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ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ
ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ
ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΕΡΕ
Τ

ην Κυριακή 1η Ιουνίου 2014 η ΔΕΔ/ΓΕΣ οργάνωσε στο Καβούρι, στο εκεί μνημείο των ΛΟΚ, το
κατ’ έτος τελούμενο μνημόσυνο των πεσόντων
στους αγώνες του Έθνους Αξιωματικών και Οπλι-

τών των Ειδικών Δυνάμεων.
Η εκδήλωση στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Η
προσέλευση υπήρξε εντυπωσιακή. Ο συναισθηματικός τόνος στα ύψη.

Κατωτέρω δημοσιεύεται ανταπόκριση από το μέλος της Λέσχης μας Υποστράτηγο κ. Δάφνη καθώς
και η ομιλία του Στρατηγού Δντού ΔΕΔ.

ΥΜΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ
Υπό του Υποστρατήγου ε.α. Ιωάννη Δάφνη

Ή

ταν Κυριακή πρωΐ, 1η Ιουνίου 2014. Μία
τα 4 Γενικά Επιτελεία και μονάδες του λεκαατέλειωτη σειρά ανθρώπων όλων των ηλινοπεδίου κυρίως καταδρομών που τα green
κιών, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, ανηφόριζαν στο
beret συναγωνίζονταν το πράσινο του λόφου,
Λόφο της Βουλιαγμένης - εκεί που παλαιότερα
αντιπροσωπείες Στρατιωτικών Παραγωγικών
έσφυζε από στρατιωτική (καταδρομική) ζωή Σχολών Ευελπίδων, Ικάρων και Νοσηλευτικής,
για να αποτίσουν φόρο τιμής στους 89 Αξιωμααπό την ΕΑΑΣ ο πρόεδρος Υποστράτηγος Ε.
τικούς και 595 οπλίτες Ιερολοχίτες - Καταδρομείς
Δανιάς, από τη Λέσχη Καταδρομέων - Ιερολοτης δεκαετίας του 1940 που έπεσαν ηρωϊκώς
χιτών, σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο (ο
μαχόμενοι «για του Χριστού την πίστη την Αγία
Πρόεδρος Αντιστράτηγος ε.α. Κων. Καλαντζής,
και της πατρίδος την Ελευθερία» όπως έλεγε ο
ο Αντιπρόεδρος Υποστράτηγος ε.α. Κων. ΓεΚολοκοτρώνης και θα μνημονεύσει ο Διευθυντής
ωργαντάς, ο Γενικός Γραμματέας Αντιστράτηγος
Ειδικών Δυνάμεων Υποστράτηγος Γ. Μαυρομαε.α. Βασίλειος Δερμεντζίδης, ο Ταμίας Συνταγνωλάκης, που είχε την επιμέλεια της όλης εκματάρχης ε.α. Ευαγ. Γατσούλης, τα μέλη Π.
δήλωσης.
Βενετσάνος, Κων. Τουρναβίτης, Ι. Παπαδάκης,
Η πολεμική δεκαετία του 1940, στην οποία
ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Αντιστράτηγος
βρέθηκαν και πολεμιστές του Ιερού Λόχου, πεε.α. Γεώργ. Παπαδόπουλος), ο Υποστράτηγος
ριλαμβάνει το Βορειοηπειρωτικό Έπος, τις Μάχες
Ιωάν. Δάφνης και πολλά μέλη της, εκπρόσωποι
των Οχυρών - Γραμμής Μεταξά και Κρήτης, προπολιτικών αρχών και κομμάτων, έφεδροι καO Aρχηγός του ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχ. Κωσταράκος, ο Αρχηγός του ταδρομείς Ελλάδος και Κύπρου και πλήθος κόπαρασκευαστικές ενέργειες για τη συγκρότηση
και ανάπτυξη νέων Ενόπλων Δυνάμεων Μέσης ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Χρ. Μανωλάς (4ος από αριστερά), ο Υποστράτη- σμου.
γος Γ. Μαυρομανωλάκης, Δντής ΔΕΣ/ΓΕΣ (1ος από αριστερά),
Ανατολής, αγώνες κατά των δυνάμεων του
Τιμές απέδωσε η ΣΜ της ΑΣΔΥΣ και άγημα καστο βάθος (με πολιτικά) o κ. Αντιπεριφερειάρχης Αττικής
Άξονα στη Βόρεια Αφρική και νησιά του Αιγαίου
ταδρομέων δυνάμεως Λόχου.
και τον αγώνα 1946-49 κατά της τετράχρονης
Το πρόγραμμα άρχισε με έπαρση σημαίας,
την απελευθέρωση της χώρας μας (πλην ορισμένων
ανταρσίας. Στους αγώνες που τιμώνται έκτοτε περιακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση προεξάρχοντος του
νησιών και Κρήτη) κατά 8 μήνες νωρίτερα, πριν λήξει
λαμβάνονται και αυτοί της Κύπρου 1964 και 1974.
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γλυφάδας κ.κ. Παύλου,
ο πόλεμος.
Η δρώσα Ελλάς της Μέσης Ανατολής συμπορεύτηκε
προσκλητήριο πεσόντων του Ιερού Λόχου, των πέντε
Στην εκδήλωση στο Λόφο Βουλιαγμένης (Καβούρι),
με τους Συμμάχους - που όπως φαινόταν θα εξήρχοντο
Μοιρών Καταδρομών, 480 ΤΔ/Β, ΚΕΜΚ στις περιοχές
την 1/6/2014 παρέστησαν:
από τον πόλεμο νικητές - με σκοπό την γρήγορη απεΠάρνωνα - Ρούμελη, Ήπειρο, Βίτσι-Γράμμο - ΚαϊμαΟ Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μ. Κωσταράκος, οι Ανλευθέρωση της χώρας μας. Πλέον αυτού υπήρχαν και
κτσαλάν, Αλή Μπουτούς, καθώς και 4 μοιρών Κύπρου
τιστράτηγοι Χ. Μανωλάς Αρχηγός ΓΕΣ, Χ. Μανώλας
άλλοι δύο λόγοι:
Μανσούρα - Πενταδάκτυλος, ομιλία από τον Διευθυντή
ΓΕΠΣ, Ι. Ηλιόπουλος Διοικητής ΑΣΔΕΝ, ο Διευθυντής
Ο πρώτος να εμποδιστεί η Τουρκία, από του να καΔΕΔ, ο οποίος εξήρε την πολεμική αρετή, φιλοπατρία,
και Υποδιευθυντής ΔΕΔ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Γ. Μαυροταλάβει κάποιο ή κάποια από τα νησιά μας που θα
ανδρεία, πίστη στα ιδεώδη, την αυταπάρνηση, εγκωμανωλάκης και Ταξίαρχος Β. Μπαλντούμης, ο επίτιμος
ήταν «κενά εχθρού», όπως ορεγόταν, με αντάλλαγμα
μιάζοντας τη δράση των τιμωμένων ηρώων στους
Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός ε.α. Ι. Βερυβάκης, οι επίτιμοι
την είσοδό της στον πόλεμο στο πλευρό των Συμμάχων
αγώνες του Έθνους κατά την επισκοπούμενη περίοδο,
Αρχηγοί ΓΕΣ Στρατηγοί Ε. Καπραβέλος και Ν. Ντούβας
και ο δεύτερος λόγος, να μπορεί η Ελλάδα να παραδίνοντας ο κ. Μαυρομανωλάκης την υπόσχεση ότι οι
και ο επίτιμος Διοικητής Στρατιάς Ιερολοχίτης Αντικαθήσει στο τραπέζι των νικητών και να απαιτήσει την
σύγχρονοι καταδρομείς σε περίπτωση ανάγκης θα τηστράτηγος Κ. Κόρκας, οι ευρωβουλευτές Αντιστράτηγοι
εκπλήρωση των εθνικών δικαίων, πράγμα που πέτυχε
ρήσουν το παράδειγμα των πεσόντων συναδέλφων
ε.α. Γ. Επιτήδειος, Ε. Συναδινός, ο εκπρόσωπος της
στην περίπτωση της Δωδεκανήσου και βεβαίως πέτυχε
τους.
Νέας Δημοκρατίας μέλος της ΚΕ Φαήλος Κρανιδιώτης,
Η τελετή έκλεισε με κατάθεση στεφάνου από τον
ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Η. Κασιδιάρης, ο νεΑρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μ. Κωσταράκο και την ανάοεκλεγείς Δήμαρχος Κονίτσης Αντιστράτηγος ε.α. Α.
κρουση του Εθνικού Ύμνου.
Συνέχεια στη σελίδα 8
Παπασπύρου, μεγάλος αριθμός αντιπροσωπειών από

