιόνιο Ακαδημία.

Κοι οι δύο αυτοί αξιωματικοί Χωροφυλακής όπως κοι μερι
κοί άλλοι (Μοσχοβάκης, Ελευθεριόδης κ.α.) εργάστηκαν στη 
σύνταξη στρατιωτικών περιοδικών, περιοδικών της Οθωνικής 
κοι πρώτης μετοοθωνικής εποχής («Ονήσανδρος», «Στρατιωτι
κός Αγγελος», «Στρατιωτική Εφημερίς» κ.λ.π.) γράφοντας 
κείμενα λογοτεχνικών αξιώσεων.

Την ίδιο εποχή αξιόλογο ήτον και το μεταφραστικό έργο του 
ταγματάρχη Χωροφυλακής Γεωργίου Παπαδοπούλου σε επαγ
γελματικές κοι γενικότερο επιμορφωτικές εκδόσεις του 
Υπουργείου Στρατιωτικών.

Στο δεύτερο είδος ανήκει το μυθιστόρημα του Ροδίτη Ενω
μοτάρχου Γεωργίου Ποπαοτομοτίου «Έρως, Πατρίς και μίσος» 
που τυπώθηκε οτην Αθήνα το 1894. Βασισμένο -  όπως εξηγεί ο 
ίδιος -  σε χειρόγραφα χρονολογούμενα από τα πρώτα χρόνια 
της τουρκικής κατόκτηαης οτη Ρόδο, δεν έχει τίποτε να ζηλέψει 
από την «Ηρωίδο της Ελληνικής Εποναστόσεως» του Στέφανου 
Ξένου, τον «Οόνο Βλέκα» του Παύλου Κολλιγα και αλλα δυσκο- 
λοδιάβαστα αήμερο ιστορικό και ηθικογραφικό μυθιστορήματα 
της εποχής εκείνης.

Το μυθιστόρημα του Ποπαοτομοτίου έχει μεγάλη ιστορική 
αξία και γι' αυτό ανατυπώθηκε πριν από λίγα χρόνιο με πλούσιο 
σχόλια οπό τη «Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου».

Οα πρέπει ακόμη νο σημειωθεί ότι ο ίδιος Ενωμοτάρχης 
άφησε και ονέκδοτο μέχρι οήμερο απομνημονεύματα.

Με την ευκαιρία σημειώνεται ότι ο νομοθέτης κοι συγγρα
φέας υποστράτηγος Χωροφυλακής Νικόλαος Τρουπόκης ανά
μεσα σε πολλά του επιστημονικό έργο έγραψε και το μυθιστό
ρημα «Η άγνωστος συμμορία» που δημοσιεύτηκε αε συνέχειες 
στο περιοδικό «Μεγάλη Στρατιωτική Εγκυκλοπαίδεια». Ακόμη 
οπομνημονεύμοτα με λογοτεχνικές αξιώσεις δημοσίευσαν στην 
περίοδο 1930 - 1965 οι Αξιωματικοί Χωροφυλακής Νικόλαος 
Τσαμπούλας (Συνταγματάρχης), Δρόσος Δροαόπουλος (Αντι
στράτηγος - Αρχηγός), Φώτιος Ζήρος (Αντιστράτηγος - Αρχη
γός) και Αναστάσιος Χομπίτης (Υποστράτηγος).

Το λογοτεχνικό έργο ανδρών Χωροφυλακής από τις αρχές 
του αιώνο μας μέχρι σήμερα, στο μεγαλύτερο ποσοατό του είνοι
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διασπαρμένο οε εφημερίδες και περιοδικά. Απο τα περιοδικά 
ερευνήσομε μόνο τον «Κήρυκο Δημόσιος Ασφαλείας», την «Με
γάλη Στρατιωτική κοι Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια», την «Χωροφυ- 
λακή» και φυσικά την «Επιθεώρηση Χωροφυλακής».

Αξίζει να σημειωθεί οτι εκδότες ή Διευθυντές του «Κήρυκο» 
κοι της «Χωροφυλακής» υπήρξαν κοτό καιρούς οι οπόστρατοι 
Αξιωματικός Λάμπρος Ψαρρος κοι Υποξιωμοτικοί Μορκόκης κοι 
Αλεκος Διπλός. Παραλείψαμε όμως να αναφέρουμε ότι στις 
αρχές της 10ετίας του 1890 ο Αξιωματικός Χωροφυλακής -  
κότα τον Βλαχογιαννη -  Παναγιώτης Μαυρογόνατος εξέδιδε την 
εφημερίδα «Αχελώος» με πολιτική, ιστορική και λαογραφική

Εκτός από τους παραπάνω εκδότες περιοδικών ή εφημερί
δων υπήρξαν και οι ακόλουθοι: Ο Υπομοίραρχος Νικόλαος Ρου- 
τζερόκης εξέδιδε (1920 - 1923) την «Εφημερίδα της Χωροφυ
λακής» απο την οποία δημιουργήθηκε ο «Κήρυξ Δημοσίας Ασφα- 
α ε ι ο ς ».

Την ίδια εποχή ο Ταγματάρχης Χωροφυλακής Ιωάννης Νά- 
οκος. λίγο καιρό μετά τη μετάταξή του (1929) στο Σώμα της
ΜοΤ·5 ·3 \0μΐας Π°λ.εηων το 6αθύ° του Αρχηγού παραιτήθηκε 
λ Και επιδοθΠκε στη δημοσιογραφία αναλαμβάνοντας τη 
Διεύθυνση σύνταξης της Αθηναϊκής εφημερίδας «Νέος Κό
σμος».

Με την ευκαιρία σημειώνεται οτι από τους Αξιωματικούς 
Χωροφυλακής που μετατάχθηκαν στο Σώμα της Αστυνομίας Πό
λεων και έφτασαν στην ανώτατη ιεραρχία, πολυγραφώτατοι 
υπήρξαν οι Αθανάσιος Σαμπανης, Ιωάννης Καλυβϊτης και Ηλίας 
Χαϊδεμένος. Ιστορικά και λογοτεχνικά έργα των δυο τελευταίων 
έχουν δημοοιευθει κατά καιρούς στο περιοδικό «Αστυνομικό 
Xpovma» καθώς και στην «Επιθεώρηση Χωροφυλακής» (του 
Ηλια Χαϊδεμένου).

Το 1937 ο τότε απότακτος Μοίραρχος Εμμανουήλ Πιτυκόκης 
βρήκε την ευκαιρία να πλατύνει τους πνευματικούς του ορίζον
τας εκδίδοντας οτη Νεάπολη Λασηθίου μέχρι τη Γερμανική εισ
βολή, το μηνιαίο λογοτεχνικό και λαογραφικό περιοδικό «Δρή- 
ρος». Παράλληλα ίδρυσε την «Εταιρία Λαογραφικών και Ιστορι
κών Ερευνών Λασηθίου».

Είπαμε παραπάνω ότι του δόθηκε η ευκαιρία να πλατύνει 
τους πνευματικούς του ορίζοντας επειδή στα γράμματα είχε 
εμφανιστεί το 1912, συγκεκριμένα απο το Αθηναϊκό περιοδικό 
«Ελλάδα». Ο ίδιος ως Ανθυπομοίραρχος μαζί με τον Ταγματάρχη 
Χωροφυλακής Ιωάννη Φιορόκη, τύπωσε το 1927 στα Χανια το 
μεγάλου σχήματος πολυσέλιδο και ιδιαίτερα φροντισμένο 
«Ηρώον Χωροφυλακής» με 500 φωτογραφίες νεκρών μαχητών 
του Σώματος κατά την περίοδο 1912 - 1922 και αρκετό χρονικό 
μαχών γραμμένα από διάφορους Αξιωματικούς Χωροφυλακής.

Ο Συνταγματάρχης πια Πιτυκόκης από την αποστρατεία του 
(1947) μέχρι το θανατά του (1982), ανάπτυξε 'μια πολύπλευρη 
και πολυσήμαντη πνευματική δραστηριότητα. Κατά καιρούς τύ
πωσε σε βιβλία δύο ιστορικό έργα, ένα λαογραφικό και ένα 
θεατρικό.

Το τελευταίο που είχε τον τίτλο «Λεβεντογέννα» εκτός από 
τη Θεσσαλονίκη ανεβόστηκε στην Αθήνα από το θίασο Κυβέλης
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με πρωταγωνιστή το Λυκούργο Καλλέργη και στην Κρήτη από 
ερασιτεχνικούς θιόοους.

Στο διάστημά 1965 - 1977 κρατούσε τις στήλες του χρονο
γραφήματος και του ευθυμογραφήματος στην εφημερίδα «Δρή- 
ρος», ενώ παράλληλα είχε τη διεύθυνση της εφημερίδας 
«Επαρχιακό Νέα». Ακόμη δημοσίευσε ένα πλήθος απο λαογρα- 
φικες και γλωσσολογικές μελέτες μερικές απο τις οποίες βρα-

Με το θέατρο ασχολήθηκαν ακόμη ο Αντιστράτηγος -  Αρχη
γός Χωροφυλακής Γεώργιος Σαμουήλ και ο απόστρατος οήμερα 
Μοίραρχος Φόνης Καπόπουλος. 0 πρώτος έγραψε το έργο «Η 
δόξα και το δράμα της Ελλάδος», που ανεβόστηκε στην Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη από επαγγελματικούς θιάσους. 0 δεύτερος 
εγραψε τα κείμενα της επιθεώρησης «Μεσ' του Μαγιού τις 
μυρωδιές» που ανεβόστηκε από ερασιτεχνικό θίασο της Μυτι
λήνης. n

Στους εκδότες λογοτεχνικών περιοδικών ανήκει σήμερα και 
ο αποατρατος Μοίραρχος Φώτης Τριαρχης με τα «Βορειοελλα- 
διτικα» της Θεσσαλονίκης.

Ομως σίγουρα πρέπει να έχουμε παραλείψει κάποιους 
αθελα μας. Γ Γ αυτό το σημείωμα τούτο πρέπει να θεωρηθεί σαν 
ενα απλό σχεδίασμα πάνω σ’ ένα θέμα που εξετάζεται για πρώτη 
φορά. Η προσπάθεια που έγινε εδώ βασίζεται σε μερικές σκόρ
πιες πληροφορίες. Για να ολοκληρωθεί χρειάζεται έρευνα των 
περιοδικών που προαναφέραμε, καθώς και όσων άλλων λογοτε
χνικών περιοδικών έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα.

Ομως και πάλι θα δημιουργηθούν προβλήματα επειδή πολ
λοί ανδρες της Χωροφυλακής έχουν γράψει με ψευδώνυμο. Δεν 
αποκλείεται μάλιστα ν ανήκουν σ' αυτούς κάποια από τα φιλολο
γικά ψευδώνυμα που δεν έχουν ακόμη «αποκρυπτογραφηθεί».

0 Υποστράτηγος Χωροφυλακής Κων/νος Αντωνίου στον 4ο 
τόμο της «Ιστορίας της Χωροφυλακής», αναφέρει ότι με τα 
ψευδώνυμα «Γιώργος Μηλαίος» και «Χάρης Ολύμπιος» έγρα
ψαν- χωρίς να εξηγεί που και πότε -  αντίστοιχα ο Συνταγματάρ
χης Γ εώργιος Μητραλέξης και ο Αντιστράτηγος -  Αρχηγός Φώ
τιος Ζήρος. Ομως από τους παραπάνω δεν ζει κανείς σήμερα 
και έτσι το πρόβλημα μένει.

Οπως είπαμε στην αρχή, πολλοί ανδρες του Σώματος συν
ήθιζαν να μεταθέτουν την απόφαση για πνευματική ενασχόληση 
στην περίοδο της αποστρατείας. Δεν αποκλείεται λοιπόν κάποια 
αξιόλογα έργα να τα κρότησαν μακριά από το φως της δημοσιό
τητας διάφορες οικονομικές δυσκολίες ή ακόμη και ο θανατος.

Σ ’ αυτή την κατηγορία ανήκει, όπως μαθαμε τελευταία, ένα 
ανέκδοτο αστυνομικό μυθιστόρημα του Στρατηγού Χωροφυλα
κής Ιάκωβου Χανιώτη, που πέθανε πριν από λίγα χρόνια.

Τελειώνοντας θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι η «Μικρή Ανθο
λογία» που ακολουθεί είναι καθαρα συμβολική. 0 περιορισμέ
νος διαθέσιμος χώρος δεν μας επέτρεψεν να φιλοξενήσουμε 
έργα περισσότερων. Αρκεί να σημειωθεί ότι η στενότητα του 
χώρου μας ανάγκασε να καταχωρήσουμε κείμενα με μικρή έκ
ταση ώστε να φιλοξενηθούν περισσότεροι. Ελπίζουμε ότι κάποτε 
θα μας ξαναδοθεί η ευκαιρία να παρουοιασουμε μια νέα «Ανθο
λογία». Πραγματικό αξίζει τον κόπο.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
Ταγματάρχης

Η ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ
Μια βοσκοπούλα αγάπησα, μια ζηλεμένη κόρη,

Ι και την αγάπησα πολύ, 
ήμουν αλάλητο πουλί, 
δέκα χρονών αγόρι.

Μια μέρα που καθόμαστε στα χόρτα  τ ' ανθισμένα,
-  Μάρω, ένα λόγο θα σου πω,
Μάρω, της είπα, σε αγαπώ, 
τρελλαίνομαι για σένα.

Από τη μέση με άρπαξε, με φίλησε στο στόμα 
και μούπε! -  για αναστεναγμούς, 
για της αγάπης τους καϋμούς 
είσαι μικρός ακόμα.

Μεγάλωσα και την ζητώ . .. μ ' άλλον ζητά η καρδιά της 
και με ξεχνάει τ ’ ορφανό . . .  
εγώ όμως δεν το λησμονώ 
ποτέ το φίλημά της.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΦΑΣ
Συνταγματάρχης

ΚΑΝΕ ΤΟ ΚΑΛΟ. . .

Είχα ένα φίλο και συμμαθητή, με τον οποίον ε ίχαμε  
γίνει μαζί αξιωματικοί.

Κάποιο βράδυ, μετά την κατάρρευσιν του Μικρα
σιατικού μετώπου, τον συνήντησα στην Αθήνα. Είχαμε 
τρία χρόνια να συναντηθούμε. Εφάγαμε μαζί. Στο τρα
πέζι τον ηρώτησα διάφορα πράγματα για τη ζωή που 
έκανε στην Μ. Ασια. Μελαγχόλησε. «Τίποτε δεν μου 
κόστισε ποιο πολύ, ούτε αι κοπώσεις, ούτε ο θάνατος 
που αντικρυσα, όσο αυτό που θα σου διηγηθώ μου είπε: 

Ήμουν το 1915 Αστυν. Σταθμάρχης στο Λαγκαδά 
έξω από την Θεσσαλονίκη. Είχα καλό κόσμο στην περι- 
φέρειάν μου, Έλληνας, Βουλγάρους και Τούρκους.

Ενθυμούμαι με πολλή νοσταλγία τις ωραίες εκε ίνες  
ημέρες που πέρασα. Όλο κυνήγι ήμουνα. Δουλειές  
είχαμε λίγες. Τίποτα δεν ε ίχε επισκιάσει την ζωή μου 
εκε ί  στα δύο χρόνια που πέρασα.

Μόνο κάποιο βράδυ κατά το σούρουπο γυρίζοντας  
από μια περιοδεία που έκανα στην περιφέρειά μου, μου 
έτυχε ένα απρόοπτο.

Κατέβαινα κάποια ρεμματιά, μισή ώρα έξω από το 
Λαγκαδά. Επρόκειτο ν' αρχίσω τον ανήφορο. Ήμουνα 
στην «μισγάγκεια», όπως την λέμε στη στρατιωτική 
γλώσσα, όταν ξάφνου μου φάνηκε πως άκουσα ένα

βογκητό ανθρώπου. Έτρεξα προς τα εκεί. Σε είκοσι 
βήματα βλέπω ένα κορμί ανθρώπινο ξαπλωμένο. Πλη
σιάζω και βλέπω ένα τουρκόπαιδο έως 30 χρόνων με 
μια πληγή στο μέτωπο. Το κρανίον ε ίχε  σπάσει ε ις το 
μέρος αυτό. Φαινότανε σαν να ε ίχε φάει καμιά τσεκου
ριά. Ο τραυματίας, από την αιμορραγία βρισκότανε σε 
αφασία. Χωρίς να χάσω καιρό, του έπλυνα με λίγο κα
θαρό νερό την πληγή του, έδεσα με το μανδύλι το 
κεφάλι και σηκώνοντας τον προσεκτικά τον πήρα κα
βάλα και τράβηξα για τον σταθμό.

Όταν εφθάσαμε, τον ξάπλωσα σ' ένα κρεβάτι και 
φώναξα τον γιατρό. Μόλις τον εξήτασε κούνησε το 
κεφάλι. «Ζήτημα είναι να γλυτώσει, μου λέει, φοβούμαι 
εγκεφαλικό πυρετό». Αμέσως του καθάρισε την πληγή, 
έβαλε γάζες και του έδεσε με  επιδέσμους το κεφάλι. 
Εφώναξα τον Μουφτή και μερικούς χωρικούς Τούρ
κους μα σ' όλους ήταν άγνωστος.

Ο τραυματίας έμε ινε  στο Σταθμό ένα μήνα. Τον ενο- 
σήλευα όσο μπορούσα καλλίτερα. Επάλαιψε μεταξύ  
ζωής και θανάτου, μα η ισχυρά κράσις του τον έσωσε.

Φεύγοντας ήλθε στο γραφείο μου. Μούπιασε τα δύο 
μου χέρια και τα φιλούσε δακρυσμένος. «Ποτέ δεν θα 
ξεχάσω, μούλεγε, το καλό που μούκανες. Μούσωσες 
την ζωή μου εσύ ένας Χριστιανός, εμένα ενός Τούρ
κου. Το ξέρω ότι δεν έχεις  ανάγκη ποτέ από εμένα. Ε! 
το καλό που μούκανες θα στο πληρώσει ο γεραμπής (ο 
Θεός)» και με δάκρυα στα μάτια έφυγε.

Πέρασαν πέντε χρόνια. Είχα ξεχάσει φυσικά το μι- 
κροεπεισόδιο αυτό. Για μένα δεν ήταν μια απλή συμ- 
πτωσις... Το καθήκον μου είχα κάνει και ως Χριστιανός 
και ως Αστυνόμος.

Εντω μεταξύ έγινα Ανθυπομοίραρχος. Με στείλανε  
στη Μ. Ασία. Ήμουνα Διοικητής της Υπομοιραρχίας 
Οδεμησίου. Και εκε ί  η ζωή μου ήτανε καλή. Μόνο που 
είχαμε συμμορίες Τσετών. Συμμορίες που το εθνικόν  
αίσθημα τους μετέβαλλε ε ις ανθρωπόμορφα τέρατα. 
Μου καίγαν χωριό ολόκληρα.

Κάποιο βράδυ εβγήκα με 4 χωροφύλακες για εν- 
έδρα.

Έπιασα τα πόστα και περίμενα. Κατά την χαραυγή 
βρέθηκα κυκλωμένος από 40 τσέτες. Αρχίσαμε τις 
ντουφεκιές. Σκοτώσαμε  5 τσέτες. Τα παιδιά μου πολε
μούσανε με καρδιά. Μα τι να το κάνεις. Με μια εξόρ
μηση μας πιάσανε αιχμαλώτους. Άφηκα τότε το μάλιγ- 
χερ και έπιασα το πιστόλι για ν ' αυτοκτονίοω. Μα κά
ποιος τσέτης ώρμησε και μούπιασε το χέρι. Μας αφώ- 
πλισαν και μας τράβηξαν κατά το βουνό.

Κόθησαν οι τσέτες σταυροπόδι και μας έβαλαν οτη 
μέση. Όλοι τους ήσαν σκυλιασμένοι. Τους ε ίχαμε σκο
τώσει πέντε συντρόφους. Άρχισαν να κάνουν συμβού
λιο για το είδος του θανάτου που θα μας επέβαλλαν.

Κάποια στιγμή σηκώθηκε ένας από αυτούς και με 
πλησιάζει. Κατάλαβα πως έφθασε η τελευταία μας ώρα. 
Στάθηκε και με κύτταξε. Όπως κατάλαβα ήτανε το
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πρωτοπαλίκαρο της συμμορίας. Εκεί που με κύτταζε  
από την κορφή ως τα νύχια βλέπω ξάφνου να γονατίζει 
μπροστά μου και πιάνοντας τα χέρια μου να τα φιλάει. 
«Καπετάνιο, μου λέε ι ε ις  καθαρόν Ελληνικήν, δε με  
θυμάσαι;».

Τον κύτταξα καλά, μα δεν μπορούσα να θυμηθώ. 
Μόνο τα μάτια του μου έλεγαν κάτι. «Δεν με θυμάσαι, 
με ξέχασες, μα σε θυμούμαι εγώ», προσθέτει.

Κάποιο αόριστο αίσθημα μου ήλθε, «Ποιος τόλπιζε, 
μου λέει, ν ανταμωθούμε εδώ;» και βγάζοντας το φέσι 
του μου δείχνει μια ουλή στο μέτωπό του. «Δε θυμάσαι 
που μούσωσες την ζωή στον Λαγκαδά κάποτε;».

Τον πρόσεξα καλλίτερα. «Εσύ είσαι Σελήμ;» του 
λέγω. «Ας έχε ι δόξα ο Αλλάχ που με  γνώρισες», μου  
απαντά και γυρίζοντας στους συντρόφους του άρχισε 
να τους διηγήται την ιστορία της διασώσεώς του. Εγώ 
εννούσα καλά την Τουρκική. Στο τέλος τους είπε 
«Αδέλφια, ο άνθρωπος αυτός είναι για μένα ο Θεός. Αν 
παθει κακό αυτός εγώ θα πεθάνω. Του χρεωστώ την  
ζωή μου, το κοράνι μας λέε ι να κάνουμε μια φορά καλό 
στη ζωή μας. Ε, να λοιπόν η ώρα»...

