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ΚΕΜΠ.ΑΘ

Του Συντ/ρχου ε.α. Γατσούλη Ευαγγέλου, μέλους του Δ.Σ. της Λέσχης

25η Μαρτίου 1821
Η Ανάσταση του Γένους

Σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε

την Επανάσταση του 1821, που

ήταν η αναμενόμενη έκρηξη ενός

ηφαιστείου, που ο κρατήρας του

έβραζε επί αιώνες με την ανθρώπι-

νη λάβα του σκλάβου ραγιά.

Αυτή η ιερή λάβα ήταν ζυμωμένη

με τα κόκκαλα και το αίμα, τις πλη-

γές, τα βογγητά, τους πόνους και

τα δάκρυα ενός ατίθασου και ανυ-

πότακτου λαού, που κράτησε στα

σπλάχνα του άσβεστη τη φλόγα

για λευτεριά και τον πόθο για αλη-

θινή λύτρωση.

Οι βαθύτερες πνευματικές ρίζες

της Επανάστασης φθάνουν ανα-

μνηστικά στην απώτερη αρχαία

μας ιστορία, με τις διαπλατυσμέ-

νες υπερεθνικά, πολιτιστικές και

φιλοσοφικές της αξίες και γαλου-

χούνται αέναα με τα νάματα της

μαχητικής Χριστιανικής Ορθοδο-

ξίας. Και αυτή η διασύνδεση οφεί-

λεται στους θρύλους, στην εθιμική

παράδοση και κατά κυρίαρχο λόγο,

στο μοναδικό στον κόσμο θαύμα

της διατήρησης της Ελληνικής

γλώσσας.

Τα μηνύματα και οι κραυγές αγω-

νίας ενός λαού, που με αδούλωτη

ψυχή σήκωσε για τη λύτρωσή του

αιώνες ολόκληρους το σταυρό του

μαρτυρίου, που του φόρτωσε

στους ώμους ο Τούρκος δυνάστης,

έγιναν Εθνικός Ύμνος και «Ελεύθε-

ροι πολιορκημένοι» από το Σολω-

μό, «Θούριος» από το Ρήγα Φερ-

ραίο, «Ωδές στην Ελευθερία» από

τον Κάλβο, «Αστραπόγιαννος» από

τον Βαλαωρίτη, «Διγενής» και «Δω-

δεκάλογος του γύφτου» από τον

εθνικό μας βάρδο Παλαμά και πα-

νανθρώπινο εμβατήριο της Ελλά-

δας, από τον ισάξιο Σικελιανό.

Δεν υπάρχουν πιο πλούσια ντο-

κουμέντα από τους διαλογισμούς,

τις σκέψεις, τους στοχασμούς και

τις προσδοκίες, που είναι αποτυ-

πωμένα με τα χέρια των ίδιων των

αγωνιστών, που κράτησαν το κα-

ριοφίλι και το γιαταγάνι.

Τη μεγάλη, όμως, στιγμή της λύ-

τρωσης και των μεγάλων οραματι-

σμών, η Ελευθερία μακελεύθηκε

και ακρωτηριάστηκε και οι ιδαλγοί

της, εμβρόντητοι διαπίστωσαν ότι

τα δεσμά που έκοψε το γιαταγάνι

και έκαψε το μπαρούτι, δεν καταρ-

γήθηκαν, κι ότι ο μαρτυρικός τους

δρόμος έχει μια επίπονη και μακρυ-

νή πορεία...

Η ιστορία επαναλαμβάνεται...

Την 16ην ΜΑΡΤΙΟΥ 2014, ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και από ώρας 11.00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί, ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ,

η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μελών της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών,

στην αίθουσα της ΕΑΑΣ, Χαριλάου Τρικούπη 18Α.

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας.
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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ



EYXAPIΣTHPIO
Eυχαριστούμε θερμότατα τους παρακάτω για την ευγενική προσφορά τους με τα

έναντι εκάστου χρηματικά ποσά για οικονομική ενίσχυση Λέσχης, επί πλέον της

συνδρομής τους.

1. Υποστράτηγος ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 70,00 (20 ενίσχυση + 50

προσκλήσεις)

2. Υποστράτηγος ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 20,00

3. Υπολ/γός ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15,00

4. Έφ. Ανθλγός ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΦΥΛΑΚΤΟΣ 20,00
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1. Αντιστράτηγος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30,00 Για έτος 2014

2. Υποστράτηγος ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛ. 30,00 Για έτος 2014

3. Κ/Δ ΒΛΑΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 30,00 Για έτος 2014

4. Υποστράτηγος ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 30,00 Για έτος 2014

5. Υποστράτηγος ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΖΑΦΕΙΡ. 30,00 Για έτος 2013

6. Αντιστράτηγος ΔΕΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ. 30,00 Για έτος 2014

7. Κ/Δ ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30,00 Για έτος 2013

8. Υποστράτηγος ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚ. 30,00 Για έτος 2014

9. Υποστράτηγος ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠ. 30,00 Για έτος 2014

10. Υπλγός ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ. 30,00 Για έτος 2014

11. Υποστράτηγος ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝ. 30,00 Για έτος 2014

12. Αντιστράτηγος ΚΟΡΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 30,00 Για έτος 2014

13. Λοχαγός ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥ. 30,00 Για έτος 2014

14. Αντιστράτηγος ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. 90,00 Για έτη 2012, 2013 

& 2014

15. Έφ. Ανθλγός ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 30,00 Για έτος 2014

16. Έφ. Λοχίας ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡ. 30,00 Για έτος 2014

17. Αντ/ρχης ΜΑΡΚΑΝΤΑΣΗΣ ΔΗΜ. 30,00 Για έτος 2014

18. Κ/Δ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΜΜΑΝ. 30,00 Για έτος 2014

19. Κύριος ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ. 30,00 Για έτος 2014

20. Έφ. Λοχαγός ΜΠΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30,00 Για έτος 2014

21. Έφ. Λοχίας ΜΠΟΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 30,00 Για έτος 2014

22. Ιατρός ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 30,00 Για έτος 2014

23. Ταγ/ρχης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚ. 60,00 Για έτη 2013 

& 2014

24. Υποστράτηγος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. 30,00 Για έτος 2014

25. Υπτγος-Ιατρός ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΜΕΝ. 30,00 Για έτος 2014

26. Κυρία ΠΑΣΤΡΑ ΑΝΝΑ 30,00 Για έτος 2014

27. Αντ/ρχης ΠΕΠΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡ. 30,00 Για έτος 2013

28. Συντ/ρχης ΠΙΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 30,00 Για έτος 2014

29. Υποστράτηγος ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡ. 30,00 Για έτος 2014

30. Αντ/ρχης ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡ. 30,00 Για έτος 2014

31. Λοχαγός ΣΙΑΡΑΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 30,00 Για έτος 2014

32. Κυρία ΣΠΥΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 30,00 Για έτος 2014

33. Αντιστράτηγος ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡ. 30,00 Για έτος 2013

34. Συντ/ρχης ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘ. 30,00 Για έτος 2014

35. Λοχαγός ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡ. 30,00 Για έτος 2014

36. Κυρία ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 30,00 Για έτος 2014

37. Ταγ/ρχης ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 30,00 Για έτος 2013

38. Αντιστράτηγος ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 30,00 Για έτος 2013

39. Αντιστράτηγος +ΤΣΙΤΣΙΛΩΝΗΣ ΚΩΝ. 30,00 Για έτος 2013

40. Υποστράτηγος ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛ. 30,00 Για έτος 2013

41. Έφ. Ανθλγός ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΦΥΛΑΚΤΟΣ 30,00 Για έτος 2014

42. Έφ. Λοχίας ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘ. 30,00 Για έτος 2014

43. Αντιστράτηγος ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ. 30,00 Για έτος 2014

Σημείωση: Αναγράφονται ΜΟΝΟΝ όσοι κατέβαλαν τη συνδρομή τους κατά το

χρον. διάστημα από 16 Νοεμβρίου 2013 μέχρι 6 Φεβρουαρίου 2014, ημερομηνία

επιδόσεως της ύλης για εκτύπωση.

AΠOKTHΣH ΣTEΓHΣ

EYXAPIΣTHPIO
Θερμά ευχαριστούμε τα παρακάτω μέλη μας για την ευγενική προσφορά τους  

προς απόκτηση ιδιόκτητων γραφείων της Λέσχης μας.

1. Υποστράτηγος ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50,00

Πλήρωσαν την συνδρομή τους

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΗΜΑΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Ή ΙΔΙΩΤΗΣ                                                            ΠΟΣΟ

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΗΜΑΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Ή ΙΔΙΩΤΗΣ                                                            ΠΟΣΟ

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΗΜΑΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Ή ΙΔΙΩΤΗΣ                                                            ΠΟΣΟ

ANAKOINΩΣH
Προς διευκόλυνσή σας μπορείτε να καταθέτετε 

τα χρήματά σαςστους παρακάτω  λογαριασμούς της ΓENIKHΣ TPAΠEZHΣ

με την παράκληση  να μας αποστέλλετε την απόδειξη  της Tραπέζης.

α. Για ετήσιες συνδρομές ή οικονομική ενίσχυση Λέσχης αριθ. Λογαρ. 

001 03017398-4

β. Για απόκτηση ιδιόκτητης στέγης Λέσχης αριθ. Λογαρ. 

001 03018273-8

ΚΩΔ. 01 6392

ΓPAΦEIA: Παλ. Πατρών Γερμανού 7 

T.K. 10561 ΑΘΗΝΑ

Tηλ. 210 3237768 & 210 3213534

ΣYNTAΣΣETAI AΠO EΠITPOΠH Δ.Σ. ΛEΣXHΣ

Xειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη δεν επιστρέφονται

YΠEYΘYNOΣ ΣYNTAΞHΣ:

Tο Δ.Σ. της Λέσχης

ΔIEYΘYNTHΣ-ΕΚΔOΤΗΣ:

Yπτγος ε.α. Γεωργαντάς Kων/νος

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

Συντ/ρχης ε.α. Γατσούλης Ευάγγελος

Δημοσιογραφική επιμέλεια: ΔEΣMOΣ

Eκτύπωση: N. Γ. Παπαδόπουλος

E. Γιάνναρη 5 T.K. 11853 

Tηλ. 210 3468268 - 210 3467155

TA NEA THΣ ΛEΣXHΣ
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Τριμηνιαίο όργανο της Λέσχης 

Kαταδρομέων & Iερολοχιτών

Ο κύριος ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ, κατέθεσε το ποσόν των τριακοσίων πενήντα

(350,00) ΕΥΡΩ για απόκτηση στέγης της ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ και ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

εις ΜΝΗΜΗΝ των αειμνήστων Στρατηγών:

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡOΜΗ ΣΑΣ. 

ΕΙΝΑΙ O ΜOΝΑΔΙΚOΣ ΠOΡOΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΜΑΣ,

ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΠΝOΗ ΜΑΣ!

A Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜ.   ΠΟΣΟ Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟ

1. Από δικ. Εγγραφών-Συνδρομών 5.010,00 1. Γενικά έξοδα 221,73

2. Οικον. Ενίσχυση 1.112,00 2. Έξοδα λειτουργίας 1.888,79

3. Ενίσχυση για αγορά Στέγης 1.160,00 3. Γραφική ύλη 261,20

4. Από ΕΑΑΣ για συντήρηση μνημείου 400,00 4. Τελετές-Εκδηλώσεις 406,00

5. Υπόλοιπο Ταμείου Οικ. Έτους 2012 28.226,73 5. Ενοίκιο-Κοινόχρηστα 4.753,63

6. Έξοδα Εφημερίδας 2.760,91

7. Συντήρηση Μνημείου 400,00

ΣΥΝΟΛΟ 35.908,73 ΣΥΝΟΛΟ 10.687,26

Σύνολο Εσόδων μέχρι 31-12-2013 + Το υπόλ. Ταμείον έτους 2012 € 35.908,73

Αφαιρούνται τα έξοδα του έτους 2013 € 10.687,26

Υπόλοιπο Ταμείου έτους 2013 € 25.221,47

Δια το Οικον. έτος 2013 εξεδόθησαν δια πάσης φύσεως έσοδα και έξοδα τα παρακάτω παραστατικά:

α. Γραμμάτια Εισπράξεως από α/α 2195 μέχρι α/α 2232.

β. Εντάλματα Πληρωμής από α/α 2163 μέχρι α/α 2208.

Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2013

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας Ο Ταμίας

Κων/νος Καλαντζής Βασίλειος Δερμεντζίδης Ευάγγελος Γατσούλης

Αντιστράτηγος ε.α. Αντιστράτηγος ε.α. Συνταγματάρχης ε.α.

α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΥΡΚΑΦΑ

γ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΠΡΙΛΑΚΗ

δ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ και

ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΟΥΜΗ

Το Δ.Σ. θερμότατα ευχαριστεί.
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Σ Τ Ι Σ  2 1  Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 1 3

ΟΆγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, για τη σημερινή ευφρόσυνη

ημέρα γράφει:

«Σήμερα εορτάζουμε τους αρραβώνες του Θεού με την αν-

θρώπινη φύση» και κατά τη διάρκεια της Θείας Λατρείας ακούμε

επανειλημμένα τον Ιερέα να εύχεται ταυτόσημα και ισόρροπα

«Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών... και πάσης της εν Χριστώ ημών

αδελφότητος, του ευσεβούς ημών Έθνους, πάσης Αρχής και

Εξουσίας εν αυτώ. Του κατά ξηράν, θάλασσαν και αέρα φιλοχρί-

στου ημών Στρατού».

Στο πολύ διαδεδομένο, λαοφίλητο ιερό βιβλίο «Προσευχητά-

ριον» και στην ευχή εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον διαβάζουμε»...

των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψίς των εις σε προ-

στρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον...».

Πάντα μαζί Ελληνισμός και Ορθοδοξία!

Μα και στην Αρχαία μας Ελλάδα, το ίδιο μήνυμα, το ίδιο ήθος.

Στα Ελληνικά του ο Ξενοφώντας γράφει: «Όπου άνδρες θεούς

μεν σέβοιντο, τα δε πολεμικά ασκείειν, πως ου ει δυνατόν ταύ-

τα πάντα μεστά ελπίδων αγαθών είναι;.

Πάντα μαζί Ελληνισμός και θρησκεία!

Αυτή εξαίρετη Παράδοσι υπαγόρευσε και το σημερινό εορτα-

σμό...

Η ιστορική ευθύνη κάθε ανθρώπινης κοινωνίας αποδεικνύε-

ται αξιόπιστη και συντελεί, μαζί με την παράδοση, στην ανόρ-

θωση του ανθρώπινου δυναμικού για να αντιμετωπίζει τα δυνα-

μικά γεγονότα, όχι μόνον με επιτυχία αλλά και για να δίδει φως

στην ανθρωπότητα για ένα καλύτερο μέλλον των γενεών που

έρχονται και για την ανάδειξη αξιόπιστου ανθρώπινου πολιτι-

σμού.

Σ’ αυτή τη θαυμάσια παράδοση, σ’ αυτή την αδιάκοπη συμπό-

ρευση, βρίσκεται η εξήγηση της ιστορικής αλήθειας, ότι:

Η μάνα Ελλάδα είναι η πρώτη παγκοσμίως Πατρίδα που ανα-

δεικνύει τα ιστορικά δυναμικά γεγονότα, δίδοντας φως στην

ανθρωπότητα για ένα καλύτερο μέλλον και ένα αξιόπιστο αν-

θρώπινο πολιτισμό.

Πρόσφατο ιστορικό δυναμικό γεγονός, ο Β’ Παγκόσμιος Πό-

λεμος. Η δική μας παρουσία σ’ αυτόν κατεγράφη στην Παγκό-

σμια Ιστορία ως Έπος του 1940. Το έτος 1940 η Ελλάδα αντιστά-

θηκε σε Γερμανούς και Ιταλούς 219 ημέρες, όταν χώρες της Ευ-

ρώπης, ασύγκριτα κραταιότερες, υπέκυπταν μετά από αντίστα-

ση 1-2 ημερών. Οι τότε μεγάλοι ηγέτες το αναγνώρισαν με τους

διθυραμβικότερους επαίνους.

Ο Πρόεδρος Ρούζβελτ, εδήλωσε:

«Είτε περνούσαν 3 λεπτά ή 3 αιώνες, η αιωνία Ελλάς, θα έλε-

γε το ΟΧΙ».

Ο Τσώρτσιλ διακήρυξε:

«Από του λοιπού δε θα λέμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν

ήρωες, αλλά οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες».

Ο Στρατηγός Ντε Γκωλ παραδέχθηκε: «Χρωστώ αιωνία ευγνω-

μοσύνη στην αιωνία Ελλάδα».

Η πιο συγκινητική δήλωση ήταν του Ιωσήφ Στάλιν, Προέδρου

της τότε Ε.Σ.Σ.Δ.: «Στη Βουλγαρία θα μπούμε ως τιμωροί. Στη

Σερβία ως ελευθερωτές και στην Ελλάδα ως προσκυνητές.

Αλλά και ο ελληνοποντιακής καταγωγής Αρχηγός του επιτε-

λείου Ζούκωφ, δήλωσε: «Η Μόσχα εσώθη χάρι στην αντίστασι

των Ελλήνων».

Ακόμη και αυτός ο δολοφόνος των λαών Χίτλερ, παραδέχθη-

κε «χάριν ιστορικής δικαιοσύνης, είμαι υποχρεωμένος να είπω

ότι ο Έλλην στρατιώτης επολέμησε με απαράμιλλον θάρρος

και υψίστη περιφρόνηση προς τον θάνατον όσο κανείς άλλος

λαός».

Πραγματικά λοιπόν, είναι η αγνή πατριωτική συνείδηση και η

αληθινή Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη του ελληνικού λαού που

θαυματούργησε με την αξιόπιστη πολιτική και στρατιωτική ηγε-

σία. Το πιστεύω τους κι αυτών ήταν όπως το διατύπωσαν οι

ήρωες Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Μακρυγιάννης, Καραϊσκάκης

κι όλοι οι συναγωνιστές τους.

«Αγωνιστήκαμε για του Χριστού την Πίστιν την Αγίαν και της

Πατρίδος την Ελευθερίαν». Χαρακτηριστική ήταν πάντα η ευχή

της ελληνίδας μάνας όταν το παιδί της έφευγε στρατιώτης. «Στο

καλό και η Παναγιά μαζί σου», προσευχότανε δακρυσμένη, κά-

νοντας το σταυρό της. Συντονισμένη με όλο το Έθνος μας, η

εθνική μας τραγουδίστρια Σοφία Βέμπο τραγούδησε με καμάρι

«Παιδιά της Ελλάδος παιδιά, που σκληρά στα βουνά πολεμάτε,

στην γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες να έρθετε ξανά».

Όταν οι Γερμανοί εισήλθαν στην Αθήνα, λοχαγός Γερμανός

με τιμητικό άγημα, ανέβηκε στην Ακρόπολη για να επάρη τη

Γερμανική σημαία. Στον Ιερό Βράχο, μόνη Ελληνική παρουσία

είχε απομείνει ο μόνος φρουρός της Ελληνικής σημαίας, Κων-

σταντίνος Κουκίδης. Ο Γερμανός αξιωματικός τον διέταξε να

υποστείλει τη σημαία. Αρνήθηκε. Την υπέστειλαν οι Γερμανοί

και του την έδωσαν. Τότε ο εθνομάρτυς ήρωας Κωνσταντίνος

Κουκίδης ετυλίχθη τη σημαία, έκανε το σταυρό του και έπεσε το

βράχο της Ακροπόλεως και σκοτώθηκε. Γι’ αυτό το γεγονός ο

Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος, γράφει στο ημερολό-

γιό του «είμαι βαθύτατα λυπημένος μέχρι θανάτου» και ο μετέ-

πειτα πολιτικός Γεώργιος Μαγκάκης γράφει στο ημερολόγιό

του «ο παγωτατζής και ο γιος του, υπήρξαν μάρτυρας, πήραν τη

σορό και την έθαψαν στο νεκροταφείο και το αναφέρουν».

Ο Απόστολος Σάντας που κατέβασε την Γερμανική Σημαία

από την Ακρόπολη, ομολογεί: «πήρα θάρρος από την μεγαλο-

ψυχία του Κωνσταντίνου Κουκίδη».

Ο Γερμανός λοχαγός κατέβηκε από την Ακρόπολη, το αναφέ-

ρει στο Γερμανό στρατιωτικό διοικητή των Αθηνών κι εκείνος

ενημέρωσε τον Χίτλερ για το συγκλονιστικό γεγονός της μεγα-

λοψυχίας της θυσίας του ήρωα Κωνσταντίνου Κουκίδη.

Ο Χίτλερ διέταξε η Ελληνική Σημαία να παραμείνει στην θέση

της και να στηθεί ιστός για την Γερμανική Σημαία. Η Ελλάδα

ήταν η μόνη χώρα από τις καταληφθείσες, που της επετράπη να

έχει αναρτημένη τη Σημαία της.

Συζητώντας με τον φίλο και συνάδελφο πρόεδρο της Ακαδη-

μίας Επιστημών της Ρωσίας Konstantin Frolov, για τις σχέσεις

Ελλάδος - Ρωσίας, σχετικά με την παγκοσμιοποίηση, αναφερ-

θήκαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διότι η παγκοσμιοποί-

ηση είναι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος με οικονομικά μέσα και

η στρατηγική της παγκοσμιοποίησης περνάει από Ελλάδα, Βαλ-

κάνια, Ρωσία, Ουκρανία, Αζερμπαϊτζάν.

O Konstantin Frolov, ο οποίος συμμετείχε νέος στο Δεύτερο

Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά την επίθεση των Γερμανών την 21η

Ιουνίου 1941 εναντίον της Ρωσίας, μου εδήλωσε: Εμείς οι Ρώ-

σοι διδαχθήκαμε από εσάς τους Έλληνες πολλά. Άλλωστε και

η Ρωσία μάνα όταν το παιδί της πήγαινε στρατιώτης, έκανε το

σταυρό της και ευχόταν «στο καλό και η Παναγιά μαζί σου». Υπό-

ψη ότι η Ρωσίδα μάνα απηγορεύετο από το άθεο καθεστώς να

κάνει τον σταυρό της.

Επίσης, όταν οι Γερμανοί έφθασαν στις 12 Δεκεμβρίου 1941,

12 χιλιόμετρα έξω από τη Μόσχα, ο Στάλιν κάλεσε τους στρατη-

γούς του, που του ήταν όλοι αφοσιωμένοι και ρώτησε: «Θα σώ-

σουμε τη Μόσχα;». Καμία απάντηση. Τότε, κάλεσε έναν στρατη-

γό που τον ετύφλωσαν και ήταν φυλακισμένος, αντίθετος με το

κομμουνιστικό καθεστώς και τον ρώτησαν να πει την γνώμη του

για να σώσουν την Μόσχα. Η απάντησή του ήταν, είμαι αντίθε-

τος με το καθεστώς αλλά αγαπώ την πατρίδα μου. «Ανοίξτε τις

εκκλησίες να προσεύχεται λαός και στρατός».

Το ίδιο έλεγε και η μάνα του Στάλιν: «Μην τα βάζεις με την εκ-

κλησία». Η απάντηση του Στάλιν: «Ανοίξτε τις εκκλησίες να προ-

σεύχεται λαός και στρατός».

Ετέθη σε εφαρμογή το σχέδιο Ζούκωφ να επιτεθούν εκ των

όπισθεν στις Γερμανικές γραμμές, αλλά το χιόνι ήταν τόσο πολύ

που δεν μπορούσαν να κινηθούν άρματα, οχήματα ή πεζοί.

Υπάρχει ντοκιμαντέρ που δείχνει αυτούς τους στρατιώτες να

μπαίνουν σε εκκλησίες, να κάνουν το σταυρό τους και τις νύ-

χτες να επιβιβάζονται σε αεροπλάνα, χωρίς αλεξίπτωτα, διότι

αλεξίπτωτα έλειπαν, και να πέφτουν από ύψος 70-100 μέτρα

μέσα στο χιόνι, πίσω από τις Γερμανικές γραμμές, με απώλειες

80% και ήταν η κύρια αιτία αιφνιδιασμού υποχωρήσεως των Γερ-

μανικών μεραρχιών.

Ο Στάλιν διατάσσει για την νίκη παρέλαση στην Κόκκινη πλα-

τεία, έχει στα δεξιά του τον Πατριάρχη πασών των Ρωσιών και

τον εξυμνεί για την πατριωτική στάση της Ορθόδοξης Ρωσικής

Εκκλησίας.