Καλό Καλοκαίρι

2

TA NEA THΣ ΛEΣXHΣ KATAΔPOMEΩN & IEPOΛOXITΩN

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.
Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ή ΙΔΙΩΤΗΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Στρατηγός
Κύριος
Κυρία
Συντ/ρχης
Κυρία
Κυρία
Ανθστής
Κ/Δ
Έφ. Λοχίας
Υποστράτηγος
Ταγ/ρχης
Αντιστράτηγος

ΧΡΗΜΑΤ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ

ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (STRATOKOPOS)
ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΖΩΝΗ ΗΡΩ
ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΚΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΟΥΣΟΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ

40,00
140,00
70,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
50,00
20,00
20,00

Ο Ταμίας
Συνταγματάρχης ε.α. Ευάγγελος Γατσούλης

AΠOKTHΣH ΣTEΓHΣ
EYXAPIΣTHPIO
Θερμά ευχαριστούμε τα παρακάτω μέλη μας για την ευγενική προσφορά τους
προς απόκτηση ιδιόκτητων γραφείων της Λέσχης μας.
Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ή ΙΔΙΩΤΗΣ

1.
2.
3.

Υποστράτηγος
Αντιστράτηγος
Έφ. Λοχίας

ΧΡΗΜΑΤ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ

50,00
20,00
100,00

Ο Ταμίας
Συνταγματάρχης ε.α. Ευάγγελος Γατσούλης

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
1. Η κυρία ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, κατέθεσε το ποσόν των χιλίων
(1000,00) ευρώ, για οικονομική ενίσχυση της Λέσχης εις ΜΝΗΜΗΝ του αγαπητού
της υιού και εκλεκτού μέλους της Λέσχης μας, Έφ. Λοχαγού Καταδρομών ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ.
2. Η κυρία ΤΖΕΝΗ ΤΣΙΓΑΝΤΕ, κατέθεσε το ποσόν των πεντακοσίων (500,00) ευρώ, για οικονομική ενίσχυση της Λέσχης εις ΜΝΗΜΗΝ του πατρός της, αειμνήστου Αντ/ρχου ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΓΑΝΤΕ, αρχηγού της Μ.Ο. «ΜΙΔΑΣ-614», φονευθέντος
υπό των Στρατευμάτων Κατοχής.
3. Η κυρία ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΠΕΛΛΟΥ, κατέθεσε το ποσόν των εκατό (100,00) ευρώ,
για οικονομική ενίσχυση της Λέσχης εις ΜΝΗΜΗΝ του αγαπημένου της συζύγου
Υποστρατήγου ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΠΕΛΛΟΥ.
Το Δ.Σ. της Λέσχης θερμά ευχαριστεί.

TA NEA THΣ ΛEΣXHΣ
KATAΔPOMEΩN & IEPOΛOXITΩN
Τριμηνιαίο όργανο της Λέσχης
Kαταδρομέων & Iερολοχιτών
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ΓPAΦEIA: Παλ. Πατρών Γερμανού 7
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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:
Εφ. Λοχίας Τουρναβίτης Κων/νος
Δημοσιογραφική επιμέλεια: ΔEΣMOΣ
Eκτύπωση: N. Γ. Παπαδόπουλος
E. Γιάνναρη 5 T.K. 11853
Tηλ. 210 3468268 - 210 3467155

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΗ
ΣΥΝΔΡOΜΗ ΣΑΣ.
ΕΙΝΑΙ O ΜOΝΑΔΙΚOΣ ΠOΡOΣ ΤΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ ΜΑΣ,
ΕΙΝΑΙ
Η ΑΝΑΠΝOΗ ΜΑΣ!

Πλήρωσαν την συνδρομή τους
Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ή ΙΔΙΩΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ταξίαρχος
Αντιστράτηγος
Αντιστράτηγος
Κ/Δ
Στρατηγός
Υποστράτηγος
Υποστράτηγος
Υποστράτηγος
Κυρία
Αντιστράτηγος

ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΒΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΪΤΣΑΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΒΑΠΤΙΣΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΑΦΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

30,00
60,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
90,00

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Κ/Δ
Ταγ/ρχης
Αντιστράτηγος
Συντ/ρχης
Έφ. Λοχίας
Έφ. Ανθλγός
Συντ/ρχης
Ανθστής
Έφ. Υπολ/γός
Έφ. Λοχίας
Κυρία
Υποστράτηγος
Αντιστράτηγος
Ταξίαρχος
Αντιστράτηγος
Κυρία
Κυρία
Κυρία
Ανθστής
Ταγ/ρχης
Έφ. Λοχίας
Κυρία
Κ/Δ
Ανθστής+
Αντ/ρχης
Αντιστράτηγος
Υποστράτηγος
Αντ/ρχης
Κ/Δ
Ιατρός
Έφ. Λοχίας
Υπολ/γός
Υποστράτηγος
Έφ. Λοχαγός

ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΠΡΩΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΛΗΜΗΣ ΟΜΗΡΟΣ
ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ.
ΚΥΡΚΙΛΗ ΡΙΡΗ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΟΖΩΝΗΣ ΗΡΩ
ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΥ ΟΛΓΑ
ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΜΗ ΑΛΙΚΗ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΠΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΠΟΛΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΡΟΚΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
60,00
30,00
30,00
60,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
60,00
40,00
30,00
30,00
50,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
60,00
30,00
30,00
30,00
90,00

45.
46.
47.

Αντιστράτηγος
Έφ. Λοχίας
Έφ. Δεκανέας

ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ
ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

30,00
30,00
120,00

48.
49.
50.

Κυρία
Υποστράτηγος
Έφ. Υπολ/γός

ΤΣΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ
ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΟΥΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ

30,00
30,00
120,00

51.
52.
53.