Παραδόξως οι Τσέτες εμαλάκωσαν. Με εκύτταξαν  
με ενα αίσθημα θαυμασμού.

Σηκώθηκε τότε ο αρχηγός τους, ένας γέρος λή- 
σταρχος, και μου λέε ι :  «Ο Νόμος ο δικός μας είναι να 
χαλάμε τους αιχμαλώτους μας. Μα αφού ο Σελήμ από 
δω μας λέε ι  πως μια φορά και συ φάνηκες άνθρωπος με  
καλή ψυχή, ε ίναι κρίμα να σου κάνουμε κακό Γκιουναν, 
είσαι ελεύθερος  και συ και τα παλικάρια σου. Πάρτε και 
τα όπλα σας. Επολεμήσατε με καρδιά και σας αξί
ζουν...».

Το μυαλό μου γύριζε μ έσ ' το κεφάλι. Όνε ιρο  μου  
φαινόταν. Μόνον όταν με πλησίασε ο Σελήμ και μού- 
πιασε το χέρ ι συνήλθα. Μου τόσφιξε δυνατά. «Πάμε», 
μου λέε ι. Τον ακολουθήσαμε. Ό ταν μας έβγαλε στο 
δρόμο, «απ’ ε δ ώ - μ ο υ  λέε ι  -  τραβάει για το Οδεμήσι ο 
δρομος. Αιντε στο καλό και ποιος ξέρει που θα ξανα
σμίξουμε. Βουνό με  βουνό δεν σμίγει». Ρίχτηκε στην 
αγκαλιά μου και με  φίλησε.

, τ θ ν άλλΠ μέρα ζήτησα μετάθεσ ι και έφυγα για την 
Πέργαμο.

“ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ» 
τόμος 2ος, 1928 (Περιοδικό)

ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ ΠΥΤΙΚΑΚΗΣ
Αντισυνταγματάρχης

Κ Α Ι Ν Ο Υ Ρ Ι Ο Ι  ΘΡΥΛΟΙ

Διαβάζοντας κανένας την άγραφη ιστορία της τ ε 
λευτα ίας Εθνικής περιπέτειας, δεν μπορεί παρά να 
σταματήσει για μερ ικές  στιγμές το δάκρυ, που συχνά
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φέρνει ως τα μάτια του ο μεγάλος ψυχικός πόνος μιας 
καταστροφής, για να θαυμάσει το άφθαστο μεγαλείο  
του αθάνατου Ελληνικού ηρωισμού. Στις σελ ίδες ε κ ε ί 
νες. ο πόνος δίνει τη θέσι του στο θαυμασμό και η 
ψυχή, ρίχνοντας μακριά το μαύρο πέπλο της θλίψης, 
γονατίζει ευλαβικά μπροστά στις ηρωικές μορφές  
εκείνων, που ζωντανεύουν κατά καιρούς τους μεγά 
λους εθνικούς θρύλους που κάνουν ν ’ αναζούν κάθε 
τόσο οι Λεωνίδες, οι Διάκοι, οι Ανδρούτσοι και τόσοι 
άλλοι.

Μια από τις ξεχωριστές αυτές σελίδες, αποτελεί και 
το ακόλουθο επεισόδιο, που ξένο από κάθε υπερβολή. 
απ ' εκε ίνες  που δ ικα ιολογεί συνήθως η λογοτεχνία  
κλείνε ι μέσα στο τραγικό και α ιματοβαμμένο πλαίσιο 
μεγαλειώδη την ε ικόνα του αστείρωτου Ελληνικού πα
τριωτισμού.

Ηταν Ιούλιος του 1920. Η εποχή που οι Τσέτες, οι 
αιμοβόροι αυτο ί εθν ικ ιστα ί λησταί, ε ίχαν πλημμυρίσει 
το εσωτερικό της κατεχομένης ζώνης κ ι ' απειλούσαν 
σοβαρά τόσο το εγχώριο Χριστιανικό στοιχείο, όσο και 
τα νώτα και ταπλάγια του Στρατού μας.

Ο Ανθυπασπιστής της Χωροφυλακής Ευστράτιος 
Φυντικάκης με το απόσπασμά του, προσπαθούσε από 
καιρό και κατώρθωσε με μεγάλες  προσπάθειες να ξε 
καθαρίσει τη γύρω από το Αξάρι περιφέρεια, δεκατί-  
ζοντας, κυριολεκτικώς τις πολυάριθμες συμμορίες του 
τομέως εκείνου.

Μόνο μια μεγάλη συμμορία, σταλμένη από τον 
περιβόητο διοργανωτή των συμμοριών Ετέμ, Συν/ρχη  
του Κεμαλικού στρατού του εδρεύοντος ε ις  Γκιόρδες, 
έμενε  ακόμα άθικτη και το φιλότιμο παλικάρι δεν μπο
ρούσε να ησυχάσει ως που να την ξεκάνει και κείνη. 
Υστερα από μερ ικές  ημέρες παραμονή μέσα στο 

Αξάρι, κι αφού ξαπόστασε λίγο τ' απόσπασμα από τις 
αδιάκοπες περιοδείες  και τις ολονύκτιες ενέδρες, ξ ε 
κίνησε ένα πρωί με τους 15 διαλεχτούς άνδρες του, 
αφού ωρκιστηκε σε μερ ικούς φίλους του, που τον κα- 
τευώδωσαν, πως δεν θα γυρίσει αν δεν διαλύσει τε 
λείως και τη τελευτα ία  αυτή συμμορία.

Ετρόβηξε προς το Γιάγκιρντι (χωρίον μεταξύ Αξάρι 
και Γ κιόρδες) που ε ίχε  πληροφορίες πως λημέριασε  
τελευταίως η συμμορία. Ύστερα από διαρκή πορεία 
μιας ολοκλήρου ημέρας το απόσπασμα έφθασε στο 
Γ ιάγκιρντι, όπου δέχτηκε τη φ ιλοξενία του Μουχτάρη  
του χωριού, μέσα σ ’ ένα ευρύχωρο ανώγειο δωμάτιο, 
που αποτελούσε τον ξενώνα της Κοινότητας. Πεινα- 
σμένοι οι άνδρες και κουρασμένοι από το δείπνο εκά- 
θησαν να ξαποστάσουν, και μετά  το δείπνο ο χωροφύ
λακας Κλάρας αναλαμβάνει σκοπός στην εξώπορτα.

Δεν επρόφτασε όμως να πάει στη θέση του γ ιατί στο 
άνοιγμα της πόρτας μια ομοβροντία τον υποδέχτηκε  
από δεκάδες τσέτες  που ήταν κρυμμένοι στο υπόγειο, 
και το δυστυχισμένο παλικάρι, χωρίς να προφτάσει ν ’ 
αμυνθε ί πέφτει νεκρό.

Αμέσως όλοι οι άνδρες σηκώνονται, αρπάζουν τα
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όπλα τους καί οχυρώνονται πίσω από τα παράθυρα, τις 
πόρτες και όπου αλλού μπορούσαν. Αρχίζει μια αλη
θινή μάχη και οι Τούρκοι, επτά φορές περισσότεροι, 
πληρώνουν πολύ ακριβά την άνανδρη δολοφονική  
τους απόπειρα και ίσως το απόσπασμα να μη θρηνούσε 
δεύτερο θύμα, εκτός από μερικούς τραυματίες, αν οι 
τσέτες, με την άνανδρη αγριότητα που τους διέκρινε  
πάντοτε στις περιστάσεις αυτές, δεν έβαζαν φωτιά στο 
υπόγειο του ξενώνος.

Ύστερα από λίγες στιγμές μεγάλες πύρινες γλώσ
σες απειλούσαν από τριγύρω τα ολίγα εκείνα θύματα  
του καθήκοντος, ενώ ο πυκνός καπνός του καιομένου  
θειαφιού και των αχύρων τους περικύκλωνε και τους 
έπνιγε. Λίγο ακόμα και οι άνδρες εκείνοι, ή θα εκαίοντο  
μέσα στις φλόγες ή θα εθάπτοντο ζωντανοί στα ερείπια 
του πυρπολουμένου ξενώνος των.

Οι τσέτες, βλέποντας τον κίνδυνο που διέτρεχε το 
απόσπασμα, το προτρέπουν να παραδοθεί, με υποσχέ
σεις πως θα εσέβοντο την ζωήν όλων των ανδρών. Οι 
γενναίοι όμως προτίμησαν τον θάνατον, που έβλεπαν 
να πλησιάζει με την πιο φρικώδη του μορφή, παρά την 
ατίμωσι.

'Αλλη διέξοδος δεν υπήρχε πια. Ο Ανθυπασπιστής, 
δίδοντας υπέρτατον παράδειγμα αλτρουϊσμού και αυ
τοθυσίας, ανοίγει πρώτος την πόρτα και ορμά έξω απ' 
το καιόμενο σπίτι. Με την ίδια ορμή τον ακολουθούν οι 
γενναίοι άνδρες του.

Οι λησταί στην προσδοκία της εξόδου εκείνης, 
υποδέχονται τους εξερχομένους με πυκνά πυρά. Ο 
ανθυπασπιστής δέχεται τρία τραύματα, αλλά εξακο
λουθε ί να μάχεται με απόγνωσιν, προσπαθώντας να 
διασπάσει την εχθρικήν ζώνην. Οι άνδρες του τον 
περιστοιχίζουν και μάχονται με το ίδιο θάρρος πέφ
τουν όμως ο ένας κατόπιν του άλλου.

Η στιγμή ήταν πολύ κρίσιμη οι άγριοι αλλαλαγμοί 
της χαράς των Τούρκων, οι συνεχείς και αδιάκοποι 
πυροβολισμοί, οι εκρήξεις των χειροβομβίδων μαζύ με  
τις πένθιμες οιμωγές και επικλήσεις των τραυματισμέ
νων, έδιναν την εντυπωσι της πιο τραγικής εικόνας που 
αμυδρά μόνον φωτιζόταν από τις λάμψεις του οικήμα
τος, που έχει μεταβληθεί πια εις ένα τραγικώς μεγαλο
πρεπές πυροτέχνημα.

Ύστερα από πολλές προσπάθειες κατορθώνει ο 
γενναίος Ανθ/στής, διάτρητος από σφαίρες, να διαφϋ- 
γει με δύο μόνον από τους άνδρας του, τραυματισμέ
νους κι 'αυτούς μακριά απ’ το μέρος της καταστροφής.

Αι δυνάμεις του όμως ε ίχον εξαντληθεί και δεν ημ- 
πορούσε να προχωρήσει. Έμεινε στο ύπαιθρο όλη τη 
νύκτα με μοναδικό σύντροφό τους πόνους των πληγών 
του και τις απελπιστικές οιμωγές των τραυυατισμένων  
ανδρών του, για να συλληφθεί το πρωί της άλλης ημέ
ρας από τους Τσέτες, που παρακολουθώντας τις στα
γόνες του αίματός του κατώρθωσαν να τον ανακαλύ- 
ψουν.

Με αληθινό θαυμασμό για την παλικαριά του, που

τόσες φορές ε ίχαν α ισθανθεί την εκδήλωσί της, οι Τσέ
τες του προτείνουν αν ήθελε να εκτουρκισθεί με την 
υπόσχεση να τον μεταφέρουν στο Τουρκικό Νοσοκο
μείο στις Γκιόρδες και να τον θεραπεύσουν. Με το 
ηρωικό παλικάρι, αψηφώντας κάθε μαρτύριο, αρνείται 
με αγανάκτησι και τους προκαλεί να τον αποτελειώ
σουν μια ώρα πιο γρήγορα.

Τότε φάνηκε για μια φορά ακόμα η τουρκική θηριω
δία, με όλη της την αγριότητα.

Αφού του έβγαλαν τα μάτια, του έκοψαν τ ' αυτιά, τη 
μύτη και άλλα μέλη απ'το μαρτυρικό του κορμί, ύστερα 
τον άφησαν να ξεψυχίσει μέσα στους πιο τρομερούς  
πόνους.

Ποιος ξέρει αν τα χείλη του μάρτυρα δεν εψιθύρι- 
ζαν τη στιγμή εκείνη το γνωστό παράπονο του Διάκου: 

«Για δες καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πάρει...».
«ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΑΤΙΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ..

τόμος 2, 1928 (Περιοδικό)

Μ. I. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Υπενωμοτάρχης

ΕΣΥ ΠΑΝΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
Στο λιγοστό φως του λυχναριού, 
σιμά στη δυστυχία κάποιου χωριού,
Εσύ προστάτης! παραστάτης!
Στη θλίψη -  στη χαρά -  στο τρόμο!
Εσύ πάντα μπροστά στης μοίρας το δρόμο 

Τραβάς πιστά!
Αχούν οι καμπάνες χαρωπά 
Μα στο χωριό -  στη πόλη,
Σε μιας Πατρίδας σκόλη,

Άλλοι γλεντούν.
Και στου κεφιού τη παραζάλη πλαγιάζουν άλλοι,
Ποιος άγρυπνά! Εσύ πάντα μπροστά 

Τραβάς πιστά!
Θεριεύβ' η οργή μες  την ΕΛΛΑΔΑ 
Κι' απ’ τη Λαμπράδα μένουν συντρίμμια!
Σαν άνθρωποι.. . αγρίμια! χθες . . . αδελφοί 
Κτυπούν τρελλοί. Ματώνει το χώμα!
Η πέτρα ματώνει. Ο Χάρρος . . .  σαρώνει!
Κτυπά ξωλοθρεμού καμπάνα. Κ ι’ η πρώτη Μάννα 
Ξεσπά στο κλάμμα! Δική Σου Μάννα . . .
Εσύ πάντα μπροστά στου μισεμού το άρμα 

Τραβάς π ιστά !. . .
Στη ζήση μας τώρα αρχόντισσα η αδικιά!
Και η τρανή της . . . μπάρα χωριστά 
Εσέ περιζώνει! Σε μαραζώνει!
Μ α ! .. . Πως την αψηφάς! Μιας φωτοδότρας γης 
Ιδανικών πηγής σ' ό,τι ζητάς.

Σε τάξαν φύλακα!
Ω! Άδολε -  Ήρωά μου χωροφύλακα!
Εσύ πάντα μπροστά. Μες της ζωής τα τρίστρατα! 

Τραβάς Πιστά!
Περιοδικό «Χωροφυλακή», 

τεύχος 1-3-1949
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ΘΕΟ ΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ
Δόκιμος Υπεν/ρχης

Ι ΚΕΣΙ Α

(Τοις κα λλ ιρη μόνο ις  δ ιδασκάλο ις  ημών ευλαβώ ς  
τάδε  αφ ιερούτα ι)

Οταν θωρώ τη σκέψη μου να πνίγεται στα ύψη 
μυρμήγκι πολυδούλευτο με  δίχως προκοπή

και στ' άχαρο κουφάρι μου να πλημμυρά η θλίψη 
σκυλίσο πένθιμ ουρλιαχτό με  δίχως διακοπή.

Οταν θωρώ να με  τραβούν τα λ ιμασμένα χάη
σάπιον κορμόν που τον κυλούν τρεχούμενα νερά  
σε καταρράχτη ορθάνοιχτον και χάνεται και πάει 

ο αβυσσαλέα έγκατα σα νάκαμε φτερά.

Οταν θωρώ να με τραβά ο συρφετός του κόσμου  
και με  τραντάει σύγκορμον η ώρα του χαμού

και ξεκινώ κ ι ’ εγώ σκυφτός ν' αναζητώ το φως μου  
τυφλός περπάτης της ζωής στ' άπειρο του καϋμού.

Βουβός καθάριος, άβουλος, ζητιάνος, ταπεινός  
τη χούφτα τείνω τρέμοντας πατέρ' ελέησέ με . . .  

Δες! Η ψυχή σκελέθρωσε, πεθαίνει, φώτισέ με  
Γύρωθ’ ο κόσμος φάντασμα γίνετα ι σκοτεινός.

Η μαύρ ' ορφάνε ια■ ναι σκληρή Πατέρες στοργικοί 
Ψριγεί τη σκέψη, την καρδιά με  τ ' άδικο του μέτρου  

κι η Σάρκα πέρνει βουλιμία Αυτοκρατορική  
κι αντί σε λίκνο φέρνε ι μας στο χάσμα του φερέτρου.

Αιώνων γδούπα αμαρτωλοί κρατολισμοί κρανίων 
σαλεύουνε τα ούμπαντα στης γης την τροχιά

κι όλα τα πάθη των παθών Κόλασης κι Ουρανίων 
ωρθώθηκαν στις μέρες  μας και δράττουνε τραχειά. 

Κάθε που φέρνετα ι ψυχή αλήτισσα αδειανή  
χωρίς τροφή πνευματική, χωρίς φωνή και δάκρυ 
πλεούμενο που κούρσεψαν Κουρσάροι Αλγερινοί  

και τ ’ άφησαν να δέρνετα ι σ' Ωκεανών τα μάκρη.

Της σκέψης σας προσκυνητές γέρνουμε στο πλευρό

ζητώντας με ις  οι Αμωμοι το θείο λυτρωμό
και θάρθη σαν εξαγνισμός το πνεύμα απ’ το «Σταυρό

. _ σας»
για να λυτρωσ’ αμαρτωλούς στης στράτας το χαμό.

Πλάστες του νου και της καρδιάς, ψυχής Αυγερινοί 
διάττονες αστερισμοί Αλήθειας και σοφίας 
λικνίστε μας νανουριστά μια Δύση γαλήνη  
ίσως χαράξει η γλυκαυγή μιας θείας οπτασίας.

Περιοδικό «Χωροφυλακή», 
τεύχος 5-12-1940

ΛΑΜΠΡΟΣ ΨΑΡΡΟΣ
Ταγματάρχης

Δ Ι Σ Υ Π Ο Σ Τ Α Τ Ο Σ  Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Σ
Ο Υπομοίραρχος Γ.Β. ανατείλας ε ις  το στερέωμα  

της Χωροφυλακής κατά το 1890 και δύσας με αμφίβο
λον δόξαν προ 20ετίας, παραμένει ε ις την ανάμνησιν 
όσων τον εγνώρισαν ως μία αείμνηστος και διαρκώς 
βήχουσα βλοσυρότης.

Αφού επλούτισε και επλάτυνε τους πνευματικούς  
του κόσμους μ ε  τα: όπερ έδε ι να ε ίχατε  πράξει ίνα μη  
εμβάλητε την υπηρεσίαν μου ε ις  άσκοπον αλληλογρα
φίαν . -  Με τατόγε νυν έχον καθίσταται ανέφικτον. -  Με 
τα:ούτως εχόντων των πραγμάτων — Με τα.επιτραπήτω 
μοι να έχω την ταπεινήν γνώμην. -  Με ταχξήλθε λάθρα 
του στρατώνος διανυκτερεύσας εις μήπω εξακριβω- 
θέντα μέρη. — Με τα: όπως οι Νόμοι κελεύουοι και η 
πολιτεία απαιτεί -  Με τα: ίνα ποιήσητε την δέουσαν  
ανακοίνωσιν. -  Με τα.αφιξαναχώρησις Χωροφύλακος 
Α. -  Με τα .εντε ινατε  τας προσπάθειας σας ίνα εκ των 
ενόντων κ.λ.π.-Με τα.προσηρτημένως τήσδε και συν- 
ημμένως ώδε -  και μ ε  όλα τα φραστικά διαμάντια της 
γραφειοκρατικής ρουτίνας, κατόρθωσε να εκπορθήση 
τον βαθμόν του Υπομοιράρχου.

Κατά το 191 ...  υπηρέτει ως διοικητής του αστυνο
μ ικού τμήματος ε ις  μιαν πόλιν της Πελοποννήσου. 
Εβλεπε το διο ικητή της Διοικήσεως και τα όνειρά του 

και οι φ ιλοδοξίες του υφίσταντο αδυσώπητον φυλορ- 
ρόημα. Μαζί ε ίχαν ξεκινήσει για την κατάκτησιν της 
ζωής. Και εκε ίνος έγ ινε  ταγματάρχης κι αυτός ε ίχε  
με ίνε ι υπομοίραρχος. Δικαιοσύνη κ ι ’ αυτή! Λς άκουγε  
να τον αποκαλέσουν έστω και μια φορά «Κύριε Διοι- 
κητά» και θα έλεγε  το : Νυν απολύοις τον δούλον σου 
Δέσποτα.

Οπου μίαν ημέραν, λόγω εκτάκτου αναχωρήσεως 
του Δ ιοικητού της Διοικήσεως, ανέλαβεν ως ο αρχαιό
τερος -  τι θλιβερό προνόμιο κι αυτή η αρχαιότης -  να 
αντικαταστήσει το Διοικητή. Αμέσως άλλαξε ύφος. 
Εβαλε τις μπότες του, τις μοναδικές που ε ίχε  φτιάσει 

προ 15 ετών και άλλαξε βάδισμα. Έγινε άλλος άνθρω
πος. Ένα μαλακό σφυρί εκτυπούσε ρυθμικά στο μυαλό  
του διαρκώς■ τη λέξ ι Δ ιο ικητής . . . Δ ιο ικητής .. . Δ ιο ικη
τής.... Περνώντας από το γνωστό του καφενεδάκι, όπου 
πάντοτε εκαθόταν και έπαιρνε τον καφέ του και εδιά- 
βαζε την εφημερ ίδα του, δεν εκάθησε, αλλά δ ιέταξε με  
τον «προσήκοντα τόνο».

-  Φέρε μου ένα καφφέ στο γραφείο μου!
-  Αμέσως κ. Διοικητά!
Παρ' ολίγον να πέσει από την συγκίνηση και την 

αίσθηση του θριάμβου. Εκύτταξε με τρόπο τους ώμους 
του. Η γνωστή τότε αργυρή και πλατειά επωμίδα του 
ταγματάρχου με το χρυσό αστερίσκο στη μέση της μι-
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κρής αύλακος εφάνταξε για μία στιγμή στα μάτια του. 
Έπειτα έσβησε σαν μακρινό και ασύλληπτο όνειρο. 
Ανέβηκε στο γραφείο του Τμήματος και εζήτησε το 
γραμματέα του.

