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*Αο»θ. 316
Ά&^ναι τή 26 Ίονλίον 1919

ΕΙαηγητής τοΰ Α' Δίαραοϋς Στραχοδικείον 

Πρός τόν
-„ α ( ί ι φ  αύ^φ ί ιρ α ιο ίικ β ίφ  χ· Β ασιίιχόν Έ ηΙιροηον 

Έ  V τ α ΰ 'θ· α

Πε?α;ώ3«ς τί-.ν διά τής δπ’ ά?ιΟ. 18θθ8 τής 20 Μαρτίου 
1919 διαταγής τής Αναπληρωματικής Διοιχήοβως II Στρβτ. 
Πίριφερείϊς διαταχΟείταν τακτικήν άνάκρισιν κατά των Βι- 
χτωρος Δ'.ύτμανη, Ίωάννου Μεταξά, Ξενοφωντος Στρατηγού 
χαΐ Αθανασίου Έξαδακτύλου μηνυομένων έπί έσχάτη προ
δοσία, ώς καί χάση άλλη πρά̂ βι λοδοόση χώραν έν 
καΙ άλλαχοΰ κατά διαφόρους έποχάς καί δή άπο του 1915 
καί εφεξής, λαμβάνω τήν τιμήν νά υποβάλω άπαοαν τήν 
«χηματισΟείσαν δικογραφίαν, εξ ής προκύπτει δτι:

Α '

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΓ ΠΟΛΙΤΕΤΜΑΤΟΣ

'ΙΙ χρονική περίοδος άπό των αρχών τοΰ 1915 μέχρι του 
Ίουνίου’ 1917 υπήρξε δ;ά τήν Ελλάδα εποχή βαΟείας πολι
τειακής συνταράξεως. ^

Ή από τής ο.αρρήσεως τοΰ τέως ^σιλέως Κωνσταντίνου 
εις τον Ελληνικόν θρόνον άρξαμένη νά παρατηρήται άντι- 
θεσις μεταξύ τής μοναρχικής, τής βασιλικής ε^υσιας και 
τής δημοκρατικής αρχής τής ΰΛΪκής κυριαρχίας, έπωφελεΐται 
τής Ευρωπαϊκής συρραξεως, ίνα μεταφερομενη άπο τ̂οΰ θεω
ρητικού πεδίου εν τή πολιτική κονίστρα, έκραγή εις αγώνα 
.εμπαθή καί σφοδρόν, αγώνα περί υπάοξεως.



^Εν β5ωτίρικ·π ταύτη ουρράξβι το χίΐ'μενον σοντβγματικέν· 
χοΛ(τίομ* σε·6τα: βχ θεμελίων, τό ϊόγμ« το3 βλέφ Οεοϋ 3ασι- 
λεόειν άνακτιρύιοετβι, αΐ οοντετβγμένβι νόμ-.μοί έξοοσί*- 
Κράτους κατ^ρεουτίν η έξουδετερούντ»., νε»ι δυνάμεις έμ- 
φανίζονται, βΐτινες ζεριστοιχίταοαι τον τότε βασιλέα άντι- 
«ίουνται οχασαν την κρατικήν εξουσίαν, έχιβάλλουσαι χαντί 
μέσφ την θέλησίν των έχί τε το5 εσωτερικού καί εξωτερικού 
ζητήματος.

Έν τή συνωμοσία ταύτη, ήτις ούτω έξερράγη τ.?6ς ανα
τροπήν τού συνταγματικού πολιτεύματος καί ήτις εξεδηλώΟη 
διά των επανειλημμένων διαλύσεων τής Βουλής (άρθρα Συν
τάγματος 27 και 37), διά τής καταργήσεως τής αρχής τής 
λαϊκής κυριαρχίας (άρΟρ. 21 Συντάγματος), διά τής καταο- 
γήσεως των ατομικών ελευθεριών (άρΟρ. 3 -14  Συντάγματος), 
διά τής διοικήσεως τού τόπου διά Κυβεονήσεων μή προφχο̂  
μένων έκ τής πλειοψηφίας τού Ελληνικού λαού (Κοινοβου
λευτικόν «λίτευμα),^έν τή συνωμοσίς ταύτη συγκεντρούνται 
περί τον εστεμμένου ’Αρχισυνωμότην πολιτικοί άνδρες, οίτινες 
προς έκμηδένησιν πολιτικών αντιπάλων των έγκολτ.οϋνται άπο. 
λυταρχιχάς άρχάς, άνθρωποι των παρασκηνίων, οίτινες επω
φελούνται των περιστάσεων, ίνα άνακύψωσιν έκ τής άφανείας, 
εις ήν καταδικάζει αυτούς τό νομίμως λειτουργούν πολιτικόν 
καθεστώς, ̂ ξενη προπαγάνδα, εις ήν ή έπικράτησις των απολυ
ταρχικών αρχών ήτο πρόσφορος προς έξυπηρέτησιν ιδίων συμ
φερόντων, στρατιωτικοί τέλος παράγοντες, οίτινες τά έν τφ 
στρατιωτικό) όργανισμώ εφαρμοζόμενα δόγματα μεταφέρουσιν 
εις τήν πολιτικήν ζωήν καί έκ τής έν Γερμανίά παραμονής 
των άντλούσι ξένας πρός τε τό πολιτικόν καί τό κο.νωνιχδν 
ημών πνεύμα αντιλήψεις.

Έ ιί ί,ιψαλής τώ» ίτρατιωτιχώ* τούτω» ιιΐχλ», τογχίνοϊαι, 
ο! *«ιτ)γοίούμ«νο.,ο»; ή ϋ.ι,λ,χί, ώ ,ο,ι 
χιίαιν τοί Γ«ν.χο5 ΈιιτΛεκ» τοϋ 'Ε).λΐ]ϊ;χο5 Στρατοϋ.

Πολότρί τώνγ.γΟϊόιων ό ««ττιγοροίμ,™; Β. Δ:ίιμανη- νμ- 
ραχιί,ρ φιλόϊοξο; χ«· άνίχιφύλαχΓος, μετά” τών
»γχοτηγορο»μί,ων το» ίτρατιωτιχί), όμάϊα, ή ; .^ά-0;  μίν 
^»φί»ϊ]; μχοχίς ήτο ν ϊ ίιιοθίνωοιν άιολυτμρχηιώς τ4 ΐο4 
..ιρμτοο, ο ! ’ απώΐίροϊ νά ίίίοθύνωιιιν άιολοτίρχιχώί



τ ϊ  το3 Κράτους. ’Ιϊιως άπδ το5 1906 ίίρξαιντο ζβρασχβυά- 
ζοντβς τχ αράγματα προς τον σκοπδν τοότον, χροσεταιρ:- 
'ζόμενοι άξίωματικοος χροτχωροϋντας «ΐς τάς αντιλήψεις 
των καί καταδιώκοντες τούς άντιφρονοόντας, διαρραθμί- 
ζοντες 3ε καί την ΐσχύουσαν νομοθεσίαν (κατάΟεσις Λα- 
ζαΟιώτη) κατά την αύτήν ώς άνω φοράν. Οοτω τδ 1906 
χροσπαΟών (ό Δούσμανης) νά κατηχήση τον ήϊη αντι
στράτηγον ΛαπαΟιώτην ελεγεν: «Ημείς θά χεριτριγυρίσωμεν 
τδν διάδοχον, σείς θά μάς ύποστηρίςητε εν τή Βονλη καί 
διά τού τύπου, διά νά κάμωμεν ο,τι θέλομεν, νά γίνωμεν στρα
τηγοί, νά διευΟύνωμεν ημείς». Σαφείς εκτοτε διεφαίνοντο 
αΐ τάσεις αδται—χαρακτηριστικαί τής μελλούσης έξελίξεως— 
άνεχίπησαν δμως διά τής έχαναστάσεως τού Γουδί, ήτις 
άχευΟυνομενη κατά τοΰ τότε Διαδόχου καί τής χερί αΰτδν κλί
κας έθιξε καιρίως τους κατηγορουμένους. Δι’ δ καί έ συνταγ
ματάρχης Ί . Μεταξάς κατά τδ 1909 χροσεχάθησεν έν Λαρίση 
νά όργανώση άντεχανάστασιν μή σταματών χρδ οΰδενές ήθιχοΰ 
ή άνηΟίκοϋ μέσου (Ιδε κατάΟεσιν Όρφανίδου).

Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους ή ό>Λεν αυξουσα ισχύς 
τής βασιλικής εξουσίας έχέτρεψεν είς τούς κατηγορουμένους 
νά κατολάδωσι καί χάλιν την χροτέραν αυτών θέσιν, συγκεν- 
τροϋντες ήδη εν έτι χροσδν τδ τής Γερμανικής στρατιωτικής 
σοφίας, είς ήν—κατά τάς χεοιφήμους έν Βερολίνω δηλώσεις 
τοΰ έκχτώτουώφεί).ετο ή Ελληνική νίκη (ίδε άρΟρογραφίαν Ξε· 
νοφώντος Στρατηγού εν Πολιτική Επιθεωρήσει έτών 1915 
καί 1916).

Αί άχολυταρχικαί τάσεις τών κατηγορουμένων κατά την χε- 
ρίοδον τών ετών 1914—1917 ήσαν πλέον κοινδν μυστικόν. 
«Περί τοΰ Δούσμανη είμαι είς θέσιν νά βεβαιώσω—καταθέτει 
ό τόσο Διευθυντής τοΰ Τπουργείου Εξωτερικών Ν. Πολίτης— 
ότι ένεφορείτο άπό άχολυταρχικάς τάσεις, πολλάχις έν ταίς 
προς έμε όμιλίαις του τόσον έν τώ γραφείφ τοΰ Επιτελάρχου 
όσον καί έν τφ 'Γπουργείφ τών Εξωτερικών έξέφρασε την 
ιδέαν, ότι ό αληθής άρχων τής χώρας δ συγκεντρώνων 3λην 
την πολιτικήν δύναμιν ήτο καί ώφειλε νά είνε δ Βασιλεύς, ότι 
τδ ποαχτικώτερον πολίτευμα ήτο τδ τής Γερμανίας, όπου πάσα 
εξουσία έπήγαζεν απδ τον αΰτοχράτορα, ουμπράττοντα μετά τοΰ



Έητελείοϋ, δτι ί α  της ταγίω^βως τής βςοϋσάς το5 βασί- 
λβως $ά ήϊϋνατο νβ "ρ«γματο-θ(ηΟώσ( ταχεία; καί ζραγματ;- 
χαί χρόοίοί. Ούίίμαν ϊβ αμφιβολίαν Ιχω, δτι α; χολιτιχαί 
γνωμα; τού Γούναρη ήσαν άχήχησις των ίϊεών χαί τάσεων τοδ 
Εχιτελειοΰ». «Ό Βασιλεύς είναι ό κυριαρχ<<ς, δ στρατός άνή- 
χει εις τον Βασιλέα, το σύνταγμα χρέχει νά χαταργηΟή» ΐϊού· 
χως ό τότε̂  I. Μεταςάς καί ό Β. Δούσμανης εξεφράζοντο έν 
ταίς  ̂ ίίιαιτείαις αυτών έμιλίαις (ίϊε χατάΟεσιν Όρφανίδου).

Τήν καταβαλλομένην ενέργειαν μεταξύ των Αξιωματικών 
χρος χροχαγάνϊισιν άχολυταρχικών ιδεών άχοδεικνύει ή προς 
τον λοχαγόν Μχασίέχην έχιστολή τοΰ Β. Δούσμανη ίημοσιευ- 
θεισα έν τώ άχδ 28 Ιανουάριου 1915 φύλλφ τής έφηαερίίος 
« Αθηναι»  ̂ (ίδε φάκελλον εγγράφων ΙΓ') έν ή ου μόνον ή 
αχολυταί ί̂α έν τφ στρατεύματι άναχηρύσσεται ώς ή έχχροσώ- 
χησις του Δικαίου χαί τής άμεροληψίας, άλλα καί ό Βασ’ιλεύς 
—ο υχερ πάντα άλλον ένδιαφερόμενος διά τον Στρατόν—άντι- 
διαστέλλετα; χρός την Κυβέρνησιν Βενιζέλου-τήν μηίέν πρά- 
ξα̂ ϊαν—ινα̂  χαταίειχΟή δτι τό κακόν μόνον διά τής έν χεοσΐ. 
του Βασιλέως συγκεντρώσεως χάσης έξουσιας δύναται νά 0ε- 
ραχευθή.

Γ^ό το̂ ιούτων ιδεών καί τάσεων έμφορούμενοι οί κατηγορού
μενοι χατώρΟωσαν βαθμηδόν χαί άνεζαισΟήτως επωφελούμενοι 
χαι τής χ̂αρα τό πλευρόν τοΰ τότε βασιλέως θέσεώς των νά 
συγκεντρώσωσιν εις χείράς των άχασαν σχεδόν την κρατικήν 
δύναμιν. Ουτω:

1) Ολη ή έξουσια τοΰ 'Τ’χουργοΰ τών Στρατιωτικών είχε 
συγκεντρωΟή εις τό ’Εχιτελεΐον (ίδε ΙΙαχαζαφειρόχουλον). 'Ο 
Ε-,ι.ελάρχης Δούσμανης εστελλε πληΟύν διαταγών χρός τά 

Στρατιωτικά Σώματα μέ την υπογραφήν του, άς διαταγάς μό- 
νον ό Τχουργός τών Στρατιωτικών χαί ή Κυβέρνησις ήδύνατα 
να έκδώση (ίδε καταθέσεις ΙΙαχαζαφειροχούλου, Μοσχοχούλου, 
Ζυμχραχάκη, Καστελλη, χ.β.λ. τό δεύτερον μέρος τής γνωμα- 
τευσεως χέρι Ροϋχελ κλχ.) Πλεισται έκ τών διαταγών τούτων 
ήσαν έχδεδομέναι «κατ’ έντολήν» ή κατ’ έπιΟυμίαν τής Α. Μ. 
του Βασιλέως καταργουμένου ουτω τοΰ υπευθύνου 'Γπουργοΰ ( ίίε  
καταθέσεις Καστέλλη χαί Γεννάδη). Αί παράνομοι αύται δια- 
ταγαί κατά κανόνα οΰδέποτεέγένοντο άντικείμενον συζητήσεως.



«κτελούμεναι πάραοτβ. Έξίΐρβταώς ό αντιστράτηγος Μοσχό- 
χουλος ϊίβμαρτορήθη έντονώτατα άρνηθείς εφεξής νά έχτελή 
τοιαότας διατβγβς χαί έχισχασάμβνος τάς ευχαριστίας τοΰ 
'Γχουργοΰ Γιανναχίτσα. «Σε ευχαριστώ όχου μέ Ιβαλες εις την 
θεσίν μου άχεναντι φοϋ άχαισίου αΰτοΰ άνθρώπου». (ήτοι τοΰ 
Δοΰσμανη). Αυτός οδτος δ Γιαννακίτσας ομολογεί ότι χληρο- 
φορηθεις εχ τηλεγραφικής αναφοράς τοΰ Μοοχοχούλου ότι ε
στάλη εις αυτόν ύπό τοΰ Δούσμανη διαταγή άνευ τής έγκρίσεώς 
του χοί δτι εις τό Δ' Σώμα Στρατού εστάλη χαρομοία διαταγή 
διά την άνατίναξιν τής γέφυρας τού Δεμίρ-Ίσάρ, ενώ ή Κυ- 
6έ:νησις είχε δώσει διαταγήν ζερί μή άντιστάοεως—διεμαρτυ- 
ρή'θη έντόνως χρός τον Βασιλέα καί ουτω Ιχαυσαν χρός καιρόν 
νά στέλωνται τοιαΰται διατοεγαί.

Όμοίως ή χεοί χαραδόσεως τοΰ Ροΰχελ 1484 διαταγή εστά
λη ΰχο τοΰ Έχιτελείου άγνοίφ τοΰ αρμοδίου 'ϊχουργοΰ (ίδε 
κατάΟεσιν Γιανναχίτσα). «'Η χρώτη μου έντυχωσις —κατα
θέτει ό Γιαννακίτσας—ύχήρξεν δτι ό Τχουργός τών Στρατιω
τικών χροώριστοί δια τά ζητήματα τοΰ ανεφοδιασμού τού Στρα
τεύματος καί τής συμχληρώσεως αΰτοΰ έν γένει εϊς στελέχη, 
άνδρας χαί υλικόν, εις χάντα τά άλλα ζητήματα αρμόδιον έ- 
φοίνετο τό Έχιτελεΐον, δχερ έξεδήλου τάσεις χειραφετήσεως 
άχό τοΰ 'Γχουργοΰ, έχΐ τώ ίσχυρισμώ δτι άχετέλει τό Στρατη- 
γείον τοΰ Βασιλέως. Παρετήρησα τό άνώμαλον χαί άντισυνταγ-' 
ματικόν τών αντιλήψεων τούτων εΐς τον τότε βασιλέα. 'Η ορ- 
θότης τών σκέψεων μου άνεγνκφίσθη, φαίνεται όμως δτι δεν 
έγχατελείφθη ή καΟιερωθείσα αρχή όχως τό Έχιτε/,είον συ- 
νεννοήται χρώτον μετά τοΰ βασιλέως, λαμβάνη τήν γνώ
μην του καί χατόχιν μοί εΐσηγήται τάς σχετιχάς διαταγάς». 
Καί ό εχί τής Κυβερνήσεως Ζαΐμη Τχουργός τών Στρατιω
τικών Καλλάρης αναγνωρίζει τάς έμχράκτως έκδηλωθείσας 
ταύτας τάσεις τοΰ Έχιτελείου, τάσεις σφετερισμοΰ άχάσης τής 
εξουσίας τοΰ 'Γχουργοΰ, αΐτινες κατ’ Αύγουστον 1916 άχέλη- 
ξαν εις τήν έχ τοΰ Έχιτελείου άχομάκρυνσιν των Β. Δούσμανη 
χαί I. Μεταξά.

2) Ού μόνον εν τφ 'Γχουργείφ τών Στρατιωτικών ά/̂ .ά χαί 
εν τή καθόλου εσωτερική καί εξωτερική χολιτιχή τής Ελλά
δος, τό Έχιτελεΐον συνεχέντρου δχασαν τήν εξουσίαν. «Τό



Εητϊλιιον χα! ί}(, 5 Άρχηγίς ίαχιίρψιι·/  ν4 «ογχεν-
τ?ωσ=», χε.,,4; ™. ίλ » ; εά; έ ξ , , , ί ,ς  Κράτο»; έχμη-
ϊεν.,οντε; τ » ; χμιά χα,ρ}, Κ»6ϊρν<ΐϊ:;,, (ίίε  χμτάΟείίν ΛΙο- 
^οιοΛοί). ^«Έχ τής μελίτι,ς το3 «εχείοϊ τοϋ Έχιτελείο» 
ιμφα^ε-χ ίτ, ο! χατ,γορ„4μ,„, ί£ήςχ„„„ «ρμοϊ,ότη-ίς 
των οτεωερχομενο! εις τ» χοθήχοντ» το5 'Γπι»ργο5 τώϊ Έξω- 
Τ«?.χω„. (ίίε  χ,,ίΟετ,ν Κ,ρίμςε),»). ,,Ο! Πεε.6ε»ταί χ«1 
^Ι?«τιω-,Χ01 «χολ,νΟο, άι,„β4,ε,„ 8ιμ χ ί . ζήτ,μμ είς τό 
1ιχ·τελε,εν» χμ,,Οέτε, ό Τχε.ργές Γ,μνν,χίτ,μς. Όντως ϊέ, 

ω ; εχ τ ίς  ύχοΟέτεως Ρομιελ χ«1 τής Άνμτελιχής Μμχείο- 
ϊ!« ς  8μφ«:,ετ»ι, , ί  Κεντριχαί Αύτοχρμτορίμι βλέχοντΒί τήν 
εςα,ρετιχ,ν τμνι,ν Οί,,ν τώ Έϊΐτελείεο, ήλθον μετά τούτο» 
*ομ̂  «»ζι των νομίμων Κνδερν,τών τής Έλλάίος είς τάς 
=801 χιραϊί,εως τών Έλλ>ι».χώϊ έίμφών ίιίχρμγμμτεύοε.ς 
(Ι5ε οχετεχο» μίτος γνωμμτεόοεως). Είς τά ονμδούλί» τού 
ά-τεμμοτος χαλούμε,οε οί Δούομαν,ς χαί Μεταξάς έγ«ύ;,ζον 
να̂  *"■  ̂ γνωμας των, ας άλ/,ως τε αεριεβαλον 8;β
ο» Χϋροϋ, Τνύ ,ο,ε βαοιλεως, εφ’ ού ίήήοκοον μεγίοττ;, ίχ’.ρ- 

ρο,ν, έχμεταλλεοόμεχτ. ό μίν ςρώ,ος τάς άχολοτρχ,χάς τά- 
«ες  το», ο ίε  ίεότερος τήν Γερμανοφιλίαν το», Άχριβώς ίέ  
ως «X τι;ς.μ»5τιχής χ «1  άχοχρύφο» ϊο,άμ,ως τού Έχιτελείο» 
8ν τη γενιχή χατε»6ύν»ει τής ςολιτιχής τού Κράτοος, χαΟί- 
οτα.ο άϊονατον να εφαρμοοθή άλλη τις πολιτική πλήν τής 
Ι ερμανοφιλοο̂  χαί όταν άχόμη ή Κ»6ίρνηοις Ζαίμη άνίλαβε 
τ ,ν  αρχήν με_ πρόγραμμα εύμεχτύ; ίιά  τήν Άντάντ ούϊετερό- 
•η-0,. υ  ΙΙροεϊρος της Κοδερνήσεως εκείνης καταθέτει «βΐ- 
χον πράγματι πληροφορίας ο'τι τό Έπιτελείον άνεμιγ,ύετο είς 
■ε την ετωτεριχη, χ ,ί έξω,ερ,χή, πολιτιχήν. Λαμδάνων αφορ
μήν εχ .ι,φορων παραοτάοεων τώ, ξένων, πολλάχ,ς έκαμα 
■■ να.η,η,εις. Περί ίε  τάς άρχ«; Αόγούοτο» 1916 τής πιί- 
οεως χαβ.,ταμενης ό,ημίρα, μεγ.λε,τέρας, άπεμαχρύνΟη,αν εχ 
ζ” ίμ^)''"*'“ °“ “  -Μεταξάς». ("υε  χατάΟεοιν

Αλλά χαί^μετά τήν άπομάχρονοίν των έχ τής Επιτελικής 
I-ηρεοιας εςηχολούΟ,οον άμφότεροι μεγίοτην άοχούντες επιρ

ροήν επι τε της έοωτεριχής χ ,ί ίξωτεριχής πολιτικής, καλού
μενοι εις τα Σ»μ6ο»λια τού Στέμματος. (Ιϊε χατάβ. Ζαίμη)
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μβτέ>οντες εις ΟΓΟ'είρας ό?γ*νώ«ως Στρατιωτικοί ΣυνΒέτμοο, 
οττις Οά άνελάμβανε την Διοίχησιν τής χώρας (Ιδε χατάθεαιν 
Γιαννακίτοα), σονβργαζόμενοι εν χαντΐ ζητήμβτι με τοίς ίν τω 
Έαιτελείω -αραμείναντας δ05 σογκατηγοροομένοος των, ώς 
καί με τοος χολιτικοίις έκείνοος οίτινες ά«τελοι>ν τήν κρυ- 
φίβν Κυδέρνησιν τ «̂ τό»ν Γούναρης, Στρέϊτ, Μκαλτατζης, 
ΙΙεσμαζόγλοϋ, Γοίδας (ίδε καταθέαεις Κοτζαμάνη, Πα^αζαφει- 
ρθ“θ6λθϋ, Πάαχοϋ).

3) Έν τή εσωτερική διοικήσει τής χώρας οί κατηγορούμενοι 
άντεΜίήΟησαν μεγίστην εξουσίαν διά σκανδαλωδών επεμβά
σεων εις τά τής Χωροφυλακής καί τής Δικαιοσύνης. «Ά::αν- 
τες οΐ ύπηρετοϋντες παρά τή ΔιευΟύνσει τής Αστυνομίας Α 
ξιωματικοί πλήν ευαρίθμων ενηργουν τά καθήκοντα των καθ' 
ΰπόδειξιν τ^  τότε Επιτελείου και των Προέδρων τών Επίστρα
των ένεργούντων καθ’ ΰπόδειξιν τοΰ Μεταξά». (Καταθέτει ό 
Συνταγματάρχης Παπαοιχονόμου). Μεταθέσεις, τοποθετήσεις α
νώτερων αξιωματικών τής Χωροφυλακής ενεργεί απ’ ευθείας 
ό Β. Δουσμανης. Ουτω τή διαταγή του, ό άντισυνταγματάρχης 
Τρουπάκης μετά τού ταγματάρχου Νιδριώτη παραμένουσιν εις 
Αικατερίνην άναμένοντες περαιτέρω οδηγίας (ίδε τηλ. 1311 
22-ν-16 μέ ύπογραφήν Δούτμανης εν φακέλλφ εγγράφων θ ') .  
Τή διαταγή του επίσης μετατίθεται 6 Παπαοιχονόμου έκ Θεσ
σαλονίκης εις Άρταν, διότι δεν ήθελε νά γίνη δργανον τής πο
λιτικής τών κατηγορουμένων (ίδε κατάΟεσιν Παπαοιχονόμου).

'Η επί τής Δικαστικής εξουσίας επιβολή τοΰ Επιτελείου 
εξεδηλώθη είτε διά μεταθέσεων καί αντικαταστάσεων δικαστι
κών λειτουργών διά τοιούτων προσκειμένων τή κρατούση πολι
τική. Ουτω ό Εισαγγελέας Με).ισσ:υργός μετετέθη έξ Αθη
νών έπιστρατευΟείς ώς Στρατιωτικός Δικαστικός Σύμβουλος, 
άνθρωποι δ’ ώς ό Λιβιεράτος, ό Ξυνσπουλος καί ό Μεΐντάνης 
-«τό παιδί τού Δούσμανη» έτοποθετήθησαν εις τά άναχριτικά 
καί είσαγγελικά γραφεία τοΰ Κέντρου. Είτε δι’ επεμβάσεων 
εις τάς διχαστικάς υποθέσεις ώς εν τή κατά τοΰ Βίλλυ Κνοτ 
άνακρίσει επί κατασκοπείφ (Ιδε κατάθ. Γεωργιάδου̂  Γεννάδη, 
Άγκά, Κιουρτσάκη), καθ’ ήν ό Γεννάδης επεμβαίνων κατά 
διαταγήν τοΰ Δούσμανη όπο>ς ζητήση τήν άποφυλάκισιν τοΰ 
κατασκόπου είπεν εις τον άποροΰντα ανακριτήν «Δεν γνωρίζετε



Λ

Λ - . 7  · ' - ' ΐ °  ™ Τ ί  2»μ6ο=λ,» «.■
Τ  ΐ"«η"«ν ™),λα.λώ;«»β,χοντά τω, ω ; χ„,ρλ4 Έμ,τ.λ.»„,

βϋ,ν',Τ-Τ ί «ί «--ΙΤΟροίμ.», ί ξ » , ί « ,  « .ί
σ ^ χ . , , » ,  ^  5μν„μ ,μ ί,

6λε..»μ„«ς „„  . .̂ . , ,
« ο  των *«τ.,γοί03μέ,ω. ·ίμν„μ,ο,;,μ.

Αον) Ή Χω^φΛ,μ), έχρ,„μ„<„*;ο, 0=ί ώ ν  ,.,τ,γορον- 
μενω, ^ ντ μ ,.. Έμτό, , »  !ί.μ„ίμ„. 5.
5 „ .  Ά,φαΧ„·,5_„ρ; 5̂ , , , Ι ί ί , φ
σνη-̂ '™ Χωροφϋλβκής ά^κο^μίνης χατα-

. .. ί ς^ ί:5 βαρο5 τών Άγγλογάλλων-ίϊί ζίρι τβώτηί εις 
-λ·'.Λ “"Τ "  -{«";*«-εύσεως--τέ Έτ.τελείον μετ,χαρί,θη
' ,  β «,ωμ*τ(κςο5 κ«! τά χίτώτε?α δ;γαν* τής Χωροφϋλβ- 
εω- άντ.φρονούντων «Οτώ. Ίδ.α^τέ-
υ Γ 1 ϊ ί  «“Ο’τολή ταύτη ό Ανώτερος Διοικητής 
Χω ο^ολαχη, Μακεδονίας Τροο,άχης άχολαόων τής χλήοο-ος
κα-β ' «̂ Χ« ΐϊχημβτίσει ίδιον σώμ»
ο Τ -Γ  “'Ρ* .Χηρωνόμε«ν χ«ί
ί ’,λ ” 'Λ ΐ·^*’  «Φ«3'*3μίνοι μ'ε δελτία ταύτότητος.
{ 5β καταΟ. Κοτζαμάνη, ΙΙαχαοαονόμον). Δ.ά τών Άστονομ.- 
χων Διευθύνσεων, ως έκ τοϋ κρωτοχόλλου τού Έκιτελείου άκο- 
είκνοε.αί, καρηκολοοΟουν οι κατηγορούμενο! χβσαν εκδήλω- 
■̂ν των φιλελευθέρων φρονημάτων, κάσαν συγκέντρωσ!ν φ·- 

( τ ί  '  λ”  φΛελενθίμε.
«Αί/θ» 3 {β . ^  εθίχοκολλ»]Οε!σων τροκηρύξεων,

/ΛΙ-ίί-16 ιερ, ενεργειών «λλόγρ» ΦΛελενΟέρων 1087/18- 
μ·εο ιερ. ί,αλ,ξεμ,; ίν Λενκίρ ΙΚργφ, 1196/20-4-16 ιερέ 
τενομενη; ϊ,»).,ξε„ ; φ , λ , λ , 764/5 4-16 κερ! ύκοίολής 
κ«τ.λεγο. φανμτ,κωτάτω, Βεν.ζελ,κών «»1 Φ,λεη^,,,,κών.
— 15ε φάκελλον εγγράφων Θ).

Δ,ά τών Ά,τϋνομ,κών όργά,εν έί,μ.,έργο,ν ,άς 
τε» « Α θ , ( ! ί ,  μφ-,0  Κορακάνον, Π.καο,κονίμρ»), Δ,4



11

τών Αστυνομικών οργάνων ΰ'ίβοήθουν τους έτζιστράτους ίΐς- 
το Ιργον των κατά τάς ««φράδας ήμέιας τοϋ Νοίμβριου, 
καθ’ ας οΰσιβστικώς ή Χωροφυλοική βίχβ ταχθεί ΰκδ τάς 
διαταγάς τοΰ Στρατού τελούσα ΰπο την διοίκησιν τού συνταγ
ματάρχου Παυλοτούλου, έπΙ μειώσει τής εξουσίας τού κατά, 
νόμον Διευδυντού της (ίδε καταθ. Ζυμ^ρακάκη, Μαροΰδα).

Β') Τό κατά τάς Νοεμδριανάς σκηνάς τοσούτον δράσαν 
Φρουραιχείον τής Πρωτεοουσης ϊιετελει εν στενή εξαρτησει 
άζο τού Έητελείου. Τό Φρουραρχεΐον τούτο διά τών ζαρ’ αΰτώ 
άζεσαασμένων αξιωματικών εμπίστων τού Επιτελείου έξω- 
πλισεν επιστράτους δι’ οπλών τού στρατού, έξέδωσεν άδειας 
όπλοφορίας, οίχειοποιηΟέν αστυνομικά καθήκοντα, (ίδε υπ’ άριθ. 
972 τής 21-11-16 διαταγήν II Μεραρχίας εν φακέλλω εγ
γράφων Ζ'), έσχημάτισε σώμα άνδρών εντεταλμένων μέ τά 
καθήκοντα τής έξακριβώσεως τών φρονημάτων τών Βενιζε- 
λικών καί τής τρομοκρατήσεως αυτών, άντεποιήΟη κατα τάς 
Νοεμδριανάς ημέρας εΐσαγγελιχά καί άνακριτιχά καθήκοντα, 
επί πολλάς ημέρας κρατήσαν παρανόμως έν προφυλακίσει φιλε
λευθέρους πολίτας (ίδε καταΟ. Κοτζαμάνη, Μαρούδα κλπ.)·

Ειδικές σύνδεσμος τών κατηγορουμένων προς τό Φρουραρ- 
χεϊον υπήρξεν ό έφεδρος άξιωματιχος Σζοπετέας (καταθ. 
Μελιγκουνη, Λογιωτατίδη, Κοτζαμάνη). Ό Σχοπετέας μετέ- 
6αινε συχνότατα εΐς τό Έπιτελείον. Εις τάς γενομένας συσκέ
ψεις έν τώ Φρευραρχε-ω οί άξιωματικο; ή;ώτων τον Σκοπε- 
τέαν άν προχειμένου περί λήψεως μέτρου τίνος ήχο έν γνώσει 
καί τό εγκρίνει ό Δούσμανης. Εΐς τόν Σκοπετέαν έμετρήθησαν 
διά μέσου τού μάρτυρας Μελιγκουνη παρά τού βαρώνου Σέγκ 
δραχμαί ΙΟ,ΟΟΟ' εκτός δε τούτων έλάμδανε καί παρά τών 
Κανελλοπούλου, Έσλιν κλπ. χρήματα προς παρασκευήν τών 
κατά τών φιλελευθέρων συλ).αλητηριων.
• Γ ') Όργανα τοϋ Επιτελείου υπήρξαν δικαστικοί ανώτεροι 

καί κατώτεροι δουλικώς υποτασσόμενοι και δρώντες κατά τάς 
έπιτελικάς εισηγήσεις. Κυρίως 5’ οί Εισαγγελείς Λιδιεεάτος 
καί Ξυνόπουλος καί ό ανακριτής Μεϊντάνης, όστις ώς παγ- 
κοίνως γνωστόν διετέλει υπό τάς διαταγάς τού Δουσμανη (Ιδε 
κατάΟ. Ζυμπρακάκη). Οί δικαστικοί ουτοι, οΰ μόνον ήνέχθηοαν 
τάς υπό τών επιστράτων παρανόμως ένεργουμένας συ/λήψεις
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χαί ζρ«φϋλ»χ[βί!ς, άλλα—ώς δύναται να χαταθέστ  ̂ «νώπίον 
το;> οχροαττ)οό:> δ τότβ Φρούρα̂ αος Γ. Ταμχαχόχοΰλος—έγκα- 
ταλίΓόντβς τό κατάντημα τής Εισαγγελίας «ίχον έγχαΟιδρϋθή 
μετά ■:ζ■̂ Γραμματέως τής Εισαγγελίας Σέρδη εν τφ στρα- 
τιωτίχω καταττήματι τοΐ3 Φροοραρχείον, ένεργοΰντες άναχρί- 
σεις  ̂κατά πολιτών, χαθ’ ών δεν ε-χον έκδοθή εντάλματα.
οϊοότος όπήρξε κατά τάς ημέρας έκείνας ό έκτροχιασμος 

της Δίχαιοσονης, ώστε ό Α. Ζαίμης βραδύτερον ίπέστησε διά 
το̂> Γ. Στρέϊτ την προσοχήν τον βασιλεως καί τον Τχοοργον 
τής Δικαιοσύνης όσον αφορά τον κίνδυνον, δν διετρεχομεν έχ 
τής ενεργείας των δικαστικών οργάνων. Όποια όμως ήτο τότε 
ή άντίληψις των άνωτέρων δικαστικών κύκλων άχοδεικνύεται 
εκ του υχο του αύτου Α. Ζαίμη κατατιθέμενου, ότι εις όμοιας 
..αρατηρησεις γε'^μενας εις δικαστικόν πρόσωχον έχ των δρών- 
των, τούτο ^άπήντησεν «ό κ. Ζαιμης δύναται να χρίνη όρθώς 
τα -Μλι.ιχα πράγματα, άλλ’ ή δικαιοσύνη θά έξαχολουθήση 
το έργον της», έννοών βεβαίως τό άνω περιγραφέν έργον. 
(ίδε κατάΟ. Ζαίμη).

Εκ τής εν γένει δε μελέτης τών τε 311 δικογραφιών κατά 
φιλελευθέρων πολιτών διά τά Νοεμβριανά γεγονότα (Πε άρ- 
χείον Εισαγγελίας Έφετών), ώς καί τών λοιπών επί έ|υ- 
βρ σει του τότε βασιλέως, άποδεικνύεται πασιφανώς 5τι ή 
δικαιοσύνη^είχεν όριστιχώς πλέον προσδεθή εις τό Επιτελικόν 
ρμα, άφοΰ πολίται φιλελεύθεροι επί μακρόν άνευ ενταλμάτων 

κατεχρατουντο, έτεροι προύφυλακίζοντο χωρίς νά ύπάρχη ούτε 
καν μία ενδειξις έ-νοχής των ! Όπερ δ’ άπίστευτον άνακριταί 
ως ό Μεΐ·/τάνης, άφοΰ μετά τού Δούσμανη καί Μεταξά έχάλ· 
κευσαν την  ̂γνωστήν πλαστήν επιστολήν τού Έλευθ. Βενι 
ζελου, επεζήτουν εχβιαστικώς νά άποσπάσωσι παρά τού κατη 
γορουμένου Α. Κόρακα ομολογίαν περί τής γνησιότητάς της 
ϊνα χρησιμοποιησωσι ταύτην προς έξυπηρέτησιν τών επιδιωκο 
μενών σκοπών των (ίδε δικογραφίαν κατά Κόρακα επί έσχάτι 
προδοσίφ, ώς και δικογραφίαν κατά Δούσμανη, Αογιωτατίδη 
Μεϊντάνη, Σχοπετέα κλπ. επί πλαστογραφίφ κλχ.).

Δ ) Τό Σώμα άσφαλείας—ειδικόν άπόσπασμα ασφαλείας— 
συνεστηθη διά Βασιλικού Διατάγματος τήν 3 Ιανουάριου 1914. 
Κατά τό Διάταγμα τούτο, άπετελείτο εξ άνδρών καί άξιωμα-



τικών τής Χωροφυλακής, «ίχβν ώς χροίοταμένην αρχήν το 
’Γχουργείνν των Εσωτερικών, διετέλει ΰχο την έχοττείαν 
ανώτερου αξιωματικού τής Χωροφυλακής καί είχε σκοχον τήν 
έξασφάλισιν τής ζωής τών έχισήμων χροσώχων καί τήν λή* 
ψ:ν χάντων τών χρός τούτυ λυσιτελών μέτρων (ίδε άρθρα 1,
6, 7 καί 15 τού ανωτέρω Δ·ατάγματος, ώς καί Β. Δ. άχο 
17 Ιουλίου 1914 έν φχκέλλω έγγραφων ΣΤ').

Το Σώμα τούτο εϊέησε νά ΰχοστή τάς άχαιτουμένας μετά- 
6ολάς ίνα χροοαρμοσΟή εις τά σχέδιο τών κατηγορουμένων. 
Ούτω παρονόμως:

α') Ή δύναμίς του άτετελέσΟη άχο όνδρας τής Χωροφυ
λακής, στρατιώτα; καί χολίτας, φέροντας χολιτικήν ενδυμα
σίαν καί δελτία ταυτότητος (Κοτζαμάνης). Εις τό άπόσχασμ» 
τούτο ήσαν τοχοΟετημένοι χερί τους 350 ανδρες. Αι άχοσχά- 
σεις έγίνοντο κατόχιν λεχ'ομερούς έρεόνης τών φρονημάτων 
των, ήτις είχεν άνατεΟή εις τον άνθυχολοχαγον Λιαγκοόδην 
καί τον ΰχαξιωματικόν Σούτσον (Ιδε κατάΟ. Χούντα). Ό 
μάρτυς Μελιγκούνης καταθέτει, δτι εις το Σώμα Ασφαλείας 
έστρατολογούντο κατά τήν έκφρασιν τού Κουρέδελη όσοι «ήσαν 
εχθροί αυτού τού αντίχριστου». Ώ ς έκ τού τρόχου τής κατα- 
τάξεως τού μάρτυρος Χατζηαθα.οσίου έμφαίνεται, οΰτος ά 
Δούσμανης εχέδλεχε τήν στρατολόγησιν τού Σώματος Ασφα
λείας.'Ο δε τότε Τχουργός Γιαννακίτσας βεδαιοϊ, ότι, άν έδό- 
Οησαν διαταγαΙ χερί αΰξήσεως τής δυνάμεως τού Σώματος 
τούτου χέραν τίνος ορίου, αυται οφείλονται εις το Εχιτελεϊον 
έν παντελή άγνοίΐ(ί τού Τχουργού.

β') Τήν πραγματικήν ΛιευΟυνσιν τού ειδικού άχοσχάσματος 
Ασφαλείας είχον ό Δούσμανης καί ό Μετοξάς. Με τόν χρώτον 
έκ τούτων διετέλει εις καθημερινήν έχαφήν δίδων ήμερησίαν 
αναφοράν ό Διοικητής τού Άχοσχάσματος μοίραρχος Χρυσο- 
σχάΟης (ίδε καταθ. Γιαννακίτσα, Κοτζαμάνη, Χατζηαθανα- 
σίου, Ρουσέν, Μεντούρη, Παχαοιχονόμου, Παχαζαφεφοχουλου). 
Τάς ένεργείας τού Σώματος Ασφαλείας έχανόνιζον οί δυο 
ανωτέρω κατηγορούμενοι αχό τού Δεκεμβρίου 1916 έχοντες ώς 
βοηθόν καί τόν άντισυνταγματάρχην τής Χωροφυλακής Ν. 
Τρουχάκην, διορισΟέντα διά τής ύχ’ άριθ. 65877/83 δια
ταγής 'Γχουργείου Εσωτερικών Άνώτε.ον Έχόχτην τού άχο-
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•σπάσματος, βν οον^γασί^ μβ τον δχοίον ό Β. Δούσμανης 
χροέβη βίς την ί^έκτ«3[ν τής ένβργεόβς το3 Σώματος ( ί ϊ ί  
τηλβγράφημα Δούαμβνη τρος Τροοκάχην βν φαχβλλφ εγγρά
φων Γ').

γ ') Τό βργον το5 Σώματος Ασφαλείας, ίξβλθόντος τελείως 
τοϊ3 άρχικοΰ καί νομίμου προορισμού του, υπήρξε χολλαπλοΰν.

1) Είχβν άναλάδβι την βνίσχυσιν τής βν Έλλάϊι ϊράσβως 
τού βαρώνοϋ Σβγκ. Άνϊρβς τού αποσπάσματος άζβσπώντο ?ια- 
ταγή τοΰ Δουσμανη παρά τίρ Γβρμανω πράκτορι—ώς 6 Μόλ- 
λβρ και ο ΧατζηαΟανασίου. Ό αρχηγός τής μυστικής Γβρμα- 
νικής αστυνομίας Όφμαν μβτββοινβ τακτικώς καί μυστικώς 
εις συνάντησιν τού Χρυσοσπάθη. Καθ’ ήμεοαν βπέμπετο παρά 
τοΰ Σβγκ χρός τό Σώμα Άσφαλβίας ϊβλτίον βνβργβιών χρός 
βκτβλβσιν. (ι5β καταθέσεις ΧατζηοΟανασίου, Κοτζαμάνη, Κολο· 
κοτρώνη).

2) Ανδρβς τού αποσπάσματος συνώϊβυαν Γβρμανονς πρά
κτορας, χροςβ·«υς, γραμματείς Πρεσβειών, ώς καί τό Γερμα
νικόν ταχυδρομβ'.ον μέχρι τών 'Ελληνώτών συνόρων. (Ί ϊβ  καταΟ. 
Κοτζαμάνη καί Γιαννακοποΰ)Λυ, Κολοχοτρώνη, Μελιγκουνη, 
ΧατζηαΟανασίου),

3) Ανδρες τοΰ αποσπάσματος βίχον όναλάόβι την άσφά- 
λβιαν τών πρακτόρων τών Κεντρικών Αυτοκρατοριών καί την 
κατασκοπείαν τών Συμμάχων (ίϊβ κατάΟ. Κοτζαμάνη),

4) Ανδρες τοΰ αποσπάσματος βίργάζοντο χρός τροφοϊό- 
τησιν τών Γερμανικών ΰποζρυχίων. Οΰτω ό μάρτυς Μβλιγ- 
κοόνης καταθέτει ότι ό άνΟυπασπιστής τοΰ Εΐϊιχον Αποσπά
σματος Β. Βαρβαρεσσος μβτέφβρβ εις Ά γ. Κοσμαν περί το 
1δ κιβώτιο βενζίνης χρός τροφοϊότησιν υποβρυχίου.

5) Δια τ:ΰ Σώματος ασφαλείας παρηκολουθοΰντο αί ένέρ- 
γειαι τής Αστυνομίας καί τών κατωτέρων ι^γάνων αυτής, 
χρός α οί κατηγορούμενοι ϊβν έτρεφον πάντοτε απόλυτον εμπι
στοσύνην (ίϊβ κατάΟ. ίίοπαοικο-όμου).

6) Δ:α τοΰ Σώματος άσφαλβίας ο ανακριτής Μβϊντάνης 
ένήργει παρανομως συλλήψεις. Καί όταν ό Διευθυντής τής 
Αστυ-Λμίας ϊιεμαρτυρήΟη, αντί χάσης ά)λ.ης άποντήσβως 
ι̂εταχΟη ή τιμωρία του (ίϊβ κατάΟ. Ζυμπρακάκη).

7} Κύριος σκοπος τοΰ Σώματος Ασφαλείας εν τέλβι ΰπήρ-
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ξβν ή τρομοκράτησις των Φιλβλβυθβρων χολιτών, ή κρόχλη- 
σ«ς ταραχών «ίς χάσαν σονάθρθ[σ(ν αυτών, ή δημιουργία κατη
γορίας βχί βςυβρίσει χατα τοϋ τότβ βασιλβως, ή βπιβήμανσις 
οικιών χαϊ καταστημάτων Βενιζελιχών, ή διάδοβις ψευδών 
ειδήσεων καί ή διεγερσις τοΰ λαϊκοί; μίσους κατα τών Φιλε
λευθέρων (ίδε κατάθεσιν Κοτζαμάνη, Χούντα).

Ε') Έκτος τοΰ Σώματος Ασφαλείας οί κατηγορούμενοι 
Ιδρυσαν ή έχρητιμοχοίησαν τας ακολούθους μυστικάς ύχηρε-

α') Κατα τον Μάρτιον τοϋ 1916 ΐδρόθη καί δεύτερον Σώμα 
Ασφαλείας έξ όχλιτών ύχο την διεόθυνσιν τοΰ συνταγματάρχου 
τοϋ Μηχανικού Κωνσταντινοχούλου, ΰπαρχούσης στενής σχε- 
σεως μεταξύ τούτου καί τοΰ ύχό τάς διαταγάς τοΰ Β. Δουσμανη 
άχοσχάσματος Ασφαλείας (ίδε κατάθεσιν Παχαζαφειροχούλου). 
Το Σώμα τούτο είχε σκοχδν την έξαχρίβωσιν τών φρονημάτων 
τών χολιτών και την τρομοκράτησίν των, χροεδαινε δέ καί εις 
διανομήν όχλων όργανώνον ουτω ομάδας χρος εμφύλιον χόλε- 
μον (ίδε κατάθεσιν Κοτζαμάνη).

β') Περί τάς άρχάς τοΰ 1916 ά Β. Δούσμανης ίδρυσε στρα
τιωτικήν μυστικήν αστυνομίαν, ής τήν έκ τοΰ εμφανούς διεύ- 
θυνσιν άνέΟηκεν εις τόν συνταγματάρχην τοϋ χεζικοΰ Ρωσσετην, 
δστις ήτο χειθήνιον δργανον. Εις ταύτην εΐχεν άχοσχάσει χερί 
τους 20 αξιωματικούς καί 30 ύααξιωματικούς μετά χληθύος 
όχλιτών, δι’ ών χορηκολούθει καί κατεσκόχευε διάφορα χρόσωχα, 
ίδίφ αξιωματικού; (ίδε κατάθεσιν ΛαχαΟιώτη).

γ ') Το Σώμα Φαληρέα υχό τον Ταγματάρχην Φα).η:έαν, άχο- 
σχασΟέντα εις Αθήνας κατόχιν συστάσεως τοΰ I. Μεταξά χρος 
τόν τότε 'Τχουργόν Γιανναχίτσαν, είχε έδραν τό Τατόιόν και 
μέλη στρατιώτας καί τούς αξιωματικού; Μχουχουθαλαν, Κριε- 
κούκην, αδελφούς Μουτζουρίδη. Σκοπός του ήτο ή ασφάλεια 
τώ βασιλέως καί ή κατασκοχεία χολιτών τε και στρατιωτικών 
(ίδε κατάθεσιν Γιαννακίτσα καί Κοτζαμάνη).

δ') Τά Σώματα Δικαιάκου, Μχαϊρακτάρη, Πικουλάκου καί 
Κ. Παχαδάκη άχετελοΰντο έκ 15-20 άνδρών έκαστον φερον- 
των χερίστροφον καί δελτίον ταύτότητος άνεγνωρισμένον ύχό 
τής Αστυνομίας καί εχόντων ελευθερίαν είσοδου εις τά δη
μόσια κέντρα. Τά διάφορα ταΰτα Σώματα συνειργά,οντο με-



των καί «ίς ούδεμίβν ενέργειαν ζροέβαινον, αν μη είχε 
γνώ^ιν ό Β. Δδόσμανης (ίδε κατάθεσιν Κοτζαμάνη κβιΜελιγ- 
χοί>νη).

Άπαντα τά Σώματα τοϋτα είχον πλήν των ιδιαιτέρων κ«! 
ένα κοινόν σκοπόν, εκείνον δστις βαθμηδόν άπετέλεσε τόν κύ
ριον σκοπόν τού Ειδικού Αποσπάσματος Ασφαλείας καί δν 
ανωτέρω έξεΟέσαμεν.

' ΐ  ) Οΐ σύλλογοι τών Επιστράτων διοργανωΟέντες καί διεο- 
θυνόμενοι οπό τών κατηγορουμένων—ίδε Γ' τμήμα γνωματεύ- 
σεως—είχον, καθ’ ά ό μάρτυς Ν. Πολίτης καταθέτει, άρυσ- 
θεις τας πληροφορίας τοο παρ’ υπαλλήλων εργαζομένων έν 
τίρ Γενικώ Επιτελειφ, αρχικόν μέν σκοπόν την προετοιμασίαν 
εκλογών όπερ τών αντιπάλων τών Φιλελευθέρων, άπώτερον δέ 
τοιοϋτον την τρομοκράτησιν τοϋ λαού προς επιβολήν απολυταρ
χικής Κυβερνήσεως.

Ζ ) Οι κατηγορούμενοι έχρησιμοποίησαν ως δργανον αυτών 
πρός ανατροπήν τοΰ έν 'Ελλάδι πολιτεύματος καί έγκαΟίδρυ- 
σιν^τής απολυταρχίας τήν ΰπό τόν βαρώνον Σέγκ 
έν^ΆΟήναις προπαγάνδαν, μεΟ’ ής διετέλουν έν στενή επαφή 
δια του άντισυνταγματάρχου Δελλαπόρτα, τοΰ λοχαγού Λιώτη 
και τοϋ μοιράρχου ΧρυσοσπάΟη (ίδε καταθέσεις Χατζηαθανα- 
σιου, Μύλ>>6?, Κουτούδαλη, Κοτζαμάνη, Μεντούρη, Δρακοπού
λου, Κολοκοτρώνη, Ορφανίδου, ΙΙάσχου—Όρα έν έκτάσει έν 
τφ Β' τμήματι τής γνωματεύσεως).

Η ) Οΐ κατηγορούμενοι πρός έπιτοχίαν τοϋ σκοπού των προσε- 
ταιρίσθησαν πολιτικούς όνδρας έκ τών άντιπάλων τοΰ Αρχη
γού τών Φιλεί.ευΟέρων. Στενή ΰπήρξεν ή έπαφή των μετά τών 
Γουναρη, Μπαλτατζή, Στρέΐτ, Γούδα, Πεσμαζόγλου καί λοι
πών. Είτε είς το ξενοδοχείον Τουρίστ, είτε εις τήν οικίαν τού 
Μεταςα, είτε είς τήν έπαυλιν τοΰ 'ϊ*ψηλάντου συνήρχοντο οί 
Δούσμανης, Μεταςάς καί Στρατηγός πρός συνεργασίαν μετά 
των πολιτικών τούτων, οίτινες έξ άλλου έπεσκέπτοντο σοχνάκιφ 
τον Δούσμανην έν τφ Έπιτελείφ. Ιδιαιτέρα 3’ ΰπήρξεν ή 
σχεσις τάΰ I. Μεταςά μετά τού Δ. Γούναρη τού άποχληθέντος 
πολιτικού Συμβούλου τού Επιτελείου (ίδε κατάθεσιν ΙΙάσχου, 
Ποπαζαφειροπούλου, Ρουσέν, Μεντούρη, Κοτζαμάνη).

θ  ) Αλ/.α καί τόν τότε βασιλέα—μετά τών πολιτικών άντι-
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λήψβων τοϋ όχο<οι> συνίττιχτον χαί αί τών κατηγορουμένων— 
μβτβχβιρίσθησαν ώς ίργανόν των χοτά τούτο, ότι δίά τής έχφ- 
ροής, ήν ίξήβκουν έχ’ βύτοΰ ό μβν Β. Διόϊμβνης άπ’ «ΰΟβίας, 
ό ϊέ  I. Μβτβξάς ϊιά τής τότβ βασϊλίσίης Σοφίας, βνίσχυον 
τάς άκολοταρχιχάς τάοίΐς του χβίΟοντες αΰτον νά λαμβάνη ά*ο- 
φάσβις ή ν ί μβταβάλη τοιαύτας, πράγμα δπερ δεν Οά συνέβαινε 
άνβϋ τής βπιδράσεως ταυτης. Ακριβώς δ’ ή ΰπαρ ι̂ς τής βχΐ 
τού τότε βασιλέως επιβολής των κατηγορουμένων συνίτεινεν 
είς τέ νά χροσδώση εις αυτούς την μεγίστην εκείνην δύναμ(ν, 
μεθ’ ής περιεβλήθηοαν κατά τά ετη 1915—1917 έν τή χολι- 
τική ίοτορίφ τής Ελλάδος.

Τά βίαια μεοα, ών έποιήοαντο χρήοιν οί κατηγορούμενο: προς 
μεταβολήν τού καΟεοτώτος πολιτεύματος διά τής ν.αταργήσεως 
των άρθρων 8—14, 21, 27 καί 37 τού Συντάγματος, είναι τά- 
χδλουθα:

I. Διωργάνωοαν την κατά τού διευθυντοΰ τής «Νέας Ε λ
λάδος» θ. Κουτούχη δολοφονικήν απόπειραν. Έπειοαν στρα- 
τιώτας ότι προετοιμάζεται απόπειρα δολοφονίας κατά τού τότε 
βαοιλέως, ώδήγησαν αυτούς παρά τήν οικίαν τού Κουτούπη 
καί υπέδειξαν τούτον ώς τον μέλλοντα δολοφόνον (ίδε κατάθ. 
Χούντα). Τήν ύπο τού Δούσμανη διοργάνωοιν τής έπιθέσεως 
ταύτης καταθέτει ή μάρτυς Κουτούβαλη πύ.ηροφορηθείσα τούτο 
έξ ανθρώπων, οίτινες έσύχναζον παρά τφ Σέγκ. (ίδε καί Παπα- 
ζαφειρόπουλον). Διά τής ύπ’ άριθ. 12θ/4-ΐν-18 άποφάσεως 
τού Δ' Δοΰς Στρατοδικείου κατεδιχάοθη ό Β. Δούομανης είς 
πενταετή φυλάκισιν επί ηθική αΰτοιφγίφ είς τήν πράξιν ταύτην).

II. Αί σκηναί τού «Αθηναίου» ή βίαια αΰτη διάλυσις δια- 
λέςεω; τών Φιλελευθέρων, όφεί/.ονται είς το Έπιτελείον. Τούτο 
άποδειχνύεται έχ τής ύπο άνδρών τού Είδ. Αποσπάσματος Ασ
φαλείας υπό τον Μοίραρχον Χρυσοσπάθην ό?γα·Λ)σεώς των (Τδε 
κατάΟεσιν Παπαοικονόμου, Μελιγχούνη, Κοτζαμάνη, Καραπά- 
νου) ήτις βεβαίως μόνον τή εγκρίσει τού Επιτελείου ήδυνατο 
νά γίνη, καθ’ όσον, ώς ανωτέρω κατεΐδείχθη, τό Σώμα Ασφα
λείας είς οΰιδεμίαν προέβαινεν ενέργειαν άνευ διαταγής τού 
Δούσμανη, είς δν καί παρεϊχεν αναφοράν περί τών πεπραγμέ
νων ό άρχηγος τού Ειδικού Αποσπάσματος Χρυσοσχάθης.

Ή παρασκευή τών σκηνών τούτων άποδεανύεται εκ τε τών



ύχο τών Ζαμίχα χβί Χούντα κβτατιΟβμβνων Γβρί τής μβτβξύ 
των άντρων τοό Ιοϋ Συντάγματος Στρατολογίας *ρος μβταί<·>- 
βίν τής ϊιαλίξβως καί βκ τής υκο τοό μοϊράρχοο ΧροσοσπάΟτι 
κρομηθ«:ας καστορχβίοι) χόνβως προς δημιουργίαν κταρνισμών 
καί θορύβου κατά την διάλβξίν (ίδβ κατάθβοιν Μβλιγκούνη).