Και πάλιν ο αγωνιστής Konstantin Frolov μου εδήλωσε: «Αυτό

το θάρρος το πήραμε από παραδείγματα όπως η θυσία του Κων-

σταντίνου Κουκίδη».

Η εθνική αντίσταση στην Ελλάδα, ήταν από τις ισχυρότερες

στις κατεχόμενες χώρες.

Τα αντίποινα των Γερμανών ήσαν εξαιρετικά σκληρά, όπως

αναλύει ο εξαίρετος αναλυτής και συγγραφέας Ιωάννης Ασλα-

νίδης, αντιστράτηγος ε.α.. Αναφέρονται στο δελτίο της Ελλη-

νοαμερικανικής Ένωσης Stratocopos = Στρατοκόπος, που συγ-

κροτείται από Έλληνες της Αμερικής.

Ο Ερυθρός Σταυρός εδήλωσε στους Γερμανούς: «Αν συνεχι-

στούν αυτά τα σκληρά μέτρα, τότε αυτός ο λαός θα αφανιστεί».

Αυτά γράφονται για να καταδειχθεί το δυναμικό του Έλληνα

στα δυναμικά γεγονότα μια και σήμερα έχουμε 3ο Παγκόσμιο

Πόλεμο με οικονομικά μέσα και η στρατηγική της παγκοσμιοποί-

ησης άρχισε, όπως αναφέρθηκε από εδώ, από την Ελλάδα. Δεν

τολμούν να κάνουν πόλεμο με τους Έλληνες με πολεμικά μέσα.

Συμπέρασμα:

Είναι επιτακτική ανάγκη η ηγεσία της Ελλάδος να αξιοποιήσει

την αξιόπιστη πατριωτική συνείδηση και την αληθινή αισιόδοξη

χριστιανική πίστη για να αντιμετωπίσει τον πόλεμο αυτό.

Την σημερινή εύσημη ημέρα του Εορτασμού, θεωρώ καθή-

κον μου να διακηρύξω την αισιόδοξη πεποίθησή μου, πως ενω-

μένος ο λαός μας με εδραίο στήριγμα τις Ένοπλες Δυνάμεις του

και με την ακατάβλητη ισχύ που του εξασφαλίζουν η φιλοπα-

τρία και η ακλόνητη πίστη στη Θρησκεία μας, θα ξεπεράσει τους

τωρινούς κινδύνους, τις τωρινές ταλαιπωρίες και θα εξασφαλί-

σει λαμπρό κι ευτυχισμένο μέλλον στην Πατρίδα και τα Παιδιά

μας.

Υπό του Παναγιώτου Α. Δρακάτου,

Ομότιμου Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών

Σε μία εντυπωσιακή εκδήλωση, σε ανακαινισμένο χώρο, την

10-11-2013, ο Δήμος Ιλίου και ο ΠΕΣΜΑΡΙ τίμησαν τους πολε-

μιστές των Ελληνικών Εκστρατευτικών Σωμάτων Μέσης Ανατο-

λής 1941-1944.

Και λέμε 1941-1944 διότι, πριν καλά καλά η Βέρμαχτ

(Wehrmacht) ολοκληρώσει την κατάληψη της Ελλάδος (η μάχη

της Κρήτης έληξε τέλη Μαΐου 1941), κάνει μέσα στον Ιούνιο την

εμφάνισή της στη Μ. Ανατολή (Αίγυπτο) μία Μεγάλη Μονάδα

του Ελληνικού Στρατού, η Ι Ελληνική Ταξιαρχία, της οποίας ένα

τάγμα είχε ήδη συγκροτηθεί από τον Ιανουάριο του 1941. Ήταν

η Ταξιαρχία «Ελ Αλαμέιν» όπως την ονομάζει ο Στρατηγός Τζαν-

νετής στο βιβλίο του. Μπορούμε συνεπώς να θεωρήσουμε ότι οι

Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις Μέσης Ανατολής, ήταν συνέχεια

αυτών που έγραψαν το Έπος 1940-1941 στα Βορειοηπειρωτικά

βουνά.

Στην εκδήλωση στο Ίλιον παρέστησαν, ο περιφερειάρχης Ατ-

τικής Ι. Σγουρός μετά του αντιπεριφερειάρχη Κ. Παπαντωνίου, ο

δήμαρχος Φαλήρου Ναύαρχος Δ. Χατζηδάκης, ο εκπρόσωπος

Α/ΓΕΣ Ταξίαρχος Λ. Τζούμης μετά των εκπροσώπων των άλλων

δύο Γ.Ε. Πλοίαρχος Β. Μπουλάκος (Ναυτικού), Σμήναρχος Ι.

Μπάκας (Αεροπορίας), ο διευθυντής Γραφείου Τύπου του Δή-

μου Ιλίου Κ. Σαρακηνιώτης, ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ Αντιστράτηγος

Π. Μαυροδόπουλος, από την Λέσχη Καταδρομέων - Ιερολοχι-

τών ο γράφων το παρόν μετά του Συνταγματάρχου Β. Μαντασ-

σά, ο πρόεδρος ΠΕΣΜΑΡΙ Ναύαρχος Λ. Ρόκος μετά του πρώην

προέδρου Ε. Αρμπελιά και μελών του Δ.Σ., της Γενικής Γραμμα-

τέως Γεωργίας Παπουτσάκη Φλωρεντή και του προέδρου Φίλων

του Συνδέσμου Ν. Τροχάνη, επιζώντες πολεμιστές και άλλα μέ-

λη του Συνδέσμου, εκπρόσωποι εφεδροπολεμιστικών και κοι-

νωνικών Οργανώσεων και πλήθος κόσμου.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε:

Επιμνημόσυνη δέηση προερξάρχοντος του Σεβασμιοτάτου

Μητροπολίτου Ίλιου - Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηνα-

γόρου, προσφωνήσεις των παρισταμένων επισήμων, εκφώνηση

πανηγυρικού, προσκλητήριο πεσόντων, κατάθεση στεφάνων

και τα εγκαίνια του ανακαινισθέντος χώρου (πλατείας Ρίμινι),

όπως ονομάζεται.

Ο περιφερειάρχης Ι. Σγουρός στον χαιρετισμό του, αναφέρθη-

κε στο πρόγραμμα ανάπλασης της συγκεκριμένης πλατείας κα-

θώς και σε άλλα προγράμματα, ο Δήμαρχος Ιλίου Ν. Ζενέτος

έκανε σύντομη αναδρομή στο ιστορικό της εγκαταστάσεως των

πολεμιστών στο Ίλιον που συγκροτούν μία συμπαγή συνοικία,

αυτή των Ριμινιτών και ο κεντρικός ομιλητής Ναύαρχος Λ. Ρό-

κος, αναφέρθηκε συνοπτικά, στα της συγκροτήσεως και δράσε-

ως των τριών Μεγάλων Μονάδων Στρατού, Μέσης ανατολής, Ι,

ΙΙ, ΙΙΙ ταξιαρχιών καθώς και του Ιερού Λόχου. Τιμές απέδωσε η

μπάντα της ΑΣΔΥΣ και άγημα του Στρατού. Τον χώρο της εκδη-

λώσεως πλαισίωσαν μέλη του συνδέσμου Κρητών Ιλίου με εθνι-

κές ενδυμασίες.

Κλείνοντας το παρόν, προσθέτουμε επιγραμματικά και τα

εξής:

Ήταν ώρα 21:40 της 23ης Οκτωβρίου 1942.

Εκθαμβωτικό φως υψώθηκε στην έρημο εκείνη την νύχτα. Χί-

λια πυροβόλα της 8ης Συμμαχικής Στρατιάς υπό τον Στρατάρχη

Μοντγκόμερι άρχισαν να εκτοξεύουν τα καταστρεπτικά πυρά

τους κατά των δυνάμεων του Ρόμμελ και αμέσως μετά ακολου-

θεί η ακατάθεκτη και ορμητική εξόρμηση. Σ’ αυτή την εξόρμηση

και στην εν συνεχεία διάσπαση της Γραμμής Ελ Αλαμέιν, που άλ-

λαξε τον ρουν της Ιστορίας, συμμετέχει η Ι Ελληνική Ταξιαρχία

του Συνταγματγάρχου Κατσώτα, ο Ελληνικός Ιερός Λόχος του

Συνταγματάρχου Χ. Τσιγάντε αναλαμβάνει αποστολή στη Φάση

της Καταδίωξης μέχρι Τύνιδας και Καρχηδόνας όπου συνενώνε-

ται με τις εκ δυσμών προελαύνουσες Αμερικανικές Δυνάμεις

του Στρατηγού Πάττον, η 335η Μοίρα Διώξεως του Επισμηναγού

Κέλλα αναλαμβάνει αποστολές προσβολής στόχων στα μετόπι-

σθεν του εχθρού όπως αυτή της προσβολής του Ιταλικού στρα-

τηγείου την 28-10-1942, ο Ελληνικός Στόλος ΜΑ του Ναυάρχου

Καββαδία αναλαμβάνει αποστολές απομονώσεως του πεδίου της

μάχης στα παράλια της Β. Αφρικής και δύο χρόνια μετά 21-9-1944 η

ΙΙΙ Ελληνική Ταξιαρχία του Συνταγματάρχου Τσακαλώτου κατορθώ-

νει τον άθλο, την εκπόρθηση της Ιταλικής πόλεως «Ρίμινι».

Η συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν από τις εντυπωσιακότερες

των τελευταίων χρόνων, τόσο από πλευράς διοργανώσεως, όσο

και από πλευράς συμμετεχόντων, γι’ αυτό οι διοργανωτές της

αξίζουν θερμά συγχαρητήρια.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 1941-1944
Υπό του Υποστράτηγου ε.α. Ιωάννη Δάφνη
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Η εκδήλωση της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών για το νέο χρόνο
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση της Λέσχης

Καταδρομέων - Ιερολοχιτών που πραγματοποι-

ήθηκε στη ΛΑΕΔ την 18-1-2014, με την ευκαιρία εισό-

δου του νέου έτους.

Στην αίθουσα τιμών του νεοκλασικού «Σαρόγλειου Μεγάρου», δωρεά του ταγματάρ-

χου Πυροβολικού Πέτρου Σαρόγλου, οι προσκεκελημένοι, είχαν την ευκαιρία να αν-

ταλλάξουν ευχές και να συσφίξουν περαιτέρω τις σχέσεις τους, σ’ ένα οικογενειακό αν-

τάμωμα μεταξύ εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών των Ειδικών Δυνάμεων.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους:

Από τον ενεργό στρατό ο Διευθυντής Ειδικών Δυνάμεων

Υποστράτηγος Ε. Σπανός ως εκπρόσωπος του Αρχηγού

ΓΕΣ, ο Διοικητής 13 ΔΕΕ - Ιερός Λόχος Ταξίαρχος Κ. Φλώ-

ρος, ο Διοικητής ΚΕΕΔ Συνταγματάρχης Π. Κάρλες, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ Αντιστρά-

τηγος Π. Μαυροδόπουλος, ο ετ. Διοικητής Στρατιάς Ιερολοχίτης κ. Κόρκας με πολεμι-

στές του Ιερού Λόχου Μέσης Ανατολής 1942-1945, από το Δ.Σ. της Λέσχης ο Πρόεδρος

Αντιστράτηγος Κ. Καλαντζής μετά του Αντιπροέδρου Υποστρατήγου Κ. Γεωργαντά

Υπό του Υποστρατήγου ε.α. Ιωάννη Δάφνη

Ο αιδεσιμολογιώτατος Ταξίαρχος κ. Αποστολακίδης Γεώργιος, ευλογεί την κοπή

της πίτας πλαισιούμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης.

Ο Υποστράτηγος κ. Σπανός Ευάγγελος, Διευθυντής ΔΕΔ/ΓΕΣ παραλαμβάνει από

τον Πρόεδρο Αντγο κ. Καλαντζή, το κομμάτι της πίτας των Ειδ. Δυνάμεων.

Ο Συντ/ρχης κ. Κάρλες, Διοικητής του ΚΕΕΔ, παραλαμβάνει το κομμάτι των Κατα-

δρομέων.
Ο Ταξίαρχος κ. Φλώρος, Διοικητής της 13ης ΔΕΕ (Ιερός Λόχος) παραλαμβάνει το

κομμάτι της πίτας της 13ης ΔΕΕ.