-  Τι νέα έχουμε σήμερα;
- Μια διάρρηξη κ. Διοικητά!
-Δ ιάρρηξη ; και γιατί έγινε!
- Δ ε ν  ε ίχαμε σκοπό.
-  Γιατί δεν ε ίχαμε σκοπό;
-Ε λ λε ίψ ε ι  δυνάμεως!

-Ε λ λε ίψ ε ι  δυνάμεως; Αμέσως τώρα να κάνεις μια 
αναφορά στη Διοίκηση. Γράψε . . .  «Λαμβάνω την τιμήν 
ν' αναφέρω ότι έλαβε χώραν διάρρηξις. Η διάρρηξις 
οφείλεται εις έλλειψιν δυνάμεως. Παρακαλώ όπως εν 
τός της ημέρας ενισχυθώμεν δια 10 χωροφυλάκων, 
άλλως απεκδύομαι πόσης ευθύνης κ.λ.π. κ.λ.π.». Φέρε 
να την υπογράψω ααι να την στείλης δι ’ εκτάκτου αγγε
λιοφόρου.

Έπειτα ανέβηκε στη Διοίκηση για να «ασκήσει τα 
καθήκοντά του». Εκτύπησε το κουδούνι. Η αφή του 
δείκτου του μόλις ήρθε σε επαφήν με το μαλακό κουμ
πάκι του κουδουνιού του έδωσε την αισθησιν του 
«ανωτέρου». Ο Υπασπιστής, νεαρός Ανθ/ρχος, παρου- 
σιάσθη αμέσως:

-Δ ια τά ξα τε  κ. Διοικητά!
«Κύριε Διοικητά». Επί τέλους! Πόσο του εχάιδεψε  

την ακοή αυτή η προσφώνηση. Σωστό βελούδο.
-  Τι έχουμε σήμερα;
-  Το Τμήμα υποβάλλει αναφοράν και ζητά την εντός 

της ημέρας ενίσχυσίν του.
-  Μωρέ τι μας λες! εντός της ημέρας κιόλας ε; Δεν 

κάνει αύριο; Και πόση δύναμη θέλει;
-  Δέκα άνδρες.

-  Τώρα θα του κόψω από τον τοίχο. Εγώ δεν είμαι 
Δευκαλίων να ρίχνω πέτρες πίσω μου για να γίνωνται 
χωροφύλακες. Για δώσε μου εδώ την αναφορά... «άλ
λως απεκδύομαι πόσης ευθύνης»... μωρέ μπράβο 
αστυνόμος. Ακούς εκε ί απεκδύεται της ευθύνης! Κάνε 
του τώρα αμέσως διαταγή. Γράψε... «εις απάντησιν της
υπ’ α ρ ιθ .....αναφοράς σας παραγγέλλομεν όπως υπό
προσωπικήν σας ευθύνης εντε ίνητε  τας δυνάμεις σας 
ίνα εκ των ενόντων εξοικονομήσητε τα πράγματα ως οι 
νόμοι κελεύουσιν και η πολιτεία απαιτεί κ.λ.π.». Την 
υπέγραψε και την έστειλε στο Τμήμα. Ο υπασπιστής 
Ανθυπομοίραρχος δεν μπορούσε να συνέλθει από την 
κατάπληξη.

- Μ α  κύριε Υπομοίραρχε, σεις ο ίδιος είσθε και...
-  ...Σιωπή! Ό,τι διατάσσω εγώ θα γίνεται. Δεν είμαι 

υπομοίραρχος. Είμαι ο Διοικητής!
Περιοδικό «Χωροφυλακή» 

τεύχος 1 -10-1946

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΘΥΡΙΔΑΣ
Υπάρχουν πολλοί, οι κατέχοντες μίαν καρέκλαν «εν 

ενεργεία», οι οποίοι νομίζουν ότι δεν θα έλθη ποτέ η 
πικρή ώρα που θα εξαναγκασθούν να εγκαταλείψοσν  
την μαγική αυτή καρέκλα «εξερχόμενοι του Σώματος». 
Ό,τι όμως έχει αρχήν έχει και τέλος και όσον και αν 
δεν το σκεφτώμεθα, διότι δεν το θέλομεν, το τέλος  
έρχεται και πολλές φορές κεραυνοβόλον.

Όσοι δεν σκέπτονται αυτό το μοιραίον τέλος της 
εξουσίας, συμπεριφέρονται ως να μην επρόκειτο ποτέ 
να γίνουν και αυτοί απόμαχοι και της ζωής και της 
υπηρεσίας. Η μόνη ευχαρίστησις και ικανοποίησις, την 
οποίαν μπορεί να δοκιμάσει ένας συνταξιούχος είναι 
να τον συνοδεύει εις την τελευταίαν αυτήν φάσιν της 
ζωής, η αγάπη η εκτίμησις και ο σεβασμός των συν
οδοιπόρων της υπηρεσιακής ζωής. Δυστυχώς υπάρ
χουν πολλοί που κάνουν ό,τι μπορούν για να μην έχουν  
αυτήν την εκτίμησιν και την αγάπην.

Κάποτε ένας Μοίραρχος παρετηρείτο από έναν  
ανώτερόν του. Αι παρατηρήσεις όμως του ανωτέρου 
είχον τέτοιαν εκδήλωσιν, που ήγγιζον τα όρια της εξυ- 
βρίσεως. Και αυτά εγένοντο εν κλειστώ βεβαίως υπη- 
ρεσιακώ χώρω, αλλ' ενώπιον ακροατηρίου συναδέλ
φων, υφισταμένων και ανωτέρων του Μοιράρχου. Ο 
Μοίραρχος ψύχραιμος και στωικός δεν εταράχθη. Είπε 
μόνον με ύφος ήρεμον στον προϊστάμενόν του:

Μην με παρατηρείτε κ α τ ’ αυτόν τον τρόπον κύριε 
Αντισυνταγματάρχα, γιατί δεν θα παρέλθει πολύς και
ρός που θα συναντώμεθα εις τας διαφόρους θυρίδας 
και τότε ίσως μετανοήτε γ ι ’ αυτά που λέτε  τώρα.

-  Τι εννοε ίτε ; ερώτησε ο Αντισυνταγματάρχης με  
κάποιαν έκπληξιν «καταπραϋντικήν».

Ο Μοίραρχος δεν ηθέλησε να δώσει καμίαν εξήγη- 
σιν.

Πέρασαν λίγα χρόνια. Τρία ή τέσσαρα. Και οι δύο 
είναι συνταξιούχοι τώρα. Και οι συνταξιούχοι είναι 
σχεδόν όλοι συνάδελφοι ανεξαρτήτως βαθμού. Μίαν 
ημέρα συνηντήθησαν στα ιατρεία του Νοσηλευτικού  
Ιδρύματος του Μ.Τ.Σ. Οπωσδήποτε από εκε ί  θα περά
σουν όλοι. Ή καρδιά, ή στομάχι, ή συκώτι, ή νεφρά, ή 
ρευματισμοί, ή μάτια, ή χολή, κάτι τέλος πάντων θα 
τους επισκεφθεί που θα τους αναγκάσει να πάρουν την 
άγουσα προς τα ιατρεία του Νοσηλευτικού Ιδρύματος. 
Εκεί είναι ο θλιβερός τόπος συναντήσεως όλων των 
συνταξιούχων!

Ο Μοίραρχος ε ίχε πάει πολύ πρωί και επήρε δελ
τίου προτεραιότητος με μικρόν σειράν. Ο Αντισυντα- 
γματάρχης επήγε κάπως αργά και επήρε δελτίον με 
σειράν 123. Όταν όμως άνοιξαν οι πόρτες και άρχισαν 
να συνωστίζονται μπροστά στις θυρίδες, ήρθαν 
πρόσωπο με πρόσωπο. Εχαιρετήθηκαν υποχρεωτικώς 
και άρχισαν οι τυπικές φιλοφρονήσεις.

-  Τι κάνετε κύριε Συνταγματάρχα; ερώτησε πρώτα ο
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Μοίραρχος, Ταγματάρχης καί αυτός τώρα, «προαχθείς 
μετά  την αποστρατείαν», μ ια προαγωγή που μοιάζε ι με  
σκορδαλιά χωρίς σκόρδο!

- Καλά, απήντησε ο τέως προϊστάμενος. Ήρθα 
όμως κάπως αργά και έχω μεγάλη σειρά και σήμερα 
βιάζομαι.

- Σ ε  ποιο ιατρείο θα πάτε;
- Σ τ ο  ουρολογικό.
~ Εγώ έχω γενική σειρά 8, ε ίπεν ο Μοίραρχος. Θα 

ζητήσω λοιπόν ένα δελτίο για τον παθολόγο που θέλω 
εγώ και ένα για τον ουρολόγο και θα σας το δώσω. Έτσι 
θα τελε ιώσετε σύντομα.

Και πράγματι ύστερα από λίγα λεπτά ο Μοίραρχος, 
έδ ινε  στον παλιό, του προϊστάμενο το δελτ ίον του με  
σειράν 8.

- Δ ε ν  θέλω, του λέει, να σας στενοχωρήσω τώρα, 
αλλά να μου επ ιτρέψετε να σας λύσω μίαν παλαιάν 
απορίαν. Σας είπα κάποτε ότι θα έλθε ι καιρός που θα 
συναντώμεθα ε ις  τας θυρίδας. Και με  ερωτήσατε τι 
εννοώ. Εννοούσα λοιπόν αυτό που βλέπετε τώρα. Ως 
συνταξιούχοι θα συναντώμεθα ή ε ις τας θυρίδας πλη
ρωμών συντάξεων και μερισμάτων ή ε ις τας θυρίδας  
του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, όλοι ίσοι όπως βλέπετε, 
και χωρίς διακρίσεις.

- Π ο υ  τα θυμάσαι αυτά, είπε ο Συνταγματάρχης. 
Εγώ τάχω ξεχάσει. Τώρα τι κάνουμε!

-  Τώρα, είπε ο Μοίραρχος, εσείς για το ουρολογικό  
και εγώ για το παθολογικό. Αυτό κάνουμε. Και αυτά 
κερδίσαμε.

Και χωρίστηκαν για να συναντηθούν αργότερα εις  
άλλας θυρίδας, μέχρι...

Περιοδικό «Χωροφυλακή·· 
τεύχος 1-8-1959

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΤΣΕΚΟΣ
Αντισυνταγματάρχης

ΤΡΥΦΕΡΗ ΜΗ Ν Υ Σ Ι Σ

Ατμόσφαιρα βαρυθυμίας επικρατούσε εκείνο  το 
πρωί στο γραφείο της Υποδιοικήσεως. Ο συννεφ ιασμέ
νος φθινοπωρινός ουρανός, τα φύλλα που άρχισαν να 
πέφτουν, ε ίχαν επηρεάσει όλους. Εγραφαν ανόρεχτα  
και σιωπηλά. Και άξαφνα ανοίγει η πόρτα του γραφείου  
και μπαίνει μέσα η άνοιξις υπό μορφήν νεαρός δεσποι- 
νιδος. Κουνιστή, λυγιστή, ροδομάγουλη, γεμάτη χρώ
ματα, χυμούς και αρώματα.

-  Καλημέρα σας!
Στο χαιρετισμό της όλων τα πρόσωπα εφωτίσθηκαν.

Η μελαγχολία  και η βαρυθυμία έφυγαν και όλοι επήραν 
ύφος γελαστό.

— Θα ήθελα να υποβάλω μία μήνυση, είπεν η . . .  . 
άνοιξις.

-Μ ή ν υ σ η ; Μα είναι δυνατόν, διερωτήθησαν όλοι, 
να ευρεθή άνθρωπος που να έκαμε κακό σ ’ αυτόν τον 
άγγελο.

Κάθεται μόνη της στην καρέκλα μπροστά στο γρα
φείο του Γραμματέως. Αυτός στριφογυρίζει στο κάθι
σμά του, αναστενάζει και ετοιμάζεται.

-  Ποιον θέλετε  να μηνύσετε  δεσποινίς;
-  Έναν αναιδέστατο κύριο, απαντά αυτή με  την 

απαλένια μουσική φωνή της.
-  Τι σας έκανε;
-  Με έβρισε. Εκεί που περπατούσα στο δρόμο μου  

μπαίνει μπροστά και μου λέγε ι :  «Αχ κουνίστρα μου μ ’ 
έκαψες!». Ο σαχλός!....

Το χέρι του Γραμματέως γράφει και τρέμε ι από τη 
συγκίνηση. Η μήνυσις είναι έτοιμη. Όλοι παρακολου
θούν όρθιοι. Σκύβει επάνω στο τραπέζι να υπογράψει. 
Το βλέμμα του γραμματέως πλανάται λαίμαργο στους 
χώρους του τολμηρού «ντεκολτέ». Κάνει έπειτα μια  
στροφή γεμάτη χάρη και τσακπινιά και φεύγει, ενώ όλοι 
παρακολουθούν με  θαυμασμό.

-Α θ ώ ο ς  ο κατηγορούμενος! είπε ένας Χωροφύλα
κας. Αυτή είναι πραγματική κουνίστρα. Και αναστέ
ναξε....

Περιοδικό «ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ», 
τεύχος 1-10-1956

ΔΗΜ Ο Σ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ταγματάρχης

ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ο Υ

Ηταν Μ. Παρασκευή. Μια μέρα ακόμη και θα ξημέ 
ρωνε η μεγαλύτερη  εορτή της Χριστιανοσύνης. Η 
εορτή των εορτών και η πανήγυρις των πονηγύρεων, 
όπως πολύ σωστά λέε ι ο Υμνογράφος.

Ημέρα γεν ικής χαράς και αγαλλιάσεως.
Μακριά οι πίκρες και οι πόνοι της ζωής. Ημέρα κατά 

την οποία καλούνται όλοι να συγχαρούν και να συν
εορτάσουν.

-  Πλούσιοι και πένητες 
ευφράνθητε σήμερον -

Ηταν Μ. Παρασκευή. Το μικρό χωριό άρχισε να 
παίρνει όψη εορταστική. Τα καινούρια φορέματα των 
παιδιών ήσαν σχεδόν έτοιμα. Οι ξενητεμένο ι γυρνού- 
σαν χαρούμενο ι στο μικρό χωριουδάκι για να συνεορ
τάσουν την Μεγάλη Μέρα στο πατρικό τους σπίτι μαζί  
με τους γέροντες  γονιούς, τ' αδέρφια, τις αδερφάδες, 
τους συγγενείς.

Τα αρνιά ήταν κιόλας έτο ιμα για να γίνουν θυσία 
στην μεγάλη μέρα και μαζί με  την χρυσαφένια ρετσίνα  
να σκορπίσουν το κέφι, την χαρά και το τραγούδι.
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Όλοι με λαχτάρα περίμεναν την Ανάσταση του Χρι
στού.

Οι ίδιες ετοιμασίες και στο σπίτι του Αστυνομικού 
Σταθμάρχου. Ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατό
τητες και αυτός προετοίμαζε μια χαρούμενη μέρα στο 
σπιτικό του. Μακριά βέβαια από το πατρικό του σπίτι, θα 
γιόρταζε όμως το Πάσχα αντάμα με τα παιδιά και την 
γυναίκα του.

Πόσο θόθελε και αυτός τέτοιες μέρες  να τσούγ
κριζε ένα ποτηράκι με το γέρο πατέρα του και να γιόρ
ταζε το «Χριστός Ανέστη», φιλώντας ευλαβικά το ζα
ρωμένο χέρι της γριούλας Μάνας του. Δεν μπορεί 
όμως τέτοιες μέρες  αυτός να εγκαταλείψει την έδρα  
του. Είναι τέτοιο το επάγγελμά του.

Μεγάλο Σάββατο βράδυ. Όλα έτοιμα κι' ο κόσμος 
απαντέχει το χαρμόσυνο κτύπημα της καμπάνας τα 
μεσάνυχτα για να τρέξει στην εκκλησία «εις απάντησιν 
του Αναστάντος Κυρίου» και ύστερα να γυρίσουν όλοι 
στα σπίτια τους, ν' ανάψουν το καντήλι με τ' Άγιο φως 
και με χίλιες ευχές να καθίσουν γύρω από το χαρού
μενο πασχαλινό τραπέζι με την αχνιστή μαγειρίτσα...

- Ωραία θρησκευτικά ελληνικά έθιμα.
Που να πλαγιάσει κανένας τη νύκτα του Μ. Σαββά

του. Όλοι ξυπνητοί περιμένουν . . .
Ετσι και στο σπίτι του Αστυνομικού Σταθμάρχου  

όλοι ξυπνητοί περιμένουν.
Ωρα 12 τα μεσάνυχτα οι καμπάνες χαρμόσυνα κα

λούν τους Χριστιανούς στην εκκλησία
Ο Σταθμάρχης με τη γυναίκα του και τα παιδιά του 

έτοιμοι ξεκινούν όταν . . τ α κ . . .  τακ . . .  κτυπά βιαστικά 
η πόρτα του σπιτιού του.

-  Κύριε Αστυνόμε, τρέξε γρήγορα. Στο χωριό μας ο 
Θανάσης της Βαγγελιώς κτύπησε με μαχαίρι τον Κο
σμά του Μπάρμπα - Γιάννη. Τρέξε γρήγορα.

Βλέπεις κάτι τέτοιες μέρες διαλέγει ο Σατανάς για 
να χαρει σκορπώντας τον πόνο στην ανθρώπινη πλάση.

-  Καλά έρχομαι. Ήταν η απάντηση του Αστυνόμου.
Άφησε τη γυναίκα του και τα παιδιά του και προχω

ρεί εκεί που τον καλεί ο πόνος, η συμφορά ή το καθή
κον αν θέλετε. Οχι μόνο μακριά από τους γέροντες  
γονιούς αλλά και μακριά από την οικογένειά του θα 
περάσει την μεγάλη μέρα.

Εφθασε στο χωριό κατάκοπος με δύο Χωροφύλα
κες. Έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει για τον κτυπημένο και 
άρχισε να αναζητά τον δράστη. Περνώντας έξω από την 
εκκλησία του χωριού έκανε ένα σταυρό και έψαλε μέσα 
του το «Χριστός Ανέστη».

Πού σκέψεις για μαγειρίτσα. Ίσως να ένιωσε και 
κάποια ηθική ικανοποίηση, ίσως να τον ε ίδε σαν καλό 
Σαμαρείτη ο Αναστημένος Χριστός και να τον ευλό
γησε. Πάντως γύρισε την επομένη στο σπιτικό του ικα
νοποιημένος, γιατί τέλειωσε καλά την δουλειά του.

Έφθασε στο σπιτικό του και δύο χαρούμενες φω

νούλες αντήχησαν σ τ1 αυτιά του «Χριστός Ανέστη πα
τέρα», κοντοστόθηκε. Αγκάλιασε τα παιδιά του, τα φί
λησε, ψέλισε κι' αυτός «Αλήθεια Ανέστη παιδιά μου» 
και μπήκε στο σπιτικό του. Εφαγε μια κουταλιά παγω
μένη μαγειρίτσα, τσούγκρισε κι' ένα κόκκινο αυγό.

Είχε γιορτάσει κι' αυτός κάπως διαφορετικότερα  
από τον άλλο κόσμο την Μεγάλη γιορτή του Πάσχα.

Περιοδικό «Χωροφυλακή», 
τεύχος Απριλίου 1963

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΡΦΑΚΗΣ
Αντισυνταγματάρχης

ΤΟ Φ Α Ν Τ Α Σ Μ Α

Ο Χρυσομήτρος, αφού έκανε τα ψώνια του για το μα
γαζί που κρατούσε στο χωριό, φόρτωσε καλά τ' αγαθό  
το γαϊδουράκι του και ξεκίνησε.

Μα έλα που η πολιτεία έχε ι ένα σωρό πειρασμούς. 
Κι ο δρόμος του από σύμπτωση περνούσε μπροστά από 
μια σειρά καπηλιό, που από τις ορθάνοιχτες πόρτες 
τους έστελναν μέχρι τα ρουθούνια του Χρυσομήτρου  
τη θεσπέσια μυρουδιά από το κοκορέτσι και τη ρετσίνα.

Κι ’ επειδή του Χρυσομήτρου τ ' άρεσε λίγο τ ’ αφιλό
τιμο το κρασάκι, δεν άντεξε στον πειρασμό. Έδεσε το 
υπομονητικό του τετράποδο κάπου παράμερα απ’ ένα  
στύλο και δρασκέλισε το κατώφλι της πρώτης ταβέρ
νας.

Το κρασί έχε ι το καλό να φέρνη κοντά τους ανθρώ
πους, να λύνη τις γλώσσες τους και τις διαφορές τους 
και να σπάζη κάθε φραγμό. Έτσι σε λίγο όλοι ε ίχαν  
γίνει μια μεγάλη χαρούμενη συντροφιά, πούχε αφήσει 
έξω απ’ την πόρτα του κρασοπωλιού τις έγνοιές της.

Οι ώρες κύλησαν γοργά, δίχως να καταλάβουν. Η 
ώρα θάταν δέκα το βράδυ όταν ο Χρυσομήτρος σηκώ
θηκε. Καληνύχτισε καλόκαρδα την παρέα και ξεκίνησε  
για το χωριό του, πούπεφτε κάπου τρεις ώρες δρόμο 
από τη πολιτεία. Κοντά στις δώδεκα τα μεσάνυχτα είχε  
κάνει περισσότερο από το μισό δρόμο και βρισκόταν 
στη μεγάλη ρεματειά. Εκεί, όπως μολογούσαν οι πα- 
ληοι, είχαν βρη φριχτό θάνατο στην εποχή της λη
στείας δύο Χωροφύλακες. Ακόμα τα τελευταία χρόνια 
είχε γκρεμιστή εκ ε ί  και μια κοπέλλα, εξ αιτίας ενός  
άτυχου ερωτά της.