III. Η κατά τών Β«ν{ζβλίχών βφημβρίδων $χίθεο(ς *ρο 
τών Νοεμβριανών ΰπήρξεν εργον τών διαφόρων Σωμάτων Ασ
φαλείας κλπ. τών ύπό τους κατηγορουμένους διατελούντων, 
άτινα ενισχυΟεντα υπο στρατιωτών τού 1ου Συντάγματος προέ- 
βησαν εις τάς γνωστάς καταστροφάς. 'Ο μάρτυς Ζαμίχας 
καταθέτει δτ; ό ταγματάρχης Χρηστοφής προέτεινεν, δχωςοί 
αξιωματικοί τού ίου Συντάγματος μεταβοίνοντες εν όμίλφ επι
βάλουν̂  παντΐ τρόπφ εις τάς Βενιζελικάς εφημερίδας νά χαυ- 
σωσι την άρΟρογραφίαν των. Ό δέ μάρτυς Χούντας, ότι ό 
αυτός Χρηστοφής προέτεινεν όπως, δν δεν ειοακουσΟώσι, λά- 
βωσι βίαια μέτρα, προσθέσας «τούτο δεν είναι γνώμη ίδικήμου 
μου άλλά πολύ ύψη?ά0ν προσώπων».
IV. Τά αυτά ΰτδ τούς κατηγορουμένους Σώματα Ασφαλείας

κλπ. δργάνωσαν έπίθεσιν κατά τού προσώπου τού Ελευθερίου 
Βενιζέλου κατάτήν 21 Μοίου 1916. Ή άπόφασις αΰτηέλήφΟι 
έν συνεδριάσει τών Προεδρείων τών Σωμάτων τούτων καί άξιω 
ματιχών τού Φρουραρχείου. Έπρόκειτο νά επωφεληθώσι τού έπί 
τηδες δημιουργουμένου θορύβου, ίνα φονεύσωσι τόν 'Ελ. Βενιζέ 
λον. Ηέκτέ εης τού σχεδίου είχεν άνατεθή εις τδν έπιλοχίαν Κο 
^ακίδην υπο τοό Β. Δούσμανη (ίδε κατάθεσιν Χούντα καί 
ΜΛιγχούνη). Ή απόπειρα οδτη εμσταιώθη, διότι ειδοποιηθείς 
®, ·ϊών Φιλελευθέρων υπό τοΰ Μ. Νεγροπόντη δεν μβ-

τελετήν τής Μητροπόλεως.
V. Ετέρα απόπειρα κατά τοό Ελευθερίου Βενιζέλου έσχεδιά- 

σθη κατά τδ ουλλαλητήριον τής 14 Αύγουστου 1916. Ό μάρ
τυς Κοτζαμάνης καταθέτει «ό Κασιώτης δστις μοί κατέδιδε 
«•ψ ε ις  καί άποφάσεις τοό Επιτελείου καί τής Αυλής, μοί 
ανηγγειλεν δτι είχαν άποφασίσει νά κτυπήσουν τούς Βενιζβλι- 
« υ ς  καί νά φονεύσουν τόν Βενιζέλον κατά τό ουλλαλητήριον. 
Οτι οι Βασιλικοί θά είσήρχοντο καί θά εφώναζον «κάτω δ 
^ σ ιλ ε^ »  ό δβ στρατός συγκείμενος εξ άνδρών αποσπάσματος 
ασφαλείας καί άνδρών άντι6ενιζε>.ικών τών Συνταγμάτων θά



,έ«τίθετο χατά τών Βενίζελαων. -Σηρβνως όμάδες έπιστρ*- 
των βϋντεταγμεναι χ«ί τελοϋσβί «μ  εκιφυλβχήν θά ευριυχον 
εΰχαιρίον νά χυροδολήσωοι καί νά φονεύοωιη τον Ι^νιζελον.^

VI. Προ τώ ΝοεμδρίΟϋ 1916 έγενετο οοοχεψίς άξιωμβτικων 
•ίς τα γραφεία τού 1οι» Πεζικοό Συντάγματος, εις ην χαρεστη- 
οαν χολλοί αξιωματικοί έν οίς καί δ Μεταξάς.  ̂Άντικείμενον 
τής συσκέψεως ήτο τί θοβοονέβαινεν έν χεριχτώοει άρνησεως 
τής Κϋθερνήοεως νά ύχοχωρήστ; εις τήν Νόταν της Αντ^τ. 
Ό I Μεταξάς χροετεινεν όχως χαταρτισθή Διεοθύνοοσα Εχι- 
τροχή- είδος Στρατιωτικοί Σονδεσμου-όστις θά άνελάμβανε 
νά κανονίοη τό ζήτημα τούτο. (*Ιδε κατάθεοιν Γιαννακίτοα).

VII- Ή δράσις αυτή καθ’ εαυτή τών ΰχδ των κατηγορουμέ
νων ίδρυθεντων συλλόγων έχιστράτων άχοτελειται αχό μακράν 
καί άτελεύτητον σειράν βίαιων μέσων, δι’ ών έχεζητειτο ήτρο- 
μο*ράιτ1« ΐί τοό λ»»ύ, ή =«'·«5 ΦΑ«λε»θέ(»» φρο
νήματος, ή «ατάργηο.ς τών άιομοών έλ.οθ.ρ.ων, !να οοτω 
ίχλίψη ιάν κώλνμα αρός ίαίτεο^.ν τού οαοποο των αατηγο- 
ροομίνων ήτο. τής μεταδολής τοΟ Γοληείματος ί . ' έγχαΟ.ίρν- 
„ „ ς  το5 Βα».λέως ώς ά.«λ6τοο μονάρχο». ( Ί ίε  «ατίθεο.ν 
Ζϋμπροοοάμτι, Μαροόϊα, ΪΙάτχον).

Τα Νοεμβριανά γεγονότα άαοτελοΰτ; τήν ματαχλείβα των 
βίαιων τούτων μέσων.

Β

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΟΓ ΡΟϊΠΕΛ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

"Ηδη αχό τών αρχών τού Εΰρωχαϊκοό χολεμου οΐ κατηγο
ρούμενοι τάσσονται χαρά τό κλευρόν τών Κεντρικών Αΰτοχρα-

. τ .  -  - -ΑΌ Ιωάννης Μεταξάς, άχόφοιτος της εν Βερο/.ινφ Ακα
δημίας τού Πολέμου είνε τελείως άχοτετυφλωμένος χρδς χαν 
τό Γερμανικόν, Είναι δ’Εχιτελής τού Ελληνικοί στρατού, δστις 
γίνεται έξαλλος χαράς, διότι είχε λάθη 
·γ^5̂ ηγοί5 τού Γερμανικού Έχιτελείου (??α κατάθεσιν Ορφα- 
■νίδου). Είναι εκείνος, κερί τού δχοίου τηλεγραφεί ή εν Αθήναις
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σ·^δίΓ’ 3  “κριδώς ι̂ ϊη 6πότβ άπέ άπόψίως κβθβρώς

μο»5[ησωμβν χάλλ,ον κβ| Γ?ίον -
.™ = 3 :4 .4 ,3 Μ ψ „ ,μ μ ,Γ ................................

ί  » 1 ® 0 ώ Γ Γ χ 1  » 'Γ  <.1.θίμχ:.5
δλέΓίί τη ’ ' _ · *·' _ ·ΐ1 νίΧγ] της Γερμανίας δκιί-
λ -̂β£>ν(ν' ϊΓίκρατήσίως των άαο-

Άχρ4ώς 5έ ώς έχ
μ « « φ .λ ί .Γ 1 '! ’™ 3·Γί-^ΓοΤΓ ™ ^»?’ ! ” ’'’ 7=Χ'Λ τ ί ;  Τ̂ Ρ- 
« « ί ν  ίμ . . .τ ο ώ „  ( « ;Γ  4 χ Ι Τ Γ
“  όϊ' &.0 Ώ4 - (Ο ,  * 'ΪΪΡ“'?'». 'Ρ«: 34,-, »?·»· 674 τ ,ς  18 'ΙοΒνίο» 1916).
μάζων ™ ° ®7°μ·«» «  των γΕ^μανοφίλων αισθη
τώ ν  ' 1° “  ™» ί™'··τν«?ζ,«ών τ »  ,ά-

»«τη-ρρ„„μί,„, ^ 5 · "^ω ν 84«

«?ο ς  τώ 6x01,, έ ! ί ! ΐ ρ , ς Γ ν Ι Τ « λ ’' Τ  'ί* ·™'ωηγ^,ί,ς ( ι ■·>ν«λη ,4 ς , , ,
Έ ατ ,λ ,χ , « » , ,„ , , ϊ„  '- ■ ίσ τ.; λίγει «τ4
« 7νώμ, , 0.  „ ί  ; χ 4 ; : : , ” τ . “α . ι  «τ;==”
τβλίίον τάς σνει,χά- »1_ «“ 1Ϊ·!"  το Εη-
τιν-ονς άνίρας -“Τμί», ^ηΟονμίνη άζέ τι6 5  » λ ι-
™=ο» (Στρϋ,, Γ σ ίν α ρ , ϊ ' ΐΓ λ ' ΙΤ

Κυδβρνήσβίς τΐα ν/χ-ν»χ- ., "«« κβτα ΤνΛΟν
ί̂ΐν γ«ρμ«ν«ήν χρίΓ«^άν3«? - « " Γ "  λ" " " "σχόσβις ("δρα *·»-««' ν ’ ’3''τλί{ χρημβτ-χ^ς ένι-

'0 ρφ«ν;δο«, Κο.- 
X «λ*.;, διδ.ί την γίρμανόφ:λον χατιόΟον,ι^
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την ίςωτβρϊχήν χολίταήν τού Κράτους, ής τ«λι>«ς σκοπος 
ήτο ή ζχζά τό "λίορόν των Κβντρικών Αυτοκρίτορών ίξοδος 
τής ΈλλάΒος έκ τής οΰδβτβροτητος (ίϊ® καταΟέσβϊς Λελάκη, 
Μανέτ». Παζαζαφείιοηύλου), μέσον δβ καί κορύφωμα ή τβρά- 
δοσις τοΰ Ροΰζελ καί τής Ανατολικής Μακεδονίας εις τούς 
Γβρμανοβουλγάρους.

Ή γερμανόφιλος αοτη πολιτική τοό Επιτελείο» εκδηλοΰται 
καθ’ δλον τό χρονικόν διάστημα των ετών 1915 καί 1916 διτ- 
τώς, Άρνητικώς διά τής συστηματικής άντιπράξεως καί 
τής καταρρίψεως δλων εκείνων των εσωτερικών καί εξωτε
ρικών εμποδίων, άτινα παρενετίθοντο εις την Έλϊ.ηνογερμανο- 
θουλγαρικήν σύμζραξιν. θετικώς δε διά τής άμεσου ύπβδοη- 
θήσεως τών στρατιωτικών επιχεφήσεων τών Κεντρικών Αυτο
κρατοριών έν τή Βαλκανική χωρίς ουδέ προ τής παραδόσεως 
Ελληνικών εδαφών εις τον πατροπαράδοτον εχθρόν το»; Βουλ
γάρους νά όπισΟοδρομήσωσι.

Εμπόδια είς την μετά τών Γερμανοδοϋλγάρων συνεργασίαν 
ύπήρχον ή δημοσία έν Έλλάδι γνώμη, ή μετά τής Σερβίας 
συνθήκη συμμιεχίας, τό προσωπον τοΰ Έλευθ. Βενιζέλου και 
ή πολιτική μερίς τών Φιλελευθέρων καί ό έν Μακεδονίφ Άγ- 
γλογα?Αικός στρατός. Είναι τόσον άλληλένδετος ή δράσις τοΰ 
Επιτελείο» είς τά τέσσαρα ταϋτα σημεία πρός την διαγωγήν 
του κατά την παράδοσιν τοΰ Ροδπελ, ώστε ακριβώς εκ τής 
έρευνης τούτων διευκρινίζεται οποίος υπήρξεν 6 δόλος τοΰ 
Επιτελείου.

1) Ή διαστροφή το» φρονήματος τού Έ/Αηνικοΰ λαο» έξε- 
■δηλώθη εν τφ στρατεόματι ποικιλοτρόπως διά κατηχήσεως 
γενομένης λόγφ καί έργφ, διά θεωριών καί διδασκαλιών «αΐ- 
τινες ήσαν υποβολιμαΐαι άζορρεουσαι άπό τό διευθΰνον Έπι- 
τελείον» (ίδε κατάθ. Κοτζαμάνη), «αΐτινες ένεπνέοντο » «  
τών διεϋΟυνόντων κύκλων δηλ. το» Επιτελείου και τοΰ Γού- 
ναρη» (Ιδε χατάΟεσιν Παπαζαφεφοχοόλου). Διά τών θεωριών 
τούτων κατεπολεμεΐτο ή πολεμική πολίτικη τοΰ Έλ. Βενι
ζέλου, έξεθηάζετο ή γερμανική ισχύς, έτρομοκρατοΰντο οί άν- 
δρες διά τοΰ έπισειομενου μορμολυκείου τοΰ γερμανικού υπερ- 
τηλεβόλου καί τοΰ γερμανικού υποβρυχίου, όπεδεικνύετο καί 
Όίονοΐ άπεδεικνύετο δτι θά νικήση ή Γερμανία. (Ίδε κατα-
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θβσεις Ζαμίχα. Πβκιζβφίΐίοπΐΐϋλου, Κοτζαμάνη). 03τω εις: 
το Ιον κβΐ 7ον συντάγματα εγένοντο φανεραί διϊασκαλίαι, δτι 
ή Γερμανία είνα·. αήττητος καί δτι κρεζει να είμεθα «με τον 
Βασιλιά αοΰ θά μάς σώση καί οχι μέ τάν Βενιζελον χοϋ θά 
μάς ίάη μέ τήν Άντάντ».

Κα: αί διδασκαλίαι αυται ΰ-εστηρίζοντο βργφ διά τής 
καταδιώξεως των άξιωματικών, οϊτινες έξεφράζοντο υπέρ των 
Αγγλογάλλων, ώς τοϋ συνταγματάρχου Πάσχου. όστις μετε- 

τέθη εις Μτοΰχιφ επειδή έν τή Στρατιωτ. Λέσχη θεσσαλο- 
νίκης έξεφράσθη υπέρ αυτών καί διά τών συχνών τιμωριών 
τών οπαδών τής άνταντοφίλου πο>.ιτικής οπλιτών (ίδε κατά- 
θεσιν Χούντα). Καί ?περ το σατανικώτερον οί στρατιώται χατε- 
χονοΰντο δ'.’ άσκοπων γυμνασίων, ετρέφοντο κακώς, έτιμω- 
ροΟντο δ: υπερβολικών ποινών, δεν εχορηγοΰντο αΰτοϊς άδειαι. 
ινα πασαπονουμενο: λαμβάνωσι τήν στερεότυπου άπάντησιν «νά 
πά.ε να τά ζήτε στο Βενιζίλρ, ποΰ σάς έπεστράτευσεο (ίδε 
κατι^εσιν Κοτζαμάνη), ή «ίν  θέλετε νά πάθετε τά ίδια, 
ψηφίσετε τ̂ό Βενιζελο» (ιδε κατάθ. Χούντα). Τό άποτελεσμα 
ητο, δτι ενώ εν αρχή τά τρία τέταρτα τοΰ στρατεύματος ήσ«ν 
ΰπ^ τής πολεμικής πολιτικής, έν τέλει είχε τό φρόνημα τε
λ ε ί ς  μεταστραφή ΰπερ τών Γερμοτνοβουλγάρων καί είχε χατα- 
στή τελείως απόλεμον, (ίδε κατάθ. Χούντα). Το δέ διευθΰνον 
Επιτελειον ουδαμώς ένδιεφέρετο. εάν ουτω καθίστατο άμαχος 

««1 ίιολ,μος 5 'Ελλτ;νι*05 5τ(»τό{, ϊιότ. «νόμίζιν, 8κ, 
τ̂αν αυτό καί ό γερμβνόπληκτος Βασι?.Λϋς θά εκσινον χατάλ- 

λη ον τόν χρόνον προς δράσιν παρά τό πλευράν τών Κεντρικών 
 ̂ υτοχρατοριών, θά ήρκει τό πολεμικόν σάλπισμα τοΰ Βασι- 

*'«3ϋντάξη, δ,τι αυτοί είχον αποσυνθέσει.
2) Οσον άφορς τήν συνθήκην συμμαχίας μετά τής Σερ- 

θιβω̂ . τα εχθρικά προς τήν Σερβίαν αισθήματα τοΰ τότε Επι
τελείου ήρχισα-υ εμφανιζόμενα κατά τάς τελευταίας ημέρας τής 
χ^θυπουργίας Γούναρη, δτε εις έρώτησιν τής Σερβίας περί 
•ής  ̂ διαΟέσεως τής Ε>λ.άδος εις περίπτωσιν βουλγαρικής 
κοίτα τής Σερβίας έπιθέσεως, ή συνταχθεισα άπάντησις έτρο- 
χοποιήθη έπι τό άσαφέστερο; τή συμβουλή τοΰ Επιτελείου.. 
Εκτοτε ήρχισε κυκλοφορούσα ή ιδέα, πηγήν έχουσα τό Έπι- 

τελειον, δτι πραγματοποιουμένης τής άναμενομένης βουλγα-



ριχής έχιθέσεως ή Έ>λάς ούδβμίβν είχβν ύχοχρέωσιν νβ 
ίλθη ίρωγός »ρ4ς «Ψ Σ=ρ6ί» ( « «  ΠΛίτ»»). 'Λ »
8έ μετά την πμαγ[εατοτ:ίητιν τής ττολττητής εκείνης ό τίτε 
Δ.εοβνντής τοϋ Ύκοεργείον τών Εξωτερικών Ν. Πολίτης 
έξέφραεεν εις τίν Ξ. Στρατηγόν τήν έκκληξίν τον =ως κ«ι 
οέτος εονηγίρηεε. όκέρ τής άΟ.τήεεως τής εομμαχ.κ,ς οκο- 
χρεώτεως. ίνώ ήτο είς θέε.ν νά γνωρίζη το κνεομα της 
σονβήκης (τερί ής κ«ί Ιίιόγραφός το» έκΟεοες οκαρχει, κ«β 
ή, ή ότοχρέεκκς τής Έλλάϊος έ.εκτεί.ετκ. εες =η.ί- 
,τωε,ν έκεθέ.εως όκ μίοο.ς τής Αόττρί.ς), 6 Στ^τηγ.ς 
ήρκίαΟη ν’ ίκαντήτη ««ό'ά «ί» ί ϊ “ » “Ί·"·"·* ®' 
τοί*ς οτρα-ιωτίχούς». , .  ^

31 ·υ Έλ. Βενιζέλος, ίοτ,ς όκήρξε ετετικε.με^ της τολε- 
μ·κής τοΟ 'Εκ.τελεΙο» ώς φορεός καί ένεαρκωτη: ™. ίημο- 
κοατ·κών άρτων έ» Ελλά!., όκήρξε οοτζρονως ετ^ος της 
«λεμικής το» »το5 Έτιτελεώ», ώς άντ,,ρόεω»,; »« . εημαω- 
φόρος τής Έβν.κής κολ,τικής, τής μ .τ . της Ανταντ ε»μ- 
ϊρΤξεως τής Έλλάίος. «Ό Βενεζέλος είνκ. κ .ρε.ε.^ο. 
Αντεετεκός ϊ  Έλλην, κοειά Φεδροοαρεο» ήθελε να κροεδάλη 
,ή . Το,ηοκίε,ν έκί τή όλκέί. νά άν,μίξη τήν Βοολγαρεετε « ξ  
τόν κέλε·μ»ν, άλλ' 6 Β.νεϊέλ.ς ίκε.ε της « η ς ,  !·ν θά 
έκανέλθη κλίον». Ί5ο» κώς ί  εονταγματάρχης Μεταξ,εες εκ- 
!ηλο·. τή, χοράν το. κρίς τό, Βοόλγ.ρ,η, ΙΙρεεί.οτην Π.ε· 
εάρωερ. χωρίς νά κμ,οεελείφη νά κρο,θέεη !τε «ημεες οε ετρ^ 
τεερτεκειέ (!ηλ. .4 .0 : » »  »  Έκετ.λεών) ! ίν  κ.τ.γεν=μ.θ. 
εις τήν εεολετεκήν, άλλ' ίφ ' «εον είναε ϊ.ν.τόν !ε.φωτ1ζομ.ν 
κ.έ έκεδαλλόμεθ. δκ.» ίεί». (Έννοών θέτω τή. ε»μμ_ετοχΐ|, 
το4 ΈκετελεΙοο εές τήν οκεοωρί.ν, ήτες «κεληξε εες τ .ς  
άκομακρύνσεες τοδ Βε,εζίλο» άκό τής άρχης,, {ορ. ίεκλ.
δηρ Χ ν ί). „  .............................

■Αλλά » . ί  όκτός τής άρχής δ Έλ. Βε,,ζελος εε,αε ο .ντε- 
καλός, καθ’ οί οί κατηγορούμενε όργανεόνοτε τας ! ν  ακοκ«ε_ 

,ή ; 21ης Μαίο» 1916 καί τής 14ης Αογοοττο» 1016 
(δρα «αταθέτεες Μελεγκοίνη, Χοδντα, Νεγροκίν^,, Κοτζαμάνη) 
9εά τών γνωοτών οργάνων αότών το» Σώματος Αοφαλεεας καε 
τε;.ν έκεοτοάτων, καθ’ οδ ό I. Μεταξάς έν σονεργαεε.ς μετά 
τώ άνακρετοό ΜεΓντάνη το» 3ημοοεογράφο. Χαλκοκονίόλη, τοϊ
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χλβυτογράφοϋ Ζαδορισίοϋ κ«ί τοί άγΰρτου Λογιωτατίϊοο ΐζυ- 
φβινοϋΐι την πλαστήν έπιστολήν προς Κόρακαν (ίϊβ Σκοπβ- 
τβαν,̂  ΜΛιγχούνην *α: την σχβτιχήν δικογραφίαν) ής σκοπός 
ήτο η πολίτίκη καταδίκη βίς θάνατον τοΟ ’Ελ. Ββνιζέλοο. καθ’ 
ού φανατίζοοσι τό στράτβομα οί βίς το άρμα τοό Έπιτβλοίου 
Χ|5θσϊίδβμ.νθί αξιωματικοί καί όπαξ.ωματίχοί (δρα καταΟβσβις 
Ζαμιχα, Μαρούδα, Πάσχοο).

ί^ !  αύτοί^οί Σόνδβομοί των επίστρατων διοργανωΟίντες ύπο 
τοο^Επιτίλιίου ίδρύΟησαν, ίνα άντίδράσωσ! κατά τής φιλανταν- 
•Είχης πολιτικής τοό Βενιζίλοο (δρα κατάΟεσιν Παπαζαφειρο- 
χούλοο) καί βπιδιώξωσι «τήν πολιτικήν βξόντωσιν τοό αρχηγοί 
των Φιλελεύθερων διά τής τρομοκρατήτεως τοό πολιτιχοό κόμ
ματος αυτοϋ» ώς καταθέτει ό άντισυνταγματάρχης Λαμπίρης. 
Ιοϋ τοιοοτοϋ σκοχοό των έπιστρατικών Συλλόγων ε[να: έν γνώ-
Γαΐ« *■* Πρί,βίία, ίτ ,ς  τή, 8 ,ν Ίουλίο.
15)16 Ιΐ13τώλ«1 ιρος το ίν Σόφια Ύαοοργίϊον Έξωτιριαώ» 
<«); δλ,ν τι,ν χώρα» ό?γα»ώ9ηταν Σόλλογο, Έι,ο,ρίτων *ατά 
τ »  Βονι,ϊλοο χαΙ τοό αολέμοο (ϊ, ιλ . ίγγρ.). Τά Νοίμβριανά 
γογονότα τιλος οα,ρξαν ή οαφοοτόρα άαόίε,ϊ,; ι„5 χατανθο- 
ν.ο. .« τ„ , ™,ο5 χαΙ ή άχοτοχοό,α άχό„„, τής χραγμ.-ώ- 
σεως τοοτοο.
. !° σποιιδαιότερον έμπόδιον των μετά τής Γεομα-

νιας και ̂ Βουλγαρίας συνεννοήσεων καί ή μεγαλειτέοα ένθάρ- 
ρννσι- των άγωνιζομένων υπέρ τής μίτά -Αγγλογάλλων συμ- 
χρβ,εως προς πραγμάτωσιν των άπ’ αιώνων ονείρων το0 Γέ
νους̂  ήτο ή έν Θεσσαλονίκη παρουσία των Άπλογάλλων. Ά φ ’ 
^  Χ«?ι τά μέσα Νοεμβρίου 19ίδ μετά τήν αποτυχίαν
της μετά του Σέρβικου Στρατοί ένώσεως τής Στρατιάς τής 
Α«τολής ΰπεχώρησεν αδτη εις Θεσσαλονίκην καί έξεδηλώθΓ 

η αποφασις^νά παρομείνωσιν οί Άγγλογάλλοι εν τή πόλει ταύτη 
χρησιμοποιουντες αυτήν ώς βάσιν μελλουσών επιχειρήσεων (Λ. 
Β. «μπλ. ά?ιΘ. ίΟ και 11) ή άποχώρησις, ή έκδίωξις μάλλον 
αυτών εκ του Είνληνικοό εδάφους γίνεται διακαής τοό Επι
τελείου επιθυμία.
_Ό χίΟος οίτος ίχ!,λοΟτα( ί,ά  „,ράς ίνϊργ.,ώ, ίχοτϊλοο- 

™ν αν,ομ,α, χλΙμ,χ, 4αί τής χαρτμβολής μ,χτοί.,χίρϊ,ών 
«.ς τάς χ , , , , , , ς  ,δ , Άγγλογάλλω, μέχρ, τής 3ί? έχί.ώ-
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ξιως αυτών ϊιά  τβ τής 'Ελλην(χής άντιστάίβως χα: τής Γίρ- 
■μανοδοϋλγαρικής χαΟόϊδο. Τής 6χΘβσ€ως των βνεργβιών τού
των θά χροτάξωμβν γβγονότα τινά, έξ ών ϊ'.αφαίνβται ή μβτα· 
γβνβοτβρα στάσις του Έχιτίλείου.

α') Καθ’ ήν εποχήν τον Φεβρουάριον τώ 1915 οί Άγγλογάλ- 
λοί ήρχισαν τήν χρώτην έν τή Βαλχανιχή έχιχείρησιν των, 
τήν των Δαρδανελλίων, ό Βενιζίλος κομίζων το τρίτον ύχό- 
μνημμά του χρδς τον Βασιλέα κατώρθου νά πείση αύτον περί 
τής όρθότητος των επιχειρημάτων του, ή παρέμβασις τού Άρ- 
χηγεΰοντος τοΰ Γεν. Επιτελείου I. Μεταξά μεταβάλλει τήνκα- 
τάστασιν. Τδ μέσον τής έκβιάσεως ήτο υποβολή παροιτήσεως 
τω Μεταξά καί είναι δηλωτική ή φράσις αύτοΰ «δεν δύναμαι 
νά μείνω Άρχηγδς τοΰ Επιτελείου, έφ’ οσον άποφαοιζεται πο
λιτική, ήν εγώ δεν εγκρίνω». Ουτω χάρις εις I. Μεταξίν 
διά τής ματαιώσεως τής Ελληνικής συμμετοχής καταδικά
ζεται εις αποτυχίαν ή επιχείρησις των Δαρδανε?Λΐων. και 
παρέχεται εκδούλευσις εκ των σημαντικωτάτων εις τδν συνα- 
σπισμδν των Κεντρικών Αυτοκρατοριών. (Όρα άγόρευσιν Έλ. 
Βενιζέλου τής 13 Αύγουστου 1917).

β') Τδν Ιούλιον τοΰ 1915 δ Διοικητής τοΰ Μεγ. Καρά-Μπουρ- 
νοΰ Συνταγματάρχης Λελάκης ζητεί οδηγίας χερί τής στά
σεως του απέναντι τών έν τή ο’ιγιαλίτιδι ζώνη περιπολουντων 
Άγγλογαλλικών τορχιλλικών (Ιδε κατάθ. Αελάκη). Την 19 
Ιουλίου 1915 ό Διοικητής τοΰ φρουρίου Θεσσαλονίκης Συνταγ
ματάρχης Μεσσαλάς κοινοποιεί διαταγήν υπ’ άριθ. 434^18—31- 
“Τ-Ιδ με τήν υπογραφήν Δουσμανης, δι’ ής διετάσσετο ή άντί- 
στασις είς πάσαν άπόβασιν Άγγλογαλλικών τμημάτων (ίδε 
τούτην εις φοκελ. εγγράφων Β.).

γ ') Αΰτδς δ ίδιος ό κατά Σεπτέμβριον 1915 έγχρίνος τήν 
πρόσκληοιν τών Άγγλογάλλων τότε Βασιλεύς, ευρεθείς εν 
μέσφ τών έπιρροών τοΰ Επιτελείου επανέρχεται επι τής άπο- 
φάυιώς τοο. Δύο ώρας μοτά τήν άναχώρησιν τού Βονίζίλοο ί* 
τών Άνακτίρων-όσα. ϊηλαίή ήριεσαν, ίνα βη τίν Δούομανιιν 
ή τόν Μϊταξάν-ό αόλάρχϊΐς Μβοκάτης  ̂άνααοινοϊ «ίς τόν 
'Τχουργον τηλεφώνημα τοΰ Βασιλεως να μη κάμη τδ περί πο· 
βάσεως διάβημα εις τήν Άντάντ, δχερ όμως είχεν 
τελεσθή (ίδε άγόρευσιν έν τή Βουλή τής 13ης Αύγουστου 1917
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τού ’Ελ. ΒινιζβΛου . ΙΙρός βξήγηβιν τής τοιαυτης στάσβως τοο· 
Έχκτώτβυ ίύναντα: να χρηβιμεόβωαιν όαα ό ταρα τω Γ·νοχφ. 
Γ«ρμανιχφ Έχιτβλιίφ Βούλγαρος Στρατιωτικός Άχόλονθος άν- 
τιουνταγματάρχης Γκάντσϊφ τηλιγραφίΐ χρός τον ΐί:αίτ*ρον 
γραμματέα τοΟ Τσάρον Φερϊινάνϊοο Ντόκροβιτς, χαθ’ δ «τήν 29 
Σίχτβμδρίον 1915 ο ΦάΑχενχαΙν τοόάνίγνωσο τηλ«γράφν;μα τοίί 
Βασιλβως τής 'Ελλάδος, «ν τφ όχοίω οντος τον ϊιαδββαιοΐ 
(χαί είνα: γνωστόν τώς ό τότε Βασιλεύς έσχημάτίζε τάς γνώ- 
μας του χαί έλάμβανε τάς άτιοφάσεις τον ναό την έχήρειαν 
τού Επιτελείου), ότι θ’ άγωνισθή μέ δ?.ας του τάς δυνάμεις 
χαί θά ϊιαμαρτυρηθή διά ν’ άποτύχη ή απόδασις» (όρα διχλ. 
ίγγρ. IX.).

δ') Άμα τή άποβάσει των Άγγλογαλ?.ιχών δυνάμεων εις 
την Μακεδονίαν άρχεται ή υπό τού Έητε?,είου παραχολούθησις 
των κινήσεων αυτών, ήν ό αντιστράτηγος Μανουσογιαννάχης 
ώνόμασεν κατασκοπείαν (όρα Λαμπίρην). Αΐ πληροφορίαι αύται 
από τού Σεπτεμβρίου 1915 μέχρι τέλους Δεκεμβρίου ίδιου έ
τους, άναφερόμεναι εις τον αριθμόν τών εν Θεσσαλονίκη απο
βιβαζόμενων άνδρών. τηλεβόλων χαί κτηνών συνελέγοντο ύπό 
τού εν Θεσσαλονίκη Γραφείου τού Τύπου διαβιβαζόμεναι είτα 
διά τού Υπουργείου τών Εξωτερικών εις την Έζιτελ. 'Τπηρ. 
Στρατού. Βραδύτερον όμως ή κατασκοπεία ενησχεϊτο υπό τών 
αστυνομικών αρχών, άναφερουσών άπ’ ευθείας είς τό Έπιτε- 
λεϊον, ως καί ύπό πάντων τών έν Μακεδονία στρατιωτικών Σω
μάτων. ()ΰτω έν τφ πρωτοκόλλίρ τής Δ' Διευθ. τής Έπιτελ. 
'Γπηρεσίας άναγ?ά(ρονται ώς είσερχόμεναι πάμπολλαι άναφοραί 
τής Άνωτέρας Διοικήσεως της Χωροφυλακής Μακεδονίας 
(γινόμενης φαίνεται τής συγκεντρώσεως είς τό γραφεϊον τού 
Ανωτ. Διοϊκητοΰ Ν. Τρουπάκη) περί κινήσεων τών Άγγλο- 

γβλλων χωρίς κατά την γενομένην χαράδοσιν τών αρχείων τού 
Επιτελείου κατά τον Ιούνιον τού 1917, ν' άνεορεθή ούδεμία 
ίξ  αυτών, εΓτε διότι αδται διεβιβάζοντο είς τούς Γερμανοβουλ- 
γάρους είτε διότι έφρόντισαν νά τάς έξαφανίσωσιν.

Έκ τού αυτού πρωτοκόλλου άποδεικνύεται, ότι ή παρακο- 
λούθησις τών Άγγλογαλλ.ιχών κινήσεων ένηργείτο διά τών 
έξης Στρ. Σωμάτων: Συντάγματος Προχαλύψεως, Δ' χαί Ε ' 
Σωμ. Στρατού, Φρουρίων Καβάλλας καί Θεσσαλονίκης. 'Αο-



χηγβίου 11;)?θ6ολαοϋ Β' Σώμ. Στρατού, Άβροποριχής '^πη- 
ρ«σία; κ«ί Έ-ιτροχτ·; γραμμής βεσσαλονίκης.

Ίϊιαιτβρως χ«ρ«κττ}ρ(βτικα; εινβι «Ι άναφορβί τού βν Ββρ- 
ροία ίϊρεόοντος Αρχηγού τού II·̂ ρο6ολικού Β' Σώμ. Στρατού· 
Γαργαλίδου, διαδιβαζόμεναί ύχο τού Β ’ Σωμ. Στρατού—ώς 
τούτο έμφαίνβται εκ τού ύπ’ άριθ. 571/4-3-16 εγγράφου μέ. 
ύιογραφήν Δοόσμανης. δχερ, ίδε εν φακελ. εγγράφων Δ χρος 
την Έχιτελ. Τχηρεοίαν. Τών εκθέοεων τούτων εδρεν ό Συν
ταγματάρχης ΙΙαχαζαφειρόχουλος αντίγραφα είς τό ά^είον 
τού Β' Σώματος Στρατού. Έν αύταίς άχοδεικνύεται, ότι αι 
ϊιδόμεναι χληροφορίαι έλαμδάνοντο διά συοτηματικής ένερ- 
γείας των 'Ελλην. Στ?. Σωμάτων καί Σχηματισμών, καταρ- 
τισΟεντος δικτύου κατασκοχείας. έ5 2̂* ή ελάχιστη Αγ- 
γλογαλλιχή κίνησις ήδύνατο νά διαφυγή,  ̂δι' δ και
μία όχλή κίνησις ή μία άχλή έχίσχεψις ενός Γάλλου αξίωμα- 
„ «ώ  ή ίΛίτο» ίσημί.οδτο. Άκ?.6ώς 81 ή άρ.β. « 1
ίιατιγίΐ το5 Δοίυμανη, 8ι’ ί ;  00,35 ζητϊί ,Ρ"5 σομΑ^ορωσιν 
,ηλίγρ5<ρι»ί,5 «νοφοράς ,03 Β' Σώμ. Σ,ρμπδ πληροφορίας 
«ιρί ,03 χρόν03 ,ής Ιι,λίύοϊως ξίνω» άξιωμα,ιχών, άιο,ίλε, 
ίν ίιιξ ιν ,ής οημ«ο“ 5. V  ί„·8'8= ," ’Ε ιι,ιλϊίον ίΐς  ,,ς·
τληροφορίας ταύτας καί ήτις σημασία κατά ενα τρόχον μονον 
δύναται νά έξη^ηθή, ότι ή κατασκοχεία ένηργειτο χάριν^τών 
Γερμανουβουλγάρων, δι* ούς καί ή ελάχιστη λεχτομέρεια ετυγ- 
χανε σχουδαιοτάτη. , , , - ν

Έ,Ιοης ίϊια.,ίρας ,ροοοχής άξια «·»»>_ «  “ “ 
,αγμα,άρχοο Μ,οοαλά όςοίαλλόμονα ίίς  ,ήν Έ ,ι,ίλ . Γπη- 
ρ.,ίαν -ίαμ,αά 8ολ,ία »«,«»»ο,εΙας ά™ο3·μί»ης *α,ά ,ροαον 
««ανίαλωδίο,α,ον ιρό ,ών όμμά,ων αό,οδ ,οδ ο,ρα,ηιοο Σα- 
ρά.γ. 'ϋ  μάρ,35 ΙΙαίαζαφε.ρί,οολος χα,αΟί,ϋ, 8,1 αα,α 8.α- 
,αγήν ,03 'Ε,ι,ελείοο μί,«6ι6άζον,ο όπί ,03̂  Μϊοοαλα !*  
«ίοοαλονίμης πληροφορία, άφορώοα, άλλο,! μεν _,ό» αριθμόν 
,ών άπο6ι6αοθίν,ων οομμαχιμών ο,ρα,εομά,ων. αλί,ο,ε ίε  ,ας 
χ,,ήοε,ς *λπ. Τά ,ηλεγραφήμα,α ,αδ,α ίοαν χρ3ΐ,ογραφι*α, 
»ε,εφρά;ον,ο. χαί εν μέν άνιί,οιον έίίίε ,ο  είς ,ον Βαοιλεα, 
έ,ερον είς ,όν Γούναρην χαί ϊ,ερον ε ί ς , ί .  Ύχουρ-ρον ,ω ν 
Σ,ρα,ιω,ιχών. -Ίί άναχοινώσε'.ς αο,ο; έδίϊον,ο χαί εις ,ους.
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ϊτρα:. ΆχολούΟοος τών Κίϊτρ!»ώϊ Αύτοχροτιρών {Πχχϊζ». 
φιιροιοολοϊ, Κχλογιράς, Μι/.ιγχούνης).
 ̂ Αλλα κα; βλλβι άρχαί (χχός χών ίν Μακεδον;> ώ- 

η ’Ανακλ. Λ .θίχ,„; τ ί-  VIII Μερχρχίχ;, , ί  Φρο»ρχ̂ χε;„̂  
Κορ.νβε», το Γτοοργκον τών Ν'αοτιχώ» χαί ή 'Ανωτ. Διοί- 
»η»·ς Χωροφολιχή; τών «ι-οων τοδ Αίγχίοο, τχρ,χολούΟοον 
ιαταν χ,νητ.ν ή ίνέργεα, ίι| τής ξ , ;5 ;  ή £,
Αγγλογαίλω, ( ί ϊ .  τςοοτ. χχταττρα,ί,το; Άκτώο Λ’ Διτο- 

«ονοεως Ετ.τ. 'Γτ,ρετίας), ί ; ’ ο5 άτο!ε;χνίϊται μ,τά τίνος 
οοοτ,ματος «νχργτίτο ή ,ίς  βάςος τής Άντχντ χαταοχοττίμ 
των χατν,γοροομίνων (τρ8. χ ,ί 1140 21-4-16 Ύχ. Στρατ.ω- 
τίχών, Έτ,τ. Τιηρίοία Δίιοβ. Δ', χχΟ’ 8 τό Δ' Σώμα Στοα- 
τοο υίΓοδβλλβ! άχοϊίΐξβις χληρωμών χβτβοκό-ων).

·Ιν« ί ί  Μ,ατα. χάλλίον τί Έχ.τίλίίον ν ί λαμίχνη γνώ- 
οιν ιάοης ίνίργτίίς τών Σομμάχων έζήτηη 8·’ έγγράφοο τοο 
νχ τφ οτέλλωντα. χαρά τώ Τχοοργτίοο τών Εξωτερικών οί 
μίνον τα ̂ νγρ,φχ οτρατωτιχή; φδτεως, άλϊ.ά καί αντίγραφα 
χαντων τών χαρά τών εμπολέμων λαμίανομίνων έν τφ Ύχοορ- 
γείφ τών Εξωτερικών εγγράφων (!}, χατάθετιν Ροοτοέν). "

Είφ τόν χόχλον τής τοιαίτη; ϊράτεως τοό Έχιτελείοο όχά- 
γ«τα ; χαί αί όχηρετίαι, ός χροιέφερεν ί  έφεϊρος άνβοχρλοχα- 
γ ίς  Αοϊής, 5,τ.ς κατά τήν χατάΟετιν το5 άντιοτρατήγοο Μο- 
ογοχοολοο, οονελήφβχ όχέ τών Γαλλαών άρχών όχοχλέχτων 
τα τηλεφωνήματα τών Άγγλογάϊλ,ων, άχηλάΟ, έχ θε,οαλο- 
ναης χα, ιρ ίς χο,,έ, οχά,ϊ,Χρ, έχαρατημοφρρήΟη όχό τοΟ 
Γιοοργοό των Στρατιωτιχών. Ότι ή ιαραοημοφορία αότη εγέ- 

νετο κατ’ εΐοήγηοιν τοΟ Έχ.τελείοο γίνεται κατάίηλον έκ τρΟ 
όχ’ άρι9. 178/22-1-16 κροχτογραφιχοό έγγράφοο τής Δ'. Δίεο- 
■βονοεως τής Έπιτ. Τχηρεοίας ιρός τίν Μετταλαν ιερΙ ηθι
κής άμοΛής τοό άνθοπολοχίγοό Αόϊή, ρίτ.νος 5μως τό αχ* 
ϊ.ον !έν άνεορέθη είς τό 'Α,οχ.ίον τοό Έχ.τελείοο (!9ε χρο> 
τοκολον (ΐατοιοτραφέντος άργείοο Δ'. Διεοθύνοεως). 'Οχοίαν ΪΡ 
οημαο.αΊ »*·*.3ο» είς τήν 8ρ5»[ν τοϋ εν λόγω άνβοιολοχαγοό, 
-ίστ.ς φαίνεται, ότ. οονε.ργάζετο μετά τών Βοολγάρων ΐ;8ε ' 
1135/22-9-16 Τιοοργείοο Στρατιωτικών Έ ιιτ. Ύχηρ. Δ'.εό·- 
θονο.ς Δ'. είσερχ. χεριληφις. Ή Διεόθονο.ς Μετόχιοθεν έρω-φ,Ι 
εάν 8εον άνθοχολοχαγός Αό8ής άναμείνη άχοοτολήν ολικών.
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χβΟ Ο3ον Βούλγαροι ϊβν αττοστέλλοοοι τοιαΰτα) αροχ6~τβι βχ. 
τήξ ΰ“ ' αριθ. 023/19-3-16 Διβυθ. Δ. διαταγής τής Έπιτ. 
Ττηρβίίας χρός τον Μβσιαλάν, οχως άντίτοχΟή χάση δυνάμβί 
ίΐς βίτησιν στρατηγοί) Χίρ; άχομοχρόνσβως άνθοχολοχαγοΰ Αύδή.

β') 'ϋτβ κατά τον Νοέμβριον τοΰ 1915 οι Αόστρογβρμανοί κα- 
ταϊιώκοντβς τοίις ϋχοχωροΰντας Άγγλογάλλους Ιφθανον βίς 
τά χαρά την Γβογβλήν ιόνορά μας, ό Διοικητής τον Γ' Σώμ. 
Στρατού αντιστράτηγος Μοσχόχουλος έτηλβγράφϊΐ έχανβιλημ- 
μένως βίς το Τχοοργίΐον των Στρατιωτικών ζητών όϊηγιας 
χβρ! χρακτέου (ίδ* τηλίγράφημα όπ’ άριθ. 2729 καί 2735 τής 
27 Νοβμβρίοο 1915 έν φακέλλφ έγγράφων Β') άχαιτών συ
νάμα νά ΰχογράφηται χάσα διαταγή υπό τοΰ 'Γχουργοΰ. Μή. 
λαμβάνων ούδβμίαν άχάντησιν βνήργησβν ίδια ίΰΟύνη, άχέστβιλβ 
τό Ιον Σύνταγμα τής X. Μεραρχίας μετά ορειβατικού πυροβο
λικού χρός την Δοΐράνην μέ την εντολήν νά καταλάβη επιδει- 
κτιχώς τους έναντι των Βουλγάρων λόφους. Ούτω δέ ή χροέλα- 
σις τών Αϋστρογερμανουβουλγάρων έσταμάτησε χάρις εις μιαν 
αυθόρμητον ενέργειαν τοΰ Διοικητοΰ τοΰ Γ' Σώμ. Στρατού, μή 
άνταχοκρινομενην βεβαίως χρός τάς σκέψεις τοΰ Γεν. Επιτε
λείου (ίδε κατάθ. Μοσχοχούλου).

ς ')  Αΐ σκέψεις αύται τοΰ Επιτελείου άπεκρυσταλλώθησαν 
θαυμασίως έν τή ΰχ’ άριΟ. 1138 κρυπτογραφική όδηγίφ τής 
Επιτελικής υπηρεσίας χρός τον Διοικητήν τοΰ Γ' Σώματος 
στρατού. Έν αυτή ένθεν μεν τονίζεται, 5τι αί βουλγαρικαΙ 
ΰπερβασίαι προέρχονται εκ κατωτέρων οργάνων παεαβαινόντων 
τάς διαταγάς προϊσταμένων αρχών, ένθεν δέ διεκτραγωδούνται 
αΐ δήθεν βαρύταται προσβο>Λί κατά τής εθνικής κυριαρχίας 
καΙ άξίοχρεχείας αΐ διατασσόμεναι υπό τού έν Θεσσαλονίκη 
Γαλλικού Στρατηγείου, κατά τρότον έξερείροντα τό στράτευμα 
καί τούς αρχηγούς αυτού κατά τών Άγγλογάλλων καί άναρ- 
ριχίζοντα τό κατά τούτων δι’ άλλων μέσων, ώς ανωτέρω έξε- 
θέ^αμεν, έκτραφέν μίσος. Έν τέλει ή μεν ανοχή τών Άγ- 
γλογάλ.λων χαρακτηρίζεται σκληρά ανάγκη, εΐς την όποιαν οι 
Έλληνες όφείλουσι νά συμμορφωθώσι καταχνίγοντες την δι- 
κ<^ν αυτών άγανάκτησιν, δσοι δέ τυχόν ήθελον λάδη τά 
δπλα κατά τών Γερμανοδουλγάρων «οδτοι γίνονται έγκλ.ημα- 
τίαι κατά τού Κράτους έκ συμπάθειας πρός τούς εμπολέμους
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πολίτίχών Οκολογιβμών «5 άλλων «ίτίων άχβτονομάιτων», 
άχοχλξιομίνων των κβτριωταών έλατηρίων (ιίβ τ»ύτην *ν 
•τή κβταθίϊίί Μοσχοτσίλοο).

ζ') 'Οτβν μβτο την χατάληψιν τοδ Μ€γάλου Κ«ρδ-Μ::ουρνθϋ 
ΰχό των Άγγλογάλλων, ήλΟ*ν βΙς Άθην*ς δ Δ,Οίκητής ιβο 
συνταγματάρχης Λβλάχης, βυνηντήθη μέ τδν *κ των χατηγο- 
ρουμίνων I. Μίταξάν, δστις τ »  ίΐχβ: « ϋ ν  ήμην ϊιοικητής 
του φρουρίου θά βχΓυποϋσ* τούς Άγγλογάλλους και ί*4ΐτα 
-θά ύψωνα λκιχήν σημαίαν».

Ούτω ό «χίτβλής ούτος Εξίφρβζ» την ΐνίόμυχον σχέψιν του, 
•ήτις ήτο ϊιά ϊημιο-υργίας έχβισοϊίου τινδς να ααρασυρΟή ή 
Έ)λβς ιίς  τον χατά τών Άγγ)Λγάλ).ων πόλβμον.

Καί αυτές ό Ταουργδς τών Στρατιωτικών, εις δν ίβρου- 
σιάοθη δ συνταγματάρχης Λβλάκης ύ*δ την βχηρβιαν τών 
α-ΰτών χβντριχών ίϊίών τώ «ίπβ: «ίκρβπβ νά τούς χτυα-ησητ*. 
Έάν *χράττ»τ« τούτο θά σάς αροήγον αμέσως βίς ύκοοτρά- 
τηγον», (Ιδβ χατάΟ. Λ»λάχη).

η') Έκβΐ ένθα ή «χθριχή στάσις τών κατηγορουμένων προς 
τούς Άγγλογάλλους σαφώς καταϊηλοΰτοι. «Ινα: ή ύ*’ άριθ. 
34 τής 5 Ιανουάριου 1916 διαταγή τού 'Γχο-υργβίου τών 
Στρατιωτικών Έπιτβλιχής ύπηρβσίας φέρουσα την μονογραφήν 
τού Αρχηγού τού Έπιτ·λ»ίου Β. Δούσμανη (Ιδβ τούτην έν 
φαχέλ. έγγράφων Β'), δι’ ής «δίδοντο οδηγίαι «ίς τά *Ελ· 
ληνικο στρατίύματα π«ρί συμπιριφοράς α-ΰτών έναντι τών Ά γ 
γλογάλλων έν πβριχτώσει άποβάσβως αυτών προς κατάληψιν 
λιμένων ή άποπβίρας καταλήψβως ή καταστροφής τεχνικών 
έργων, σιδηροδρόμων, οδών χλχ.

Ό ελαφρότερος χαρακτηρισμός 'ταύτης είναι δ ύχο τού 
Μοσχοποΰλου διδόμενος, δτι ύπήρξεν άστοχος. Ό όρβότερος 
δέ είναι, δτι υπήρξε σατανική. Ό άνοτ ι̂γνώσκων αυτήν δια
βλέπει διά μέσου τών γραμμών, δι’ ών φαινομενικώς άπε- 

-χλείετο ή χρήσις δπλων πρδς άπόχρουσιν τών Άγγλογάλλων, 
διά μέσου τών τεχνηεσών οδηγιών, αΐτινες έδίδοντο εις τά 
στρατεύματα, τδν άντικειμενιχδν σκοπόν, δστις ήτο ή μετά των 
Άγγλογάλλων σύρραξις. Ούτω δ διοικητής τού 'Ελληνβεοΰ 
στρατιωτ. τμήματος ό-φειλε νά παρατάξη τήν δύναμίν του 
■περί τδν τόπον άποβάσεως ή τδ δχυρδν καί νά δη>.ωση έπι-



•μένοντος το5 ΪΜίχητοΰ τών ξ«νων ίτροττβϋμάτων βΐς την ά*ο- 
6β5(ν, δτι, βάν βπιμβίνη νβ έξβνβγχάση τον Έλληναον στρα
τόν να χ«?α6ή την βντολήν του χαΐ τό καθήκον του, ό Ε λ
ληνικός στρατός μή βχων ϊιατβγάς να μβτβλθη βνοπλον άντί- 
στασιν βεβαίως ϊέν θά ΐΓυροθολήση, άλλα ββ6α(ως δβν θά 
έγκαταλίίψη την θβσίν του, θά ζαραμσίνη ακλόνητος 
δέν θά υποχώρηση παρά αόνον όταν ίιανοιχθή διά μ«σου των 
-γραμμών του δίοδος προς διάβασίν του». Καί «ίς την πβρί- 
πτωσιν τής καταλήψεως τεχνικών έργων να παρατάξη τήν 
φρουράν περί τό εργον καί νά δηλώση «εντολήν ν άντιστώ 
ενόπϊαος εναντίον υμών δεν έχω, εάν δμως σείς έχετε αντί
θετον εντολήν, νά εκτελεσητε τον σκοπόν σας, πυροβολήσατε 
εναντίον μας, ημείς δέν θά άντιπυροβολήσωμεν, άλλα δεν 
θά εγκαταλείψωμεν την θεσιν μας». Διότι τί άλλο ή συρ- 
,ραξις Οά συνεβαινε όταν θά παρετάσσοντο αΐ 'Ελληνικαί 
δυνάμεις, θά έκαμνον τάς δηλώσεις των συμφώνως προς 
τάς οδηγίας τοϋ Επιτελείου καί θά επυροβολοΰντο υπό τών 
Συμμάχων, θά έπροκαλείτο ή δχι ή ρήξις ή δεν θά αντεδρ^ 
παντάπασιν ώς τά νευρόσπαστα τών σκοπε-υτηρίων οί βαλλό- 
μενοι άνθρωποι;  ̂ ,

Ό άντιστράτηγος Μανουσογιαννάκης κοινοποιήσας την ύχ 
άριθ. 34 διαταγήν καί μή δυνάμενος, νά φαντασθή δτι είχεν 
αυτή τοιοΰτον κακόβουλον έλατήριον άναφερει είς^τό Τπουρ- 
γείον τών Στρατιωτικών άκοΜόθως «θεωρώ καθήκον μου ν 
άναφέρω δτι ή άντιμετώπισις ενόπλων στρατευμάτων είναι 
λίαν πιθανόν παρά τήν θέλησιν καί τήν καταδληθησομένην 
προσοχήν τών ηγητόρων έξ άπλής παρατάσεως η καί σφα- 
λεράς άντιλήψεως έστω καί ενός άτόμου τών αντιμέτωπων 
στρατευμάτων νά προκαλεση τήν συρραξιν», (ιδε φάκελον εγ
γράφων Β ). _ , , .

Βεβαίως δε ή τοιαύτη σόνταήις τής διαταγής δεν είναι απο
τέλεσμα άνικανότητος ή άπερισκεψίας τών συνταξάντων τούτην 
επιτελών, διότι ούτε μορφώσεως έστεροΰντο καί δτ^ ηθελον 
νά διατυπώσουν σαφώς διαταγήν περί μή άντιστασεως εις 
ξενας δυνάμεις, τό έκαμ·«ν ώς προκειμένου περί τών υπ’ άριθ. 
194 καί 633 διαταγών. Ήθελον τήν ρήξιν πλήν έφοβουντο 
τήν άπροκάλυπτον σΰρραξιν προτιμώντες έν αιματηρόν έπεισό-
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διον, *ξ οδ ώς ίχ σχινΟήρος 6» έξίρηγνιΗτο ή «ορκοϊά (Γδ& 
κβταΟίιβις Κβφάλου, Λβλάκη, Β«ρϊο«>^η, Μοσχοκοώλου).

θ') ΙΙροκβιμίνίΐι ::βρΙ ττ-ς ίνβτινβςβω; τής γ«φύ?ας ιο> 
Δβμΐρ-Ίσσβρ όΐΜ τών Άγγλογάλλων έστίλη κρδς τον διοι
κητήν του Δ' Σώμ*τος οτρβτοΰ Γβννάδην διβτβγή τοδ Δοό- 
σμβνη, ί ι ’ οδ δ:δτάοο£τθ οδτο; ν’ άντιοτή ενόκλω; κβτβ των 
Άγγλογάλλων. Την δκαρξιν τής διατοτγής τβύτης βεδαιοΟσι 
έ έτιτελάρχης τοδ Δ' Σώματος στρατςό ήϊη όκοττράτηγος 
Γεωργιάϊης, ό όκβοκιστής αδτοΟ ήδη ετίλαρχος Κέφβλος καΐ 
ό καρα τώ ΐμκιστευτικφ χρωτοκόλλφ ότλίτης Καοτέλης, αυτός 
οδτος έ άντιοονταγματάρχης Βαλέττας βμμεσως δε και ό ύ*ο- 
στράτηγος Γεννάδης, δστις ερωτώμενος άχαντ? δι’ ΰχεχφυγών. 
Ή εμχιστευτική αΰτη διαταγή έφερεν τήν ΰχογραφήν Δοά- 
σμανης. Τό τοιοΰτον βεβαιοΰται ΰχό τών τριών χρώτων έχ τών 
ανωτέρω.

Ιΐρός έκτελεοιν ταύτης διετάχθη ή VI Μεραρχία ν4 κινη- 
τοχοίήση το 18ον βύνταγμα χρός τήν γέφυραν. ’Εάν δέ ή. 
άντίττασις δεν εχραγματοχοιήθη, τούτο Οφείλεται ενΟεν μέν 
εις τήν ταχύτητα τής άνατινόςεως ΰχό τών Γάλλων, ένθεν 
δε εις τήν διστακτιχότητα τού Σώματος στρατού, οχερ ζή
τησαν νέας οδηγίας έλαθε τήν άχάντησιν νά κεριοριβΟή είς 
άχλήν διαμαρτυρίαν (χατάθ. Γεωργιάδου).

ι') 'ϋμοίαν διαταγήν έλαθεν ό διοικητής τού Γ' Σώματος 
στρατού φερουσαν καί ταύτην τήν ύχογραφήν Δούσμανης και 
ήτις ΐσοδυνάμει χρός χήρυξιν χολέμου κατά τών Άγγλογάλ
λων, ώς λέγει ό μάρτυς Ζυμχραχάκης, όστις μάλιστα χροσ- 
θέτει «είχον εις τον Διοικητήν τού άνω Σώματος 0τι αύτη 
τυγχάνει ανεκτέλεστος, καθότι διαταγάς τοιοώτης φύσεως μό
νον ό Βασιλεύς δύναται νά έκδίδη, χολλφ μάλλον δχι ό 
εχιτελάρχης διότι τό Σώμα στρατού λαμβάνει διαταγάς χαρά 
τού Αρχηγού τού στρατού καί οΰχΐ χαρά τού Έχιτελείου».