Η παρέα της κ. Παπαθανασίου Κατερίνας με τον Υφυπουργό κ.κ. Καράμπελα.

Η παρέα του Στρατηγού-Ιερολοχίτου κ. Κόρκα Κων/νου. Εξ αριστερών ο επίτιμος

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κ. Σακελλαρίου, ο Δήμαρχος Παπά-

γου Ναύαρχος κ. Ξύδης, ο Στρατηγός Κόρκας Κων/νος και η κ. Κόρκα.
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Η εκδήλωση της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών για το νέο χρόνο
και των μελών Συνταγματάρχου Ε. Γατσούλη και εφέδρων αξιωματικών Π. Βενετσά-

νου, Κ. Τουρναβίτη, Ι. Παπαδάκη, και του Αντιστρατήγου Γ. Παπαδόπουλου που είχε

την επιμέλεια της εκδηλώσεως, ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού Ναύαρχος Β. Ξύδης,

μετά του Δημοτικού Συμβούλου Υποστράτηγου Ζ. Δεμέστιχα, ο πρόεδρος ΣΑΑΥΣ Αν-

χης Κ. Λίγκας, ο πρόεδρος ΣτΕ Κ. Σακελαρίου , ο τ. υφυπουργός Εξωτερικών Κ. Ζαΐ-

μης, ο τ. Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης Αντιστράτηγος Π. Καράμπελας και πλήθος απο-

στράτων Αξιωματικών των Ειδικών Δυνάμεων μετά συγγενών και φίλων (180 περίπου

ατόμων).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε:

Αναπομπή δέησης για τη νέα χρονιά από τον πρωτοπρεσβύτερο Ταξίαρχο ε.α. Κατα-

δρομέα Γεώργιο Αποστολακίδη, χαιρετισμό και ευχές από τον πρόεδρο της Λέσχης, κο-

πή και διανομή Βασιλόπιτας, παράθεση δείπνου και μουσικό πρόγραμμα με ζωντανή

Ορχήστρα.

Όπως πάντα, έτσι και σ’ αυτή την εκδήλωση οι καταδρομείς, εν ενεργεία και απο-

στρατεία εξέπεμψαν μηνύματα αισιοδοξίας, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης.

Η παρέα του Στρατηγού Δντού ΔΕΔ/ΓΕΣ κ. Σπανού Ευαγγέλου και του Συντ/ρχου

Δκτού του ΚΕΕΔ κ. Κάρλε.

Ο Πρόεδρος του ΣΑΑΥΣ Αντ/ρχης κ. Κων/νος Λίγκας με την παρέα του.

Τρεις παλαιοί Στρατηγοί - Καταδρομείς με λαμπρή ιστορία στις Ειδικές Δυνάμεις

εξ αριστερών κ. Σαλαμούρα Ευρ., κ. Δεμέστιχας Ζαφείριος και κ. Τσίντζας

Κων/νος.

Ο Υποστράτηγος 

- Ιατρός 

κ. Παπαθανασίου

Παρμενίων, εκλεκτό

μέλος της Λέσχης

μας μετά της

συζύγου του.

Ο Καθηγητής

Πανεπιστημίου

και έφεδρος

Αξκός των Καταδρομών

Ιατρός

κ. Σουγκανίδης Δημή-

τριος με τη σύζυγό του.Και ο χορός άρχισε.
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ΑΥΤOI ΠOY EΦΥΓΑ Ν

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΣΙΤΣΙΛΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Απεβίωσε

την 14 Ιαν.

2014. Ο Αντι-

στράτηγος (ΠΖ)

Περιμένης Μι-

χαήλ, γεννήθη-

κε στα Άλικα

Λακωνίας το

έτος 1927 Το

έτος 1950 απε-

φοίτησε από

την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και ονομάσθη-

κε Ανθυπολοχαγός Πεζικού. Προήχθη μέχρι και

τον βαθμό του Αντιστρατήγου. Διετέλεσε Διοικη-

τής Μονάδων και Σχηματισμών: Τάγματος Πεζι-

κού στον Ξηρό Κύπρου, 201 Τάγματος Πεζικού

στον Πενταδάκτυλο και την Αμμόχωστο Κύπρου,

ΣΕΟ Καβάλας, 12ου Τακτικού Συγκροτήματος Κύ-

πρου, 32ου Συντάγματος Πεζοναυτών στο Βόλο,

3ης Μεραρχίας Ειδικών Δυνάμεων, XV Μεραρχίας

Πεζικού, Υποδιοικητής Σχολής Πεζικού και Διευ-

θυντής Ειδικών Δυνάμεων του ΓΕΣ. Υπηρέτησε σε

επιτελεία: Διευθυντής 7ου Επιτελικού Γραφεί-

ου/ΧΙ Μεραρχίας Πεζικού, Αξιωματικός Επιτροπής

Προσωπικού του ΣΕΟ Καβάλας, Επιτελής 3ου Επι-

τελικού Γραφείου της ΑΣΔΕΝ.

Κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας του φοί-

τησε σε σχολεία ως ακολούθως: Σχολή Πεζικού,

Κέντρο Εκπαίδευσης Χιονοδρόμων, Σχολή Πλη-

ροφοριών, Σχολή Επιλογής του ΓΕΣ, Ανωτάτη

Σχολή Πολέμου, Σχολή Εθνικής Αμύνης.

Έλαβε μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις στην

Κορέα από 3 Οκτ. 1952 έως 31 Δεκ. 1952.

Για τις υπηρεσίες που προσέφερε προς την πα-

τρίδα, τιμήθηκε με τα παρακάτω παράσημα και

μετάλλια: Πολεμικό Σταυρό Γ’ Τάξεως, Χρυσό

Σταυρό του Βασιλικού Τάγματος του Γεωργίου

του Α’, Σταυρό των Ταξιαρχών του Φοίνικος, Με-

τάλλιο Ηνωμένων Εθνών, Αναμνηστικό Μετάλλιο

Κορέας, Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας 1ης Τάξε-

ως, Χρυσό Αριστείο Ανδρείας, Αμερικανικό Ανα-

μνηστικό Μετάλλιο.

Την εξόδιον ακολουθία παρηκολούθησε πλή-

θος συναδέλφων, συγγενών και φίλων του εκλι-

πόντος στρατηγού, με εμφανή συγκίνηση. Πολ-

λοί ομιλητές απεχαιρέτησαν τον νεκρόν και υπο-

γράμμισαν, την έντονη και ακτινοβόλο προσωπι-

κότητά του και τον εξαίρετο χαρακτήρα του. Τους

βασικούς επικηδείους εξεφώνησαν ο Συμμαθη-

τής του και Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέ-

σμου Παλαιμάχων Πολεμιστών Κορέας Υποστρά-

τηγος ε.α. κ. Στυλιανός Δράκος και ο εξάδελφος

του αποβιώσαντος Υποστράτηγος ε.α. κ. Πανα-

γιώτης Ποθάκος· οι επικήδειοι λόγοι και των δύο

παρατίθενται κατωτέρω. Εκ μέρους της Λέσχης

Καταδρομέων και Ιερολοχιτών απεχαιρέτησε τον

Στρατηγό Περιμένη, ο Πρόεδρος της Λέσχης Αντι-

στράτηγος ε.α. κ. Κων. Καλαντζής.

Η Λέσχη μας εύχεται να τον αναπαύσει ο θεός

και να παρηγορεί τους οικείους του.

Ύστατος Αποχαιρετισμός στον

Αντιστράτηγο Μιχαήλ Περιμένη

υπό Υποστρατήγου ε.α. 

Στυλιανού Δράκου
Οδυνηρός και επαχθής ο αποχαιρετισμός φίλου

επιστηθίου και εκλεκτού συμμαθητού που αναχώ-

ρησε για το χωρίς επιστροφή μεγάλο ταξίδι.

Αυτόν τον επώδυνο και δυσανάβατο ανήφορο

του υστάτου αποχαιρετισμού, υπό το βάρος των

χρόνων που επέρασαν και με κορυφωμένη συναι-

σθηματική φόρτιση, θα πρέπει σιγά-σιγά ν’ ανέβω,

όχι από χρέος και καθήκον αλλά από αναβλύζουσα

και αστείρευτη αγάπη φίλε ακριβέ και αγαπητέ

συμμαθητή και συμπολεμιστή.

Και είμαστε εδώ, συγγενείς και φίλοι και συμμα-

θητές σου, περίλυποι και βαρυαλγούντες για τον

ύστατο αποχαιρετισμό.

Σ’ αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό, αναμνή-

σεις από μια ολόκληρη ζωή έρχονται στοργικά στη

θύμησή μας για να απαλύνουν τη θλίψη μας.

...Θυμάμαι, πως πρωτοανταμώσαμε τον Δεκέμ-

βρη του 1948 στα θρανία της Σ.Σ.Ε. νεαροί πρωτοε-

τείς Ευέλπιδες τότε, προσελθόντες στο ιερό τέμενος

του στρατού μας, από φλογερή φιλοπατρία και μό-

νον. Άλλοι καιροί τότε, άλλες εποχές. Δυσχερείς

και αντίξοες. Όμως, ηρωϊκές. Εκεί, η Σχολή, ως άλ-

λη Σπαρτιάτισσα μητέρα, μας εγαλούχησε με τα

Εθνικά ιδεώδη και μας διέπλασε με πρότυπο τον

καλόν καγαθόν άνδρα του Πλάτωνος.

Και τον Αύγουστο του έτους 1950 έδωσες μαζί

μας τον προς την Πατρίδα φοβερόν όρκον πίστεως

και αφοσιώσες εις Αυτήν εφ’ όρου ζωής και ονομά-

σθηκες Ανθυπολοχαγός του Πεζικού.

Από τότε, αρχίζει ένα λαμπρό οδοιπορικό προ-

σφοράς προς την πατρίδα, παρά τις τόσες αντιξοό-

τητες και τους εκάστοτε κινδύνους.

Σ’ αυτήν την αναδρομή των αναμνήσεων, θα στα-

ματήσω για λίγο στους λόφους του ποταμού ΙΜ-

ΤΖΙΝ και της ΤΣΟΡΒΟΝ, πέρα εκεί, στη μακρυνή

χώρα της Εωθινής Γαλήνης, την Κορέα, όπου ξα-

νανταμώσαμε τον Σεπτέμβριο του 1952.

Εθελοντής κι εσύ, ήλθες στο Εκστρατευτικό μας

Σώμα για να συμπλεμήσης με γενναίους συμμάχους

για πανανθρώπινα ιδανικά όπως: η Ελευθερία, η

Δικαιοσύνη και η Δημοκρατία.

Να αγωνισθής κι εσύ για έναν καλύτερο κόσμο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας σου στο Εκ-

στρατευτικό μας Σώμα, ανεδείχθης γενναίος, ακα-

ταπόνητος και ενθουσιώδης.

Για τη δράση σου μαρτυρεί η συμμετοχή σου στον

αγώνα επί του θρυλικού υψώματος ΧΑΡΥ και τα

πολεμικά μετάλλια τα υπό της Πατρίδος και συμμά-

χων απονεμηθέντα εις σέ, εις αναγνώρισιν της προ-

σφοράς σου κατά την μάχην.

Όμως, η πολεμική σου δράσις δεν τελειώνει στην

Κορέα. 21 χρόνια αργότερα, κατ’ εκείνον τον

εφιαλτικόν Ιούλιο του 1974, αδιστάκτως αιτείσαι

και επιτυγχάνεις, μετάθεση ως Διοικητής Τάγματος

στη σπαρασσομένη από τον προαιώνιο εχθρό του

έθνους μας, Κύπρο, όπου και εκεί αγωνίστηκες τον

καλόν αγώνα. Δυστυχώς, ο αμοραλισμός και η πα-

νουργία των μεγάλων συμμάχων μας - ας λέγονται

σύμμαχοι - εξακολουθούν να κρατούν τη Βόρειο

Κύπρο στη σκλαβιά προαιωνίου εχθρού, των Τούρ-

κων.

Η όλη σταδιοδρομία σου στο στράτευμα, υπήρξε

γόνιμη και υποδειγματική και η Πατρίδα δικαίως σε

αξίωσε όπως ανέλθης στην κορυφή της κλίμακος

της στρατιωτικής ιεραρχίας.