Γι' αυτό αρκετοί χωρισνοί λέγαν πως είχαν δη εκε ί  
κάτι παράξενες φωτιές κι' ε ίχαν ακούσει και σπαρα
χτικά σκουξίματα ανθρώπινα, πούφερναν ένα σύγκρυο 
στη ψυχή. Λέγαν ακόμα ότι ε ίχαν δη και φαντάσματα. 
Στην αρχή μάλιστα παρουσιάζονταν με τη μορφή σκύ
λου, μεταμορφώνονταν ύστερα σε μεγαλύτερα ζώα και 
καμιά φορά παίρναν και τη μορφή ανθρώπου. Κάτι τέ-
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t o l o  μολογούαε πως ε ίχε  δη τις προάλλες κ ι ’ ο Γεωρ- 
γής ο Μυλωνάς.

Μα ο Χρυσομήτρος δε τα πολυπίστευε αυτά. Αυτό 
μάλιστα σκεφτόταν τη στιγμή που ξάφνου μέσα από τα 
κλαδιά ξεπρόβαλε ένα πράγμα παράξενο ντυμένο στ' 
άσπρα. Του κόπηκε η ανάσα ενώ η καρδιά του κτυ- 
πούσε δυνατά. Και το φάντασμα όλο καί ρχόταν κατα
πάνω του. Ό ταν πλησίασε κοντά ε ίχε  πάρει τη μορφή  
ανθρώπου.

Ο Χρυσομήτρος, χωρίς να βγάλη μιλιά, άναψε γρή
γορα ένα τσιγάρο, γ ια τ ί  ε ίχε  ακούση να λένε  ότι η φωτιά 
κι ο καπνός διώχνουν τα φαντάσματα, ενώ άρχισε από 
μέσα του να λέε ι το πατερημών. Μα το φάντασμα δεν  
έφευγε. Σε κάποια στιγμή μάλιστα σήκωσε κάτι σα ξύλο 
και άρχισε να το κατεβάζη με δύναμη στη ράχη του 
Χρυσομήτρου. Τον πήγε έτσι δέρνοντας μέχρι την 
άκρη του χωριού και τότε με μ ιας χάθηκε. Ξεψυχισμέ- 
νος απ’ το ξύλο και τη τρομάρα του έφθασε στο σπιτικό 
του ο Χρυσομήτρος. Σαν τον ε ίδε  η γυναίκα του έβαλε  
τις στριγγλιές. Αμέσως όλο το χωριό μαζεύτηκε  στο 
σπίτι. Κ ι ’ ο Χρυσομήτρος πεσμένος στο κρεββάτι τους 
είπε με μισόλογα το τι έτρεξε.

Όλοι σταυροκοπιόντουσαν με  φόβο. Μόνο ο Ενω
μοτάρχης του χωριού, ο καπετάνιος όπως τον φώνα
ζαν, καθόταν σκεπτικός. Η φωνή του Προέδρου τον 
έβγαλε από τη συλλογή του.

«Σαν τι σκέφτεσθε μαθές  Κυρ Καπετάνιε;». Τούπε ο 
Πρόεδρος. «Ξέρω κ ι ’ εγώ τι να σκεφτώ. Παράξενα πρά
γματα μου φαίνονται όλα αυτά, πολύ παράξενα», τ ’ 
απολογήθηκε κ ι ’ έφυγε για το Σταθμό.

Το πρωί ο Ενωμ/ρχης άρχισε την ανάκριση. Οι χω
ριανοί, όταν άκουσαν κάτι τέτοιο, βγήκαν από τα ρούχα  
τους.

-  Πάει ζουρλάθηκε ου καϋμένους ου Ενωμοτάρχης  
μας. Του φάντασμα θα κλείσει στ' φυλακή.

Μα αυτός ήξερε καλά τη δουλειά του. Και πρώτα -  
πρώτα ρώτησε ποιος κατέβηκε κείνη τη μέρα στη πολι
τεία.

Έπιασε κ ’ έμαθε ποιος ε ίχε  κατεβή κείνη τη μέρα  
στην χώρα. Και πληροφορήθηκε πολύ εύκολα πως εκ 
τός από τον Χρυσομήτρο είχαν κατέβη κ ι ’ ο Γιώργης ο 
Μυλωνάς κ ι ’ ο Βαγγέλης ο Κωστογιώργης.

Απ' αυτούς τους δύο ο ένας, ο Μυλωνάς, ε ίχε  αγο
ράσει στο εμπορικό του Βατίστα τρία μέτρα κάτασπρο 
κοτονάντο. Πρω ί-πρω ί την άλλη μέρα ο Μυλωνάς ήταν 
στημένος στην καρέκλα, αντίκρυ στον Ενωμοτάρχη 
που καθόταν στο γραφείο του βλοσυρός και ζοχαδια- 
σμένος.

-  Τι τόθελες  τ' άσπρο κοτονάνδο κυρ Γιώργη;
-  Ιγώ Κυρ Νωμοτάρχ' μ;
- Ε σ ύ  δεν το ψώνισες απ' του Βατίστα;
-  Μάλιστα Κυρ Νωμοτάρχ' μ . . .
-  Τι τόκανες κυρ Γιώργη;
-  Τόδωκα τ 'ς κυράς μ να μι φτιάσ' σώβρακο.
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-Π α ρ ά τη σ ες  το κάμποτο και μου φτιάχνης βαμβα
κερά σώβρακα τώρα κυρ Γιώργη; Δεν φοβάσαι μη 
κρυολογήσης;

-  Ουρίατε;
-  Γιατί τις έβρεξες  του Χρυσομήτρου κυρ Γιώργη: 

Αν τον τραυμάτιζες; αν τον σκότωνες κι' όλας; Δεν  
ξέρε ις  ότι ο νόμος τιμωρεί την άδικη επίθεση;

-  Αδικο τ ’ τλ ιες τούτο κυρ Νωματάρχ’ μ; Εκείνους  
όταν μ 'τρύγισε τ ' αμπέλι περσ' νυχτιάτικα κ ι ’ μ ’άφησε  
τα φύλλα ήτανε δίκαιου:

-  Έπρεπε να τον καταγείλης.
- Κ α ι  τι θα τον έκανες  κυρ Νωματάρχ'μ;
-  Θα τον έστελνα στο δικαστήριο και θα πήγαινε 

φυλακή.
-  Νοικοκύρης άνθρωπος στα σίδερα γιάνα σταφυ- 

λάκ' κυρ Νωματάρχ’ μ; Μι πέντε φάπες απούφαγε χώ
ρια την τρουμάρα που πηρ' απ' τον φάντασμα κ ι ’ του 
κοπκ ' η χουλή τ ' άντι ρώτα τ ’ν ματαβάζ ’ χερ σ τ ’ αμπέλ;

Ο Ενωμοτάρχης καμώθηκε πως έστριβε συλλογι
σμένος το μουστάκι του, για να κρύψη το γέλιο του, 
όμως γέλασε όλο το χωριό σαν μαθεύτηκε η ιστορία.

-  Αρί πουώς τ ’ν υπουψιάστικις κυρ Νωματάρχ’ μ; 
ρωτούσε όλος απορία ο Χρυσομήτρος.

-  Ολα τα υποψιαζόμαστε εμε ίς  κυρ Χρυσομήτρο. 
Ολα . . . ακόμη και τα φαντάσματα!..

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
Ταγματάρχης

ΣΙΜΩΝΙΔΗ ΤΟΥ ΚΕΙΟΥ 
Ε Π Ι Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α

Για την τριπλή νίκη του στρατηγού Κίμωνα

Εξ ου τ ' Ευρώπην Ασίας δίχα πόντος ένε ιμεν  
Και πόλιας θνητών θούρος Άρης εφέπει 
Ουδενί το κάλλιον επιχθονιων γενετ '  ανδρών 
Έργον εν ηπείρω και κατά πόντον ομού'
Οιδε γαρ εν γαιη Μήδων πολλούς ολέσαντες  
Φοινίκων εκατόν ναυς έλον εν  πελάγει 
Ανδρών πληθούσας, μέγα δ ’ έστενεν  (Ασίς υπ' αυτών) 
Πληγείσ ' αμφοτέραις χερσ ί κράτει πολέμου.

Μ ε τ ά φ ρ α σ η

Απ' τον καιρό που η θάλασσα ξεχώρισε Ευρώπη από
Ασία

Κ ι ' ορμητικός ο Άρης των θνητών τις πολιτε ίες διαγου-
μίζει

Σε κανένα από τους άντρες τους επίγειους ποτέ 'χει
ξαναγίνει

Στη θάλασσα και τη στεριά μαζ ί λαμπρότερο κατόρ
θωμα πολέμου.
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Γιατί στην Κύπρο αυτοί εδώ αφανίζοντας πολλούς από

Ι τους Μήδους 
Στην ανοιχτή τη θάλασσα εκατό κουρσέψανε Φοινικικά

καράβια
κατάφορτα από άντρες που στο διάβα τους ε ίχε  στενά

ξει η Ασία
Η πληγωμένη με τα δυο τα χέρια από το κράτος του

I
 πολέμου.

#

Για τους νεκρούς Μεγαρίτες των Ελληνοπερσικών πο
λέμων

Ελλάδι και Μεγαρεύσιν ελεύθερον άμαρ αέξειν
Ιέμενοι θανάτου μοίραν εδεξάμεθα
Τοι μεν υπ' Εύβοια άκρω πάγω, ένθα καλείται
Αγνός Αρτέμιδος τοξοφόρου τέμενος-
Τοι δ' εν όρει Mu κόλας, τοι δ' έμπροσθεν Σαλαμίνος
Nrιών Φοινισσάν εξολέσαντες 'Αρει
Τοι δε και εν πεδίω Βοιωτίω, οίτινες έτλαν
Χείρας επ' ανθρώπους ιππομάχους ιέναι.

Αστοί δ ’ άμμι τοδ' ανδρείας γέρας ομφαλώ αμφί 
Νισαίων έπορον δαμοδόκων αγόρων.

Μ ε τ ά φ ρ α σ η
Για την Ελλάδα και τους Μεγαρείς την ελευθερ ία  τρα

γουδώντας
Δεχτήκαμε τη μοίρα του θανάτου
Άλλοι στης Εύβοιας χαμηλά το πέτρινο ακρωτήρι
-  που ονομάζεται ιερό της τοξαρματωμένης της Αρτέ-

μιδας Παρθένας -  
Άλλοι επάνω στης Μυκάλης το βουνό, άλλοι μπροστά

απ' τη Σαλαμίνα
-  Φοινικικά καράβια θυσία ολέθρια προσφέροντας

στον Άρη -
Και άλλοι στο Βοιωτικό κάμπο που τολμήσαν να σηκώ

σουν
Χέρια οπλισμένα αντικρύ σε μαχητές καβαλλαραίους. 
Πολίτες στήσανε για μας ετούτο της ανδρείας το βρα

βείο
Στων Νισαίων την πολύκοσμη αγορά στη μέση της τρι

γύρω.

Περιοδικό «Ηπειρωτική Εστία», 
τεύχος Απριλίου -  Μαίου 1980

Η ΚΡΗΤΗ
Της αστραπής και της βροντής η Κρήτη 
Και των κελαϊδισμών και των αγώνων 
Των αιμάτων και των τροπαίων η Κρήτη 
Των τυράννων ακοίμητη φοβέρα 

Η Κρήτη, η Κ ρήτη !. . .

Τούτος ο ρωμαλέος στίχος του μεγάλου Παλαμά, 
είναι ευλαβικά χαραγμένος από το 1897 πάνω στη μ ε 
τόπη της πανάρχαιας αψίδας του Κρητικού Μεγαλείου. 
Αν δινόταν τότε στη δημοσιότητα χωρίς υπογραφή και 
με την εξήγηση ότι ήταν κάποιο διαβασμένο Μινωϊκό 
ιδεογράφημα, κανείς μα κανείς δεν θα απορούσε. Γ ιατί 
η Κρητική μεγαλωσύνη και ομορφιά, είναι ίδια και απα- 
ράλλαχτη μέσα στην απύθμενη αιωνιότητα. Μοιάζει 
σαν τα περήφανα κ ι ' αχάλαστα βουνά της, που στέκουν 
βιγλάτορες αμετακίνητοι και παντοτινοί μέσα στη Μ ε
σογειακή απεραντωσύνη της αιώνιας γκριζογάλανης  
σιωπής.

Τούτα τα βουνά που σχηματίζουν το κορμί της Κρή
της, στάθηκαν άσβεστοι φάροι πολιτισμού ανάμεσα σ' 
Ανατολή και Δύση. Στις απότομες πλαγιές, στις θεόχτι- 
στες σπηλιές και τα βαθύσκια τους φαράγγια, γεννή
θηκε ο μυθικός συμβολισμός ενός αυτόφωτου παρελ
θόντος, που ξεκινάει μέσα από τα τρίσβαθα της προϊ
στορίας.

Η Αμάλθεια, είναι η αλληγορία της πληθωρικής 
Κρητικής δημιουργίας, που γαλούχησε ένα πολιτισμό, 
προσωποποιημένο θεϊκά με το νεογέννητο Δικταίο Δία. 
Τον πολιτισμό που διασώθηκε από το αδηφάγο στόμα 
της ανθρώπινης καταστροφής, που κατρακυλούσε  
κάθε φορά από το Βορρά σαν πελώρια χιονοστιβάδα, 
σπρωγμένη από τα λογής -  λογής μεταναστευτικά  
φύλα της προϊστορίας.

Μια αρχέγονη λαμπρή κληρονομιά βαραίνει πάνω 
σε τούτο τον τόπο απ' άκρη σ' άκρη. Από τις κακοτρά
χαλες Σελινιώτικες και Σφακιανές μαδάρες, τις απάτη
τες κορφές του Ψηλορείτη και τα γύρω ριζοβούνια, ως 
πέρα χαμηλά στους ελαιώνες της Κίσσαμος, τους πορ
τοκαλεώνες της Κυδωνιάς, τα στενόμακρα Ρεθεμιώ- 
τικα ξεκαμπίσματα κατά τη μεριά της θάλασσας . . .  Και 
από εκε ί  ως πέρα μακρυά κατά τους Ηρακλειώτικους 
φυτεμένους κάμπους και τις Λασηθιώτικες γραφικές  
εναλλαγές, που κατηφορίζουν από το πλατύστερνο 
Οροπέδιο, μέχρι τους μαγευτικούς κόρφους της Ιερά- 
πετρας, της Μιραμπέλου και της Σητείας . . .

Εδώ οι άνθρωποι ζουν μια επιβλητικά ιδιότυπη κα
θημερινότητα, υφασμένη στον αργαλειό της ανόθευ
της παράδοσης. Πλάι από τα μέγαρα και τα φώτα της 
κάθε πολιτείας, πλάι από τη λεγάμενη εξέλιξη που έχει 
σκαρφαλώσει μέχρι και τον τελευταίο βουνίσιο οικι
σμό, υπάρχει το χτες, δεμένο αρμονικά με το σήμερα. 
Υπάρχει η Κρήτη της καθάριας αντρειωσύνης, της σε
μνής περηφάνειας και της ανεπιτήδευτης αρχοντιάς. 
Τυχερός ο ξένος που την καλογνώρισε. Τυχερός μα και 
αθεράπευτα νοσταλγός της από την ώρα που θα την 
αποχωριστεί.

Για να δεθε ί κανείς με το συγκλονιστικό μεγαλείο  
της Κρήτης, δεν φτάνει ένα μονάχα πέρασμα από τους 
φιλόξενους τόπους της. Δεν φτάνει να έχει μελετήσει
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τη λαμπρή της ιστορία. Πρέπει να ζήσει από κοντά αν
θρώπους, ήθη και έθιμα, έχοντας ολάνοιχτα τα μάτια  
της ψυχής του. Πρέπει με  άλλα λόγια να γίνει Κρητικός  
στο νου και στην καρδιά. Και δεν θα γίνει από τη μια 
στιγμή ως την άλλη. Γιατί και ο πλούσιος σαν τον καλο- 
δουλεμένο  μπαξέ ψυχικός κόσμος του Κρητικού, δεν  
είναι δημιούργημα στιγμών αλλά αιώνων .. .

Ολα στην Κρήτη έχουν τη δική τους ξεκάθαρη φι
λοσοφία, τη δική τους ξεχωριστή ομορφιά. Εδώ τα 
πάντα αξιολογούνται μέσα σ' ένα ανθρωποκεντρικό  
κύκλο. Χωρίς περιστροφές, χωρίς περιττά λόγια. Όταν  
οι Κρητικοί θελήσουν να περιγράφουν επαινετικά το 
διπλανό τους, θα πούνε απλά: «Τούτος μωρέ είναι 
ά(ν)θρωπος!» ή «τούτος έχει φ ιλότιμο και α(ν)θρω- 
πιά!». Τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο. Τούτες 
τις στερεότυπες φράσεις χρησιμοποιούν πάντα. Το 
γνήσιο Ρωμέϊκο φιλότιμο και η αψεγάδιαστη ανθρωπιά, 
λατρεύοντα ι σαν μια δεύτερη θρησκεία.

Για τούτες τις δυο μεγάλες  αξίες ζει και πεθαίνει ο 
Κρητικός. Φέτος συμπληρώνονται τριανταπέντε χρό
νια από τότε που ο ανθρωπισμός και το φιλότιμο του 
Κρητικού λαού, αρνήθηκαν να συμβιβαστούν με  το σι
δερένιο  τέρας της ναζιστικής πολεμικής μηχανής, που 
ε ίχε  σαρώσει ολόκληρη την Ευρώπη. Και σχεδόν άο
πλος ρ ίχτηκε μέσα στη φωτιά, γράφοντας μια Αθάνατη  
Εποποιία.

Κανείς δεν έκλαψε για τις χ ιλ ιάδες  μνήματα που 
άνοιξαν ύστερα από τούτο το καινούργιο ολοκαύτωμα. 
Το μόνο παράπονο του αδούλωτου Κρητικού λαού, 
ήταν η αναγκαστική απουσία των στρατευμένων παι
διών του από το μεγάλο  πολεμικό πανηγύρι. ΓΤ αυτό και 
σκάρωσε αμέσως τότε ένα ακόμη τραγούδι της παλικα- 
ριάς, τονισμένο στο σκοπό του αθάνατου ριζίτικου:

Χίτλερ να μη το καυχηθείς
Πως πάτησες την Κρήτη.
Ξαρμάτωτη την ηύρικες
Και λείπαν τα παιδιά της . . .

Τούτο το τραγούδι τραγουδιέτα ι σε κάθε Κρητικό 
γλέντι. Από γέροντες, γερόντισσες, άντρες, γυναίκες  
και παιδιά. Από τη γενιά που φεύγει, από τη γενιά που 
ε ίδε  το πρώτο φως της ζωής μέσα από τις φλόγες του 
τελευτα ίου πολέμου, και από τη νέα γενιά, που ακό
λουθά πιστά τ ’ αχνάρια των μεγάλων . . .

Αν κάποτε, περαστικέ για πρώτη φορά από την  
Κρήτη αναγνώστη, το ακούσεις σε γάμο ή κάποια άλλη 
χαρά, μην απορήσεις για τα συνεπαρμένα βλέμματα  
των τραγουδιστάδων και τις παθητικές δοξαριές των 
λυράρηδων, ούτε για τα γλυκόλαλα τσακίσματα των 
λαγουτιέρηδων ή τα αναντρανιστά πατήματα μόλις  
στηθεί ο λεβέντ ικος  χορός. Γ ιατί η Κρήτη -  μην ξεχνάς  
-  ε ίναι το νησί «και των κελαϊδ ιαμών και των αγώ
νων ...».

Περιοδικό «Επιθεώρηση Χωροφυλακής», 
τεύχος Μαϊου 1976
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ΑΓΓΕΛΟ Σ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ
Ανθ υπασπιστής

ΝΑΥ Α Ρ Ι Ν Ο
....Μπορεί κι εσύ ν' αφήσεις 
την ψυχή σου ορθάνοιχτη 
στα λόγια μου αδελφέ...

(Αγγ. Σικελιανός)

Κάποια λόγια, σαν κι αυτά, ψιθυρίζει, κάθε που πέφ
τει το δείλι, τ ' αγέρι που φυσάει στον όρμο του Ναυαρί- 
νου. Κι όπως, μέσα βαθιά, πίσω από τη Σφακτηρία, μα
τώνει ο ορίζοντας, σ ’ ένα θολογάλανο σμίξιμο της θά
λασσας και τ ’ ουρανού, έρχονται χ ίλ ιες  λαλιές καβάλα 
στα κύματα και σπάζουν πάνω στα φοβερά του Νιόκα- 
στρου τείχια. Χίλιες λαλιές, από τα βάθη της γραμμής  
που χαράζουν οι αιώνες καθώς αργά - αργά διαβαίνουν  
και κυλούν πάνω στη γη, σημαδεύοντας στο πέρασμά 
τους, με  την σφραγίδα της φθοράς και της αθανασίας, 
τα σταυροδρόμια όπου οι φυλές των ανθρώπων αντά
μωσαν το ριζικό τους και την ιστορία, ε ίν ’ έτο ιμες  να 
μιλήσουν στη ψυχή του καθενός, αρκεί νάναι ορθάνοι
χτη, ορθάνοιχτη και στοχαστική. Κάθε που πέφτει το 
δείλι, κι ο ήλιος σέρνει για μια ακόμα μέρα την λαμ
πράδα των ματιών του στην άλλη πλευρά της γης, 
απλώνεται στον όρμο αυτό μια σιωπή αλλόκοτη, όλο 
μυστήριο και δέος. Ακόμα κι όταν τα κύματα τα δέρ
νουν οι άνεμοι, ακόμα κι όταν τα πανύψηλα τείχη μα 
στιγώνονται αλύπητα απ το φθινοπωριάτικο αγέρι, η 
σιωπή μένε ι ασάλευτη κι αράγιστη, θεϊκή μες  τις θυμί
σεις της. Και μο ιάζε ι τότε η Πύλος, σα μια ζωγραφιστή 
άυλη πολιτεία, ρ ιγμένη εδώ για να θυμίζει, σ' όσους 
θάρθουν, αυτούς που πέρασαν. Αντίκρυ της η Σφακτη
ρία. Αδάμαστη και χιλιοματωμένη. Μια πέτρα που στη 
ράχη της φύτρωσαν, για να τη στολίσουν, μια χούφτα  
δέντρα, δυο χούφτες  θάμνοι, μια αγκαλιά κυκλάμινα.