ια') Πολύ χρό τών Νοεμβριανών, καταθέτει ό μάρτυς Κο- 
τζαμάνης, μετεφέρθη δι’ εκτάκτων τραίνων είς Λάρισαν χο- 
λεμικόν υλικόν, ίνα χρησιμοχοιηθή τούτο εις ένδεχομένην δρίσιν 
κατά τής Άντάντ. Τό υλικόν εφορτώνετο τό μεσονύκτιον εις 
τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν Λιοσίων. Έχίσης τήν είς Θεσσα
λίαν μεταφοράν χολεμιχ» υλικού χρός χαρασκευήν τής χατα



τής Άντάντ έτΓίστρβτίύσεως ϊιέταξε τδ Έπιτελβιον. Καΐα^τήν 
Λοτάθεβιν του Άντίίτρβτήγο'ί Καλλάρη, δστις βντιληφθεις ο 
Ιδ«ς τδ έν Ζ*χ::είφ 'Γγε.ονομιχδν Τ).^«ν έν αναστατώσει 
ζητή ,.ς Ληροφορί»; =«ρ» ™ Άρχ.άτρο» Ε ί»τ^ -» !ο » 
ιή ϊ άιάντησίϊ 5ίΐ ϊοϋτο ~ίιί-τ· %ι-.ό-'··> ! ; « τ « π ϊ  _™“ Ε ιιτ!- 
λ.10». Καθ' ό),ην α  τήν αερίοϊον ΤΜΤην ιρέ μ « «  » «  “ ' «
,4  Ν«μ6ρ>ανά, τά λαμθανόμ.™ ί,άφορ» μίτρα »=» ™  Κη- 
λίίίιι, άφεώρων έχθριχάς ένεργειας χατα τής -αν·· ( 
„ τ « . .Π α ρ α ) . ί μ - , ) .  ΚαΙ τή, χαταχΧ.ϊα τα., . , ε ρ τ ί -

™ \νΗ % '4αλ."'ς τώ, έαιατράτων ένερτηθεί»» 2“  ϊιαταγων 
,οί τ ” .ρ^5 τώ, Σ,ρ.τ.α.τ.χών, αΐτ.,ες αροφ.νώς, .<?ερω««> 
ίΤάθεα VΤΓλεμ.,χώ άλ.χεά, 21. ή24,.,το ,4  ίχ2οθ»ε;ν 4, .  
„ Γ α . ς  τ ε θ  ΈαετεΧείΡ,, ε5τ.«ς ή Α' Δ.είθ,να.ς είχε τη, 

Ι^ τ Ιχ Ι  4?μ»2·.4τ,τα. Πί,τε το.αέτα. 2.ατα-;α! εχαρχε..., ε.
^  . 7 ' Ή ''6 Υ8νομ.έντι διανομή α.-οδει,ώ  φαχίλλω εγγράφω, 1·  Μ γε«με,η Γ '
~,άί-α· ίχ τώ, έ , τώ αΟτώ φαχεΛ/,φ ,χαρχο,τω, α,τ,γράφω,
τώ, ' ϋ ί ί  έγγρμφω, Ι· Έχθέτεως τώ, «χο το, Σ,,ταγ- 

^  * Ι3 !;,ο , χατ4 τάς Χοεμ6ρ.α«ς α,μχλοχας, II.
^ τ ο ,  ̂ ..ε.  ̂ 320/14-12-16 ά,αφορας τοό Σ,,ταγματος

Πί3ΐ:Χ“
2*17 εγγράφω 'Ή? Μεραρχίας κρ-, ·Ί
θ ,,.ε , , , , ί , , ν  ,ώ , έχιοτρ4τω, χρός

Γί’" ^*θ^4ω/22-Ϊ2-16 άναφορα το5 Τα-τμ«τάρχοι>

ΜΙΙ ταύτόχρο«ς 2·αταγη 754/17-11-16,

« ω ) Γ ί  12 16.1030)19-1^16.1035)20.12-16,
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1060^24-12-16, 2)1-1-17. 49^9.1-17 χλ^., έγγραφ* τ:3 
κβτβστραφίντος αρχ·(ον τής II ΜβρβρχΙβς ( ΐ? ί φαχ. «νν-. 
I. (κβτάθΜίν Άντιοτρβτήγο·  ̂ Καλλάρη).

2) Ή  ύχ’ άριθ. 1174/19-12-16 άχολότως ·μχ!ϊτβΰτιχ·ί3 5:*- 
τ«γή τού 'Γχοοργ«Ιθΰ τών Στρατιωτικών (Έχιτβλική Τχηρ*- 
βία) μονογραφημένη ύχί τοΰ τότ» ’Αρχηγοϋ τοΟ Έχιτβλβίοο Ξ. 
Στρατηγού, ϊ ι ’ ής ϊιβτάτοιτο τδ Έχιτ·λ*ίον τον Β' Σώματος 
Στρατοί να χροβή «’ις μ«λέτην καταρτισμοί οχβίίου «χιστρα- 
τ·ύσ«ως κατδι τής Άντάντ. Έν ή μβλίτη «ίβι να ληφθή νχ’ 
ίψ·ι ώς λίαν χιΟανή χορίχτωσις ότι την κήριιξιν έχιστρατβό- 
σ«ως 6ά έχακολοοΟηση άμβσος βναρξις τών έχθροχραξιών, ώς 
καί ή ϋχ’ άριθ. 10 τής 5ης Ίανοναρίον 1917 ϊιαταγή τον 
'ΓτΜοργ̂ ίον τών Στρατιωτικών Έχιτβλ'.κής 'Γχηρβσίας μονο
γραφημένη ύχδ τοό αύτον Ξ. Στρατηγίαν, ί ι ’ ής βνβτέλλβτο ή 
έςακοϋλοόθησις τής μολέτης τούτης «μολονότι ο; σννθήκαι 
και αί χρονχο$έσ«ις, βφ’ ών ββασίσΟη αντη «ίχον μβταδληΟή') 
μολονότι ϊηλ. «Ιχβν έχέλθη ύχοχώρησις τής 'Ε ^άϊος οίς την 
Σνμμαχιχήν Νότον, έξ οί έμφαίνβται ότι χάντοτβ μέχρι τής 
τβλίοταίας στιγμής 3*ν έξέλβιχβν έκ τής ϊιανοίας τον κΐ)6ί?- 
νώντος Έχιτολιίον ή ιδέα τής μ«τά τής Άνταντ ένόχλον 
σνρρόξσως, (χ6λ. χατάθβσιν Κα/λάρη).

ι6') Ή όργάνωσις τών συμμοριών, ών σχοχδς ήτο να φέρω- 
σιν άντιχχρισχαομδν βίς τους Άγγλογά)Λο·νς (0ρα κατάθεσιν 
Ζνμπρβχσκη) καί ή έχ τών νώτων βχίθισις κατ’ αντών, ώς 
αυτός ούτος ό Αρχηγός των Καραδίτης όμολογβί, νχήρξεν 
άδιστάκτως βργον τοό Έχιτβλίίου. Έκτος τών μαρτυριών τών 
Καλογσρά χαί Ζνμχραχάκη, ύχάρχβι τό έν τή Λίυχή Βί6λ<ρ 
συμχλ. άριθ. 6 ί ραδιοτηλβγράφημα τοό έν Βίρολίνω Πρίσδβυ- 
τοό Ν. θ«τόχη, χρός Ζ. Ζ. (I. θβοτόχην) διά τήν Α. Μ. 
την Βασίλισσαν, έν φ  άναφέρστα: «ανάγκη βΐδοχοιήσηττ τόν 
Αΐβταζάν χαι τον Αΐανον δια τήν όσον τό δυνατόν ταχυτέραν 
όργάνωσιν τών συμμοριών». ’Αλλά χαί αυτό τούτο τό σύστημα 
τής όργανώσβώς των ήτο τοιοότον, ώστ£ νά μή δύνοται να λίΐ- 
τονργήση άνβν τής θβλήσβως τής Έχιτ*ί.ικής 'Γχηρεσίας. 
Οδτω.

1) Διίυθύνοντο υχδ Αξιωματικών τοΰ έν έν«?γ*:α Στρατού 
(^€ χατάθεσιν Παναγιωτοχοόλου).
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Α: ζρώτβι τοιαΰτβ: διβτβλοϋν 6~ο τον Λοχβγον Σκλβδοόνον 
έχοντβ ώς οΓλβρχηγούς τοος Άξίωμίτιχοος Δονχϊν, Τριπν- 
ταφυλλάχον καί Μ*(νόκοολον (ίϊο κατάθ. Ζομπρακάκτ; και 
Καραβίτη).

Ό Λοχαγδς Παχαγβωργίοο ύχήρξβν ό σύνδβσμος των βομ- 
αορίών μβτα τοϋ 7ου Συντάγματος καί τού Έχίτβλβίου (18β 
καταθ. Χαραλάμττη)· ό Ίλαρχος Πηχβών, ήτο άχβσπαομένος 
8ιά την δργάνωΐίν των βίς τό Φρουραρχβίον Λαριοβης.

2) Άπηρτίζοντο ίκ στρατιωτών φαινομδνικώς λιχοτακτών 
ι(ί$· καταθ. Καλογβρά καί Καραβίτη).

Οί στρατιώται ουτοι, όταν διίλύθησαν αί συμμορίαι, ελαδον 
προσωρινά άχολυτήρια καί διωκόμενοι χοινιχώς παρεζβμποντο 
εις δίκην χλήν ήθωοόντο ΰχδ των Στρατοδικείων, λογιζομενης 
τής έν ταίς Συμμορίαις υπηρεσίας των ώς χρόνου παρουσίας.

3) Ήσαν εφωδιασμένοι δι’ όχλων τοΰ Στρατού. (Ίδε καταθ. 
Μχουροποΰλου καί Χαραλάμπη).

4) Αί ’Αστυνομιχαί 'Αρχαί εΟεωρουν τας Συμμορίας ώς 
σώματα Εθνικής δράσεως, (δρα καταθ. Καραδίτη). Δι’ δ καί 
εδρών τή ανοχή τών ’Αρχών τοΰ Κράτους περιφερόμεναι̂  ανα
φανδόν εις Καλαμπάκαν καί Τρίκχαλα έν γνώσει τοΰ Νομάρ
χου, τοΰ Είσαγγελεως καί τοΰ Διευθυντοΰ τής Αστυνομίας 
(ίδε καταθ. Μπουροπουλου).

5) Αί ζωοτροφία: αυτών έστέ>.λοντο τή φροντίδι τών οργά
νων τής Χωροφυλακής Καραμανώλη καί Άγγελέτου (δρα 
καταθ. Καραδίτη).

6) 'Οταν κατόπιν τών διαμειφθεντων μεταςό τοΰ Πρωθυπουρ
γού Λάμπρου καί τοΰ Αντιστράτηγου Αρχηγοΰ τοΰ Συμμαχικού 
’Ελίγχου Κομποΰ (ίδε τά χατα τάς άνταρτιχάς ομάδας έν 
τή οΰδετερς ζώνη. Επίσημος αλληλογραφία. Έχδοσις Υπουρ
γείου Εξωτερικών), διετάχθη ένορκος προανάκρισις χαρα τώ 
Τπουργείου τών Στρατιωτικών, οί ένεργοΰντες ταύτην Αξιω
ματικοί Μχουρόχοϋλος καί Καστρινός είχον οδηγίας παρα τοΰ 
Κέντρου—δηλαδή τοΰ Μεταξά καί τοΰ Μάνου-να άποκρΰψωσι 
την δπαρξιν συμμοριών, διότι ουτω ενεργοΰντες εξυπηρετούν Εθ
νικά συμφέροντα (δρα καταθ. Χαραλάμπη).

7) Όταν ό Διοικητής τής II Μεραρχίας Χαραλάμπης άνέ- 
-φερεν εις τό 'Γπουογείον βραδυτερον, δσα ό συνταγματάρχης
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Ποναγιωτίποΰλΰς του άτίχίλυψίν «ρ ί -τής ?ρ «*ω ί των συμ
μοριών, τηλεγρβφιχώς χ»ί «Ιτβ βχθ»β*ω?ι «μφότεραι βΕ 
άνβφορβΙ «ο  βντίί μόλις ήϊυνηθησαν νβ φθάσωσιν μίχρι το3 
Άρχβίυν 'τμ Α' Σω;υΛ:ο; στρβΛύ. ύτα,ίχοοτών φαιινίτβι χερ: 
τούτου ϊιβταγών έχ μέρους τού Έχιτβλίίο».

8) Εις όλας « ς  ϊιβμβρτυρίΛς τής Άντβτ ή Κυδέρνητις 
Λάμχρου ήρνίΐτο ϊιβρρήϊτρί την δχαρξιν τών συμμβριών, έν φ  
χροφανώς ϊιετέλβ'. έν γνώτβι τούτων (δρβ έχίτημον άϋ.ηλο- 
γραφίβν). Έν γένβι ίβ ώς χρός την Ϊρβϊΐν τών συμμοριών 
χαρβτηρητέον τά έξής: Έϊρβϊον 0ορ«(ως τής Καλαμχάχας 
χρος την χορυφογρβμήν τού Πίνϊου χ ϊτ ’ «ρχβς ύ'ό ·όν Σχλα- 
δούνον, βραδύτερου τή άταιτήσει τού εις Πογρβϊέτσι έγχατε- 
στημενου Φάλχενχάουζεν ύ*ό τον Καραβίτην, όχοτε και ή 
έδρα αυτών μετεφίρθη είς Κηχουργιό. 'Ο Γερμανός αςιωμα- 
τιχός Κούρτιος έχρησίμευιεν ώς σύνδεσμο; αυτών μετά Φαλ- 
κενχάοϋζεν, δστις είχεν άναλάδε: να ταρέχη τα εφόδια, με- 
τρήσας διά τού είρημένου Κουρτίου 11,000 δραχμών εις τον 
Καροδίτην. Σχοχός τών συμμοριών ύτήρξε νά ενωθούν με 
τους Γερμανούς χαί νά βαδίσουν διά Καστοριάς Βιγλίτσης 
χατά τών Άγγλογάλλ,ων, "ϊι* 3 ’χαί δ Φανχενχάουζεν εχρότεινεν 
είς τον Καραδίτην νά μεταφέρη την έδραν του εις Πογρα- 
δέτσι. Σύμφωνος χρος τον σχοχον τούτον ύχήρςεν ή χατά 
τον Φεδρουάριον τού 1917 ύχο τού τμήματος Τριανταφυλλάχου 
σφαγή 12 Σενεγαλέζων (Ιδε χατάθ. Καρβδιτου ώς χαί επί
σημον αλληλογραφίαν).

Έν φ λοιιόν τοσούτον χοιχιλοτρόχως χαι καταχθονίως ύχε- 
θάλχετο υχό τών κατηγορουμένων τδ χατά τών ΆγγλογάύΑων 
μίσος χαί χατεδάλλετο άντίδρασις είς χάσαν ενέργειαν αυ
τών χαί εξωθείτο ή Ελλάς είς ρήςιν μετ’ αυτών, όχοία ύχήρςε 
ή έναντι τών Γερμανοδουλγάρων στάσις τού Έχιτελείου;

Α ') Ήδη άχο τής ενάρξεως του Εύρωχαΐχοΰ πολέμου κατα
θέτει δ αντιστράτηγος Λαπαθιώτης, έν τφ Έχιτελείφ χαι 
ύχδ την άμεσον διεύθυνσιν τού I. ^ εταξά , μετεφράζοντο υχδ 
όμάδος αξιωματικών τά ύχδ τών στρατιωτικών ακολουθών 
Γερμανικής καί Βουλγαρικής Πρεσβείας σοηοσσόιενα στρα
τιωτικά άρθρα χερί τών διεξαγόμενων χολεμιχών έχιχειρήσεων 
χαί έδημοσιεύοντο είς τά; εφημερίδας, ιδίως είς τάς κ Ά -



8«ΐτ;γούμβνβ 3ιά χαρτών καΐ σχε3ιαγ?αμ.μάτων το5 
ϊ. ' .\ΐίτ«5» (15β χατάθ. Λατταθιώτη).

Β') Ή «V Άθήν«(ς ίγχαταστάσα τοϊο^τον έμφανώς Γβρ- 
»αν./.)ι π?ο=α·τάν!α,ύιό ,4 . Βαρώνον Φόν Σίγχ, ι ί  μόνον !.ίτέ- 
λε3βν ίΐς  στβνοτάτα; μβτα τού Έτιτβλείον αχεβεις, αλλα 
*α· ί5:β χά?ίς δλα τα πρδς τβλβοφορον
ϊ:ά;·.ν της ο;)ντίλβ3τικδ! μέβα.
' 03-ω δλόχληροϊ τδ 4=ό « 5  Β. Δούνμϊνη έξαρτωμίνον Σωμ« 

• λ , ,Α ώ ς  ό«0η ί!ς  ΐήν δ,άΟοο.ν τής Γί?μαν«?,ς ιρ'Λ«· 
■ ,ίνίϊ;. Ή  αννίρ-ραα;» τον 'Αρϊΐιτοό Σώμϊτος τοντο», 
ΙΜίρμρνο» ΧρννοσιάΟη-τνφλο» όριάνον το5 Δ-,»»μ«ν>ι-μ!τ« 
ί!0 ν :1 ,. ι[« ι: ιλ ίνν ή ά-ο3ε!ειγμ«νν| (18! Μιαβ. Κοτζαμοννι, 
Κοντ',όίϊλη, Δ=«0! 0ύλ»). Ρητώς 8έ «μεατίβετίΐ ύ=Ρ 
μά-ν?5-  ΔεακοεοΜμ», ότ! δ Βαρώνος ννιρείχ! ΧΡίμ»·» «·5 
„ ;μ ιν !.*«ς ν.!0τητο.5 εις εδ* Χρ»»»=4βην 8,4 «  Σωμ»
Άίφβλίίας. , . , γ,

Όζλίται, ώς ό καθηγητης ΧατζηαΟανατίου και_ δ 1 «?!«*- 
νεέλλην Μδλλερ, χμτο,ιαεεδμενε, δ-δ εεδ Κουρέδελη ε,ς το 
■Σώμμ Άαφε,λείας έτοεοβετοόντο =«ρ' «δ,οό τοοτο» «ο  Δοο- 

είς ά*οο>ς έμ=,.τε»τ.»)ιν δ-ηρεείαν τ,αρε τφ_Σε·ρ,, 
λαμ6χ«ντες μροεωτ,μώς τ,ίρϋ το» Δοδ.μ.ν, ϊ,μταγ.ς «»« 
είνε είλ'.μοινείς είς εοταο,μς τής ςρος»γ«»8«ς».  ̂ ^

Ποός τήν Γερμανικήν ςροΜιγάνδαν έςεκο,νωνε, το Ιοιιτε- 
λείον καί 8,4 το» οονταγματάρτ»» το» μνιχανκοο Δελα-ορτα. 
Καβτμερ,νίδς έτεεκίατετο τδν Δοδομανην ε,ς το 
δ Δε/,ααόρτας ααταβίτε, ή μίρτος Μεντοδρ,. Καθ εκάπψ  
ίετίεαν ,ονΓ,ντάτο είς τήν οίαίαν τοό Μααλτατςτ, ο Σερ, με·Λ 
τοδ Δελααόοτα, καταβίτε, ό μάρτος Κο/,ον^τρων,ς. »»το) ,^ ί 
δ μίοτος ΧατζηαΟαν,οίο», όετ,ς έ5 ί8ίας αντ,ληφεονς βε· 

ότ, ό ΔεΧατόρτας ίτεον,ίατ.το τδν Σέρρα. κα, ,»μΛ.. 
βΰτώ κατ’ έντολττί τοΰ Δοδσμανη.  ̂ _

■Ετεεον δργα,ον τοδ Δοδομαν, ήτο δ Χο/ανος εα,τεΧ,ς 
Λ,ώττ,ς, δνΤίμεν δρίεε, οδτος ώς τμηματάρχ,ν τροαον τ,,α εν 
„-» Έα,τελείω 8,4 τάς μετ4 τών Γερμανών κα, της τροία 
-,ά,ίας αδτών ε·/,ί.ε,ς το» (!8ε καταΟ. λαρχ,τ,8ο» «α, Χ«-

-τζηοθανβσίου). . .  ,
•Ιδ,α,τίρως 8έ χαρακτηρ,οτ,ν.η είνα, η καταθεο,ς το» οαο-
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«ρατήγοϋ Ό?<?ανί?;ΐ). Ού:ο; λβγ*: ότι βύριυχόμβνος *οτ* «·ς 
τό νίβφεΐον τ;5 Μβταςά εί?β τον 3 . Στρατηγόν, οοτι; βισελ- 
θών ελβββ Γ«ίά τοϋ χρηματοφολοιχείον τοϋ Έτιτελείοο όγοςώίη, 
ϊίτμην γ,αρτονομ'.ομβτων. έν φ δ Μβτβξάί τροτίτάθε: ν* άτ:α- 
οχολή τον μά?τυ?«. Εις τβίβτήρησϊν τοό ΌρφανΓϊο'  ̂ ι̂ βρί 
Γιάννη 80τά βίνα: τα βτό,ορητβ «·3 εχ«τβ έϊώ  μίοα», δ Με- 
ταςάς έταράχθη Γίοιαβ&ήσας νά δ'.καιοίΛγήτη την ό^ββςιν 
των χρημάτων, ώ ; ϊήθιν εΐοζράςεων εκ τής χωλήσεως εργοο 
τίνος τον ΐ .  Στρατηγόν, ίικαιολογί* προφανώς βεβιαομένη, 
λαμδοτνομενοϋ νπ’ δψιν ότι έπρόχειτο περί μεγάλον ιοσον καί 
ότι τα χρήματα ελήφθηοαν χωρίς να με·φη$ώσιν. 'Η κατά- 
θεοις αντη τον Όρφανίϊοϋ σνμπληρονται οπο τής χαταθίοεως 
τοί3 Πάσχον, δττις εμαθε παρά ταν σννταγματάρχον Κωνοταν- 
τινοπούλον ότι τδ προς τούς Άντιαντατιχούς καί άντιβενιζε- 
λιχούς σκοπούς χρήμα τον ’Εχιτελείον εχορήγει ό Σεγκ.

Οντω οι κατηγορονμε'Λΐ, ού μόνον έχρησιμοποίονν τη*; έκ τον 
αξιώματος εξουσίαν των προς εξυπηρετησιν των βκοτίων σκο
πών τής Γερμανικής προπαγάνδας. άλ?.ά καί ήντλονν εκ ταντης 
κεφάλαια, 'να διά τον ςενον τούτον χρήματος ϊιαφθείρωοι τήτ- 
Ελληνικήν ψυχήν.

Γ ') Τάς μετά των αντιπροσώπων τών Κεντρικών Αντοκρατο- 
ριων σχέσεις τον Γενικόν Επιτελείου διέχει μεγίστη οίκειότης. 
Εις τά γραφεία τοδ Επιτελείου ήσαν πάντοτε ενπρόσϊεκτοι, 
εν ω οί στρατιωτικοί ακόλουθοι τών Συμμάχων βαθμηδόν καΐ 
άνεπαισθήτως άπεκλείσθησαν τούτων.

ΟΙ Πρεσθευταί αυτοί οδτοι τής Γερμοηιίας καί τής Αυστρίας, 
ήρχοντο εις το Έπιτελείον μεταθαίνοντες κατ’ ευθείαν εις τδ 
γραφείον Δούσμανη (ίδε χαταθ. Μεντούρη). Κατά τό 1916 ό 
Δονσμανης συνηντατο πολλάχις τής έθδομάδος περί την εκτην- 
μ. μ. ώραν μετά του Πρέσβεως τής Γερμανίας, ενίοτε δε καί 
καθ’ έκάστην, εις την οικίαν τον Στρέΐτ, δ δέ I. Μεταςάς 
μετέβαινεν εις την παρά τό πεδίον τον ’ .\ρεως Αυστριακήν· 
Σχολήν, (δρα χαταθ. Λαπαθιώτη).

Σπουδαία είναι ή κατάθεσις τού Άντισυνταγματάρχου Ρουσν 
σεν, δστις λέγει «ό Γερμανός Στρατιωτικός Ακόλουθος ήρχετο 
σχεδόν καθ' έκάστην εις τό Έπιτελείον, μετέβαινεν εις τό γρα
φείον τού Ραγχαβή, όπου συνεχεντροΰντο αί ειδήσεις έξ όλων-



τών μΐΐώΕων. Έ « ι-β  με·ϊ·δα;νβν βίς το γρβφεΤον τοΟ I. Μβ- 
τβξά, ίΐς  τό γραφείον το!3 Δούσμανη βπονιώτερον μετέββίΜίν. 
(Π6λ. κατοθέοε:; Όρφανίδου. «Ό  Γερμανός στρατιωτ'.χος 
«όλοϋθος μετεδα-.νεν καθ’ έκάστην είς το γραφείον τοό 
Μεταξά, δκοο είοήρχετο ώς νοικοκυρά». Κοτζαμάνη, Χαρα- 
χτίίη καί Κοοτούθαλη, ητις μάλιστα προσθέτει, οτι τα Γερ
μανικά χρήματα, άτινα διεχεφίζετο τό Έητελεΐον προηρχοντο 
παρά τοϋ Φαλκενχάουζεν).

Όλαι αί σχέσεις αύταί είναι ό πρόλογος των συνεννοήσεων, 
οιτινες άπέληξαν εις την παράϊοσιν του Ροόπελ και της 
Ανατολικής Μακεϊονίας.

Δ' Ή επικοινωνία αυτή τοό Επιτελείου μετά των Κεντρικών 
Αυτοκρατοριών έξεϊηλώθη καί κατ’ άλλους τρόπους προ τής 
παοαϊόσεως τοΰ Ροΰπελ. Ουτω ι 

’α') Άπό τού Νοεμβρίου τοίϋ 1915 διετέλει ό σταθμός ασυρ
μάτου Αθηνών εις διαρκή επικοινωνίαν μετά τού Βερολίνου 
μέσον Σόφιας. 'Ως δ άντιπλοίαρχος Άθαναοιάϊης καταθέτει, 
έκλήθη αυτοπροσώπως παρά του Δουσμανη καί Μεταξα, οι 
όποιοι τω ειπον, δτι διά σπουδαιοτάτους εθνικούς λόγους^ύπαρ- 
χει ανάγκη νά άρχίση συγκοινωνία δι’ ασυρμάτου μετά των 
Κεντρικών Αυτοκρατοριών μή ύπάρχοντος άλλου μέσου ασφα
λούς. Τά υλικά πρός συντήρησιν τής επικοινωνίας ταυτης προ- 
σέφεοεν έκ Γερμανίας ό Φαλκενχάουζεν, όστις ηύκολυνετο δια 
τής "συγκοινωνίας ταύτης, ώς αυτός οΰτος δ Μεταξας εδη- 
λωσε εις τόν Α. Άθανασιάδην.

Τά ανταλλασσόμενα τηλεγραφήματα ήσαν κρυπτογραφικά 
μ ': -ά ιλίϊστα ·Μ σ»νθη;ιατ·*άί ί.ε»βύνα»ις. Τινων το«των 
ίχοϊέχται ΐ  άχοετολείί ή=«ν Ι-βΒβΙίοη ΟΙΙοιηΒηε Γβ(-Η- 
Ιίοη Α ιιίποΐιβ, Ρί.883ΓθΓ, Κ ϊάοΙίνοΓ , Κϋίήζιβ. ΒεΙι™ , 
'Γχοιφν.ίον Έξωτεριχώ. 'Ε λλϋο ;, Έλλ,.ιχη Πρεείε.α Βε- 
ρολέ»»'χ.! δ τίτε Β«..λεύς. Τά λχμβ.νδμεν. ,ηλεγ(»_φ.|μ.ε« 
μέ εμνθημμτιχάς ίιευθύνεείϊ άιεοιελλοντο, είτε εΐί^ -Λ Ανα- 
χ,οε., ε!τε εέί τό 'Τχοερίεϊον τών Έξειτερεχων, ε.τε εις το 
Έχιτελεΐον. Ό τ.ν ϊό μετά τήν μεταβολήν του 
ε·1ρίβηε.ν τά άμχεί. το» ετ.θροΟ άεορμ.το», α,εχαλοφθ, το 
χροχ,ογοαφ,χόν λεξιχό. τοό 1884 χ .ι μετεφρ..9,..ν . .  τη
λεγραφήματα ταότα, άαεχαλόφθτ, όλοχληρος η εειρα της ν*
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άί·.θ. 33 εως 88 εγγράφων τον ίνμζληρώμίτο; τής Λευκής 
Β:6λου, δι’ ών το»ί3τον φως έζεχύθη ε!ς τήν ΰζόθεσίν τής 
Γϊρβδόσεως τοΰ Ρο5“8Λ *«! άνενρέθτ; έ μίτος τών διαχραγμί- 
τεύτεων, βΐτινες βΓεληξϊν εις βΰτήν (ίϊε  υ.λ- ^ .  Άθανβαιά- 
δου καί Λ. Β. Σϋμχλ. σελ. 61—62).

0') Τοιαϋτα τηλεγραφήματα χρυττογραφικα διεδιβάζοντο 
μεταξ) Αθηνών καί Βερολίνου καί δια τής Ελληνικής εν 
Βέρνη Πρεοδείας (Λ. Β. Συμπλ. σελ. 61—62).

γ ') Τον Μάρτιον τοϋ 1916 τρις έστειλεν ό Δοόσμανης αρος 
τον όχαιαιβ-ήν τοϋ Δ' Σώματος Στρατοϋ Κέφαλον ϊιά 
μέσου τοϋ ετιιτελοϋς άντισυνταγματάρχου Ρουσέν φάκελλον 
8-ί7 Ρ«φων τ:ρος τδ Αυστριακόν ΙΙροξενείον Ξάνθης, τον όκοϊον
ό Κέφαλος διεδίδασε κατά διαταγήν τοϋ Τζοστρατήγου Γεννάίη
διά στρατιωτικού αυτοκινήτου. Ή  ιδιαιτέρα σημασία τών φα- 
κέλλων τούτων χροκυζτε: έκ τών ευχαριστηρίων, άτινα διεβί- 
δασε ό Ρουσσέν εκ μέρους τοϋ Δουσμανη ζρός τον Κέφαλον 
(ίδε σχετικάς δυο έ-ιστολάς έν τή καταθέσει Κεφάλου). Ότι 
δε έκρόκειτο ζερί εγγράφων τής Έζιτελικής Τζηρεσίας καί 
οΰχί ζερί άζλής διευκολύνσεως τής εζικοινωνίας τών έν Άθζ- 
ναις Αύστρογερμανών πρακτόρων μετά τών κέντρων αυτών, άζο- 
δεικνυεται καί έκ του έσωτερικοΰ φακελλου φέροντες τά δια
κριτικά τής Επιτελικής υπηρεσίας. (Ίδε καταθέσεις Ρουσ
σέν, Γεννάδη, Κεφάλου).

ί ' )  Ό Διοιχητιχό; Έ ζίιροΐί; Σιίιροχά,τροϊ ΖοΑοόμης, 
3 ΐί- ίλ ίΐ ώς ών!ίσμ05 μίτο'1 ,οΟ Έ«.ηνι«ο3 Γι , ,μΟ 'Εϊ,τ,Ι 
λ.ίο» *α· τ® Γ«ρμ«ν5ίθ'Λγαρ,χοΟ τοηύι®, έρχόμινος
•ίς 1™φ)|ν μετά τώ τελκιταίο» χαί ίϊ,> ,ο3 Στματ,νο5 Έμεριχ 
*«! χμρίχων χί,αν εύχολίμν εις „ 4 ; Γερμαν'Λι,λγάρομς. Δί’ 
ο »« ι μόλις χίτώρΟωαεν νά ίιαφόγι το»ς Άγγλονάλλομς με- 
ταμφιεσβείς (Ι8ε χα-ά6. Κο-ζίμάνη).

ε') Μετέι , , ,Λ ,ψ ι ,  ,„3 νίς ,,λ.γρχφ,χ),
γραμμή ί.ωργ,^Ο , μ.,χξ.1 Κ ,ζ ίν ,ς  χα! Μ ο«,„ρ ί,„  ίι4  μί- 

Κ,.τορ,.ς-Γχε_ρμχ;
η ς  .μά-ος „ρ ,ε,ε„ Μάχε,,ε,. χς,ό ,,, μ -
.5 . ™ Μ ® -/ « α ί τής Έ λλ,,,χής Έχιτελιχής Ι χ , , ! , , . ,  

(Ιίε .1  μριθ. 183 τής 8 Ίχ«»χρίο, 1916 τηλεγράφημα τής



ϊν 'ΑΟήνα'.ς ΓΕ.·μαν!κΐ;ς Υ1ρ ίΐ6ε'.2ς ζρός τό 
'ΐν.ι,ρνείο, -Λι 'Ε&ο^ριν,ώ* Αι=λ. ίτΓρ. ΧΧΜ11)·

{') Ή  τιιλίγραφικίι ΤΡ«μμ*Ι Λαρίϊ»»;5·Κο;άνης·Φ'.ΜΡ·''4Ι·
ΧϊγζΟϊσάνης έχρησιμοχΟίήΟη 3ί3Ε ΐόν μετ» εών Κεν.ριχων 
·:ρ/.':μ·»ρών οίνϊίϊμρν. Τό τοιοϋτον έμφίίνϊτίΐ ε* 'η ;  
ζ ε ιί  605Ί2.1-16 *ρ»-τογρ«φι«ή5 τηλεγρα<?ι*ΐ? !^ «τ «π ί 
μέ ύ=ογ=αφήν Δοέεμανης =ρέ; Ι· Μεραρχίαν, ίν τ, ρηνως 
άναφίεεία. «ίέρν ν·· έχητε »=’ 8φ,ν, ότ! έν τα.ί Μρονεα.ϊ 
ϊερεατώεεειν ή εηλεγραφιαή γραμμή “ϊτη, εχομεν μαερτατον 
εομφέεον νά φολάεειιεα! ασφαλώς, αιθανό-α-ον άαοιελεε]) μο- 
ναϊ.αίν μέσον έπχοινωνίας Γεογελής μετά στρατόν Δντ.αης 
Μα/εϊονίας», (Ι3ε φάχελ,λον έγγρ, Ε·)· 

ζ '; Κατά τάς άρχάς Ίοννίο» 1916, ήτοι χρί τής ααραίοσεως 
τής Άνατολιαής Μαμείονίας άφίχθΐ] έξ Ήχειρον εις ΑΟτ,- 
νας ίιά  τον Λαρισα1χο5 μετά τριών σννοϊών ό ταγματάρχης 
-Φόϊ ΪΜΙνιτς (ίίε  σχετιμόν ίελτίον Σώματος ’Ασφαλειας εν 
φαμέλλω εγγράφων ΣΤ.). Ή  ελενσις αντη ήγγέλθη νχο τον 
ταγματάρχον Γαδαλιά τηλεγραφήσαντος χρ8ξ τον μα,ηγορον 
μενον Έξαίάμτολον (Βε σχετιμόν τηλεγρ. έν φαμελΧαρ έγγρα
φων Ε.), άφεώρα ί ’ ασφαλώς ίιεξαγωγήν 8ιαχραγματενσεων 
ϊιά τήν χαράϊοσιν τής Άνατολιμής Μαμεϊονίας. Περι̂  τΟϊΜν 
ύχάοχονσι 2 ένϊείξεις. ΙΙρώτον ή σημασία, ήν έίωμεν ο Ε ^- 
ϊάμτνλος ματά τήν χαράίοσιν τών αρχείων τον  ̂ Εχιτε>,ειοο 
χρός τον Συνταγματάρχην Καλογεράν, σχενσας να  ̂σχιση τ 
τηλεγοάφημα τούτο, !να μαλύφη έν ότι Ιχνος τής εγμληματι- 
μή; τον Έχιτελείον ίράσεως, (Βε ματάΟ. Περ.στερη μαι τί 
αχό 11ης Αύγούστον 19Π έγγραφον τής Δ' Λιεοθννοεως της 
Έχιτελιμής 'Γχηρεσιας έν φαμέλλω έγγραφων  ̂ .;·̂
ϊεντεοον 6 ρόλος, 8ν όχαιξεν ό ΣίάΙνιτς, ματα μαι μετά την 
χαράϊοσιν τής Άνατολιμής Μαμεϊο,ίας ί.ατελέ..ς σονίεσ^ς 
τών Γεομανοβονλγάρων μετά τών έχει Ελλην. ®
νχ' άριθ. 312 τής βτ,ς Μάρτιο. 1918 έγγραφον της Εχ.τΛ
Ύχηοεσίαςχράς τό, άναμρ.τήν Μήσιον. Φάχελ).ος εγγράφων Ε_.)

Ή έχιχο,νωνία αύτη τού Έχιτελείον μετά των Κεντριών 
ΑύτοΜίτοριών ούδίχοτβ μέχρι τω**

'Οδτω, όταν ί  άσόρματος τών Άβηνών μετά τα Νοεμβριανά 
^εγονίτα έχανσε Σνμμαχιμή άχαιτήσει έργα,ομε·«ς, την 26 η
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27-11-1916 (ϊρυοντβι 5οο στβΟμοί ά5̂ ρμάτ̂ ■̂  6”’ βΰτο/.'.νήΐων* 
τή ϊίβταγη τής ΈΓ:τ«λιχής ίιχγ)ρεσίας Ξ. Στρίτηγοϋ. Επι
κεφαλής τίθεται ό έπιτελής ταγματάρχης Γαλιατσατος. 'ΡΙ 
αποστολή περιβάλλεται οπο απολύτου εχεμύθειας, οί μετέχοντες 
αύτής ύπαξιωματιχοί τοΰ Πολιτ. Ναυτικού μεταμφιέζονται εις 
πολιτας. Και ο μεν είς σταθμός έγχαθιστατα: εις Λάρισσαν, 
ό 5ε ετερος είς Χάνι-Χατζηγώγου, χαί βραθύτερον τή διαταγ̂ Γ 
τοΰ Ξ. Στρατηγού είς Καλαμπάκαν, καθ’ δσον είχε γίνει όρα- 
τος ϋχο των Γάλλων. Οι σταθμοί ουτοι έλάμβανον κρυπτογρα
φικά τηλεγραφήματα έκ τού Επιτελείου καί θιεβίβαζον τούτα, 
ότε μεν είς τον σταθμόν Μ. Γ. εις Πογραδέτσι, ότε 5ι εΙςΑΑ' 
εις Περλεχέν. Άντιθετως 5έ ελάμβανον παρά των σταθμών 
τούτων καί διεβίβαζον τούτα είς το Γεν. Έπιτελείον. Ή  μυ- 
στικότης ήτο τοσαύτη, ώστε καί αυτή ή καταχώρησις τών 
τηλεγραφημάτων είς το πρωτόκολλον άπηγορεύθη, ίνα μή σ·υμ6ή 
ο,τι συνέβη είς τον σταθμόν Αθηνών, έκ τών αρχείων, το'ύ 
οποίου άπεκολύφθη ή προδοτική διαγωγή τοΰ Επιτελείου (ίδβ 
κατάθ. Άθανασιάδου, Χαραλάμπη, Βασιλοπούλου, Σαμαρτζή 
καί Φαρδούλη).

Επίσης κατά μήνα Δεκέμβριον 1916 μετά προηγουμένην συ- 
νεννόησιν μεταςυ Επιτελείου καί Γερμανικού Στρατηγείου, άφι- 
κνεϊται είς Λάρισσαν δι’ αεροπλάνου ο Φάλκενχάουζεν. 'Ο 
Διοικητής τής I. Μεραρχίας Χαραλάμπης καταθέτει, δτι ή 
έλευσίς του τού άνεχοινώθη ΰπο τού αρχηγού τού Επιτελείου 
Ξ. Στρατηγού κατ’ άρχάς διά κρυπτογραφικού τηλεγραφήματος 
γενικώς καί βραδύτερου δι’ ετέρου ρητώς προσδιορίζοντος τήν 
ημέραν. Ό Ξ. Στρατηγός άνέθηκεν είς τον Χαραλάμπην νά 
άνακοινώση είς τον Φάλκενχάουζεν δτι «ό αποκλεισμός έςακο- 
λουθεί, αΐ στερήσεις είναι μεγάλαι, πολ),οί θάνατο: έκ πείνης 
έχουσι σημειωθή, 6 εφοδιασμός τού στρατού είναι άνεπαρκήςη. 
Ό Γερμανός έξέφρασε τήν έκπληξίν του, διότι δεν εύρεν άςιω- 
ματικόν τού Επιτελείου. Ήρώτησε δε είδικώς περί τού Συνταγ- 
ματάρχου Μεταξά. Ήθελε νά μεταβή εις Αθήνας, ή νά δια- 
μεινη εν Λαρίση μέχρις έί.εύσεως αξιωματικού τού Επιτελείου. 
Φαίνεται δε δτι, έπειδή άμφότερα τούτα έκινδύνευον νά γίνουν 
γνωστά εις τήν Άντάντ, προύτιμήθη ετερος τρόπος σννεννοή- 
σεως καί ό Φάλκενχάουζεν έκλήθη τήν έπομένην νά συνδεθή



με ΆνάκτοίβΓ. Περί "οό 6*ε«οδί5ϋ τούτον ομολογεί ό ε* τών· 
κατηγορουμένων Ξ. Στρατηγός, οτι ό Γερμανός άξ^ωμαακό, 
ήτο κομιστής προτάσεων εξόδου τής Ελλάδος έκ τής οΰοετε- 
ρότητος παρά τό πλευράν των Κεντρικών Αΰτοχρατοριών.

•Οτι καί δι’ υποδρυχίων ένηργεΐτο ή επικοινωνία 
νά συναχθή έκ τού υπ’ άριθ. ό96 τής 1ης ’Οκτωδριου 1916 
έγγσάφου τής εν Άθήναις Γερμανικής Πρεσδείας *?ος τά 
'Γπουργεϊον τών Εξωτερικών έν Βερολίνφ, έν̂  ώ έξετιθετο 
μακρώς τό σχέδιον τοιαύτης τι·/ος ενεργείας (ίδε διπλ. έγ
γραφα XVI). ,

Ε') ΆΓαιια ή άνωτίρω =«ριγιΜφ!!·«
τών ».νή«ων τώ. Άπλογάλλων Ινηρντ.,ο χ<^* των- 

Κϊϊτρικδν Αϋτοιιρϋτορών χαί των αομμάχων αντων. Οντω 4 
έτ.τ.λής Ροοττίν χατ»6ίτει ότι ο ίίί ΐ"»5 στραττωταονς ϊ » -  
λοόθτ»; Γττμττνίττς χμ! Α5ττρί.ς χ.1 Τσνρ,ί.; 4ν.χ.™νντ« 
α1 χλτ,νοφορί»! δ™· ίχρί«ντ» άναχτινώ.ιμοι, τρντο 5= _5ιχ 
!·.ατμγή5 τ »  τοδ Έτ.τΛωο». ΈχΙτ,ς ...χο.ντν.™
τ4 ίΛτίχ τ»δ Μεατώ.ά». Μίτί τοότον τ.μφωνοντ.ν ατ βαρν- 
•«ν=.τ χ,,μθίτως τν» τδτί Προτωτάρχτν το5 
Στρμτιωτιχών σνντογμϊτάρχον Π«χ»ϊ«φί·ί»” ν“ ··’ 
ττλοός Κμλογίρ», έ-.χνροδντμ; ϋ  δχ" τνϊ τότι_ Δ;«·Λ»ντον 
τϊό Ύττνργίίον των Έξωτε=(χών Ν. Πολίττ], οττι; χ«τμ- 
Οέτετ, ότι χάτ» χλ^οφορί» οχίτιχή μ» τ05 χολεμιχοϊ ίχιχ»·· 
τίτε,ς, ήτ.; χετ,ήρχετο τΙς τήν Κνδίρνητ.ν, έν«4ττ«ομ.τ<χ 
μμέτως ής  τδν Δρό.μ»νψ ϊ·.ά τνδ Β«.Λίως χ«1 ϊ>4 ™ν Εχ.- 
ττλείο» χίρ.ήρχττν είς γνώτιν τοδ Γερμχνοδ ,τρμτιωτιχο» οχο- 
λούδου. , „

ς ')  Τό Γτντχόόν Έχ.τελωον Ητττν εΙς τ,ν δ.._9.οτν των 
έν ·Αθή«,·.5 Πρενδωδν τών Κεντρ.χώ» ΑότοχΜτο?.ων όλα τ* 
μέαχ, άτ,«, ί,έβττ.ν, δχωί ίτεοχονόντί ' ί ·  έ=.Χ0·»ών._αν τ„^™ν 
μετά τών ο'.χίίων Κοδορνήοεων. Έχτό; των »χο τον Πολ.τοα 
χ.τ«ττΟωμίνων ότ. χρνχτχγρ«φτχ4 τ,λενρ.φτιρ«τα τοτ^ον-μ 
2,4 τή; Έν,λ,ν,χής όχηρ.ο»; ™ Πρττ6;»Χ>:».
ωροντίζοντο; τοδ Έχ,ττλτίο» νά φβάοωτ,ν τον χροϊ ον 
δοον, ϊν βλέχαί τ',ί τό χρωτόχολλον τοδ χχτ«οτρ«Φ·ν^ «?- 
χτίο» τοδ Γιν'. Έχ,τελίΙο» «οχτί χρό: οαημ«τ,ομον αχλονητον 
ιτχο,Οήοω; χτο', τής άλχβείμς τούτον. Ή Δ' Δ,είβονο,ς της:
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Έπιτβλικί,ς ίιπτ^βϊίας βιχβν άν«αλά6ί{ ιλο το·/ συνταγμβτάρχΐΓ;ν 
■Έςίδάχτολον το εργον τοϋτο βχοοοα 6“ό τχς 5ί*τχ»·άς της 
•τάς ϊι*φόρο·/ς στρατίωτ(κ2ς καί «τονομίχας ο̂ηθο/-
μβνη όχο τών χολίτιχών τοίοότων.

β') Διά το5 Σώματος άβφαλίΜτς;
1) Τό Γερμανικόν τα'χϋϊρομεΐον μετέφερε σ ι̂νηθεστατ» ή 

κυρία Χατζηλαζάρο·/ συνοίευομένη χάντοτε δφ’ ενός ή ϊόο 
χρχκτορων του Σώματος άοφαλείας (ίδε κατάθ. Χατζηα- 

•θανασίου).
2) Ό ΰχο τας ίιατβγάς το·ΰ Χρυοοοχάθη ενωμοτάρχης Γιαν- 

να/.όχο·υλος μετά το5 χωροφυ>Λκος Πια ειχον άναλάβη την 
υχηρεσιαν να μεταφέρωβι τό Γερμανο6ουλγαρικόν καΐ Τουρκικόν 
επίσημον ταχυϊρομείον (δρα κατάΟ. Κοτζομά·/η, ώς καί τό 
άχό 22 ’0κτω6?ίο·υ 1916 φ6λ?.ον τής «Νέας 'Ε?.λάδος)>, έν φ 
φωτογραφία αυτών κατά την διά τοϋ όπ’ άριθ. 678 στρατιω
τικού αυτοκινήτου μεταφοράν τοΰ Τουρκικού ταχυδρομείου μέχρι 
'Σόροδιτς).

3) Ό ενωμοτάρχης Ν. Μχάμνος μετά τριών χωροφυλάκων 
συνώδευοε κατά διαταγήν του Χρυσοσχάθη τον Γερμανόν έν 
Άθήναις Πρόξενον την 23 Φεβρουάριου 1916 μέχρι συνόρων 
(ϊδε κατάθ. Κολοκοτρώνη).

β') Διά τών αστυνομικών αρχών:
1) Ελληνικόν αΰτοκίνητον συνοδευόμενον ύχδ χωροφυλάκων 

μετέφερε δόο Γερμανούς αξιωματικούς εξ Αθηνών είς Μονα- 
στήριον διά Κοζάνης τή μερίμ·/η τοό Άνωτέρου Διοικητοό τής 
Χω?οφυ>Λκής Μακεδονίας Τρουχάκη (ίδε κατάθεσιν Μοσχο- 

•χούλοϋ).
 ̂ 2) Δ,ά ™ν δ=· 4ρ,0. 533, 534/ΐα3·16 ίπράφω. ,ή ϊ 
Έ ; . ι .λ » ί ί ί  » ιι» !» ί« ς  *ρ05 ΐί,ν Ά»τ»«μ.χτΐϊ ΔΐίΰΟίνι™ Λί- 
μ^ίς *«ί τ)μι Άνωτάτην Δ Μ ά,,ι, Μμχίίονίας
»«ι/,λετ., α ί ι ,  .Ις ,4  ίργμ» τής Χωίοφμλ^ί, ™ „ „  
ϋΐα» του ιις  Μ«<ϊ!ον,«» 4ΐϊρ).|ΐμί»» γ,Μμμ^ί,^- [.

('*· “ »»τροφ)ρ, άρχ,ί»,).
3) Η Α ,τ.«μ .μ , Δ ,ώ θ » ,, , Κοζάν,ς 4,μφίρ„ ,ίς  , ί  

Ε=:τ.λ^,ο., οτ, ,αρ,η,.θη .«νϊρ,μί, 8,^„
-βονίί Γ ίίμ α», ί ,μ ο ,„ γ ρ ί^  Λοδϊβ,γ,, ,„μφώ»,; „ ί ,  
-τμς . .  μρ,β. 685. 686/26-3-16 ί,„ ,γ 4 5  τή ; Έ μ ,τ .λ »4
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6χηί«ί«ς (· !ί ■!=’ 4=Λ 692/28.3-16 Α.,.ίθυνσ.; Δ' Έ ,.« -  
λιχής ύπη«σί3ς). , ,

4) Έμπιστον πρόσωπον το'. Έλ>.ην«θ3 Έ ητελε». «νηχον 
εις την Έλλην. Χωροφυλαχήν συνώϊεοσδ τον ’ΑΓφί^ον “«)·> 
1916 μέχρ. τής λίμνης τής Πρέσπας τον πρόξενον Βαλτεο, 
πβρέ/Λβε ίέ  χατ* την επιστροφήν την Γερμβνιχην «λληλο- 
νρβφ^ν (ϊ5ε ϊιπλ. έγγραφ* ΧΧΠ)·

ν ')  Δ!3 τών στρατιωτιχών αρχών:
1) Μετά την άναχώρησιν εκ Καβάλλας χ«1 Δοαμβς των

προξένων Γερμανίας, Βοολγαρίας χαΐ Τοορχίας, ή άλληλο- 
γρβφία τών Κεντοιχών Αύτοχρατοριών μετεφερετο 
τιωτιχών «ύτοχινήτων τοό Δ' Σώματος στρατόν μέχρι Οςιλαρ 
(ίϊε  χοτάΟεσιν Κα>Λγερ«γιάννη). .  ,

2) Χαοαχτηριστική είναι ή ΰπόθεσις τοΰ στρατιωτικού
ί-οόΟ=. Το,ί.,»ί,5 π..=6.ί.ς,
ί»το.~ής -ώ  Έ Ι.-Λ .& . =?ί5 τή. Ι· Μί?.?χ.«ν (920/20-4-

.1τ« 3 ,..ά ϊ0 , ή Ν-ομ<«;Ιχ (921/20.4-16 »τοβ.) ν4
άιο™ ,, μή ί^τάζονκς ο5τω τοί 'Εχ>τΛ«ίου ν« *ρο6α«,ι εις 
Λ<.ςτογμ.φ1»ς =ρίς έ5»ςηρέϊη»ιν ’ ώ» 
χών, (,χεε»4 871/16-4-16 »· . 927, 828/20-5- 6

3) Τό Έ ϊΐΐίΜ ον 5.» χής ■«’ «Ρ'8· 6μ0/19-3-1β ίι«- 
τςγί,ς Δ' Δ·ί»9ίν.Μς χρίς Χ»ν !».»ητήν Μ.χτης 1ς5ι»Ρ· 
χίας εΙς Κορ»-.άν β ίτ.ι ύ »  τή* X I» ·»**  /^ς *  
δεύοντβ βΐς Μοναστήμιον γρβμμβτίβ Αΰσχριβχης^
·6«1.ί « , ί  5λλ. χρόχοχ.- Πάντ. χ.=τ. ™7χ4«.·._«χλως 
ίλάγιχτ, χ,ρα!.ίγμ.τ» χληΟώρχς χαρομ·»* ;“ Ρ7““ '' 
Έχιτελ.:.., ίΙ  <5, μ ίλ ι· »  ,,ν έ ; χ.?.Λ0οδ·.ι «ις “ *
Σι,μμάχ,μν άχ& ,ίχ. εΙς ·ή* «ίλλ^φιν ^
λ.*ώ, ,,ρςχιωτ,χω. άρχών χλ.ί..ωι. φκΛλων 
τχχϋϊρομεί-μ μεταφϊρομένων συνϊρομΐ) ·ων ,
(Β . Δ»χο»ι4λοι). ΟΟ™ χερ! χ4 χΑη Δ ε«μ ^ »·
1916 ομνελτ,φθη ύχό τού μίρ1·(»ς ΚοιζχμΛη 7
Τλιεν Τζενάρϊη *αΙ Κιίοι» ε!ς ·4ν ·'««1“”  Π»ρϊο»-Βα»Αι.^ 
τ.*»ίρομώ, Γεεμ».™· χ.ριίχο. 4χ<»«λ»τ,χ. εΤΓΡ»·Ρ« ,*·Ρ'· 
χής χροϊοτηιής .τ4.«μς τού έ,χχώτ»· XX. ·»* »Ρ·
■Οχ, ή μ.,χφ«ρ4 «ϋτη ίγίνετο Μ  την α>Τ<*« ΕχιχΛ..·.,-
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ϊϊοδβικνύβται έχ τίν δτ; ό σταθμός τοδ σι3η?ο3ρόμο;» έφρο̂ *- 
ρείτο 6πδ ά«στ:άσμ*τος τ·» Σώματος τής ασφαλείας, οκ̂ ρ 
μόνον τή σογ-Λαταθεσει τοΰ Έπίτελείοο ήϊόνατο να εκιτρεψη 
τήν άναχώρησιν εις τον Γερμανόν τοχοδρόμον. Άλλως τε ή 
στρατΜώτιχή ζώνη δεν ήδόνατο νά ύπερβαθη άνευ άδειας τής 
χροϊσταμένης Ελληνικής στρατιωτικής άρχής-

Ζ') Ό εφοδιασμός των εν τφ Βαλχανικφ μετώχφ στρα
τευμάτων των Κεντρικών Αυτοκρατοριών διά σιτηρών, ειδών 
'/ομής καί άλλων τροφίμων έγενετο όπό τού Έιιτελείου είτε 
διά τής Ανατολικής Μακεδονίας, δκου κατά μέν τόν μάρ
τυρα Καλογερογιάννην «άμαξοστοιχίαι ολόκληροι αλεύρων κα; 
τροφίμων μετεφεροντο εις τόν έν Θράκη Βουλγαρικόν στρατόν, 
τή συνδρομή τών Ελληνικών στρατιωτικών άρχών» κατά δε 
τόν μάρτυρα Ίσχόμαχον «έν Δοξάτφ καί αλλαχού υπήρχον 
μεγάλαι χαρακαταθήκα: σιτηρών, άς εΐς έχοχην, χεινης ή?· 
γοΰντο νά διανείμωσι εΐς τόν λιμώττοντα λαόν, προορίζοντες 
ταύτας διά τόν μέλλοντα νά είσδάλη Γερμανοδουλγαρικόν 
στρατόν», ενφ κατά τόν μάρτυρα Κοτζαμάνην «ελεγετο εις 
τόν λαόν, δτι έστέλλοντο άλευρα διά νά λάδωμεν σίτον 5ωί 
τούτο, ίνα άχοφόγωσι την έξέγερσιν τού χεινώντος λαού». Είτε 
διά τής Ήχείρου ένθα ενήργει ό ταγματάρχης Γαδαλιάς, 
δστις, ώς έκ τής ΰχοθεσεως Σδάϊνιτς ανωτέρω κατεδειχθη, 
εΰρίσκεται εις διαρκή έχικοινωνίαν μετά τού Έκιτελείου. Περί 
ταύτης θά ήδυνοντο νά καταθέσωσι κλητευόμενοι ένώχιον τού 
ακροατηρίου ό συνταγματάρχης Τσερούλης καΐ ό λοχαγός Χω
ραΐτης, ό μεν χρώτος δτι χροειδοχοιηθείς ύχό τού Σίτρατιωτικου 
Διοικητοΰ Κορυτσδς Φικιώρη—δστις είχε κατάσχη σιτάρια 
μεταφερόμενα διά τόν Αύστροδουλγαρικόν στρατόν — παρηκο· 
λουθεί καί ημέραν τινά συνέλαδεν άγωγείς μεταφέροντας εις 
Βεράτιον 160 σάκκους αλεύρων εκί 80 όκοζυγίων με εγγρβφ* 
έκδεδομένα ύχό τού Νομάρχου Ίωαννίνων καί θεωρημένα υ.. 
τού Γαδαλιά, δι’ ών φευδώς εδεδαιούτο ό ιροορισμός των 
ίτρός άχόκρυψιν τού αληθούς. 'Ο δε δεύτερος, οτι ο όηιθυχολο̂  

Καρακώστας δικαζόμενος εχΙ καταχρήσει ένωχιον νο̂  
Στρατοδικείου καί δικαωλογών έλλειμμα άλευρων, ειχεν ο.ι 
-χό κλειστόν χοσόν έδωχεν εις τόν Αυστριακόν στρατόν.

Η') Ά )λά καί διά χολεμικοϋ υλικού εφωδίαζε το Εχι-



λεϊον τούς Γερμανοδουλγάρο ς̂. Ουΐω έκτος τής κΛκο6ο6λο;> 
ίγκατβλεςψεως τοϋ ύλίχοδ τών οχυρών τής Ανατολικής Μακε
δονίας, περί ής κατωτέρω, έστάλησαν εις τήν Βουλγαρίαν δια 
τοΰ έν θεοοαλονίκγ] Προξενείου αυτής 2.000 γαιόσαχχο: χρη- 
ειμεύοντες ώς γνωστόν είς τήν όχυρωσιν τών χαρακωμάτων 
(ίδβ κατάθ. Λακαθιώτου). Τοίΰτο άνεκαλάφθη, όταν μετά τήν 
έκ Θεσσαζ-ονίκης έκδίωξιν τών προξένων τών Κεντρικών Αΰ· 
τοκρατοριών κατεσχέθησαν τά αρχεία τούτων υπό τών Άγγλο- 
γαλλων, εύρεθέντος τοΰ ύπ’ άριθ. 936 τής 8ης Νοεμβρίου 1915 
τελεγραφήματος τοΰ Πασάρωφ, έν φ έχτίθενται τά κατα την 
ΰπόθεσιν. Τήν γνησιότητα τοΰ τηλεγραφήματος τουτου άποδει- 
κνύε: ή από 8ης Απριλίου 1916 μυστική πληροφορία τοΰ 
Πασάρωφ προς τον Ραδοσλάδωφ, έν ή αναγνωρίζει ό πρώτος 
πό τηλεγράφημα ώς Ιδικόν του αέν τοίς άρχείοις τοΰ εν 
θισσα?Λνίκη ήμετέρου προξενείου εύρέθη τό ΰπ’ άριθ. 936 
τηλεγράφημα μου» καί κατωτέρω «προέβην εις διάψευσιν 
•λέγων, δτι ουδέποτε άπέστειλα παρόμοιον τηλεγράφημα», ές 
ου έμφαίνεται οτι ή διάψευσις αποτελεί τυπικήν διπλωματικήν 
ενέργειαν. (Διχλ. έγγραφα XX). *Ιδε ωσαύτως μυστικήν 
Λ/ .̂ηλογραφίαν Πασάρωφ προς Ραδοσλάδωφ εν διπλ. εγγρ· 
XXIX) «τό ζήτημα τών σάκκων παρήλθεν έν σιγή, διαφη- 
μιτθέντος, δτι ήγέρθη έπίτηδες υπό τής Άντάντ καί τοΰ 
Βενιζέλου, όπως δημιουργηθώσι περίπλοκα: μεταξύ Ελλάδος 
-και Βουλγαρίας».