Ταγ/ρχης
Έφ. Υπολ/γός
Έφ. Λοχίας

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30,00
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ. 30,00
ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ.
30,00

Για έτος 2014
Για έτη 2013 & 2014
Για έτος 2014
Για έτος 2014
Για έτος 2014
Για έτος 2014
Για έτος 2014
Για έτος 2014
Για έτος 2014
Για έτη 2012,2013
& 2014
Για έτος 2013
Για έτος 2014
Για έτος 2014
Για έτος 2014
Για έτος 2014
Για έτος 2014
Για έτος 2014
Για έτος 2014
Για έτη 2013 & 2014
Για έτος 2014
Για έτος 2014
Για έτη 2013 & 2014
Για έτος 2014
Για έτος 2014
Για έτος 2014
Για έτος 2014
Για έτος 2014
Για έτος 2014
Για έτος 2014
Για έτη 2013 & 2014
Για έτος 2013
Για έτος 2014
Για έτος 2014
Για έτη 2013 & 2014
Για έτος 2014
Για έτος 2014
Για έτος 2014
Για έτος 2014
Για έτος 2014
Για έτη 2013 & 2014
Για έτος 2014
Για έτος 2014
Για έτος 2014
Για έτη 2012,2013
& 2014
Για έτος 2014
Για έτος 2014
Για έτη 2013, 2014,
2015 & 2016
Για έτος 2014
Για έτος 2014
Για έτη 2011, 2012,
2013 & 2014
Για έτος 2014
Για έτος 2014
Για έτος 2014

Σημείωση: Αναγράφονται ΜΟΝΟΝ όσοι κατέβαλαν τη συνδρομή τους κατά το χρονικό διάστημα από 7 Φεβρουαρίου μέχρι 31 Μαΐου 2014, ημερομηνία επιδόσεως
της ύλης για εκτύπωση.
Ο Ταμίας

ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ANAKOINΩΣH
Προς διευκόλυνσή σας μπορείτε να καταθέτετε
τα χρήματά σας στον παρακάτω λογαριασμό της ΓENIKHΣ TPAΠEZHΣ
με την παράκληση να μας αποστέλλετε την απόδειξη της Tραπέζης.
Για ετήσιες συνδρομές, οικονομική ενίσχυση και για απόκτηση ιδιόκτητης στέγης Λέσχης
Αριθ. Λογαριασμού 001 03018273-8
Ο λογαριασμός υπ’αριθ. 001 03017398-4 καταργείται

3

TA NEA THΣ ΛEΣXHΣ KATAΔPOMEΩN & IEPOΛOXITΩN

ΑΥΤOI ΠOY EΦΥΓΑΝ
ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΠΑΤΗΣ

Ά

λλο ένα μέλος της Λέσχης
μας, πολεμιστής του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, έφυγε από κοντά μας πλήρης ημερών. Στις 17
Μαρτίου 2014, απεβίωσε ο Γεώργιος Πασπάτης και ετάφη στις 19
Μαρτίου 2014 στο Α’ Νεκροταφείο
Αθηνών. Ο εκλιπών, γόνος ευκατάστατης - μάλλον πλούσιας οικογενείας. ο πατέρας του είχε την
Τράπεζα Χίου - γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1920. Το 1939 απεφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών και
Ο Γεώργιος Πασπά- εισήχθη στο Πανεπιστήμιο Αθητης, 24ετής Έφε- νών,όπου τον βρήκε ο Ελληνοϊδρος Ανθυπολοχα- ταλικός πόλεμος και στη συνέχεια
η τριπλή (Γερμανο-Ιταλο-Βουλγαγός, Καπετάνιος της ρική) Κατοχή.
Ημιολίας «ΜΕΡΑΝΟ»
Ο νεαρός φοιτητής εντάσσεται
(ΑΗS 27) πάνω στο αμέσως στην Αντίσταση και πασκάφος του.
σχίζει να διαφύγει προς τη Μέση
Ανατολή και να καταταγεί στις μαχόμενες εναντίον του Άξονα συμμαχικές δυνάμεις. Ξεκινάει
το ταξίδι του αλλά συλλαμβάνεται από τους Ιταλούς και
κρατείται για επτά μήνες, κάτω από τρομακτικές συνθήκες,
σε φυλακές στη Σύρο, τη Ρόδο και τη Σάμο. Τελικώς, κατορθώνει να δραπετεύσει και να φθάσει στην Αλεξάνδρεια.
Εκεί κατατάσσεται στις Συμμαχικές Δυνάμεις. Λόγω της μορφώσεώς του και του ονόματος του πατέρα του, ορίζεται
Υπασπιστής του Σοφοκλή Βενιζέλου, τότε Υπουργού Ναυτικών.
Κατόπιν όμως επίμονων προσπαθειών του, μεταφέρεται σε
Μάχιμη Μονάδα.
Χάρη στην εμπειρία του στην ιστιοπλοΐα, εντάσσεται στον
Στολίσκο εξοπλισμένων Ημιολιών (Levant Scooner Flotilla)

τον Αγγλο-Ελληνικό στολίσκο εξοπλισμένων μικρών σκαφών,
καϊκιών κ.τ.λ. Εμπνευστής της συγκροτήσεως και ψυχή
αυτού του στολίσκου ήταν ο έφεδρος εκ Μονίμων Αντιπλοίαρχος του Βασιλικού Ναυτικού Ανδρέας Λόντος.
Με τον βαθμό του εφέδρου Ανθυπολοχαγού, ο Γεώργιος
Πασπάτης αναλαμβάνει κυβερνήτης της Ημιολίας AHS 27
που έφερε το όνομα «ΜΕΡΑΝΟ» και εντάσεται στη Δύναμη
του Ιερού Λόχου.
Τον Απρίλιο του 1944, λαμβάνει εθελοντικά μέρος στην
δια των όπλων καταστολή της κομμουνιστικής Ανταρσίας
στον Ελληνικό Στόλο, στην Αλεξάνδρεια και μάλιστα συμ-

μετέχει στο στοιχείο αρχικής εφόδου.
Μέχρι το τέλος του πολέμου, οργώνει τα κύματα της Μεσογείου και του Αιγαίου από την Αλεξάνδρεια ως τις
Σποράδες. Φέρνει εις πέρας σωρείαν αποστολών οι οποίες
προκάλεσαν ζημιές και απώλειες καθώς και σημαντική παρενόχληση στον κατακτητή (Γερμανούς).
Ευτύχησε το πλήρωμα της δικής του Ημιολίας να είναι το
πρώτο που αποβιβάσθηκε στον Πειραιά στις 12 Οκτ. 1944

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΠΕΛΛΟΣ

Α

ρχές Μαΐου έφυγε από κοντά
μας ο Υποστράτηγος ε.α. Κωνσταντίνος Καπέλλος, θαυμάσιος
αξιωματικός, εξαίρετος άνθρωπος
και λαμπρός καταδρομέας.
Ο εκλιπών γεννήθηκε το 1942.
Απεφοίτησε από την ΣΣΕ το 1965 και
ονομάστηκε Ανθυπολοχαγός Πεζικού. Τον νεκρό αποχαιρέτησε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αξιωματικών Αποφοίτων ΣΣΕ
Τάξεως 1956, Ταξχος ε.α. Αριστείδης Κρανιδιώτης.
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΤΙΟ
στο Συμμαθητή μας Υπτγο (ΠΖ) Καπέλλο Κων/νο
Αγαπημένε Συμμαθητά και Φίλε Κώστα,
Είναι πολύ δύσκολη, για μένα, η στιγμή αυτή να σε κατευοδώσω
στο στερνό της ζωής σου ταξίδι και να σου πω το ύστατο χαίρε, το
τελευταίο αντίο.
Νοιώθω όμως και μεγάλη Τιμή, γιατί ως εκπρόσωπος της Τάξεώς μας, της Τάξεως 1965 της Στρατ. Σχολής Ευελπίδων, μεταφέρω
κοντά σου, σ’ αυτόν τον Ιερό χώρο, την σκέψιν όλων των Συμμαθητών μας. Είμαστε ΟΛΟΙ εδώ.
Μεγάλη η συγκίνησή μου, πνίγει τη φωνή μου. Η σκέψις μου
όμως με ταξιδεύει πολλά χρόνια πίσω, μισό και πλέον αιώνα, όταν
αμούστακα παιδιά, ξεκινούσαμε από κάθε γωνιά της αγαπημένης
αμς πατρίδας, για να περάσουμε τη Μεγάλη Πύλη της Σχολής
Ευελπίδων, φορτωμένοι με όνειρα, φιλοδοξίες κι ελπίδα και την
καρδιά μας πλημμυρισμένη Ελλάδα.
Τέσσερα χρόνια σκληρού αγώνα. Όλη η Τάξις μαζί, ως ένας
άνθρωπος. Πίκρες, χαρές, αγωνίες μα και υπερηφάνεια, μας σφυρηλάτησαν και μας προετοίμασαν, γι’ αυτό που είχαμε τάξει ως
σκοπό της ζωής μας. Να υπηρετήσουμε με πίστιν και αφοσίωσιν
την πατρίδα.
Κι εσύ φίλε μου Κώστα, ετήρησες απαρεγκλίτως, χωρίς υποχωρήσεις και συμβιβασμούς, εκείνο, για το οποίο είχαμε ορκισθεί.
Διέγραψες μίαν λαμπρήν πορείαν, στο τιμημένο Πεζικό και