Τα πόδια της φυτεμένα βαθιά, γερά μέσα στη θάλασσα, 
δεν λογαριάζουν τη βοή του πέλαγου, που σχίζεται 
αδύναμο στα καστανόχρωμα βράχια της και ήρεμο, 
γαληνεμένο ύστερα, ζητά συγχώρεση για την αποκοτιά 
του. Δεξιά της το Τσιχλή - Μπαμπά, καταντικρύ στο 
Νιόκαστρο, στέκει κι αυτό ασάλευτο, όλο πληγές που 
χάσκουν και ψήνονται ολημερίς απ' την αλμύρα της 
θάλασσας, που μπαινοβγαίνει αδιάκοπα και τρώγει τα 
σωθικά του. Ζερβά της το Παλαιόκαστρο. Κατεβαίνει 
μες  τη πυκνή και άγρια βλάστησή του, συγκρατημένα, 
ως χαμηλά στη θάλασσα. Μαρμαρωμένο απ' τους και
ρούς που διάβηκαν, το πέτρινο θεριό αγναντεύει το 
πέλαγος κι όλο λαγοκοιμάται. Τους μήνες  τους καλο
καιριάτικους, πάνω στις πέτρες τις ζεστές αργοσα
λεύουν οι στερνο ί του κάτοικοι: τα φίδια.

Αλλάζουν χρώματα, γλιστρώντας πέτρα την πέτρα,
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κοντοστέκουν, αφουγκράζονται το πέρασμα της βάρ
κας, κάτω στα πόδια του και χάνονται αθόρυβα μες στις 
καμάρες του γέρικου κάστρου. Πάει καιρός τώρα πόχει 
ν' ακούσει πάνω του ανθρώπινη περπατησιά. Μόνο 
κάτω απ’ το φως του φεγγαριού ξυπνούν από τον ύπνο 
τους οι μαρμαρωμένοι ιππότες κι ακούγονται τότε μέσα 
στη σιγαλιά τα ρυθμικά τριξίματα των ατσαλόφρακτων 
πανοπλιών και τα κτυπήματα των κονταριών και των 
σπαθιών πάνω στις μακρουλές ασπίδες, τις σκαλισμέ
νες με τα οικόσημα της Δυτικής υπερηφάνειας. Και στα 
ριζά του βράχου, του Νέστορα η Σπηλιά, τεράστιο πέ
τρινο στόμα μυθικού θεριού, που, όμως μας λέε ι ο 
Στράβων, μέσα του φύλαγε ο Νηλέας τα Θεσσαλικά 
βόδια του Ίφικλου, φερμένα στο «Νηλήιον άστυ» από 
τον Μέλαμπο, προίκα στον βασιλιά για το γάμο της 
βασιλοπούλας με τον αδελφό του, Βίαντα. Ένα σύμ
πλεγμα θάλασσας, θάλασσας και βράχων, που κάπου -  
κάπου αφήνει μια τόση δα μικρή πιθαμή αμμουδιά  ν ’ 
απλώνεται τρισευτυχισμένη μέσα στην αγκαλιά του. 
Πίσω από την Σφακτηρία ανοίγεται το πέλαγος, ατέ
λειωτος γαλάζιος κάμπος, που ρουφά αχόρταγα τη μα
τιά χωρίς να την απιθώνει σε μια ξέρα ή σ ’ ένα σπάσιμο 
του γαλάζιου, έστω για λίγο, να ξεκουραστεί.

Πέλαγος ατέλειωτο όπως ο ουρανός, όπως η ψυχή 
τ' ανθρώπου κι η ιστορία τούτης της γης.

Σαν δράκοι των παραμυθιών στέκουν μπροστά στη 
Πύλο τα κάστρα κ' η Σφακτηρία και δένονται μαζί της 
στο χιλιοτραγουδισμένο άρμα της ιστορίας: «Εδώ το 
λένε Νιόκαστρο, το λ έ ν ’ Παλιαυαρίνο...». Τραχειά 
φωνή, σκληρή φωνή, κραυγή μες  τους αιώνες, π’ αντι
λαλεί μακράθε πέρα ως τα παλάτια του Νέστορα, για να 
θυμίζει στις κυανόλευκες σημαίες, που κυματίζουν στ' 
αραγμένα καραβάκια, πως τούτη η γη ε ίν ’ η πατρίδα 
ολάκερη, που σέρνει μαζί της από τα πρώτα της βήματα 
όλες τις τραγικές στιγμές του μεγαλείου της, όλα τα 
πάθια της με τις πολλές πικρές σελίδες και τις πολλές 
της δόξας τις αμάραντες δάφνες. Της λησμονιάς το 
βάλσαμο δε μπόρεσε ν' αποκοιμίσει τα περασμένα, 
ούτε να γαληνέψει τους αναδυόμενους στόλους. Αυτά 
τα κύματα όλο και τους λικνίζουν, όλο κι ανοίγουν, για 
να βγουν από τα σωθικά τους καράβια δοξασμένα, αρ
ματωμένα, όλο λεβεντιά και νιότη. Κι όταν τις ώρες των 
καλοκαιριάτικων απομεσήμερων γαληνεύουν και στέ
κουν ακίνητα, θαρρεί κανείς ότι προβάλλουν μισοσπα- 
σμένες καρίνες, πλώρες, πρύμνες, κατάρτια, σχοινιά, 
πανιά μισοσχισμένα, συμπλέγματα χωρίς ταυτότητες, 
ανώνυμοι θρύλοι. Κάτω από το Νιόκαστρο, στο μέρος  
που η θάλασσα φιλά τα πόδια του, κοιτάζοντας το ύψος 
του με φόβο, φυτρώνουν βράχια κοφτερά, χιλιοσχι- 
σμένα από το κύμα, που σαν τα ψήνει ο ήλιος του 
καλοκαιριού ξασπρίζουν, ντυμένα στο σταχτόχρωμο  
χρώμα της θλίψης. Μα σαν ζυγώνουν κι έρχονται χε ι
μώνες φοβεροί, αλλάζουν ντύμα, γίνονται σκούροι,

καστανόχρωμοι, μελανιασμένοι απ’ τον βοριά. Στυλώ
νουν τα πόδια τους πεισματικά, μη γκρεμιστούν και 
πάψουν νά'ναι αυτά οι φύλακες του κάστρου. Ψηλά

τους, στις τρανές βραχόπετρες, που κοιτάζουν πέρα 
μακριά στο στόμα του Τσιχλή - Μπαμπά, ποιος ξέρει 
πόσους χρόνους τώρα, έχουν φυτρώσει βιγλάτορες  
σωστοί, πεύκα πανύψηλα, γυρτά στην αγκαλιά του 
γκρεμού που χάσκει κάτω από τα πόδια τους. Οι ρίζες  
του τραχειές και μαυρισμένες, τεντωμένες, και γυ
μνές, αγκαλιάζουν σφιχτά τη πέτρα, προχωρούν βαθιά 
στις σχισματιές της γης, στην εναγώνια τιτανική προσ
πάθεια να κρατηθούν ορθά τ' αγέρωχα κορμιά, που 
δέρνονται αλύπητα απ’ τους σορόκους του Ιόνιου.

Καταμεσίς στον όρμο, τριγυρισμένος από τη μονα
ξιά, με συντροφιά δυο χούφτες αγριοβιολέττες, απλώ
νεται στενόμακρος ο βράχος που μοιάζει με καύκαλο 
χελώνας. Οι άνθρωποι το βάφτισαν «χελωνάκι» κι η 
Πατρίδα σε μια ζεστή πέτρα του χάραξε λ ίγες λέξε ις  
τιμής κι ευγνωμοσύνης, σ' αυτούς που έπεσαν για τη 
δική της λ ευ τε ρ ιά ...............................

Περιοδικό «Επιθεώρηση Χωροφυλακής» 
τεύχος Νοεμβρίου 1977

Θ Α Ν Α Τ Ο Γ Ν Ω Σ Ι Α

Τούτο το σκοτάδι είναι πικρό 
η νύχτα, τούτη, αδιάβατη.
Ίσως να 'ναι η ερημιά αυτή που σε τρομάζει, 
ίσως ο απόηχος του πυροβολισμού...
Μπορεί και τ'ότι νιώθεις λιγότερος, απόψε, 
κουτσουρεμένος...
Μπορεί και τ' ό,τι ξέρεις πως ίσως είσαι 'συ 
το επόμενο θύμα...

Τρομάζεις ακόμα και στο θρόισμα των φύλλων 
ακόμα
και στο πέρασμα μιας γάτας, 
αντιμέτωπος με τούτη την ερημιά  
κατάμονος σε τούτο το σκοτάδι.

Ξέρεις το θάνατο,
την πίκρα του τη γεύτηκες
πριν λίγο
στα στενά δρομάκια της Κηφισιάς
πάνω στο μαρμαρωμένο πρόσωπο του Ενωμοτάρχη.

Ξέρεις το θάνατο,
μαζί του ζώνεσαι καθημερινά
σε τούτα τα έρημα δρομάκια,
σε «κείνους» τους πολυσύχναστους δρόμους της πολι
τείας.
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ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Μοίραρχος ε.α.

Ο Ι ΟΥΔΑΣ
Ιούδα, ψυχή λερή κ ι ’ αμαρτωλή,
κατάρα και βρισιά του κάθε τόπου,
πως μπόρεσες εσύ μ ’ ένα φιλί
την πιο γλυκιάν εκδήλωση τ ’ ανθρώπου -
το Θειο Δάσκαλό σου να προδώσεις
και στους εχθρούς Του να τον παραδώσεις;

Η πλάση γύρω στάθηκε βουβή 
μπροστά στην τρομερή σου προδοσία, 
σαν ψέλλιζες δειλά «χαίρε Ραββί» 
κι ' ολόχλωμος φ ιλούσες το Μεσαία- 
με  το πικρό φ ιλ ί σου να τον δε ίξε ις  
και στο σκληρό μαρτύριο να τον ρίξεις.

Και σου' πε τότε με ύφος στοργικό:
«Με φίλημα Ιούδα με προδίνεις;».
Και συ, στο Θείο και συντριπτικό  
Το βλέμμα Του, αισθάνθηκες να σβύνεις.
Και τα τρ ιάντ' αργύρια μεσ ' στα χέρια  
σου σχίζανε τις σάρκες, σα μαχαίρια.

Της προδοσίας κατέχε ις  την κορφή  
-  η δίκαιη του κόσμου πληρωμή σου.
Ω τραγική κ ι ' αλύτρωτη μορφή, 
βρυκόλακα φριχτέ κάποιας αβύσσου, 
που στις ψυχές υπάρχει των ανθρώπων, 
όλων των εποχών κι όλων των τόπων.

Περιοδικό «Επιθεώρηση Χωροφυλακής» 
Τεύχος Μαίου 1975

ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜ ΟΠΟΥΛΟΣ
Αντ/ρχης ε.α.

ΣΤΟΝ ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΦΙΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝ
ΑΔΕΛΦΟ

ΝΙΚΟ ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ
Ανέβηκες στου δρόμου την κορφή, 

τάδωσες όλα
Δεν σκάφθηκες το Χάρο που θαρθή.
Ψιλή Μαρτιάτικη βροχούλα, σιγή 

αργά σταλιάζει.
Κ ι ’ έρημη η πολιτεία για το χαμό σου 

μαύρο στρώνει ατλάζι.
Του τάφου σου το χώμα ήταν υγρό 
Απ’ της ψιλής βροχής το κλάμα.
Κι' ένα μπουκέτο μοσχομυριστό  
ριγμένο σαν της ορφανής αγάπης τάμα.
Αιώνιος χωρισμός ε ίν ' η ζωή μας, 
στη στράτα μας παντού παραμονεύει
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Μα η θλίψη δεν μισεύει, μένε ι  μαζ ί μας.
Αφού μ ' ευλάβεια  στοργική σ' απίθωσε ο χάρος
Γαλήνια, αστόχαστα κοιμήσου
Ένας μαρμάρινος σταυρός δέετα ι κλαίγοντας

για την αγνή ψυχή σου.
Περιοδικό «Επιθεώρηση Χωροφυλακής» 

Τεύχος Μαίου 1977

ΝΙΚΟΣ ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ
Ενωμοτάρχης

ΜΟΙΡΟΛΟΙ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟ ΣΥΝ
ΑΔΕΛΦΟ

Νεκρέ μου Συνάδελφε, αγύριστε απόδημε του Άδη. 
Απόψε που ανοίγουμε τα βήματά μας μέσα στη νύκτα 
Πάνω στους πολύβοους δρόμους της Πολιτείας  
Και οι σκέψεις μας μοιάζουνε με πένθιμες καμπάνες, 
Νιώθουμε από κοντά μας την πικρή απουσία σ ο υ . . .

Νεκρέ μου Συνάδελφε, φίλε ακριβέ της ζωής μας, 
Απόψε που οι λίγοι διαβάτες, κουρασμένοι και ήρεμοι, 
Απομακρύνονται μέσα στην ομίχλη των δρόμων,
Εμείς, ακριβέ της Μοίρας,
Που οριστήκαμε να ξεριζώνουμε αγκάθια  
Μέσα από το όμορφο περιβόλι της ζωής,
Εμείς που ταχτήκαμε να σμιλεύουμε  
Το τραχύ μονοπάτι τ ' ανθρώπου της Γης μας,
Εμείς που αφεθήκαμε μόνοι 
Να κυνηγάμε στους αφώτιστους δρόμους  
Τις σκιές της κακίας που κινούνται σα δαίμονες  
Μέσα στο κούφιο κρανίο της Νύκτας,
Ακούμε τα αόρατα βήματά σου,
Πλάι στις ματωμένες μας πατούσες,
Να σαλεύουν πάνω στα πεθαμένα φύλλα του κράσπε
δου

Νεκρέ μου Συνάδελφε, θύμα της βρωμιάς και της λά- 
σπης,
Απόψε που ανοίγουμε τα βήματα κοντά στο ξημέρωμα, 
Τη στιγμή που τα μάτια μας ψηλαφίζουν το φως της

αυγής,
Μέσα στους πολύβοους δρόμους της Πολιτείας  
Η ζωή, μπολιασμένη απ' το χέρι της Μοίρας, ξαναρχί

ζει,
Ομως εμείς, την ώρα που το χέρι μας απλώνεται 

Να σταματήσει τη μανιασμένη ορμή της αδικίας, 
Ορφανοί από την παρουσία σου, με μόνη ανάμνηση 
Τον ήχο που μας άφησε το τελευτα ίο  σου χαμόγελο, 
Μέσα στο ανώνυμο πλήθος νιώθουμε μόνοι 
Γιατί μας λείπεις εσύ, Αδελφέ μου και φίλε,
Τρίμμα από τη σκέψη μας, κομμάτι από το πετσί μας, 

Μεγάλε στρατιώτη της Ειρήνης του ανθρώπου

Περιοδικό «Επιθεώρηση Χωροφυλακής» 
Οκτώβριος 1981



Ανέκδοτα Χωροφυλακής

Ανέκδοτα
Χωροφυλακής
Ένα σύντομο εράνισμα «παρα
λειπομένων» της 150χρονης 

Ιστορίας του Σώματος

Η ανεκδοτολογία γύρω από την 
παλιά Χωροφυλακή είναι πολύ 
πλούσια. Μόνο που πολλά ανέκδοτα 
δεν έχουν σχέση με τη . . .  Χωροφυ
λακή. Αυτοί οι αρειμάνιοι αποσπα- 
σματάρχες -  πρωταγωνιστές τους 
είναι τόσο μπερδεμένοι μεταξύ τους 
όσο ακριβώς ήταν μπερδεμένη η 
καταδιωκτική πολυαρχία του περα
σμένου αιώνα: Χωροφυλακή, Ορο
φυλακή, Επικουρική Χωροφυλακή, 
Εθνοφυλακή, Αγροφυλακή, Αμπε
λοφυλακή, Τηλεγραφοφυλακή, Δα
σοφυλακή, Ευζωνικά Τάγματα και 
πάει λέγοντας. . .

Όλα αυτά τα Σώματα ασκούσαν 
καθήκοντα δημόσιας ασφάλειας με 
τη σύμπραξη της Χωροφυλακής, 
που στο τέλος απόμεινε η μοναδική 
κληρονόμος των «κατορθωμάτων» 
τους. Βέβαια έχει και η Χωροφυλακή 
τα δικά της ανέκδοτα. Για να τα ξε
χωρίσει όμως κανείς πρέπει να ανα
τρέξει σε ξεκαθαρισμένες πηγές.

Αυτή την τακτική ακολουθήσαμε 
και εμείς εδώ καταγράφοντας τε
λικά 18 ανέκδοτα που αφορούν άλ
λοτε επωνύμους και άλλοτε ανωνύ
μους αλλά σίγουρα άνδρες της Χω
ροφυλακής.

Από Στρατηγός . . .  Μοίραρχος

Ό ταν ιδρύθηκε το Σώμα της Χω
ροφυλακής, ο Μήτρος Δεληγιώρ- 
γης, που έφερε το βαθμό του Στρα
τηγού, κατατάχθηκε με το βαθμό 
του Μοιράρχου. Ο πρώτος Αρχηγός 
Συνταγματάρχης Φραγκίσκος Γκρα- 
γιάρ, τον διαβεβαίωσε ότι σύντομα 
θα βελτιώνονταν η βαθμολογική του 
θέση.

-Κ ύριε Αρχηγέ σημασία έχει να 
υπάρξει Ελλάδα, του απάντησε ο 
Δεληγιώργης. Αν δεν υπάρξει ελεύ
θερο και ανεξάρτητο Κράτος και κυ
ριαρχήσει η ληστροκρατία, τότε δεν 
θα υπάρχουν ούτε βαθμοί, μα ούτε 
και άνθρωποι για να φέρνουν το κε
φάλι στον ώμο τους . . .

«Ένδοξος Πενία» . . .

Μήτρου Δεληγιώργη συνέχεια .. . 
Ό πω ς είναι γνωστό, ο Μεσολογγί- 
της αγωνιστής ξόδεψε όλη την 
περιουσία για τις ανάγκες της επα- 
ναστατημένης πατρίδος. Έτσι μετά 
την απελευθέρωση βρέθηκε ολό- 
τελα φτωχός. Ό ταν διάφοροι φίλοι 
του τον καλούσαν σε γεύμα τους 
έλεγε:

-  Θάρθω. Σεις θα βάλετε το αρνί 
κΓ εγώ το στρατηγηλίκι. . .
Έφιπποι ακροβατισμοί

Κάποτε ο Ό θωνας και η Αμαλία 
πραγματοποιούσαν περιοδεία στη 
Στερεά. Μόλις συνοδευόμενοι και 
συνοδοί έφτασαν μπροστά από ένα 
πετρόχτιστο, δίτοξο και πολύ στενό 
γεφύρι, όλοι ξεπέζεψαν για να το 
περάσουν με τα πόδια. Την εξαίρεση 
αποτέλεσε η Αμαλία που το πέρασε 
έφιππη. Ο επικεφαλής της συν
οδείας Μοίραρχος Μιχαήλ Γρίβας, 
θεώρησε την ενέργεια αυτή προσ
βλητική όχι μόνο για τον εαυτό του 
αλλά και για το ανδρικό φύλο. Γι' 
αυτό ανέβηκε στο άλογό του και πέ
ρασε το γεφύρι τρεις φορές με καλ
πασμό. Μάλιστα την τρίτη φορά 
έκανε κάτι πιο παράτολμο. Σταμά
τησε το άλογο στην κορυφή του γε- 
φυριού και τράβηξε την πιστόλα 
του. Κάτω από τα έκπληκτα βλέμ
ματα όλων, άρχισε να πυροβολεί και 
ταυτόχρονα να συγκρατεί το άλογο 
που στο άκουσμα του κάθε πυροβο
λισμού ανασηκωνόταν πατώντας 
μόνο στα πισινά του πόδια και αφή
νοντας άγρια χλιμιντρίσματα . ..

Το ρουμελιώτικο φιλότιμο είχε νι
κήσει τη βαβαρέζικη έπαρση . ..
Ο Ποιητής Αξιωματικός

Ο Ταγματάρχης Χωροφυλακής 
Γεώργιος Ζαλοκώστας ήταν ένας 
από τους λίγους ποιητές που δεν 
ακολούθησε το συρμό της «λόγιας» 
ποίησης της εποχής του. Γ Γ αυτό το 
έργο του αγαπήθηκε πολύ. Το 1851 
βραβεύτηκε στον «Ράλλειο» διαγω
νισμό παίρνοντας από τα χέρια του 
Όθωνα το έπαθλο που ήταν ένα 
κλαδί δάφνης. Την επομένη κιόλας 
ημέρα ο Ό θω ν τον κάλεσε στο Γ ρα
φείο του. Μετά από τα πρώτα τυπικά

ΧρήσχοςΡέππας, ταγματάρχης

λόγια, του είπε με αυστηρό τρόπο:
-  Μήπως κύριε Ταγματάρχα, οι 

Μούσες με τις οποίες έχετε συχνές 
συναναστροφές σας εμποδίζουν 
από τα καθήκοντα της Υπηρεσίας 
σας; Είναι δυνατόν να υπηρετείτε 
και τις Μούσες και την Χωροφυ
λακή;

-  Είναι του απάντησε θαρρετά ο 
ποιητής Αξιωματικός. Την ημέρα εί
μαι πιστός στην Υπηρεσία μου. Τη 
νύχτα κλέβω λίγες ώρες από τον 
ύπνο μου και συναναστρέφουμαι τις 
Μούσες .. .