'Γπό τοιούτων σκέψεων καί τοιούτων τάσεων έμφορούμενοι, 
με πρόγραμμα έξωτερικής πολιτικής τόσον σαφώς προδιαγε
γραμμένου και πρός τό οποίον ένηρμονίζοντο πάσαι αί ανωτέρω 
•έκτεθεΐσαι ένέργειαι αυτών, άντικρυζουν οί κατηγορούμενο: κατά 
τάς άρχάς τοΰ 1916 τήν πολεμικήν έκείνην έν τή Βαλκανική 
•κατάσταοιν, καθ’ ήν οί μεν Σύμμαχοι μετά τήν ΰποχώρησιν 
τοΰ Νοεμβρίου 1915 είχον συμπτύξει έντός τοΰ Έλληνιχοΰ 
εδάφους τό μέτωπόν των, οί δέ Γερμανοβουλγαροι ήτοιμάζοντν 
νά συνεχίσωσι τήν έν τή Ανατολική Μακεδονίφ προέλασίν των, 
και τό Γεν. Ελληνικόν Έπιτελείον ήτο ετοψΛν έν τή έπιθυ- 
μί? του νά εκδίωξη τούς Άγγλογάλλους έκ της Θεσσαλονίκης, 
■νά παράσχη εις τους αντιπάλους των όλα τα πρός τοϋ.α ί*·*®*! 
■άπό τής κατοχής τοΰ έρίματος Ροΰπελ και τής σ.ενω..οΰ
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μΙρ-Ίσοα? μέχρι ΐτίς ίαρβϊόίβως τής Ανατολικής Μαχβδονίας.
Ήτο φυοικον ότι 2ιά Γβίαν σονβννότ,σιν μ*τά των Βουλγά

ρων θα ΰζήρχί δυοζιοτίβ τις, ούχΙ τόσον βκ μέρους των κα
τηγορουμένων, όσον έκ μέρους τής Βουλγαρικής Κυβίρνήσοοις- 
Οΐ κατηγορούμενο: στεύδουσι να άρωσι ταύτην καϊ ό τότε Βα
σιλεύς, σοναυτουργός τής εγκληματικής ττολιτιχής εκείνης, 
άναμφιβόλως ύπό τας έπηρείας των επιτελών του, προβαίνει 
αχό τού Αύγούστου τοΰ 1915 εις δηλώσεις χρος τον Πασσά- 
ρωφ: «Βασιλεύς. Εις μίαν τών συνδιαλέξεων σας χρος τον 
Δούσμανην είχατε είχη χρος αυτόν, ότι ή Μεγάλη Σερβία άχο- 
τελεί κίνδυνον διά τούς 'Ελ).ηνας. Ό Βενιζέλος, δστις μοί 
διεβιβοσε την ουνδιαλεξιν ταύτην, φοβείται μήχως σείς λαμ- 
βάνοντες την λΑκεδονίαν, καταστήτε κατά εν και ήμισυ ισχυ
ρότεροι καί έχικινδυνωδέστεροι άχό ημάς. Έγώ δεν συμμερί
ζομαι την πολιτικήν ταύτην, διότι δεν δύναμαι νά σταματήσω 
.ην πρόοδον ένός Εθ’Λυς. Κατά τάς πληροφορίας μου σεις 
θά τ^Οήτε μετά τής Γερμανίας, ήμείς θά άχολουθήσωμεν 
την αύτήν^χολιτιχήν, διότι δεν θά επιτρέψω άλλην πολιτικήν, 
και έφ έςής δεδομένου καί οΐ δύο λαοί ειμεθα μέ την Γερμα
ν ίά  δυναμεθα νά λύσωμεν ίκανοχοιητικώς τό ζήτημα τής Κα- 
βάλλας». (Ίδε Διπλ. εγγρ. XII).

Την 9ην Σεπτεμβρίου 191Ζ νέαι δηλώσεις τού Βασιλέως.Είς 
οσα ο Πρεσβευτής ΙΙασάρωφ έκτίθησιν εις αυτόν; «ΙΙοσάρωφ. 
Ή πολιτική τοΰ Βενιζέλου είναι στείρα καί αρνητική. 'Π ισορ
ροπία δεν ζυγίζεται εχι τής χλαστιγγος. Δεν δύναταί τις νά 
σταματήοη την πρόοδον ένος λαοΰ νέου, εργατικού, πλήρους 
ζωής καί ίχανότητος, ώς είναι δ Βουλγαρικός λαοςυ καί πε
ραιτέρω. «Ή  ισορροπία έν τή Βαλκανική Χερσονήσφ ή άπο- 
κατασταθείσα διά τής συνθήκης τοΰ Βουκουρεστίου είναι εί- 
χονιχη δεν στηρίζεται έχί στερεών βάσεων, είναι ό καρπός 
πρόσκαιρου μίσους κατά τών Βουλγάρων». Ό Γερμανόπληκτος 
Μονάρχης άπαντς: «Είμαι πλήρως σύμφωνος με υμάς» καί 
περα ιτ^ ; «δέχομαι τήν γνώμην, 0τι δεν όφείλομεν νά πα- 
ρεμποδίσωμε̂ ν ήδη τήν Βουλγαρίαν νά πραγματοποιήστ) μ»Ρ0? 
των Εθνικών πόθων της καί ότ: όφείλομεν νά άρχίσωμεν νά 
αποδεικνυωμεν τήν επιθυμίαν μας τών φιλικών σχέσεων καί 

Χ«λής γειτνιάσεως.) κβί περαιτέρω: «σάς παρακαλώ νά
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δηλώίΓ,τε ί ΐ ;  τήν Μ. ιον ΤσΛ?ον, 5τ; $ν ιτ, ενεργείς
ίβς κβτα τής ^:ε:6ί«ς δεν θα εχτ,τε καμμίαν άντ-ϊρασιν έκ 
μέίον; ήμών. Αέν Οά χύσωμεν αίμα 5ίά νά σώ-ωμεν "ην Σερ
βίαν εναντίον ίιμών χα; τ ί;; 1'ερμανιας. Δίββεδαιωιατε ?λϊ;ρως 
ΤΛ?\ τοότοϋ τον κυρίαρχόν σα; καί την Κυβέονηοίν οα;-). (Ίδε 
Δ·.γα. ενγρ. XIII).

Μη άρκοΰμενον εις τάς δηλώιε'.ς ταυτα; τό Γεν. Έαιτε- 
λείον ::ρςβαίνε! 2;ά τού Συνταγματάρχου Μεταςά εί; νέας 
τοιαύτας ετί οαςΌ'τέρας, τον ’(ί)κτω6ριον τοϋ 191ί'): «Η  Ελ
λάς θέλε·, νά διατηρήτη την φιλίαν τής Βουλγαρίας, ουτω με- 
νε·. οΰδετερα, ή συμμαχία μας μετά τής Σερβίας δυνατα; νά 
ΟεωρηΟή ώς μή ΰφιτταμένη. 'Η Ελλάς ζητεί νέους φί/.ους, 
ή ’Ρίλλάς καί ή Βουλγαρία άλληλοτυμττληροΰνται άμο:6α:ως, 
ο,τ: έ>Αείτε; έν τή μι5, εύρίΓκεται έν τή άλλη». Περαιτέρω: 
"ή οτιγμή είνα: λίαν ευνοϊκή δ:ά μίαν ζοοοέγγιοιν. δέον νά 
έπωφεληΟώμεν. Ή Βουλγαρία Οά εύρη τάς χαλυτερας δια
θέτεις ταο’ ήμϊν. Μεταςύ τών δέο Κρατών ύαάρχε: μία με
γάλη δυτΓίστία. ή δυεηοτία αυτή δέον νά έςαλειφθή. Ημείς 
μέν αρέχει νά εϊεε'ία ρέδαιοι. 5τ; ή Βουλγαρία δέν Οά ριφΟή 
έαί τ ίς  Ελλάδος μετά την Σερβίαν, τείς δέ άφ’ έτέρου αρέαει 
νά ρεβαιωΟήτε, 5τ: ή Ελλάς έαιΟυμεί είλιχρινιος^την φι
λίαν σας καί δέν Οά τάς έαιτοΟή··. 'Η συ·«μιλ·.α αυτή κατα 
ρητήν ίζ:%;,!τ, Μρταςί ;.!6ι6άρ0, ,Ί !"
Λ'.πλ. έγγρ. ΰτ' άριΟ. ]Χ\Ι).

Εις τάς δηλώσεις ταύτας φιλίας κα; ,.ισ.εο)* την
Βουλγαρίαν, έηβεβαιουμένας ύτο τής Γερμανίας ..ίδε ^.ηλε 
γράφημα τού Γκάντσεφ "ρός Ντοτροβιτς: «όσον -φορ? ^̂ην 
Ελλάδα; ή Γερμανία εί.αι έτί μάλλον κ«ί μ5λ/.ον

- γ;. [XII), ά.ταντα η Βουλ-
στρατιωτικόν ακόλουθονόν έν Βίρο'.ινω στρατί ^

διά τοΰ Φάλκενχαϊν τον Βασιλέα 
ζέσεων αυτής έναντι τής

ττερι τής φιλίας της» (Δ·.ζ> 
γαρία ζαρακαλούσ; 
της Γκάντσεφ νά ρεδαιώοη 
τής Ελλάδος ίερί τών φιλικών τ
Έλλάϊο;. (·|!ι Λίώ. Εγγρ. ΙΧ\ I.

Π,ρί , ί  τέλη .Λ£η.ίμ6?ί-,τ Ι9Γ. «=>: %=■= Ι»«"ρ ,ρ . 1·)Ι» 
άρχοντα; αΐ “ρώτα; συνεννοήσεις μεταςυ 
καί τής Γερμανικής Κυβερνήσεως, δ: <■

τότε Βασίλειος 
σκοτείται ο καΟο-

4
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ρισμθ5 τδϋ “50“0ΰ τής συμζράξϊως των Κεντρικών Αντοκρβ- 
τοριών καί τής Ελλάδος.

Μολονότί έκ τών διαμειφΟέντων τηλεγραφημάτων δνο μό
νον άνενρεθηιαν τά εν τώ σομπληρώματι τής Λεοχής Βίβλον 
ίημοτιευθέντα όπ’ άριθ. 40 καί 45, δύναταί τις ονχί δοσκόλως 
ν’ άντιληφθή, δτι ό τότε Βαοιλεύς μετά τών περί αυτόν έπε- 
θυμε: 3ιά τών συνεννοήσεων τούτων νά προκαλεση καί επίσ
πευση την έπίθεσιν κατά τών Άγγλογάλλων καί την εκδίω- 
ξιν τούτων εκ τής Βαλκανικής. Κατά την εποχήν εκείνην οι 
κατηγορούμενοι εζήτουν είσέτι διά τάς υπηρεσίας, ας εμελλον 
νά προσφέρωσι, τά πενιχρά εκείνα ανταλλάγματα, τών όποιων 
βραδύτερον παρητήΟησαν. Ό ς έκ τού ύπ’ άριΟ. 40 τηλεγραφή
ματος Λ. Β. συμπλ. συνάγεται, αί προτάσεις τής 'Είλλάδος 
ύπήχθηιαν εις τρεις κατηγορίας: «ή πρώτη περιελάμβανε τάς 
δυναμένας νά γίνωσιν άποδεκταί ευκόλως, ή δεύτερα τάς δυ- 
ναμενας νά συζητηΟώσι καί παρουσιαζούσας πιθανότητας συ- 
νεννοήσεως καί τέλος ή τρίτη τάς σχεδόν άπραγματοποιήτους». 
Ή  πρώτη έντύπωσις έχ τούτων παρά τώ Υπουργώ τών Εξω
τερικών τής Γερμανίας Γιάκωφ ύπήρξεν, ότι «έμεινε μάλλον 
άπαγοητευμένος», επεφυλάχΟη όμως ν' άπαντήση, άιροΰ συνεν- 
νοηθή μετά τού Αρχηγού τού Γενικού Γερμανικού Επιτελείου. 
Πράγματι ώς έκ τού ύπ’ άριΟ. 45 τηλεγραφήματος Λ. Β. 
συμπλ. έμφαίνεται, ό Φάλκενχαίν θέτει τούς όρους, ύφ ους 
θά ήδύνατο νά γίνη ή κατά τών στρατευμάτων τής Άνταντ 
ενέργεια παρακαλών τον τότε Βασιλέα νά εύδοκήση ν' άπαν
τήση επειγόντως.

Είναι περίεργον, ότι ένφ έν τώ ύπ’ άριθ. 40 τηλεγράφημά 
Λ. Β. συμπλ. γίνεται λόγος περί αιτημάτων ή προτάσεων τής 
'Ε/νλάδος, έφ’ ών θά άπεφαίνετο ό Γερμανός στρατηγός, εν 
τώ ύπ’ άριθ. 45 τηλεγραφήματι Λ. Β. συμπλ. ό Φάλχ8·/χαίν 
οπαντ^ άποκλ.ειστικώς επί τών όρων τής στρατιωτικής συμπρα- 
ξεως, εξ ού θά ήδύνατό τις νά συναγάγη, ότι μεταςυ τών προ
τάσεων τής 'Ελ/.άδος περιελ-ομβάνοντο καί αί λεπτομέρειαι 
τής συνεργασίας μεταξύ Ελληνικών καί Γερμανοβουλγαρικών 
δυνάμεων. Έν πάση περιπτώσει εις την πρώτην γραμμήν έρ· 
5(εται ό διακανονισμός τής κοινής στρατιωτικής ένεργείας, «ί 
δε εγγυήσεις καί τ’ ανταλλάγματα τίθενται εις δευτέραν
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4*0(?αν. Τό χράγμ* «ίν«: βύεξήγητον, διότι ήδη ο έν Βερολ-νω 
Πρεσδβϋτής Ν. θίοτόκης άνακοινών τ ις  διαθέσεις των έν Βε
ρολίνο) χαθιστ  ̂γνωστήν τήν δισταχτικότητα τών κύκλων τούτων 

■ώς κρδς τό συμφέρον ή μή τής αμέσου έηθέσεως κατα τών 
Άγγλογάλλων. Μολονότι οΐ κατηγορούμενο: εχουσιν αντιρρήσεις 
κατα τού τρόκου τής στρατιωτικής συμκράςεως ό φόβος τής 
ματαιώσεως τής εισβολής τών Γερμανοβουλγάρων τούς ώΟιϊ 
κροωροος εις τήν λήψιν τών -ρώτων μέτρων κρός καράδοσιν 
τού Έλ).ηνικού εδάφους εις τούς ξένους.

Οΐ όροι τοΰ Φάλκενχαϊν είναι οι ακόλουθοι:
1) Τά έκΐ τών συνόρων στρατεύματα ήμών Θέ/Λυσιν άττοσυρΟή 

έξ ολοκλήρου τής όροθετικής γραμμής άκό τής λίμνης Πρέσ- 
κας μέχρι τοΰ οη;αείου ένθα ή όροθετική γραμμή έφάκτεται 
τοΰ Νέστου, (δορειανατολικώς τής Καβάλλας.

2) Τό δον Σώμα Στρατού ήμών Οέ«ι συγκεντρωθη κρΐς τήν 
Καβάλλαν καί κέριξ αυτής, ούτως ώστε ούδαμοΰ νά ατέχη 
κλέον τών 20 χιλιομέτρων άκό τής κόλεως ταύτης.

3) Πάντα τά ?Λΐκά στρατεύματα μας θέλουν άτ.οσυρθή εκε:- 
•Οεν τής γραμμής τής διηκούσης άκό τής Αικατερίνης μέχρι 
τής νοτίας όχθης τής λίμνης ΙΙρέσκας.

4) Ή Τ^λλάς αναλαμβάνει τήν ύκοχρέωσιν να μή έκιτρεύη 
.μηδε άνεχθή άκοβάσεις τής Συνεννοήσεως εν τώ κόλκω τής 
Καβάλλας, οΰτε έν τώ δρμίι) τής Αικατερίνης, καί τυχούσης 
κεριστάσεως να τάς έμκοδίση διά τών οκλων.

5) 'ϋ  Βασιλεύς τής Έ?ά.άδος Οέ/.ει άναλάβη τήν ύκοχρέω- 
σιν, όκως οΰδείς ύκάλλη/Λς, στρατιώτης, ή κάτοικος χρησιμο- 
•αοιηΟή καρά τής Βασιλικής Κυβερνήσεως εις κράξεις έχθρι- 
κάς κατά τών Γερμανικών στρατευμάτων και τών συμμάχων 

-αυτής.
6) ΊΙ Ελλάς συγκατατίΟεται εις τήν χρησιμοκοιησιν τής 

οΓη, οϊρομιχής γρ.α,.'μής 3 άν0ης-Α;ά,.Λ;-Σε, ρών-Α.ϊ, ά ης 
“αρά τής Γερμανίας καί τών.Συ.αμάχων της. (όρα Λ. Β. ευμκλ.
ά:ιΟ. 45).

Εις έκτέλεσιν τού κρώτου όρου έκδίδετα; ή ύκ άριθ. 104 τής 
-26/1/1916 διαταγή τού 'Τκουργοΰ τών Στρατκύτικών ( Κκιτε- 
•λικής ύκηρεσίας) φέρουσα τήν μονογραφήν τοΰ Β. Δούσιιανη 
ι'ίδε φάκελ. έγγρ. Λ.). ΊΙ διαταγή αύτη άκευΟυνομένη κρος το
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Γ' Αα\ Λ' Σώματζ Στρβτιϋ κα! τα Φρούρια θίοσβλονίχης καϊ;
Κβδάλλβς, ορίζει, ότι: «έν αεριπτώοε: εμφανίσεις κρο τών· 
συνόρων ήμών μεγάλων τμν;μάτων συντεταγμένων Γερμανικού 
στρατού, ϊ; Γερμανικού μετά Βουλγαρικού, ή Βουλγαρικού 6κό. 
την όδηγια·./ Γερμανών αρχηγών αίτούντων ίιάδασιν δεν 0 
άντιταχΟώσιν εις ταύτα τά τμή;«ιτα τής κροκαλΰψεως, άλλα: 
θ’ άκσσυρθώσι άζο τού σχετικού τμήυατος τών συνόρων είς την 
έδραν τού σχετικού Συντάγματος ή τής Μεραρχίας».

Έπί τής διαταγής ταότης κα»:ηρητέ* το εξής: α') Έν 
*?Χί άναφερεται. ο:: άτοτελεϊ άτάντητιυ εις. ερωτήματα τεύέντβ; 
ύκό τού Γ' και Λ' Σώματος στρατού. Τό το^ύτον τυγχάνει 
όικλώς έν έκ τών διαφόρων κροφυλβκτικών μέτρων, άτινα 
έλάμβανε τό Εητελεϊον κρος συγκάλυψιν τών διαφόρων 6πό-· 
κτων ενεργειών του. Διότι ό μεν καρά τώ έμκιστευτικώ ζρωτο- 
κόύ./.ω τού Λ’ Σώματος Στρατού Καστέλης δτι τό
Δ' Σώμα Στρατού δεν ΰκέδαλεν ερώτημα κοίαν στάσιν κρέτει 
νά τηρήση έν κερικτώσε; Γερμανοβουλγαρικής εισβολής, ό δέ 
Αντιστράτηγος Γεννάδης δεν δύναται να βεδαιώση αν αύτος- 

εζήτησε την εκδοσιν τοισύτων διαταγών. β'') Έν βΰτή·βε*αιούται
δτι «τοιαύτη εισβού.ή δεν φαίυεται ετικε μευη, κροοεχω; δει
θέλει λάβε: εκτενείς οδηγίας κερί τού συ/όλου τών κινήσεων- 
κλκ.. τού εν Μακεδονία Ελληνικού στρατού», έφρόνουν δη
λαδή, δτι ή είσβώ.ή δεν ήτο ου/α:όν νά γί/η, διότι δεν ειχο/ 
κερατωΟή εΐσέτι αί διακραγματευοεις μετά τού Φαλχενχάϊν- 
καί δεύτερον, διότι ού;σς, ι»ς καί συνέβη άργότεσο/. θα κροα-- 
νήγγελε την έναρξιν τής είσβού.ής. Έν κά;η κερικτώσει έξέ- 
διδον την ύκ’ άριΟ. 194 διαταγήν κρός άρσιν καρεξηγήσεων, 
εχεφυλάσσοντο δέ διά τάς εκτενείς οδηγίας μετά την όρι- 
στικήν συμφωνίαν μετά τού αρχηγού τού Γεν. Γερμανικού· 
Έκιτελείου.

Είς έκτελοσιν τ;ύ· τρίτου όρου είχε ήδη έκδοθή ή ΰκ’ άριΟ. 
34 τής 0-1-1916 διαταγή, κερί ής έγένετο ά·/ωτέρω λόγος. 
Έκ τής άντικαραβολής τών δύο τούτων διαταγών φαίνεται 
ιλέον ή σαφώς τις ή έννοια, τής ΰκ’ αριΟ. 34) δτι δηλαδή 
καρ’ δλον τό συγκεκαλυμμένον τής έκφράσεως καί τό σατα- 
νιχώς άστοχον τής συντάξεως έσχοκεϊτο ή άντίστασις κατά, 
τών Άγγλογάλλων, διότι ούδείς λόγος ΰκήοχεν εν ή
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,ν τγ;ς υχ
ά?(θ. 194.
ΰ Φαλκδν-

"τώσβί άμφότίίβ; *ί ϊ,ιατίίγοίί βίζα; ίςίδϊΟηίΛν βν τό ϊντί) 
■χνϊύμβτ: τήξ ούϊβτβρότητις, ώς θΐ κβ·:τ,γο?5ΰμενί( ί^χνρί- 
ζοντ*!, ν’ άχομβκρϋνθώϊΐν ούτΟΕ κ*ζ2 ττ;ν σνντ 
άίίθ. 34 τής σβφτ5νίίας, ήτις χοκβκτηρ'.ζί: την ;

Ταυτοχρόνως είς έκτέ)>β3ίν τού "έμτττον ορον 
;χάϊν, ό Ανώτερες Διοικητής τής Χωροφνλαικής Μακεϊονιβς 
Τροϋχάκης—γνωοτον οργανον τον Β. Δούιμανη—έχΒίδει την 
•ύπ’ άριθ. 79 τής 27 Ίανοοαρίου 1916 δικταγήν τον,̂  2ι’ ής 
έντέλλεται εις τάς ΰχ’ αυτόν Άστυ«μικας ά?χάς, ο=ως εν 
χεριχτώσει ζαΟόϊου των Γε? ·̂βνο€θολγά?ων ζαραμείνωοιν εις 
τας θέσεις των ύ-^ΰντες λεω.ας σημαία* α,αι έμψν/.ονντες 
τό κοινόν χρός άχοσββησιν τον χΧιΊΧΟν.

Οντω λοι-όν έςέδιδνν οί κ«τττιΌ?οόμ5·''5ί "«2 
,ματικάς αυτών Βιαταγάς, ::?οτο·ν ακόμη Φα>.κενχάϊν ίωση 
την οριστικήν τον άτάντησιν, τόσον έη  τών αντιρρήσεων ε..ι 
•των ζητημάτων τής στρατιωτικής συνεργασίας, οσον και ει:·. 
τών προτάσεων περί ανταλλαγμάτων—των τροτασεων αυτών, 
αΐτινες ήσαν έμιτνενσμέναι κατ’ ουσίαν ΰπο τον Ε..ι.ε/.ε.ον ορα 
διχλ. έγγρ. Χ λ 'Ι Π .  τηλεγράφημα Γερμανικής “
’Λθήναις χρός 'Γαονργειον ’?:ςωτερικών Βε:οΜνον αριΟ. Π
αχό 3 Ίατ̂ οναρίον 1916).

Καί ενώ οί Γε?μανο?ονλγαροι μηδόλως διατεΟειμε-νοι να 
χαράσχωσι σο&αρα ανταλλάγματα, άφον εβλε,.ΟΛ ο̂ ι ο̂  εν 
'Κλλάδί κνβερνώντες είχον ήδη ονσιαστικώς .α·/ η «'* 
χλευρόν των, έχαοακτήοιζον τάς αξιώσεις τον Εχιτ*^ειον ω, 
«νχεοδολικας» καί διτ^ίωτώντ; τί έν α·νταις ^
δγνο:», ή ανοησία, ή ή άναίδεια» 3‘^λ.^εγγρ. λ Μ » - ·  
Οί κατηγορούμενοι όχό τον α·ντον φόδον νώ^
μανοδουλνασικής εισβολής κατεγόμενο: χ?ο. αιν-ν , ̂
σεις χί,τεως χσός τήν Βουλγαρίαν, ίνα άρωσι «τας νχον**ς 
καί τήν ϊνσχιστίαν τών Βουλγάρων διά τήν στάσιν το)ν Κ/.- 
ληνικών στίατευμάτων» (ορα διχλ. έγγ?· τηλεγ.αφημα ασ 
σάρωφ χρός ιδιαίτερον γραμματέα Φερδινάνδον της Γον/.- 
γαρίας Χτόχροδιτς άχό 10 Φεβρουάριον 19Γ·λ ΓΕτω ο τότε 
ίδασιλενς καλέσας τον ΓΙρεσβεντήν τής Βουλγαρίας ΙΙασσα- 
ρωφ, τον χαρεκάλεσε «νά γνωριση εις τήν Α.  ̂ σκ.^^
•καί νά τόν διαβεβαίωση, δτι αι νχοψίαι και αί ,.^.-.-.-αι
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αίτβ'., 50·̂  ΓραγμΛΤίκώς ύφίιτβντα'., βί#*·. *5(χ«ιολβγητο! χαι- 
ίνευ τ ι« ς  βάίεως». Κβί άμ«αω? ζίραιτέρω. «Ή  Α. Μ. 
Βϊίί/.ίΐς ϊηλοϊ κρος την Α. Μ. τον Τσάρον των Βονλγάρων, 
ότ-. έ Βοολγαριχος στρβτος 6“’ ούδβνος ««ίλβΐται, δτί θά έχη· 
πλήρη έλευθίοίιϊν %Λί άσφάλβιαν κ*τά τάς βπίχβφήσβις τον». 
Έν τέλδ! δέ των δηλώσεων τούτων ό τότε Βζσιλευς εν τη 
πεπο'.θήσει, δτι βί μετά των Γερμανών διαπραγματεύσεις ή- 
θελον άχθη ταχέως εις τέρμΛ. γνωρίζει εΐς τον Βούλγαρον 
πρεσθεοτήν, δτι «αΐ επιχειρήσεις έ-νβντίον των Άγγλογάλλων 
θά ήρχιζον τάς ημέρας ταύτας».

Την 1 14 Φεδροναρόν 191β ό στρατηγός Φαλκενχάϊν τηλε
γραφεί τέλος προς τον εν Άθήναις στρατιωτικόν ακόλουθον- 
έπί των αιτημάτων τοϋ Γεν. Επιτελείου (ίδε διπλ. έγγρ. II 
τηλεγράφημα 128). Έκ τής άναγνώσεως τού τηλεγραφήματος 
τούτου καί τοΰ ΰπ’ άριθ. 153 τής 10/26 Φεβρουάριου 1916, 
άποτελοΰντο; συμπλήρωμα τοΰ πρώτου (όρα δ:χλ. έγγρ. XXX) 
δύναται να συναχΟή ή φύσις των αντιρρήσεων τοΰ Γεν. Επι
τελείου. Πρόκειται περί τοΰ χρόνου, καθ’ δν εΐς έκτέλεσιν τοΰ 
πρώτου ορού τοΰ στρατηγού Φαλκενχάϊν (ορα Λ. Β· συμπλ. 
άριΟ. 45) έδει νά λάδη χώραν ή έκκένωσις τοΰ Ελληνικού 
εδάφους υπό τών 'ϊίλληνικών στρατευμάτων. Ή Γερμανική 
στρατιωτική διοίκησις διά τους λόγους, οίτινες εκτίθενται εν 
τψ ύπ’ άριΟ. 128 τής 14 Φεβρουάριου 1916 τηλεγραφήματι 
έπεΟύμει νά λάδη χώραν ή έκκένωσις αΰτη, όσον τό δυνατόν 
ένωρίτερον, φοδουμένη, οτι, εάν παρέμενον κατά την στιγμήν- 
τής Γερμανοβουλγαρικής εισβολής 'ΕΙλ).ηνικά τμήματα εις 
τά Έλληνοβουλγαρικά σύνορα, θά υπήρχε κίνδυνος παρά τήν· 
ΰπαρξιν διαταγών προς ταΰτα, δπως άποσυρθώσι νά λάβωσι 
χώραν επεισόδια δυσάρεστο». Επίσης ή Γερμανική στρατιω
τική διοίκησις έπεθυμει, όπως μή ζαρομείνωσιν έστω και μι
κρά τμήματα ’Ιΰλΰ.ηνικών στρατευμάτων είς τά εκκενωθησο- 
μενα εδάφη, και τιΰτο οΰχί διά λόγους δυσπιστίας, άλλα εκ 
φρονήσεως. Όμοίως ή Γερμανική στρατιωτική διοίκησις θα 
έβλεπε με ευχάριστου δμμα τήν σύμπτυςιν τών εν τή Άνατολ. 
Μακεδονία Έλ)χηνικών Σωμάτων στρατού, διότι, «ούδείς ύπευ- 
θυνος αρχηγός θά άνεδέχετο τον κίνδυνον ν’ άφήση δυνάμεις 
τόσον σημα.τικάς είς τά νώτα τών ιδίων στρατευμάτων εν
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ώρί μάχτ55”· Ά '^ιθίτως "ο Γϊν. Έλλ»;ν̂ ·̂ ®'̂  Επι·:5λε;ον ?εν 
ήθελε νά δ:βτάξ·η τήν αζο τοό3ε εκχένωίίν των, τ.αΐ ί>ν έπ?ό- 
κε:« , έ3*φών 3ιότι έφ:6ε·το, δ:ι οί Άγγίώγάλλοι άντιλαμ- 
ββνέαε'Λ: τή  ̂ συνεννόησιν θά έφ,ίόίτιζον ν« λά6ωσ( τ2 κατάλ
ληλα μέτρα καΐ 6-ή?χεν ο3τω ό κίν3·ο-«ς νά ματαωΟή ή το- 
ίώ τίν ΰπο των κατηγθ»νμέ·«ι)ν «θουμένη εισβολή. Εφο- 
βείτο ες βλλιυ τή> άγα/άκτησιν το3 )λ>·3 καί τή/ δΰσφσρίαν, 
ήτις θά έξε3ηλοΰτ> εις αύτο το3το το στράτευμα, ω̂ ς και 
πράγματι εξε3ηλώθη βρα3ύτεοον μετά τή; έκ3οσ(ν τής ΰα’
άρ.Ο. 633 3ιατϊγΐ5· Δ·.ί τής 1=’ «?Ό· 128 τή; 14 Φε- 
δροοαρί'.» 1916 άευντίεεώς το; ό οτρατηγό; Φί/.>!!νχοι« 
ϋτοχο,ρβ: οί; τ ί ;  έτιΟομΙας τιόττ; το3 Γεν. Έλλ,ν.Μ'; Έτι- 
τελεΐοο κέά» ή Αύτ:5 Μ. έ=ιΟομε· ν ί έγγοηΟη ό:; χνρις ει;
την σχο:»υμένην υ“’ αυτής χρο.ταοασκευαστικήν εργασίαν, ή 
έχχένωσις θά πραγματο^’.ηθή εγκαίρως, οτα; θά γ:νη έναρ- 
ξ ις  των ήμετέρων έτιχειοήσεων ούίέν εχομεν ν’ άντ-.τάςωμεν».

Έχ τοΰ υΓ’ άριΟ. 153 τής 20 Φιβρουασίου 1916 τηλεγραφή
ματος τού Μ-ρμ^αχ :::ός το '1*-θυ?γε-ον των Εξωτερικών τής 
Γερμανίας (δρα 3ι-λ. εγγρ. ΧΧΧ'/ ά«5εικνυετα:, ότι α; 8ία- 
κραγματεύσεις μεταςυ τοΰ Γεν. Έ“ΐτελίίου κα: της I ερμανικής 
Κυβερνήσεως άφεώρων οΰ μό·«ν το ζητημα τή® κα.αλή^εως 
των άχυρών τοΰ Ροΰχελ κα: τής Άνατολ. Μακε;ον;ας.^ά;^.α 
χαί αυτήν την είτο3ον τών Γερμα'«θουλγάρων εις την Οεσσα- 
λονίχην. Δ:ότι τδ Γεν. Ελληνικόν Έτιτελειον είχεν ζςαιτησει 
νά μή έμφαν-σΟή εις τό -θέατρον τών έν Μαχε3ον·.α έζιχειρη· 
σεων ό Βασιλεύς τής Βουλγαρίας κα; οί ΙΙριγΛτ,'--  ̂
ενώ έ τγ:τ* 1Ι«.ίΟυΐΓθυίνοΓ Σκουλον3ης δμιλών προς τον Μιρ-
μ:

του μή έμφανι
τοΰ ζητήματος τούτου ετήλθε φαί/ετα: η συ ε ν^η: 
ΰχοχωρήσεως τής Έλλά8ος τεσθεντω» τών •/.α.ηγθ.̂ .·υμ« 
ότι ((8εν θά ήτο καθ' ολοκληρίαν έργον ο̂.'.'. 
κροσκόμματα εις την έλευΟ^ίαν τών κινήσε.ον του ηγε.-.>ν.,ς, 
δστις μας είναι σύμμανος».  ̂ ^

ΙΙερατωΟεισών χλέον τών Βιατραγματεΰσεων ο ο.,^α.ηγος 
Φαλκενχάϊν ταραγγέλε: εις τον έν Άθή-^ις στρατιωτικόν ακό
λουθον ν’ ανακοίνωση εις τό Ελληνικόν I εν. Κτιτε.'.ειον «δ.ι

σεων ό Βασιλεύς της ϋουλγαριας κα; οι \ τ '
ενώ ό τότε ΙΙρωΟυτουργος Σκουλού3ης δμιλών πρ^ τ;ν Μ:?- 
μτοχ ήρχέσΟη εις τή; άίαίτησιν, ο.τως ό Φε?3ινάννθ,
8ϋθ υ;ο; του μή έμφανισΟώσιν εντός τής Ηεσσ-λονικης.

3ιά τής 
υμένων 
τεΟώσι
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Β:Λγα?ικών οφβι/.ίυν νά πρίίλάσωτιν, 3"0)ς 
ΐδίς £γ! τή; γραμμής Κ.ίΙγ-

1)5ΐίίηϊ - \>ίνΐιια (ιου^οΙ ΟβρΙι (δρα 6γ’ άρίθ. 9 τή; 1)14
Μαατίΐϋ 1916 τηλεγράφημα 'ΓΓθΰργε::υ Έςο)Τ£ρ;/.ών εν Βε· 
ρολίνω π?:ς τήν εν -Αθήνα^ϊ Γερμαν-./.ήν Πρεσβείαν 2:γλ. 
εγγρ. XXXVI). Κίνα: μ:'α έτ: άττίδε:»:;, 3τ: τό κεντριν τών 
Έ>Αη«γε:μ*ν·.κών διαττραγματεύιεων εν 'Κλλάϊ: 6 'ή :?ί «  
’Ετ::τελε':ν ν.α· δτ: ή ενοχή ραράνε; κυρίως τους κατηγορουμέ
νους, όχ: τότον τό ότ: ή άνακοίνωο'.ς αυτή ϊεν εγεινε ζρος τήν 
■ΕΑ>.ηνί/.ήν Κυ6έ:νητ(ν, άλλα -?ος τδ Έλληνι/.ον Γεν. Κζιτε· 
λεϊον, δτον τό εν τή ϊευτέρα παραγράφω τού ανωτέρω τηλεγρα
φήματος άναγραφόμενον. καθ’ δ ό ιτρατηγός Φάλκενχαϊν ζρ:- 
κε̂ μένο·υ -ε?: τής τηρήιεως τής μυττικότητος τής Γερμανικής 
ταάτης προελάτεως «βασίζεται εις τόν λόγον τής τ:μής «'■» 
Αρχηγού.- τού Γενικού Ελληνικού Επιτελείου, καί ΰποΟέτε: 
άτι ό. περί ού πρόκειται, τομιύς Οά κενωΟή υπό τών Ελλη
νικών οτρατευμάτων πρό τής 23 μηνός Μαρτίουο.

ΕΙς τυμμόρφωοϊν προς τό τηλεγράφημα τούτο ο: κατηγορού
μενο: έκϊίόουτ' τήν ΰπ’ άρ:0. Έμπ. ΙΙοωτ. απόρρητον κρυπτο
γραφικήν ύπ· ά?:0. 633 τής 9 .Μαρτίου 1916 ϊιαταγήν τού 
'Γχουργείου τίϋν Στρατιωτικών (Επιτελική Τπηρεοία Στρα
τού ΛιεύΟυντις I πρός τούς Λιοικητάς Γ' καί Α' Σωμάτων 
Στρατού. Αρχηγόν Χωροφυλακής. Διοικητας Φρουρίων Βεο- 
οαλονίκης καί Καδάλλας. Ή  διαταγή αύτη φέρει τάς μονο- 
γραφάς τού Αρχηγού τού Επιτελείου Β. Δούαμανη καί του 
ΔιευΟυντοϋ τής I. ΔιευΟυντεως 1. Μεταςά (0ρα φάχελ. εγγρ· 
Α').Δ:ά τής διαταγής ταύτης, προκληΟείαης δήθεν έξ ερωτη
μάτων τών Γ' και Δ' Σωμάτων Στρατού, διατάσαονται τά έ
ξης : α' Άμα τή ένάρςει εισόδου εις τό .Ελληνικόν έδαφος 
τμημάτιον ςένου στρατού Οά έκκενωΟή υπό τών ιυ· οριακών ημών 
φυλτκίων. όχι μό·.ον τής μεθορίου, εις ο γίνεται ή είσοδος, 
άλί.ά καί τά γειτονικά έπΐ έκτάσεως τοιαύτης. ώστε νά ά:ο· 
χλείηται πάσα προστριδή πρός τά είσελαΰνοντα ξενικά στρα
τεύματα και νά μή άποκοπώσι τμήματα ήμέτερα από τό>ν 
εδρών τών συνταγμάτων. ^') τά φυλάκια Οά συγκεντρωΟώσι 
ταχέως ε ί; τάς έδρας τών λόχων συμπεριλαμβάνοντα τά τη*



λέφωνί ίων κ ίί δ,τι άλλτ κινητόν ύλικδν ϊδτίτκίτ*; ϊτ ; των 
τννάρων. Έ φ' δτον σννεχίζττκ·. ή εϊτνίος των ξινών ττρκ- 
ττνμίτων τί λόχτ'. οΙ «νρωκδμε'Λ; έν τη ζώνη τής ςηττ/άτεως

ριτκίμίνον δ/.ικίν κ τ !' βή τυγκωντρωΟώτ! εις τής δ!ρ»; τών 
τνντκνμίτων των έν άνάγκη 3έ κ ϊί »! έξω τής ζώνης τής 
ττοεέ.άοεως εδίωκόμενί! /.δχο'. ν’ ήητχωρήτωτιν έφ’ δτον 2ώ 
τής ττοελάσεως τςότης κινδννεόωαι νζ άτοκοτώτι. Τ ϊ σνν- 

; είς τής έΒοεις Οή ε!ν«. έτοιμι ττδς 
άλλή ίέν θή έκκτνήτωτ. ςρωτον λήίωτι ίιιτζςής, 

γ '; έν ςετικτώτε; καθ’ ήν τταρή ττάταν τρτσδοκίαν ήΟελεν έμ- 
γαν,τ?ή καΟαρώς Βονλνοο,κόν τμήμα τρίτε, νή ζητηβώτ.ν 
ήμέτως όϊη-ία. ήτοφενν,μέν,ς τάντως τής μετ’ αέτοδ τομ- 
τ«κή ς, 5’ί ε!ς τή έρόματα Αοδή-Τετί, Ροδτελ καί Φα.ά 
Πέτρα τροελαννόντων τών ξένων ττρατενμάτων 0ή μεΐνη ώς 
φρονρή μία 8.μ;.?ία τεζ.κοδ μετ’ «.ίγων ςνροδολη-ιιν καί 
άνϊρών μηχαν.κοδ το σόνο/ον ότό τοδλάχ.ιτον ϊ»ο ήξ.ωμα- 
τ.κών, Τό δτόλο.τον τής φρονράς καί δ 3.ο;κητής τον δρά
ματος Ο’ άτοτνοΟώτ. τνμτερ.λαμίά οντες τάν τό δννάμενον 
νή μεταςετΟή άλ.κόν καί τό τμήμα τών τνροίόλων. 5τ.να κα- 
·0.ττίί αντή άχοηττα. Ή ταραμίνοντα 3.μ;.τ!α εν τω ερνματ. 
τκ,τόν έχε. τήν τν,τήρ,τ,ν καί φάέαξ.ν τοάτ,ν οάχί κατα εχ- 
.Λ-.--. · .. __ Λ.,. Λ—ν/.ί'ί-3Γ:. ζ/λα 3Ι·0

■μεΟα είς τής έξης τκ ίφε.ς 1) τή άτο της 3.αταγη, .αν. ,. 
τ?03.αγ=αςόμε·.α μέτρα άτοτεί,οάτ.ν ίκτε/.ετ.ν τον τρω.νο 0,„ν 
το·; Φαλκε-ηχάίν Μ !, τνμτ;.. άρΛ. 'ΐ’>)

ό ;ο  -ίοή/.χχον οί ΓϊίμΛΐΌ&^ύλγζίΟί 3· ,
θετική ; ήμών νρτμμής. * )  «! ^ '^Τ 'Τ^Ο η
άναχ=ή.>,τ·. οητώς τό» τομέα τή ; εοοδο/.η;. ω ς ον.ο. ε.νΟη 
α-άτοί; 3 ή τοά ότ’ άρ.Ο. 9 τή ; Ι 'ι Μάρτιον τη-εγραςηματνβ 
■.;2!τ/.. έ·,.·ρρ. Χ.\.\νΐ) ί.έγοντο με’' '·ί ^
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«5εν ϊυνάμβΟα έχ τών Τ!»τίρων νά γν^ρίζωχεν εΐ^ μ !ο̂>· 
τμήμα τών συνόρων μα; πρόχειτα; νά βΙιέλθωτ: ξίν* στΜ- 
τεύματα», κατωτέρω όμως ύίο τον τύ«ν  είχατίας δίϊοοσιν 
ως 5ΐ0α·νοί5ς τομείς είιόϊον την κοιλάϊα το5 Στρομώνος 
μεταςο Μζέλες και Τσϊγγελίοϋ (3ηλ. τον ύτό τον Φαλκε'νχάίν- 
όριοθεντα τομέα) καί την Καρατζόββν. "Οτι όμως ή άνβ- 
γραφή τοΰ τομέονς τής Κ«:α;ζό$ας εγενετο καί αότη διά. 
νά σογχαλύψη ^άσαν τυχόν ύζόνο:αν τ:ερ1 τής ΰτδ τού Έπιτε- 
λειου  ̂γνώτεως τού τομέως τής είτδολής, άποδεικνύεταί εκ. 
τού δτ; τερί μέν τού τομέως τής Καρατζόβας ούδέν όρί- 
ε̂τα·., ενώ περί του τομέως τής χο;λάδος τού Στρυμώνος 

ρητώς δ'.ατάτοεται ότι «θά έχκενωθή τό τμήμα μεταξν Μχέ- 
λες κα: Άλή λίπουτους δεξ'.όθεν καί άρυτερόθεν ουγκεν- 
τρονμέ·νων τών τμημάτων εις Λεμΐρ-Ίοσάρ καί Πορόϊαΐ), 3) 
έν τη ο:*ταγή ταυτη αναγράφεται δτ; «ή τ:ρώτη χροε)Λ5;ς 
χ(Οανώς θά φθάτη μέχρ- τής '«τίας έςόδου τής στε-νωχοό 
τού Ροΰζελ. Δ-ετελε; δηλαδή τό Έτιτελεϊον έν γνώσει, οΰ μόνον· 
της είοίολής, αλλά καί άκρ;6ώς τνΰ βαθμόν τής έκτάοεως
αυτής, καθ’ δ;ον ί » γεγονότων τον Ροότελ εμφαίνετα;
ή Βουλγαρική τ:ροελαΐ'ς άκρ;$ώς ε ί; τό σηεε'ον τοντο έοτα· 
μάτηοε, 4) τό Έτιτελείον συνεμμορφώθη ε ί; την άκαίτηοιν 
του Φαλκε̂ /.ά'.ν (δρα διχλ. έγγρ. II), 5τω; μή ταραμείνωσιν 
Ιοτω καί μ:κρά τμήματα Έ/ .̂ηνικοΰ οτρατοΰ εντός τής ζώνης 
της χροελάιεως, 5) ή δ;«ταγή ΰτ’ άρ:0. 033 έξεδόθη την 
9ην Μαρτίου 1910, ήτο: μίαν ημέραν χρό της ύ.τό τον Φαλχεν- 
χάϊν ό?;τΟειοης ήμερα; ένάρξεως τής είοθολής τή ; 10 Μαρ
τίου 1916. 6) εΐδιχώς δ;ά τά ερύματα Ντοθά-Τεχέ. Ρο’νχελ 
η Φα:ά ΙΙετ» ουνιοτατο ν’ βρχίτη από τοΰδε ή προταραοκευα- 
στικη εργατά προς έκχέ'/ωιιν αυτών καί τοντο διότ; ταϋτα, 
ίδ:« δ;ά το δεύτερον, περιλαμβάνοντα; έν τή ύπό τον Φαλχεν· 
χάΐν προαγγελΟειση είτδολή. Κίς έχτέλεκν τούτου εςεδόθη 
ή ύπ άρ;θ. 1703 τής 12ης Μαρτίου 1916 διαταγή τον δω;· 
κητοΰ Φρουρίου βετοαλοηκης, 5<’ ής δ;ετάοο8το «όπως τά 
έρύματα ταυτα άρξωντα; τής παραιχευής τοΰ άποκομυτέου 
ϋ/.:χοϋ. Γά πολυδολα, τά πυ,»6όλβ, τά κλείττρα καί σκοπευτικά 

"ών βαρέων πυροδόλων, οί πυτοτωλήνες τών βλη-
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μάτων καί ::«ν «/.εμίκβν ίιλίΧδν δυνάμενον να ά.-.οκομ(5θγ;, δέον· 
να συοχεοα3&ή «ρμοδίως άαο τοΰίε». Σομ^ληρωματικώς εξε- 
δίΟη καί ή «::ό 17 Μβίοϋ 1916 ίι::’ άρ:θ. 1959 διαταγή (ίδβ 
φ. εγγρ. Α').

Εις την έκδοιιν τής 6.τ’ άριΘ. 633 διαταγής «έκ τής τηρή- 
οεως τής ότοίας έξαρτώντα; ΰφιστα συμφέροντα το'ί Κράτο ς̂»- 
"αρατηρειτα; ΐα ;ά  το:ς χατηγο.ίθ;μενθ'.ς ή αυτή ευιξήγητος 
τ«υδή, ήτ;ς έχαραχτήρισε καί τήν εκδο;ιν τής υ.τ’ άρίΟ. 191 
διαταγής. 'Ο αΰτος φόβος τής μβτβιώσεως τής Βουλγαρογερ- 
μανίχής είσβο/.ής τους ώΟβί να έχδώσωσ; τάς διαταγάς 
"ροτοΰ ο! Γερμα·Λί άταντήσωσιν είς τάς νέας αντιρρήσεις 
«ΰτών. Δ;ότ'. ώς έκ τού υτ’ άρι"). 12 τής 23 Μαρτίου 1916 
■ηλεγραφήματος τ:ΰ Υπουργείου Εξωτερικών έν Βερολίνω 
~?ές τήν έν Ά0ήνα·.ς Γερμανική; Πρεσβείαν (διπλωματικά έγ
γραφα XXXV; έμφαίνετα;, είχον διατυπώσει τήν άξ'ωσιν νά 
μή είσέλΟγ οΰδείς Βούλγαρος είς Ροΰ.τελ. Πράγματι τήν 23- 
Μαρτίου 1916 ό Φαλκενχάϊν άνακοινοί διά τον στρατιωτικού 
ακολούθου, £τ: «μάς εΠε άπολυτω; άδύ;α:ον νά άναλάίωμεν· 
“ήν ύποχρέωσιν. δ.τως ονδείς Βούλγαρος μεταδή είς Ρούπελ, 
καθόσον δεν δυνάμεΟα νά δεχθώμεν, ίνα διά συμφωνιών ίδιαι- 
"ίρων είς έκ τών συμμάχων μας 8γκαταλε:{(7} ήμάς έν π·ρι· 
πτώσει έχΟροπραςιών. Τούτο επομένως μάς είναι αδύνατον. 
Τουτου ένεκα πασαιτονμεΟα προσωρινώς τής ιδέας να διελ- 
Οωμεν τήν Ελληνικήν όσοΟετιχήν γραμμήν επί τώ σκοπώ· 
επεκτάσεως μέχρι τών στενών τού Ροΰπελ».

Ουτω παρά πάσαν τήν καλήν θέλησιν, παρά πάσαν τήν 
οπουδή; τού Επιτελείου, δ.τερ Βιε'ύπου άςιώσεις χωρίς νά έπι- 
μενη είς τήν ίκα'Οποίησιν αΰτών, ή Γερμβ'.οδουλγαρικη εισβολή, 
“ρός καιρόν φαίνεται ματαιουμένη, ματαιουμένη ο̂ χ; διότι 
“Ο Ελληνικόν Γεν. 'Επιτελείον παρενεσβλε προσκομα.α εις 
ταύτην, ά)ά*.ά διότι ή Γερμανική στρατιωτική διοικησις ά- 
γ'νοοΰσα οτ: ο! κατηγο;ούμε·«ι ειχον ήδη έκδώσει τήν ΰπ άριθ. 
633 διαταγήν είς έχτέλεσιν τού υπ' άριΟ. 9 τής 14 Μαρ· 
"ίου 1916 τηλεγραφή;.χ«τός της. ένόμιζεν οτι έπροκειτο περί· 
σοδαράς ά·ντιρρήσεως.

Όποιας σοβσιότητος ήσαν τά υπό τής ΈΌ.άδοτ ζητούμενα 
«ντα?Αάγματα διά τήν μετά τών Γερμανοβουλγάρων σύμ-



κ?αςίν. 0); καί το ότι ούδέν ~.νΛ'̂ -ν> αντάλλαγμα ί ΐγ ι 2θΟγ), 
--.αΟ’ ην έζοχην οί κατ·/;γο«ύμ8«·. δά τής ύα’ ά?ιΟ. 63Η δια
ταγής ήνοιγον τήν όδόν βΐ; το^ς ςίνους, άττοδίικνύετα: καί 
έκ τών έν τή Λευκή Β·6>ω συμαλ. ΰτ’ β?ιΟ. ·'ι7 καί 48 
^ΰαδιοτηλεγεαφημάτων τ;ΰ τότε Ββιιλέως αρος τον έν Γερ
μανίά Πρεσβευτήν βεοτόκην καί τούτου προς τον Βασιλέα, 
έν οίς ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος φέρων εις γνώιιν τού ΙΙίε- 
σβευτοϋ τήν αρόΟεσιν τού Φαλκενχάϊν τρός κατάληψιν τής 
διόδου τοϋ Λεμίρ-Ίτσαο λέγει ότι άτήντησε αότι άναυένε·. 
προηγουμένως ότως ή Αΰιοχρατορική Γερμανική Κυβερνησις 
έκιδώττ, ήμίν δ:ά τού ένταϋΟα 1Ι?εσδευ::ΰ αύτης τήν δήλωσιν, 
ήτις άνεκοινώΟη ήδη, ή βεβαίωση δη τδ κείμενον αυτής έγέ- 
νέτο δεκτόν, θέλει δε άνακοινωΟή ήμίν εις άκέοα ον ααα ώς 
άτοφασισΟή ή τρός τήν Ηεσοαλονίκην α,οελασις... Ότοον 
ήτο τό ιτεριεχόμενον τού δ>ου, τον ότοίον έΟεσεν ή ΊνΛας εις 
τήν Γερμανίαν καί τερί ού άνας-έρει ό Πρεσβευτή; Ν. «εο 
τόκης, ότι έλαβε γνωσιν αυτού ήμιεκισήαω; (Λ. Β. συμκλ. 
άριΟ. 48. δεν δυνάμεΟα να γνωρίζωμεν. Ότι όμως έ-αχίστην 
σημασίαν άτέδιδον εις τον δ;ον τούτον φαίνεται έκ τής Λ. Β. 
συμτλ. 'ι7, όπου ο τότε Βασιλεύς έν έλλείψει τού όρο; τούτου 
θέλει άρζεσΟή εις εύντομον τινά δήλωιιν κερί τού μέλλοντος 
τ·.ύ τ:μέι·ς ό :τι; (α κατε/«μ?ά ε ο καί έν γέ ε κερ! τής ικε- 
ραιότητος καί τής ανεξαρτησίας τής 'Ρύλλάδος.