ΕΦ. ΛΟΧΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

Σ

τις 24 Ιανουαρίου 2014
έφυγε από κοντά μας το
εκλεκτό και συνεπές μέλος
της Λέσχης μας, ο Έφεδρος
Λοχαγός Δημήτριος Αποστολάτος. Ο εκλιπών γεννήθηκε
το 1957.
Η Λέσχη μας εύχεται να είναι ελαφρύ το χώμα που τον
σκεπάζει και ο Θεός να παρηγορεί τους οικείους του.

στις Ειδικές Δυνάμεις, προσφέροντας ανιδιοτελώς, στην Πατρίδα, όλη την ικμάδα της νιότης σου.
Υπήρξες Άριστος Αξιωματικός, αξιαγάπητος Συμμαθητής,
υπέροχος Συνάδελφος. Πράος και ευγενής στις συναναστροφές
σου. Ακριβοδίκαιος και μεγαλόψυχος στην προσφορά σου στους
ανθρώπους. Πάντοτε γελαστός. Είχες πάντα ένα καλό λόγο για
κάθε συνάδελφο. Δεν ήθελες να δυσαρεστήσεις κανένα.
Η ευγένειά σου Κώστα μου, ανυπόκριτη και αυθόρμητη. Αυθεντικός και ανεπιτήδευτος στη συμπεριφορά σου.
Δεν είχες εχθρούς, παρά μόνον φίλους. Τα δύο τελευταία χρόνια που συνεργαστήκαμε στο Διοικ. Συμβούλιο του Συνδέσμου
της Τάξεώς μας, είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω, για μία ακόμη
φορά, πόσο υπέροχος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ήσουν.
Στο ταξίδι της ζωής σου, ευτύχησες να έχεις ως σύντροφο, την
γλυκύτατη, ευγενική και ακούραστη σύζυγο και στοργική Μητέρα, την αγαπημένη σου, τη λατρεμένη σου Τασούλα.
Μαζί στις χαρές, στις λύπες, μαζί στα μικρά και μεγάλα συμβάντα της ζωή σας. Είσαστε τόσο ταιριαστοί, τόσο αγαπημένοι.
Παράδειγμα και υπόδειγμα για όλους μας. Μαζί δημιουργήσατε
μία σεβαστή, χαρούμενη και υπερήφανη οικογένεια.
Τα παιδιά σας: Ο Ιωάννης, Υποπλοίαρχος (Ιατρός) Π.Ν. και η
Όλγα ιατρός, μεγαλωμένα με στοργή και γαλουχημένα με ις υπέροχες Ελληνοχριστιανικές αξίες, αισθάνονται υπερήφανα για τον
πατέρα τους.
Φίλε Κώστα,
Η φυσική σου παρουσία θα τους λείπει και θα τους πληγώνει.
Όμως θα τους απαλύνει τον πόνο η σκέψις, ότι ο πατέρας τους
ήταν Έντιμος, Ειλικρινής, Δίκαιος, Εργατικός. Αγαπητός σε
όλους.
Ένας Υπέροχος ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
Κι εμείς Κώστα, οι Συμμαθηταί σου, είμαστε υπερήφανοι για
Σένα, τον αγαπημένο Συμμαθητή, τον ξεχωριστό Συνάδελφο, τον
Πιστό Φίλο.
Φίλε μου Κώστα,
Κάτω από την Γαλανόλευκη, που σε σκεπάζει, αναπαύσου εν
ειρήνη και η ψυχή σου, αγνή, ας ταξιδεύσει στους ουρανούς, εκεί
ψηλά στην Γειτονιά των Αγγέλων.
Η μνήμη σου, αγαπημένε Συμμαθητά, θα είναι ΑΙΩΝΙΑ, γιατί
θα ζεις πάντα μέσα στις καρδιές μας.
Τον αγώνα τον καλόν ηγώνισαι,
τον δρόμον τετέλεκες,
την πίστιν τετήρηκες,
νυν απόκειται σοι,
ο της δικαιοσύνης Στέφανος.
Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε Συμμαθητά,
Καλό σου ταξίδι, ξεχωριστέ Συνάδελφε,
Καλό σου ταξίδι, πιστέ φίλε Κώστα.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αξιωματικών
Αποφοίτων Σ.Σ. Ευελπίδων Τάξεως 1965
ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Ταξίαρχος ε.α.
Διπλ. Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

και να νιώσει το παραλήρημα ενθουσιασμού των μόλις απελευθερωμένων Ελλήνων που τον σήκωσαν στους ώμους
και τον μετέφεραν έτσι μέχρι την Αθήνα.
Έλαβε μέρος στον αγώνα προς καταστολή της κομμουνιστικής ανταρσίας.
Μετά την απόλυσή του από τις τάξεις του στρατού το
1948, ίδρυσε την εταιρία «Πασπάτης-Λάμπρου ΑΕ» και ασχολήθηκε με την σχεδίαση και κατασκευή αρδευτικών έργων
στην Ελλάδα και την Μέσην Ανατολή. Συνταξιοδοτήθηκε
το 1990.
Για την δράση του κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έλαβε
τον τίτλον του Επιτίμου Υποναυάρχου και του απενεμήθησαν
ο Ελληνικός Πολεμικός Σταυρός και άλλες ηθικές αμοιβές
από την Ελλάδα και την Βρετανία.
Την δράση του περιγράφει με πρωτοτυπία και γλαφυρότητα
στο βιβλίο του με τίτλο «Τυφλή Πορεία» (“Dead Reckoning”)
που εκδόθηκε στα Αγγλικά (2009) και στα Ελληνικά (Αθήνα
2011, Βιβλιπωλείον της «ΕΣΤΙΑΣ» Ι.Δ. Κολλάρου και Σία ΑΕ).
Το βιβλίο προλογίζει ο άλλος θρύλος του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου, ο Πάτρικ Λη Φέρμορ, ο οποίος γράφει μεταξύ άλλων: «Ο Γιώργος Πασπάτης κατόρθωσε να διηγηθεί με
ακρίβεια πώς επιβίωσε ως αιχμάλωτος στα χέρια των Ιταλών
και ως κυβερνήτης ενός καϊκιού με το οποίο πραγματοποιούσε
επιδρομές κατά γερμανικών στόχων στο κατεχόμενο Αιγαίο.
Περιγράφει την ιστορία ζωηρά με στυλ και χιούμορ... Η
«Τυφλή Πορεία» είναι ένα υπέροχο ανάγνωσμα και αποτελεί
μια πολύτιμη προσθήκη στη λογοτεχνία για τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο».
Γεώργιε Πασπάτη ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής
Γης που σε σκεπάζει. Στη Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών
θα σε θυμόμαστε πάντα.
Είθε ο Θεός να σε αναπαύσει και να παρηγορεί τους
οικείους σου.
Υποστράτηγος ε.α. Κων. Γεωργαντάς
Αντιπρόεδρος

ΑΝΘΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΠΟΣ

Η

αναπότρεπτη μοίρα όλων των θνητών, πήρε από κοντά μας έναν ακόμη διακεκριμμένο καταδρομέα, δεν θα
ήταν υπερβολή να πούμε, θρύλο των
καταδρομών.
Στις 4 Μαρτίου 2014, πέθανε ο Δημήτριος ο Πάππος, απόφοιτος ΣΜΥ (9η
Σειρά). Ο εκλιπών υπήρξε εξαιρετικό
και διακεκριμένο στέλεχος των Καταδρομών, κορυφαίος χιονοδρόμος (επί
πολλά έτη βασικό μέλος της Ομάδας Χιονοδρόμων του Στρατού),
θαυμάσιος επιχειρηματίας μετά την αποστρατεία του.
Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών συλλυπείται βαθέως
τους οικείους του και εύχεται ο Θεός να τους σκέπει και να τους
παρηγορεί.
Τον νεκρό αποχαιρέτησε το μέλος της Λέσχης μας Λοχαγός ε.α.
κ. Ευάγγελος Κουτσιανόπουλος.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΠΠΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Στις 4 Μαρτίου 2014, στην Αράχωβα, έφυγε από κοντά μας και ο
τελευταίος σταυραετός των βουνοκορφών του Ολύμπου και του
Παρνασσού, ο Αγαπητός φίλος και συνάδελφος Πάππος Δημήτριος.
Ο Πάππος και ο Μπαλτούμης ήταν δυο καταδρομείς που άφησαν
ανεξίτηλα τα ονόματά τους στις Δυνάμεις Καταδρομών και Αλεξ/στών
συμμετέχοντας σε δυο Ολυμπιάδες το 1964 στην Αυστρία και το
1968 στη Γαλλία, καθώς σε δυο Παγκόσμια Πρωταθλήματα.
Ο Πάππος ήταν ένας εξαίρετος συνάδελφος, αγαπητός σε όλους.
Η ζωή του ήταν να βρίσκεται συνέχεια στον Όλυμπο όσο υπηρετούσε
και να μιλά με τις ώρες για το Σκι και τι καιρό θα έχει αύριο και
μεθαύριο. Θυμάμαι τον Ιανουάριο του 1964, που περνούσαμε στον
Όλυμπο το σχολείο Απόδραση και Διαφυγή, ένα πρωινό ανεβήκανε
στο Μύτικα, στην κορυφή του Ολύμπου και εκεί σε μια στιγμή
απροσεξίας του Μαραγκουδάκη, έπεσε μέσα στην χαράδρα γύρω
στα 600 μέτρα. Μέχρι να φτάσουμε εμείς από την πίστα στην
χαράδρα, γύρω στα 50 μέτρα, ο Πάππος με τον Μπαλτούμη, λες
και πετούσαν, κατέβηκαν και ανέβασαν τον Μαραγκουδάκη στην
Λέσχη.
Μετά την αποστράτευσή σου ασχολήθηκες επαγγελματικά με το
Σκι και χάρις στη δική σου αγάπη, έκανες τον Παρνασσό ένα από
τα καλύτερα Χιονοδρομικά Κέντρα της Ελλάδας. Γιατί πραγματικά
αγαπούσες αυτό που έκανες. Αυτό όμως που αγαπούσες εσύ, το
μετέδωσες και στον γιο σου Στέργιο, ο οποίος είναι προπονητής
της Εθνικής Νέων και συμμετείχε με την Ομάδα στους Ολυμπιακούς
της Μόσχας, στο Σότσι φέτος.
Θα σε θυμόμαστε πάντα αγαπητέ Δημήτρη, ως παράδειγμα συναδέλφου, οικογενειάρχη και καλού και γελαστού φίλου. Γι’ αυτό
όσοι άκουσαν την θλιβερή είδηση, ξαφνιάστηκαν και ήρθαν στην
Αράχωβα να σε αποχαιρετήσουν με πόνο ψυής και βαθιά θλίψη
στο τελευταίο σου ταξίδι.
Προσευχόμεθα ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου και να δώσει
βάλσαμο παρηγοριάς στην οικογένειά σου και στους συγγενείς
σου.
Καλό σου ταξίδι, Δημήτρη
Ε. Κουτσιανόπουλος
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ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΜΑΧΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
65 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ (21-22 Ιανουαρίου 1949)
Γράφει ο Αντιστράτηγος ε.α. Γεώργιος Παπαδόπουλος

Α

ι σχετικαί εκδηλώσεις έλαβον xώραν την 25 και
26 Ιανουαρίου 2014 στο Λεωνίδιο. Έλαβεν μέρος επταμελής αντιπροσωπεία της Λέσχης (Αντγος
ε.α. Γεώργιος Παπαδόπουλος επικεφαλής, Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πέτρος Βενετσάνος και άλλα
πέντε μέλη). Η κίνησις επραγματοποιήθη δια δύο
μεγάλων ΙΧ οχημάτων τύπου Jeep. Η ομάδα ανεχώρησε από την ΛΑΕΔ την 17.30 ώραν της 25 Ιανουαρίου 2014 και έφθασε στο Λεωνίδιο περί την 21.30
ώραν της ίδιας ημέρας. Η κίνησις έλαβε χώραν υπό
συνεχή βροχή και καταιγίδες.
Στο Λεωνίδιο την ομάδα υπεδέχθη το μέλος της
Λέσχης μας Ζαχαράτος, γαμβρός και κάτοικος Λεωνιδίου, ο οποίος διατηρεί εκεί ξενώνα πολύ υψηλού
επιπέδου και με λίαν χαμηλό τίμημα για διανυκτέρευση. Μετά την τακτοποίησιν εις τον ξενώνα, όλα
τα μέλη της αντιπροσωπείας μετέβησαν στον Μύλον όπου κατά παράδοσιν μαζεύονται και διανυκτερεύουν σε μεγάλην πυράν, πολλοί κάτοικοι του Λεωνιδίου, μεταξύ των οποίων και συγγενείς θυμάτων της αναμιμνησκομένης Μάχης, συζητούν, αναπολούν επεισόδια της
Μάχης τρώγοντας γίδα βραστή την οποίαν προσφέρουν και
σε κάθε επισκέπτην. Η αντιπροσωπεία απεχώρησε από τον
Μύλον μετά από μίαν περίπου ώραν. Η παρουσία της εξετιμήθη πολύ.
Κατά την επομένην, Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014, τα μέλη
της αντιπροσωπείας μετέβησαν στην Μητρόπολιν Λεωνιδίου
όπου παρηκολούθησαν την θείαν λειτουργίαν και το μνημόσυνον των θυμάτων της Μάχης. Ακολούθως, η Αντιπροσω-

πεία μετέβη στον Μύλο όπου το Ηρώον των Πεσόντων κατά
την Μάχην Λεωνιδίου και Αγ. Βασιλείου, όπου έψαλε τρισάγιον και επραγματοποιήθη ομιλία με ομιλητήν τον Αντιστράτηγον ε.α. Γεώργιον Παπαδόπουλον, ο οποίος μεταξύ άλλων
εξέφρασε την άποψιν ότι η τέλεσις του Μνημοσύνου πρέπει
να καλύπτει και τους νεκρούς της άλλης πλευράς καθόσον
πολλοί ήσαν βιαίως στρατολογηθέντες, αρκετοί παραπλανηθέντες και πάρα πολλοί μετανοήσαντες. Η άποψη επεδοκιμάσθη από τους παρισταμένους.
Μετά το πέρας της τελετής, μέλη του Δ.Σ. της Κοινότητος
Λεωνιδίου, άπαντες φίλοι της Λέσχης και των Καταδρομών,