Η παρατήρηση αυτή έγινε στον 
Ζαλοκώστα όχι βέβαια γιατί είχε δώ
σει αφορμές στην Υπηρεσία του. 
Απλώς είχε χαρακτηρισθεΐ «φιλευ- 
θέρων αρχών», όπως και πολλοί άλ
λοι Αξιωματικοί της Χωροφυλακής. 
Ο αναγνώστης μπορεί να ιδεί τέ
τοιους χαρακτηρισμούς στο Οθω
νικό «Μυστικόν Αρχείον». Έτσι λοι
πόν εξηγείται γιατί ο Ζαλοκώστας 
έμεινε καθηλωμένος στο βαθμό του 
Ταγματάρχη μέχρι τον πρόωρο θά
νατό του. Χαρακτηριστική λεπτομέ
ρεια: Πέθανε στις 3 Σεπτεμβρίου 
1858, ακριβώς 15 χρόνια μετά την 
ιστορική εκείνη επανάσταση με 
τους μεγάλους σκοπούς που έμει
ναν ανεκπλήρωτοι για πολλά χρό
νια . ..
Μονομαχία Χωροφύλακα και Βαθα- 
ρού Αξιωματικού

Οι Βαβαροί δημιουργούσαν συχνά 
επεισόδια σε βάρος ανδρών Χωρο
φυλακής. Το 1834 ένας Χωροφύλα
κας πήγε σε κάποιο καπηλειό για ν' 
αγοράσει καπνό. Μπαίνοντας δεν 
είδε ένα Βαβαρό Ανθυπολοχαγό 
που καθόταν σε μια γωνιά και έτσι 
δεν τον χαιρέτησε. Εκείνος σηκώ
θηκε από τη θέση του, τον πλησίασε 
και άρχισε να τον απειλεί. . .  'Ωσπου 
ο Χωροφύλακας έχασε την υπομονή 
του και του είπε:

-  Κανένας Κανονισμός δεν με 
υποχρεώνει να μπαίνω μέσα στα κα
πηλειά για να βρίσκω και να χαιρε
τάω Αξιωματικούς.

Ο Ανθυπολοχαγός τον διέταξε να 
τον ακολουθήσει στο Γραφείο της 
Ενωμοτίας. Ο Χωροφύλακας συμ
μορφώθηκε αμέσως. Στο δρόμο
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όμως ο ξένος άλλαξε γνώμη και 
αξίωσε να τον ακολουθήσει στο 
Στρατώνα του Τάγματος της Γραμ
μής. Ο Χωροφύλακας αρνήθηκε λέ
γοντας ότι αυτό απαγορευόταν από 

τους Κανονισμούς. Το αποτέλεσμα 
ήταν να αρπάξει μερικές σπαθιές 
που ξέσκισαν τη στολή του.

Τότε πια ήταν που έγινε ανήμερο 
θεριό.

-  Ε'κανε μερικά βήματα πίσω και 
έσυρε το σπαθί του.

-Τ ώ ρ α  θα σου δείξω εγώ πώς 
τραβάνε το σπαθί στην Ελλάδα 
αφού το θέλεις, είπε στο Βαβαρό 
καταφέρνοντάς του αλλεπάλληλα 
χτυπήματα.

Το Στρατοδικείο, όπου παραπέμ- 
φθηκε, τον αθώωσε με το αιτιολο- 
γικό ότι η πράξη του βρισκόταν μέσα 
στα όρια της νόμιμης άμυνας.
Πρόκληση για αναμέτρηση

Βρισκόμαστε στις αρχές του 1856.
Η ληστεία είχε πάρει τόσες μεγάλες 
διαστάσεις, ώστε οι λήσταρχοι προ- 
καλούσαν ανοιχτά τους Αξιωματι
κούς της Χωροφυλακής. Συγκεκρι
μένα ο Νταβέλης έγραφε στον Μοί
ραρχο Πέτρο Βακάλογλου: «Ρε
Μοίραρχε δεν έρχεσαι ν ’ αλλάξουμε 
λίγες ντουφεκιές;».

Τελικά ο Βακάλογλου άλλαξε 
πολλές ντουφεκιές με το λήσταρχο. 
Στις 12 Ιουλίου του ίδιου χρόνου σε 
συνεργασία με διάφορα αποσπά
σματα εξόντωσε στο Ζεμενό Βοιω
τίας ύστερα από πολύωρη μάχη τους 
λήσταρχους Νταβέλη, Βουντούκη 
και Τζώπα καθώς και αρκετά πρωτο- 
παλλήκαρά τους.
Ο Γέρο -  Αρτέμης

Έτσι ήταν γνωστός στο συναδελ- 
φικό του περιβάλλον ο Αντισυντα- 
γματάρχης Χωροφυλακής Αρτέμιος 
Κωνσταντίνου. Γ εννημένος στη 
Μεσσήνη της Μεσσηνίας το 1819, 
υπηρέτησε στο Σώμα γύρω στα 50 
χρόνια και διακρινόταν για τη με
γάλη του εφευρετικότητα στην 
αντιμετώπιση δύσκολων υπηρεσια
κών καταστάσεων.

Σε κάποια από τις δραματικές φά
σεις των «Ιουνιακών» του 1863, αρ
κετοί οπαδοί της μιας από τις δυο 
αντιμαχόμενες πολιτικές παρατά-
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ξε ις  κατέφυγαν -  οι περισσότεροι 
ένοπλοι -  μέσα στην εκκλησία της 
Χρυσοσπηλιώτισσας.

Ο Κωνσταντίνου, που έφ ερε τό τε  
το βαθμό του Μοιράρχου, διατά- 
χθηκε να τους αντιμετω πίσει με . . .  
μια Ενωμοτία, δηλαδή δώδεκα άν- 
δρες.
Ωστόσο τα κατάφερε περίφημα. 
Φτάνοντας μπροστά από την εκκλη 
σία φώναξε με σ τεντόρεια  φωνή, 
ώστε να ακουστεί από τους έγκλε ι
στους:

-Σ υ ν τά γ μ α τα  και Τάγματα εις 
γρ α μ μ ή ν !.. .

Εκείνοι, νομίζοντας ότι τους είχε 
περικυκλώσει μεγάλη στρατιωτική 
δύναμη, άρχισαν να βγαίνουν σιγά -  
σιγά από την κύρια είσοδο. Εκεί 
συλλαμβάνονταν και αφοπλίζονταν 
χωρίς να μπορούν πια να επικοινω
νήσουν με όσους έμεναν ακόμη 
μέσα στην εκκλησία και ετο ιμάζον
ταν να παραδοθούν σ τ α .. . Συντά
γματα και τα Τάγματα.

Συνέδριο λωποδυτών με την άδεια 
της . . . Αστυνομίας (!)

Βρισκόμαστε στις αρχές Μαρτίου 
του 1896. Όλοι οι δρόμοι τότε οδη
γούσαν στην Αθήνα μια και σε λίγες 
ημέρες θα αναβίωναν οι αρχαίοι 
Ολυμπιακοί αγώνες στο καλλιμάρ
μαρο Παναθηναϊκό Στάδιο. Ανάμεσα 
στις χιλιάδες ντόπιους και ξένους 
επισκέπτες βρίσκονταν και αρκε
τοί . .. κλέφτες κάθε «ειδικότητας» 
που περίμεναν «να πιάσουν την 
καλή» μέσα στο συνωστισμό.

Η νεοσύστατη «Στρατιωτική 
Αστυνομία» ενισχύθηκε βέβαια από 
την Χωροφυλακή, αλλά ο κίνδυνος 
υπήρχε. Ύστερα από πολλές συ
σκέψεις, αποφασίστηκε να γίνει έκ
κληση στα .. . πατριωτικά αισθήματα 
των ντόπιων λωποδυτών . ..

«Αμ’ έπος και αμ’ έργον» λοιπόν, 
οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύ
θυνση της Πρωτεύουσας το «άν
θος» της «ξάφρας» όπως λεγόταν 
και τότε η κλεψιά στη γλώσσα των 
πιστών της. Ό λοι τους .. . «ανθίστη- 
καν» (κατάλαβαν) το λόγο της 
προσαγωγής τους και άκουσε τη 
συνέχεια: Έδωσαν το λόγο της 
«επαγγελματικής» τους τιμής ότι θα

στέκονταν στο ύψος των περιστά
σεων και ακόμη: Ζήτησαν και πήραν 
την άδεια να πραγματοποιήσουν 
συνέδριο (!) με τη συμμετοχή όλων 
των Αθηναίων, Πειραιωτών και άλ
λων «παρεπιδημούντων» Ελλήνων 
λωποδυτών για να πορθούν δρα
στικά μέτρα.

Το συνέδριο -  αναφέρουν οι πα
λιοί χρονικογράφοι -  έγινε στο λόφο 
της Πνύκας με την παρουσία της 
Αστυνομίας για τ η ν . . .  τάξη. 
Υστερα από τις σχετικές αγορεύ

σεις, πάρθηκαν μέσα σε ατμόσφαιρα 
πατριωτικής έξαρσης, οι ακόλουθες 
αποφάσεις: 1) Κατά τη διάρκεια των 
αγώνων δεν θα γινόταν καμμιά 
κλοπή από Ελληνες λωποδύτες, και 
2) Οι ίδιοι αναλαμβάνουν την υπο
χρέωση να επιβλέπουν τους ξένους 
«συναδέλφους» και να σπάζουν στο 
ξύλο κάθε ντόπιο που δεν θα σεβό
ταν τις αποφάσεις του συνεδρίου.

Αποτέλεσμα: Κατά τη διάρκεια 
των αγώνων δεν χάθηκε «ούτε καρ
φίτσα». Αμέσως όμως με τη λήξη 
τους ο ι . . .  σύνεδροι ξανάρχισαν τις 
κλοπές με θύματα κυρίως επαρχιώ
τες επισκέπτες.

Η εκεχειρία Αστυνομίας -  κακο
ποιών είχε Λήξει για να ξαναρχίσειτο 
ασταμάτητο και γνωστό σε παγκό
σμια κλίμακα παιχνίδι «Κλέφτες και 
Αστυνόμοι» . . .
Η «Αστυνομική Επιστήμη»
Στα παλιά τα χρόνια, σε κάποιο Κε
φαλοχώρι της Ρούμελης, ένας 
τσαγκάρης θέλησε να κλέψει το γεί- 
τονά του χασάπη με την κάλυψη 
της . . .  Αστυνομίας. Ούτε λίγο ούτε 
πολύ μπήκε νύχτα στο μαγαζί του 
τελευταίου, μέτρησε όσα χρήματα 
βρήκε στο συρτάρι χωρίς να τα πά
ρει. Προτού φύγει παραβίασε μια 
μεσόπορτα που χώριζε τα δυο μαγα
ζιά τους και την ξανάκλεισε, ώστε να 
αφήσει «ίχνη διαρρήξεως».

Το πρωί μια και δυο πήγε στο Στα
θμό Χωροφυλακής και κατήγγειλε 
το χασάπη για κλοπή.

Ο Σταθμάρχης ένας αρειμάνιος 
Υπενωμοτάρχης Κέρβερος αληθι
νός στην Υπηρεσία, το πήρε κατά
καρδα το ζήτημα. Να γίνει κλοπή 
«στην έδρα του» αυτό πήγαινε 
πολύ . . .
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Χωρίς χρονοτριβή έσπευσε στον 
τόπο του αδικήματος αποφασισμέ
νος να βρει την άκρη. Ο δόλιος ο 
χασάπης έκλαιγε, χτυπιόταν, αλλά η 
«εξουσία» έμενε ανέκφραστη. Ο 
Υπενωμοτάρχης έβλεπε πως «κάτι 
δεν περπατούσε καλά» αλλά δεν 
βιαζόταν. Άνοιξε το συρτάρι μέ
τρησε τα χρήματα και τα βρήκε όσα 
ακριβώς του είχαν καταγγελθεί.

Ο τσαγκάρης ζήτησε τότε να του 
δοθούν τα χρήματα, αλλά ο Υπενω
μοτάρχης ούτε που καταδέχτηκε να 
τον κοιτάξει.

«Για να ιδούμε τι θα φανερώσει 
και η επιστήμη», είπε επίτηδες φω
ναχτά για να τον ακούσουν οι γύρω, 
στρίβοντας και το τσιγκελωτό του 
μουστάκι.

Ύστερα πήρε τα χρήματα και τα 
άπλωσε πάνω σε ένα τραπέζι. Με τε
λετουργικές κινήσεις έβγαλε από 
την τσέπη του ένα μπουκαλάκι με 
κάποιο περίεργο υγρό -  που ήταν 
νεράκι του θεού -  έβρεξε την άκρη 
ενός μπαμπακιού και άρχισε να 
σκουπίζει μερικά κέρματα. Σε λίγο 
πάνω στο μπαμπάκι είχε δημιουργη- 
θε’ι ένα στρώμα από λίπος που 
προέρχονταν από τα χέρια του χα
σάπη. Οιγύρω παρακολουθούσαν με 
δέος την εφαρμογή της «Αστυνομι
κής Επιστήμης». Ο Υπενωμοτάρχης 
τους έβλεπε με την άκρη του ματιού 
του και το «γλεντούσε». Ώσπου κά
ποτε φέρνοντας το μπαμπάκι κοντά 
στη μύτη του, αισθάνθηκαν έντονη 
τη μυρωδιά της «κρετατ'ιλας». 
Ύστερα ξανάστριψε το μουστάκι 
του και είπε στον τσαγκάρη:

-  «Γιατί ορέ παλιοζάγαρο μπήκες 
στο χασάπικο;»

Εκείνος σάστισε. Πιστεύοντας ότι 
ο υπενωμοτάρχης διέθετε υπερφυ
σικές ικανότητες αναγκάστηκε να 
ομολογήσει την ψεύτικη καταγγελία 
του . . .

Κατάχρηση εξουσίας

Όταν βρεθεί κανείς για πρώτη φορά 
σε μια πόλη, είναι φυσικό να μπερ
δεύει τους δρόμους και γενικά να 
χάνει το σωστό προσανατολισμό 
του. Αυτό έπαθε κάποτε ένας χωρο
φύλακας νεοτοποθετημένος στην

πρωτεύουσα ενός Αιγαιοπελαγίτι- 
κου νησιού. Αργά τη νύχτα βρέθηκε 
περιπλανώμενος μέσα σ' ένα λαβύ
ρινθο από ασβεστωμένα στενοσόκ- 
κακα που οδηγούσαν παντού εκτός 
από το . . . Αστυνομικό τμήμα.

Είχε πια απελπιστεί, όταν ξαφνικά 
παρουσιάστηκε ο «από μηχανής 
θεός» στο πρόσωπο ενός φιλήσυχου 
ψαρά, που πήγαινε στο σπίτι του σι- 
γοτραγουδώντας ένα νησιώτικο 
σκοπό. Ο χωροφύλακας ντράπηκε 
να τον ρωτήσει που βρίσκεται το 
Αστυνομικό Τμήμα. Γρήγορα όμως 
άστραψε μέσα του το «δαιμόνιον 
της Φυλής» και .. .

- Έ λ α  εδώ, γιατί τραγουδάς τέ
τοια ώρα και ανησυχείς τον κόσμο; 
έκλεισε το δρόμο στον ψαρά.

-Μ α  κύριε χωροφύλακα εγώ 
δεν . . . δηλαδή θέλω να είπω ό τ ι . . . 
τραύλισε εκείνος.

-  Σιωπή . . . εμπρός πάμε στην 
Αστυνομία να σου πάρω τα στοι
χεία . ..

-  Μα κύριε χωροφύλακα . ..
-  Καβγά θ' ανοίξουμε τέτοια ώρα 

να ξυπνάμε τον κόσμο; Εμπρός προ- 
χώρα! . . . χωρίς άλλη συζήτηση τον 
έβαλε μπροστά τάχα για να τον επι
βλέπει. Ύστερα από λίγα λεπτά έφ
ταναν έξω από το Αστυνομικό 
Τμήμα. Ο χωροφύλακας μόλις διαπί
στωσε ότι είχε βρει «τα νερά του» 
σταμάτησε.

-  'Ακούσε πατριώτη, είπε στον 
εμβρόντητο ψαρά.

-  Μάλιστα κύριε χωροφύλακα . . .
-  Βλέπω ότι είσαι καλός άνθρω

πος και γ ’ αυτό σε συγχωρώ. Πήγαινε 
τώρα στο καλό και άλλη φορά να 
προσέχεις . . .

Ο ανθρωπάκος τον καληνύχτησε 
και έφυγε κάνοντας το σταυρό του, 
ενώ ο χωροφύλακας έστριβε το 
μουστάκι του σε ένδειξη ικανοποίη
σης και αυτοθαυμασμού . . .

Ένα τέχνασμα του Μαρούδα

Ο Συνταγματάρχης Χωροφυλακής 
Ιωάννης Μαρούδας έχει γίνει θρυλι
κός για τα αστυνομικά του κατορ
θώματα. Τον καιρό που υπηρετούσε 
στην Αθήνα ως Διοικητής της

«Καταδιώξεως» -  της Γενικής 
Ασφάλειας όπως θα λέγαμε σήμερα 
-  κατόρθωσε να «βάλει στο χέρι» 
ένα Ιταλό μεγαλολαθρέμπορο ναρ
κωτικών. Ο ξένος κακοποιός που μι
λούσε άπταιστα τα ελληνικά και είχε 
έντονα Μεσογειακά χαρακτηριστικά 
θέλησε να παραπλανήσει τον Μα
ρούδα λέγοντας ότι είναι Έλληνας, 
κατάγεται από τη Σμύρνη και ονομά
ζεται Ηλίας Αποστόλου.

Παρά τις διαμαρτυρίες του οδη
γήθηκε στο Τμήμα, όπου εξακολου
θούσε να αρνιέται με πείσμα την 
πραγματική του ταυτότητα, λέγον
τας ότι δεν ξέρει ούτε μια ιταλική 
λέξη. Ο Μαρούδας κάλεσε τότε στο 
Γραφείο του δύο Ιταλούς φίλους 
του και τους ρώτησε ψιθυριστά:

-  Ξέρετε κανένα ιταλικό ανέκ
δοτο «σόκιν»;

-  Ξέρουμε, του είπαν εκείνοι απο
ρημένοι.

-  Πέστε το όσο μπορείτε πιο φω
ναχτά! . . .

-  Μα . ..
-  Μωρέ πέστε το σας λέω .. . 

υπάρχει λ ό γ ο ς .. .
Οι Ιταλοί άρχισαν τότε να διη

γούνται στη γλώσσα τους ένα πολύ 
σκαμπρόζικο ανέκδοτο. Ο κρατού
μενος συμπατριώτης τους που είχε 
αφεθεί μόνος σ' ένα διπλανό Γρα
φείο. ακούγοντας το ανέκδοτο δεν 
κρατήθηκε και έσκασε στα γέλια. Ο 
Μαρούδας που είχε στήσει το αυτί 
βρέθηκε τότε απότομα μπροστά του 
και τον έπιασε «στα . . .  πράσσα».

Ενωμοτάρχης ξεναγός

Στα χρόνια του μεσοπολέμου επι- 
σκέφθηκε κάποιον αρχαιολογικό 
τόπο μια ομάδα από ξένους αρχαιο
λόγους, που τη συνόδευαν 3 - 4  Έ λ
ληνες δημοσιογράφοι. Για κακή 
τους όμως τύχη απούσιαζε ο Διευ
θυντής του Μουσείου. Ένας κλητή
ρας θέλησε να τους βγάλει από το 
αδιέξοδο προτείνοντας να καλέ- 
σουν τον Ενωμοτάρχη της περιοχής.

Οι δημοσιογράφοι αλληλοκοιτά- 
χτηκαν με σημασία. Σκάφτηκαν ότι η 
ανάπτυξη της ιστορίας των αρχαιο
τήτων από ένα Ενωμοτάρχη, ήταν
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ευκα ιρ ία  για ένα σπαρταριστό ρε
πορτάζ.

Γι' αυτό είπαν μ' ένα στόμα στον 
κλητήρα:

-  Ν α ρ θ ε ί. . .  Ν α ρ θ ε ί. . .  πήγαινε να 
τον φωνάξεις.

Σε λίγο έφτασε ο Ενωμοτάρχης. 
Από εδώ κύριε Ενωμοτάρχα οι 

κύριο ι θέλουν μερ ικές πληροφορίες 
για τα αρχαία, είπε με σοβαροφάνεια 
ο ένας δημοσιογράφος. Εχετε την 
καλωσύνη να τους ξεναγήσετε:

-  Ευχαρίστως είπε εκε ίνος πρό
θυμος και ανυποψίαστος. Ποιας 
εθν ικότητα ς ε ίνα ι οι κύριοι;

-  Ά γγλο ι.
Σε λίγο ο Ενωμοτάρχης με μια 

άπταιστη Αγγλική αναφερόταν σε 
χρονολογίες, γεγονότα, ονόματα 
καλλιτεχνώ ν και ένα σωρό άλλες λ ε 
πτομέρειες.

Ολοι έμειναν κατάπληκτοι. Οι 
Έ λληνες  δημοσιογράφοι ενθουσ ιά
στηκαν τόσο πολύ, ώστε ένας από 
αυτούς -  ο Σπύρος Μ ελάς -  γυρ ί
ζοντας στην Αθήνα αφιέρωσε ένα 
χρονογράφημα στην περίπτωση . . .

Αγώνας «μέχρι τελευ τα ίου  φυσιγ
γίου»

26 Μαΐου 1941. Το τάγμα της Σχο
λής Χωροφυλακής Ρεθύμνου συν
εχ ίζε ι γ ια  έκτη ημέρα τον άνισο 
αγώνα κατά των Γερμανών αλεξ ι
πτωτιστών. Οι άνδρες του άγρυπνοι, 
νηστικο ί και με ελάχιστα πυρομα- 
χικά, ετο ιμάζοντα ι να ανατρέψουν 
τους ε ισβολείς  από το ύψωμα του 
Αγίου Γεωργίου. Ο Δ ιο ικητής του 
τάγματος για να μη θυσιάσει άδικα 
όσους άνδρες δεν είχαν πυρομαχικά 
τους διατάσσει να μείνουν πίσω. Κα
νείς  όμως δεν τον ακούει. Παρεμ
βαίνει τό τε  ένας ταγματάρχης του 
πεζικού και δ ίνε ι την ακόλουθη δ ια
ταγή:

- Ό σ ο ι  έχουν περισσότερα από 
δέκα φυσίγγια να κάνουν ένα βήμα 
εμ π ρ ός!. . .