Μετά τής κροοωρινής ιταραιτήσεως άκδ τής ιδέας τής εισ
βολής έντός τοϋ -Ελληνικού έδάφους, οί Γερμανοβούλγαροι 
διετύκουν μίαν καράκλησιν, δκως αί κατά μήκος των συνόρων 
τοκοΟετηαέναι Ελληνικά: κτοαυλακαί οκισΟονωβί'ΤΜ-:· ν·»--» 
εν ή δύο χιλιόμετρα 
’Λντάντ να μή δύναν

τά σύ·«ρα κινήσεις αύ
Έλλη··.». 1*,τ,Λ,ίί·, - ί -  .
« 0  Φ2,.·α..τ/Ά, Μϋ,: 0 ; ·  ί,,ο, 7 7 5

ΐίαι,:.τιι·.ω; ίπίγουια» 8ια;2γή·, ά ι, 20 Μ2ρ,:ο·γ 1016
Τ-ς»?ν· '-̂  -ών Σ;:(,;;ωτ;γ.δ., (Έ :;:;!;,. Ύ ϊ , , .  ν . , , . . -  , .
3Γ«·.Οον;μίντ,., - · ί ;  Ι'·

■ Λ). ·ΙΙ Ευτμνή

6Γ)

Χϊλμ—όμίϊΐ ϋϊό τής 'Κλληναής 
5»! Ο ί«:; μίτών ,Λ, ζαά

(??» ίιμλομμτ,μ,ί Ιγγρ. 35). Τ5
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~ί τ/ϋί6·ι της ί'ΐ 
ΐιτητετίςς έξτΕφςνιτί
ττϋ ένοχτςοιητιχο  ̂ ί»6ι—τ, --- -.-λ—  ............... τ ..............
φέτη -ςς  μονογραφές τοϋ Άοχτ,γον τοϋ ’Κ-'.-ϊλε.ον Β. Λ:ότ- 
μανη κα'; τού ϊιοοΟοντοο της I. Λ;£θΟόνοεως. I. Μεταςέ. Ιον- 
αότή /,αμβανομένης ίήθε» τής αφορμής έη. τής ν.χ·· άνάγχην 
τονετεΐα τής τελευταίας έήελίήεως τών έν Μααεϊονία Στρα- 
τ(»τ.χών γεγονότων μεταίολής χαί μερικής χαταργήοεως τής 
οΰήετέρας ζώνης, όρίζετα; ώς γενική αρχή, ήτις θά έτ;κρατή 
εις όλας τάς ου·νορ:α/.άς γραμμές; νά άςέχωσ; τά φυλάχ.α 
ήμών ςερί τό Εν Εως !άο χιλιόμετρα τών άςέναντι φυλακίων 
τιήν Στρατών τίιν Κεντρικών ,λήτοκρατοριών καί τών Συμμά
χων αάτών, οήτως ώττε μεταςί) ήμών καί αυτών νά ιηνηματι- 
τθή εύρεία ζώνη τ:ϋ ώς άνω ε'ρητα: ςλάτους. Εν τή όςοία νά 
μή εί-Ερχω·υτα; ήμέτερα τμήματα, ούτε μεμονωμένο: άνάρες, 
'έάν 5έ έν τή ζώνη ταύτη τύχωο; χωρία ή ουνοιχιομοί Οά ττα- 
ραμίνη έν αάτοίς ή χωροφυλακή, ΐ ί ν  τή ϊιαταγή ταύτη η 
Ελληνική μεθόριος χατανέμεται εις τρία τμήματα. Κις το 
-οώτον ές αύτών άτέ τών έκθολών τού Νέοτου μέχρι τού όρους 
’υνλή-Μτουτ ύ ; καί ά ιό τού όου; Κετιί ι-'.\γιά μέχρι τής 
ύ.ίμνης τής ΙΙρίοτα; ίηλ. εις τμήματα, εις 5 οί Γερμονοίούλ- 
γάροι εις ούΒεμίαν έ-ί τού ςαρόντος αροετίθεντο ςολ.μικην 
Ενέργειαν, ϊιατάτοεται νά μείνωοι τά ςραγματα οιως εχωοι, 
μή'ύςάρχοντος >.ό·;ου, ότως μεταίληθή ή κατάαται,ις. ]·,;ς το 
ϊεύτεεον άτό Στίμέι-Καγιαοή μέχρι Λιουμνιτοης, καταληφθεί- 
της ί,ϊη τής όρο'υ.τ,κής καί έλθόντων τών -.λΗλογαύλικών 
οτοατευμάτων εις άμεοον έςαφήν μετά τών I ερμανο-ου .γα,ων, 
ούϊείς ύαάρχει λόγο; νά ληφθή μέτρον τι. Ιϋς τό τρίτον τέ
λος άαό ’Λύ.ή-.Μτουτούς μέχρι Σείμέν-Καγιαοί χα; αςο Λιου- 
μνίτοης μέχρι Κ.τοίκ-Άγιά δηλ. εί; ό τμήμα ύαήγετο « ί  ή 
ττενωαός νιύ ώεμίρ-Ίτοάρ διατάττονται τα Κλληνικα Στρα
τεύματα νά άτοτυρΟώοιν έν Εως δύο χιλιόμετρα άαό τής όρολε- 
τικης γραμμής, ούτως ώοτε οί Γέρμα ο; καί οι Βουογαροι νά 
δύνανταί νά έ'γκαοαοταθώοιν ές· αύτής τής γραμμής, νά εί- 
δοτοιήοωοι Η  τούτους κερί αύτών τά άςοτο.οέμενα ήμέτερα φυ- 
λάκια. Έν τέοει ή διαταγή αϋτη έφιρτς τή< κροτοχήν τών ήμε- 
τέρων οτρατιι.υτικών '.-άρχηγών διά τά Εκτροκα τά γενόμενατ



’Αρχών, καΰόίον ύζβρχςϋΐι ζ«;ά  « ί ς  γδίτοσιν ήμών > 
όργανα, άτινα έξ ί?;ων σκέψεων αγόμενα 3»;μ[ο;;ργο3σί ζητή
ματα. τά όαοΐα δμως έ-’ οόδενί λόγφ 2έν τ,ύζν. νά καθ^σταν-

'Ακρίβώς ή τδλει>ταία φράτι; ί ί  ε χαρακτηριστική ?:« τάς 
αντιλήψεις των κατηγορούμενων έφ’ δλων εκείνων των ΰκό των 
Β:ι>λγά?ων 5-ααραττομένων όζερβασιών. Όσα:5ή«τε κα: αν 
ήσαν αόται, 0σον3ήποτε σοχνά καί δν έσαναλαμβά'.οντο, άαετέ- 
λουν 3ι’ αότ:·.ς άσήμα,τα γεγο/ότα, ά:ινα δεν ήσαν είς Οέσιν 

την γενικήν αότών μετά των Γερμανοδοολγά- 
’Βκ τον καταστραςέντο; άρχειον τον έμαι- 

στεντικον ζρωτοκόλλον τής ΙΙΙΙ ΛιενΟννσεως τον Έητελείον 
κοταςαίνεται ότι τό Έτιτελεϊον δι’ άναςορών των εν Μακεδο
νία Σωμάτων έ).άμ6α·.ε γνώσιν τής διαγωγής των Γε:μανο€ονλ-

τοός μήνας Φεβρονάριον, Μάρτιον καί ·Λ;:ρίλιον τον 1910 
έντατικώς κχκοτοιός. Οντω ή Ανώτερα Λιοίκησις Χωροφυ
λακής Μακεδονίας αναφέρει περί σνλλήψεως ναό Βουλγάρων 
εντός τον ήμετέρον εδάφους το0 χωροφνλακος τοό Σταθμόν 
ΛΙατσικόδον Τίτα Ήλία (451 21-^16 'Γαονρ- Στοατ. Έτ-- 

ήΤαηρεσία ΔιενΟ. Δ'). Ή  αΰτή Ανώτερα Λιοκησι- ά·,α-

τον σταθμό: Ματσικόδου (838/20-3-1(5 αντοΟι). Τό 
Άρχηγεϊον τής Χωροφυλακής αναφέρει αέρι ααρεκτροαών Βουλ-

γής ζώων ν:.ό βουλγαρικής αεριαολου (1065 1()·'ι-10, 1108 18- 
4-16 καί 1110 18-4-1(5 αυτόθι). Κίς αάσας ταντας τάς ανα
φοράς τό Έαιτελεϊον ονδεμίαν άαάντησιν έδιδε, οντε είς δια- 
4Λ0?τνρίαν τινά αροέόαινε, διότι έφρόνει όαως έν τή να' άριΟ. 
1138 έμα. διαταγή τον αρός ΜοΓ/όαονλον έκΟέτει (ίδε ταντην 
έν τή -/.α-.Λ'.ίη·. Μοσχοαονλον ότι ίέαερδασίαι Βουλγάρων αρο-



ΤΓβμ,ένω-; ά?χών. Καί βν τις 1κ τών ύφ’ ΰμάς άνεχίτα'. ΐλβ- 
φρά τϋ κβρϊια· τά ϊϊοίΓραττόμεν* ΰπο των Συμμάχων όργί*, 
•λαμβάνει δέ τα όπλα παρά την θέλησίν τού Κράτους 2(ά νά 
τίμωρήση ύπερβατίας των αντιπάλων αΰτών, γίνετα: εγκλη
ματίας κατά τού Κράτους άχων καί ούχί έκ πατριωτιτμου, 
4λλ’ έκ ουμπαΟείας προς τους εμπολέμους η 
ίιπολογισμών ή έξ αίτιων ετέρων ;

Ά λλ’ οΰ μένον 
χΟη τό Έπιτελείον, 
γησιν τής έννοιας τής <

-αΰτοΰ αυγκατάΟεοιν. "Οΐΐ τά περί ούδετέρας ζώνης ϊέν έτηρή- 
Οηοαν το αναγνώριζε; αυτή αυτή ή όπ’ άρ;0.774 διαταγή, έπα- 
νε;λημμένα; δέ άναφοραί των έν Μακεδονία Σωμάτουν έφεραν 
•εις γνώσ;ν τοϋ Επιτελείου τοδτο. Ουτω ή 'Κπιτροπή γραμμής 
θεοσαλον ίκης δίς ΰπέδαλεν αναφοράς τού γνωστής δράσεως 
άνΟυπολοχαγιΰ Άβδή περί τής όχυρώσεως τών Η;υλγάρων 
έντος τού Ελληνικού έδάφους (5ρα πρωτόκολ. Τπουργ. Στρ. 
Έπιτελ. Γπηρ. Λ ευΟυνσις Λ' 333 8 2-16 καί 372 12 2-10. 
Ωσαύτως το Σύνταγμα π?οκαλύ|εως άνεφερε περί άνεγέρσειος

(πρωτ. Έπιτελ. 'Γπηρ. Δ;εύθυνο;ς Α' 49-4 7·3-16.'. Τό Σώμα 
Στρατού άνεφερεν περί παραβάσεως τής ούδετέρας ζώνης με
ταξύ τής λίμνης της Δοϊράνης καί τού ΤριεΟνοϋς φυλακίου 
καί καταλύψεως υψωμάτων έντός τού Ελληνικού εδάφους (ιδε 
532/10-3-16 αύτόΟ: . Τό Σύνταγμα προκαλύψεως άνέφερεπερΐ 
καταλήψεως ούδετέρας ζώνης ύπο τών Βουλγάρων καί έπιστο- 
λής εις τόν Άντισυνταγματάρχην Γραβάνην ύπό τού ΰπασπ;- 
στού τού Μακενσεν 0-3-16 αύτόΟι). 'Ο ΣυντΓρματάρχης 
Ζήρας καταΟέτε:. οτ: την 1 Απριλίου 1916 οΐ Βούλγαροι άνή· 
γειραν οχυρώσεις έντός τής ούδετέρας ζώνης, οτι αύτός διέ
ταξε την καταστροφήν των ύπό τών ήμετέρων, ότι κατά την 
διάρκειαν τής καταστροφής ό Βούλγαρος ίξ-ωματικός διηπό- 
ρει καί τόν ήρώτα κατ' έπανάληψιν πώς δεν έχει διαταγάς νά 
■έπιτρέψη εις τούς Βουλγάκυς την άνέγερσιν οχυρωματικών 
■έργων, 'ϋ  αύτός μάρτυς καταθέτει, ότι μετά τη/ κοινοπο ησιν
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τής ύτ’ άβιΟ. 83 διαταγής τής XI. Μδραρχίβς (\ΐί-.αζ  ̂ τί)ν· 
15. ν,χϊ 29 Αζριλίου 1916) «ΐς τό τάγμα ιτροκαλύψδως τςί 
Μτε/.βς, αΟτος έξεδ'.ωξε Β:υ'.γα;[χ*ς χερίχολο ς̂ τίλμησάιας 
να ευέλΟωΐίν ε·ς τα ήμετερα φυλάκ:* χαΙ δτ; Γερμανός άξιω- 
ματϊχος διεμαρτυρήΟτ; λέγων ογνωρίζομεν τάς ίιαταγάς. ας 
ε χ « ϊ κα; άγ·«?ΰμεν τ:ώς έςεϊιώςατε τοίις Βουλγάρςνς». Τήν 
27 Αχρίλ:ι;> 1916 δ διοικητής VI. .Μεραρχίας Ταοστράτηγος 
Μχαίρας αναφέρε: τρος τήν Έτ;τ. Ύ-ηρ. Στρατόν (δρα Λ. Β. 
άίϊ*}. 4;); δτι ο̂νΑγαρος ταγματάρχης συναντηθείς μετά ήμε- 
τερου αξιωματικόν έδήλωσεν, δτ: κατόπν συμφωνίας μεταςν 
τον Μάχενσεν καί τής ήμετέρας Κνβερνήσεως, ε-ετράτη ή 
καταΑηψις οίδνϊήτδτε σημείου μέχρ: 3νο χιλιομέτρων εντεύθεν 
τών συνόρων κ?:νςμέ·«ν καταλλήλου υχό στρατηγικήν καί τα
κτικήν ετοψ ν̂, επί τή βάσει δϊ τής άδειας ταυ;ης καί συνε
πείς διαταγής του Αρχιστρατήγου κατέλαβε τους ύπερκείμένον; 
τοΰ Αεχοβου λόφους.

'ί^κ πάντων τούτων καί ίδια τών υπό τον Ζήρα κατατΛεμέ- 
νων κα; τών ΰπό τον Μπαίρα άναφερομένων προκύπτει, δτ'. ήδη , 
προ τής ύπ’ άρ:θ. 774 διαταγής, τό Έπιτελείον είχε δώσε·, 
εις τήν I ερμανίκήν στρατιωτικήν διοίκησιν τήν ΰποσχεσιν περί 
ανοχής τής παραβάσεως τής οΰδετερας ζώνης καί τής έν αυτή 
άνεγέρσεως βουλγαρικών οχυρωματικών έργων. Καί οτι αν δεν 
εξεδωχε ρητήν περί τούτου διαταγήν πρός τά Ελληνικά στρα
τεύματα, σιωπηρώς έφήρμοσε τήν υπόσχεσίν του ταύτην μηδό
λως Ααμβάνον ΰπ’ δψιν τά ΰπό τών στρατιωτικών Σωμάτων 
αναφερομενα μηδε ποοβαί«ν εις διαμαρτυρίαν τινά. 'Γπάρχει 
αλΑω,^.ε έν τφ πρωτοκολλοι τον 'Γπουργείον τών Στρατιωτι- 
κών ^Κ,,ιτελ. 1 πηρεσία ΔιεύΟυνσις Λ’ εισερχομένων αναφορά 
υ- ά,ίΟ. 1Ι35/2Ι-4-16, δι’ ής ή Λιενθννσις Μετόπισθεν 
έρωτς. έάν ό άνθυπολοχαγός Άβδής θ’ άναμείνη αποστολήν 
υλικών, καθόσον ο: Βούλγαροι δεν άποστέλλονσι τοιαότα.Έχ τον 
έγγραφον τούτον Οά ήδύνατο ίσως έάν δεν είχεν έξαφανισθή 
μετα .̂ών άλλων εγγράφων ΰπό τών χατηγορουμε-νων —νά συνα- 
χθή οτ: ή κατα την εποχήν εκείνην συνεργασία μεταξύ Ελληνι
κών και Βουλγαρικών Στρατευμάτων είχε φΟάσε: εις τοιοΰτον 
σημειον, ώστε ν άποστε/Αωσιν οι Ιίοΰλγα,οοι ύλιχά πρός έχτέ- 
λεσιν έργων ΰπό τών Ελληνικών Στρατιωτικών Αρχών, «τινβ
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&«6αίως θά ήσαν τιροωρισμέν* χρος 6ξν-ηρέτγ;αίν τής ένϊβχο- 
μένης Γ6?μανο6ςυλγβρ(χής βίσβολτίς.

Θά ήϊύνβτό τις ίτως νά άντιτάξ ]̂ «ίς τά ανωτέρω δτι κατό- 
7:̂ ν τής έν τή Λίοκή Β;βλφ ΰχ’ άριθ. 45 αναφοράς τής 6τ;ς 
Μεραρχίας, άφ’ ένος μεν έχαρακτηρίσθη ή κατάληψες τών 
ίίχερκείμένων τού Λεχόβου λόφων ώς ΰπέρδαοίς τών σομαεφω- 
νημένων καί ένετάλη ή 6τ, Μεραρχία νά γνωρίστ; τφ Βουλγάρω 
ταγματάρχη), δτι άχατάται χερί τής αομφωνίας καί οτι εν χάτ)) 
χεριχτώοει το άναφνεν ζήτημα θά λνθή 6πδ τών Κυβερνήσεων 
(ϊδε Λ. Β. άρ(0. 46), άφ’ ετέρου ϊέ  ο Πρόεδρός τής Κυβερ- 
εεως Στέφ. Σχουλοόϊης άχηύΟυνε διά τοϋ έν Σ:φ:? Πρεσβευ- 
τοΰκ. Ναουμ ί(αμαρτυρίαν διά την γενομένην τούτην -αράβα- 
5ΐν τών συμφωνιών (Λ. Β. άρ(0. 47). Φαίνετα: όμως δτί χρό- 
ί'.ειτο: χερί τυχικής διαμαρτυρίας, διότι δυο ημέρας χροτερον 
έςεδίδετο ή ύχ’ άριθ. 1228 τής 27 Άχριλίου τοϋ 1916 δια
ταγή, καθ’ ήν ώρίζετο δτι «ίο.» έχήλΟεν ΰχέρδασις τής όροθετι- 
χής γραμμής είς τινα σημεία εγγύς χάντοτε τής γραμμής̂  τού
της χρδς άμυντικήν έγκοτάιτοτιν, θέλετε ζητησει την έχκε- 
νωσίν των, εάν δ’ οί Γερμανοί ή οί Βούλγαροι έχιμεινωσι χρο- 
βάλ),οντες λόγους άμύνης καί χεισθήτε χερί τής άχολύτου άνά- 
γκης τοιοΰτου μέτρου, τότε θέλετε έχιτρεψει τούτο άναφερον.ε» 
ήμΤν», την δέ 4 Μοίου 1916 ή Έχιτελική Τχηρεεία έχληρο- 
φόρει τον ύχοστράτηγον Γεννάδην εχί σχετικώ τηλεγράφημά.ι 
αυτού οτι «δν οί Βούλγαροι ή οί Γερμανοί χοταλάβωσι τμήμα.α 
χέραν τών οριζόμενων διά τής άχο 27 Άχριλίου 1916 δια.α- 
ϊή?ι μή χειΟόμενο: νά έκκενώσωσι τα κατοληφθεν.α με,.η 
άλλα μή έξασκούντες βίαν, δεν θεωρούμεν συμφέρον νά διατο- 
'/θή έκ μέρους υμών αύτοβούλως οτκησις β ί«ί ειδικής 
χρός τούτο διαταγής (Λ. Β. συμπλ. άριθ. 17). Έχ τούτων 
φαίνεται, δτι οί κατηγορούμενοι διατάσοοντες τήν οην . ε̂ραρ 
χίαν νά μή χροβή είς βίαν κατά τού Βουλγάρου τ^ματαρχου, 
«λλ4 ν4 άφΙοι «Μ ν έν Λεχέίφ, «!ϊ«> ίψ "  
όι’ άριθ. 1228 !ι«τογή; ρύΟμοιν ίοά ςητήμ««;, 1  »;“■
μίρννρία ο,έ,ώ, ϊ,ά  τής Κ.6,ρ ν ί™ ; *ρές νή, ΒίνΑγμρ̂ αν 
ήτο χράξις τυχική άνευ χεραιτέρω τίνος σημασίας. Το δ αχο- 
τέλεσμα ΰχήρξεν, δτι οί Βούλγαροι χαρέμει·«ν έν Λεχόβφ. ^

Τήν 27 Άχριλίου 1916 έξεδόθη ή ύχ’ άριθ. 1228 διαταγή
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τής Έττιτελιχής ϋζηίετίας τ«ϋ Τx;·̂ ργβ:ο·̂  των Στρατιωτικών 
(Διίόθννσις Δ') ττρος τάς Διοικήσεις Γ' καί Δ' Σωμάτων 
Στρατοί) και Φρουρίων θεσσαλονίκ7;ς καί Καδάλλας. Ή δια
ταγή αΰτη φέρουσα τάς μο%Όγρ«φάς των κα:ηγορουμε·)ων 
Β. Δουσμανη καί I. Μεταξά άναστέλ?.ει την ίσχίιν τών 
υτ’ άριΟ. 194 καί 633 διαταγών, διατηρούσα έν ίσχόϊ την 
ΰα’ άριΟ. 774 διαταγήν, καί ορίζει δτι «εις το τμήμΛ Άλή 
Μαουτούς 1650 μέχρι Σεϊμέν-Καγιασί θέλει άζοκρουσΟή διά 

"5τ« αροέλβσις τ:εραν τών 500 μέτρων, ομοίως 
δέ καί άτο Λιουμνίτσης μέχρι Κετσίχ-Άγιά». «Εις το τμήμα 
άαο Πρέοχας μέχρι Κετσίκ-'Αγιά ή ΰπέρδασις τών συνόρων 
δεν Οά εαιτρατή έν ανάγκη καί διά τής βίας, δκου δέ οί 
Βούλγαροι ζαρεδίασαν την χρος τδ μέρος των ούδετέραν ζώνην 
καί τα ήμέτερβ φυλάκια νά χροχωρήσωσι καί κοταλάδωσι 
τούς έχί τής δροΟετικής γραμμής σταθμούς». «Τά οχυρά 
χλήν Ντοδά-Τεχέ θά άντισταθώσ; διά τής βίας εναντίον 
χάσης καταλήψεωςη. «Έάν έχέλθωσι συμχλοκαί μεταξύ ήμε- 
τέρων μετά Βουλγάρων ή Γερμανών, τά Σώματα Στρατού 
καί αι Μεραρχίαι νά μή λάδωσι γενικώτερα μέτρα χρίν ή 
έκδώσωμεν διαταγάς».

Προτού δωσωμεν την έξήγησιν τής ύχ’ άριΟ. 1228 διαταγής 
ταύτης ανάγκη νά σημειώσωμεν δτι τής χερί άντιστάσεως δια- 
ταγής εςηρεΟη το Ντοδά-Ντεχε, καθ’ όσον έχέκειτο ή ύχό τών 
I έρμα οδουλγάρων κατάληψίς του, ή δτοία μόλις χροελήφΟη 
6x0 τών Άγγ^Λγάλλων, ό έχί κεφαλής τών όχοίων μάλιστα 
Αγγλος Στρατηγός—ώς Οά ήδυνατο ένώχιον τού ακροατη

ρίου νά βεδαιώση ό μάρτυς Πάζης—ρητώς είχε χρος αυτόν, 
δτι ακριδώς διότι εγνωριζον την μελετωμένην ύχό τών Γερ- 
μανοδουλγάρων κατάληψιν, ήΟέλησαν νά ματαιώοουν ταύτην 
καταλαμδάνοντες αυτοί τό οχυρόν. 'Γχάρχει άλλως τε ή ύχ’ 
άριΟ. 1959 διαταγή τού Φρουρίου θεσσα)Λνίκης διατάσσουσα, 
δχως «ή μεταφορά τού υλικού τού Ντοδά-Ντεχε μή γίνη άντι- 
ληχτή, έχισχευδομένης τής χρος τούτο εργασίας» (δρα φά· 
κελλον έγγραφων Α').

Δύο τινές έςηγήσεις δύνανται νά δοΟώσιν εις την ύχ’ «ριθ. 
1228 διαταγήν, ή μία έχιεικεστέρα, ή άλλη αληθοφανέστερα, 
χωρίς ουδέ ή χρώτη νά εί'υαι εις Οέσιν νά τροχοχοιήση την



θέβιν των κατηγορουμένων ά“0 άζόψίως ένοχή; των διά την 
τΐίίάδοσιν τοΰ Ροΰ~ελ καϊ τής Ανατολικής Μακίδονιας.

Κατά την τρωτήν ή ΰπ’ άριΘ. 1228 διαταγή ΰπήρξβ συνέ
χεια τής 6x0 των Βουλγάρων ταρββιάσεω; τής οΰδετερας 
ζώνης. Ουτω ό μάρΓυς υποστράτηγος Γιαννακιτσας καταΟετει 
«ότι ή διαταγή 1228 έξεδόθη, διότι ταρεβιάσθη^ΰχο των^ίερ- 
μχΛ^Οϋλγάρων ή χρός τδ μέρος των αυδετέρα ζώνη καί έγκα- 
τεστάΟησαν ουτοι εις την όροΟετικήν γραμμήν έγείροντες ε̂ν 
αΰτή δχυροματικά έργα». Ό συνταγματάρχης Κλάδος εκφραζει 
τούτο σαςέστερον. «Φρονώ ότι ή τελευταία αύτη διαταγή δεν 
ιημαίνει άλ).αγήν πολιτικής. Φρονώ ότι έξεδόθη ίνα χαρεμ- 
χοδισΟώσιν αί ληστρικαί εχιδρομαΐ τών Βουλγάρων χρος κατα- 
ληψιν μικρών τμημάτων εδάφους και άποφευχθώσ.ν α. με.α 
τούτων καΟημεριναί χροστριδαί. εν ώ συγχρόνως^αρέμενε στα
θερά ή αρχική άχόφασίς των νά μή άντιταχθή βια κατ αυτών 
έν χεοιχτώσει χροελάσεως». , ,

'ο 'ιρ ί ιτ .ς  τής έξηγί^ίω ς ο5το; =?ο«!>οίί' 
τί,ς έν ,ίά ίω ς τής ϊα τα γ ή ς  άνοχήν έ» μέρτ»ς 
τατών τών Γε5μ«'.ο4:ολ·[«:1*ών ότ:«,-.6α«'.ών, ον! οτ.>]?!(= 
ίν ί  τϊίίττώ 'τε. ήθελε νά ς ίτά ςη  τάς Γε?μ»·Λ!«ολ^αίΐχ«. 
τίντίά νεις, νά τε01··/ϊ «ότή βότη τήν έτιχορωιιν τ.]ς τε , - 
τα »ς Βοολνμρ,μής ότε?5αοίας, τής τοο_Λεχο6ον, ως »νω· 
τέ=ω έήεθήχμμεν, ο ϋ έ  νά έςιτμέτς, έν τω τομει - 
τονς-ΣεϊμένΚμγιατΙ τήν μέχρι 300 μ. τ ίοε·»"", 
ίηλ. έχείνω έν ώ χ ϊ ί  ή έλαχίττη τροέλχτις «το ττ„ - ν .  
γομμμής τ^ή Μ τέλ.ς, ένθα ή νοΟ,-ΛΑ  γραμμ». 
τά ε!ς τάς χλ .τό ; τ,5 ό,νοος ριττέμενμ ημετερμ 
άνίχανϊ τοός τ ίε ιν  άντι'οτατιν. Ά λλα χ τ . ι  - -  ■ ? 
έςήγ,οιν, ή !ι« τ .ν ή  τολλφ μάλλον είχε ο»τον «ντ 
ν ή ο ί’τ , ί ς  μή όντας έν χνώοε. τώ, μοοτ,χων ο ο μ ^  ·  
(όρμ χατάΟεο.ν Ν. Πολίτο»), δ χ«·.» .
Μοοχότοολος χρίνε·. ταίτην ώς
.•.χήν', 6 !έ  οο,ταγματάρχχς ΙΙάεχ.ο;_·5« ω ,  ^ - ·
ιάλληλοι ϊ.αταγα! α'. άντιφμτιχμι εςε-ο3ςναν _ . ■
λοψ,ν το-,ν ςροοονεννοήοεων χμ! _ ώε 9»''Τ1 ^
χροήλΟε τυχαίως καί 
σεως τών οχυρών".

^νοήσεω ν λ * .  τ .■ ,
έχ Χϊχής ώω: ένεοχείμς τη; Λο.χη- 

Ή !ιμτ«ϊή μδτη έςεϊίΟη !ήλα?, οοχ·.
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όνα τοχη βφβίμογής 6ιό των έν Μ«Χ£ί5νίι? στρατευμάτων, 
*ρος α ϊίτιυΟυνετο, βλ).’ ίνα γίντ) γνωστή εις τους Άγγλο- 
γάλλους και άποκοιμήσγ] τβς 6ϊονο:ας των. Διά τοΰτο δε ούτε 
κρυπτογραφική οΰτς απόρρητος είνα*, καί ένω ή τήρησις τής 
εχεμύθειας των έν ταίς ΰπ’ άρ;θ. 194 καΐ 633 διατασσομένων 
«άποτελεϊ ΰψιστον εθνικόν συμφέρον», έν τή ΰπ’ άρ;θ. 1223 
οΰδεμία συνιστάτβι έχεμύθεια χαρερχομένων των συντακτών 
ταΰτης τό ζήτημα έν σιγή. Δια τοΰτο δε έχεδείχθη και εΐς 
τους Συμμάχους, ώς ό έν Καβά?Δς χρόςενος τής Αγγλίας 
διεδεθαιωσε τον υπασπιστήν τού Δ' Σώματος στρατού έχι* 
λβρχον Κεφαλον. Είναι ό φό€ος μήπως «χροδοθή τό μυστικόν 
βις τ.υς Αγγλογάλλους», εί^αι ό κίνδυ'.ος των «άχριτομυΟιών», 
οι οποίοι ή/άγκασαν τους κατηγορουμένους να έκδώσωσι τήν 
εικονικήν ταυτην διαταγήν τής άντιστάσεως (δρα διχλ. εγγρ. 
IV καί III). Ακριβώς δ’ ή τοιαότη σημασία τής ΰπ’ άριθ. 
1228 διαταγής συνέτρεξεν εΐς τήν άταςίαν τής κοινοποιήσεως 
αυτής, ώς καταθέτουσιν ο! μάρτυρες Ζήρας καί ΙΙάσχος, ό 
μεν πρώτος, οτι «κατόπιν τής έκδόσεως των αντιφατικών δια
ταγών καί τού τρόπου τής κοινοποιήσεως αυτών συνέχεσε διοι- 
κηται τμημάτων να εΰρεθώσιν εις δυσχερή θέσιν, ουτω «όταν 
ώς διοικητής χροκαλόψεως τοΰ Μχέλες έζήτησα χληροφορίας 
-.αρά τής Μεραρχίας μοΰ έδόθη άπάντησις νά συμμορφωθώ 
προς άμφοτέρας», ό δε δεύτερος «δ διά τής ύχ’ άριθ. 1228 
διαταγής οριζόμενος τρόπος ένεργειας ήτο επικίνδυνος διά 
την ασφάλειαν τοΰ δχυροΰ καί άντέκει^ χρός τον ενδεδειγμένον 
τρόιΜν τής ένεργειας αΰτοΰ. Εΐς άχάντησιν αναφοράς μου μοί 
έγνώσΟη, οτι εν τέλει θά ουνεμορφούμην χρός τήν διαταγήν 
τοΰ Γχουργειου, ητις ώριζεν, δτι, άν δεν καταστή δυνατή ή 
έγκαιρος μετά τοΰ Γχοβργβίου συνεννόησις, θά έβηρμόζετο ή 
υπ’ άριθ. 633 διαταγή».

Η αχό 23 Μαρτίου 1916 ΰπ* άριθ. 12 δήλωσις τοΰ στρα
τηγού Φαλκενχάϊν (δρα διχλ. εγγρ. XXXV) δεν άχετέλει τό 
τέρμα τών μεταςό τοΰ Έχΐ’ελείίυ καί τής Γερμανικής ατρα- 
τιωτικής διοικησεως διαπραγματεύσεων. Δυο τινά άποτεύωΰσι 
τό άντικειμενον αυτών; ή άξίωσις, δπως οΰδεΐς βο λ̂γαρος 
είσέλθη εις τό Ροΰχελ και οι χερΐ τής άκεραιότητος καί ανε
ξαρτησίας τής Έλύ,άδος εγγυήσεις. Καί δσον μεν άφορς τήν



“ρωτην άξίωσίν το5 Έπ(τ6λβ[ου, φαίνεται δτι τελιχώς τούτο 
οΓεχωρητε διότι τόσον ή οχ’ βριθ. 1484 όσον καί ή ύ*’ άριθ. 
1507 διαταγαι έξεδόθησαν εν γνώσει τού 0τι τά εΐσδάλλοντα 
■στρατεύματα άζετελούντο κατά κύριον λόγον εκ Β:νλγαριχών 
δννάμεων. Όσον δ’ άφορφ τάς τολν^υλλήτοο^ έγγνήσεις 
«χομεν το ύχ’ άριΟ. 355 τής 1/14 Μαίου 1916 τηλεγράφημα 
■τού εν ΆΟήναις ΙΙρεσβεοτού τής Γερμανίας χρός τό 'Γχονρ- 
γειον Εξωτερικών εν Βερολίνερ (5ρα διχλ. έγγρ. XXV) έν φ 
ο ΙΙρωΟυχουργος χ. Σχουλούδης δηλοϊ εις τον Μίρμχαχ «δτι 
ητο απαραίτητον νά εχη κατά τό δυνατόν έγγραφους εγγυήσεις 
οτι, έπιτευχΟέντος τού έχιδιωκωμενου στρατιωτικού σκοχοΰ, οΐ 
Βούλγαροι θά έχκενώσωσι τό ΰχ’ αυτών καταληφΟησόμενον 
Μακεδονικόν έδαφος». Καί ό Γερμανός Πρεσβευτής χροσ- 
ίίέτει εν τελεί τού τηλεγραφήματος του «Νομίζω οτι αί δυνά- 
(Αίναι νά χροκύψωσιν εκ τής καταλήψεως τού Ρούχελ δυσκο- 
λιαι δύνανται νά μετριασΟώσιν διά χαρομοίας δηλώσεως».

Πράγματι άρθείσης χάσης τυχόν ΰχολειχομενης δυσχερείας 
σήν 9 Μαΐου 1916 ό κόμης Μίρμχαχ Πρεσβευτής τής Γερμα- 

έν Έλλάδι καί ό Γ. Πασσάρωφ Πρεσβευτής τής Βουλ- 
γαριας εν Έλλάδι άχευθύνουσι τάς έν τή Λ. Β. ύχ’ άριθ. 48 
καί 49 διακοινώσεις, δι’ ών ή Γερμανία καί οί Σύμμαχοί της 
ίσρισκόμενοί εις την ανάγκην, δχως εΐσέλθωσιν εις τό Έλλην. 
έδαφος καί έξασφαλίσωσι δι’ εαυτούς τήν δίοδον τών στενών 
■ής φάραγγος τού Ρούχελ, χαρεχουσιν εις τήν Ελλάδα τάς 
ακολούθους βεβαιώσεις: 1) Ή έδαφική άκεραιότης τού Βα
σιλείου έσεται άχολύτως σεβαστή. 2) Τά συμμαχικά στρατεύ- 
ματα θά εκκενώσωσι τό Ελληνικόν έδαφος ευθύς ώς χαύσωσιν 
υφιστάμενοι οΐ στρατιωτικοί λόγοι οί άχοιτούντες τήν ενέργειαν 
σαύτην. 3) Ή Ελληνική Κυριαρχία έσεται σεβαστή. 4) Ή 
άτομική ελευθερία, ή ιδιοκτησία καί τό υφιστάμενο·/ εκκλησια
στικόν καθεστώς έσονται σεβαστά. 5) Διά χάσαν ζημίαν 
“ΡσξενηΟεϊσαν ΰ*ό τών Γερμανικών (Βουλγαρικών) στρατευ
μάτων κατά τό διάστημα τής παραμονής των είς τό Ελληνι
κόν έδαφος θά καταβληθή άχοζημίωσις. 6) Οί σύμμαχοι θέ- 
'̂δ̂ σι χροσενεχθή κατά τρόπον απολύτως φιλικόν προς τον 

ΧΑηΟυσμόν τής χώρας.
Τήν λήψιν τών Διακοινώσεων τούτων έγνώρισεν δ τότε Προ)-
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0;>Γου?γος καΐ 'Γ-:!>;5γος έ::! τών Έξ^ίίειικ-όν Στβφ. Σχο̂ - 
λςύϊης ::ρόί ΐ'.ύς ΙΙρεσβεΰτά; τής Γερμανίας χ ϊΐ Εο-λγα:ίας 
ϊιά των βν τή Λ. Β. ύ~’ άριθ. 59 κ ϊί 51 3ημθ3ΐίΐ>θέντων 
εγγράφων τιυ μή κρωτ:κολλτ;θ8ντων έν τφ 'ΓΜΐ>ργ8:φ τών 
Έςωτεριχών (ό?2 ν-βτάΟειιν Καρβτζά), έν ε ΐ; ή φράσις «έχω 
τήν τιμήν νά φέρω εΐς γνώίΐν ύμών, δτι λαμβάνω ύχόστ;με;ω- 
5ΐν πάσας τάς έν αντή περιεχομένας ϊηλώσεις)) έχε: σημα
σίαν άποδσχής των δηλώσεων και πλήρονς συμφωνίας τίσον 
έπί των παρεχόμενων έγγυήσεων δσ̂ ν κα! έπί τού γεγονίτος 
τής εισβολής (δρα κατάΟ. ΙΙυλίτου). Ταΰτοχρίνως δέ δια 
τού εν τή Λ. Β. συμπλ. άριθ. 50 δημοσιευΟέντο; τηλεγραφή
ματος ό Στ. Σκσυλονδης έγνώρισεν εΐς τον έν Βερολίνού 
Πρεσβευτήν τήν λήψιν καί αποδοχήν των διαχοινώσεων καί 
παρεχάλεσεν αΰτδν να ευχαρίστηση εκ μέρους του τήν Αΰτο· 
κρατοριχήν Κυβέρνησιν.

Όποιαν σημασίαν άπέδιδον οί Γερμανοί εις τάς δηλώσεις 
αυτών συνάγεται καί έχ τού υπ’ άριθ. 37ο τής 13 Μαίου 
1910 τηλεγραφήματος τής έν ΆΟήναις Γερμανικής Πρε
σβείας προς τό έν Βερολίνψ 'Γπουργεϊον Εξωτερικών, έν φ 
ό Μίρμπαχ αναφέρει δτι έν τή Γερμανική διακοινώσει τδ 5ον 
έδάφιον διετυπώΟη κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε οΐ Γερμανοί νά 
έγγυώνται μόνον διά πίταν ζηκίαν προςενηθησομένην ίιπδ Γερ
μανικών καί οόχι ΰπδ Βουλγαρικών στρατευμάτων. Οΰτω ή 
έγγΰησις αυτή άπέβαινε γράμμα νεκρόν, αφού ή κατοχή έμε/.λε 
κυρίως νά ένεργηΟή διά Βουλγαρικών στρατευμάτων. Πλήν 
ταΰτα ήσαν έπουσιώδη διά τοίις κατηγορουμένους οίτινες ουδέ
ποτε άπέδωκαν οοβαράν σηματίαν εις δϊωι ταΰτα τά ανταλ
λάγματα και τάς έγγυήσεις, φρονοΰντες ότι δεν έπρεπεν 
ένεκα τής έλλείψεως τούτων νά ματαιωθή ή χραγμάτωσις 
τών έγχληματιχών αυτών σκοπών (χβλ. προηγουμένας δια
πραγματεύσεις).

'Γπδ τάς προϋποθέσεις ταυτας καί κατόπιν τών ανωτέρω 
έκτεΟεισών ύπερδιμή-.ων διαπραγματεύσεων, έμφανίζονται τήν 
πρωίαν τής 13 Μαίου 1916 ξέ'υα σ^ατεΰματα ήτοι ΓερμανΟ- 
βουλγαρικά προ τού έρόματος τοϋ Ροΰπελ.

Τήν πρωίαν τής 13 Μαίου 1916 περί ώραν 9 καί 45' π. μ. 
έΟεάΟη έπΙ τής αμαξιτής οδού τής άγούσης άπό Λιβουνόβου



-.4- .1 , γ έφ ,.„  τής Κο4)λ ;  φ Ά τ ,ί Γερμ«=ί»Α7α?.*)ι 
/.««ρχομένη -?4 ί ™ Ρ ί5«λ . Τής φάλαγ·Ι05_ΐ»ϊ'·,5 
ίεύετρ Γερμανικόν ίςτεικόν, μόλις ϊε  ττμτο έφΟμιεν εις εο 
ίόψος -ής γεφίρμς τής Κοόλμς, Βοόλγίρος «ξ.Βμ«τ·.κ»ς εγνω- 
εΐνίο ίη ίν εΙς ,όν έ^ί τής μ,«»λ4ψεε.ς δτ; τμήμα Βενλγμ- 
ραε5 καί Γερμμνικώ οτραιμν «4 είτβϊλτι ε.ς το Ελληνικόν 
έϊκφος τήν μεοημήρίμν ςροηνΟομένης ίλης ΓεομΟ» είςίΜο.

Ό διοικητής τοδ Φ;οο,= ίοο ταγματάρχης Μαοροοδης «νε- 
ςερε διό τής ύιτ' ά?ι9. 151 >ι'«» ότειγομοης τηλεγραφικής 
άναφορας τον τό γεγονότα ταίότα ε'ς τε την VI ^αρχι^ 
καί τό Φροόριον Θεοταλοιίκης, σογχρόνως δ' αηοατειλας τον 
όταοηοτήν το» δ-οις σονεννοηΟή μετά το» Γερμανόν αξιω
ματικοί «τέτοχεν, δ=ως τό κροελάταντα τμήματα .«.νρΟω.ιν 
εις τήν όροβετ,κήν γραμμήν, το» Γέρμα»» όμως δηλω.αντος 
ότι αεοί τήν μεαημδρίαν ίδει νά τφ ίχ.τραςη η ειτο-ος εις 
τό Φροόριον, διότι τοιαύτας διαταγής εχει (ιδε Λ. Β. ο»μ·
Ζλ. άίΐθ. 18). , ,  , . Μ-μ,ί

Ό όχοοτράτ,γος δ,οικητής τής 0ης Μεραρχία; Α.^Μ.α.· 
ρας άμΛ τη λήψβί τής αναφοράς ταύτης ζί»β5η ϊΐς 
μίνα μέϊρα ΐν τή ζεζοιΟήσί!, δτ; εοε! να εφαρμοοτί ·τ·̂
« ίθ . 1228 Γ. Σ. διαταγήν, α') Άνέφερε ζρος «  Δ -  μα 
οτρατο» ζητών όδηγ.'ας (1451/13-5-10, ήν ιδε εν κατα_θ..ε. 
Μχαίρα). β·)Α ιίτ.ξε τό όχορόν
κάσαν αροϋ,ασιν των Βοολγάρων χέραν των 500 μ-.?ων εν 
τεΟΟεν τής όροΟετικής γραμμής, το» λοχο» Εσκιτ,η σ».
κεντροομένο» εις τό όχιφόν (!δε 'Γ";ΐ’·'’ΐ8)ν· σύν̂
γ') Έ» τή κροίλέψει της σμρραήεως διετα,- τ» 
ταγμα -εζικο» νά τεΟή έν έχιφολακή (14-' / -
και βμαδντερον μίαν μέν διίΛχιαν μετά μια. ιμΟ-Ρ =
6ό)αον καίοόλαμοό χοροβολικοό νά έγκατασταΟη εις . 
χίνα 1255 ορός χαρεμκόδισιν ιεάσης όκειΟεν /!” ,'■ ^
ΓερμανοΟοολγΧων (1453/13-5-10 αότοΟ.) το̂  »χολθι« 
σύνταγμα μετά των εεολ.6όλων νά καταλαβη τ , 
τίας έήόδ.» τής Στενωχού χρός χαρακώλν,ιν εχθρικής
λάοεως (1455/13-5-10 αότόθι). Έχισης
μα,Οώ,ι χρός ίμ .. .»  τά ' ’^ Χ / 'Γ τ ; λ ί ζ
Σ-άοτιστα καί οί λόχοι Τ σ ιπ ‘1··". Κρο»ο»6ο» κα αρ
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(1452/13-5-16 βύτόθί). Έθίαβν έν έ^ιφυλαχη τδ 16. 17
σύνταγμα αεζϊχοο καί τ ψ  VI Μϊίτβν όρειβατίχο; ~υροδο-
λικοί (1457/13-5-16 βύτόθι). Είϊο'οίησβ χβρί τών ενίργείών 
·«!> τα? V καί XI Μβραμχιβς καί άνεφεοβ βίς τδ Γ' Σώμα 
στρατού δτι 2(βτάξας βιαίαν άντίστβσιν βχχινβΐ βντδ? τί;ς 

Μεραρχίας αρος τδ Σ:δηρόκαστ?ον (1458
13-5-16 αατόΟι).

Σχεϊον ταοτοχρονως ό λοχαγδς Βουής τοΰ 27ου Πεζικού 
Συντάγματος άναφέρε: εις την VI Μεραρχίαν δτι Γερμανικά 
στρατεύματα είσήλθον εις τδ Ελληνικόν έδαφος εις τδν Το
μέα Το;;ολνίτσης καί προχωρούσι τρδς κατάληψιν τών ύκερχει- 
μένων τής Βετρίνης υψωμάτων (ίδε αυτόθι ώς καί 1459/13- 
5-16 διαταγ. VI Μεραρχίας;.
_ Τδ Δ' Σώμα Στρατού διά τών εν τή Λ. Β. συμαλ. ΰχ’ άριθ. 
αριθ. 19 κα: 20 δημοσιευθεισών αναφορών του χρός την Έχιτε- 
λικήν 'Γχηρεσίαν τού Τχουργείου τών Στρατιωτικών εξέθηκε 
τα συμβάντα, εζήτησεν οδηγίας γνωρίζον δτι μέχρι λήψεο)ς 
τοιούτων θέλε: συμμορφωθή χρδς την 1228/27-4-16 διαταγήν.

Ταΰτοχρόνως ό Διοικητής τού Φρουρίου Θεσσαλονίκης Μεσ- 
σαλας̂  τηλεγραφεί αρδς τδν ΰχοστράτηγον Δούσμανην χερί τών 
γεγονότων, ζητών διαταγάς «καθ’ δσον ή ύχ’ άριθ. 633 δια
ταγής δεν  ̂εφαρμόζεται επί τού χροχειμενου άφορώσα άχλώς 
ε ΐ, εισβολήν εις το ημέτερον έδαφος. Βούλγαροι δμως ζηταύσι 
κατάληψιν τού οχυρού» (Ιδε Λ. Β. Συμχλ. 21). Έκ τής άνα- 
^ρος ςΤαύτης τού Μεσσολα-χροσώχου "λίαν έμπιστου τώ Έχιτε- 
.ειιρ—εξάγεται δτι ούτος έγνώριζεν ήδη, δτι εν περιχτώσει 

Βουλγαρικής εισβολής θά ετίθεντο έκ νέου έν ΐσχύϊ αί ύχ’ άριθ. 
194 καί 633̂  Δ^ταγαί, ή άχαίτησις δμως τών Βουλγάρων, 
Ο/.ως καταλάβωσι το όχυρδν αυτό καθ’ εαυτό, τώ εφαίνετο 
νεοφανής, δι’ δ καί έζήτει οδηγίας.

Π«?ί την μεσημβρίαν της 13 Μαίου 19|16 ό ΛΙέραρχος Μχαί- 
λαβών χαρά τού Δ' Σώματος Στρατού τήν ύχ' άριθ.

_ 13-5-16 διαταγήν χερί άντιστάσεως μέχρι λήψεως οδη
γιών έκ τού Κέντρου άφ’ ένδς μεν διά τών ύχ’ άριθ. 1461, 
1462, 1463 και 1470 τηλεφωνικών διαταγών του συνεχίζων 
τα ανωτέρω ληφΟέντα μέτρα χρός όργάνωσιν τής άντιστάσεως 
ενετει7.ατο δχως τά μεν χαρά τήν Μεθόριον τμήματα τής VI



Μβ^αρχιας ώσιν ετοιμβ άντίστβιιν, τ4 δ’ βν Σέρρβις σω· 
μ*τ* τής Μεραρχίας τβΟέντα ήδη έν β-ιφολαχή ώσιν βτοιμα 
όπως άνβχωρήσωσι την 3 άτ.ογβνμ«τινήν ώραν. Ά φ ’ έτερου δβ 
δια τής ΰχ’ όριθ. 1460 διαταγής διέταςε το Ροόχελ «5χως 
είδοχίιήση τους Γερμβνοβουλγάρους δτι αΐτησίς των ΰχεδλήΟη 
Ελληνικήν Κυβέρνησιν καί ότι ουτοι χράξωοί τό αΰτό. Προ 
λήψεως διαταγής Κυβερνήσεως εις οίανδήχοτε χροελασιν των 
εντεύθεν 500 μ. άντιτάςωμεν βίαν» (ίδε ταύτην εν χαταθ. 
Μχαίρα).

Ή διαταγή αύτη τής VI Μεραρχίας έχοινοχοιήΟη ΰχο τού 
Φρουράρχου τού Ροΰχελ ταγματάρχου Μαυρουδή εις τον επι 
κεφαλής τής Γερμανοβουλγαρικής φάλαγγος Γερμανόν αξιω
ματικόν. Έν τώ μεταξύ, εν ω ή Φρουρά τού Ροΰχελ είχε τεθή 
έν ουναγερμφ έτοιμη νά άντιμετωχίοη οίανδήχοτε χεριστασιν, 
οί Γερμανοδουλγαροι κατέταμον τήν φάλαγγά των εις τρία 
τμήματα καί άναχΓυχΟέντες έχΐ τού Βουλγαρικού εδάφους εδω- 
καν εις τό χρώτον τήν κατεΰθυνιιν χρδς τα χωρία Τριγγόδα 
κα! Χότζοδο (όλ. Τσιγγελι), εις τό δεύτερον τήν δεξιαν^δχ- 
Οην τού Στρυμώνος (όλ. Τοχολνίτσαν) και εις τό τρίτον—οχερ 
ουνεκεντροΰτο εις τήν γέφυραν τής Κοόλας—αΰτό τούτο το 
οχυρόν τού Ρούχελ (ίδε κατάθ. Μαυρουδή>.

Τήν 2αν άχογευματινήν ώραν Βούλγαροι Άντισυνταγματάρ- 
χης καί Ταγματάρχης μεΟ’ ενός Γερμανού ίλαρχου διελ6όν':ες 
διά φυλακίου τινός τού λόχου χροκαλυψεως Έσκιτζή και συ- 
ναντήοαντες λοχίαν Καραίτκον έδήλωσαν αΰτφ δια διερμη- 
νέως δτι «εντός ολίγου Οά έχεχείρουν τήν εισδολην όχωοδήχοτε 
-ρος κατάληψιν τού Ρούχελ καί δτι, έχειδή ενήργουν κατόπιν 
διαταγών τού Γερμανού Άρχυτρατήγου, Θά εφερεν  ̂δ Φ̂ρου- 
?*ρχος μεγάλην ευθύνην, αν χροοέδαλε τούτους διά των όχλων 
(άνθυχολοχαγός Κ. Φόρος, άνΟυχολοχαγός Κ. Παχανικολάου).

Τήν 2, 40' μ. μ. όντως καί αί τρεις φάλαγγες ήρχ:3«ν κι
νούμενοι ή μία διά τού Χοτζόδου χρός τάς άνατολικάς κλ ι̂τυς 
τού Ροΰχελ, ή δεύτερα έχί τής δεξιάς όχθης τού Στρυμώνος 
καί χρός τά αντερείσματα τού Μχέλες καί ή τρίτη έχί τής 
«μβξιτής οδού Κοόλας χρός τάς βορείους ύχωρείας τού̂  άχυ
ρού. Μή εχων νεωτεραν διαταγήν ό Διοικητής τού άχυρου διέ
ταξε τήν εναοξιν χυρός χυροδολικού, διά των ταχυβόλων των
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βν τφ οχΰίίώ 6ύι:ί5Χ0ίλ6νων, χ»τά τών βζΐ τής αμαξιτής όϊο5 
Κα:>λας ήϊη 1000 μέτρα "έραν τής όροΟίτιχής γραμμής αροε- 
λβυνόντων, ώς χαΐ αυρών Πεζικού ότ:ο τού λόχου αροκαλόψεως 
Εοχιτζίί;. Αί αρώται ριφΟείσαι βολαί δεν εσχον ώς συνέαειαν 

την «ναχαιτισιν τών Βουλγάρων, άλλα μόνον τον διασχορζιομόν 
•ών ..ρω.ων τμημάτων χαι την διαταςιν αυτών εις σχηματι· 
σμους ενάντιον αυρών αυροδολικοΰ. Κατόαιν τούτου διετάχθη 
αροοδευτική η"ΐ» έαχεν ώς ουνέαειαν ότι αάντα τά αροε-
λάταντα τμήματα άαεσύρθησαν αέραν τής όροθετικής γραμ- 
μής, χατόαιν τοΰ οαοίου δ ταγματάρχης Μαυρουδής διέταξε 
την ααϋσιν του αυρδς άναμένων την έξέλιξιν τών γεγονότων. 
Καθ’ δλον τδ διάστημα τούτο οί Γερμανοβούλγαροι ουδόλως 
έβαλον χατα τών ήμετέρων.

Περί τών γεγονότων τούτων άνέφερεν δ Φρούραρχος Μαυρου- 
δής τηλεφωνιχώς εις την ΥΓ Μεραρχίαν. Έλαβε δέ αερί την 
3 ώραν 30' την όα’ άριθ. 1472 διαταγήν ταύτης έχδοθείσαν 
εις έχτέλείΐν τής ύα’ άριθ. 1484 Διοτ. Τα. Στρατ. καί 
έχουσαν ώς έξης. αΚατόαιν 1484 έμαιστευτικής διαταγής 
Ταουργειου νά μη άντιοταθήτε—τίθεται έν ίσχύϊ ή διαταγή 
769/11-3-16 ή εκδοθεϊσα χατόαιν διαταγών τοΰ Ταουονειου 
633/9-3-16 χαί 829/10-3-16)) (Ιδε έχθεοιν Μαυ?ουδή).'

Ή  διαταγή 1484/13-5-10 Διαταγή Ταουργειου Στρατιω
τικών (Έαιτελικής 'Γαηρεσίας Λιεύθυνσις Α') άαευΟυνομένη 
τ.?ος τήν VI Μεραρχίαν, Γ' καί Δ' Σώμα Στρατού. Διοίκηοιν 
Φρουρίου Θεσσαλονίκης φέρει τάς μονογραφάς τού Αρχηγού 
τού Εαιτελείου Β. Δούσμανη καί I. Μεταξά ΔιευΟυντού .\ης 
ΔιευΟύνσεως, εχει δ’ ώς έξης.

(ίΚατόαιν 1451 αναφοράς VI Μεραρχίας, -χαθ’ ήν φάλαγξ 
Βοϋ/.γαρική ή Γερμανοβουλγαρική έδήλωσεν εις Ρούαελ, 0τι 
θά είσέλΟη ήμέτερον έδαφος καί ύα’ άριθ. 3403 άναφοράς 3:υ 
Σώματος Στρατού έντελ/.όμεθα, δαως εφαρμόσητε εις τήν αε- 
ρί-τωσιν ταύτην, τά διά τής ύα’ άριθ. 633 άαδ 9 Μαρτίου 
διαταγής μας έντελλόμενα, τήν δαοίαν θέτομεν έκ νέου έν 
ι^υ ι δια ^0 τμήμα τούτο τών συνόρων, εις δ ααρουσιάζεται ή 
εισβολή, αναστέλλοντες ώς αρδς τούτο τήν ύα’ άριθ. 1228/27 
Άαριλίου διαταγήν μας. ’Εαιδώσατε ξένφ στρατώ έντονον δια-
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μϊρτϋρι'βν» (δρα φάκβλ. εγγράφων Α') κ*ί χατάΟεαιν 
Μ^α'ρα καί Λ. Β. Σνμ-λ. άριθ. 22).

Συγχρόνως έκοίνο'οιείτο ή 6"’ άρ:0. 1507/13-5-16 Έμ^. 
Διαταγή 'Γχουργείοΰ Στρατιωτικών (Έζιτελ. 'Γτιηρ. Δ:ίύ· 
Ουνσις Α') ζρίς τήν Δ:οίκησιν Φρο·̂ ρί̂  ̂ Θεσσαλονίκης, φέ- 
ρουσα τήν μονογραφήν το5 Β. Δούσμανη κα: ορίζονσα οτ: «ό 
Διοικητής τοΰ Ροΰπε)., άφοΰ ϊηλώση "ρος τον Γερμανόν Διοι
κητήν των απέναντι τμημάτων, ότι προ τής γενικής εισβολής 
τοί3 γερμανικόν στρατού έν τή στενωπώ τού Δεμιρ-Ίσσάρ, έν ή 
και τό οχυρόν, είναι ήναγκασμενος νά άποσυρΟή τούτου, να 
νά άποσυρΟή μεΟ’ ολοκλήρου τής φρουράς συαπεριλαμβάνων δ,τι 
3ύνοται έκ τοΰ υλικού άναλόγως τού δοΟησομένου χρόνου κατό
πιν τών μετά τού Γερμανού συνεννοήσεων, άχρηστουμένου τού 
υπολοίπου (ίϊε  φάκελλον έγγραφων Α').

Αί ανωτέρω Διαταγοί εΐδικαί διά τό Ρούπελ έπε ε̂τάΟησαν 
έφ’ δλης τής Μεθορίου διά τής ΰπ’ άριΟ. 151Γ 13-5-16 Δια
ταγής τού "Γπουργείου Στρατιωτικών (Επιτελικής Υπηρεσίας 
Διεύθυνσις Α' προς τό Γ' κα'ι Δ' Σώματα Στρατού, τήν VI 
Μεραρχίαν καί τάς Διοικήσεις Φρουρίων Θεσσαλονίκης και 
Καβάλλας), ής τό πρωτότυπον σχέδιον δεν άνευρέθη ε!^ τά 
αρχεία τού Επιτελείου καί ής τό περιεχομενον κατά το έν 
τοις άρχείοις τού Υπουργείου άνευρεθέν επίσημον άντίγραφον 
(δρα φάκελλον εγγράφων Α ') έχει ώς εξής. «Έν περιπτώσει 
αδυνάτου δπως ζητήσητε εντεύθεν οδηγίας ένεκα διακοπής τη
λεγραφικών συγκοινωνιών διαταγή μας ΰπ’ άριΟ. 633 ισχύει 
δι’ δλην τήν μεθόριον καί άπαντα οχυρά. Γ' Σώμα Στρατού 
διατάξη Σύνταγμα προκαλύψεως δέοντα. Έκδώσατε εγκαί
ρως διαταγάς».

Κατόπιν τής λήψεως τών διαταγών τούτων συντελειται ή 
παράδοσις τού οχυρού Ρούπελ. Μόλις ό Ταγματάρχης Μαυρου- 
δής είχε λάβει τήν περί παραδόσεως ΰπ’ άριΟ. 1472/13-5-16 
Διαταγήν τής VI Μεραρχίας καί 151/13-5-16 Διαταγήν Φρου
ρίου Θεσσαλονίκης, ήρχισεν ή προέλασις οργανικών τμημάτων 
τού Γερμανοβουλγαρικού Στρατού καί ή περίσχεσις τού οχυρού 
—ώς έάν ταΰτοχρόνως είδοποιήΟησαν οί άρχηγοι τών Γέρμα- 
νοβουλγάρων περί τής επελθούσης συνεννοήσεως.

Τήν 7 μ. μ. ώραν τμήματα τών είσελαυνόντων έφθασαν εις



76

■μικράν άιόστασ(ν άίδ τών σί>ρμβτθ7Γλεγμ.άτων το3 όχυροϋ. Έκ- 
τοτί αρχίζουν μεταξύ του Φρουράρχου κα: κατ’ άρχας μεν τοΰ 
Βουλγάρου ταγματάρχου Νικόλωφ είτα ϊέ  τοΰ Γερμανού Ίλαρ
χου Τΐιϊοΐ ίιαττραγματευσείς χερί τοΰ τρόχου τής χαραϊό- 
σεως τοΰ οχυρού. ΑΙ συζητήσεις αυτα: χροήλθον έκ τού γεγο
νότος δτ; ή Διοίκησις τού φρουρίου είχε μεν λά6ει την χερί 
•μή οντιστάσεως διαταγήν τής VI Μεραρχίας, ϊ ι ’ ής ετίθετο 
έν Ισχυϊ ή υχ’ άριΟ. 633 Διαταγή, έν τή τελευταία δμως 
ταύτη Διαταγή ϊέν εγίνετο λόγος χερί χαραδότεως οχυρών 
εις τούς χροελαόνοντας Γερμανοδουλγάρους άλλ’ άντιθέτως χερί 
χαραμονής εν αύτοίς Ελληνικής Φρουράς. Οί Γερμα'«6οΰλ- 
γαροι άχήτων νά χαραδοΟή αύτοίς τό οχυρόν καθ’ όσον, ελε- 
γον έχιδεικνύοντες μάλιστα τάς περί τούτου διαταγάς, ό Γερ
μανός αρχιστράτηγος τού τομεως ενετείλατο, δπως ούίείς Έλ- 
λ.ην στρατιώτης χαραμείνη εν τφ δχυρώ. Ώ ς έκ τούτου ό 
ταγματάρχης Μαυρουϊής ένόμισεν οτι έχρεχε νά άρνηθή την 
είσοδον τών Γβρμανοδουλγάρων εις τό Ροΰχελ, εις δ'συνεφώ'Λίσε 
καί ή VI Μεραρχία (ίδε ΰχ’ άριθ. 1815/13-5-16 Διαταγήν 
«ύτής ώς καί την έν τή Λ. Β. Συμχλ. άριθ. 24 αναφοράν 
αύτής χρος την Επιτελικήν ’Γχηρεσίαν), ήτις δμως τελικώς 
εκρινε εουτήν άναρμοϊίαν έχί τού ζητήματος, χαραχεμχουσα 
εις την Διοίχησιν Φρουρίου Θεσσαλονίκης.

Πράγματι ϊέ  τούτο έν τώ μεταξύ έκοινοχοίησε χρός τό όχυ- 
ρον Ρούχελ την υχ’ αριθ. 1507 Διατ. Υ. Σ., χερί ής ανωτέρω 
(δια τής ύχ’ άριθ. 155/13-5-16 Διατ. αύτού) καί κατόπιν 
τούτου τήν 9ην χρωΤνήν τής 14 Μαίου 1916 ή Φρουρά τού 
•οχυρού άχασα έξήλΟε τού Ροΰχελ συναχοχομίζουσα παν δ,τι ήδύ- 
νατο έκ τού υλικού διά τών υπό τής VI Μεραρχίας τεθεντων 
εις τήν διάΟεσιν αύτής μέσων. Περί τής χαραδόσεως συνετά- 
χΟη χρωτόκολλον ΰχογραφεν ΰχό του φρουράρχου Μαυρουδή καί 
τού Ίλάρχου ΤΙιΐβΙ (ίδε σχετιχο Λ. Β. συμχλ. άριθ. 55, 28).