εδεξιώθησαν την Αντιπροσωπείαν της Λέσχης
εις ευπρεπές Καφενείον-Εστιατόριον του Λεωνιδίου.
Στις τελετές προσήλθαν πολλοί κάτοικοι του
Λεωνιδίου και εκδρομείς, παρά το γεγονός ότι
όπως φαίνεται, ο «Καλλικρατικός» Δήμος στον
οποίον υπάγεται πλέον το Λεωνίδιον ως Κοινότης, δεν έχει εκτιμήσει ακόμη το γεγονός της
Μάχης εκείνης, την ιστορική της σημασία και
την λαμπρότητά της. Πιστεύουμε ότι σε επόμενους εορτασμούς, η συμμετοχή θα είναι η δέουσα και εκείνη που απαιτούν οι νεκροί Λεωνιδιώτες και οι Καταδρομείς.
Κρίνουμε ότι δεν πρέπει να παραλείψουμε να
αναφέρουμε ένα λυπηρόν συμβάν: Το βράδυ
της 25/26 Ιανουαρίου μέλη αναρχικών οργανώσεων, αφήρεσαν την Εθνικήν Σημαίαν μαζί
με τον ιστόν από το Ηρώον του Μύλου!
Ευχάριστος ήταν η δήλωση του Ιερέως, ο
οποίος εχοροστάτησεν εις την θείαν λειτουργίαν εις την Μητρόπολιν και έψαλεν το τρισάγιον εις το Ηρώον, ότι υπηρέτησεν στις Ειδικές Δυνάμεις ως Αλεξιπτωτιστής στην 2αν ΜΑΛ.
Τέλος, υπογραμμίζεται ότι τα μέλη της Αντιπροσωπείας της
Λέσχης, εκάλυψαν εξ ιδίων όλα τα έξοδα μεταβάσεως και επιστροφής (κίνησις: βενζίνη-διόδια, διαμονή στον ξενώνα, φαγητό).
Κανένα ποσόν δεν διετέθη από το Ταμείον της Λέσχης.
Αντγος ε.α. Γεώργιος Παπαδόπουλος

Η ΛΕΣΧΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ ΤΙΜΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1941-1944 ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΙΓΑΝΤΕ

Έ

να ηρώον που δείχνει στους διερχόμενους ότι η πολυπόθητη λευτεριά του Β’ Παγκοσμίου πολέμου δεν χαρίστηκε αλλά αποκτήθηκε με αγώνες και θυσίες επιφανών
και αφανών ηρώων - είναι αυτό που στέκεται στην διασταύρωση των οδών Πατησίων και Αλεξάνδρας, αφιερωμένο
στον πρωταγωνιστή του Μυστικού πολέμου Αντισυνταγμα-

Η κυρία Ελένη Τσιγάντε, εγγονή του Χριστόδουλου
Τσιγάντες (αδελφού του τιμωμένου Ιωάννου Τσιγάντε), με τον Αντιστράτηγο ε.α. Γεώργιο Παπαδόπουλο, υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων της Λέσχης.
τάρχη του Ελληνικού στρατού Ιωάννη Τσιγάντε, στους 4
ασυρματιστές συνεργάτες του και κατ’ επέκταση σε όλους
που έδρασαν σε μυστικές αποστολές την ίδια περίοδο και
κατά τον ίδιο τρόπο.
Αυτούς τους αγώνες, τις θυσίες και τους πρωτεργάτες, τίμησε η Λέσχη Καταδρομέων-Ιερολοχιτών σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε την 6-4-2014 - συμβολική
ημέρα αφού την 6η Απριλίου πριν 73 χρόνια, η πατρίδα μας
δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τις χιτλερικές δυνάμεις,
εναντίον των οποίων οι τιμώμενοι ήρωες προέταξαν τα στήθη τους, πίπτοντας ηρωικώς μαχόμενοι.
Στην εκδήλωση παρέστησαν: εκ μέρους του Αρχηγού ΓΕΣ
ο Διευθυντής Ειδικών Δυνάμεων Υποστράτηγος Γ. Μαυρομανωλάκης, ο ετ Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Ι. Βερυβάκης, ο
τ. Βουλευτής Καταδρομέας Χ. Φωτόπουλος, ο αντιδήμαρχος Παπάγου-Χολαργού που είχε και την τεχνική υποστήριξη της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου ΑναπήρωνΘυμάτων Πολέμου Συνταγματάρχης Α. Δημητρόπουλος, η
κυρία Ελένη Τσιγάντε, η εγγονή του Χριστόδουλου Τσιγάν-

Υπό του υποστρατήγου ε.α. Ιωάννη Δάφνη

Στιγμιότυπο από την τελετή. Διακρίνεται ο Αντγος
ε.α. Κων. Καλαντζής, Πρόεδρος της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, ο Στρατηγός ε.α. Ιωάν.
Βερυβάκης και ο Υποστράτηγος Μαυρομανωλάκης
Γεώργ. Δντής ΔΕΔ/ΓΕΣ. Στο κέντρο ο Πρωτοπρεσβύτερος Ταξίαρχος κ. Αποστολακίδης Γεώργιος.
τε, από την ΕΑΑΑ, ο Υποπτέραρχος Κ. Δελλής από τις απελευθερωτικές Οργανώσεις 5/42 ΣΕ και ΕΔΕΣ ο υποστράτηγος Ι. Μαναίος και η Ρ. Παπαγιαννάκη, επιζώντα μέλη της
οργανώσεως «Αγωνιζομένη Ελλάς», το Δ.Σ. της Λέσχης Καταδρομέων-Ιερολοχιτών από τους Αντιστρατήγου Κ. Καλαντζή πρόεδρο και Γ. Παπαδόπουλο επί των δημοσίων
σχέσεων που είχε την επιμέλεια της εκδηλώσεως, τον Υποστράτηγο Κ. Γεωργαντά αντιπρόεδρο και τους συμβούλους
εφ. αξιωματικούς Π. Βενετσάνο, Κ. Τουρναβίτη, Ι. Παπαδάκη, Πρόεδροι και μέλη Εθνικών και Απελευθερωτικών Οργανώσεων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε: Επιμνημόσυνη δέηση, χοροστατούντος του Ταξιάρχου ΕΑ και Καταδρομέα Αιδεσιμολογιότατου Γεωργίου Αποστολακίδη, χαιρετισμό από τον
πρόεδρο της Λέσχης Αντιστράτηγο Κ. Καλαντζή, ομιλία από
τον Αντιστράτηγο Γ. Παπαδόπουλο και κατάθεση στεφάνων.
Τιμές απέδωσε η Μουσική του Δήμου Αθηναίων.
Στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Παπαδόπουλος παρουσίασε το προρτραίτο του Ιωάννη Τσιγάντε από γεννήσεως, της
εντάξεως στον ελληνικό στρατό μετά φοίτηση στην ΣΣΕ με
τον βαθμό του ανθυπολοχαγού, την θυελλώδη δράση που

είχε στην εκστρατεία της Μικράς Ασίας 1919-1922, την φυγάδευση το 1941 στην Αίγυπτο και ένταξή του στον αναγεννώμενο εκεί ελληνικό στρατό και την μυστική άφιξη μαζί με
12 συνεργάτες του στην κατεχόμενη από τους Γερμανούς
Ελλάδα, για την εκπλήρωση ειδικής αποστολής, που έλαβε
από το συμμαχικό Στρατηγείο Μέσης Ανατολής και την ελ-

Ο Μιχαήλ Τουρναβίτης - πατέρας του μέλους του
Δ.Σ. της Λέσχης μας Κων. Τουρναβίτη - πραγματικός αντιστασιακός, Μέλος της Οργανώσεως «Αγωνιζομένη Ελλάς» και καταδικασθείς εις θάνατον
από τους Γερμανούς καταθέτει στέφανο.