Αλλά και ως οικογενειάρχης ευτύχησες και με

την στοργική σύζυγό σου εδημιουργήσατε οικογέ-

νεια θεμελιωμένη στα δόγματα και τις Ιερές παρα-

δόσεις της Χριστιανικής πίστεως ως και τα ακατά-

λυτα ιδεώδη του Ελληνικού πολιτισμού.

Τα τρία παιδιά σου, επωμίζονται βαρείαν ευθύ-

νην συνεχίσεως της οικογενειακής σας παραδόσε-

ως.

Και ήδη φίλε ακριβέ, ανεχώρησες “κατ’ ασφοδε-

λόν λειμώνα” καθώς μας ιστορεί ο Όμηρος, εις συ-

νάντησιν μορφών προσφιλών, των γενναίων συμπο-

λεμιστών μας.

Πορεύου αδελφέ την μακαρίαν οδόν, για την κα-

λήν απολογίαν σου.

Πορεύου, για την Επουράνιον Εδέμ, όπου πλήθη

αγγέλων ακαταπαύστως υμνούσι τον εκ Παρθένου

τεχθέντα Υιόν και Λόγον Του Θεού ημών.

Κι εμείς, οι κατά Παύλου “ζώντες, οι περιλειπό-

μενοι”, απομένουμε βουβοί στην ακρολιμνιά της

Αχερουσίας προσδοκούντες Ανάσταση νεκρών.

- Αυτήν την τραγική ώρα, όπου η θλίψις κατακλύ-

ζει την ύπαρξή μας και η διάνοια παραμένει ανήμ-

πορη να κατανοήση το μυστήριο του θανάτου,

- Αυτήν την μεγάλη ώρα, όπου οι ανθρώπινες μι-

κρότητες, όπως η ματαιοδοξία, ο εγωισμός και η

απληστία κονιορτοποιούνται από τον θάνατο,

- Αυτήν την μυστηριακή ώρα όπου με δέος και

ύστατη ελπίδα η ύπαρξή μας προσβλέπει εναγω-

νίως προς τον Εσταυρωμένον του Γολγοθά και Ανα-

στάτα εκ νεκρών Σωτήρα του ανθρώπου,

- Αυτήν την ώραν, ας αναπέμψωμε προς Αυτόν

ως θυμίαμα την προσευχή μας και ας επαναψάλλου-

με τα παρήγορα λόγια του Ιερού Ψαλμωδού: “Μα-

καρία η οδός, ην πορεύεις σήμερον, ότι ητοιμάσθη

σοι, τόπος αναπαύσεως”.

Στρατηγέ Μιχαήλ Περιμένη, οι συμμαθηταί σου

και οι συμπολεμισταί σου σε αποχαιρετούμε και αν-

τί θρήνου και δακρύων επαναψάλλομεν:

Αιωνία η μνήμη σου αδελφέ Μιχάλη.

Ο επικήδειος λόγος που εκφωνήθηκε

από τον Υπτγο ε.α. και πρώτο εξάδελφο

του αποβιώσαντος, Παναγιώτη Ποθάκο
«Μιχάλη, αυτήν τη στιγμή εκτελώ τη διαταγή που

μου’χες δώσει και πραγματοποιώ την επιθυμία σου.

Σου απευθύνω αυτά τα λόγια, λίγο πριν αναχωρή-

σεις για το αιώνιο ταξίδι σου».

Αγαπητοί μου

Είναι γεγονός ότι πολλές φορές η σιωπή είναι

επιτακτική και πρέπει να κυριαρχεί, όταν ο πόνος

είναι διάχυτος, διαρκής και στραγγαλιστικός.

Είναι επίσης γεγονός ότι αποτελεί χάρισμα και

ιδιαίτερη ικανότητα, όταν μπορείς να αποδιώχνεις

και να γκρεμίζεις μία πραγματικότητα, για να λου-

στείς ξαφνικά, μια άλλη φρικτή πραγματικότητα,

που σε γεμίζει πόνο και θλίψη και σε τραυματίζει

σοβαρά, όπως η σημερινή.

Απ’ την άλλη όμως όπως και να’χει, πρέπει να αν-

τέξεις αυτό που συμβαίνει. Να πιστέψεις και να

αφομοιώσεις αυτό που βλέπουν οι οφθαλμοί σου,

να τιθασεύσεις μια καρδιά που πασχίζει δαιμονι-

σμένα να σου αποδείξει ότι τώρα πλέον, ότι μετά

απ’ αυτό, όλα είναι ένα τίποτα, ένα μηδενικό. Όλα

γίνονται γκρίζα, ασχημαίνουν και βρωμίζουν. Μετά

από έναν τέτοιο χαμό, πώς ν’ απαλλαγείς - Θεέ μου

- απ’ αυτόν τον κόμπο στο λαιμό, που δεν λέει να φύ-

γει με τίποτα και πώς να αιχμαλωτίσεις αυτά τα δά-

κρυα που θέλουν να σχηματίσουν ποταμούς από

θλίψη.

Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι σήμερα οφεί-

λουμε - δυστυχώς - να χαιρετήσουμε σεμνά αλλά και

δραματικά, μία προσωπικότητα Ιμαλάιου ύψους,

έναν πραγματικό στρατιώτη - πολεμιστή και συνάμα

έναν άνθρωπο που σκόρπιζε επί τόσα πολλά χρόνια

απλόχερα προς όλους, ανθρωπιά, αγάπη και καλοσύ-

νη. Μια στρατιωτική φυσιογνωμία εκτυφλωτικής ακτι-

νοβολίας, που και ακίνητος όπως είναι τώρα, συνεχί-

ζει να μας διδάσκει και θα μας διδάσκει στο διηνεκές.

Είναι μπροστά μας, αγαπητοί μου, ο αδελφός μου

ο Στγός Περιμένης Μιχαήλ, που σε κάθε εμφάνισή

του, σε κάθε λόγο του και σε κάθε χειρονομία του,

συνέβαιναν όμορφα πράγματα. Εμφανιζόταν μπρο-

στά σου και ένιωθες το πόσο τυχερός είσαι που τον

αντικρίζεις από τόσο κοντά και μπορείς να τον αγγί-

ζεις. Μιλούσε κι ένιωθες ότι πλημμύριζε ο χώρος

από ζωντανή αγάπη. Χειρονομούσε και στην ουσία

αγκάλιαζε κι έδειχνε πρόθεση θεϊκή.

Τώρα δυστυχώς, είμαστε υποχρεωμένοι να δε-

χτούμε αυτή τη θεϊκή ηρεμία του, να δεχτούμε αυτόν

το χαμό, χωρίς Μανιάτικα μαλλιοτραβήγματα και

Μοιρολόγια. Χειροκροτήματα χρειάζονται και μό-

νον.

Σε στάση προσοχής, σιωπηλοί κι ανέκφραστοι, ν’

αποδεχτούμε αυτό το θεϊκό πρόσταγμα, να μας στε-

ρήσει αυτή τη μεγάλη μορφή. Να μη σκεφτούμε σε

καμμία των περιπτώσεων ότι Εκείνος έκανε λάθος.

Ο Θεός, αγαπητοί μου, ποτέ του δεν λαθεύει. Αυτή

τη φορά παίρνει κοντά του ένα πανάξιο τέκνο του

και μας ζητάει να σιωπήσουμε και επουδενί να δυ-

σανασχετήσουμε. Μόνο να κλαίμε μπορούμε και να

κλαίμε χωρίς σταματημό, αφού είμαστε θνητοί,

φθαρτοί και μικροί, μπροστά σ’ αυτή τη σορό.

Μπροστά μας αγαπητοί μου, είναι ένας γίγαντας.

Αλλοίμονο όμως πεθαίνουν και οι γίγαντες. Μπρο-

στά μας ένας αετός, που μόνο κορυφές είχε για σπί-

τι. Πάντοτε υψηπετούσε. Και τώρα έπεσε λαβωμέ-

νος ο πτερωθείς...

Κανείς δεν πίστευε ότι τελικά θα νικηθεί. Ο Χά-

ρος τον είχε πολλές φορές προσεγγίσει και τελικά

τον σεβότανε. Γιατί ήταν γενναίος. Αυτή η γενναι-

ότητα σε όλο της το μεγαλείο, είχε φωλιάσει για τα

καλά, στην καρδιά και το μυαλό του. Ανδρείος και

συνάμα άφοβος. Προκλητικά περιφρονούσε το θά-

νατο κι απόδιωχνε το φόβο. Προ του κινδύνου, πρό-

τεινε το φοβερό του στήθος κι εκείνο το μυστηριώ-

δες βλέμμα. Εχθρός του μηδαμινού και του ασήμαν-

του. Φίλος της αξιοπρέπειας και του ανδρισμού. Αν

και το στήθος του κοσμούσαν τόσα πολά «της Πα-

τρίδας Μπράβο», παρέμενε σεμνός, προσηνής και

πράος. Δεν υπήρξε ποτέ ένας παλληκαράς, αλλά

ένα σεμνό πραγματικό παλληκάρι της Μάνης και

της Πατρίδας. Μοναδικά του όπλα, σκοποί και στό-

χοι του, η μία και μοναδική Πατρίδα. Γι’ αυτήν θυ-

σίασε τόσα πολλά. Της τα έδωσε όλα, όταν του τα

ζήτησε και συνέχιζε να δίνει, μέχρι την τελευταία

του πνοή. Γι’ αυτόν μόνον η Πατρίδα, ήταν Φάρος

διδαχής και κατευθύνσεως.

Βοηθός σε όλα αυτά και υποστηρικτής, συνοδοι-

πόρος και ενισχυτής, η άριστη και δακτυλοδεικτού-

μενη οικογένειά του, με κύριο συντονιστή και εμ-

πνευστή, την ακαταπόνητη, ανεκτική και υπερήφα-

νη σύζυγό του Ελένη, η οποία διέλαμπε και διαλάμ-

πει και συνεχίζει να διατηρεί δικαιωματικά τον τι-

μητικό τίτλο της ιδανικής συζύγου - συντρόφου και

μητέρας.

Αγαπητοί μου, τη σημαία που καλύπτει τη σορό

του, μην την απομακρύνετε. Αφήστε την να τον αγ-

καλιάζει και να την πάρει μαζί του, αφού γι’ αυτήν

ζούσε και ανέπνεε, γι’ αυτήν πολέμησε, γι’ αυτήν

εύκολα δάκρυζε, αυτήν αναζητούσε ακόμη κι απ’ το

κρεβάτι του πόνου.

Σταματάω για να απευθυνθώ σ’ αυτόν τον μεγά-

λο άντρα, εντελώς ιδιαίτερα.

Μεγάλε μου αδελφέ, αυτή τη στιγμή σου μιλάει ο

Τάκαρης σου. Λοιπόν...

Μιχάλη μου, φεύγεις και νιώθω μόνος. Δεν σου

κρύβω δε ότι φοβάμαι. Χωρίς την άδολη αγάπη σου,

τη συμβουλή και την προστασία σου, οπωσδήποτε

θα φοβάμαι και θα παραπατάω. Να σε ξεχάσω

όμως αποκλείεται παντελώς. Θα σε θυμάμαι Μιχά-

λαρε σαν ειδικό θεϊκό απεσταλμένο και θα νιώθω

ευτυχισμένος και υπερήφανος, γιατί είχα πάντοτε

δίπλα μου σε κάθε σκέψη, ανησυχία και δραστηριό-

τητά μου, τον εξάδελφό μου τον μοναδικό, τον αδελ-

φό μου τον πραγματικό, το πρότυπό μου, τον ήρωά

μου.

Το χώμα σου να είναι ελαφρύ.

ΟΑντιστράτηγος Τσιτσιλώνης Κων/νος, εγεννή-

θη εις το Λεοντάριο Καρδίτσης. Εισήλθε στη

Σ.Σ.Ε. το 1939 και απεστρατεύθη τον Ιούλιο του

1971.

1) Υπομονάδες (ανεξαρτήτους ή μη), Μονά-

δες και Μ.Μ. τις οποίες διοίκησε ή υπηρέτησε:

α. Διοικητής Λόχου 1939-1940, 1940-1941,

1946-1947, Διοικητής Τακτικού Επιτελείου Δυνά-

μεων Καταδρομών 1947-1948.

β. Διοικητής Τάγματος 565 του 5ου Σ.Λ. 10ης

Μεραρχίας 1955-57.