Ολοι οι χω ροφύλακες πραγματο
ποιούν την κίνηση αυτή. Ο ταγμα
τάρχης δεν π ιστεύει αυτό που βλέ
πει με τα μάτια του, Ετσι φ τάνει στο 
σημείο να π ιστέψει ότι έγ ινε παρα

νόηση. Γι αυτό δ ίνε ι μια δεύτερη 
διαταγή:

-  Οσοι έχουν λιγώ τερα από δέκα 
φυσίγγια να κάνουν ένα βήμα εμ
πρός!

Κανείς δεν κ ινε ίτα ι από τη θέση 
του. Και όμως ο ταγματάρχης ξέρει 
ότι ελάχιστο ι έχουν περισσότερα 
από δέκα φυσίγγια. Έ τσ ι αναγκάζε
τα ι να ελέγξε ι τ ις  φυσιογγιοθήκες. 
Ανο ίγοντας τη φυσιγγιοθήκη του 
πρώτου χωροφύλακα, βλέπει να έχει 
μέσα δύο (!) μόνο φ υ σ ίγγ ια ..

-Ε σ ύ  δεν πρέπει να μ ε ίνε ις  του 
είπε. Μπορείς να αντιμετώπισης το 
πολυβόλο, τα άφθονα πυρομαχικά 
και τον ατομικό όλμο που δ ια θέτε ι 
κάθε ένας από τους Γερμανούς:

-  Μπορώ, απάντησε κλαίγοντας ο 
χωροφύλακας. Κύριε ταγματάρχα. 
είνα ι αλήθεια ότι έχω μόνο δύο φυ
σίγγια όπως βλέπετε. Μέσα όμως 
στα φυσίγγια αυτά έχω βάλει και την 
ψυχή μου! . . .

Ο Γιάννης Μ ουρέλλος που ήταν 
αυτόπτης μάρτυρας σ' αυτή τη συγ
κλονιστική σκηνή, γράφει:

<·Από το επεισόδιο αυτό πρέπει να 
πάρει η Ελλάδα ολόκληρη υπερ
ηφάνεια και κάθε Έ λληνας, όπου 
της γης και αν ευρίσκετα ι, να σηκώ
σει ψηλά το κορμί του και την ψυχή 
του και να α ισθανθεί βαθειά μια και
νούργια φ υλετική  χαρά ...» .

Ένας ηρωικός Ανθυπομοίραρχος

Χαράματα Πρωτομαγιάς του 1944. 
Τα Γερμανικά καμιόνια του θανάτου 
μεταφέρουν για εκτέλεση στο σκο
πευτήριο της Καισαριανής 200 Έ λ 
ληνες πατριώτες. Ανάμεσά τους ε ί
ναι και ο Ανθυπομοίραρχος Μ ιχάλης 
Γαντές, Υπασπιστής πριν από τη 
σύλληψή του της Δ ιο ίκησης Χωρο
φυλακής Κορινθίας και ένα από τα 
στελέχη της οργάνωσης «Όμηρος».

Μόλις το αυτοκίνητο  που τον με
τέφ ερ ε  περνούσε έξω από το Αστυ
νομικό Τμήμα Καισαριανής. πέταξε 
το χιτώνιο της στολής του στο 
δρόμο φωνάζοντας σε μια ομάδα 
Αστυφυλάκων:

-  Είμαι Αξιωματικός της Χωροφυ
λακής και οι Γερμανοί με τουφεκί- 
ζουν για κατάσκοπο. Γεια σας παι
δ ιά ' .. .

Με αυτό τον απλό μα και συγκινη
τικό  τρόπο αποχαιρέτησε ο Ανθυ
πομοίραρχος Γαντές τη ζωή πάνω 
στο άνθος της ζωής του . . .  Ή ταν 
μόλις 30 χρονών . . .

Τούτο το περιστατικό μας θυμίζει 
το Μιχάλη Ακύλα, ένα παλλικάρι που 
εκτελέσ τηκε το 1942. Λίγο προτού 
τον πάρουν από το κελλί των μελλο
θανάτων -  γράφει ο Γιάννης Ιωαννί- 
δης -  στάθηκε μπροστά από τον 
καγκελόφραχτο φεγγίτη  του από 
όπου γλυστρούσε το πρώτο φως της 
αυγής. Μ' ένα χαμόγελο γεμάτο πί
κρα άρχισε να απαγγέλει το ακό
λουθο τετράστιχο  που σκάρωσε 
εκείνη  τη στιγμή:

«Κι' η πόλη που κοιμότανε ξύπνησε 
αλαφιασμένη . . . 

-Π ο ιο ς  κλαίε ι; ρωτάει. Ποιος άνε
μος στα τρίστατα γυρνά: 

Κανείς δεν αποκρίθηκε. Και τότε  
αυτή θλιμμένη, 

πικρά ξαναδευτέρωσε: -  Ο θάνατος
π ερ νά . . .

«Εξουσία» κατά . . . «ΕΞουσίας» . . .

Ενας συνάδελφος είχε αρπάξει 
την «πετριά» της δημοσιογραφίας 
από τα μαθητικά του χρόνια. 
Εγραφε -  και μάλιστα πολύ καλά -  

για το μεράκι του και μόνο χωρίς να 
παίρνει ποτέ ούτε μια δραχμή. Ό τα ν  
υπηρετούσε στην πρωτέυουσα κά
ποιου Νομού, «κρατούσε» -  όπως 
λέγετα ι στη δημοσιογραφική 
γλώσσα -  τη στήλη του χρονογρα
φήματος σε τοπική εφημερίδα, χρη
σιμοποιώντας ψευδώνυμο.

Κάποτε η πέννα του άγγιξε μεταξύ 
αστείου και σοβαρού ένα «καυτό» 
θέμα της πόλης, συγκεκριμένα την 
έλλειψ η καθαριότητας σε μερικά 
κέντρα, που δεν τα προσδιόριζε 
ονομαστικά.

Μόλις κυκλοφορούσε το φύλλο, 
πήγε και τον επ ισκέφθηκε στο Γρα
φείο του ένας από τους «θίγόμε
νους», ζητώντας ούτε λίγο ούτε 
πολύ την . . . ανακάλυψη της ταυτό-
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τητας και τη σύλληψη (!) του συντά
κτου του χρονογραφήματος. Δη
λαδή ήθελε να φέρει αντιμέτωπες 
την «Εξουσία» (Αστυνομία) με 
την . .. «τέταρτη εξουσία» (τύπο).

Ο συνάδελφος χωρίς να αιφνιδια- 
στεί από τούτη την εξωφρενική 
απάιτηση «το πήγε» εκεί που ήθελε.

- Ο  δημοσιογράφος έκανε τη 
δουλειά του είπε με «περίλυπο» 
ύφος στον επισκέπτη. Πάντως εκε ί
νος που θα βρει πρώτος το μπελά 
του θα είμαι εγώ . . .

-  Δηλαδή;
-  Ναι, είμαι υπεύθυνος για τον 

έλεγχο της καθαριότητας των κέν
τρων οπότε καταλαβαίνεις . . .  Γ ι’ 
αυτό ύστερα από το δημοσίευμα ε ί
μαι αναγκασμένος ν' αρχίσω τις  μη
νύσεις . . .  Εκτός αν . . .  Θέλω να ειπώ 
ότι αν από εδώ και πέρα εσείς είσ- 
αστε εντάξει όλα τακτοποιούνται. 
'Οχι τίποτε άλλο δηλαδή, αλλά για να 
μην του περάσει του κυρ -  δημοσιο
γράφου .. . Κατάλαβες;

-Έ ν ν ο ια  σου και δεν θα του πε
ράσει, είπε ο άλλος και έφυγε «φου
ριόζος» για να ενημερώσει τους 
συναδέλφους τους.

-  Από τό τε και μετά, όλα τα κέν
τρα της πόλης έλαμπαν από καθα
ριότητα. Λίγο καιρό αργότερα ο 
συνάδ,ελφος έγραψε ένα δεύτερο 
χρονογράφημα εκθειάζοντας το γ ε 
γονός.

Μόλις κυκλοφόρησε η εφημερίδα 
νόσου πάλι στο Γραφείο του συν
αδέλφου ο ίδ ιος επισκέπτης που 
αυτή τη φορά ανέμισε το φύλλο 
θριαμβευτικά κατά το «στυλ» του 

; «νενικήκαμεν» . . .  Μεταξύ κόφε και 
τσιγάρου το χρονογράφημα διαβά
στηκε τουλάχιστον τρεις  φορές.

-  Εδώ που τα λέμε είχε δίκηο ο 
: δημοσιογράφος, είπε ο πολίτης

φεύγοντας.
-  Δίκηο είχε πανάθεμά τόνε . . . 

απάντησε ο συνάδελφος και χαμο
γέλασε «προς εαυτόν» με σημα
σία . . .

Ο «Ψάλτης»

Έ νας ταγματάρχης ήταν σε όλα 
άψογος με την υπηρεσία του.

Ωστόσο είχε ένα μικρό ελάττωμα. 
Μόλις του μιλούσε κάποιος ανώτε
ρος του έστω και για . .. ποδό
σφαιρο, εκείνος -  κακά είναι τα 
ψέμματα -  . . τα έχανε λιγάκι.

Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να 
πειράξει κάποτε ένα φίλο και συν
άδελφό του, λέγοντάς του, ότι πρέ
πει ν' αλλάξει το επώνυμό του από 
Γ . . . ης σε . . . Γιεσμενίδης.

- Τ ι  σημαίνει αυτό; ρώτησε εκε ί
νος κάνοντας τάχα πως δεν κατά
λαβε.

-  Σημαίνει ότι είσαι «YES ΜΕΝ» 
δηλαδή άνθρωπος του «μάλιστα» σε 
κάθε διαταγή ανώτερου έστω και 
παράλογη, ήρθε από την άλλη μεριά 
τ ο . . .  «τούβλο», που τελικά, όπως 
θα δούμε, δεν βρήκε στόχο.

Ακούγοντας λοιπόν την επεξή
γηση του «Γιεσμενίδης» κάρφωσε 
το . .. καρφί με τούτη τη σιβυλλική 
ερώτηση:

-  Κύριε συνάδελφε μήπως 
ε ίσ α ι. .. ψάλτης;

Εκείνος απέφυγε να απαντήσει 
επειδή διαισθανόταν την έκρηξη 
κάποιας λεκτικής «βόμβας». Πιέ
στηκε όμως τόσο πολύ, ώστε στο τ έ 
λος αναγκάστηκε να ειπεί:

-  Ό χ ι δεν είμαι. Και λοιπόν;
-Τ ό τ ε  γ ια τί παίζεις το ρόλο του

ψάλτη απέναντι στους ανωτέρους;
-  Θέλεις να ειπείς ότι τους τα 

ψέλνω έτσι; καμάρωσε εκείνος.
-  Ούτε που πέρασε από το νου 

μου κάτι τέτο ιο  . . .
-  Τότε;
-  Απλούστατα απορώ που σε 

βλέπω κάθε μέρα να υποκλίνεσαι 
μπροστά σε κάθε ανώτερο κατά το 
τυπικό του ψαλτικού «Συ Κύριε» και 
«Παράσχου Κύριε» είπε το «σπίρτο» 
σκύβοντας αδιάφορα πάνω στα χαρ
τιά  του . ..

. . .Μέχρι να ξανασηκώσει το κε
φάλι του, ο «Ψάλτης» είχε πάρει τον 
πλάγιο δ εύ τερ ο . . . διάδρομο του 
Αστυνομικού Καταστήματος με κα
τεύθυνση την έξοδο . . .
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Χωρ/λαξ Ελ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ

Παρακολούθηση Συνδρομητών:
Μηχανογραφική Υπηρεσία Χωρο
φυλακής

Στοιχειοθεσία κειρένων:

Τυπογραφείο Χωροφυλακής

Αναπαραγωγή φωτογραφιών - Μοντάζ - 
Εκτύπωση:
Γραφ. Τέχνες Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ -  
Δ. ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗΣ Ο.Ε.
Κορυζή 23, τηλ.: 3466-310.

Βιβλιοδεσία:
Γραφεμπορική Ο.Ε.
Ταύρου 17, τηλ.: 3464-526

V  " J
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Πώς μας είδαν 
οι γελιογράφοι

Η γελιογραφία είναι το «αλάτι» στην ύλη κάθε έν
τυπου, είτε αυτό λέγεται εφημερίδα είτε περιοδικό. 
Αλλα και αυτά ακόμη τα έντυπα που έχουν αποκλει
στικά ευθυμογραφικο περιεχόμενο στη γελιογραφία 
ρίχνουν το μεγαλύτερο βάρος της προσπάθειάς τους.

Αυτό το απέριττο γραμμικό σκίτσο με τις αστείες 
ανθρώπινες φιγούρες, με τις βραχύλογες λεζάντες, η 
«χωρίς λόγια», είναι ικανό να πει όσα θα έλεγαν -  ή δε 
θα ελεγαν -  στήλες ολόκληρες. Κοντολογίς το πενάκι 
του γελιογρόφου δίνει μέσα σε λίγα εκατοστόμετρα 
χαρτιού μια «κάτοψη» της καθημερινότητας, παρμένη 
απο αποκλειστική οπτική γωνία.

Τα σοβαρά προβλήματα της εποχής μας, όπως η 
διεθνής ένταση, ο αφοπλισμός, η μόλυνση του περι
βάλλοντος και αρκετό άλλα, ιδώθηκαν από τους γελιο- 
γραφους όλου του κόσμου με χιούμορ και διεισδυτικό 
ρεαλισμό σε όλες τις διαστάσεις και προεκτάσεις τους. 
Γι αυτό άλλωστε και οι καθιερωμένες πια παγκόσμιες 
εκθέσεις γελιογραφίας από χρόνο σε χρονο γνωρίζουν 
ολο και μεγαλύτερη επιτυχία.

Στην Ελλάδα, τη χώρα οπού γεννήθηκαν οι έννοιες 
του κωμικού, του σατιρικού αλλά και της τραγικής ει
ρωνείας. η γελιογραφία ήταν επόμενο να γνωρίσει με
γάλη άνθηση. Απο την εποχή του Θέμου Αννινου. και 
αργότερα του Φωκίωνα Δημητριάδη. μέχρι και τις μέ- 
ρες μας η γελιογραφία ψυχαγώγησε, προβλημάτισε και 
συγκινησε γενιές και γενιές.

Η Χωροφυλακή με την έντονη παρουσία της σε καί
ριους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας αποτέ- 
λεσε ένα από τα κεφάλαια της γελιογραφικής θεματο
γραφίας. Από την πλευρό μας είδαμε πάντα τα σκίτσα 
που μας αφιέρωσαν κατά καιρούς οι γελιογράφοι μας. 
σαν ένα φιλικό μήνυμα, σα μια ανάσα κεφιού μέσα στη 
συναρπαστική ένταση της σκληρής καθημερινής δου
λειάς μας.

Και «δια του λογου το ασφαλές» παρουσιάζουμε σε 
τούτο το πανηγυρικό τεύχος μας ένα «σαλόνι» με γε- 
λιογραφίες «δικές μας». Ευχαριστούμε θερμά κι απ’ 
αυτή τη θέση όσους γελιογρόφους μπορέσαμε να 
βρούμε για τα σκίτσα που μας παραχώρησαν.

Τους ευχαριστούμε και τους παρακαλούμε να μας 
θυμούνται... συχνότερα.
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ΤΗΚί ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΉΝ 
ΤΗΜ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΝ 
ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ 

ΗΑΙΠΉΜ ΑΔΕΙΑ OAHPHNEQZ.1

Γ ΜΠΡΑΒΟ, ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗ 
ΜΟΥ·' ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝ
ΤΑ ΧΡΟΝΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗ
ΡΕΙΣΑΙ ΠΑΝΤΑ ΝΕΑ.1,.
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Η Χωροφυλακή σήμερα

Η Χωροφυλακή σήμερα Ιωάννης Νικολός, υπομοίραρχος

Η Χωροφυλακή μετά από μια πορεία 150 χρόνων, 
μέσα από πολυκύμαντες εθνικές και κοινωνικές συν
θήκες, αναδιοργανούμενη συνεχώς στην προσπάθειά 
της να προσαρμόζεται κάθε φορά στις καινούριες 
ανάγκες, έφθασε στη σημερινή της μορφή να είναι ένα 
σύγχρονο αστυνομικό σώμα, αρκετά ευέλικτο και απο
τελεσματικό. Μετά από τα διάφορα άρθρα που προη
γούνται σ' αυτό το τεύχος, ειδικά αφιερωμένο στα 150 
χρόνια του Σώματος, και τα οποία αφορούν κυρίως την 
ιστορία και τη δράση του, οι επόμενες σελίδες αναφέ- 
ρονται πολύ συνοπτικά στη σημερινή του ταυτότητα. 
Δεν πρόκειται για διεξοδική έρευνα και ανάλυση, αλλά 
για απλή παράθεση ορισμένων στοιχείων που θα δώ
σουν στον αναγνώστη μια εικόνα για τη σημερινή Χω
ροφυλακή και το ρόλο της σαν κρατικού φορέα στην 
κοινωνική ζωή. Οι πληροφορίες αυτές απευθύνονται 
κυρίως στους αναγνώστες που δεν ανήκουν στο Σώμα, 
γιατί το προσωπικό του Σώματος λίγο -  πολύ γνωρίζει 
την ταυτότητά του.

Η Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η

Η Χωροφυλακή είναι αστυνομικό σώμα με στρατιω
τική οργάνωση και αρμοδιότητα στο 98% του ελλαδι- 
κού χώρου και το 80% περίπου του πληθυσμού. Η κά
θετη και οριζόντια διάρθρωση των υπηρεσιών είναι 
τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται η σαφής ιεραρχική εξ
άρτηση και η καλή λειτουργικότητα. Η κατανομή στο 
χώρο την 2.047 συνολικά υπηρεσιών δημιουργεί ένα 
πυκνό πλέγμα που καλύπτει κάθε σημείο της ευθύνης 
της. Έτσι μπορεί να επεμβαίνει σύντομα και αποτελε
σματικά, όπου χρειάζεται, χωρίς να παραβλέπονται και 
οι αρνητικές επιπτώσεις, όσο αφορά το κόστος των 
παρεχομένων υπηρεσιών που συνεπάγεται η μεγάλη 
διασπορά της δυ νάμεως. Παράλληλα με τη χωροταξική 
κατανομή των υπηρεσιών κατά τρόπο, ώστε λαμθανο- 
μένων υπ' όψη των αποστάσεων και των ειδικών συν
θηκών, να μπορούν ν' ανταποκρίνονται στην αποστολή 
τους, εφαρμόζεται και η εξειδίκευση των υπηρεσιών 
κατά λειτουργίες, έτσι ώστε να παρέχεται ποιοτικά 
ανώτερο έργο κατά τομείς που απαιτούν ειδικές γνώ
σεις και μεθοδολογία. Η εξειδίκευση αυτή εκδηλώνε
ται κυρίως στους τομείς της δημόσιας ασφάλειας, της 
τροχαίας, των αλλοδαπών, του τουρισμού, της αγορα
νομίας, κ.λ.π. Σήμερα η Χωροφυλακή διαθέτει 99 ειδι
κές υπηρεσίες ασφαλείας, 77 υπηρεσίες τροχαίας, 41 
υπηρεσίες αλλοδαπών, 68 υπηρεσίες τουρισμού και 35 
υπηρεσίες αγορανομίας. Όπου για λόγους γεωγραφι
κών συνθηκών οι ειδικές αυτές υπηρεσίες δεν καλύ
πτουν τα θέματα αρμοδιότητάς τους, τα καθήκοντα 
αυτά ασκούνται από τις υπηρεσίες γενικής αρμοδιότη
τας.

Πίσω απ’ τις εκτελεστικές υπηρεσίες οι οποίες εκ
πληρώνουν τις διάφορες αποστολές του Σώματος, λει
τουργούν πολλές άλλες με σκοπό να εξασφαλίσουν 
στις πρώτες την απαραίτητη υποδομή και την τεχνική

υποστήριξη και ο ρόλος τους είναι εξ’ ίσου σημαντικός 
και καθοριστικός για τη συνολική απόδοση έργου του 
Σώματος. Τέτοιες υπηρεσίες είναι το Σύνταγμα Χωρο
φυλακής Αθηνών, τα κεντρικά συνεργεία Νοτίου και 
Βορείου Ελλάδας, η Γενική Αποθήκη Χωροφυλακής, 
το Τυπογραφείο Χωροφυλακής, κ.λ.π.

Η σημερινή οργανωτική δομή της Χωροφυλακής, 
όπως απεικονίζεται στο οργανόγραμμα της επόμενης 
σελίδας, αν και ενδέχεται να μην είναι απόλυτα επιτυ
χής, είναι αυτή που υπαγορεύθηκε από μια μακροχρό
νια πείρα καθώς και από τις καινούριες ανάγκες και 
συνθήκες, στις οποίες πρέπει το Σώμα να προσαρμό
ζεται συνέχεια.

ΤΟ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο

Το προσωπικό είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας 
για την εκπλήρωση της αποστολής της Χωροφυλακής, 
όπως συμβαίνει εξ’ άλλου και σε κάθε άλλο οργανισμό. 
Σήμερα το προσωπικό αυτό ανέρχεται σε 25.147 άτομα 
με στρατιωτική ιδιότητα (24.209 άνδρες και 938 γυναί
κες) και 271 πολιτικούς υπαλλήλους (στοιχεία
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Η Χωροφυλακή σήμερα

31-12-82). Ε ιδικότερα το προσωπικό αυτό κατανέμετα ι
κατά κατά κατηγορίες ως εξής:

α. Αξιωματικοί 2.145
6. Ανθυπασπιστές -  Υπαξιωματικοι 5.378
γ. Χωροφύλακες* 17.624
δ. Πολιτικοί υπάλληλοι 271

Κατανομή προσωπικού.
Το ανωτέρω προσωπικό κατανέμετα ι κατά τομέα 

αρμοδιότητας ως εξής:

α. Υπηρεσίες τάξης και γενικής αρμοδιότητας
12.118

β. Υπηρεσίες ασφαλείας 3.250
Υ· Υπηρεσίες τροχαίας 2.425
δ. Υπηρεσίες αλλοδαπών 478
ε. Υπηρεσίες αγορανομίας 151
στ. Υπηρεσίες τουρισμού 284
ζ· Λοιπές υπηρεσίες** 6.441

Εκπαίδευση του προσωπικού.