ληνική κυβέρνηση Καΐρου.
Ο Τσιγάντες είχε δρομολογήσει στην Αθήνα όλες σχεδόν
τις αποστολές που του είχαν ανατεθεί και κυρίως αυτή της
συγκροτήσεως Εθνικού Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών με
πρόεδρο τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό, για τον συντονισμό
του Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, αλλά την 14 Ιανουαρίου 1943, τα γραφεία της Οργανώσεως στην οδό Πατησίων
86, περικυκλώθηκαν από Ιταλούς καραμπινιέρους, επακολούθησε συμπλοκή και ο γενναίος αξιωματικός πέφτει
ηρωικώς μαχόμενος για του Χριστού την Πίστη την Αγία και
της Πατρίδος την Ελευθερία, την ίδια τιμή και δόξα είχαν
πολλοί από τους συνεργάτες του, όπως και πολλοί από τις
30 οργανώσεις του Μυστικού Πολέμου 1941-1944. Στην εμπεριστατωμένη ομιλία του ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε
σε γεγονότα, πρόσωπα και ημερομηνίες της καλυπτόμενης
περιόδου.
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ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ

Ώρα για ψύχραιμες και νηφάλιες μεν, αλλά σοβαρές,
ρεαλιστικές και άμεσες αποφάσεις και πράξεις
Γράφει ο Υποστράτηγος ε.α. Κων. Γεωργαντάς, Αντιπρόεδρος της Λέσχης

Μ

ια όχι απλώς καλόπιστη αλλά κάτι
περισσότερο - με συμπάθεια - ειλικρινής προσέγγιση της σημερινής καταστάσεως της Λέσχης μας, της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, αποκαλύπτει ότι δεν δικαιολογείται ενθουσιασμός. Ούτε καν εφησυχασμός. Κάτι δεν
πάει καλά. Η Λέσχη μας φαίνεται να νοσεί
και να φθίνει. Όχι μόνον δυσκολεύεται να
υπηρετήσει τους σκοπούς τους οποίους
ορίζει το καταστατικό της, αλλά αντιμετωπίζει και πρόβλημα επιβιώσεως. Δυσκολεύεται να ανταποκριθεί ακόμη και
στις καθημερινές υποχρεώσεις της.
Η κακοδαιμονία έχει τρεις διαστάσεις;
οικονομική, «δημογραφική» και ενδιαφέροντος.
Το οικονομικό πρόβλημα προϋπήρχε
της πρόσφατα διαμορφωμένης δυσχερούς οικονομικής καταστάσεως που έχει
πέσει βαριά στην Πατρίδα μας. Φυσικά,
προσφάτως επιδεινώθηκε πάρα πολύ και
εξακολουθεί να επιδεινώνεται περισσότερο. Υποχρεωθήκαμε να περικόψουμε
κάθε δαπάνη που είναι δυνατόν να περικοπεί: καταργήσαμε ακόμη και το στεφάνι που κατέθετε η Λέσχη μας στην κηδεία
των μελών της που φεύγουν από τη ζωή.
Η οικονομική πίεση κάνει κάποιους από
μας, μερικές φορές να σκεπτόμαστε να
προσφύγουμε σε λιγότερο δαπανηρή
στέγαση (χαμηλότερο ενοίκιο, φυσικά σε
λιγότερα τετραγωνικά μέτρα επιφανείας,
ίσως και σε λιγότερο προνομιακή θέση. Η
απόκτηση ιδιόκτητων γραφείων είναι
ακόμη πέραν των δυνατοτήτων μας).
Κάποτε αναρρωτιόμαστε μήπως πρέπει
να διακόψουμε την έκδοση της εφημερίδας μας. Αυτό θα μας επέτρεπε να εξοικονομήσουμε γύρω στις 2.800 € ετησίως,
αλλά θα μας στερούσε από το κυριότερο
μέσον επικοινωνίας μεταξύ Διοικητικού
Συμβουλίου και μελών.
Την δυσχερή οικονομική κατάσταση
στην οποίαν έχει περιέλθει η Λέσχη μας
απεικονίζει πολύ καθαρά ο Απολογισμός
επί της Οικονομικής Διαχειρίσεως του Οικονομικού έτους 2013 που δημοσιεύεται
στο φύλλο αριθμός 70 της εφημερίδας
μας:
- ΕΣΟΔΑ (Εγγραφές, Συνδρομές, Οικονομική ενίσχυση Λέσχης)
€ 6.122,00
- ΕΞΟΔΑ (Λειτουργικά, Γενικά, Ενοίκιο,
Κοινόχρηστα, Εφημερίδα) € 10.687,26
- ΕΛΛΕΙΜΜΑ
€ 4.565,26
Από καταβολή συνδρομών το 2013, εισπράξαμε 5.010 ευρώ, δηλαδή κατέβαλαν την συνδρομή τους μόνον 167 μέλη
της Λέσχης μας από τα περίπου 1400 εγγεγραμμένα.
Το 2012 το ΕΛΛΕΙΜΜΑ είχε φθάσει τα
4.713 ευρώ.
Δυστυχώς δεν μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα με περαιτέρω περικοπές.
Το «Δημογραφικό» είναι εξίσου σοβαρό,
αν όχι σοβαρότερο από το οικονομικό.
Ελάχιστοι μόνιμοι στρατιωτικοί που υπηρέτησαν για πολλά χρόνια στις Ειδικές
Δυνάμεις, προσέρχονται μετά την αποστρατεία τους, για να εγγραφούν ως μέλη
της Λέσχης μας. Γιατί; Τι έγιναν το γόητρο
του πράσινου μπερέ, το «πνεύμα σώματος», η αλληλεγγύη και η υπερηφάνεια
των Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων στις
οποίες υπηρετήσαμε; Μήπως όλα αυτά
ήταν αυταπάτη; Μήπως όλα αυτά τα φέ-