γ. Διοικητής 584 Τ.Π. της 75ης Ταξιαρχίας της

8ης Μεραρχίας 1949-50.

δ. Υποδ/τής 72ου Σ.Π. της VIης Μεραρχίας 1962

- 1964.

ε. Διοικητής ΣΒΟΠ - 1967-1968.

στ. Υποδ/τής 6ης Μεραρχίας 1968-1969.

3) Ειδικαί Υπηρεσίαι - Αποστολαί εν τω Στρατώ

α. Στρατ. Ακόλουθος Καΐρου 1958-1961.

β. Αντιπρόσωπος (Ν.M.R.) παρά τω SHAPE

1969-1971.

4) Συμμετοχή εις Πολεμικάς επιχειρήσεις

α. Βορειοηπειρωτικόν μέτωπον 1940-1941.

β. Μέση Ανατολή - Ιερός Λόχος εις Δωδεκάνη-

σα - Κυκλάδες.

γ. Συμμοριτοπόλεμος - Διοικητής Λόχου 611

Τ.Π. εις Θεσσαλίαν 1941-47.

δ. Διοικητής του 584 Τ.Π. της VIIIης Μεραρχίας -

Γράμμος 1949.

ε. Διοικητής Τ.Ε. Δ’ Μοίρας Καταδρομών εις Δω-

ρίδα - Θεσσαλία - Γράμμον - Δυτ. Μακεδονία.

1947-1948.

5) Τραυματισμοί εις πολεμικάς επιχειρήσεις

α. Ως Διοικητής Λόχου του 611 Τ.Π. εις συμπλο-

κήν μετά Κ/Σ στην περιοχήν Γεφύρας Κουτσοχεί-

ρου Β. Λαρίσης το 1947.

β. Βλήμα αυτομάτου διαμπερές εις αριστεράν

ωμοπλάτην.

ΟΥποστράτηγος Σπυράκης Κων/νος, γεννήθη-

κε στην Πλατάνα Αρκαδίας το έτος 1924 ει-

σήλθε στη ΣΣΕ και ονομάστηκε Ανθλγός το έτος

1950.

Προήχθη μέχρι και του βαθμού του Ταξχου.

Υπηρέτησε σε διάφορες Μονάδες και Επιτελικά

Γραφεία ανάλογα κάθε φορά του βαθμού του.

Διοίκησε τις Μονάδες ή Δνσεις Επιτελείου:

- 32 ΜΚ/ΕΟΔ - Δκτής

- 21 ΣΠ - Δντής 400 ΕΓ

- ΑΣ/100 ΕΓ - Επιτελής 400 Τμήματος 1ου ΕΓ/ΑΣ

- 241 ΤΠ - Δκτής

- 276 ΤΠ - Δκτής

- ΚΕΒΟΠ - Δντής 3ου ΕΓ - Δντής ΔΜ

- ΓΕΣ / Γραμματεία Συμβουλίων - Γραμματέας

ΣΠΕΞ

Φοίτησε κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας

του στα διάφορα σχολεία του όπλου του ως επί-

σης:

- Σχολή Πληροφοριών

- ΚΕΜΚ - Σχολείο Καταδρομών - Τμήμα Προκε-

χωρημένης Εκπ/σεως

- ΣΧΑΛ

- ΣΠΖ - Τμήμα Δκτών Λόχων

- ΣΠΖ - Τμήμα Ανωτέρων

Τιμήθηκε με τα παρακάτω παράσημα και με-

τάλλια για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην

πατρίδα:

- Χρυσός Σταυρός του Βασιλικού Τάγματος του

Φοίνικος.

- Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Δ’ Τάξεως.

- Χρυσός Σταυρός του Βασιλικού Τάγματος του

Γεωργίου Α’.

Ο Στρατός Ξηράς και οι Συνάδελφοί του, εκτι-

μώντας την προσφορά του Υπτγου (ε.α.) Σπυράκη

Κωνσταντίνου, τον αποχαιρετούν και εύχονται

στους δικούς του, ο Πανάγαθος Θεός να τους δώ-

σει κουράγιο, υπομονή και παρηγοριά.

Επικήδειος εκφωνηθείς

υπό του Αντγου Τζουβαλά Γεωργίου
Φίλτατε Κώστα,

Τα χρόνια που μας έδωσε ο θεός δεν είναι και λί-

γα για να παραπονιόμαστε.

Μα σαν η ψυχή μας νοιώθει νέα και ο κόσμος γύ-

ρω μας, τα παιδιά και τα εγγόνια, μας δίνουν χα-
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ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΣΙΤΣΙΛΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΝΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

ΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΕΝΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Σπύρος Κωνσταντίνος Μανώλας:

«Αμερικανικά Όπλα, Ελληνικό Αίμα. Ο

Ελληνικός Ανταρτοπόλεμος 1946-

1950. Το Δόγμα Τρούμαν, Οι Στρατιω-

τικές Επιχειρήσεις και η Ιστορική Ση-

μασία». Έκδοση Φοίνιξ, Μάουντ Βέρ-

νον, Βιρτζίνια, 2009 (SPIRO CONSTANTI-

NOS MANOLAS, PHD: «ΑMERICAN ARMS,

GREEK BLOOD. THE GREEK QUERILLA

WAR 1946-1950. THE TRUMAN DOC-

TRINE, THE MILITARY OPERATIONS, AND

HISTORICAL SIGNIFICANCE», PHOENIX

PUBLISHER, MOUNT VERNON, VA, 2009)

(δεμένο, σελίδες 572).

Ο συγγραφέας Σπύρος Κωνσταντί-

νος Μανώλας γεννήθηκε στη Νέα Υόρ-

κη. Ο πατέρας του Κωνσταντίνος, κατα-

γόταν από τη Σμύρνη και η μητέρα του Σταυρούλα, καταγόταν από τη

Μάνη. Μεγάλωσε και σπούδασε στη Νέα Αγγλία. Απεφοίτησε από το

Πανεπιστήμιο του Νόργουιτς, το Στρατιωτικό Κολλέγιο της Πολιτείας

του Βέρμοντ. Έλαβε δίπλωμα Μάστερ (ΜΑ) και Διδακτορικό (PhD) στην

Ιστορία από το Πανεπιστήμιο του Μπόστον. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο

Εθνικής Αμύνης της Εθνικής Σχολής Πολέμου των ΗΠΑ και έχει κάνει περαιτέρω

σπουδές στη Γεωπολιτική και Γεωστρατηγική στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

στην Αγγλία. Διετέλεσε Αξιωματικός του Στρατού των ΗΠΑ, Ακαδημαϊκός και

Κυβερνητικός Αξιωματούχος (εξελίχθηκε μέχρι Νο 2 της DIA: DEFENCE INTELLI-

GENCE AGENCY). Ως Αξιωματικός, υπηρέτησε στην Ελλάδα (στην JUSMAG)

από το 1949 έως το 1954.

Ο καθηγητής Μανώλας με την εργασία του αυτή, μας εξηγεί σε ένα

τόμο, οργανωμένο σε έξι ενότητες, πώς το Δόγμα Τρούμαν που ακο-

λούθησε τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οδήγησε το 1947 τις ΗΠΑ στην

ανάληψη του ρόλου που διεδραμάτιζε η Βρετανία στην Ελλάδα και πε-

ριγράφει πως οι Έλληνες χρησιμοποιώντας αμερικανικά όπλα και χύ-

νοντας το αίμα τους κατόρθωσαν να καταστείλουν την κομμουνιστική

ανταρσία και να αποτρέψουν την ένταξη της χώρας πίσω από το Σιδη-

ρούν Παραπέτασμα. Τώρα μπορούμε να γνωρίζουμε τι τραγικές συνέ-

πειες αποφύγαμε, με την εξέλιξη που πήραν τα πράγματα.

Για την εποχή εκείνη πολλά έχουν λεχθεί, πολλά γράφτηκαν και

γράφονται, στο μεγαλύτερο μέρος τους προπαγανδιστικά (κατά τη

διάρκεια της συγκρούσεως εκείνης, προκειμένου να υπηρετηθούν οι

ανάγκες του αγώνος και εν συνεχεία λόγω αδράνειας και κεκτημένης φο-

ράς) και σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό απολογητικά και «αγιογραφικά» (με-

τά τη μεταπολίτευση, επειδή έπρεπε να ενισχυθεί η προς τα αριστερά

στροφή της ελληνικής κοινωνίας και να αξιοποιηθεί κομματικά το ρεύμα).

Έκτοτε το ενδιαφέρον για εκείνη την εποχή και την τραγική σύγ-

κρουση, έχει κάπως μειωθεί και εξαιτίας κοπώσεως και λόγω των οικο-

νομικών και άλλων συμφορών που πρόσφατα ενέσκυψαν και κάλυψαν

τις παλαιές. Όμως σοβαρές εργασίες που είναι προϊόντα σοβαρής και

αντικειμενικής μελέτης, όπως αυτή η εργασία του καθηγητού Μανώλα

είναι πάντοτε και επιθυμητές και απαραίτητες.

Βρίσκουμε ότι το βιβλίο αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον από ιστο-

ρική άποψη αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμο, χάρη στη γενική γεωπολιτική

και γεωστρατηγική ανάλυση, και της εποχής και της περιοχής, που πα-

ραθέτει ο συγγραφέας. Η προσέγγιση και καταγραφή των γεγονότων

και των αναλύσεων, γίνεται με ειλικρίνεια και αντικειμενικότητα. Η

γραφή και η οργάνωση του περιεχομένου διευκολύνουν την πρόσλη-

ψη και κατανόηση καθώς το κείμενο υποστηρίζεται από καθαρούς και

ιδιαίτερα χρήσιμους πίνακες, διαγράμματα και χάρτες επιμελώς επι-

λεγμένους και άριστα οπλισμένους. Ο συγγραφέας άντλησε τις πληρο-

φορίες του από την άμεση προσωπική του εμπειρία και τις γνώσεις που

απέκτησε από πρώτο χέρι, αλλά και την μακροχρόνια, ευρεία (όπως

συνάγεται από την εκτεταμένη βιβλιογραφία που παραθέτει: 12 σελί-

δες), σοβαρή και διεισδυτική επιστημονική του έρευνα. Η έκδοση είναι

ιδιαίτερα επιμελημένη και κομψή.

Θεωρούμε ότι το βιβλίο περιλαμβάνει ένα πολύ διαφωτιστικό ιστορι-

κό κείμενο και ότι αποτελεί απαραίτητο στοιχείο και κόσμημα κάθε βι-

βλιοθήκης.

Έχει να προσφέρει πολλά και στον απλό αναγνώστη της Ιστορίας,

αλλά και στον πανεπιστημιακό δάσκαλο ή σπουδαστή. Και στον πολιτι-

κό και στον στρατιωτικό ιδιαίτερα.

Προτείνουμε στα μέλη της λέσχης μας και στους αναγνώστες της

εφημερίδας μας, να φροντίσουν να το προμηθευθούν. Μελετώντας το,

μεταξύ άλλων, θα έχουν τη χαρά και την υπερηφάνεια να πληροφο-

ρούνται και τα λαμπρά κατορθώματα των ΛΟΚ και των Μοιρών Κατα-

δρομών.

Θα ήταν πολύ χρήσιμο να μεταφρασθεί και να εκδοθεί το βιβλίο στα

Ελληνικά για να γίνει έτσι προσιτό σε περισσότερους αναγνώστες.

Υπενθυμίζεται ότι την 11η Οκτωβρίου 2012, έγινε παρουσίαση του

βιβλίου αυτού στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου, που είχε ορ-

γανωθεί με φροντίδα του μέλους της Λέσχης μας, κυρίας Κατερίνας

Παπαθανασίου.

Το «πάνελ» εκτός από την κυρία Παπαθανασίου, συγκρότησαν ο Επί-

τιμος Αρχηγός ΓΕΣ, Στρατηγός ε.α. κ. Φράγκος Φραγκούλης, ο Δόκτωρ

Πάρης Καρατζάς και ο Δόκτωρ Μελέτης Μελετόπουλος. Το ακροατήριο

ήταν πολυπληθές και εκλεκτό.

Παρέστησαν ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωστής Στεφανό-

πουλος, ο Πρέσβης των ΗΠΑ κ. Ντέιβιντ Σμιθ, οι πρώην Υπουργοί κ.κ.