Ή φρουρά τοΰ Ρούχελ άχοσυρθείσα είς τόν σιδηροδρομικόν 
σταθμόν Δεμίρ-’Ισσάρ έματαίωσε διά τής άνδρικής καί ούτο- 
'δουλου στάσεως της τήν ύχό τών Βουλγάρων κατάληψιν τούτου 
δηλωσαντος τελειωτιχώς τού έχί κεφαλής αυτών άξιωματικού, 
δτι χρόχειται χερί χαρεξηγήσεως καί άχοσύραντος τάς δυ
νάμεις του 1000 μ. βορειοτερον. 'Ο λόγος, δι’ $ν οί Γερμανό-



6ούλγ«?οι ίϊν  έ::ρ*γμ*"θ™ίηι«ν την βναντίον το5 Δίμφ- Ισ- 
σά? ά-βιλήν, είναι ότι ή κατάληψες «5τη δεν σομχεριλβμ- 
6άνετο εις τα [ΐεταζύ 'Ελληνίχίΰ ΈχιτελεΛν κβι Γεριιανικης 
5τρατ(ωτ(χης διοικήσεως συμπεφωνημενα. Έπρόκε|το χερί αύ· 
θορμήτευ έχ(χειρήτεως έκ μέρονς Βονλγαρον τίνος αρχηγού, 
όοτις ό Ιϊιος βλέπων δτι το χραξικό-ημά τοο δεν εχετνγ- 
χανεν, ύχεχώρηοε δηλών δτι χρόχειται περί χβρεξηγήσεως. 
Εις τούτο άλλως τε σομφωνεϊ ή έν τή Λ. Β. σομχλ. αριθ. 
26 δημοσιευμένη διαταγή τής Έχιτελικής ΰχηρεσιας χρος 
τον όχοστράτηγον Μχαΐραν, καθ’ ήν «Είδοχοιήσατε Βουλγά
ρους δτι είς τας ανακοινώσεις τής Γερμανικής και Βουλγοι- 
ρικής Κυδερνήσεως ό σταθμός τού Δεμιρ-Ίσσάρ δεν περιέ- 
χεται είς τήν ζώνην, ήν έχεζήτησαν να καταλάδωσι» (χ6λ. 
κατάΟεσιν καί έκθεσιν Μαυρουδή, κατάΟ. Μχαίρα, κχτάθ. 
Μηλιώτου, κατάθ. Κλάδου χλχ.).

Γεννάται ήδη ή άχορία χώς μετά τήν υχαρξιν των μετά 
τής Γερμανίας συνεννοήσεων έκ μέρους των κατηγορουμένων 
καί μετά τήν εχίτευξιν συμφωνίας χεοί τής ακώλυτου εντός 
τού Ελληνικού έδάφους χροελάσεως των ξένων στρατευμά
των διά τε τής άχό τινων των αξιώσεων των κατηγορουμένων 
χαραιτήσεως αυτών καί διά τής χαοοχής των α̂ ίτουμένων εγ
γυήσεων χερί άχεραιότητος κλχ. έκ μέρους τών  ̂Κεντρικών 
Αυτοκρατοριών, γεννδται ·ή άχορία χώς έχήλθεν ή κατά την 
χαράδοσιν τού Ροΰχελ ρήξ:ς·

'ΙΙ λΰσις τής άχορίας ταυτης εΰρίσκεται είς δυο̂  τηλεγρα- 
φήμϊτα, 5-ινα ό ιρεοδίοτή; τής Βϊ»λ·(<ί?ίΐϊ 
στίίλι τήν 27 καί 28 Μ Λ» («ΜμΙνη» « Ι  μίΟττομίνην της 
ημτίλήφίως το5 ΡτίτΛ) τ;ός τόι ΠρωΟντονργόν Ρ«ΕοΛ«- 
6«>φ ( ϊ, ιλ . ϊγγρ. ν ν  μμ! ΙΠ). Ή  τηλτγραφήμοτο! τ«ντ» 
ίΐνμι οΰ μόνον ϊ'.μφωτιττιμά των γϊνομενων μμτμ τήν 
!οοιν ίΐί.αοίίων, άλλα *αί ά-ο*»λοττ«ά Ιά  την ενοχήν 
τώ, «ατ,γορονμένων. Ό -ως τφοηγοόμε». .ννεν«η-
οε.ς μορίως μετά το5 Έμ.τελεΙρο ί.εξήχοντο, ο.ω ; «·έ 
τά εχετιμά ζητήμμτι ή γνώμη τοδ Έχιτελειοο είνμι η ετ,- 
μρμτοΰοβ, οϋτω μμΐ χρομειμένοο χέρι τής χρμγμχ-οχοιη̂ οε 
τής Γερμμνιμής είεδολής, τό Έχιτελεϊον εΐϊοχοιειτχι οχί της 
Γερμμνιμής Πρεοδείχς μχ! χ«?ά τοίτοο άν«μενετ«:, ιν«
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“β ; σχετιχας δίβτ«γά·ί. Δι’ 3 καί το Έζιτίλβΐον φρο
νούν, δτι αύτο 3·».ούνβ'. το λαδόν χώραν έτ:εΐ305ιον σζίόδίΐ νά 
εςηγήστί] τούτο εις τον Παοσάοωφ.

«Μετά τάς γενομένα; δί'λωματικάς ενεργεία; τδ μέγα 
Έζιτελεΐον άνέμενβ νά τφ κο(νθτ«){ηθή ή ήμερα τή; αροελά- 
σεως τών Βουλγβιιχών στρατεομάτων, ϊίά  νά είϊοποιήοη τά 
Ελληνικά στρατεύματα νά μή αυροδολήσωσί. Λόγφ τή; ϊια- 
κο^ή; ίτ.ί 48ωρον τής τηλεγραφικής Ϊϊά Κορυτσάς συγκοι
νωνίας το τηλεγράφημα τό σχετικόν προς την προέλασιν Βέν 
έλήφΟη εις την Γερμανικήν Πρεσβείαν, είμή τό Σάβδατον 
εσπέρας 27 Μαίου τό μέγα Έπιτελεϊον ελαδε μίαν ανεπί
σημον άναχοίνωσιν, δτι τά Γερμανοδουλγαρικά στρατεύματα ώ- 
φειλον νά καταλάδωσι την στενωπόν τοϋ Ρούπελ. Τό Μέγα 
Έπιτελεϊον είδοποίησεν άαέσως την Κυδέρνησιν. Εις τάς 
11/2  Βίέταςε την φρουράν νά άποσυρθή άνευ άντιστασεως. 
Ή διαταγή αδτη έλήφΟη τήν 3 1/2 απογευματινήν ώραν, 
«Ώ.’ εις τάς 2 1/2 ή φρουρά ήνοιςε πυρ εναντίον τών χροχω- 
ρούντων Γερμανοδουλγβρικών στρατευμάτων. Μετά τήν λήψιν 
τής διαταγής ό διοικητής του Φρουρίου εζήτησε καί οδηγίας 
>Γί ο·φειλε νά πράςη περί τού Φρουρίου. Τήν 7 έσπερινην 
ώραν αί τηλεγραφικαί καί τηλεφωνικαί συγκοινωνιαι έχο- 
πησαν υπό τών Άγγ?Λγά)λων καί μόνον τό μεσονύκτιον ο 
Διοικητής έλαβε τάς νέας οδηγίας. Τό Μέγα Έπιτε?.είον 
έλυπήΟη διά τό έπειίόδιον τοΰ» κα| νομίζει δτι ήδύνατ: να 
προληφΟή, άν ή ημέρα τής προελάσεως έκοινοποιείτο έν καιρφ- 
Προτού γνίύρίζει τούτο τό Μέγα Έπιτελεϊον δεν ήδυνήΟη νά 
ειδοποίηση τήν φρουράν, ίνα μή προδώση τό μυστικόν είς τ:υς 
’Αγγ>Λγάλλους)> (διπλ. έγγρ. IV). Καί τήν επομένην επανα
λαμβάνει ταύτας ό Πρωθυπουργός Στ. Σκουλούδης παρακα- 
λών τόν κ. Ραδοσλάδωφ νά δεχΟή τήν λύπην του «διότι εν 
τώ έπεισοδίφ ούδεμία υπήρχε κακή πρόΟεσις, άλλ’ εν ατύ
χημα» (διχλ. έγγρ. III).

Ή υπαρξις τηλεγραφικής είδοποιήσεως περί τής εισβολής 
—έκτος τών ανωτέρω εγγράφων, δι’ ών άποδεικνύεΐαι χ/·η- 
ρως—δύναται νά συναχΟή καί έκ τών ακολούθων:

α') 'Ο μάρτυς Μαυρουδής κατα-Ιέτει, δτι ό Γερμανός Ιλαρ
χος Τΐϊϊΐίί τήν αυτήν ημέραν τής παραδόσεως απευθυνόμενος



χρ05 αύτόν χροτωχικώ; έςεϊήλωτβ την χτ.ίρίτί τον Βία την 
ίχθρικην οτάτιν τής φρουράς τοίϊ Ροΰχβλ, άφοΰ ώς ίλβγε 
χϊτηγορημΛτ-.κώς χροΰκλήθη συμφωνί* μίτά τής 'Ελλην(χής 
Κυ6ί?νή«ως καί κατόχιν αυτής Ιγενετο ή χροβλαιις χρος 
το Ροΰχβλ.

β') 'Ο μάρτυς Μαυρουδής καταθέτει, δτί «ή ώρα τής άφ(- 
ξίως τών Γβρμανοδουλγαρικών στρατευμάτων 9 και 45' τής 
χρωΐας έχΐ άναχβχταμένου χεϊίιυ χρδ τού όχυροδ «Ις φάλαγγα 
χυκνήν μέ μεταγωγικά έχΐ κεφαλής φέροντα γεφυροσκευάς, 
ώς έχίσης καΐ αΙ κατ’ εχανάληψιν γενόμεναι δηλώσεις τού 
Γερμανού αξιωματικού, δτι χρέχει νά τώ εχιτραχή ή είσοδος, 
καθ’ δτι ενεργεί κατόχιν διαταγών τής Κυβερνηοεως του και 
ή άχορία εις ήν ευρέθη δταν έβεβαιώθη χαρ’ εμού δτι θά 
δεχθή χυρά, ή άνεκτικότης νά χεριμενη άχδ τής 9 και 45 
X. μ. μέχρι τής 2, 40' μ. μ. καί τδ γεγονδς δτι τά Γερμανο- 
δουλγαοικά στρατεύματα δεν άνταχεκρίΟησαν, καίτοι βληΟέντα 
ΰχδ τού ήμετέρου χυροβολικοΰ, χάντα τούτα με χαμνουτι νά 
χιστεύσω, δτι αίόδηγίαι, ας είχον τά Γερμανο&ουλγαρικά στρα
τεύματα την ημέρα·̂  εκείνην ήσοιν έν χληρει αρμονία χρος 
τά ύχδ τής 033 διαταγής οριζόμενα, έχαναφερθείσης εν
ίσχύϊΐ). _ /,Γ. τ -

γ') Τδ ύχδ τού 'Γχουογείου τών Στρατιωτικών ( Εχιτελικης 
6= ,:ί .α 5ΐ γνω?ίζόμ=νον ::ρό; άν 0-ο.τ?ά.ηγον Μ=.ί?«, ότι 
«ε ί; τά ; άν»,5ΐνώτεις ττ-ς Γερμ«νι»ής Βο»/,γα=(»Γ,ς 
Κτίεμνήτε»; ί  ετ.θμό; τεί Δεμ!,:·'Ιτεά? ϊέ» =>='««·«' '· ϊ  
τήν ζώνην, ήν έτεζήτηΜν νά Μταλάίωτιν (ι!ε_ Λ. Β. 
ίριθ. 26), ίτεϊεανύει ότι τό Γεν. Έ=ιτελε»ν^ ε.χεν η-η 
λάβει τοιαύτην τινά άναχοίνωτιν, έν ή όρίζεττ ή 
τροελάτεως καί ήτις σννεφώνει αρός τήν να 
1/14 Μαρτίτν 1916 άνακ'λνωτιν (δρα ϊιΛ . επ?· 

ί ' )  'ο'πρωΟντον,τγδ; Στέφ. Σκτνλονϊη:
Κεντεικά; Αντοκρατορίας έντεντν ειαμαρτνριαν α..τ ·ϊ̂  - ^
191β' ίΐ ϊε  Λ. Β. άριΟ. 54), ή» δ ιΐικί»
Δν,άμετ, τή ; 'Λντά.τ Πρετβεντά; νά γνενρ,αωτ.ν εις 
> ' εν  ' -Λμ ’Κ“η"»*'κών «γωτις να εχιτκεφθωσ.νοι/.ειους Ιχουργους .ων 1·.,ω.--·*ω λ ρ

ανττί,ς εϋ ικώ ; έιτί τοίτω ή άφίτωιιιν αντιγραφον» ( ι -  ^ ■
άρ,Ο. 55). Όττίαν «ηματίαν έχει ή ϊιαμαρτνρια χντη, »να·
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γβτα'., ού μονον έκ της κβτβθέτβως τοΟ Κβρατζί—καθ’ ην 
«δ κ. Σκοϋλούδης άτοκρύ^των ά;:δ τον κ. Πολίτην κ*ί «μΐ 
την διβμίίφθβ'σβν αλληλογραφίαν, χβρήγγϊίλβν ήμίν να ®ον- 
τάξωμβν ϊίαμαρτορίας μέ την προόχόθβ5(ν, δτι ή χβτάληψις 
τοΰ Ροΰχβλ ϋχήρξβν άχρόοπτος»—άλλα καί έκ των ύχ’ άρ(θ. 
391 της 29 Μαίοο 1916 καί 394 της 30 Μαίοϋ 1916 τηλβ- 
γραφημάτων του Μίρμχαχ (δρ« ϊιπλ. βγγρ, V καί ΧΧΙΙ> 
Εν τφ χρώτφ τούτων ό Γβρμανος Προοβδοτής άνακοινων την 
γβνομβνην διαμαρτυρίαν έχίξηγίί αυτήν ώς ακολούθως. «Όχως 
5κτ(μη0ή καταλλήλως ή διακοίνωοις αυτή, δεν κρίνω περιτ
τόν νά αναφέρω ενταύθα τά προφορικά οχόλια, απερ όκ. Σκου- 
λουδης μάς έκαμβν έκ των χροτέρων περί αύτών. Δ;’ εύθυμου
τόνου μοί άνήγγεΛεν, δτί μέλλε; νά λάδη στάσιν λίαν............
και ότι Θα υχεχρεοΰτο νά μοί γράψη λέξεις τραχείας». Έκ 
τού τόνου καί τού περιεχομένου τών δηλώσεων διέβλεχέ τις 
προφανώς, ότι κατά προσωπικήν αυτού άντίληψιν πάσα αύτή 
ή ύπόθεσις τής διαμαρτυρίας ήτο άπλοΰν ζήτημα τύπου επι
βεβλημένου υπο τής Ελληνικής ούδετερότητος καί δπερ δεν 
ήτο δυνατόν νά παρακαμφθή».

8 ) 'Ο υποδιοικητής Σιδηροκάστρου Ζουλούμης—περί ού καί 
ά-υωτέρω έκάμαμεν λόγον—ανησυχών περί τών ’Λγγλογαλλικών 
επεκτάσεων προς τον Στρυμώνα έτηλβγράφησε προς τον Γού- 
ναρην—τον αείποτε έν στενή επαφή καί συνεργασία μετά τών 
κατηγορουμένων ευρισκόμενον—δστις τφ άπήντησε τήν 17ην 
Μαρτίου 1916, νά μή άνησυχή διότι τό Ροϋπελ θά παραδοθή 
εις τους Γερμανοβουλγάρους μετά ψευδή τινά καί εικονικήν 
άντίστασιν, χαΟ ην ριφΟήσονται πυροδολισμοΐ τινές. Ταΰτα δύ- 
νατα; να κατάθεση ό Πάζης εξεταζόμενος ενώπιον τού ακροα
τηρίου. «

ζ ) Αλύ.α μήπως δεν άποδεικνύει τό γεγονός τής ύπάρ- 
ξεως προειδοποιήσβως έκ μέρους τών Γερμανών περί προελά- 
σεως εις Ι^ΰπελ καί τήν καθυστέρησιν ταύτης, ή ΰπαρξις 
της υπ άριθ. 1511 διαταγής, περί ής ανωτέρω εγένετο λόγος 
κβί ητις ακριβώς διά τούτο έξεδόΟη, ίνα δηλ. προλάβη νέα 
επεισόδια εξ ενδεχομένων καθυστερήσεων τηλεγραφημάτων; 
Δεν άποδεικνύει άλλως τε ή επέκτασις τής έν ΐσχύΐ επανα
φοράς τής ύπ' άριθ. 633 διαταγής έφ’ όλης τής μεθορίου̂



μ«γδΟ&ς τ«5 3̂ λ·;·̂  τών χβίηγοίουμέ·«ι>ν, οΊτγ/ϊ ;  ίύ ;λόνΛ 
το Ι’ώχί/- άλλά χαΐ τ5 «ν  την Μαχεϊονίαν ήσ*ν £Τθ(μθ! νά 
Γ-α,Χίδώσωί'.ν βί; τοί»; Γεομβνοίο λ̂γά.ίΟος άδαφο^Οντίς 5ν 
—ώς άνίφίΟί την ήμίίβν τήί χα:β?03εΜ5 το3 Ρο5ϊβ\ ο ϋϊΟ- 
ιτράτηγος ΑΙ::ί'ρ*ς (Ιδε 1595 14-5 16 έν φίτχελλω εγγράφων 
Δ ') - «»! ένέργε;*; των Βοολγάοων στρέφονται τε?υσ3τε<Λν 
χ«0' ήμών η των συμμάχων» χαί χα&ησυχάζοντβ; το στοά- 
τευμβ. ώς έιτραςε τοΰτ: έ 1>. Δούσμανης διά τού όχ’ άριΟ. 
1213 15-5-16 τηλεγραφήμβτβ; του χ?«; τόν «ύτόν Μχβιρα*
'δρα φάχιλ>Λν έγγιίάφων Α'_’ , χα '̂ ο α’Λναχ'.νουμινα ζητή
ματα λύουι: Κυβερνήσεΐί. «ίτινε* ελαίαν μέτρα των κα; δέν 
άνησυχοϋσι κα: ούχί στοατοί. Στρατός ήμέτε»; άς είναι ήσυ
χος καί αλήτης Οάοοους καί έμηστοσόνης. Πάσα προτττιοή 
με ξένους 5έτν ν’ *Γθ?ευχΟή".

Πάσα; αΙ ά·«υτέρω μεταξύ τών κατηγο;ουμέ·>ων κα; τών 
Γεομα/οδιυλγάίων ϊ-εξβχΟεϊσα; συ^εηοήτε'.ς άζττε/Λύτι κατβ 
τοσοϋτον μάλλον εργιο ύχοιτήτιξίν τής εΐσδολής ξένων στρα
τευμάτων. καθ’ δτον τ);β·ότη εΐσδολή άναμφιδολως δέν 9χ 
έλάμδανε χώραν, άν μή οί κατηγορούμενοι ααρείχον δια Τ(ον 
διααραγματεόσεεύν έκείνοιν την α.τός τούτο σνγκατάΟειιν. Γό 
τΰΐούτο/ χίοκύατε; έκ τής έησκοαήσεως τής ί '  γένε·. στρα
τιωτικής και χολιτχής κατοττάσεως.

1 Κατά τή/ έαοχήν τής τταραδόσεως τ;ν Ι'ονχελ το .?ον 
καί 4ον Σώματα στρατού εΟ;ίτκβ/το εν χληρει έαιστρατεύσει 
καί αν αχεττειρώντο οί Βούλγαροι νά είιέλΟωσιν διά τή; ρίβς 
Οβ εύρίσκοντσ χρο 13’.) χιλιάδων στρατού έτοιμου κιΟ ολα
-Μοσχοχουλος. Σκυρός. Γεε^γιάδης/.

2 Το ήΟ,/.όν τών Ελληνικών σ-σατευμάτων ήτο εις άρί- 
ττην κατάστασιν. Ό διοικητής τής χ?οκαλύψεΐι>ς τΟν Μχέλες 
Ζήοας καταΟετει «ή έχιδολή τών ήμετέρων άνδρών έναντι 
τών Ιίουλγαριχών χεριχολων ήτ; μυθώδης, τούτο ά·/τεληφΟην 
καθ’ όσον χο/Δάκις χεριχολίχι διοικούμενα; ΰχο άξιωμαηκών 
Βουλγάρων ύχεχώρησαν έναντι διαταγής λοχίο> ήμετερον 9’''· 
/Λχίου, χωρίς νά έχιτραχή βίς τού; ϋουλγά,»υς '«  δικαιολο- 
γήσωσ; την χροχιόρησίν των. Άχαντε; δε ο: αξιωματικό και 
’Ο! δίοοεηται των λόχων μου άνβφεραν, δτι δεν Οά δυνηΟώσι νά 
ιπυγκρατήσωσι τού; ««βτιώτα; ατό τού νά χυροοο'.ήσωσι τάς



Β9θλγβ^(χα; ζίρίχόλοος», όμοΙίι)-; ό μβρτϋ; Κβλογβ?ογιάν·/ης 
χβτβθέΐί: ΟΤΙ «άμβ τη γνωστοϊΟίήιβι τής δ'ΛΤίγής 633 «ΐς 
■τοος όκΑττβς τού τβγμβτος Ί τ ζ ίτ ί, οδτοι ή<5χ[σ*ν ν^ 3«ίχννωτι 
«ημβι* στάϊέως 3ιβ την μή έκτέί,βτίν τής διαταγής. Έοχημα- 
τιοβη ίκΕτρο'ή, όζως ίικοδβίξη άντίστασιν, Έδήλωσα δτι άνα- 
λ^ι6ανω την μή έκτίλβτιν τής βν λόγφ διαταγής.
Ι^ίβγματ: 3έ ΐχλβίσΟη τοιαύτη συμφωνία άντΐ5τά«;ι>ς μβ τούς 
«ρατιώτας». 'Ο όκοοτράτηγος Μίαίρας χαταΟέτίΐ οτο ή· 
θαιον τοϋ στ?ατ$ύμ«τος ήτο άίχίτά καλόν καί οί οτρατιώται 
6β «ξίΤδΑουν το καθήκον των όπως κα: χά-^οτε».

Το ηθικόν των Βουλγάρων ήτο τίχτωκός. 'Κντος τού Σϊο- 
6οιοο ΐδάφοος 8«ν όχήρχον εχθρός, ά-εναντίας ή ττρατιά τοϋ 
Αύατριακοΰ στρατηγού Φράγν. εηχειρήσασα εισθολήν εντός τού 
Σερ6ικού εδάφους είχεν ήττηΟή κα; κακήν κακώς ύχοχιορήση, 

άφ έτεροι* εις Βουλγαρίαν ύχήρχεν ε/,λειψις χρημάτων, 
«βρομαχιχών, χοροβολικού καί ζεζικοΰ, χυροθολητών. ί“ ων έλά- 
σεως, ιματισμού καί ύχοδήσεως. οΐ έχιστρατευόμενοι μάλιστα 
ΒοοΑγαροι είχον διαταχθή νά αροσελθωσιν εχοντες Τδια ύ"0- 
βήματα, ενώ άφ’ ετέρου είχον πληροφορίας δτ; το Βουλγαρικόν 
Κράτος διηυθυνετο από 6—7 κόμματα. Τό Γερμανόφιλον, τό 
Ρβσσόφυλον, Σταβουλωφικόν, τό τών κομιτατζήδων, των Ρα- 
βοσλαφίκών και τό φιλειρηνικόν. Κατά τόν Ιούνιον τού 1916 

όκ Καδάλλας ο έν Σόφια μεγαλέμπορος Ρά).λης, 
μέγας προμηθευτής τού Βουλγαρικού στρατού, ϋυτος ε·«όπ:όν 
μοι», τού στρατηγού Γεννάδη καί τού συνταγματάρχου Καρακά- 
λοο έπεδεδαίωσε τ’ ακόλουθα· οτι πράγματι ό στρατός έστε- 
μεϊτο ιματισμού, ΰποδήσεως κλπ. Τό σπουδαιότερον όμως πάν- 
τ»ν δτι κατά την άνωτέριο περίοδον τής επιστρατε-ύσειός μ®ί 
το ηθικόν τών Βουλγάρων ήτο τόσον έκπεπτωκός. ώστε, όταν 
άνβμιμνήσκοντο τόν στρατιώτην μέ τά φουστανάκια κατε).αμ· 
δάνοντο από τρόμον καί άπόγνωσιν, τό αυτό δέ συναίσθημα πε· 
«ρίπου κατεϊχεν αΰτους διά τούς ιππείς μας» ιδού τί περί τού 
ηθικού ·εών Βουλγαρικών στρατευμάτων άτινα έπρόκιιντο νά 
άηχειρίσωσι την είσδολήν εις το Ελληνικόν έδαφος κατα- 
Ρετει ό συνταγματάρχης Χουδάλης.

Καί ήδη υπό τάς προϋποθέσεις ταύτας, τό άχμαίον ταύ 'Κλ- 
ληνικού ηθικού, την ύπαρξιν δύο όύ,οκλήρων επιστρατευμένων



νιωμότων οτ?««ύ -αρά τήν μίΟόριον, τό ττί^ω χ^  « ν  Βρολ- 
■’ν^ροιοό ήθ[χορ«2: -ον χίνδιτΛν,-8ν δίϊ-ρεχον ϊ '. Κίν-ρίχα: Αό- 
-οχρατορίαι να ϊροχαλίοωσ; δι* νής εισβολής των την εχ 
τής οόίε-ερίτητος Ιξοίον τής 'Ελλάίος ίναντίον χότών ;.Μ' 
ην έςοϊήν ή γερριαν;χή ςολεμ.χή χΒτάστασ.ς 2έν ήτο εξαιρε- 
τιχώς εύνοΐχή ί ι ’ αύτοός, όςό τάς ς|»οιτοθ3σε!ς ταοτας ήτο 
δονβτόν νά έτιχε:ρήσωσ! την χατάληψίν τού Ροόςελ, τής Ανα- 

-τολιχής Μαχεδονίας, αν δέν ε·χον έξησφολ'.σμένην οό |εόνον 
-την ανοχήν άλλα χοί'τήν ςόμτραξιν τον χνβερνώντος Καίτε- 
■λείοο; Περί τούτον ναάρχουσιν ομόφωνοι μαρτνρίαι τον Μοσχο- 
αούλοο, Χοοδάλη, 'Ορφανίδον, Σχορού, Κεφάλον, Καλφγερο- 

■■ριάννη, Γεωρνιάδη, Ζήρα, Κορίμη. «Κ.ίμαι βέβαιος οτι οοδε- 
αοτε οί Βούλγαροι βά ειεχείροον νά χαταλόβινσι βίς τμήμα 
'ί3ληνιχού έδάφονς, διότι Οά ενρίσχοντο εις τήν άνάγχην να 
Ιλβοκ,ιν εις ρήξιν μετά τής 'ίΛλάδος, χαβ; ή . έ=οχη. ειχο. 
άνό-ριην χρησιμοαοιήσεως τον Στρατού των εις άλλονς -ομε.ςν 
χαταβέτει ό ύαασ-ιστής τώ  Δ' ΣεΙ,ματος Στρατόν Κεφαίως 
«■Ανεν αροτννεννοήσεως μετά των Βανλ-άριον, λέγει 6 βιοιχη- 
τής I” Σώματος Στρατού, ότι δέν Οά άαεαειράη ή Ιδονλγαρια 
νά είσέλΟη διά τής βίας, διότι Οά εύρίσχετο αρό 130 χιλιαδιον 
ατρατού έτοιμον χαΟ' όύ,α» χαταΟέτει έ άντ.ατρατηγος Μοσχο- 
ιτονϊ,ος. «Νομίζω ότι έα' ούδενί λόγω ,χάριν χαταχηφεοις τον 
Ι’οΟαε). ή οΚοδήιοτε άλλ,ον σημείον ·Ανατοί..  ̂ Μαχεδονιας, οι 
Γερμανοβο'όλγαροι Οά διεχινδύνενον τήν χήρν,.ν 
τής 'ίΛλάδος» χαταΟέτει ό Σννταγματάρχης ΚΛα,ος. ι. 11 
■τνώμη μον είναι, ότι οί Βούλγαροι, άν έδηνωντο αραγμα.ι εχ ρω- 
■ ρονς τής 'Κ λλ,νιχής Κοβερνήσεως ή άαοφασ.ς οτι_ διν Οα 
έαιτρέφη εις αύτούς τήν εισβολήν,^ δέν Οά ααεαειρων» δ̂ .α 
τής βίας, νά είσβάλωσι, διότι ή Ρ-λλά, εορίσχε.ν -ν ,. ,ρ̂  

-στρατεύσει χαί ή Βο.λγαρία ήτο άρχετά ά=ηα/.01.ημενη μ. το^ 
'.Αγγλογάίλονς,ούς δέν ήβύνατο αύτούς χαΟ αεντονς »« ο - 

■τοαίο, έχ βεσσαλονίχής» . . τ α « ί » ι  « τ
ιη(0,,.. ·%ω άμεσον τήν άντίληφιν έ« εχτιμησεως ^  ηΟινων 
ντών ήμετέρων άνδρων χαι τον χατα-εχ,ωχοτο, η ' 
Βοολγαριχών στρατεομάτων, έχ των θέσεων, ας ,
ήμέτερα τμήματα, δεσαοζονσών εν σννοιεμ των̂  -ν-, ν -■ 
ιχαί έή όμο-ειγί.ς Ι!ε?μαν=βονλγ%ων ά.ςιομεατιχων, ο.ς . .

8λ
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■ϊων τα άχραϊα φολάκα, 2τ: ον ήθ4Ϊ.5ν δ;*-*-
χΟί; να τ:ροχ(ι>ρήσωαί χατβ τών 'Βλλήνων Οά Ιρριι:η·/ τα οχλο 
κβ! θα εφβογον, δτι θά ήτο τελεί* τταραφρίαόνη διά τούς 
Βοβλγβροϋς ή ούγκροοίίς των μετά τού 'Ελί.η,νιχώ Στρατόν. 
Γερμοτνο! δέ άζιωματίχοί μοΰ ώμολόγησβν ότ; οΐ Βούλγαροι φο- 
-ίίοίντβι « λ ύ  τούς Έλλνας καί £τ: άν 'ΙΟ.λάς έςέλθη τής 
«ύδετεροτητος δεν θά δυνηΟώοι νά τούς οογκρατήτωΐ!. Μάύ.ι- 
■στβ 8X1 λεξε: μο: ελεγεν «εάν ή 'Κ?.λάς έξέλθη της ούδετερό- 
τ » ς  θά τούς χβτεσφαζον οί Βούλγαροι· εύρισχομίνοος έν δια- 
3“ορ* ·1—Γ) κατά Σύνταγμα Ιίουλγαοίχόν, ·θά ερριχτον τά 
■όϊλα χαι Οά έφεογον» χαταΟετει ο Σννταγματάρχς Ζήρας· 
"Ό δε Βούλγαρος άξιωματιχος Ί'ύρνβφ είχεν εις τέ·̂  Κβλογε- 
ίογιάννην (ιδε καταθετιν βύτώ) ότι βί άχώλεια: τού Βοϋλγοφι- 
κού Στρατού χατά την εΐοθολήν άνήρχοντο εις 136 χιλιάδας 
■χαί ούδέ σκέψις ήδύ’/ατο νά γίνη περί είτβολής εις το Έλλη- 
νιχον έδαφος, άνευ ευγχαταΟέοεως τής Ελλάδος. Ό άντι- 
στράτηγος τέλος Κολ/Λοης καταθέτει: ΐ'Φρονίύ οτ:. έάν άπε- 
χρούοντο αί ύπο τών Ι’ερμανοθοολγάρων γε·/έμεναι προτάοεις 
χερί είτβολής εις το Ελληνικόν έδαφος, οί Βούλγαροι δεν 
•θά έτόλμίΛν νά είοδάλωσι διά τής βίας, διότι καίτο: έχοντες 
σομφέ,οον νά χαταλάδωσι το Ροοπελ καί την Ανατολικήν Μα
κεδονίαν δεν εύρισχον οομφώνονς το'ύς Γερμανούς εις την 
δημιουργίαν τοδαρά] μετώπου επιχειρήσεων καί άπασχολήσεως 
σοβαρών δυνάμεων άνιυ προφ*·>οϋ; στρατηγικού ωφελήματος, 
τοσούττρ μάλλον καθόσον είχον εις τά νώτα την Ρουμανίαν, τής 
οττνίας ή στάσις την εποχήν εκείνην ήτο άκαθό,τιστος».

Διά τής πα,οαδόοεως του Ρουπελ δεν παρεδόθη απλώς το 
ϊρυμβ τούτο, άλλ* όλόκ).ηρος ή στενωπός Σίδηίοκάστ? ·̂ .̂ ή 
■οποί* άποτελει τό σπουδαιότερον στρατηγικόν σημείον δύ.ης πής 
Ανατολικής .Μχχεδονίας. ής στενωπού ή κατάληψις σημαί'«ι 

δια τέν κατεχοντα. διά τής καθ’ οίανδήποτε στιγμήν επεΟυ- 
ΐεει· δυ·«ιτής έν έ).αχίστΐ;) χρόνω τριών ει>)ς τεσσάρων ωρών χα- 
ταλήψεΐι>ς τής κοιλάδος Σερρών καί τής πρδς Ηεσσαλονίχην 
δ̂ού, αποκοπήν χάσης διά ξηράς συγκοινωνίας μετά τής 
Λνατολιχής Μακεδονίας, τήν εις μόνωσιν καταδίκην τού έν 

'Λνατ. Μακεδονία στρατού καί τήν συνεπε'φ τούτου θέσιν εις
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8·.ά$ββ·.ν τών Γ4ρΐ*'*ν<Λο··»λγάρων της Άνβτοί,ϊχής Μ«χβ- 
δονίας (δρβ χατβδβοιν Κλβϊοϋ).

’(>ντως ή «Ισβολή τοΰ Αύγοό?«ϋ 1916 όχήρξβ τϋνϊκι'* 
τής χβτβλήψβως τοΰ Ρο5ΐβ?. (ίίβ κ»τ*6. Πθ).{το»). Ή  τβρό- 
δοϊΐς τών όχορων τής Άν*τ. Μϊχ*?ον(»ς χβί ή ϊιάίπβίΤ!; χβί 
2ΐχμαλωβ''α τι}5 Λ' Σιόμβτος Στρατού άφβίλοντβς ίΐς τάς γε
νικός 3ιατ*γάς (191, 633 κ «  1511), *ς ίίχον τά «^2 την 
μΙεθόριον 5τρ*τ»ματα νά μή κολεμήτωσι κ*τ’ οίδένα λόγον 
κβτβ τών Γερμίνοβουλγκρων. 'Ο άντιττράτηγος Καλλάβης 
Γκοι^ος τών Στρατιωτικών κατ’ Αύγουστον 1916 χβτβθίτϊΐ 

τας ίιαταγας ταύτας, δυνάμει τών ότοίων κατέλ*6ο·/ χ»1 τό 
οτρβτεύμβτα κ«ι έφήρμοζον έν συνδυασμώ κρές τάς κβρ’ *ύτο> 
«κδιδομενας» χ«ΐ άλλαχού «οι Βούλγαροι εχοντες ύχ’ οφε'ν 
τάς διαταγάς ταύτας δυνάμει τών ότοίων κατέλαβον και τά 
Ροδκελ, εΐσήλασαν χβΐ εις την 'Ανατολ. Μακεδονίαν καί 
'<βχβ ά^όψεως καΟαρώς στρατηγικής ή κατάληψις τής Ανα
τολικής Μακεδονίας ήτο σχεδόν άνβκόφΓυκτίς μετά τήν κβ- 
ταληψιν τού Ροΰκελ καί τής στενωκοΰ Αεμιρ·'1σσάρ>>. Ό σον- 
ταγματάρχης Καράκ«>Λς, Διοικητής του Φρουρίου Καδάλλας 
5«τα  τήν είσίολψ, 3β6«ιοί, ότι κατά τή·/ χβράίοίΐν τών όχυ- 
Ρών τής Καδάλλας εφήρμοσε τάς γενικάς διαταγάς τσΰ 'Ι*- 
-ουργείου εννοών τάς ΰχ' άριΟ. 633. 1228 καί 1511. ’.^λλ’ 
ετ: σαφέστερον φαίνεται τούτο ίκ τής ΰχ’ άρι*). 2911 τής 5 
Αύγουστου 1916 διατα*ρής τού Δ' Σιόματος Στρατού χρός τάς 
·)ην, 6ην καί 7>γν Μεραρχίας, κ«6' ήν «οί'λόχοι χροκαλύφεως 
ίορισκόμενοί χρό ΰχερτερων Βουλγαρικών δυνάμεων είσερχομΙ- 
'̂ ων εις το ήμετερον έδαφος, εχ’ ουδενΙ λόγφ χειΟομενων ν* 
*ναστείλωσι τήν τκοχώρησιν αυτών μέχρι λήφειος τών έ*ει- 
γόντως αίτηδεισών χληροφοριών χαρά τού Κέντρου $ά ένερ- 
γήσωσι συμφώνως χρός τά ύχό τής ύχ’ άριΟ. 633 τής 9-3-16 
όριζόμενα» (Γδε χατάΟεσιν ταγματάρχου Κωστάκη).

Μολονότι όμως ή εις τήν Ανατολικήν Μακεδονίαν είτδολή 
υχήρξε Γονέχεια τοϋ κατά τήν κατάληψιν τού Ρσύχίλ διακραχ- 
δέντος ύχά τών κατηγορουμένων εγκλήματος έσχατης χροδο- 
®<ας, ούδ’ άχαιτείται ιδιαιτέρα μεταγενέστερα τής χα?αδόσε(*ς 
τ«» Ροΰκελ ενέργεια αύτών, δκως τοίς καταλογισθή ή κατά- 
Αηψις τής ’Λνατ. Μακεδονίας, ούχ" ήττον έκ τής ίξελίςεως
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γ*γανότων συνάγβϊβί δτι οόΐαμώς «βκίον χατβ τό μβταξέ»
τής 13 Μβΐίυ 1916 χβί 5 Αύγβόστίϊυ 1916 διάστημα έγχλη- 
ματιχώς έργβζόμί-Λί κρΐς ΕβίβίΧίΰήν τής χαιτϊλήψβως τβύτης.

ΙΙρο6λ έ« ν τ ι ; ώς «χ τής στρατιωτικής μίρφώσεώς των καί. 
•ιών μετά των ΓετμανοΙονλγάτων σονεννοήτεών των, 8τι ή είς- 
Ροϋζελ είσοδος ήτο άπλώς τό ζροοίμιον τής ευροτέρας αύτών 
τροελάτεως καί φβ6ο6με·«{ την άνανεωτιν τοό κατά τψ  κατά- 
ληψιν τώ Ροότελ εκ ταρεξηγήσεως τροελΟόντος έκείσοϊίοο 
άντιστάσεως, στεόδοοοι διά τής 1511 άκο 13 Μαΐου 1910· 
Διαταγής τής Έτιτελίκής Τκηρεσίας νά γενικεύσωσι 3ι’ 
ίλην την μεθόριον την όπ’ άριΟ. 1484 ταυτόχρονον διαταγήν 
των (όρα φάκε) .̂ον έγγρ. Α'), Οέτοντες οότω έν ίσχόϊ την- 
ύτ’ άριΟ. 633 διαταγήν αιίτών.

Την 9 Ιουνίου 1916 αφίκετο εκ Γερμανίας μέσιρ ΊΙκείρου 
καί Λαρίοης ό Γερμα.ό; ταγματάρχης Γουλιέλμος Φόν Σ6άί- 
νιτς (όρβ δελτίον Σώματος Ασφαλεία; έν σχετικφ φαχέλλφ 
έγγραφων).

Ό αξιωματικό; οοτος έκόμιζεν αλληλογραφίαν καί ήτο φαί
νεται εντεταλμένος νά συνεννοηΟή μετά των κατηγορουμένων 
έτι ζητημάτων στρατιωτικής καί χολιτικής φόσεως. Ώς έκ 
τοΰ ρόλου, δν έταιξε κατά την ααράδοτιν τής Ανατολικής Μα
κεδονίας καθ’ ήν έχρησίμευσεν ώς .σύνδεσμος τοΰ έν Βαλκα
νική Γερμανού αρχιστρατήγου καί των έν Μακεδονίφ 'Ελληνι- 
κιόν Δυνάμεων (όρα κατάΟ. Καρακάλου), Οά ήδυνοτό τις νά- 
συααεράνη δτι ή άτοίιτολή του κυρίως το ζήτημα τούτο άφεώρα. 
Καί «έρχεται ευχαριστημένος βεβαιωθείς τερί των άριστων 
διαθέσεων των κατηγορουμένων καί έντεταλμένος ταρά τού. 
τότε Βασι).έως «νά διαβίβαση κρός τον βασιλέα Φερδινάνδον 
μίαν δήλωσιν χίστεως κρο; τό καθεστώς» (όρα έν διιλ. έγγρ· 
IX τό άτό 27 Ιουνίου 1916 τηλεγράφημα τής έν ΆΟήναις 
χ?ός την έν Σόφια Βουλγαρίας 1’ερμβνικήν Πρεσβείαν) (χβλ. 
έν φακέλλφ έγγρ. Κ. σχετικά την έλευσιν τοΰ Φόν Σβάϊ- 
νιτς). Ταΰτοχρόυως δε—ορό; έ;ί·.ρω;ιν τών άνω έκτιΟεμένων-- 
τηλεγραφεί δ Πασσάρωφ εις Σόφιαν, ότι ή Συνεννόησις έζή- 
τησε διά τής Γα/λικής Κυβερνήσειος καρά τής Ελληνικής 
ν’ άναλάβη την ΰϊοχρέω.-ιν. δ.τως μή έ.τιτρόψη την είσοδον 
τών Γερμανοϊουλγάρων ε ί; Μα/.οδονίαν. ό ίέ  Σ/.ουλοΰδης
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•Μνήθη -ΐήν ό«χρ*ω3ΐν τβ'Λην (δρα ϊιχλ. εγγ?. , .
Κα«5 ΐν των 3ηλώ«ων τούτων &ί6«ίως ειν*: φνβι/.ϊ οβ» 

χατά τόν Ιούλιον τσύ 1916 ό ί«:ολοχ«γό; Τυρνεφ ΒοΛ- 
,αριχού οτρατού εί.ε .ρός τον ,άρτοοα 
δ ,. βρ.3δ««ν τφ «.νί)·.6=ν 6 ™νμ„.ρχ,5 -.6 »φ · «Τ ^ «
Ο» * . ο ,  ^  ί  « !
6άλλαν χ2ΐ Αράρ-αν ελεύθεροι και τει, ε ., , ν

,.™ .» : Μ, .αχχ-ον ■“ ',®·"='Τ“  IV ,?.=·:« ί>=1-

έ=’τ.’ ί , ς · . 5τ ,, ί :  4=οτέλ.,μ« 1 « 5 « ν  ή α».ω?=.α.ς »  ^

,4 .Ι,64λ,ο=. Ι·«?μ.νο«»Λ-Τ«?··>'“ ·', 5.’ · δφ..

ί 4 „,“=3. ; φ τ . · ' ώ » ν  δ. Μ .« ίο ν(ί 'Β.Χν».Φν ϊ-.ρ.τ,»τ.-

*“■' ’Λ « “· φ ‘
■ΟΛί-ον „ ίν .ν  . ρ =. ν. ^Π»- 

ϊον,α;, ο το;! Δ;οι*η·0. ''._ .^5 ,̂,, ,\- 'ΛΟήνα; ιόρί-
ιάρχης 11»?ο6ο) '« ο  Χ » ι,ο ι, ■ .  ίφα-

εΙ; Ϊ·05·«ί5 ί’ /  · ί . «  ;ο3 ’Ειι-
ράΟη όιό ;οδ μάρτορο;̂  '“ " γ ι - ί  '%>■,» οονάο;;,»··» ο " ” !» 
τελίίοο, !« ;ϊ,5  μντ;ο»ϊ·.«5 '«Ρ ;= '■ , ϊί^οΙΟηοη
Μ. τής τ»μς.ττίθ?5; “ » » ...........
ίτ ι κάτι ύτοττον ιτμβαινε!.  ̂ ν„--.<Α-ιχών άντι-

ΐή ν  20 Ίοολίοο )916 ο _4 ·Α„™Χ.
οτράτηγο; Κο/.ί.ορί: ' ' “' λΓ . '  ,,-ξέ,' όϊορδν θίλϋ ά/.ινωΟϊ 
Μακείονίιχ οτρατεορατα κ*0 η  ̂ Λτν?-ι> ΊΙ οιαταττ̂
οδϊδ ΟδΧε, ς.ρ.3.0τί V * » ·
«»τη, της ο=ο:»ς το ..,ω.ο.ο.  ̂ }φ,η ,ή ϊ ά»ρι6ή
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Κϋδϊ,:νι;Γ:5 Ζίίμη ίφρόνί: ίτ ι έκιχε >ά ΐντίτίξγ; άντίβνβ ι̂ν- 
«ΐ^ I ερμβνοδοϋλγϊροϋ;, βλ?.’ Ινα μή ΐςι2ρμΛΰ0ύ:9'.\' *: 
άριΟ.' β33 χχ{ ΙΓ>ί1 Α'χτχγχ! χωρίς κβν νχ «οωτηΟή χυΟ'.ς
ί ·Κ̂ 6ί ; « χφ ίτ ί» υ  2 ως εκ ·:ής Ϊνϊχίχτίχς, ή 5ϊ 0(κ

έκ μέ»νς το5 Ί ’Λνργίΰ Καλλάρη ώς προς τον Αο·>- 
σμανη·* καί ήτ:ς δνατιοτία. :Λ)γτ;ν εχουια τίς̂  τεαοίθηοίν 5τ:· 
ό Δοάσμα·«;ς αροέ64:νεν εις διααρβγμβτεύιείς μετά ξένο»ν τρα- 
κτ&ρ<ον άνευ γνώοεως τοΰ Τττο̂ ργοί;. άπέληςεν ε̂ ς την τε
λικήν ΐζίμτχρίιντι·/ τολ ταν:ίτ/όρου 'Κπιτελάρχου ύ ς  καί τ»^ 

ϊ· ^ίεταςά τή άΓα(τή384 τής Κνβερνήτεως Ζβίμη. 
(Ί3ε καταθέτεις Ζαΐμη, Κ'αλλβρη καί Μετνεττα).

Πράγματι ή 2·̂5τ!5τ;α τ·.ϋ Τ~μ ·^0 Καλλάρη ήτο δικαιολο
γημένη, 5!οτ: οι κα:ηγο:ο̂ ;^ δέν ά̂ :ρ̂ κτοάσ:. Την 2αν Αύ-
γοκίτου ΙίίΠ) καταθέτει ά μάρτνς Μανέττατ -έλήφΟη εις 
τό Α Σώμα Στρατού έτηλεγράφημα τού Αούτμανη, καθ’ δ έν- 
ΊΓίονογικώ Σομβοολίο) άΓεφαοίιΟη η έκκίνωοις αάντων τών· 

όχαρών χναοχέτεως καί ή μεταφορά χααντος τού «λεμικού 
ούτών ολικού εις Καβάλλαν καί οαερ τηλεγράφημα διέταοοεν 
έν τέλε: <(Π:ο6ήτε ααο τούδεο. <̂ Τ?ε̂ ς ημέρας προ τής εισβο
λής των 1 ερμανοβοολγάρων, καταθέτει ό μάρτος Λεκάχης, ό 
Διοικητής τού Φρουρίου Καβάλί.ας ελα6ε διαταγήν καρά τοϋ· 

~ο0 Κπιτεί.είου Δούσμανη, δι’ ής διετάσσετο νά αφο- 
χλίση αάντα τά οχι>ρά τής δικαιοδοσίας του, '̂ ά συσχευάση. 
ίααν τό ύλιχόν, νά έτιτάςη κτήνη καί οχήματα καθ’ όσον θά 
ληφΟή διαταγή διατάσσουσα τον άφοαλισμόν οχυρών καί μετα
φοράν υλικού, ' ί ΐ  διαταγή αϋτη έλήφθη άκριδώς την ημέραν 
τής εισβολής τών Γερμανοδουλγάρων μή κοινοχοιηΟείσα ΐς  
άδυναμιας. ’Κκ ταύτης έξάγεται, ότι δέν είχε τό Έττιτελεϊον 
χλέον διάΟεσιν να χρησιμοχοιήοη τά οχυρά». Ό Διοικητής τού 
Φρουρίου Καβάλλας Συνταγματάρχης Καράκαλος καταθέτει 
οή διαταγή χερί άφοχλίσεως φρουρίων μεθορίου καί όχυρω», ή. 
ληφθεϊσα ολίγος ημέρας χρό τής εισβολής, δεν χεριήλθεν είς· 
έμε άλλα χιΟανόν είςτήν Διοίκησιν τού Σώματος, εις ήνδιοι- 
κητικώς ΰχήγοντο τά οχυρά τής μεθορίου, εγώ δ’ έλαβον γνο')- 
σιν διά την τεχνικήν έχτελεσιν αυτής, ή·/ είχον αναθέσει εις 
τδν Διοιχητην τού Πυροβολικού δστις ήτο ό Ίσχόμαχος». ’Κχί- 
σης δ ’Εχιτελάρχης τού Δ’ Σώματος Στρατού άντισυνταγμα-
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τβϊχης Βίλίττβς όνολογβί τήν λ·ηψιν το[Τ̂ ·Γ*;ί τιν^ς ^ιβΐβγης- 
όλίγ®ς ήμέίίς τρο τής ίΐσ^λής (5?α ?.ατ. Βχλίττ*'. Κβ« 
»ν μβν ο5τί ό Κ«/βχ*λος ^ϋτε ό Βαλέττϊς ϊώνοτ̂ τ*! οντε Οέ- 
)λο5·. νά 3!ε·̂ κρινί^ω3: ζόθεν έ).ήφθη ή π ο̂κειμεντ, ?ίατ*γις. 
ούχ ή"Τ9ν ιγ. ΐ53 ϋυνϊυαιμοΰ των κ*ταΟέσ«ι)ν τον Μανέττβ υλ'. 
τού Λεϊ.άκγ;, ώς χ*1 όζως ΰχ ήϊύνχτο νά χιταθεσί; ένώτ:ιον. 
τού 3·.χαστη?:θΰ ό ταγ|χατάρχτ;ς ΙΙνττδιλιχοΰ ΤειΛός μετά 
τον ύ::ά τοϋ άντ:3τρατήγον Κχλλάρτ, ενόρκως ρε4α::νμε'«ν οτ: 
οντε «ντές οΰτε ή Κνϊ8.:ν/;τ:ς Ζ̂ ίμ··; άτίοτιιλε τρο τής ειτ- 
6ο/.ής διαταγήν τ:νά τερί έκκενώιεως κβ! άφοκλίοεως τών- 
όχνρών, δυνατα; ατφαλώς αλέον νά 3υ·«τ/0ή. ότ: ή δ'.αταγή_ 
-ροήρχετο τλοι τον κατηγο;κυμΓ;ου Δούσμανι̂ .

(ΗΙτω τήν \ λ̂ ·̂ ,ώζ·:·.·̂  1910 2:ά τής όδθ3 Ν'ενροκ&Γ’ΐν καί. 
τών διαβάίεων ΜΓονκίων καί 'Ιζτέί; ζροε/.αννον/ ο; Βούλ- 
γαρεί είς τήν Ανατολικήν Μακεδονίαν, άφον ::ροτ;γονμενως 
έγένοντο κιίριο! δι’ «ίφνιδιατμοΟ τον ιταΟμεν Λε·μ;ρ-Ιτσάρ. 
ΙΙαντοϋ οί αρχηγέ· τών Βινλγαρικών τμημάτων αοωνντ»·· δη
λώσεις Γερ: τών καλών διαθέσεων αντών, ότι έρχονται κατε- 
τιν σονεννοήσεως. ήν έχονσι τά δνο Ιίράτη- ότι ό Κλληνικος 
βτρατός, καθ’ ά γνωριζονσιν. ονδεμιτ; Οε/«ει ά'/τιτάξει άντιττα- 
οιν, 5τι είιέρχοντ*! ώς φίλοι και ότι εντός ολίγον θί Κλληνες 
0« ελΟωσ: μέ τό μέρος των διά νά κτνιτήίωσι τονς Λγγ/νθ· 
γάλλονς (ιδε χαταΟ. Κνριμη, ^̂ κνρον';. Άμα τή ένάρςε; τής 
ειεδολής οί αρχηγοί τών παραμεθορίων τμημάτων εζήτησαμ 
τηλεγραφικώς ή τηλεςωνικώς οδηγίας παρά τον Λ δώματος 
~τ?ατον καί τον Φρονρίον Κα6ά/>λας διετάχΟητβν δ νπο τούτων 
να 6ποχ(.>ρή3Η3ΐ κα! μόνον άπομεμακρνσμένοι τινές σταθμό: 
τννόρων ήμν·/0ηταν (ίδε κατάΟ. ·ΐΓ/ομαχον'- '··Ημε·;-λΕγει 
ό Ίόπιτελάρχης τού Δ' Σιίιματος Στρατού Βαλέττβς -έξεδώ- 
ταμεν διά τών λόχων προκαλνψεως διαταγάς εις τά φ·Λα· 
κια, 5πως τνμμορφωΘώσι εις τάς προγενεστερας διαταγάς περί 
νποχωρήιεως. Καί είς αλλονς μέν τομείς έγένετο άνεν έπειτο- 
2ίον ή είαβολή. διότι προαήρχετο εί; τάς Τραμμάς ε!ς Βούλ- 
■/ίι;ο; ίξ.ωματιχίί, Μτ·.; ϋ.«·;ϊ «μ.φωνά ?ίν
^ά σάς πειράζωμεν. 'ΙΙμείς 6ά προχωρήίΐνμεν κτνπησωμΓ/- 
τον; Άγγλογάλλοοςν. Κις Ιλλονς όμως τομείς, ότον ή κ»»-
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λ«3ΐ; ^γέ>β« ραγδβίοτίίί, «ί ·η·̂ ~*οο·. 3τ«οόαβ·«·. δίβιβγών
δεν ί»Γ8χ(ί>?ο;>ν)).

Ώστε ζασά την ί τ ϊ  2') Ιουλίου 1916 ίίβτσιγην «ΰ  Τ«υρ-
γοΰ Καλ/.άρτ, καί μβ>λον έν τφ Γνεόμ,βτι τήί μικρόν ζρο τής 
εισβολής άφιχθβίτης διαταγής τοϋ Δούσμανη πεο'. έκκενωβεως 
τών οχυρών άνασχίσεως. οΐ δ'.Οίχοΰντες τό Δ’ Σώμα Στρατού 
έφήρμοζον την ΰα’ άριΟ. 1511 διαταγήν την Οέτουσαν έν ίσχόί 
τήν 633'·4-3-16. Τούτο άζοδεικνόετα'. άνενϊ;:«τως έκ τής 
ΰπ’ άριΟ. 2911.Μ Π1-16 διαταγής τού Δ' Σώματος Στρα
τού αρός τας ΰα’ τυτό Μεραρχίας, ττερί ής ανωτέρω εγένετο 
λόγος (ίδε ταύτην εν καταΟ. Κωστάκη).

Ταΰτοχρόνως με τήν διαταγήν ταύτην τό Λ Σώμα Στρα.οϋ 
έζήτησε τηλεγρας^κώς ζαρά τού 'Τ^ουργειου οδηγίας. Το 
δ’ 'Τ«υργείον τών Στρατιωτικών δια τής ύ"’ ά?'·̂ ·
5 Αύγούοτου 1910 διαταγής του ένέχρινε τήν ένεργειαν αύτοϋ 
καί'διέταξε τή̂  εις τας έδρας τών Μεραρχιών ουγκέντρωβιν, 
ώς καί τήν έν ζε?;"ώσε: κινδύνου αποκοπής τών Μεραρχιών 
μεταστάΟμευιιν αυτών τής μεν Ι\ ε ι; ’Κλε;Οερας *ή?
I εις Καβάλλαν.

Ή ύπαρξις τής διαταγής ταύτης δεν αίρει παντατατι ·Ψ 
εύΟύνην τού Επιτελείου δια τήν εις ’Λνατολ. Μακεδονίαν 
εισβολήν τών Γερμανοβουλγάρων. 'ΙΙ Κυβέρνησις Ζαίμη »> 
ρεΟείσα προ καταστάιεως, ήν έδημιούργησε τό Έπιτελειον και 
α: προκάτοχοι Κυβερνήσεις, ούτε τον -/ρό-̂ ν ουτ: τήν απαιτου- 
μένην ελευθερίαν δράσεως είχεν όπως λάβη 3λ« τ»
τρα προς άποτόδησιν τής Βουλγαρικής καθόδου. ΚυρέΟη 
πον τινά εις χατάστασ'.ν άνάρεης,εν τή όποια έτύγχαν  ̂ π εο' 
αναπόφευκτος ή έκδοσις διαταγίον οία ή ύ"’ άριΟ. 2 1 ι . 
ή μέν τελεσφόρος άμυνα δεν ήδύνατο να δι:ξαχΟή λόγω ■»;» 
άποστρατεύσεως, οί δε κατηγορούμενο: ’Κπιτελεις παραλή 
νιακώς δρώντες βυμφώνως προς τό πνεύμα τών προγενεστε-ων 
αυτών μετά τής Γερμανίας 5θνεν·«ήσεων ύπεβοήΟοον την ον 
γαρικήν προέλατιν. . ,

Οΰτω, ενώ ό διοιοΐών τό Δ'Σώμα Στρατού Χατζόπονλος 
οτελλε προς τό ’Γπουργεΐον Στρατιωτικών (Επιτελικήν '·ι 
ρεσίαν) ά-^ωνιώδη τηλεγραφήματα άπό 7 Αύγουστου 1916 (· 
ταύτα εις Λ. Β. Συμπλ. άριΟ. 29, 30 καί 31), οί κατήγοροι»-



μΐ'Λΐ άντί ν ϊ στ:5ύ3ω5 ν̂, ώς οχρβΛίν, ν ϊ πα^αΓ/ωί; τ ις  αχα; 
τουμβνας ό3ηγ!«ς =ροσ*βθοδντ£ς *αντ; σθένει να διατώοωοί. 
τό Μλδμ:χον ΰλίχόν της Άνατολ. Μβχίϊίνιας χαί τοί*ς βν- 
2ρχς τού Δ' Σώματος Στρατοί άπδ τάς χείρας των Βουλγά
ρων, την μεν 8ην Αύγουοτου 1916 βιηντων άχοχλε'.οντες χβ-· 
σαν 3ίαν, βναγγί?Αοντες δτι ό βτολος δεν θα βταλή, χαΟηου- 
χάζοντες τον χληΟυτμόν κα: άχοφευγοντες έν μί<? λεξει νά 
λάδωτι οωτήρίόν τ: μέτρον (Α. Β. Συμχλ. 32' την δε 17 Αΰ- 
γούττου Ι9ΙΠ έρωτώντες αν είχεν έχτελεεΟη χρογενεστερα αυ
τών διαταγή χερ: χαραδόσεως των φρουρίων τής χόλεως Κα- 
δάλλας εις τους Γερμανοίουλγάρους—χερΐ ής χ*ι ό Βαλέτ- 
τας καταθέτει ότι έλήφΟη. καί τό ΰχ’ αριΟ. 31 Λ. Β. Συμχ?.. 
τηλεγράφημα άχοδειχνυει την ϋχαρξιν.