Για την εκπαίδευση του προσωπικού, που είναι 
ιδ ιαίτερα σημαντική για την εκτέλεση των καθηκόντων 
του, καταβάλλεται ιδ ια ίτερη μέριμνα. Ό λο  το προσω
πικό υποβάλλεται σε εκπαίδευση στις παραγωγικές 
σχολές, ανάλογα με τη βαθμίδα της ιεραρχίας που θα 
ενταχθεί.

α. Οι Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ ε ς  προέρχονται από ιδιώτες 
που έχουν εκπληρώσει τις  στρατιωτικές τους υπο
χρεώσεις ή και αστράτευτους σ' ορισμένο αριθμό. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τους άνδρες είνα ι το 
απολυτήριο γυμνασίου, ενώ για τις γυναίκες το απολυ
τήριο λυκείου. Εκπαιδεύονται επί βμηνο σε ειδ ικές 
σχολές, όπου αποκτούν τις βασικές επαγγελματικές 
γνώσεις στην αρχή της σταδιοδρομίας τους στο Σώμα.

β.Ο ι υ π α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ι  προέρχονται από ιδιώτες 
απόφοιτους λυκείου και χωροφύλακες που εκπαι
δεύονται επί 10 μήνες στις σχολές υπαξιωματικών απ' 
όπου εξέρχοντα ι με το βαθμό του ενωμοτάρχη, αφού 
αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τα καθή
κοντα του βαθμού τους, λαμβανομένου υπόψη ότι 
είναι και ανακριτικοί υπάλληλοι.

γ. Οι α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί ,  που έχουν περάσει απ’ τις  
σχολές υπαξιωματικών και έχουν προϋπηρεσία στο 
Σώμα, αρχίζουν τη σταδιοδρομία τους σαν αξιωματικοί, 
αφού εκπαιδευτούν επί τρία χρόνια στη Σχολή Αξιωμα
τικών, που είνα ι ανώτατη σχολή ισότιμη με τα άλλα 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Χώρας. Σύντομα 
στη Σχολή αξιωματικών θα εισάγονται και ιδιώτες, πτυ-

Οι υπαξιωματικοι Β' περιλαμβάνονται τους χωροφύλακες.
Στις λοιπές υπηρεσίες περιλαμβάνονται τα επιτελεία, οι σχολές, οι 
υπηρεσίες υποστήριξης κ.λ.π.

χιούχοι ανωτάτων σχολών, που θα εκπαιδεύονται σ’ 
αυτή επί 15 μήνες.

Οι παραπάνω εκπαιδεύσεις αποσκοπούν να δώσουν 
στο προσωπικό τις απαραίτητες γνώσεις που απαι
τούντα ι για την εκτέλεση των καθηκόντων ανάλογα με 
το βαθμό τους. Για τη διαρκή όμως ενημέρωση και 
εξειδ ίκευση του προσωπικού, γ ίνοντα ι πολλές μετεκ
παιδεύσεις που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα ε ιδ ι
κών αντικειμένων. Το 7% περίπου του προσωπικού του 
Σώματος περνάει από ένα τουλάχιστον σχολείο με
τεκπαίδευσης ή σεμινάριο κάθε χρόνο. Ιδιαίτερη βα
ρύτητα δ ίνετα ι και για την εκμάθηση ξένων γλωσσών 
απ' το προσωπικό για το οποίο θεωρούνται απαραίτη
τες, ιδ ια ίτερα στην εποχή μας που οι καθημερινές 
συναλλαγές με αλλοδαπούς συνέχεια αυξάνονται.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Τ ο π ι κ ή α ρ μ ο δ ι ό τ η τ α .

Η αρμοδιότητα της Χωροφυλακής εκτε ίνετα ι σ' 
ολόκληρη τη χώρα εκτός απ' τις  πόλεις Αθήνα, Πει
ραιά, Πάτρα και Κέρκυρα, όπου λε ιτουργε ί ο θεσμός 
της Αστυνομίας Πόλεων. Στις πόλεις αυτές η ειδική 
αρμοδιότητα της Χωροφυλακής περιλαμβάνει:
(1) Την ασφάλεια του Προέδρου της Ελληνικής Δη

μοκρατίας, των μελών της ο ικογένειας του, που 
συνοικούν μ' αυτόν, της κατοικίας και των γρα
φείων του.

(2) Την ασφάλεια των Αρχηγών Κρατών και των Υψη
λών Προσώπων ξένων Κρατών, που επισκέπτονται 
επίσημα τη Χώρα μας.

Για την ασφάλεια των ανωτέρω προσώπων 
υπάρχει ειδική Υπηρεσία Χωροφυλακής, η Δ/νση 
Ασφαλείας Υψηλών προσώπων που εδρεύε ι στην 
Προεδρία της Δημοκρατίας.

(3) Την ασφάλεια της Βουλής. Για το σκοπό αυτό 
υπάρχει το Φρουραρχείο Βουλής, το οποίο 
εδρεύει μέσα στη Βουλή.

(4) Την ασφάλεια του Πρωθυπουργού. Για το σκοπό 
αυτό λε ιτουργε ί ειδική Υπηρεσία, η Υπηρεσία 
Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, που εδρεύε ι στο 
Κυβερνητικό Μέγαρο, και

(5) Την παράσταση στις συνεδριάσεις των δικαστη
ρίων, τις μεταγωγές των κρατουμένων και την εξ 
ωτερική φρούρηση των φυλακών Για το σκοπό 
αυτό υπάρχουν ε ιδ ικές  Υπηρεσίες Μεταγωγών, 
καθώς και η Δ/νση Εξωτερικής Φρουράς Φυλακών 
που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Καθ’ ύλην αρμοδιότητα.

Η αποστολή της Χωροφυλακής συνίσταται κυρίως:
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Η Χωροφυλακή σήμερα

-  Στη διαχείρ ιση της δημόσιας και εθνικής ασφά
λειας.
-  Στην τήρηση της δημόσιας τάξης.
-  Στην άσκηση της αστυνομίας γενικά.
-  Στην εκτέλεση  καθηκόντων που ανατίθεντα ι σ' αυτή 

με νόμους του κράτους, και
-  Στην παροχή νόμιμης συνδρομής σε άλλους κρατι

κούς κ.λ.π. φορείς.
Είναι όμως αλήθεια  ότι η Χωροφυλακή πέρα από 

την καθαρά αστυνομική αποστολή της έχε ι επ ιφορτι- 
σθεί με πάρα πολλά καθήκοντα ξένα προς αυτή, που 
απορροφούν ένα μεγάλο μέρος από τη δραστηριότητα 
του προσωπικού της.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

1. Δημόσια Τάξη.

Η τήρηση της δημόσιας τάξης είνα ι βασική ευθύνη 
της Χωροφυλακής στο χώρο αρμοδιότητάς της και κα
λύπτει όλο το φάσμα των κοινωνικών εκδηλώσεων και 
δραστηριοτήτων.

Με τα κέντρα άμεσης επέμβασης και την ορθολο
γιστική  κατανομή των υπηρεσιών της στο χώρο ε ίνα ι σε 
θέση να επεμβαίνει έγκαιρα και αποτελεσματικά σε 
κάθε περίπτωση, κατορθώ νοντας έτσ ι να τη ρε ί την 
τάξη σε ζηλευτά επίπεδα. Μεγάλο μέρος της δραστη
ρ ιότητας του προσωπικού της απορροφάται από την 
τήρηση της τάξεω ς στις συγκεντρώσεις και συναθροί
σεις. (το 1982 έλαβε μέτρα τάξης σε 38.497 περιπτώ
σεις απ' τις  οποίες οι 31.458 ήταν αθλητικές συναντή
σεις). Στη δημόσια τάξη εντάσσετα ι επίσης και η διαρ
κής επιτήρηση των ευαίσθητων χώρων με σκοπούς και 
περιπολίες για την εφαρμογή της νομοθεσίας και την 
πρόληψη της εγκληματικότητας.

2. Δημόσια ασφάλεια. 1

Το έγκλημα υποσκάπτει τα θεμέλια  κάθε οργανω
μένης κοινωνίας γ ιατί, προσβάλλοντας τα έννομα 
αγαθά των πολιτών, κλονίζει το αίσθημα ασφαλείας 
που ε ίνα ι απαραίτητο γ ια την ανάπτυξη και επιτυχία 
κάθε δημιουργικής προσπάθειας. Χωρίς η Χωροφυ
λακή να ε ίνα ι ο μόνος υπεύθυνος φορέας για την εξ 
άλειψη των εγκληματογόνω ν αιτίων, σηκώνει το κύριο 
βάρος στην προσπάθεια για την πρόληψη και την 
καταστολή του εγκλήματος στο χώρο ευθύνης της. Το 
μέγεθος της προσφοράς του Σώματος στο τομέα της 
δημόσιας ασφάλειας φ α ίνετα ι από τ ις  υποθέσεις που 
χειρ ίσθηκε στις δ ιάφορες μορφές εγκληματικότητας.

Ενδεικτικά αναφέροντα ι παρακάτω τα αδικήματα 
που διαπράχθηκαν στην περιοχή της Χωροφυλακής 
την τελευ τα ία  5ετία  (1978 -  1982) και αφορούν τις
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σπουδαιότερες μορφές εγκληματικότητας:

-  Ανθρωποκτονίες εκ προθέσεως 237
-  Κλοπές 51.471
-  Παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών 1.308
-  Ληστείες 241
-  Εγκλήματα κατά των ηθών 1.648
-  Αδικήματα σωματικών βλαβών

(πλην τροχαίων ατυχημάτων) 9.663
Στον τομέα της πρόληψης, το έργο της Χωροφυλα

κής είναι ιδ ια ίτερα σημαντικό. Αν και δεν μπορεί να 
εκφρασθεί με αριθμούς, αρκεί ν ’ αναλογιστεί κανείς 
πόσα εγκλήματα δε διαπράχθηκαν, χάρη στην αποτρε
πτική δράση της. Παράλληλα η Χωροφυλακή μελετάει 
τ ις  νέες μορφές που παίρνει το έγκλημα, αναλύει τις  
α ιτίες  του και προσαρμόζει ανάλογα τη μεθοδολογία 
και τη δράση των υπηρεσιών της.

3. Τροχαία.
Στον τομέα της οδικής ασφάλειας η Χωροφυλακή 

σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος, αφού είνα ι υπεύθυνη

για την εύρυθμη και ασφαλή κυκλοφορία στο σύνολο 
των ελληνικών δρόμων. Ειδικότερα, ρυθμίζει την κυ
κλοφορία, εφαρμόζει τη νομοθεσία περί αυτοκινήτων, 
δ ιερευνά τα τροχαία ατυχήματα για τον καταλογισμό 
ευθυνών, αναλύει τα αίτια  των ατυχημάτων και κατευ
θύνει ανάλογα τη δράση των υπηρεσιών της για λ ιγό
τερο αίμα στην άσφαλτο.

Ενδεικτικό στο ιχείο  για τη σπουδαιότητα του ρό
λου της τροχαίας στην εποχή μας είνα ι ό τι τα αυτοκί
νητα και οι μοτοσ ικλέτες που κυκλοφορούν στη χώρα 
μας έφθασαν τα 1.700.000 περίπου και ότι το 1982 στην 
περιοχή ευθύνης της Χωροφυλακής συνέθησαν 39.573 
τροχαία ατυχήματα, όπου έχασαν τη ζωή τους 1.470 και 
τραυματίσθηκαν 23.406 άνθρωποι.

Για την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών κυκλο
φορίας και τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων 
η Χωροφυλακή έχει 77 ε ιδ ικές  υπηρεσίες τροχαίας με 
2.425 άτομα ε ιδ ικευμένο προσωπικό και επαρκή τ ε 
χνικό εξοπλισμό σ’ ολόκληρη την Ελλάδα. Επιπλέον 
μεγάλος αριθμός απ' το προσωπικό των υπηρεσιών 
γεν ικής αρμοδιότητας ασχολείται και με καθήκοντα 
τροχαίας.
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Η Χωροφυλακή σήμερα

Τουρισμός.

Στα πλαίσια της γεν ικότερης πολιτικής για την ανά
πτυξη του τουρισμού, που εχει κεφαλαιώδη σημασία 
για την οικονομία της χώρας μας, η Χωροφυλακή έχει 

| λεπιφορτισθεί με πολλές υποχρεώσεις που αρχίζουν 
από την εξυπηρέτηση των αλλοδαπών επισκεπτών, με 
πληροφορίες και δ ιευκολύνσεις, και φθάνουν μέχρι 
τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρε
σιών από τα καταλύματα, δημόσια κέντρα και μέσα 
μαζικής μεταφοράς, και την εφαρμογή της τουριστι
κής νομοθεσίας. Πέρα από τις υπηρεσίες γενικής αρ
μοδιότητας, η Χωροφυλακή έχει ιδρύσει για το σκοπό

I, αυτό 67 ε ιδ ικές υπηρεσίες τουρισμού σ' ολόκληρη την 
Ελλάδα με ε ιδ ικευμένο προσωπικό 284 άνδρες και γυ- 

|  ναίκες.

μ Αγορανομία.
'■ν':''

Η προστασία του καταναλωτικού κοινού από την 
Ε κμετάλλευση  και την προμήθεια ακατάλληλων ή επι- 

ίνδυνων για την υγεία του προϊόντων αποτελεί σο- 
ϊαρή μέριμνα της Πολιτείας. Αν και τα θέματα της 
,τλής λειτουργίας της αγοράς και της προστασίας του 
άταναλωτή ανήκουν κατά κύριο λόγο στο Υπουργείο 

, ίμπορίου και τ ις  υπηρεσίες του, η Χωροφυλακή επωμί
ζετα ι ένα μεγάλο βάρος σε ό,τι αφορά την εφαρμογή 

ης σχετικής νομοθεσίας και την υλοποίηση της εκά- 
το τε πολιτικής στον τομέα αυτό.

Ειδικότερα, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Χωροφυλα- 
ς ελέγχουν το κανονικό των τιμών των καταναλωτι- 
I  αγαθών, ενεργούν δειγματοληψ ίες για τον έλεγχο 

ποιότητάς τους, και γενικά κατευθύνουν τις προσ- 
I . ? 9 έ ς  τους στην εμπέδωση ενός κλίματος έμπιστο

υ ς  στην αγορά. Η προσφορά της στον τομέα αυτό 
αι σημαντική, αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι αποτε- 

.ΐτγ ια  τις περισσότερες περιοχές της χώρας, όπου δεν 
ηχούν άλλες αρμόδιες Κρατικές Αρχές, τον μονα- 

π ανασταλτικό παράγοντα στην εκδήλωση κερδο- 
ικών τάσεων. Ενδεικτικά αναφέρετα ι ότι μόνο το 
1982 διενεργήθηκαν από τις υπηρεσίες του Σώ- 

|  > 447.302 αγορανομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 
 ̂ παραβάσεις. Σήμερα λειτουργούν 8 ειδ ικές 

,ρεσίες αγορανομίας και επ ίκειτα ι η λειτουργία άλ- 
Ρ>ν 27 σ' ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίες έχουν ήδη 

: όυσταθεί. Πρέπει να σημειωθεί ότι όπου δε λειτουρ- 
ζΟ.ύν ειδ ικές υπηρεσίες αγορανομίας, τα καθήκοντά 

'ς ασκούν οι υπηρεσίες γενικής αρμοδιότητας.

I Λ Ο Γ Ο Σ

σα αναφέρονται πιο πάνω δεν εξαντλούν ούτε

■ ·<; ο τ ε ρ α Χωροφύλακας τροχονόμος εκ τελε ΐ  τα κα
ι του το 1920 οτα Χαυτεια. Π ά ν ω  δ ε ξ ι ά :  Σύγχρο- 

■ ■ αδελφός του έξω από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονί- 
έσα σε 63 χρόνια οι αλλαγές υπήρξαν φανταστικές.

, φ
■ " V

την αποστολή ούτε το έργο της Χωροφυλακής, αλλά 
ελπίζουμε ότι δίνουν στον αναγνώστη μια εικόνα του 
ρόλου που παίζει στην καθημερινή κοινωνική ζωή. Ένα 
πράγμα είναι πάντως βέβαιο: ότι το προσωπικό της 
Χωροφυλακής έχει όλη την καλή διάθεση για προσ- 
φοοά προς τον πολίτη, και εκε ί στοχεύουν όλες του οι 
προσπάθειες. Εκείνο που ζητάει απ αυτόν είναι η 
κατανόηση και η συνδρομή στο έργο του, για το γ εν ι
κότερο συμφέρον του κοινωνικού σύνολου.
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Συνάδελφε,

Πριν απ<5 150 χρόνια στη μικρό τότε πατρίδα μας 
που προσπαθούσε να βρει το δρόμο της,υστέρα από τον αι
ματηρό απελευθερωτικό Αγώνα,λίγοι Χωροφυλακές,οι πρώτοι 
χωροφυλακές και μερικοί μπαρουτοκαπνισμένοι απ’τον Αγώ
να αξιωματικοί ανέλαβαν να επιβάλουν τάξη στο αναρχού- 
μενο και ληστοκρατοόμενο νεοσύστατο Κράτος.Ανέλαβαν να 
μάθουν τον έλληνα,που καταπιεσμένος αιώνες απ’τον κατα- 
κτητή αντιδροόσε σε κάθε είδους εξουσία,πως ελευθερία 
δεν είναι να κάνει κανείς ό,τι θέλει αλλά ό,τι ορίζουν 
οι νόμοι της Πολιτείας,κι αυτό για το δικό του καλό,για 
να κατοχυρωθούν τα δικά του δικαιώματα και ελευθερίες.

Από τότε,στο δύσκολο δρόμο που πορεύτηκε η Πατρίδα, 
η Χωροφυλακή,όλοι οι συνάδελφοί μας έδωσαν πολλούς αγώ
νες,άλλοτε στο πεδίο της μάχης κι άλλοτε στον Κοινωνικό 
στίβο,παλεύοντας πότε με τον εχθρό,στο πλευρό των ενό
πλων δυνάμεων και πότε με τους ληστές και τους κάθε εί
δους κακοποιούς.Κι έμειναν εκεί πολλοί απ αυτούς χτυπη
μένοι,άλλοι απ’το βόλι του εχθρού κι άλλοι απ’την ύπου
λη μαχαιριά του κακοποιού.

Η συμπλήρωση φέτος 150 χρόνων αγώνων και θυσιών της 
Χωροφυλακής,αποτελεί για μας εξαιρετικό τίτλο τιμής και 
ταυτόχρονα δημιουργεί ηθική δέσμευση για μεγαλύτερη προ
σφορά προς τον Ελληνικό Λαό.Η προσπάθειά μας αυτή θα κα
ταξιωθεί,αν αγκαλιάσουμε τον πολίτη με αγάπη και καλωσύ- 
νη,αν εφαρμόσουμε το νόμο με αμεροληψία αλλά και βαθιά 
κατανόηση στα προβλήματα του απλού ανθρώπου,αν σταθούμε 
άκαμπτοι αγωνιστές στις επάλξεις για την επικράτηση του 
δικαίου και την προάσπιση των δικαιωμάτων και ελευθερι
ών του πολίτη.-

I I Ε.Χ. "



Φίλε μας,
'Οταν τα μεσάνυχτα συναντήσεις τον χωροφύλακα να 

γυρνά μέσα στο τσουχτερά κρύο και τη διαπεραστική υγρασί
α, ύταν κάτω απ’τον καυτά ήλιο βλέπεις τον τροχονάμο να 
πασχίζει να βάλει κάποια τάξη στην κυκλοφορία,πρέπει να 
ξέρεις πως βρίσκεται εκεί για χάρη σου.Για να μπορείς να 
κινηθείς πιά άνετα,να μπορείς να κοιμηθείς ήσυχος,να νοι
ώθεις ασφαλής.

Μη σκεφτείς πως αυτάς ο χωροφύλακας,ο κάθε χωροφύλα
κας δεν έχει οικογένεια,δεν έχει αισθήματα,δεν είναι άν
θρωπος.Θα ήθελε κι αυτάς να γιορτάσει τα Χριστούγεννα με 
την οικογένεια του,θα ήθελε κι αυτάς να γιορτάσει την Πρω 
τομαγιά άπως άλος ο κάσμος,θα ήθελε κι αυτάς να κοιμηθεί 
τη νύχτα στο σπίτι του.Να άμως που είναι υποχρεωμένος να 
στερηθεί άλες αυτές τις χαρές για να σου δώσει την ευκαι
ρία να τις απολαύσεις εσύ.Κι ακάμα είναι αυτάς που θα προ
τάξει το στήθος του στο στιλέττο του κακοποιού για να σε 
προστατεύσει,είναι αυτάς που θα βγάλει απ’τη μέση τον έ
μπορο του λευκού θανάτου πριν προλάβει να φαρμακώσει το 
γιά σου,είναι αυτάς που θα τρέξει κοντά σου να σε βοηθή
σει, εκεί που τον έχεις ανάγκη εκεί που θα τον καλέσεις.

Εχουμε πίσω μας μια ιστορία 150 χράνων γεμάτη αγώνες 
και θυσίες.Κι εξακολουθούμε ν’άγωνιζάμαστε,στο πλευρά σου 
'Ελληνα πολίτη,εναντίον του εγκλήματος και της βίας,για 
ένα πιά δίκαιο κάσμο και για πιά άμορφη ζωή.

Απά σένα ζητάμε κατανάηση και συμπαράσταση στο έργο 
μας.Πίστεψέ μας* ά,τι κάνουμε,το κάνουμε για το καλά σου, 
γμα το γενικάτερο κοινωνικά συμφέρον,Χωρίς άμως τη δική 
σου βοήθεια,οι προσπάθειές μας θα είναι άκαρπες,γιατί η 
δημάσια τάξη και η ασφάλεια είναι κοινή υπάθεση που μας 
αφορά άλους.-

"Ε.Χ."