Χριστοδούλου, Ζαΐμης, Γκελεστάθης, Πολύδωρας. Ο Επίτιμος Αρχηγός

ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός κ. Ιωάν. Βερυβάκης, η Βουλευτής κ. Σοφία Βούλτε-

ψη, ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού, Ναύαρχος ε.α. κ. Βασ. Ξύδης, ο

Στρατιωτικός Ακόλουθος των ΗΠΑ Σχης Τσάπμαν και πολλοί άλλοι. Η

απήχηση στο ακροατήριο ήταν βαθιά και έντονη.

Είναι ακόμη διαθέσιμος ένας αριθμός αντιτύπων. Οι επιθυμούντες να

προμηθευτούν το βιβλίο, μπορούν να επικοινωνήσουν με την κυρία

Κατερίνα Παπαθανασίου, οδός Βάλτου 3, Τ.Τ. 11526, Αθήνα. Τηλ. 210

6746179, e-mail: nkp2013@yahoo.com

6) Ηθικαί αμοιβαί

α. Χρυσούν Αριστείον εις Β. Ηπειρωτικόν μέτωπον 1940-

1941.

β. Χρυσούν Αριστείον εις Συμμοριτοπόλεμον 1946-1949.

γ. Πολεμικός Σταυρός Γ’ Τάξεως εις Β.Η. μέτωπον 1940-1941.

δ. Πολεμικός Σταυρός Γ’ Τάξεως Ιερού Λόχου 1944-45.

ε. Πολεμικός Σταυρός Γ’ Τάξεως εις Συμμοριτοπόλεμον 1946-

1949.

στ. Μετάλ. Εξαιρέτων Πράξεων.

ζ. Μετάλ. Εξαιρέτων Πράξεων.

η. Μετάλ. Στρατιωτικής Αξίας.

θ. Μετάλ. Πολέμου 1940-1941.

ι. Μετάλ. Πολέμου 1941-1950.

7) ΚΕ και Σχολαί Ελλάδος και Εξωτερικού εις ας εξεπαιδεύ-

θην ή εφοίτησε:

α. Σχολή Εφαρμογής Πεζικού 1939.

β. Σχολή Διοικητών Μονάδων 1950.

γ. Σχολή Διοικητών Μονάδων 1950 εις Fort Benning Η.Π.Α.

δ. Σχολή Επιτελών 1951.

ε. Σχολή Εθν. Αμύνης 1965.

8) Οικογενειακή κατάστασις

Σύζυγος

Τέκνα: Δημήτριος, δικηγόρος και Κάλλη, ζωγράφος.

Αποχαιρετισμός

στον αποβιώσαντα

Αντγον Τσιτσιλώνην Κων/νον

από τον Αντγον Παπαδόπουλον Γεώργιον
Στρατηγέ,

Είμεθα όλοι εδώ, η οικογένειά σου, οι συγγενείς και φίλοι σου,

ως και οι συμπολεμιστές σου στον Ιερόν Λόχον και τον Συμμοριτο-

πόλεμον, που αρκετοί εξ αυτών ΔΕΝ παρίστανται εδώ, λόγω προ-

κεχωρημένης ηλικίας και προβλημάτων υγείας, αλλά με εξουδιο-

σότησαν να σε αποχαιρετίσω εκ μέρους των.

Είμεθα όλοι εδώ δια να σε κατευοδόσωμεν στο μακρινό ταξίδι σου

και να σε διαβεβαιώσωμεν ότι, θα σε ενθυμούμεθα ΠΑΝΤΟΤΕ.

Στρατηγέ,

Δεν είχα την τύχην να υπηρετήσω και ιδίως να πολεμήσω υπό τις

διαταγές σου δια να έχω μίαν προσωπικήν γνώμην δια την Διοίκη-

σιν και πολεμικήν σου δράσιν, ιδιαιτέρως δια το προσωπικόν σου

ενδιαφέρον δια τους συναδέλ-

φους σου και κυρίως δια τους

υφισταμένους σου.

Αλλά ο Στρατός είναι μία κλει-

στή οικογένεια και ιδιαιτέρως αι

Δυνάμεις Καταδρομών (οι Λο-

κατζήδες), όπου η φήμη του κα-

θενός μας είναι γνωστή και κατα-

γεγραμμένη προσέτι δε, είχα την

χρυσήν ευκαιρίαν να συνδεθώ-

μεν δια στενής Συναδελφικής και

οικογενειακής φιλίας επί τριάκοντα και έν έτη, ως μέλη της Λέσχης

Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, κατά τα οποία εγνωρίσθημεν πολύ

στενά.

Στρατηγέ,

με βάσιν τα όσα εν τω Στρατώ προσόντα και αρετές επεδείξατε

στους υπό τας διαταγάς σας και γενικώς στους συναδέλφους μας,

ως και εκείνα τα οποία διεπίστωσα και επληροφορήθην κατά την

εν τη Λέσχη συνεχή μας παρουσίαν, δύναμαι απεριφράστως και

άνευ επιφυλάξεως, να αναφωνήσω ότι, υπήρξες:

- Κατά τας Πολεμικές επιχειρήσεις ένας Γενναίος Στρατιώτης

και Λαμπρός Αξιωματικός,

- Κατά την εν ειρήνη Στρατιωτικήν σου Υπηρεσίαν:

• έν πολύτιμον στέλεχος του Εθνικού μας Στρατού,

• δια τους Συναδέλφους μας λίαν αγαπητός,

• δια δε την οικογένειάν σου, είς στοργικός σύζυγος και πατέρας,

και ειδικότερον δια τους Υφισταμένους σου και Συναδέλφους

μας:

• Αυστηρός, αλλά Δίκαιος,

• υπερήφανος ΟΧΙ όμως αλαζών,

• τολμηρός αλλά και σώφρων,

• τέλος δε ακέραιος, σεμνός και λίαν συναισθηματικός.

Στρατηγέ,

Οι επιζώντες Ιερολοχίτες και Καταδρομείς θρηνούμεν δια τον

θάνατόν σου, αλλά ταυτοχρόνως είμεθα υπερήφανοι δια την προ-

σφοράν σου στην πατρίδα μας.

Τέλος, πριν σε αποχαιρετήσω:

- Συλλυπούμεθα θερμώς την αγαπητήν σου σύζυγον και τα τέκνα

σου και

- Παρακαλούμεν τον Ύψιστον να χαρίσει εις αυτούς το Θείον

Δώρον της Παρηγορίας.

Καλό σου ταξίδι Στρατηγέ

και Αιωνία σου η Μνήμη.

ρές, γίνονται ευπρόσδεκτες οι παρατάσεις ζωής που παίρνουμε

από το μεγαλοδύναμο, όταν μας τις προσφέρει.

Στον αντίποδα στέκεται ο χάρος που, στο χρόνο που τελειώνει,

προκάλεσε πολλές λαβωματιές στην τάξη μας. Και, κατά πώς τρα-

γουδούν οι κρητικοί στις μαντινάδες τους: «Στου χάρου τις λαβω-

ματιές φάρμακα δεν χωρούνε».

Αγαπητέ Κώστα,

Ο φίλος ο Θύμιος που για χρόνια κρατάει το παρουσιολόγιο και

απουσιολόγιο των συμμαθητών μας, με παρεκάλεσε να σε αποχαι-

ρετήσω και να σου εκφράσω την εκτίμηση, τον σεβασμό και την

αγάπη όλων των συμμαθητών.

Προβληματίστηκα αν έπρεπε σε θρήνους να αναλυθώ, για ένα

φίλο που φεύγει, ή να σε αποχαιρετήσω σαν τον Ολυμπιονίκη Δια-

γόρα που έφυγε από τη ζωή με την ικανοποίηση της προσφοράς

και της διαδοχής που αφήνει.

Στο δεύτερο κατέληξα.

Δεν πρέπουν κλάματα στα παλληκάρια.

Είχες το προνόμιο, σε χρόνια δίσεκτα για την πατρίδα μας, να

πολεμάς για τη σωτηρία της, ως εθελοντής Λοχίας, από τις γραμ-

μές του 573 ΤΠ, στην περιοχή του Γράμμου. Σκληροτράχηλος Αρ-

κάς καθώς ήσουν και δοκιμασμένος μέσα σε πολυμελή οικογέ-

νεια, με γονείς και οκτώ παιδιά, ξέφυγες του χάρου τις τρικλοπο-

διές στου Γράμμου τις βουνοκορφές.

Έδωσες εξετάσεις από το 573 ΤΠ που υπηρετούσες και πέτυ-

χες στις εισαγωγικές της Στρ. Σχολής Ευελπίδων, όπου ήλθες και

ανταμωθήκαμε τον Μάρτιο του 1949.

Βρεθήκαμε στην ίδια Διμοιρία και το ίδιο εκπαιδευτικό τμήμα.

Σε θυμάμαι καλόκαρδο και καλοσυνάτο, με ένα αμυδρό χαμό-

γελο σ’ ένα πρόσωπο που ποτέ δεν έχανε τη σοβαρότητά του.

Σε θυμάμαι στα υψώματα Σταμάτας με το φόρτο μάχης, να πο-

ρεύεσαι αγόγγυστα, όταν ο καύσωνας του Ιουλίου και η δίψα στην

οποία δοκίμαζαν τις αντοχές μας οι οργανωτές της ασκήσεως,

έκαναν μερικούς από τους συμμαθητάς μας να βλαστημούν την

ώρα που απεφάσισαν να γίνουν αξιωματικοί.

Εσύ τότε με το αφοπλιστικό σου χαμόγελο, καλούσες τους συμ-

μαθητές να κάμουν τα τελευταία βήματα, λέγοντας: «Άιντε και

φθάνουμε παιδιά».

Μαζί γευτήκαμε τη χαρά της ονομασίας μας σε ανθυπολοχα-

γούς του Πεζικού για να πάρουμε το δρόμο για τη Σχολή Πεζικού

και τις Μονάδες.

Για δέκα χρόνια, στο Πεζικό και στις Καταδρομές, γυρόφερνες

φαράγγια και καταράχια και μετρούσες σε βήματα τα χιλιόμετρα

των συνόρων μας.

Το 1960 αναζητώντας υπήνεμο λιμάνι, βρέθηκες στην αγκαλιά

της αγαπημένης σου Κωστούλας με την οποία συμπορεύτηκες τα

υπόλοιπα χρόνια της ζωής σου. Τα δύσκολα που απόμεναν και τα

λιγοστά εύκολα, τα περάσατε

μαζί.

Αποκτήσατε την αγαπημένη

σας κόρη Τάνια και τον επίσης

αγαπημένο γαμπρό σας Γιώρ-

γο κι απ’ αυτούς, τα δυο εγγό-

νια τον Νικόλα και τη Νάντια

που σας έκαμαν περήφανους

και ευτυχισμένους.

Να γιατί σε αποχαιρετώ φί-

λε Κώστα ως τον Ολυμπιονίκη

Διαγόρα που έφυγε ευτυχής όταν είδε τα παιδιά του Ολυμπιονί-

κες.

Από μέρους όλων των συμμαθητών μας, τους οποίους τιμούσες

και σε τιμούσαν σε προπέμπω στο αιώνιο ταξίδι, με εγκάρδιες ευ-

χές.

Προσευχόμεθα να αναπαύσει ο Θεός την ψυχή σου και να σε

δεχθεί στον παράδεισό του.

Στην αγαπημένη σου σύζυγο, στα παιδιά και τα εγγόνια σου, στ’

αδέλφια και τα ανήψια σου ευχόμεθα την εξ ύψους παρηγορίαν

και τη συντροφιά του γλυκού χαμόγελου που ήξερες να σκορπάς.

Στο μικρό χωριό σου, την Πλατάνα Κυνουρίας, στον νεοκόρο

της εκκλησιάς, στέλνουμε την παράκληψη να ανάψει ένα κερί κι

ένα καντήλι, σαν ύστατο χαιρετισμό ενθύμησης και αγάπης στη γε-

νέτειρά σου.

Αιωνία σου η μνήμη φίλε Κώστα.

Επικήδεις εκφωνηθείς

υπό του Κων/νου Γεωργαντά
Στρατηγέ Σπυράκη,

Εκ μέρους της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, της

οποίας υπήρξες πρόθυμο και συνεπές μέλος, έχω την εντολή να

σε αποχαιρετήσω.