Ένώ δέ τάς διαταγάς ταότβς έφρόντιζον νά χεριδάλλωοι. 
δια τού κύρους τής Τχουργικής ύχογραφής. ταυτοχρόνως 
έςακολουΟοΰντες τον χαλαιόν τρόχον τής άμετου χαι άχ ευ
θείας ένεργείας των, άχηύθυναν χρός τό Δ' Σώμα Στρατού 
τηλεγραφήματα —χερί ών καταθέτει ο Ιοχομαχος ότι είδε 
δύο εις χείρας τών ύχατχιττών τού Δ' Σώ;ιατορ Στρατού- τήν 
9 Αύγούστου 1916 καί ό Ματάλας τάς χαραμονάς τής εις 
Κα6άλ).αν ειτόδου τών Γερμανοδουλγάρων- άχοτέ-'.εομα τί»ν 
•χοΐων ύχήρςεν ότι χάτα χρόΟεοις άμύνης έςηφανίοΟη χαρά 
τοίς διοικούτι το Δ' Σώμα Στρατού (ίδε κατάΟ. Ίαχομάχουί, 
ή μετά τών Γερμανοδουλγάρων τχέτις τού Χατζοχουλου χαί 
τού Βαλέττα κατέοτη έγχαρδιωτέρα (ίδε κατάΟ. Καοτέλλη 
λέγοντος «ότι όλίγας ημέρας χρό τής χαραδοτεως τής Καδάλ- 
λας άμφότεροι ούτο; μετέδηοαν χομχωδώς χρός τυνάντηυιν 
Βουλγάρου οτρατηγού μεταςύ Δράμας και Καδάλλας, μεΟ ου- 
καί ουνέφαγον·)·, ή ιδέα των χερί έχιδιδάτεως εις τα χλβΐα 
χαί άχόχλου εις Ηάοον έγκατελείφΟη τή/ τελευταιαν στιγμήν 
χαρά τήν χροΟυμίαν τού Άγγλου ΙΙχςένου Νός. ήτις χαί̂  εμ- 
χράχτως έξεδηλωΟη. χαί ολόχ>.η?ον Σινμα 'Κλλην.κου Στρα
τού ώδευοεν έν τέλει τήν οδόν άχολέμου κα: άοοςου αιχμαλω
βίας (ίδε τα κατά τήν χαράδοοιν Ανατολικής Μακεδονίας 
έν καταΟ. Καλ).άρη, Βαλεττο, Κεφαχά/Λυ, Κοοστάχη, Ίβχο- 
μάχου, ΛΙηλιώτου, ένθα καί τήν σχετική υ έχΟεοιν, Ζα'μη.. 
Σχυρςύ. Κυρίμη χλχ.).
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Εί>ρί«ι«ντ{ς 2’ οϋτω ;«νΐργούς έχβυιίινς χ*ί άχον9Β·.>ς «ίς: 
τΪ5ν 3»;χτ;0ΐν τών έν ’Λνί«/.. Μ*κίϊον·β 'Ε>./.ην:χών Στρα
τευμάτων, έφρίντιζον νά κ*ταττ«λλωτί την βνητυχίατν χίί δυσ
φορίαν, ήτις συνετ:^«σ3ε τον άστ:χον πληθυσμόν τής ’Λνατολ. 
Μ»χ«3ον:βς χο:νο::ο:»ντξς κατ’ εντολήν δήθεν τής Κυ6ερ·Λζ- 
σεως —Γράγματ: 2’ αότοβουλως (ίδε κ«τοΚ)έσείς Κβλλάρη καΐ' 
Ζβίμη)—την νόταν ή-,; έ ί’ εύκαιρί̂ ί τής είσ&ολής ε2;ϊον *: 
Κεντριχβί Λύτοχρατορία; ^ε;ΐ άκεραΕότητος κα: άνεξαρτηοιας 
χ/.Γ. τής 'Ρ)/./.άϊος (Γδε Λ. Β. Συμτλ. άριΟ. 33 τηλεγράφημα 
μέ ΰϊΟγρβφήν Λοΰσμανης)—χα: τούτο ίνα μή 3:ά λαϊκής εξε- 
γερσεως ματαιωΟή το τοΟητόν έργον τής Βουλγαριχής "?«- 
λάσεως. (ΙΙ6λ. χατάΟ. Καστελλη, καθ’ ήν έτΟίχοχολ/.ήΟησαν 
ττοοχηρόςεις συνιστώσα: εις τον λαόν ψυχραιμίαν χαί ϊηλούσαι 
ότι οι Γερμανοβούλγαροι έρχονται ώς φίλοι χαΐ όχι ώς έχθροί)-

Κα: οϋτω το Λ' Σώμα Στρατού συνεχείφ τών διαταγών 194, 
και 033 άφεΟη εις την τύχην του, «έχωλήΟη, έγκατελείφΟη 
τελείως εν 'Λνατολ. Λίακεδονίςυ (ίδε κατάΟ. Σκυρού). Και 
μετ’ αυτού ααρεδόΟησαν εις τάς χεϊρας τών Γερμβνοδουλγά- 
ριον όαλα, αολεμοφίδιβ, τρόφιμα κλα. συμαοσοόμενα εις τους 
άχαλοΰΟους αριθμούς συμφώνως αρος σημείωμα αυτής ταυτης 
τής ί-Γίτελικής ΰαηρεσίας (ορα τούτο έν φακέλλφ έγγραφων 
Γ:. Όαλα 27.000 -20500) άαοΟηκευμένα. 0500 ανδρών Λ’ 
Σίόματος) Μυδραλιοβόλα 93 (54 τού Δ' Σώματος χαΐ 39 τών 
οχυρών. Τηλεβόλα 121 ^ορειβατικά 12, ^εδινα "8, 3*'®* 
ελαφρά 78

Ι'-χτές τούτου ααρεδόΟησαν εις τούς Βουλγάρους χατόχι> 
2ιατα·;ής τού 1’χουργείου αροελθούσης άναμφιβόλως έκ ΐή ί 
αρμόδιας αρός τούτο Έαιτελιχής 'Γαηρεσίας άχαντα τά λά
φυρα τού Βουλγαρικού πολέμου τά φεροντα το Ιϊουλγαριχόν· 
Στέμμα χβι τό ψηφίον Φ. ΈΙ χαράδοσις αύτη έγένετο εχί απο
δείξει (ίδε καταθέσεις Λε/.άκη, Καστέ/.λη).

Όμοίως δέ τά εξ έχιστρατεύσεως κτήνη τού Λ' καί Η' Σίγ
ματος Στρατού τής ΙΙαλαιάς Ελλάδος περιήλΟον εις χε:ρ«5 
τών Βουλγάρων (ίδε χαταΘ. Πάσχου), ώς χαΐ τά έν Δοξάτίρ. 
Σέρραις, ^άμς, Καβάλλο χαΐ άλλαχού συσσίορευμένα τρέφιμ* 
(ίδε χοτάΟ. Ίοχομάχου).

1 ενικώς 8' εΐτεϊν ύχήρξεν εγκληματική ή διαγωγή τής
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"’Β^πίβλιχής Τ::ηΰ53:βς ώ? χ.:ος το ΐήτη;χϊ το5 το«ν «λ^τί- 
μον Γολβμίχοΰ ύλιχοΟ των έν Μαχίϊονίι  ̂ στρβτίωτιχών Σιγμά
των μίαν μόνϊ;ν ίξήγτ;σιν ίζιδεχομένη ότί έγχβταλιχόμε«ν Οβ 
«χρησίμευεν ε ί; τοο; Γείμανοδοολγάροος. ών ή χά0ο5ος τΧ7ζ· 
δοχάτο κα: ζροητϋμάζετο. Ό μά̂ ^̂ ς οονταγματάρχης ΙΙάτχο; 
κατβθετε:, οτ: «μόλις ετελείωτεν ή ά^οοτράτεοίΐς Ιϊε'. νά 
ληφθή ζρονοια ζεριουλίΛγής τοό ζλεονάζοντος ϋλίχοΰ τής 
'Λνατ. .Μακεδονίας εξ ενδεχόμενης Γερ:χανοδουλγα;!χής επι- 
Οέτεως, άφοο τό 'ίίζιτε/.είον ώφεύ.ε νά γ'Λ)ρ;'4η οτι ζραγμα- 
τοζοιοιχμενης μιας τοιβότης εισβολής, μέρος τοό όλιχοο Οά 
άζεχόζτετο 3:ά τής χαταλήψεως τής σιδηροδρομικής 7?βμ- 
μής χαί σ;»νεζώς δεν Οα ήδύναίο νά άζοχομυθή άτφαλώς. 
Τοιαότην αίτησιν άζοχομίοεως ύλικοό είχεν όζοβάλει ή '\’ΐ  Με
ραρχία, χωρίς όμως αότη νά γίνη δεκτή)». '() δε μάρτνς ύζο- 
στράτηγος Λελάχης «ενώ ζροκειμεναν περί όλικον. όζερ ήδό- 
νατο νά ζεριέλΟη εις Γε:μα·«6οολγάρο>ς ούδεμία ελαμβάνετο 
9?4ντίς. ζροκειμένοι» ζερί όλικοό τό όζοίον ενδεχομένως ήθελε 
Ζ4ρίί).0η εις Σομμάχοος χαί χρηοιμοζοιηΟή κατά τών Γερ- 
:χ«νοδοι>λγάρων τοΰτο ζερίϊυνελέγετο ενκαιρι'» ώς ένεφαίνετο 
«X τών όζ· άριΟ. 9Τ7’'30-11·1Γ> Λιατ. 'Γζοορ. Στρατ. χαί 
11601 καί 11599 30·ί 1-1Γ. Λιατ. Φροορίοι» (:ίεσσαλονίκης.> 
■̂δρα φάκελλον έγγράς^ων Β. (ίδε καί κατάΟεσιν Μανετα έκ- 
Οετοντος διά μακρών τά τής έγκαταλείψεως τον υ/.'.γ.ν̂  τής 
Ανατολικής ΛΙακεδονίας .

Σνγκεφαλαιοδντες ήδη ζρός καθορισμόν τής ενΟόνης τών 
κβτηγορονμένων συνάγομεν :

1) 'Λζασαι αί ζρος ζραγματοζοίησιν τής Γερμανοδοολγαρι- 
Χής εισβολής καί ζρός ζαράδοσιν τον Γονζελ χαί τής Άνβτολ. 
Μακεδονίας διαζραγματενσεις διε̂ ήχΟησαν μετάξι» τών Γερ- 
μα·/ο6ονλγάρων και τών κατηγορονμβνων, ΙΙρός το Μζιτελεϊον 
—όζερ άζετελε: έν Έλλάδι κατά την έζοχήν εκείνην τό κέν- 
“?ον τής άντιανταντιχής κα: Γερμανοςίλον ζολ:τ:κής -ϊστοά- 
φησαν ενΟος έξ αρχής τον ζολεμον οι Γερμανοβονλχαρικοί χν- 
χλοί. Άφον είδον. δτ: οί κατηγορούμενοι ήβαν διατεθειμένοι 
ζρός έξνζηοέτησιν τών σχοζών των. εν ττο/.λω μα/.ιστα ζρο- 
τρέχοντες αντών, ήλΟον εις άμεσον έζαςρήν χα; σννεννόησιν 
.κετ’ αντών. ϊό  τοιοότον άζοδεικννετα: ίκανώς ίχ τε τέ)·/ εν τή
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Λίυκη Είίλω δτ;μο3[ίυθ6ντων ΐγγράφων, ΐκ  κολλβ:;).ων χϊ- 
'τβΟέίεω·; μ*?τί·2ων, 13ί? δ’ όμως ί% των ύιό τού ΤίΛυργβιο-ί 
-τώ'· Έςωτε:ιχών ϊιαδ-.δβϊΟέντων εγγράφων ::ίρ[δ>.05ντω7 β·.ς 
-:έ Ττευργείον τοϋτ3 βκ δ6ο ::ηγών, δ?« κβτάθβτιν Ν. ΙΙίλί- 
τον 03315 λίγε; άφ’ ένος μ«ν άντ-γριφ* τϊνών βξ «ΐιτών εϋ- 
οέΟησαν έν τώ τηλεγραφεκρ, άβ’ έτεροί 5έ άλλα έξ «υτών 
έλήφθηοαν κατά την 2ία6ί€θ!3!ν των ΰ=ο των Σνμμχ/'.κών άρ- 

-^ών. ή μετάφ?«3ί5 δ’ βυτών καί των μέν κ*: των ϊέ , εγενετο 
τα?ί τής εΙδικής κ?υζτογ?αφ·.κής ΰζηρεβίας Συμμαχικής 
τίνος Κυδερνήτεως. ήτις κατώρΟωτε να εύρη την τχετιχην 
χλεΐδα καί ητις εΰηρεττήΟη ν' άνακο'.νώαη την μετάφρασ;ν 
• εζιτήμως εις την Έ'λληνικήν Κυδέρνηβίν, ών συνεχώς ή βΓ.ο- 
2ε:κτ·.κή ίτχίις άναμφισδήτητος.

Ή 6x9 των κατηγορουμένων -κατά κυρίον λόγον ΰχδ τοΰ Β. 
Δουσμανη καί 1. Μεταξά -τεσοΰτον έμφβνώς διεξαχθείσα Γερ
μανόφιλος χροχαγάνδα καί α: ανωτέρω συνεννοήσεις όχετέ- 
λεσο"; την λό*;ω καί εργω ΰχοττήριςιν τής εισβολής ξένων 
στρατευμάτων εις το Έ/ .̂ηνικόν έδαφος,· καθ' όσον ΰχήρξαν 
άχαραίτητοι χρο'ϋχοθέσεις, άνευ τών όχοίων ή είσδολη δεν 
Οά έχεχειρείτο.

Άχο τής άχόψεως ταύτης οί κατηγορουμι-Λ-. ένεργούσιν οΰχι 
•ώς ή ό>ρισμένα δικαιώματα καί καθήκοντα καί ό)ρ:σμέ'«ν κύ· 
χ>.ον δράσεως εχουσβ κρατική αρχή τής 'Κχιτελικής Τχη- 
^εσίας τοϋ Στρατοϋ--άλ/.' ώς το. έκ τής τροχιάς του τελε:ο>ς
έξελΟόν καί συγκέντρωσαν έν χεροίν αΰτ; 
χήν έξου

χασαν την χοΛίτεια- 
,ήουσίαν Έχιτεν.είον. ’Λκοιδώς Β' ή ιδιαιτέρα αυτών θέ- 

τλευρόν τοΰ τότε Ηασιλέως -έφ' οί έγνώριζον νάσις εις
έχιδρώσι καί νά έχιδάλλωνται όχου έδει—καΟίστα τάς μετ’ 
αυτών συνεννοήσεις καί τάς διαδεδαιώσεις. ας χαρειχον, έςό- 
γ(ως σημαντιζάς διά'.ο'υς Ι'ερ; α οδουλγάρο-υς καί συντελεστικάς 
χρός λήψιντής άχοφάτεως είσοολής εις το Ελληνικόν έδαφος· 

2 "Αχασαι αί ΰχό τοΰ Ελληνικού Κράτους ληφΟείσαι άχο- 
φάσεις σχετικώς χρός την χαράδοσιν τοΰ Ροΰχελ καί τής 
Άνατολ. Μακεδονίας, έχεδλήΟησαν ΰχό τών κατηγορουμένων. 
Τό τοιοΰτον ΰχήρξεν άχοτέν.εσμα τής δλως εξαιρετικής Οέ- 
■σεως, ήν κατά την έχοχήν έκεί·/ην ΐκτήσαντο έντε τώ γενική



-τολιτί!*χ(7> έ?γβν·.5μ<|) καί έν τγ; ίΐϊΓ,οεβία -.ν̂  Τ̂ 3■̂ ?·'50·̂  των 
Στρβτίωτιχών.

«Ό Δούτμανης ϊιβχίΐοίζετο άνευΟύ'/ως καί άνεξελεγχτως 
την ίιχοοργίκί̂ ι' έξουτίβν, χρη«{μί«ιών βφραγίία με την ύ «- 
γραφήν τοΰ 'Γτχνργοΰ των Στρατιωτικών Γίοναρη και εκδι- 
δων διαταγάς εν άγνοια τον 'Γζτνργοό» (ζ6λ. ΛαζαΟιώτην). 
«Καθ’ δ/.ην την έτιστράτεοσιν τον Ιί^Ιί) το Α Σώμα Στρατόν 
έλάμ6ανε 5;αταγάς ζαρά τοΰ Β. Δονσμανη. αιτινε^ ηταν ϊια- 
ταγαί καί ονχί ζληροφορίβ’. η όδηγίαι. Μά? εκαμνε δ έντν- 
κωσιν. διότι ήτο ζαρά τον άργανιτμόν τοΰ Εζιτελείον» (ιδεκατ. 
Κεφάλοϋ'·. κΐίολλάκι; δ αντιστράτηγος Μο̂ χό-ον>.5ς διεμαρ- 
τυρήθη διά τάς με ΰζογραφψ Δούσμανης διαταγας. δι ών 

•■οίτος έσφετερίζετο την εξονσίαν τον 'Γζονργονο ;ίδε κατά·). 
Καλογερά. ΙΙαζαζαφειροζούλον, Μοσχοζούλον. Ζυμζραχάκη, 
Τριχούζη). «Μίαν ημέραν ήρώτησα τον Τζ.υογόν τών Σρατιω* 
τιχών διατί ζαρατείνεται ή έζυτράτεναις, μοι άζηντησεν ότι 
δεν άφίνει ό Λονσμανης νά λνΟή αΰτη» (κατάΟ. Καλογερα .

Άλλα καί «ίδικώτερον ζερί τον τρίτον. καΟ δ> έλααβάνοντο 
αί άτΜφάσεις τής Ελληνικής Κνβερνήσεινς. εχομεν σαφείς 
καταθέσεις.

α '. Ό τότε ΔιενΟν/τής τοΰ Υζονργείον τών 
Ν'. Πολίτης καταθέτει «αχό την γενικήν κατάστασιν εμφαινε- 
ται, ότι αί άζςφάσεις έλαμ$ά·νοντο χατ άρχάς άζό τό Κζιτε- 
λείον καί νίοΟετονντο άζό τόν κ. Σ/ονλονδην».

β') '() τότε Ηροσωζάρχης τοΰ Υζονργείον τών Στρατιωτικών 
συνταγματάρχης Ηαζαζαφειρόζονλος καταθέτει «ή διενΟννσις 
το-ν 'ΓζονργΕίον τών Στρατιωτικών άνήχεν εΐ; τέ Έζιτελείον. 
Οντω μοΐ εδόΟη ζαρά τοΰ Δονίμανη, ίνα φέρω τοντο εις τόν 
Τζονργόν Γι»/ν«χίτ«τν νζόμνη;αα ζερεέχον τονς λόγονς,έφ’ ών 
ώφειλεν ο τελενταίος οντος να στηριχΟή έν τή Β;νλή και 
να άζοκρονση τάς αιτιάσεις ζαρατάσεοος τής έζιστρατενσεως. 
Άλλοτε ζάλιν ό Τζονργός τών Στρατιωτικών ήΟέλησε νά με- 
ταδάλη σχέδια διαταγών άζενΟννομένων εις τά έν Μακεδονία 
στρατεύματα καί σχετικών ζρός την έζιστρατενσιν. .Με ίχα>.ί· 
^£ν ό Δουσμανης εις το Γενικόν Έζιτε>.είον καί μον ειζε να 
,-μεταδιδάσω εις τόν Γιαννακίτσαν «ότι δεν τόν εχομεν δι αντο 

Γζοοργόν. τι; αντός Οά μεταδαλη τά σχέδια,
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γ' Ό ΪΗΕΤδλίΐβς Ί 'ζα ίϊ’.ίζτ;; Τ-ου2γο> των Στρα
τιωτικών ·ί-?η συνταγμ.«τάρχϊ;ς Καλονβτάς κ*τα0«τ6ί. οΆττ; το 
I” καί Λ' Σώαβτα Στρατού «λαμδβνομεν τηλεγραφ '̂ίΐ**"  ̂
τής «ιχ*;μ»·>ης «««βολής των ϋ3ϋλγά.50)ν. ΙΙριότων α«?ί τής 
στάοίώς των. Κ*τόα:ν τούτων «ττάλην άπο τόν'Γ-5νργίν τώ)ν 
Στρατιωτικό}·; ιτρος τον Δούσμα·;ην. ΜϊΤίβις; κα; ό Λ&ύ3μ4';ης 
μοΟ ίί ί ίν  ότι 0« β·ον«ννοηθή μέ τον Στρατιωτικόν 'Λκόλο-̂ Οο·; 
τής Γίρμανικής ΙΙρβτβείας Φαλκί’/χάονζίν, Οά ίςτ, καί τβ·; 
Μεγαλειότατον χαΐ Ο' άΐοφααίβτ]. 'Κκ τής άααντήοεως έ- 
μίΐνα κατάαληκτος, έτόλμηοα να βίτω « ί; τόν Ί ’αο'νργόν χ0)ς 
ϊνίχίτα: τοιαύτην •/ατάττατ:·/. Ό ’Γαοοργος άν$γνώί:5« τήν 
ορθότητα τοιν βκέψεών μο’αν. «'Ρίκ τής «ν ·««';$-. μον ύαηρίτίας 
«V τώ 'Τ’ΓΟ'οργείω «μόρφωτα τήν χϊ,τοιΟηίΐν. 5τ; αραγμ*τ.κός 
'Ι’ποοργνς καί γβνικώτερ:·; χραγματικος ΙΟνβερνήτης τής ’ΡΓ;.- 
λβίος ήτο τό ’Καιτίλείτ·;. Τήν κ’οριαρχοόταν γ';ώμην «αί τής 
κατίνΟύνιβως τής έήωτϊίΐχής πολιτικής «ίχ: τό 'Καιτίλ«’ον·ι.

5'; ’() ’Κπιτβλής καί έμαιοτος τού Λούομανη ή2η άντιαυν- 
ταγματάρ·/ης «ν ίιβΟβοιμοτητι ί'οΐιτβν καταθέτει (ιτό ’Κκιτε- 
λεϊον είχε μ«γάλην ΐτχύν. ’Λνεμ:γ·/ύετο εις τα διπλωματικά 
ζητήματα, ατινα «φρονεί οτ: είε: νά παρακολονΟή”.

ε' ’<> άποΟανών Λιεούοντής τού 'Γπτνργείίο των 'Κςωτερ:- 
κό)ν Καρατζΐς κατέΟετεν, δτι «έν «-/έτε; προς τό ζήτημα τν- 
νεννοήτεως 'Κτιτ«λε:ο·ν και Κτι%8ρ·;ήτεως γνωρίζω ότι ό σνν- 
ταγματάοχης τού Ί·'π:τ«λ«ίο·α 'Κξα5άκτ·}λος σονειργάζετο ον- 
•χνότατα καί διά μακρών μετά τού κ. Σκουλούδη. γεγονός, «ερ 
2έν πα:ετ»3ρ«ίτο εις βλλας «ποχάς. Τοιχύτα* Τ}·;εργβσίαι ϊεν 
έγενο·/τ5 ετί ίννδερνήτεως Ζαΐμη. δ ότι έζήτηη μέ' ό'Κξαδβ- 
κτ·}λος νά ιίη τον κ. Ζαΐμην, άλλ’ ούτος τόν παρέκεμψεν εις 
τήν άρμοδΐβν -ύπηρετιαν > καί «ύπο τ.ύ 'Κπιτελβίο; βττέλλοντο 
εις τό Τ«ι>ρνείον των Έςωτερικών καθ' όκάστην δύο φά- 
χελλοι. ό «Ις μέν τούτων είχεν επιγραφήν «Ί'Γονργεϊον 'Κξιο- 
τείίχόόνν. ό δέ «τερος «'Γποοργειο; Ήξωτεριχών προιωχικώς 
«μπυτε·;τικώς'·. ΕΙχον λάβε; διαταγήν- νά μή άπβτφραγίζω 
τούτοος’ΐ.

ς ' Σπουδαιότατη είνε ή κατά'Ρετις τού 'Τπουργού τών Στρα
τιωτικών Γοαννακιτοα »ρ ί τού τρόχ;·υ. καθ' όν έλαμίάνοντο ο! 
.άποφάτει; τής τότε Κ·;β«ρνήί«ως. "Τό Έπιτελεϊον τυν«·Λ«-
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είτο τρωτόν μετά τοΰ Βατιλέως, εζητεϊτο ή γνώμη κβί ή 
άτέφβσι; τούτου, χβτότίν είσηγεϊτο το Έπίτελεΐον τάς σχετι- 
κάς ϊιβταγάς».

ζ ') Έτίοης έξόχως δίβφωτιστιχή τυγχάνει ή χατάθεοίς τοΰ 
Γιαννβκίτσα τερι τοΰ τρόπου, καθ’ δν κατά την εχδοοιν τής ΰπ’ 
άριθ. 1484 διαταγής άντετοιήΟη το Έπιτελεϊον την Υπουργι
κήν εςουσίαν. «Περί την 3ην πρωινήν ώραν τής 14 Μαίου 
1916 έκλήΟην εις τό τηλέφωνον, διότι εΰριοκόμην έν Φαλήρφ 
καί αξιωματικός τοΰ Επιτελείου μοί άνεκοίνωοε τηλεγράφημα 
προς τό Δ'Σώμα Στρατού, δι’ ου παρηγγελετο, όπως δ διοικη
τής τοΰ Ροΰπελ παραλάδη υλικόν καί άτοουρΟή παραδίδων τό 
οχυρόν Ροΰπελ εις τούς Βουλγάρους. Οίονεί εζητεϊτο ή γνώμη 
μου, άν ήτο καλόν τό τηλεγράφημα, οπ^ η5η σταλή.
Άτήντηοα «άφοΰ εστάλη τι μέ έρωτάτεΠροοετάθησαν δε 
νά δικαιολογηΟώίΐν προδάλλοντες τό επείγον».

η') Ό τότε Διευθυντής τοΰ 'Γπουργείου τών Εξωτερικών 
Πολίτης καταθέτει, ότι «κατά την πρωίαν τής παραδόσεως τοΰ 
Ροΰπελ συνήντησα εις τό γραφεϊον τοΰ ΠρωΟυτουργοΰ Σχου- 
λούδη τούς Δουσμανην καί Μεταξάν, οίτινες κατείχοντο υπό 
ουγκινήσεως. Ή συγκίνησις αΰτη ώφείλετο εις τόν φόβον μή
πως τό αίσθημα τής τιμής, τό όποιον ένεπνεε τό υπό τόν ταγ
ματάρχην Μαυρουδήν απόσπασμα, ήθελε παρά τάς δοθεισας 
διαταγάς ώθηση αυτό είς άποφασιστιχήν άντίστασιν κατά τών 
Γ ερμανοβουλγάρων».

Ο') Ό συνταγματάρχης Κ?.άδος τής Έπιτελ. ’Γπηρεσιας 
καταθέτει «θεωρώ έκτος συζητήσεως, δτι είς τάς περί παραδο'- 
σεως τοΰ Ροΰπελ αποφάσεις τής Κυβερνήσεως έπέδραοε το 
Έπιτε).εϊον)>.

3) Οί κατηγορούμενοι τυγχάνουσιν υπεύθυνοι διά τήν εκδο- 
σιν ποσών τών περί τήν παράδοσιν τοΰ Ροΰπελ καί τής Άνατολ. 
Μακεδονίας έκδοΟεισών διαταγών. Αί ύπ’ άριθ. 34, 194, 633, 
774, 1228, 1484, 1ο07 καί 1511 διαταγαί, φέρουσαι τήν υπο
γραφήν τοΰ Υπουργού τών Στρατιωτικών Γιανναχίτσα, έχουσι 
μονογραφηΟή υπό τοΰ άρχηγοΰ τής Έπιτελ. υπηρεσίας Β. Δουσ- 
μανη καί τοΰ διευΟυντοΰ τής Α' ΔιευΟύνσεως τών επιχειρήσεων 
I. Μεταςά. Κατά τό άρΟρον 24 εδάφ. δ τ«3 χα'/ονισμοΰ τής 
εν ειρήνη υπηρεσίας τής Έπιτελ. 'Γπηρεσίας τοΰ στρατού 
«ό αρχηγός τής Έπιτελ. Τπηρεοίας τοΰ Στρατού θεωρεί διά

7
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μονογίίφτΐς τοϋ τβς ϊιβτβγάς ταύτβς, 8(’ &ς είνβ: σκνοπεό- 
θυνος» καί κατά τό άρθρον 3δ τοϋ αύτοϋ Κανον:σμοϋ. οΠαοαι 
αί 6ργοσία( των 6αδ τον; διενθνντάς τμημάτων, αί ύ«6αλλό· 
μεναί ε ΐ; τον ά|5χηγον ττ)ς Έ"ίτελ. 'Γπηρεσίας τοϋ Στρατόν 
δέον νά φέρωυι την μονογραφήν των, δντων όπενΟννων άκε- 
ναντ( τον αρχηγόν της Έ-ιτελιχης 'Γκηρεοίας τοϋ Στρατόν».

Περί της εν&ννης. ταντης των κοτηγορονμένων κατα08τουσ  ̂
τα άκδλονθα.

α ') Ό 3:οικη;ης τοϋ Γ' Σώματος Στρατόν Άντ(οτράτηγος 
Μοοχότονλος «(πλήρως την βνθννην των άνω διαταγών φέρει 
τδ Έπιτελείον. Τοντο σνντάοοει τάς διαταγάς καί είσηγεϊται 
παρά τφ Τπονργω των Στρατιωτικών, ό όποιος είναι μεν νπεν- 
Οννος διά την υπογραφήν αντών, άλλα συννπεύΟυνον είναι τδ 
Έπιτελείον, είς δ ανήκε: πλήν των επιχειρήσεων καί ή έξασ- 
φάλιοις αντοΰ τοϋ Κράτονς. Την ευθύνην πρωτίστως φέρει ό 
ό αρχηγός, άλλα καί τα λοιπά μέλη είναι σνννπενθυνα».

β') Ό οονταγματά,ίχης Πάοχος καταθέτει «εις την έκδοσιν 
των περί παραδόσεως τοϋ Ροϋπελ διαταγών σννετέλεσε τδ Έπι- 
τελεϊον, διότι αδται προήρχοντο έκ τής διενθννσεως τών επι
χειρήσεων τ ή ς ’ Επιτελ. 'Γπηρεσιας Στρατού, ήτις προορισμόν 
έχει νά μελετφ τάς επιχειρήσεις και νά σνντάσση τάς σχετικάς 
διαταγάς ΰπό την έγκρισιν πάντοτε τοϋ επιτελάρχου, ούτε ποτέ 
ήτο δυνατόν νά επιδοΟώσι τοιχϋτα: διαταγαΐ άνευ έγκρίσεως 
τού Επιτελείου».

γ ') Καί οι μάρτυρες υποστράτηγος Όρφανίδης, άντισυνταγ- 
μοτάρχης Κέφαλος, ταγματάρχης Καλογερογιάννης, υποστρά
τηγος Λελάκης, ουμφωνοϋσιν άπαντες «ίις πρδς τδ ζήτημα 
τούτο τής τε ευθύνης τοϋ Επιτελείου ώς καί τοϋ σκοπού, δι’ 
ον εξεδόΟησαν αί διαταγαΐ αύταί, σκοπού έγκειμένου έν τή 
γενική πολιτική τού Επιτελείου τεινούση πρδς εξυπηρέτησιν 
τών Γερμανο6ουλγαρικών συμφερόντων διά τής ΰποβοηθήσεως 
τής καθόδου τών Γερμανοβουλγάρων καί τής έκδιώξεως των 
Άγγ)Λγάλλων (ίδε κατάΟ. Καλογερογιάννη).

δ') Ό Τπουργδς τών Στρατιωτικών Γιαννακίτσας κατα
θέτει τέλος «τδ Έπιτελείον μοί είσηγείτο τά σχέδια τών δια
ταγών, επί τών όποιων, εάν ένόμιζον δτι ήτο ανάγκη νά φέρω 
παρατϊ^ήσεις, έφερον τοιαύτας. Πάντα τά σχέδια τών διαταγών 
μονογραφούμενα όπδ τού ’Αρχηγοϋ τοϋ Έπιτεί.είου μοί είση-
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-γο5ντο ί»πο τού άρμοδίοο τμηματάίχου. Οΰίέττοτβ «γώ εϊωχα 
διαταγήν, Γνα σονταχθώσιν βϋται κβί «(τα μοΐ εΐσηγηθώσιν 6ζο 
τοδ Έ“ΐτελβίθϋ, χβθ’ όσον τάς αναφοράς των διαφόρων στρα
τιωτικών αρχών βλάμβανβ τό ’Εχιτελβΐον άπ’ βοΟείας, εγώ 
δέ ελόμβανον άργότερον γνώσιν αότών. ΑΙ εισηγήσεις τοΰ Έ»ι- 
τελείου έλαμβάνοντο ό“’ δψιν παρ’ εμοΰ, έσταΟμίζετο ύπ’ έμοό 
δμως κατά πόσον διά τών διαταγών τούτων εξυπηρετείτο ή 
πολιτική τής Κυβερνήσεως. Οΰτω ύπεγραφον καλή τή πίστει 
διαταγάς, οϊα ή 633, έν άγνοια τών παρασκηνίων, νομίζων 
δτι εξυπηρετούν την πολιτικήν τής ούδετερότητος». Καί αλ
λαχού. «Αί γνώμαι τών Επιτελείων υποχρεών νά εχωσιν υπευ
θύνους γνώμας προχειμενου περί τής ασφαλείας τοΰ Κράτους, 
άσκοΰσιν επίδρασιν έπί τών αποφάσεων τοΰ 'Γπουργοΰ, καθ’ 
δσον τά Επιτελεία παρακολουΟοϋσιν έκ καθήκοντος τάς κι
νήσεις τοΰ εχθρού καί είναι ενήμερα τών στοιχείων, δι’ ών 
δικαιολογούνται αί γνώμαι. Έν φ  ό Υπουργός άρκούμενος 
μό·υον εις τάς εισηγήσεις καί εχων ΰπ’ δψιν τό υπεύθυνον τοΰ 
Επιτελείου, προβαίνει εις τήν έκδοσιν τών διαταγών. Οΰτω 
καί έγώη.

Αποτέλεσμα τής παραδόσεως εις τους Βουλγάρους τής Α 
νατολικής Μα-,-.εδονίας ΰπήρξεν ή καταστροφή καί ή έρήμωσις 
αυτής, ή έξολόθρευσις τοΰ Έλί.ηνικοΰ πληθυσμού διά τής 
απαγωγής του εις βάρβαρον αιχμαλωσίαν, ή μεταβολή εις ερεί
πια τών άκμαζουσών πόλεων αϊτής. Ούδεμία έχ των δοΟεισών 
έχ μέρους τών Γερμανοβουλγάρων εγγυήσεων ετηρήΟη. Τού- 
ναντίον αμέσως μετά τήν εισβολήν καί τήν αιχμαλωσίαν τοΰ 
Δ' Σώματος Στρατού έπέδειξαν εχθρικήν διαγωγήν άπέναντι 
τών Ελληνικών πληθυσμών (πβλ. καταθ. Σκυροΰ καί Κυρίμη), 
κατίσφαξαν Έίληνικά φυλάκια, άτινα παρεδόθησαν αύτοϊς 
οίχειοΟελώς (πβλ. κατάΟ. Καστέλΰ.η), συνέλαβον, άφώπλισβν 
καί έδειραν Έλληνας χωροφύΰυΐκας (πβλ. κατάΟ. Κλάδου), 
προέβησαν εις δηώσεις, άρπαγάς περιουσιών κακώσεις κατά 
πολιτών (πβλ. κατάΟ. Καστέλλη).

Τάς Βουλγαρικάς ταύτας κακουργίας ά-υαφέρει ό Ν. Τρου- 
πάκης αρχηγός τής Χωροφυλακής Μακεδονίας πρός τό 'Γπουρ- 
γειον τών Εξωτερικών (ίδε Λ. Β. άριθ. 69), ό έν Βουλ- 
γαρίφ Πρεσβευτής Άλ. Ναούμ πρός τό αυτό Τπουργεϊον (Γδε 
Λ. Β. 70 καί 72 καί 74, 76), ανώτερος δημόσιος ύπάλ?.η?.ος



■τής Άνβτολ. Μβχίϊονί'βς χρδς τήν εν Βερολίνφ Πρεσβείαν- 
('δε Λ. Β. 75). Αϋτός οδτος ό Βούλγαρος στρατηγός Τάνεφ 
ομολογεί προς τον Πρεσβευτήν Ναούμ. "Καί ή Γερμανική Κυ- 
βερνησις συναισθάνεται τούτο τοποθετούσα παρά τη Βουλγαρική 
Στρατιωτική Διοικήσει Άνατολ. Μακεδονίας γερμανους αξιω
ματικούς, χωρίς δμως παντάποσιν νά εκδήλωσή έμπράάκτως 
την θελησίν της περί χαλυτερεύσεως τής θέσεως των ύ*δ τους 
Βουλγάρους Ελληνικών πληθυσμών. Άντιθετως ανεχόμενη τάς 
συνολικάς εκτοπίσεις αυτών υπό τής Βουλγαρικής Κυβερνή- 
σεως φαίνεται υιοθετούσα τδ καταχθόνιον τούτο σχεδιον τού 
άφανισμοΰ τών Ελλήνων κατοίκων τής Ανατολικής Μακε
δονίας.

Ό Νομάρχης Δράμας κατά την εισβολήν Ν. Μπακόπουλος 
παρακολουΟήσος τδν αστικόν πληθυσμόν εις τήν αιχμαλωσίαν 
καταθέτει τα ακόλουθα. «Άπδ τάς πρώτας ημέρας τής ει
σόδου του εις τδ Ελληνικόν έδαφος δ Βουλγαρικός στρατός 
εξεδίωξε τάς ’Είλληνικάς άρχάς πανταχοθεν όθεν διήλθε. 
Έζήτει παρά τής Ελληνικής Χωροφυλακής τήν παράδοσιν 
τών όπλων μάνλιχερ, δι’ ών ήσαν ώπλισμένοι, διότι δήθεν ήσαν 
Βουλγαρικά. Έπυροβόλησαν μάλιστα δύο χωροφύλακας άρνη- 
θέντας νά παραδώσωσι ταύτα, έξ ών δ είς άπέθανεν, δ δέ έτε
ρος ετραυματίσθη. Μετά τήν άναχώρησιν τού Δ'Σώματος Στρα
τού είς Γερμανίαν οΐ Βούλγαροι προέβησαν αμέσως είς τήν 
σύλ).ηψιν τών μάλλον προκρίτων, τους οποίους εφυλάκισαν, 
έδειραν, εξώρισαν πολλούς είς τήν Βουλγαρίαν. Τήν 22Ίου- 
νίου' 1917 αί Βουλγαρικαί άρχα! κατελαδον τά γραφεία τών 
Ελληνικών αρχών, ειδοποίησαν πάντας ημάς, ότι συνεπείφ δια
ταγής τής Βουλγαρικής Κυβερνήσεως δεν δυνάμεθα νά πα- 
οαμείνωμεν είς Άνατολ. Μακεδονίαν, οτι τήν αυτήν εσπέραν 
πάντες οί Έλληνες κάτοικοι θά άπήγοντο εις τήν Βουλγαρίαν.

Οί είς Βουλγαρίαν άπαχθέντες Έλληνες άπδ 16—70 ετών 
ώδηγήΟημεν πάντες είς τήν πόλιν Σούμλαν. Έκεϊ μάς ώδή- 
γησαν είς ξύλινα παραπήγματα, είς α προ ήμερων είχον σταυ- 
λισθή οί ίπποι τού Γερμανικού στρατού. Μίαν εβδομάδα άργό- 
τερον επιτροπή Βουλγάρων αξιωματικών έλΟούσα είς τδ στρα- 
τόπεδον τών δμήρων, προέβη είς αποστολήν αυτών είς διάφο
ρους εργασίας.

Μία αποστολή έκ 250 άνδρών, εν οίς καί εγώ, εστάλη εί^
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Καρναμπάτ τής ΒοΛγβρίας, ϊβοτερο τοι«6τη έκ 400 άζε- 
σ-ά\η είς τής Σερβίας. Πάντες οΐ εδτω^τοηελλόμενοε
ήσβν ::ροωρ«μΛνοι νά έργβσθώμ.εν ως ακλοΐ εργβτ*·..

Τάς τεντε χρώτας ήμερος τής εις Καρναμχοτ^άφιΙεως δεν 
*ϊόθη ε!ς τοιίς όμήθ3!>ς Οϋϊεμίο τροφή. ΈχΙ ενο ϊε  μη« 
μετά τοότο εδίδετο μόνον άρτος. Όταν δέ κοτόχιν έδοθηβλλη 
τροφή, βυτη συνίοτοτο κατά κανόνα άχό ·ζωμδν έξ υδατος με 
·ό).ίγους κόκκους φαοολίων ή λαχάνων.

Κίτ« τ ν  ά  Σ',ύμλας άνοζ(ώ?η:ίν (ΐ»5 έζ.τίο-)) βοολγίρων 
ά=ιωϊΐ«τ!χών ίζήιηοε ν4 τη χ«ρ»!ώ™μεν τ» χρήμιτά μ«ς, 
δστις δε άνεκαλόζτετο δει δεν είχε χράξε! τούτο, έϊερετο άνη- 
'/.εως χαρουοίφ των άλλων.

Συνεχεία τής διοίτης τούτης των άτυχων αυτών άνΟρώχων 
ύχήρςεν ή βαΟμίοία καί ασφαλής σωματική των έξάντλησις. 
Ή  έςάντλησις αυτή έχετείνετο ετι μάλλον εκ τής συνεχούς και 
βαρείας εργασίας, εις ή.» ύχεβάλλο'/το καθ’ ημέραν διά τ̂ ήν 
κατασκευήν τής σιδηροδρομικής γραμμής, καί των ραβδισμών, 
εις ούς υχεβάΪΛντο οσάκις έξηντλημένοι χλεον έκ τής ε̂ργα
σίας έχεχείρουν ν’ άναχαυΟώσιν ολίγον, εκ τής εχιΒρασως 
τών καιρικών μεταβολών ήσαν εκτεθειμένοι, τήν μεν ημέραν 
εις τήν εργασίαν άνευ έχαρκών ενδυμάτων, χολλοί δε και 
τελείως γυμνοί, τήν δέ νύκτα εις τάς ύγράς καΐ άχαι- 
σίας καλύβας άνευ Οερμάνσεως, στρωμνής καί έχαρκών σχε- 
χασμάτων.

Ή τροφή τών όμηρων έςηχολούθει χάντοτε ή αυτή κα’ι 
χειροτερεύουσα μάλιστα. 'Γχήρξε δ’ έχοχή, καθ ήν έχειδη 
δεν έδίδετο άλλη τροφή εις αυτούς, τοϊς είχον οί Βούλγαροι 
νά συλ).έςωσι χόρτα τών άγρών κα! νά τραφώσι δΓ αυτών. Ή 
•υγειονομική κατάστασις τών όμηρων ύχήρςεν άχε?.χιστιχή. Οΐ 
ασθενείς δεν έτύγχονον άδειας νά μεταβώτιν εις τό Νοσοκο- 
μεϊον, αν δεν είχον 39° καί 40’ χυρετόν. Είσαγόμενοι δ’ εις 
τούτο έξήρχοντο χρδ τής τελείας Οεραχείας, διότι άφ’ ής 

κατέχιχτεν ό χυρετός δεν έδικαιολογείτο—κατά τήν 
άντΟ.ηψιν τών Βουλγάρων—ή χαραμονή των.

Καί έβλεχομεν τούς κινούμενους τούτους σκελετούς, τούς 
μόλις δοναμενους νά κρατηθώσιν έχΐ τών χοδών των ουνεχείφ 
•τής έξαντλήσεως λόγφ τής χει'νης, τού ψύχους, της έργασίας,
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των ραδδισμών κβί της άαθβνβίας νά όδηγώντα: καί πάλιν «ίς- 
βύτήν την χατάστασιν όπως έργασθώσιν.

'Η τύχη των άνθίίώπων τούτων ητο βεβαίως ό θάνατος. 
Ευσπλαχνία βκ μέρους των Βουλγάρων εις τούς Έλληνας 
όμηρους οΰδεμία ΰπήρχεν. ΜοΙ διηγήθησαν πολλοί εκ των 
δυστυχών αυτών, δτε ακόμη είμεθα εις τό Καρναμχάτ μεταξύ· 
τών άλλων, δτι καί ήμεραν τινα τού χειμώνος, καθ’ ην λόγφ 
τού ψύχους τό έδαφος είχε παγώσει εις τοιοΰτον βαθμόν, 
ώστε όταν κατεπιπτεν ή σκαπάνη επί τού εδάφους άπεδίδοντο- 
σπινθήρες, μετέβη διά νά επιθεώρηση την εργασίαν δ Βούλ- 
ϊ« !» ς  μηχανικός Γεώργιεφ, δστις διηύΟυνε ταύτην. Τότε οί 
δυστυχείς όμηροι γονυκλινείς τόν παρεχάλεσαν νά επιτρέψη, 
όπως μή έργασΟώσι την ημέραν εκείνην, τόσον δέ μάλλον, 
όσφ ή εργασία δεν ήτο δυνατόν νά γίνη. Τότε ό Γεώργιεφ 
τοίς άπήντησεν: «όλοι θά πεΟάνετε επάνω στη δουλιά». Διέ
ταξε δε τούς ύπ’ αυτόν εργοδηγούς καί στρατιώτας νά δείρωσι· 
πάντα, δστις δεν εργάζεται, διότι δεν έπρεπε νά ΰπάρχη ευ
σπλαχνία διά τούς Έλληνας. Επίσης παρά πολλών ομήρων, 
εν οις ώς ενθυμούμαι καί χαρά τού μηχανικού Σερρών χ. Κούν- 
τουρα, δστις ήργαζετο είς τό χωρίου Κουρκουτζα, εμαθον, δτι 
οι Βούλγαροι δια νά μη απασχολώσιν εκ τής εργασίας τούς 
σχετικώς υγιείς ομήρους, οιτινες είργάζοντο εις την γραμ
μήν, ύπεχρέωναν τούς έτοιμοΟανάτους νά σχάπτωσι τούς τά
φους, οΰτοι δε επανερχόμε’Λΐ εκ τής βαρβάρου ταύτης εργα
σίας καί άναστενάζοντες ελεγον είς τούς λοιπούς: «Αί ! έ
σκαψα καί εγώ σήμερον τον τάφον μου», διότι βεβαίως ήσθά- 
νοντο ότι φθίνουσιν, ουδεμίαν δε ελπίδα είχον διασώσεως, 
διότι ούτε τροφήν είχου επαρκή, ούτε κατοικίαν ανθρώπινον, 
ούτε ιατρικήν περίθαλψιν.

Έκ τών είς τό Καρναμπάτ συγκεντρωθέντων περίπου έξα- 
κισχιλίων όμηρων άπεστάλησαν μετά τινα χρόνον δυο χιλιάδες 
είς τό Κοτσιβαρ δια την κατασκευήν οχυρωματικών έργων. 
ΚαΟ ας ειχομεν χλφοφορίας πάντες σχεδόν άπέθανον. Έκ 
τών υπολοίπων κατά τήν έκ Καρναμπάτ άναχώρησιν μου μόνον 
περί τούς όχτακοσίους πεντήχοντα έπέζων ρακένδυτοι καί ε
λεεινοί τήν θέαν».



ΕΜΦΤΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Ό μάρτοί συνταγμΛτάρχτ/ς Κβλογίρδς κατβΟετίΐ, ότι ερω- 
τήδβς τον Τ»>ϋ?γον των Στρατιωτικών διατι διατηρείται ή 
έαιοτράτεοσις Ιλαβε την ά^άντητιν, οτι ο ΔουτίΑονης δεν 
άφίνει «ύτην νά λυΟη. Πράγματι ή έττιττράτευσις τον 1915 
γενομένη διά τον; γνωστούς λόγους ΰαό τής Κυβερνήσεως 
Βενιζέλου, διετηρείτο ύκό των κατηγορουμένων μετά την ::τώ- 
σιν τούτου, ίνα ενδεχομένως χρησιμεύση διά την μετά των 
ΓερμαλΌ σ̂υλγάρων συνεργασίαν κατά τε τού εξωτερικούς εχθροί» 
-τω ν Άγγλογάλλων-καΐ τού έσωτερικοϋ το ουτοϋ-τεδ Έλευθ. 
Βενιζέλου-δταν όμως μετά τήν νότον τής 8 Ιουνίου 1916 
διετάχΟη ή ατοστράτευσις, έκρεζε νά ευρεθή αντιστάθμισμά τι 
ζρός άναζλήοωσιν τής είς χεϊρας των κατηγορουμένων δυνα- 
μεως τούτης. Ό Γερμανός στρατιωτικός άκό>Λυθος Φαλκεν- 
χάουζεν προσφέρει τά φώτά του καί οΐ Σύλλογοι των Επι
στράτων δημιουργοδνται.  ̂ ^

Ό Πρωθυπουργός Άλ. Ζαΐαης καταθέτει, ότι κατα τας 
ιλ ,ϊ^φο ίίϊς ™» ο1 «ΙλλΛγοι ™ν Έι;»τράτων ώ?γανώΟτ,«« 
« ιί ·.{ β05!. ™ν Γ6?ι»0Γ«»δν ΚπΡΒί-ηνοΓοΙη 1=1 »ω» Δου- 
σμ».η, Γού«ρη «» ! Μ ««ξ«. «Γ.ο>?!ζω, ίτ._ άμέ™ς μετμ 
τ ψ  ά=οατ=»τ!Μΐν τ{ έμμνεύΐίΐ το3 Γ«!>μανο̂  στροιιωτ.μου 
άκολούθου, τό Γενικόν Έζιτελείον συνέλαδε τδ σχεδων της 
όργονώσεως των συ?Λόγων των επιστράτων. Ή σχετική με
λέτη καί αί έκάστοτε αποφάσεις ελαμβάνοντο παρά του Δο^ 
σμανη καί έξετελοΰντο παρά των εμπίστων οργάνων αυτου̂  
ιδιαιτέρως δέ παρά τοΰ Έξαδοτκτύλου καί τού Άρχη-^υ του 
Σώματος Ασφαλείας», καταθέτει ό τότε Διευθυντής του 
Υπουργείου των Εξωτερικών Πολίτης. «Βάσιμοι πληρο^- 
ρίαι μέ έπεισαν ότι δ κατηγορούμενος Δούσμανης κατα«ων, 
ότι δεν ήδύνατο νά παροτείνη τήν επιστράτευσιν, συνελαθε 
τήν Ιδέαν νά ^γανώση τούς έπιστρατικούς συλλόγους είς^συν- 
τεταγμένας ομάδας, δς διηύθυνον πορασκηνιακώς^εμπιστοί του 
αξιωματικοί», βεδαιοί δ αντιστράτηγος Λαπαθιώτης. «Γνω
ρίζω καί τήν γνώμην μου εσχημάτισα έκ τής ύπηρεσίας μου, 
ώς προσωπάρχου τού 'Γ«3υ?γείου τών Στρατιωτικών, και έξω-
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δ-κως, δτ: οΐ ίζιατζατηοι σύλλογοι (^γβνώθησαν δμ.« τη 
ν.βτ’ Ιούνιον 1916 άτΜστρατεύσβι καΐ δτ( οί συλλαδόντες την 
ίδεαν ήσαν ό στρατιωτ(κδς ακόλουθος τής έν Άθήναις Γερ
μανικής Πρεσβείας καί τά μέλη τοϋ Έττιτελείου Δούσμανης, 
Μεταξάς καί Έξαδάκτυλος», καταθέτει δ συνταγματάρχης 
Παπαζαφειρόπουλος. ((Γνωρίζω καί ύπηρεσιακώς καί έξωδίκως 
—καταθέτει ό τότε Διευθυντής τής Αστυνομίας υποστράτηγος 
Ζυμαροπίάκης—δτι εν Έλλάδι άτό τής άτοστρατεύσεως τού 
1916 είχον ώργανωθεϊ σύλλογοι επιστράτων υπό τοΰ Επιτε
λείου τή συμπράςει τής Γερμανικής προπαγάνδας». «Άδιστά- 
κτως πιστεύω, δτι τό Έπιτελείον επενόησε καί ώργάνωσε 
τούς έπιστρατικούς συλλόγους δηλ. δ Δούσμανης οιαί δ Με- 
ταςάς πρδ παντός», καταθέτει ό συνταγματάρχης Καλόγερός 
(ίδε καί κατάΟ. Παοικονόμου, Μαρούδα, Κοτζαμάνη). 'Ο μάρ- 
τυς Ζυμπρακάκης καταθέτει, δτι ό τότε 'Γπουργός Άργυρό- 
πουλος ήχούσθη ύπ’ αύτοϋ λέγων έν 'Γπουργικφ Συμβουλίφ 
«Ασφαλώς τό Έπιτελείον τούς διευθύνει, τούτο τό γνωρίζει 
δλος δ κόσμος», δπερ καί δ Άργυρόπουλος εξεταζόμενος δεν 
άρνεϊτα: δτι πιθανόν νά είπε.

Ά>ά.’ εκτός των διαβεβαιώσεων τούτων πλήθος μαρτύρων 
καταΟετουσι γεγονότα, ές ών άδιστάκτως συνάγεται ή υπό των 
κατηγορουμένων όργάνωσις καί διεύθυνσις των έπιστρατικών 
συλλόγων, ώς καί ό τρόπος τής ίδρύσεως αυτών.

«Μετά την άποστράτευσιν ηχούσα άξιωματικούς εις τό Φρου- 
ραρχείον συζητοϋντας καί λέγοντας δτι κατά τύπους θά γίνη 
ή άποστράτευσις, πράγματι δε θά είμεθα έν επιστρατεύσει κατά 
Γερμανικόν σύστημα» (κατάΟ. Μελιγκούνη).

«Κατά την άποστράτευσιν έλεγεν δ Κουρέβελης πρός τούς 
απολυόμενους δπλίτας «θά ίδήτε πώς καί εις τά χωρία σας που 
θά πάτε θά εΙσΟε στρατιώται μέ μόνην την διαφοράν πώς δεν 
θά φορήτε στολήν». Ουτοι μετά τών στρατιωτών τών άποσπα- 
σθέντων εις τά διάφορα σώματα άσφαλ,είας κλπ. άπετέλεσαν 
τούς πρώτους πυρήνας τών έπιστρατικών συνδέσμων» (κατάθ. 
Χούντα). Άλλ’ ΐδί(ι>ς:

1) 'Ο μι^Γυς Μελιγκούνης βέβαιοί, δτι πολλάχις μετεβί- 
βασε προσκλήσεις πρός διαφό,κυς προέδρους επιστράτων, ίνα 
μεταβώσιν είς τό Έπιτελείον πρός συνάντησιν τών αξιωμα
τικών Δούσμανη, Μετάξι καί Έξαδακτύλου.



2) Ό πρόεδρος έπκιτράτων Κ2μ«?(νος έξέφρβίεν εις τον 
.μάρτυρα Χαρακτίδην την δυταρέιτκειάν του, διότί ό Δούομα- 
νης δεν τον περιέδαλε διά τής εύνοιας, μεθ’ ής τους άλλους 
συναδέλφους του.

3) Ό συνταγματάρχης Πάσχος καταθέτει, δτ( ήκουοε χαρά 
τοΰ Κωνσταντ(νοχούλου, οτι δ(ά ζητήματα εσωτερικής αντι- 
οτάσεως καί όργανώσεως των έχ(στράτων συνεννοείτο μετά 
τοΰ επιτελούς Μεταξά καί τοΰ Γούναρη. Παρά τού βΰτοϋ 
ήκουσε, δτι ή συντήρησίς των ωφειλετο εις την Γερμανικήν 
προπαγάνδαν.

4) Αύτος οδτος ό κατηγορούμενος Μεταςάς έδηλωσε κατα 
τάς παραμονάς των Νοεμβριανών εις τον μάρτυ,οα Μαρούδαν 
παραπονεθέντα αυτφ διά την επιστρατιχην δρασιν «τους επι
στράτους τούς διευθύνω εγώ, όταν Ιδήτε χαμμίαν ανάγκην ή 
κίνδυνον ν’ άποταΟήτε ε!ς εμε νά τον προλάβω».

5) «Οί ίδιοι οί επίστρατοι έκαυχώντο δτι διηυθύνοντο παρά 
τοΰ Δούσμανη» καταθέτει ό μάρτυς Χούντας.

6) Ό μάρτυς Λογιωτατίδης, διατελέσας πρόεδρος  ̂επι
στράτων, καταθέτει, «εβλεπον τον Μεταξάν και ήρχετο εις το 
Φρουραρχείον, όπόΟεν μας έδίδοντο έπειτα οι κατάλογοι των 
προγραφών τών Βενιζελικών. *Απας δε είδον καί τον Δού- 
σμανην εις τον Πανελλήνιον σύνδεσμον επιστράτων».

7) 'Ο διατελέσας πρόεδρος επιστράτων Μιμηκόπουλος βέ
βαιοί, δτι «ό πρόεδρος τοΰ Πανελληνίου Συνδέσμου επιστράτων 
Σαγιάς ήρχετο εις επικοινωνίαν μετά τοΰ I. Μεταξά και^έκα- 
νόνιζον τά σχετικά προς τούς επιστράτους ζητήματα. Τον η
χούσα νά καυχάται. Τον είδον είσερχόμενον εις το σπίτι του 
Μεταςά. Τον συνήντησα εις τό Έπιτελείον». Επίσης « Ηκουσα 
τον Κουμουνδοΰρον νά κακίζη τον Δούσμανην, διότι ήρχετο 
εις επικοινωνίαν είς απλούς πολίτης ό Σαγιάς, μ® το Επι 
τελείον». _ , ,

8) Ό μάρτυς Κοτζαμάνης καταθέτει, «ή άνωτέρα επιτροπή 
τών έπιστσάτων Σαγιάς, Μάντζαρης, Σαραντόπουλος ή ^ ε «  
εις επαφήν ούχί άπ’ ευθείας με τό Έπιτελείον, άλλα^με τον 
ταγματάρχην ΚοσμόπουΰΛν, όντα σύνδεσμον μεταξύ των επι
στράτων καί τοΰ Επιτελείου. Μόνον ό Σαγιάς εξαιρετιχως 
ήρχετο είς επαφήν μέ τον Μεταςάν καί Δούσμανην (πβλ. 
κατάθ. Κολιανδρή).
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9) Τβ όνόμιζτα των χρογδγραμμένων Βίνιζελικόν, καθ’ δν 
βϊρβσαν 0( βκιστρατικοί σύλλογοι, βΰρίιτκοντο είς τύ Έπιτε- 
λείον καΙ κατά τα Νοεμβριανά έκείθεν εϊόθη ό κατάλογος 
(Ιδε κατάθ. Άνδρ. Βήχου καί Ματθ. Σουβλή).