Η αναπόφευκτη μοίρα όλων των θνητών μας βαραίνει πολλές

φορές την καρδιά, καθώς εκλεκτοί άνθρωποι φεύγουν από κοντά

μας. Και ήσουν εκλεκτός άνθρωπος Κώστα Σπυράκη. Ευσταλής,

ευθυτενής, εργατικός, ακαταπόνητος, σοβαρός, σταθερός, ακέ-

ραιος, ευθύς και τίμιος. Εξαίρετος Καταδρομέας. Άριστος αξιω-

ματικός. Θετικός και αποδοτικός.

Καλός φίλος, θαυμάσια κοινωνική μονάδα, εξαίρετος οικογε-

νειάρχης.

Ευχόμαστε ο θεός να παραστέκει και να παρηγορεί την εκλε-

κτή σύζυγό σου, τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.

Πάντα θα σε θυμόμαστε.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προς άπαντα τα Μέλη της Λέσχης

Σας γνωρίζομεν ότι, την 6ην Απριλίου

ε.έ., ημέραν Κυριακήν και 11.30 ώραν, η

Λέσχη με την Συνεργασίαν Συγγενών -

Μελών της Μυστικής Οργανώσεως «ΜΙ-

ΔΑΣ 614», θα τελέση Τρισάγιον εις Μνή-

μην:

- Του Αντ/ρου Πεζ. ΤΣΙΓΑΝΤΕ ΙΩΑΝΝΟΥ,

Αρχηγού της Οργανώεως, φονευθέντος

εις συμπλοκήν μετά των Ιταλικών Αρχών

Κατοχής,

- Των Ασυρματιστών της Οργανώσεως:

Ανδρονίκου Ματθαίου, Δανιηλίδου Μαρί-

ου, Λιάκου Θεοδώρου, Μωραΐτου Ιωάν-

νου και Ρούσσου Κων/νου, εκτελεσθέν-

των υπό των Αρχών Κατοχής,

ως επίσης και

- Των φονευθέντων εν τη εκτελέσει

Αποστολής, των εκτελεσθέντων υπό των

Αρχών Κατοχής και των αποβιωσάντων

Μελών (Στρατιωτιών και ΜΗ) ΑΠΑΣΩΝ

των Μυστικών Οργανώσεων και Υπηρε-

σιών που έδρασαν κατά την εχθρικήν κα-

τοχήν υπό τον επιχειρησιακόν έλεγχον

του Συμμ. Στρατηγείου Μ.Α.

Το Τρισάγιον θα τελεσθή στην Προτο-

μήν του Αντ/ρχου ΤΣΙΓΑΝΤΕ Ι. που ευρί-

σκεται στην Συμβολήν των λεωφόρων

28ης Οκτωβρίου και Αλεξάνδρας (έναντι

του κτηρίου της Γ.Σ.Ε.Ε.).

Παρακαλείσθε δια την Συμμετοχήν σας

στο Τρισάγιον.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Καλαντζής Κωνσταντίνος

Αντιστράτηγος ε.α.

Ο Γεν. Γραμματεύς

Δερμεντζίδης Βασίλειος

Αντιστράτηγος ε.α.

Προς:

τα Τακτικά και Επίτιμα Μέλη της Λέσχης

Γνωρίζεται ότι, η υπό του καταστατικού της Λέσχης (Άρθρον 10) καθοριζό-

μενη Ετησία Γενική Συνέλευση των Τακτικών και Επίτιμων Μελών της Λέ-

σχης, θα πραγματοποιηθεί την 16ην Μαρτίου 2014, ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ, ημέρα ΚΥ-

ΡΙΑΚΗ και από 11.00 ώρα, στην Αίθουσα Εντευκτηρίου της Ενώσεως Απο-

στράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ.), επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη

18Α και Ακαδημίας.

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως

- Έκθεσις πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2013.

- Έκθεσις Εξελεγκτικής Επιτροπής δια τον έλεγχο της οικονομικής διαχει-

ρίσεως έτους 2013.

- Έγκρισις των άνωθι και απαλλαγή του Δ.Σ. και Ταμείου από πάσα ευθύ-

νη.

- Ανάλυση του προϋπολογισμού έτους 2014 υπό του Ταμείου της Λέσχης

και έγκριση αυτού και

- Απαντήσεις και διευκρινήσεις επί των άνωθι υπό του Δ.Σ. και Ταμίου της

Λέσχης.

Προτροπές
α. ΑΠΑΝΤΑ τα μέλη της Λέσχης, Τακτικά και Επίτιμα, πρέπει να συμμετά-

σχουν στις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως διότι είναι μοναδική ευκαιρία

μιας ευρυτέρας ενημερώσεως επί:

- των δραστηριοτήτων της Λέσχης

- των μελλοντικών Επιδιώξεων και Σκοπών αυτής

- ιδιαιτέρως των σοβαρών προβλημάτων στη λειτουργία της

β. Ανανεώσεως και ισχυροποιήσεως του Συναδελφικού δεσμού μεταξύ

των μελών και αυτών μετά της Λέσχης.

Διάφορα
α. Η προσπέλασις στο κτήριο της ΕΑΑΣ είναι απολύτως άνετη και εξασφα-

λισμένη λόγω της κεντρικής θέσεως αυτής και των πολλών μέσων συγκοι-

νωνίας.

β. Η στάθμευση των οχημάτων στα πέριξ του κτηρίου της Ε.Α.Α.Σ οδούς,

είναι δυνατή λόγω της Κυριακής.

γ. Προ της ενάρξεως των εργασιών, θα λειτουργεί το κυλικείον της

Ε.Α.Α.Σ.

Ο Γενικός Γραμματέας

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Αντιστράτηγος Γεώργιος Διον. Αραμπατζής

Εκδόσεις: Δούρειος Ίππος @ 2013, ISBN; 978-618-80031-2-5,

τηλ.: 6937937539, website: www.doureios.com,

e-mail: doureios@doureios.com

Σελίδες: 47

Μέσα στην φωτιά του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου,

με την Ελλάδα υπό κατοχή και τον αγώνα να συνεχί-

ζεται στο εξωτερικό, γεννήθηκαν οι πρώτοι Έλλη-

νες Καταδρομείς. Ήταν Σεπτέμβριος του 1942 όταν

στην Αίγυπτο συγκροτήθηκε μια ιδιότυπη μονάδα, ο

Ιερός Λόχος με διοικητή τον Συνταγματάρχη Χρι-

στόδουλο Τσιγάντε, που σύντομα οργανώθηκε σε

μονάδα κομμάντος, δίπλα στις ανάλογες βρετανικές

μονάδες που πολεμούσαν στην Μέση Ανατολή. Εκεί

εντοπίζεται η αφετηρία της ιστορίας των σημερινών

Ειδικών Δυνάμεων του Ελληνικού Στρατού και τότε

ξεκινά η πολεμική δράση των Ελλήνων Καταδρομέ-

ων. Πολεμώντας αρχικά στο μέτωπο της Βορείου

Αφρικής και μετά στο Αιγαίο Πέλαγος, οι Ιερολοχί-

τες εκτέλεσαν σειρά επιχειρήσεων αναγνωρίσεως,

συλλογής πληροφοριών και καταδρομές εναντίον

εχθρικών στόχων. Η προσφορά τους στην Ένωση

της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα, υπήρξε καθορι-

στική.

Μετά την λήξη του πολέμου και την διάλυση του Ιερού Λόχου, οι

ανάγκες που προέκυψαν από την εμφύλια διαμάχη που ξέσπασε το

1946, υποχρέωσαν την στρατιωτική ηγεσία να επιδιώξει τον σχηματι-

σμό ειδικών μονάδων, που θα ήταν αρκετά ευέλικτες ώστε να αναλά-

βουν ενεργητική δράση εναντίον των ανταρτών. Οι βετεράνοι Ιερολο-

χίτες απετέλεσαν την μαγιά με την οποία ζυμώθηκαν οι πρώτοι Λόχοι

Ορεινών Καταδρομών, εξελισσόμενοι στις επίλεκτες μονάδες του Ελ-

ληνικού Στρατού. Στην περίοδο 1947-1949, οι Δυνάμεις Καταδρομών

έγιναν θρύλος με τα κατορθώματά τους, ανυψώνοντας το ηθικό των

υπολοίπων μονάδων και σκορπώντας τον φόβο στον αντίπαλο. Ενώ τό-

σα έχουν γραφτεί για τον Εμφύλιο, ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχαν πα-

ρουσιασθεί τόσο διεξοδικά και συνολικά οι επιχειρήσεις που ανέλα-

βαν οι Δυνάμεις Καταδρομών, με ηγέτη τον Υποστράτηγο Ανδρέα Κα-

λίνσκη.

Από την δεκαετία του 1960 πλέον, οι Δυνάμεις Καταδρομών επε-

κτείνουν την δράση τους στην Κύπρο. Στελέχη τους εστάλησαν στην

Μεγαλόνησο όπου συγκρότησαν ανάλογες Μοίρες Καταδρομών, η

πρώτη εκ των οποίων γνώρισε άμεσα δράση, τον Αύγουστο του 1964,

με τα γεγονότα της Μανσούρας. Η 31 Μοίρα Καταδρομών πολέμησε

με τους νεοσυλλέκτους ορισμένων ημερών στο Λωρόβουνο, όπου έχυ-

σαν το αίμα τους και οι πρώτοι Κύπριοι Καταδρομείς. Ακολούθησαν

τα γεγονότα της Κοφίνου το 1967, με περιορισμένη δράση από πλευ-

ράς 32 Μοίρας Καταδρομών, για να έλθουμε στο

1974, όπου πλέον το σύνολο των τεσσάρων Μοιρών

Καταδρομών της κυπριακής Εθνικής Φρουράς κλή-

θηκε να αντιμετωπίσει τον Τούρκο εισβολέα. Μαζί

τους και μια ακόμη Μοίρα, η Α’ Μοίρα Καταδρο-

μών, που στάλθηκε από την Ελλάδα στο πλαίσιο της

ιστορικής Επιχείρησης ΝΙΚΗ, γράφοντας μια ακόμη

ηρωική σελίδα στην ιστορία των ελληνικών όπλων.

Πολύ σημαντική είναι η συγκέντρωση από τον

συγγραφέα αρκετών μαρτυριών από βετεράνους πο-

λεμιστές, οι οποίες παρατίθενται στο κείμενο, εμ-

πλουτίζοντάς το με μοναδικό τρόπο, αφού συχνά η

προσωπική εμπειρία είναι που λείπει από τις «ξε-

ρές» αναφορές που συντάσσονται εκ των υστέρων

και δεν περιέχουν πολλές λεπτομέρειες. Με αυτό

τον τρόπο, το κείμενο εμπλουτίζεται και κεντρίζει

περισσότερο το ενδιαφέρον του αναγνώστη ενώ το

έργο λαμβάνει ξεχωριστή ιστορική αξία.

Σημαντική είναι και η ύπαρξη 65 χαρτών, στους

οποίους αποτυπώνονται ορισμένες από τις κυριότε-

ρες επιχειρήσεις, βοηθώντας τον αναγνώστη να σχηματίσει πληρέστε-

ρη εικόνα για την πολεμική δράση των Ελλήνων Καταδρομέων. Μια

επιπλέον νότα, δίνουν οι 100 περίπου φωτογραφίες, πολλές εκ των

οποίων ανήκουν στο προσωπικό αρχείο βετεράνων πολεμιστών και

στο βιβλίο παρουσιάζονται για πρώτη φορά.  Το παρόν έργο συγκεν-

τρώνει για πρώτη φορά με αναλυτικό τρόπο, την πολεμική δράση των

Ελλήνων Καταδρομέων, από το 1942, έτος κατά το οποίο συγκροτήθη-

κε ο Ιερός Λόχος, μέχρι το 1974, στην Κύπρο. Αναδεικνύεται με αυτό

τον τρόπο η κληρονομιά χρέους και τιμής που άφησαν οι παλαιότεροι,

γράφοντας την ιστορία των σημερινών Ειδικών Δυνάμεων, την οποία

ακόμη και τα στελέχη που υπηρετούν σε αυτές, δεν γνωρίζουν σε βάθος.

Πληροφορίες στο τηλ.:  6937937539

και στο mail: doureios@doureios.com

Παρουσίαση στις 13 Απρ. 2014, ώρα 12.00

στην Παλαιά Βουλή (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο).

Δια την Ετησίαν Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν
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