10) αΤαμίας καί χορηγός των έαιστρατικών σο?Λόγων ήτο 
6 συνταγματάρχης Μεταξάς. Κεντρον των χροεδρων των συλ
λόγων ΰχήρξεν ή οικία του. Ό τΐ¥)όεδρος έχιστράτων Πικου- 
λάκης, μοί έχέδειςεν έχισκεχτήριον τού Μεταςά χρησιμεϋον 
χρός διευκόλυνσίν του», καταθέτει ό Κοτζαμάνης.

11) Το πρώτον χρήμα του καταρτισμού των συνδέσμων επι
στράτων από Απριλίου 1916 έχ δραχμών 50 χιλιάδων κατέ- 
Οεσεν ό Μεταξας, λαβών τούτο έκ τού ανακτορικού ταμείου 
(κατάθ. Δρακοπούλου καί Μαρούδα). Οΐ σύλλογοι των επι
στράτων ένισχύοντο οίκονομικώς έκ χρημάτων Γερμανικής προ
παγάνδας, διοχετευομένων είς τό Επιτελείου διά τού Φαλ- 
κενχάουζεν (Ιδε κατάθ. Δρακοπού?Λυ, Πάσχου, Κουτούβαλη, 
Όρφανίδη, Μελιγκούνη, Ζυμπρακάκη).

12) ΟΙ Σαγιάς καί Λιδιερατος έβεβαίωσαν εις τον μάρτυρα 
Ζυμπρακάκην, ότι οί Σύλλογο: επιστράτων όργοινώθησαν από τό 
Επιτελείου, τή συμπρά ε̂ι τής Γερμανικής προπαγάνδας.

Ή  ραγδαία εμφάνισις των οργανώσεων τούτων άμα τή απο
στρατεύσει, ή ομοιόμορφος οργάνωσίς των, ή ταυτότης των 
σκοπών των καθ’ έκαστα τιμημάτων παρέχουν την άπόδειξιν 
δτι οί έπιστρατικοί σύλλογοι είχον άνωτέοαν διεύθυνσιν καί ότι 
είχε γίνει μεθοδική προπαρασκευή έν τφ στροτίρ (δρα κατάθ. 
Παπαζαφειροπούλου). Ακριβώς δ’ ό τρόπος τής εσωτερικής 
«ύτών λειτουργίας άποδεικνύει, δτι ώργανώθησαν ττβρ’ άνωτέρας 
Στρατιωτικής Αρχής και δτι τοιαύτη δεν είνε δυνατόν νά ήτο· 
κατά την εποχήν εκείνην άλλη πλήν τού Επιτελείου.

Συγκεκριμμένως:
α ) Οΐ στρατιώται οί άποσπασΟέντες είς τά σώματα Ασφα

λείας και Φαληρέα υπήρξαν οΐ πυρήνες δια τον σχηματισμόν 
τών συλλόγων επιστράτων (κατάθ. Φούντα).

0 ) Οι επίστρατοι—ίδίφ οί κατά τά Νοεμβρινά κακουργήσαν-
—έφερον στρατιωτικήν στολήν, ήσαν συντεταγμένοι κατά 

στρατιωτικας ομάδας ύπό αξιωματικούς καί ΰπαξιωματικούς 
κατ’ οργανικά τμήματα (Ιδε καταΟ. Μαρούδα, Κοτζαμάνη, Χα
ραλάμπη).
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γ') Οΐ «πίστρατοί ήσ«ν ώζλισμβνοι μέ δζλ* τοΰ στρατού (?ϊβ· 
«ατάΟ. Μιμ»ριοπο6?Λυ καί Ζυμπρακάκη, Χίφαλάμζη καί Κο- 
τζαμάνη).

Ούτω ό άντίοτράτηγο; Χαραλάμπης καταθβτβι. «Προ τής 
18 Νοβδρίοι) 1916 βλήφθησαν δίαταγαί βίς την I Μβραρχι'αν 
δίτε παρά τού Α' Σώματος Στρατού έγγράφως είτβ χροφορικώς 
8[, άξιωματικών βπΐ τοότφ χεμπομένων, δί’ ών ϊ'.βτάσσβτο ή δια
νομή όπλων γκρα βίς επιστράτους» καί αλλαχού. <ι'0 λοχαγός 
Ντορλέντης Ιωάννης βΐχβν άναλάβει την έργάνωσιν συλλόγων· 
επιστράτων Λαρίσης καί την οπλισιν τούτων. 'Ο φρούραρχος 
Λαρίσης συνταγματάρχης Γ. Μεταξας καί οΐ αξιωματικοί 
Βούλτσος καί Γεωργόπουλος Βιετέλουν εν στενή επαφή προς 
τους επιστράτους. Εις τάς ενβργείας ταότας ϊβν ήτο δυνατόν 
νά προββαινον οί αξιωματικοί ούτοι, άν δεν ήσαν αρεστοί εις 
τους κυδβρνήτας καί τό Έπιτελβίον». Ό δέ μάρτυς Κοτζαμά- 
νης «την 30 Αύγουστου 1916 οί ύπολοχαγοί τού Φρουραρχείου 
Μιχ. Βουκάτης, Χρηστός Πέππας καί Χαρ. Κριεκούκης τού 
Φρουραρχείου μετββησαν βίς την Ελευσίνα καί διένειμαν όχλο 
εις τούς επιστράτους» καί περαιτέρω. «Πολύ προ των γεγονότων 
τής 18 Νοεμβρίου είχον χορηγηθή όπλα μάλιγχερ εκ των απο
θηκών τού δημοσίου βίς τούς επιστράτους, είχε δ’ άποσπασΟή 
βίς μόνιμος λοχίας εφορίας υλικού πολέμου Μητροφάνης, οπιος 
μεριμνά εφοδιασμού των επιστράτων. Καί ό Κωνσταν-
τινόπου>Λς διένειμεν όπλα εις τούς επιστράτους Νεαπόλεως εκ 
των άποΟηκών τής σχολής των Εύβλπίδων».

δ') Εις τάς Μεραρχίας όπήρχον έμπιστοι όργανα τού Επιτε
λείου, τά όποια διηύΟυ’.ον την κίνησιν, συγκρότησιν, εξοπλισμόν 
καί διάΟβσιν τών επιστράτων (κατάΟ. Πάσχου).

ε') Αί στρατιωτικαί άρχαί είχον βμπιστευτικάς διαταγάς έκ 
μέρους τού Επιτελείου προς συνεργασίαν μετά τών επιστράτων 
(κατάθ. Μορούδα), δι’ δ καί ό Σαγιας εν τή ύπ’ άριθ. 84& 
εγκυκλίφ του (όρα φάκβλλον έγγρ. ΙΓ') λέγει «όταν άπαιτηθή 
στρατιωτική επβξήγησις, νά ζητήσητε ταύτην παρά τών αξιω
ματικών τής κατά τόπους φρουράς».

^') Ή  επί τών επιστράτων εξουσία τής αστυνομίας άφηρβθη. 
άνατεθβίσα βίς τον συνταγματάρχην Πουλόπουλον (ίδε κατάθ. 
Ζυμχρακάκη).

ζ ') Οί πρόεδροι επιστράτων ενήργουν ενόρκους προανακρίσεις.
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-δ- ϋΓββαιλον είς στρατιωτικάς άρχάς, « ί 0ΜΪαι άνβγνωρί- 
ζουιβι τβύτας προέδαινον εις τας περαιτέρω κατά την στβατ. 
Ποιν. ΝομοΟβτίαν ένεογε-ας (ίδε καταστραφέν άρχείον I Μεραρ
χίας άριΟ. 949/6-12-16, 963)10-12-16, 964)10-12-16 φάκελ. 
έγγρ. I)·

Έκ πάντων τούτων προκύπτει, 0τι, ού μόνον ή αρχική οργά- 
νωοις, αλλά καί ή διεύΟονσις των έπυτρατικών συλλόγων υπήρ- 
ξεν εργον τοΰ Επιτελείου.

Αρχικό; σκοπό; των έπιστρατικών συλλόγων ύπήρξεν ή με
ταστροφή τοΰ φρονήματος τοΰ Ελληνικού λαού κατά τής με- 
ρίϊος τών Φιλελευθέρων καί τής πολιτικής αυτών. Εναντίον 
τοΰ αρχηγού τών Φιλελευθέρων καί τών οπαδών αυτών έξηρέ- 
•θιζον οί κατηγορούμε'Λΐ τους επιστράτους διά ψευδών ειδή
σεων καί διαδόσεων, συνεργοΰντος καί τοΰ τύπου (ίδε Κοτζα- 
μάνην). «Σκοπός τών συνδέσμων τών έπιστράτων ήτο ή πολι
τική έξόντωσις τοΰ άρχηγοΰ τών Φιλελευθέρων διά τής τρομο- 
κρατήσεως τοΰ πολιτικού κόμματος», (ίδε κατάΟ. Λαμπίρη). 
«Σκοπός τής ίδρύσεως τών συλλόγων τούτων—λέγει ό ύποστρά 
τηγος Ζυμχρακοίκης—ήτο νά τρομοκρατηΟή ό Ελληνικός λαός 
διά τούτων, νά μεταστραφή τό δημόσιον φρόνημα καί νά ακο
λουθήσουν τήν Γερμανόφιλον πολιτικήν. Ή  άνάμιξίς των εις 
τά τής δημοσίας τάξεως συνετέλεοε εις τήν διασάλευσιν τού
της». «Έργον τών έπιστράτων ήτο νά προκαλώσι συζητήσεις 
καί όταν ευρισκον Βενιζελικους τους συνελάμδανον καί έδη- 
μιούργουν κατηγορίας υβριστών κατά τοΰ Βασιλέως, άνεμι- 
γνύοντο εις τά αστυνομικό έργο, ήρχοντο εις επαφήν με τήν 
αστυνομίαν, τάς περιπόλους καί τους διοικητάς τών συνταγ
μάτων, εξήρχοντο καθ’ ομάδας σχημοτίζο'ηες περιπόλους» 
(Ιδε κατάΟ. Μελιγκούνη).

Αποτέλεσμα τής τοιαύτης όργανώσεως καί τοΰ τοιούτου σκο
πού τών έπιστρατικών συλλόγων ύπήρξεν, δτι ή έπίδρασίς των 
ήτο όλεθριωτάτη διά τήν ασφάλειαν τών πολιτών καί ίδί^ τών 
Φιλελευθέρων, διότι ήρςοντο από τάς εκτοπίσεις τών προκρίτων 
Φιλελευθέρων, κατόπιν έξεβίαζον τους πολίτας καί έλάμβανον 
χρήματα παρ’ αυτών, ήπείλησαν σφαγάς καί παρεσκεύασαν νύ
κτα Ά γ. Βαρθολομαίου έπισημαίνοντες τάς θύρας τών Φιλε
λευθέρων δι’ έρυθροΰ σταυρού (ίδε κατάθ. Πάσχου).

Τά γεγονότα τοΰ Νοεμβρίου 1916 ύπήρςαν τό κορύφωαα τών
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βγκληματικών πράςβων, είς ο&ί ο'θησβν οΐ κατηγορούμενοί μετβ 
των 615 τούτου; δουλευόντων χολιτικών παραγόντων και τής 
Αυλής τους εχίστρατίκούς συλλόγους, Ινβ καταχνίξωσί πάσβν- 
προς τάς βλέψεις των αντίθετον λαϊκήν φωνήν (χβλ. κοταΟ. 
Ζυμχραχάκη, /^ακοχούλου).

Το Νοεμβριανά γεγονότα υπήρξαν προμελετημενα. 'Η άπόφο- 
σις ούτών δεν ελήφθη τήν χροηγουμενην αυτών ημέραν, ολλ’ 
ύχήρςε προϊόν μοκράς μελέτης. Πθλ6 χρό των Νοεμβριανών 
καί ΐδίφ αχό τοΰ συλλαλητηρίου τού Αΰγούστου είχον οι σύλλο
γοι τών επιστράτων πρόγραμμα νά χροβώσιν εις βίαια μέτρα 
κατά τών Φιλελευθέρων—(Κοτζαμάνης). «Τό κέντρον αυτών 
είχεν έκδώσει διαταγήν νά χροβώσιν είς άντίποίνα εν χεριπτώ- 
σει διοσαλεύσεως δήθεν τής τόξεως έχ μέρους τών Βενιζε- 
λικών», καταθέτει ό Πρόεδρος συλ?.όγου επιστράτων Λογιωτα- 
τίδης. Προς τον σκοπόν τούτον οί κατηγορούμενοι διά τών στρα
τιωτικών καί άστυ’ΛΟμικών αρχών ώχλυαν τους επιστράτους μβ 
όπλα τού στρατού πολύ πρό τών Νοεμβριανών (ίδε κοτάθ. Χα
ραλάμπη, Μιμηκοπούλου, Ζυμπροκάκη). Επίσης προς τόν σκο
πόν τούτον είχε δοΟή εις τους επιστράτους εκ τοΰ Φρουραρ
χείου Αθηνών κατάλογος προγεγραμμενων Βενιζελικών υπό 
τού άχοΟανόντος ΰττολοχαγού Μαυροβουνιωτου. Εις τό Φρου- 
ραρχείον εδόθη ό κατάλογος οδτος παρα τού Επιτελείου (ίδε 
κατάΟ. Λογιωτατίδου, Σουδλή, Βήχου).

Είς τά Νοεμβριανά γεγονότα ούδεμία έδόθη αφορμή έκ μέ
ρους τών Φιλελευθέρων ούτε υπήρξε στάσις παρ’ αυτών (ίδ« 
κατάΟ. Μαρούδα). Ή  όπόκρουσις τών συμμαχικών αγημάτων 
δεν εδωκεν εί μή τήν άναγκαίαν ευκαιρίαν, δχως τεθή είς 
εφαρμογήν ή από μακροΰ άποφασισθείσα εσωτερική εκκοθά- 
ρισις τών άντιφρονούντων. Ακριβώς δε τό γεγονός τούτο τής 
άχοκρούσεως τών αγημάτων και τής τελείας έπικρατήσεως τού 
καθεστώτος καταδεικνύει τό παράλογον χάσης ΰποΟέσεως περί 
κινήσεως στάσεως έκ μέρους τών φιλελευθέρων, καθ’ ήν στιγ
μήν αύτη ήτο καταδικασμένη είς ασφαλή αποτυχίαν. Ό τι ή 
οποδοΟεϊσα είς τούς Βενιζελικούς στάσις τυγχάνει άνυχόστα- 
τος άποδεικνύεται έκ τών παρά τή Είσαγγελί? Έφετών 311 
δικογραφιών κατά Βενιζελικών, εξ ών μόνον 42 ήδυνήθησαν 
νά στηριχθώσι καί εκ τούτων μόνον είς 21 κατατίθεται ότι έρ- 
ρίφθησαν υπό Βενιζελικών πυροβολισμοί (πβλ. δικογραφίας
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Καραμζέτσοϋ, Τσοορουνάκη, Πωλίΐοδάκη, Λάμπρον Νικολβΐ- 
δου, Τσολάκοΰ, Ψαρροδ κλχ.).

Την όργάνωβιν αΰτών καθ’ έαοτών τών Νοεμβριανών γεγονό
των παρά τών κατηγορουμένων άποδεικνύεί καί ό καθαρός 
στρατιωτικός χαρβκτηρ τής κατά την 19 Νοεμβρίου δήθεν αυ
θορμήτου λαϊκής έξεγέρσεως. Έκτος τοϋ δτι ό τουφεκισμός 
τοΰ Ξυγκη καί τοϋ Κρητικού εγένοντο ύπό στρατιωτικών απο
σπασμάτων (ίδε Μαροϋδαν καί Δρακόπουλον), κέντρον τής επι- 
στροτικής μανίας υπήρξε τό Φρουραρχείου, οΐ αξιωματικοί τού 
οποίου περιδληΟέντςς δικαστικήν εξουσίαν διέτασοον συλλήψεις, 
φυλακίσεις, κακοποιήσεις καί θανατικάς ετι εκτελέσεις (ίδε 
Κοτζαμάνην). Πολυν δέ χρόνον καί μετά τά Νοεμβριο'νά εξηκο- 
λουθουν αί στροτιωτικαί άρχαί άντιποιούμεναι την είσαγγελικήν 
καί άνακριτικήν εξουσίαν κρατοΰσαι παρανόμως εν προφυλακί
σει φιλελευθέρους πολίτας.

Τά Νοεμβριανά γεγονότα άποτελούσιν εμφύλιον πόλεμον, διότι 
μέλη ενός Κράτους ωπλισθησο'ι' κατά μελών τοΰ αυτού Κράτους, 
Τνα λυσωσι την πρός ολληλα διαφοράν—πολιτικήν ή κοινωνικήν

δια τής βίας και τής υποταγής τοΰ ασθενέστερου εις τήν 
βουλησιν τοΰ ισχυρότερου. Έν τή προκειμένη περιπτώσει τό τε 
γεγονος τοΰ οπλισμού ΤΜλιτών παρά τών κατηγορουμένων πρός 
διεγερσιν εμφυλίου πολέμου καί ή αρχή τού εμφυλίου πολέμου 
τυγχάνουσιν άποδεδειγμέναι.

Κατά τά Νοεμβριανά γεγονότα διεπράχθησαν αδικήματα κοι
νού δικαίου,· ών ηθικοί αυτουργοί τυγχάνουσιν οί κατηγορούμενοι, 
διότι προστάζοντες, χορηγοϋντες μισθόν, συμβουλεύοντες μετ’ 
απάτης, πειθοΰς καί προκαλοϋντες τό πάθος τού λαού κατά τών 
φιλελευθέρων παρεχίνησαν τους φυσικούς αυτών αυτουργούς 
εις την διαπροξιν τούτων. Τοιαΰτα κοινά εγκλήματα υπήρξαν: 
διαταράξεις οικιακής καί κοινής ειρήνης, άδικοι επιθέσεις, 
παράνομοι κατακρατήσεις, ληοτείαι, κλοπαί, τραυματισμοί καί 
φό'«ι, οίοι οΐ τών Μοτσαχοπούλου, Πρασίνου, ΙΙαπασπύρου, ’Αρ- 
γύρη, 2τραττή κλπ. (ίδε καταθέσεις Γαλανού, Τσαντίλη, Φιλιπ- 
παχοπούλου, Σουβλή, Μιμηκοπούλου, Μαρούδα, Ζυμπραχάκη).



ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ

Έν τη βϋβτημβτιχώς—ως βν τφ Β' χεφολαίφ έξεθέσαμβν— 
ίιϊό των κατηγορουμένων άηωυμβνη κβτασκοπει^ ΰπερ των 
Γβρμβνοβοϋλγάρων, το Έχιτβλείον δεν ^δ^στ*« να χαρο- 
δώοη είς τούτους έγγραφα η άχόρρητα τού Κράτους άχοολε- 
χοντα τά άχόρρητα διαχραγματεύτεως καΐ  ̂χολεμικής εχιχει- 
ρίοεως, ώς καί τα σχέδια φρουρίων καί άλλων οχυρωμάτων, 
λιμένων και όρμων (Ποιν. Νομ. ορθρ. 132 έδ. 4).

Αΐ χεριζτώσεις, καθ’ ας συνετελεσΟη τό αδίκημα τοϋτο, είναι 
βί ακόλουθοι: , ■ -λ

1) Τό Έχιτελεϊον έν γνώσει αύίοϋ ήνέχθη καί υπββοηθησε 
την έν τή Ανατολική Μακε3ονί?'ΰχό τού Γερμανού ^Βίλλυ- 
Κνότ κατά τά τέλη του 1915 γενομένην κατασχοχείαν των 'Ελ- 
ληνικών οχυρώσεων. _ ^

Τό» Δεϋίμίριον ΤΜ 1915 ό τη)χτρθ!?η»ή; Δ' Σωμα^ϊ
στρατοί Άρώνης, παροχετεόσας ήλεχτριχόν ρεϋ^, χατώο- 
θωσε νά ύχοχλέψτ] Βοολ-ραρικά τ»;λεφωνήμβτα άγγελλοντβ εχι- 
χειμένη» -ή» ε1; Άνατολ. Μαχεϊονία» ϋφίξ;» τοό Βίλλ»- 
Κνότ διά σκοχοός χατασκοττείας το» Βοολ-ρβρικο» Εχιτελειο». 
Κο.τό-1* τοότο» ληφΟέντω» τδ» καταλλήλων μέτρων σ»νε- 
λήφΟη οότος χαρά τό ΌξΑάρ 6-0 τών Έλληνεκδ. στρατιω
τικών άρχών χαϊ άφο» έχροτήΟη έχί δεκαήμερον χροσήχθη 
ένώχιον το» Είσαπελέωϊ Δράμας Γ. Κιο»ρτσάχ·ρ. Έκ των 
ανακρίσεων, άς διε'ήγαγεν ό όναχριτής Άγχάς, άχβδε,χθη, οτι 
έχρίκειτο χερί Γερμανό» αξιωματικό» ή όχολλήλο» 'Γιο»ρ- 
γείοϋ Εξωτερικών, κατασκόχο» τών Έλλην. οχυρώσεων της 
Άνατολ. Μακεδονίας. Περί τούτο», ότι δηλ.  ̂κατεσκοχεοε την 
Ελλάδα, όχήρξαν σύμφωνοι ο1 τέσσαρες έχιτελεις το» Δ_ 
Σώματος στρατό», οίτινες έξεταζόμεκι. ένώχιον _το» «νακρ,το» 
Άγκά κατέΟηκαν ότι λαμίανομένο» ύ-’ οψιν οτι η Ελλάς 
διετέλει έν -λήρει έχιστρατεύσει, ότι ό τομεός ήτο καβαρως 
•Ελληνικός, μή 6-αρχόντων Ά-Γτλοταλλικών ^στροτεοματων 
καί ότι έξηκολούΟει ή κατασκευή τών οχυρών της Καραλλας, 
άναμφιδόλως ό Βίλλ»-Κνότ έζήτει χληροφορίας χέρι της 
καταστάσεως το» στρατού μας, τών όχυρωματικών έργων και



1 1 2

τοΰ ολικοί) καί χαντος έν γένβι άφοοώντο  ̂ την άσφάλβκτν 
τοό στρατοί) μας (ίδβ καί καταΟ. Γβωργιάδοο καί ΚεφάΪΛο).

Έκ των αύτών άνακρίτβων άζβκαλύφθη, οτι 6 Κνοτ βΐχεν 
ηδη χβοιοδεύτε! έν Ανατολική Μακεϊονίςι έλθών εις επαφήν 
καί συνεργασίαν μετά τής Αΰστρ'Λκής επίσης κατασκόπου 
καί διευΟυντρίας τοί) εν Κοδάλλφ ξενοδοχείου Κεδιβιάλ Μαρ; 
Κόλ, εις ήν μάλιστα, ώς εκ τοϋ σημειωματαρίου του άπεδείχθη, 
άπβρχόαενος έκ Καβάλλας έμέτρησε, χλήν τοϋ μισθώματος, καΐ 
200 διαχμάς. Επίσης 5τι ό πολίτης Μαρούλης ήτΟ άναμβμιγ· 
μένος εις την προκειμένην ΰπόΟεσιν κατασκοπείας (ίδε κατάθ. 
Κιουρτσάκη).

'Η έπακολουΟήσασα πτοςυλάκισις του Βί>.λυ-Κ'.δτ άπεκάλυφε 
την σχέσιν, ήτις υπήρχε μεταξύ τοϋ Ελληνικού Επιτελείου 
καί τής εν Άνατολ. Μακεδονία δράσεως τού Γερμανού κατα
σκόπου. Ό αρχηγός τής Επιτελικής ύζηρεσίας Δοόσμανης 
έτηλεγράφησε προς τδν διοικητήν τοϋ Δ' Σώματος στρατού 
Γεννάδην. «Συνεννοηθήτε μετά είσαγγελέως διά ν’ άχολυΟή 
ό Βίλλυ-Κνότ καί φυγαδευσατε αυτόν εις Βουλγαρίαν. Εθνική 
ανάγκη» (ίδε καταθ. Κιουρτσάκη καί Κεφάλου). Ό μάρτυς 
Άγκάς καταθέτει, δτι ό Γεννάδης έχισκεφΟείς αυτόν τφ είπεν 
δτι δ Κνότ πρέπει ν’ άποφυλχ/.ισθή, καθ’ δσον τούτο αποτελεί 
εθνικήν ανάγκην: είς άχάντησιν δε τούτου, δτι δεν δύναται 
νά προδή είς άχοφυλάκισιν άνευ διατοτι-ής άρμοδίας αρχής, 
ό Γεννάδης τώ εχέδειξε τό τηλεγράφημα τού Δούσμανη, είχών 
μάλιστα εΐς απορίαν τοϋ άνακριτοϋ περί τοϋ προσώπου τοϋ Δού
σμανη. {(Δεν γνωρίζετε τόν Δούσμανην; Αυτός κυδερνα σή
μερον τήν Ελλάδα».

Ό  τε εΐσαγγελεός Κιουτσάκης καί ό υπασπιστής τοϋ Δ' 
Σώματος Κέφαλος καταΟέτουσιν όμοφώνως, δτι τό Έπιτε- 
λεΐον διετέλει εν γνώσει τής κατασκοπείας καί δτι ό Δού- 
σμανης ένήργει εν συνειδήσει τοϋ ^γου τοϋ Κνότ. Τούτο άλ
λως τε άποδεικνύετα: καί έκ τοϋ πρωτοκόλλου τοϋ καταστρα- 
φέντος αρχείου τής Δ' Διευθύνσεως τής Έπιτελ. υπηρεσίας
(53/7-1-16, 75/12-1-16, 139,19-1-16, 177/25-1-16, ίδε φά-
κελλον εγγράφων Δ').

2) 'Ο μάρτυς υποστράτηγος ’0ρφα·)ίδης βέβαιοι, δτι ήμε
ρον τινά δ στρατιωτικός άκό?Λυθος τής Γερμανικής Πρεσβείας 
Φαλκενχάουζεν ουνεχάρη αυτόν διά τινα μελέτην του περί τής
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■ϊ;ίΐ6ϊ(!Εως τ5ν ™τα;ι·ων ό3ών τϊ,·; Μ ον,εϊίν ;»;, η τ 'ϊ ">5 
..ν ϊεο α έν , πρές τ ϊ , 7.έϊ·.ον -δν έηχειρηοίω, τοε Ε/ΛηνΜ·. 
«ε,εο'3 ήτο ά=«λ5τως 4=»ρ»,«ς. Ή το,α»ε, .,»<ο™ωαες 
ά»ρρή™ν(ίρ3 Κρά-.ο,ς 4 ;:,ί).ε».τ»ν_ .4  ά .,ίρ ,.α  « λ .μ . »  
έηχείοήιεως. λαμδΛνομϊνευ ΰε οφει ό.ϊ ή, '-ερ. ήβ ο 
με>.ίε, ί,τε χμεατεβε.μέεη εΙ; τό ’&.τ.λ=1εν, μενο. =* με- 
εοες των μμεηγοροεμένων ηϊε'εατο νμ ιεροέεΟτ  ̂ ^

3) Κ .ί άε6-ρητ» 8;.;ρ»γμμεεί.ε™ τ=ε Κρε«»5 «ν.«ο·- 
, 0». ε·. «ατηνοεοίμε»·. εερές εεΐ5 ίν Άβήναες =ρ_».ρρ.; ε „  
Γερμανίες, οίνενες ί'.ειέλονν έ. τνώεε. χ«ε ιν  ίων ιροεααεων 
»α1 τόν ϊιεοεο'.νώσεων, μΐιινες έιένον» έχε ίων Απεογαλλων 

'χεέ- ί ό  ΈΜ-ηνε-Λή» Κνίέρνηνν. Τέ ίΡ.ενίον 4χο!ε.ν.νε.τ«ίΐ 
έ* ίών !·.φ4=ων μνείΐχών -λίρφερών ίϋ ;  έ . δ ω , » . ,  Γ«_̂  
μανεχής Ιίρεείεί.ς χρές ί ί  ώ' Βερεί.ί^ ·1·χ,νρνχω, ίων 
Έ5ωίέρ.χών. ΟΒίω & ίοΒ ·1=’ 4?·0· 1 « 8  ίης _1 ^ίω^Ρ'·» 
1915 ,,λεγεχφήμαίΡς έμςμίνεί»., 5ί! ο ρεε«φων -ίοχ.ηγες
• ' , Φα/Χ'νγά:υζίν μυίτικ ϊί δί^ζιβγμβτδϋ-
: : : ' ; : : ;^ · Ε Χ ) 4 ίε ς χ μ ί  Σερ^άς (ί.χ χ .έη ρ . ν ΐΠ > Έ χ  

ά 'ο  311 ίή ς 48 °·' °
Βνενείνωείν είς ίέν χ ΐίίν  είρμί«ί..χέν άχέλε,θ.- χληρο^- 
είχς ϋχελνεω; μνείεχίς ϊιχχρχίμμίίΐί'ω" Ρ'-ρϊ» ,'>:= “ ■ 
ίίν τ  Χίί ί ΐ ς  Έ/.λά!ες, 5ς *μί ί  Β· Αενεμανν;; εχχνελαίε

''% 'θ ί"μ 5^ρ .^ 'Γ = ω ρ·τ .«- ΐς  «»! Σ χ^ςε; _ χαίχΟίίεεεεν, 
-»ί· Ι ν ο ν ί; ί»  Βενλιχε.χΒ άεεοελάε. ί,ωΙεν ίων ε-ρε,ρεμενων 
έχερών ίϊ,ς  Κχίάλλας ■/.«■· ν.αίεεχέχεεεν. ί-ηίεενε» -ωε- 

 ̂ · ’Κ-·.τ«/.εΐον, έαν Ιτ.?ι~ί να 3αλω:ι ν.ατ αυτών
»ν ί,το ή ά-«γνώτί5ίς 'ή ϊ  έτωτείΐχης Ζιατάςβως 
ϋΰδίμίϊ άτά^τητις ®·* '* »  άναφτρας

οχυρών τής Ι'
ταγαΐ ατο το
αφού σχοτ'
τών φρουρίων.
ταύτας.

ΚΛΤ/\ΣΙΤυΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΙΙΡΟΪί ΚΛΛΤΨΙΝ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ

Κατά τον Ίούνπν τοΟ 1917, βυντελετΟβΗγις της μεταβολής 
τού έν ΆΟήναις ν.αΟεττώτος, ϊιετάχΟη ή τατάϊοτις των *ρ- 
νε'ων ττς Έτιτελιχής Ττηοίτ·*; ?;α;χΙοα:« άτδ των αρχώνΛ 8
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Ίουν»:;· μέχρι τής 17 Ίσ^λ»ϋ. Ή. χαράίοσις έγένβτο, τής- 
μ«ν Δ' Δ'.ευθυνσβως έκ μέρους τοί3 συνταγματάρχου Έςαϊβχτό-· 
λοϋ και τού Λοχαγού Λιώτη ζρος τον Λοχαγον Περιστέρην. 
Κωνστ., των 3ε λοιπών Διευθύνσεων εκ μέρους τοϋ Λοχαγού- 
χρωτοκολλητοΰ προς τον ί?.αρχον Καράμπελαν Μιχ. (ίδε κατάθ. 
Περιστέρη κα: Καράμπελα).

Ή  χαράϊοίΐς -τής Δ' Διευθύνσεως έχινδυνευσε να λάβη χα
ρακτήρα διαιωνίσεως, ούτως ώστε έδέησεν έν τελεί νά έπεμβ̂ ; 
δ υποστράτηγος ύπαρχηγος τοΰ Επιτελείου Λεοναρδοπουλος καΐ' 
να ϊιατάξη νά περοιιωθή αυτή ώς τάχιστα. Κατά τδ χρονικόν· 
τοότο διάστημα δ λοχαγός Λιώτης παρέμεινε επί ενα μήνα- 
κλεισμένος εις ιδιαίτερον δωμάτιον και δήθεν τακτοποιών τό. 
άρχείον. Κατά, την παράδοσιν τοϋ. αρχείου αυτός ουτος ό συν
ταγματάρχης Έξοδάκτυλος ενώπιον τοΰ λοχαγού Περιστέρη. 
έσχισε τό περί τοΰ Σβάϊνιτς εκείνο τηλεγράφημα, περί ο5 αλ
λαχού τής γνωματεώσεως έγένετο λόγος (ίϊε  από 11 Αύγουστου. 
1917 έγγραφον Έπιτε).. Τπηρεσίας μετά τών σχετικών έν- 
φακέλ. έγγρ. Ε'). Ή παράδοσις ελαδε χώραν κατά φακέ).λους 
καί υποθέσεις, ούχΐ δέ κατ’ αριθμούς πρωτοκόλλου (ίδε την 
άπό 4 Απριλίου 1918 έκθεσιν λοχαγού Περιστέρη έν φακέλ.
«π ρ . ι δ :).

Τά αρχεία τής Α ',Β '. καί Γ'Διευθύνσεως παρεδόθησαν εις 
τόν ίλαρχον Καράμπελαν κατ’ έγγραφα.

Διαταχθέντος μεταγενεστέρως ελέγχου τοΰ αρχείου τοΰ Επι
τελείου προέκυψαν τά ακόλουθα :

α ') Έκ τοΰ αρχείου πασών τών Διευθύνσεων έξηφανίσΟησαν. 
πλήθος εγγράφων, ΐδίφ δε έκ τών Διευθύνσεων Α' καΐ Δ'. Τά-. 
έγγραφα ταΰτα φέρονται πρωτοχολλημένα εις τό. πρωτόχο}·λον· 
τοϋ Τπουργείου τών Στρατιωτικών (Έπιτελ. 'Γπηρεσία) καί 
τής Έπιτελ. 'Ι’ττηρεσίας, (ίδε πλήρη χατά),ογον τών έ?Αειπόν- 
των εγγράφων έν εΐδιχφ φαχέλλφ τής δικογραφίας, ώς καί 
τά σπουδαιότερα έκ τούτων έν φαχέλλιρ εγγράφων ΙΑ').

β') Έν τώ πρωτοκό>,).(|) τοΰ Έχιτώείου.ύπάρχουσι πάμπολ).οι·. 
άριθμοί, περί ών ούδεμία χερίληψις δίδεται.

γ ') Τδ «ιδιαίτερον πρωτόχολλον», ούτινος έκαμαν χρήοιν οί; 
κατηγορούμενοι άπό τών άρχών τοΰ Φεβρουάριου 1915, έποχής 
κοτθ’ ήν διεφάνη ή τάσις τοΰ Επιτελείου πρός επιβολήν ίδιας, 
πολιτικής, δεν παρεδόθη έξαφανισθεν καί τούτο (ίδε ύπ’ αριθ*.



595,7-3-18 Ιγγραφςν Έ:τ:τ5Λ. 'Γτίΐ;ρε3;ας Ιν φα/έ).. βγγρ.ϊΓ).
Τό πλήθος τών ίξίφ ϊνυθ ίντω ν έγγραφων, ή χρονολογία 

«ύτών, ή άλλι^λοοχί* ·χα: ή φύϊΐς των, μάς άγοον να πιστεόσω- 
..μεν, δτι δεν πρόχειτα; τΛίΐ τυχαίας έξαφανίοεως. ΙΙάοαι α: σ»;- 
μαντιχαί καί αί απόρρητοί δίβταγαί, ϊ ί ’ άν άπο3ε:χνύοντα! καί 

τέσδαρες άνω είς τους κατηγορουμένους άποϊιδόμεναί κατη
γορία; εχουσίν έξαφανίοθή. Ή έξαφάνιοίς αυτή ασφαλώς είνε 
ίβργον τών ουνενίιαφερομενων άς:ωματίχών τού Έπττελείου, οί- 
τινες κατά την άναχώρησίν των παρέλαθον πάοας τάς διατα- 
■γάς τάς άφορώσας την Γερμανόφιλον αυτών πολιτικήν.

Σαφώς προκύπτει ή ένοχή τού συνταγματάρχου Έξαϊακτύ- 
λου, επ’ αύτοφόρω συλληφθέντος κατά τήν Ιξαφάνισιν έγγρά- 
•φων χα: ύπό τάς ϊιατογάς τού όποιου διατελών ό λοχαγός Λιώ- 
της απομονωθείς εντός δωματίου έξηφάνισε όσα έγγραφα ό 
ι^ΐστάμενος αυτοΰ τοΰ εϊωχεν εντολήν. Επίσης σαφής είνε 
και ή τοΰ τότε άρχηγεύοντος τοΰ Επιτελείου συνταγματάρχου 
Ξ. Στρατηγού ένοχή, καθ’ όσον ούτος οΰ μόνον ήρχήγευε τοΰ 
Επιτελείου μέχρι τής παραϊόσεως τοΰ αρχείου, άλλα και τάς 
Διευθύνσεις Λ'. χα: Β'. διηύΟυνε έχων ώς βοηθόν τον άντισυν- 
ταγμοτάρχην Γδναταν. Άλλα καί τών δύο άλλων κατήγορου· 
4εένων ή ένοχή κατά τήν έξαφάνισιν τών αρχείων τοΰ Επιτε
λείου άποδεικνύετα:, καθόσον τά έλλείποντα έγγραφα 2έν έξη- 
φανίσΟησαν μόνον κατά μήνα Ιούνιον 1917, αλλά χα: προγενε- 
βτέρως. ώς τούτο συνάγεται έκ τοΰ ύπ’ άριθ. 518 τής 28 Λΰ- 
-γούστου 1910 τηλεγραφήματος τοΰ Μίρμπαχ (ίδε διπλ. έγγρ. 
VII), καθ’ 3 τό Ελληνικόν Γενικόν Έπιτελειον Ικιαυσεν ολί
γον κατ’ ολίγον τα περί τήν παράδοσιν τοΰ Ροΰπελ—άναμφισβη- 

-τήτως—εγγραφα, όταν δ φόβος του κινδύνου έφάνη άμεσος.
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Επειδή έκ τής διεςβχΟείσης τακτικής ά'οχρίσεως, ώς έςε- 
τέΟη καί τών προσκομισΟέντων εγγράφων, σαφώς προκύπτει ή 
ενοχή τών χατηγορουμέ-Λον Β. Δούσμανη, I. Μεταςά, Ξ. Στρα
τηγού και Α. Έξαδακτύλου έπί ταΐς ανωτέρω άξιοποίνοις 
’κράξεσιν.

'Κπειδή έκ τών προσκομισθεισών άποδείςεων συνάγεται, ότι 
ό βαθμός τής εις τά αδικήματα ταΰτα συμμετοχής τών κατη- 
•γορουμένων δεν είνε ό αύτός. 05τω ό μάρτυς X, ΙΙολιτης κα-



ταΟβτεί, «γνωρίζω δτι οΐ Μεταςάς, 'Ρ>ξαδάχτυλος κχΐ Στρ»- 
•Εηγος σΰνέπραττον ύλ\ βυνειργάζοντο έν ά::ολ6τω όμθ’>οί(? /.αί-
άλληλεγγίιτ; Έ-ίτελε^^ Λί̂ ίσμβνη») χβ:.
πείΒ'.τέρω. «Έτ:ί τών άχοφάτεων τής Κυ^ερνήτεως έφεδρων· 
διίφοροί κύκλοι κ*: ιδίως τδ Έτητελειον κχ! δή ο! Λοόσμανης 
καί Μεταξάς». Ό μάρτυς ΖομτΓρϊχάκης λέγει. «Την χρωτεό- 
οι>σ*ν δράτιν είχον οι Λούομχνης κ*ί Μετχςάς, οΰχ ήττον δέν· 
δόνβμβί V* Βζοχλείτω τούς Σ-ρχτηγδν και Έξχδάκτυλον, οί- 
τινες όμως τάντοτε ειχον δευτερεόοοιίΐν Οέοιν». 'Ο μάρτυς 
Γεωργιάδης καταθέτει. «Λί διαταγα! αί εχδιδόμεναι ΰχδ ταύ· 
Δούσμβνη χεριήρχοντο εις γνώσιν καί τών λοιαών μελών τού· 
Επιτελείου καί ήτο άλληλεγγυον διά τάς ένεργειας ταυτας 
ολόκληρον)). 'Ο μάρτυς λίανέτας λέγει. «Τυηχώς έχε: την 
ευθύνην τής δράτεως αύτοϋ ό αρχηγός τού Επιτελείου, ουτια- 
οτικώς όμως συνυπεύΟυνοι είναι οί Λιευθυνταί διαφόρων ύττηρε- 
σιών, οιτινες βλέποντες συντελουμένην την προδοοίαν ώφειλο 
νά άρνηΟώοιν υπηρειίανι). Ό μάρτυς Μοοχόπουλος «την ευθύ
νην πρωτίοτως έχει έ αρχηγός τού Επιτελείου, ά>λά και τα 
λοιπά μέλη αυτού είνε ουνεπεύΟυνα, διότι, αν ειχο; αντίθετον 
γνώμην, ό-φειλον νά τό έχδηλώοωοι». 'ϋ  μάρτυς Χουδάλης 
λέγει. «Πάντως αί αποφάσεις αύται τού 'Κπιτελείου δεν έλομ- 
θάνοντο μονομερώς άπό τόν αρχηγόν τού Επιτελείου άλλα; 
μετ’ εμπίστων καί τής έκτιμήσεώς του συναδέλφων του». 'Ο 
μάρτυς Όρφανίδης καταθέτει, « 'ϋ  Ξ. Στρατηγός ήτο υπη
ρέτης πιστός καί τυφλός τών πρώτων δύο, μή έχων άλλην 
οκέψιν ει μή νά άπολαμθάνη τών ωφελειών τών υπηρεσιών του- 
πρός αυτούς».

Επειδή κατά ταΰτα έμφαίνεται, δτι κύριοι αυτουργοί τών εί- 
ρημένων αξιοποίνων πράξεων εΐνε ό Β. Δούσμανης καί I. Με- 
ταξάς. οιτινες συναποφασίσαντες ταύτας καί συνυποχρεωθέντες 
πρός άλλήλους περί τούτων έπεδίωξαν αυτοί κυρίως τήν ανα
τροπήν τού καθεστώτος, ήλΟον εις συνεννοήσεις μέ τούς Γερ- 
μανοδουλγάρους απ’ ευθείας προκαλέσαντες τήν εισβολήν ξέ
νον στρατευμάτων, έ^/ον τήν πρώτην ιδέαν καί διοργάνωσαν 
τούς συλλόγους τών επιστράτων, δι’ ών ώθησαν τόν 'Ρ^λληνι- 
κόν λαόν εις εμφύλιον πόλεμον, παρέδωκαν τέλος εις τους 
Γερμανοδουλγάρους άπόρρητα τού Ινράτους, σχέδια φρουρίων- 
και πόλεων, μυττικάς διαπραγματεύσεις.



Επειδή ο: ετερο: ϊύο χατΓ,γϊροϋμενο: Ξ. Στρατηγέ; χαί Λ.
Εξβϊάχτϋλος υυμμετέσχον μέν ίολλαχώς εις την έκτελειιν 

τών πράςεων τεντών, ό βαθμέ; δμω; τής συμμετοχής των 
τνγχάνε: ό τής συνέργειας, καθόσον εη'τηδες ταρέσχον εις 
τους 5υο ^ρώτ?·̂ ς την συνδρομήν των δίατελοϋντες εν γνώσε'. 
τών τελούμενων άδικημάτοιν.

Έττειδή εκ τής διεςαχΟείσης άναχρίσεως άρχοϋσα: τροεχυ- 
ψαν ενδείξεις, ότι χαΐ οί τέσσαρες κατηγορούμενοι ύ^έ του κοι
νού συμφέροντος τής έςαφανίσεως τών ιχνών τών άνωτέσω 
άξιοχοίνων ττράςεων κινούμενοι εκ συστάσεως ζροέδησαν εις 
την μερικήν καταστροφήν του αρχείου τού Έιιιτελείου.

Δ ια  τ α ύ τ α

1)7

Γνωματεύω ΐνα οί Δούσμανης Βίκτωρ τού Ίωάννου ετών 57 
γεννηθείς έν Κερκύρα καί κατοίκων έν ’χ\.Οήναις, άπόστρατος 
ύποστράτηγος, έγγαμος άνευ τέκνων, χριστιανός όρΟόδοςος χαΐ 
τολίτης έ/.λην καί Μεταςάς Ιωάννης τού ΙΙαναγιώτου ετών 
48 γεννηθείς έν Κεφαλληνία καί ήδη άγνωστου διαμονής, άτό- 
στρατος Συνταγματάρχης τού -Μηχανικού, έγγαμος ιτατήρ δύο 
τέκνων, χριστιανέ; όρΟόδοςος καί -ολίτης ελλην τιαρατεμφΟώ- 
σιν ένώαιον τού Λ' Διαρκούς Στρατοδικείου, ΐνα δικασθώσιν ώς 
ύααιτιοι, δτι έν ΆΟήναις καί κατά διαφόρους έποχάς άζο τού 
Δεκεμβρίου 1915 μέχρι τού Ιουνίου τού έτους 1917 τυνααεφά- 
σισαν αερί χράςεως έσχατης χροδοσίας καί συνυτεχρεώΟησαν 
μετ’ άλλήλων χρές ταύτην ήτοι:

Α') Συνώμοσαν Οέλοντες νά μεταδάλωσι το καθεστώς χολί- 
τευμα αχέ Βασιλευομένης Δημοκρατίας εις άχόλυτον Μοναρ
χίαν, καταργούντες τήν ΰχέ τού άρθρου 21 τού Συντάγματος 
καΟιερουμένην αρχήν τής Λαϊκής Κυριαρχίας καί ουγκεντρούν- 
τες «χασαν τήν χολιτικήν εξουσίαν χαρά τώ τότε βασιλεϊ, χρές 
δε νά καταργήσωσι τό κοινοδουλευτικέν χολίτευμα διά τής ένα- 
σκήσεως ά^άσης τής Κυβερνητικής εξουσίας ύχέ Κυβερνήσεων 
^ή χροερχομένινν ύχέ τής χλειο'ψηφίας τής Βουλής καί ύχέ 
χανισχύρου Έχιτελείου, οχερ ένεκαΟίδρυσαν χαρά τέ χλευρον τού 
τότε βασιύ.έως, μετά δικαιοδοσίας έκφευγούσης τής «μίμου αυ
τού εξουσίας διά τής ύχεισελεύσεως είς ξένα αστυνομικά, δι
καστικά καί διοικητικά καθήκοντα, ώς καί νά άνατρέψωσι



τάς ΰ-ο τών άδΟρων 3—14 «5  Συντάγματος καΟ'.ερουμένας 
βτομ:κάς ίΑε:>Οί?ίας τού τυνέρχετΟα;, τυνεταιρίζετΟα:, έκφρά- 
ζεσθβ'. ϊηλ. τοΟ άτχείν τά ζολ'.τ:κα κα: δημότια δίκαια. "Οτ; 
ζρδς τον σκοτδν τούτον ίχίτ, '̂.μζζοίτ,ιχ·/ άφ' ένος μέν τας 
έκτος τών νόμων ενεργούσας νομίμοος "3'3 Κράτονς,
ήτοι άστυνομικάς, δικαατικας καί διοικτ,τικάς, άφ’ έτερον δε 
είδιχάς μνττικάς ύ;:τ;ρε3ίας μή ζροβλετομενας ΰτδ τών νόμων 
και τών κανονιτμών. "Οτι αρος τόν αότόν σκοτον ώργάνωταν 
έπυτρατικονς συ/ά.όγονς, τοΰτέιτι οωματεία ιδιωτικής φύτεως, 
ίτινα τεριέδβλον διά ^αρανόμον δημοίίας έςονσιας καί μετε- 
χειρίτΟηταν τχύτα διά ζροίταγής καί μιτθού,
συμβοΛής μετ' άτάτης καί «ιΟούς εις τήν διά 3'·*ίων μέτρων, 
ήτοι έαιΟέίεων κατά τών εφημερίδων καί τών
διενΟοντών αντών, έργανώτεω; άαοτεφών δολοφονίας τού αρ
χηγού τής πολιτικής μερίδος τών Φιλελευθέρων, βιαιας δια- 
λύτεως τολιτικών διαλεςεων. τ:ρός δέ φόνων, άναιρέτεων, τραν- 
ματυμών, ληστειών, διαταράςεων οικιακής ειρήνης κλΓ. και 
τών Νοεμβριανών εν γένει εγκλημάτων, έζίτευςιν τής σο·«- 
μωΟείτης μεταβολής τού καΟεστοιτος τιολ’.τεόματος. ΚαΙ ότι 
εις την εκτέλεσιν τής μεταβολής ταότης Γονήργησαν διά τής 
συνδρομής, ήν ταρέσχον εις τόν τότε βασΓ/έα Κωνστοεντϊνον καΐ 
τάς Κυβερνήσεις αυτού έν γνώσει καί έκ τροΟέσεως παρασχον- 
τες ουτω βοήΟειΧΑ άνευ τής ότοίας ούτοι δέν ήδόναντο νά φέ- 
ρωσιν εις τέρας τήν ώς άνω τράςιν κατά την τροκειμένην τερι-
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Β'  ̂ Κατά τον αυτόν ό>ς άνω τότον καί χρόνον έκ ζροβέσεως 
καί έκουτίως λόγω καί εργευ διά τών συνετ/οήσεων. εις άς 
ήλΟον άτ’ ευθείας μετά τών πρακτόρων τών Κεντρικών Αυτο
κρατοριών καί τού Γενικού Γερμανικού Έητελείου διά τής 
έτιδράσεως, ήν ήσκησαν έχί τών άικφάσεων τού τότε Βασι- 
λέως καί διά τής όχευΟύνου έκδόσεως τών διαταγών ΰτ’ άριΟ. 
194, 633, 1484 καί 1511, ότεστήριςαν καί τρούκάλεσο'ί τήν
εισβολήν ξένων στρατευμάτων, ήτοι τόίν Γερμα-οδουλγαρικών, 
ζαραδόντες είς ταΰτα τήν μέν 13 Μαίου 1910 τό οχυρόν τού 
Ρούζελ καί τήν στενωχόν τού Δεμίρ-'Ισσάρ. κατ' Αύγουστον 
δε τού αυτού έτους τά οχυρά τής Ανατολικής Μακεδονίας, 
ώ ς και όλόχ?.ηρον ταύτην μετά τών ζόλεων Δράμας, Καβάλ-
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λ ϊς  γ.χ'ι Σδ?ίών, ζ ίς ;  $έ ά^οΟηχβς, «λδμοφόδι*, ογαλ, ::ϋρο- 
6όλ* κ*1 τίόφιμβ τοΰ βτ(»τ5ΰ.

Γ') Ότ: ΑΧ1Λ τον ίύτον χρόνον χαί τόπον ^(ήγβιρϊν βίς 
έμφόλιον πόλεμον τους πολίτας κατ’ αλλήλων, ήτοι προ μεν 
τοΰ Νοεμβρίου 1916 καί κατζ τας «ρχάς τοΰ μηνος τούτου 
ώπλιοαν τούς ύπ’ αύτών εις επιοτρατίχούς οολλόγους δι^γα- 
νωΟέντας πο/.ίτας τούς άχο''Λθθούντας την πολιτικήν τοΰ τότε 
καθεοτώτος προς ϊιέγερσιν εμφυλίου πολέμου κατά των αντι- 
φρονούντων πολιτών, τάς 2έ 18 μέχρι 21 Νοεμβρίου 1916 
διήγειραν τον εμφύ/.ίον πόλεμον τών πολιτών κατ’ αλλήλων 
παραχινήοαντες 5ιά τής διεγέροεως τοΰ πάθους καί τής ψυ
χικής ορμής τούς όπλιτΟεντας πολιτας καί τον στρατόν νά 
έπιτεθώσι κατά τών φιλιλευΟέρων καί νά Βιαπράξωσι φόνους, 
οΐον τούς τοΰ ΙΙρατίνου, Ματσακοπού/Λυ, Δαμούλη κλπ., τραυ
ματισμούς, Βηώοεις, άρπαγάς. Βιαταράξεις οικιακής ειρήνης.

Λ') Έν γνώσει καί έκ προθέσεως παρέΒωκαν εις τούς πρά
κτορας εξωτερικών ϊυνάμεων, ήτοι Γερμανίας, Αυστρίας καί 
Βουλγαρίας ά-ό?ρητα τοΰ Κράτους άφορώντα τά μυστικά δια
πραγματεύσεων αΰτοΰ μετά τής Σερβίας καί τών Δυνάμεων 
τής Συνεννοήσεως, άπό,ορητα πολεμικών επιχειρήσεων καί σχέ
διά πολεμικών κινημάτων, φρουρίων καί άλλων οχυρωμάτων, 
άνακοινοΰντες εις τον στρατιωτικόν ακο?ΛυΟον τής Γερμανικής 
Πρεσβείας τάς διαπραγματεύσεις καί τά απόρρητα ενδεχομένων 
πολεμικών επιχειρήσεων τής Έλ)υάΒος καί ανεχόμενοι καί ΰπο- 
στηρίζοντες την ύπό τών οργάνων τών Δυνάμεων τούτων άσκου- 
μένην εντός τοΰ Ελληνικού εδάφους κατασκοπείαν.

Καί οί Στρατηγός Ξενοφών, ετών 49, γεννηθείς εν Κέρ
κυρα καί κατσικών έν ’Λθήναις, άπόστρατος συνταγματάρχης 
έγγαμος, άνευ τέκνων, χριστιανός ορθόδοξος καί πολίτης 
"Ελλην καί 'Εξαδάκτυλος Αθανάσιος τοΰ Αντωνίου, ετών 
60, γεννηθείς έν ’Λνδρω καί κατοίκων έν Άθή'«ιις, άπό- 
στρατος συνταγματάρχης, άγαμος, χριστιανός ορθόδοξος καί 
πολίτης "Ελλην, παραπεμφΟίόσιν ένώπιον τοΰ αύτοΰ Στρατο
δικείου. ίνα δικασΟώσιν ώς υπαίτιοι τοΰ οτι άπό τοΰ Δεκεμ
βρίου 191.·> μέχρι τοΰ Ίουλιου τοΰ 1917 έν ’ΑΟήναις καί κατά 
διαφόρους έποχάς έν γνώσει καί επίτηδες προ τής έκτελέσεως 
και κατά την έκτέλεσιν συνεβοήθησαν τούς αύτσυογούς Β.



Δούιμανϊ;·; 7Λ\ I. Μίταςΐν βί; την β/.τέλετ'.ν ■

Κ«ί ςί Δτύσμανης Βίκτωρ. Μ ετβξΐ; Ιωάννης, Στρατηγός 
Ξενοφών χαί Έςαϊάκτνλος ΆΟα.άτιο; ζαραζεμφΟώοιν ένώ- 
-ιον τον αότον Στρατοϊ'.χδίου, ινα διχατΟώοίν ώς νταίτ(θΐ τον 
οτι κατά ϊ-αφόίους εττοχας ά'Ο το; Ανγοόττον 1916 μέ̂ ε̂ 

1917 ίχ  οϋΐτάΐίως καί άτο κο·.’/ον συμφέροντος 
την έχτέλδτιν τής άχολονΟον τ::ά- 

■ ττίο; άλλήλοος άμώ:- 
ήτο: έχ ?ολίας αροαφέτεως Οελοντες νά 

έςαφανίσωσ·. τα ίχνη τών άνω άς:οτ:ο·νων τράςεων, κατέ
στρεψαν. έκαυσαν ή έσχισαν οί ίϊιο: καί Βία κροτταγής προς 
κατωτέ,οους σχε3:α καί αρωτότυττα έγγραφα τής Έτιτελιχής 
ύχηρεσίας τον 'Γττονργε'ον των Στρατιωτικών.

Γενό-ιενο: οντω ενο/ο: έσχατης ττροΒοσίας οί μέν Β. Δον- 
σμανης καί I. Μεταςάς έτ! τταοαϊάτε: τών «Ορων 123 έ5. 
2. 123 έ?. 8, 121, 12") έ?. 2. 132 έΒ. 4 το3 Κοινοί Ποι
νικοί Χόμον, ο: 2έ Ξ. Στρατηγός καί 'ΚξαΒάχτνλος έαί 
τταραβάσει των άρθρων 123 έ?. 2, 123 έϊ. 8, 124, 125 εΒ. 2. 
132 έ5. 4 καί 71 χαί 72 έΒ. 3 τον Κοινοί Ποινικοί Νόμον, 
ώς καί καταστροφής στρατιωτικών εγγράφων έχ σνστάσεως 
έαί Γαραβάσει τών άρθρων 24ο τής Στρατιωτικής Ποινικής 
Νομοθεσίας έν σν/Βνασμω ιτρό; το 57 τοί Κοινοί Ποιν. Νόμον, 
ώς χαί ήΟική; αντονργίας είς φόνονς, άτοτείρας φόνων, 
τρανματισμονς, ταρανόμονς κατακρατήσεις, άΒίκονς έτιΟεσεις 
καί Βιατασάςεις οικιακής καί κοινής ειρήνης έτί ττα.οαβάσει 
των άρθρων 288. 288 έν σννΒνασμώ ττρός τι 49, 307. 308, 
3ΐ)9. 322. 2Π7, 193, 201 καί 5;·) τοί Κ. Ποιν. Νόμον.

ΔιαταχΟή Βε ή ίσχνς τοί ντ’ άριΟ. 310 11-5-19 κατασχε
τήριον ημών κατα τον Μεταςά Ίοοάνον τοί ΓΙαναγιο>τον 
μέχρι τής έκΒικάσεως τής ντοΟειεως, ώς καί ή Βιάρ/εια τής 
κροφνλακίσεως τών Δονσμανη Βίκτωτος. Στρατηγοί Ξενο- 
οώντος καί ΈςαΒακτνλον 'ΛΟαναοίον.

ΙΤΥΑ. Α. Κ Ο Λ Ο Κ Υ Θ Α !
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