ραμε και τα προβάλαμε υπερηφάνως όσο
μας προσέφεραν και τα πετάμε τώρα που
πρέπει να επιστρέψουμε κάτι ελάχιστο,
αμελητέο, στην υπόθεση των Καταδρομών; Συγχωρέστε με, αλλά μου κακοφαίνεται πολύ η διαπίστωση ότι πιθανόν η
Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών να
έχει διάρκεια ζωής όση θα είναι η διάρκεια
ζωής των μελών της που υπήρξαν Ιερολοχίτες!!!
Κάπως καλύτερη - όχι όμως αξιόλογη ή
ικανοποιητική - είναι η κατάσταση όσον
αφορά στην προσέλκυση Εφέδρων Καταδρομέων (Εφέδρων Αξιωματικών και
Οπλιτών).
Αλλά και το Ενδιαφέρον που επιδεικνύουν όσοι έχουν εγγραφεί ως μέλη της
Λέσχης μας, δεν είναι στο επίπεδο που θα
έπρεπε. Δεν βρίσκεται σε ικανοποιητικό
επίπεδο. Ούτε καν σε παραδεκτό. Η έλλειψη ενδιαφέροντος από πλευράς των
μελών μας, μας απασχολεί έντονα και μας
προβληματίζει βαθιά. Δεν έχουμε εκδήλωση του απαιτουμένου ενδιαφέροντος
δια ανάληψη καθηκόντων και ευθυνών με
διεκδίκηση θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις Αρχαιρεσίες. Υπόψη ότι τα
μέλη του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, βρίσκονται στη θέση τους πάνω από
15 συνεχή χρόνια· έχουν προσφέρει ό,τι
μπορούσαν να προσφέρουν· η κόπωση
και η αρνητική επίδραση της ρουτίνας είναι εμφανείς, ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται παρερχομένων των ετών και αυξανομένης της ηλικίας. Την ίδια έλλειψη ενδιαφέροντος συναντούμε και όσον αφορά στην προσφορά υπηρεσιών στη Λέσχη
πέραν του Διοικητικού Συμβουλίου, π.χ.
για λειτουργία Δημοσίων Σχέσεων, για
επαφές με παλαιμάχους Καταδρομείς και
άλλους συλλόγους, μελέτες, συγγραφή
ιστορίας, αξιοποίηση γνώσεων και εμπειριών που αφορούν στην συγκρότηση και
την εκπαίδευση Ειδικών Δυνάμεων και
διεξαγωγή καταδρομικών επιχειρήσεων,
κ.ο.κ.. Η ίδια αδιαφορία παρουσιάζεται και
όσον αφορά στην συμμετοχή σε εκδηλώσεις και εμφανίσεις της Λέσχης (είναι πολύ αποκαρδιωτικό να προσέρχονται στην
Γενική Συνέλευση μόνον 35 μέλη από τα
1400 εγγεγραμμένα και τα 200 ταμειακώς
εντάξει ή στο μνημόσυνο του Τσιγάντε
και των πεσόντων στον μυστικό πόλεμο
να προσέρχονται λιγότεροι από 40, κ.ά.).
Συγκλονιστική έλλειψη ενδιαφέροντος
ακόμη και για προσέλευση και παρουσία
στα γραφεία της Λέσχης· για να βλεπόμαστε και να κουβεντιάζουμε· για να είναι
και να φαίνεται ζωντανή η Λέσχη μας.
Πριν λίγα χρόνια γινόταν καθημερινά σχεδόν, στα Γραφεία της Λέσχης “ανάλυση
της διεθνούς καταστάσεως” και σχετική
“συζήτηση” με “κεντρικό ομιλητή” έναν
εκ των μελών και αρκετούς ακροατές-συνομιλητές. Ήταν ένα γεγονός! Από τότε
“αραίωσαν” κάπως οι Ιερολοχίτες· ατόνισε και τελικώς καταργήθηκε και αυτή η
εκδήλωση.
Έλλειψη ενδιαφέροντος και για την
εφημερίδα μας (ανταποκρίσεις, κείμενα,
φωτογραφίες, σύνταξη, επεξεργασία και
κυκλοφορία). Εδώ ευτυχώς έχουμε την
σημαντική προσφορά σε ύλη από ορισμένα μέλη μας, όπως ο Στρτηγός Ασλανίδης.
Ακόμη, πιστεύω πως εδώ πρέπει να μνημονεύσουμε ιδιαιτέρως και το μέλος μας,
τον Στρατηγό Δάφνη: είναι πάντοτε πα-

ρών στις εκδηλώσεις της Λέσχης μας και
μας προσφέρει σημαντική βοήθεια με τις
ανταποκρίσεις του που δημοσιεύουμε
στην Εφημερίδα μας.
Μικρή, για να μην πούμε αποκαρδιωτική, και η συμμετοχή κατά την απότιση
ύστατου φόρου τιμής και αποχαιρετισμού
των «Κομάντος» που αποβιώνουν.
Πλέον αυτών έχει καταστεί πρόβλημα
οξύ, το οποίον και απαιτεί άμεση λύση, η
ηλεκτρονική οργάνωση και ο εκσυγχρονισμός της Λέσχης (εγκατάσταση και λειτουργία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
ιστότοπος, e-mail κ.τλ.). Και αυτό δεν είναι εύκολο να επιλυθεί με την παρούσα
και διαγραφομένη μελλοντικώς, οικονομική κατάσταση και την παρούσα συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πρέπει να σκεφθούμε και να αποφασίσουμε επειγόντως! Όλοι μας! Εμείς είμαστε! Δεν υπάρχουν άλλοι! Πρέπει να
απαντήσουμε:
- Τη θέλουμε τη Λέσχη μας, τη Λέσχη
Καταδρομέων και Ιερολοχιτών;
- Πώς τη θέλουμε να είναι;
- Τι είμαστε διατεθειμένοι να προσφέρουμε - να διαθέσουμε - γι’ αυτό τον σκοπό (χρήμα, χρόνο, προσπάθεια, συμμετοχή);
Πιστεύουμε πως η κατάσταση της Λέσχης μας είναι αναστρέψιμη. Θέλουμε να
ανακάμψει και να γίνει αυτή που ήθελαν
τα ιδρυτικά μέλη και φιλοδοξεί το καταστατικό της ή θα την αφήσουμε να τερματίσει την ύπαρξή της και να κλείσει (με
βαθμιαία εξάντληση ή με βιαία διακοπή
της τεχνητής αναπνοής);
Ας αποφασίσουμε και κυρίως ας πρά-

ξουμε.
Επειγόντως απαιτείται, πέραν του Διοικητικού Συμβουλίου, η δραστηριοποίηση
μελών μας ως ακολούθως:
• Ενός έως δύο για το Τμήμα Δημοσίων
Σχέσεων. Ο νυν διευθύνων τις Δημόσιες
Σχέσεις της Λέσχης, Αντιστράτηγος ε.α. κ.
Γεώργιος Παπαδόπουλος, καλύπτει το
θέμα με αξιοθαύμαστο ζήλο, αφοσίωση
και αξεπέραστη πληρότητα· εκτελεί
όμως τα καθήκοντά του για πάνω από είκοσι χρόνια και είναι λογικό, κάποτε να
κουρασθεί και να απαιτηθεί να συμπληρωθεί ή να αντικατασταθεί.
• Τουλάχιστον δύο, οι οποίοι και να διαθέτουν σχετικές γνώσεις για την ηλεκτρονική οργάνωση και λειτουργία της
Λέσχης.
• Δύο για την σύνταξη, προετοιμασία
και έκδοση της εφημερίδας.
Είναι ανάγκη να σας βλέπουμε συχνά
στα γραφεία της Λέσχης μας και στις εκδηλώσεις μας. Άλλωστε η επικοινωνία
δια ζώσης είναι χρήσιμη ιδιαίτερα τώρα με
την βαθιά κρίση που περνάει η χώρα μας,
η αλληλοβοήθεια μεταξύ μας και η αλληλουποστήριξη στον ψυχολογικο τομέα είναι σημαντική.
Είναι απολυτως απαραίτητο να ανανεωθεί πλήρως το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις προσεχείς αρχαιρεσίες (2015).
Κατωτέρω, δημοσιεύουμε έντυπο το
οποίο περιμένουμε να συμπληρώσουν
και μας αποστείλουν όλα τα μέλη μας αποδέκτες της εφημερίδας «Τα Νέα της
Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών».
Οι απόψεις, οι προτάσεις και, κυρίως, η
προσφορά σας θα βοηθήσουν πολύ.

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Μέλους της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών
Θεωρώντας δεδομένη και θερμή την Αγάπη σας και το ενδιαφέρον σας για την Λέσχη
Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, αφού λάβετε υπόψη σας τη σημερινή κατάσταση και
τάσεις που διαγράφονται

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ
Να συμπληρώσετε το έντυπο αυτό και να μας το επιστρέψετε στη Διεύθυνση:
Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών
Παλαιών Πατρών Γερμανού 7
Τ.Κ. 10561 Αθήνα
Τηλ. 210 3237768 ή 210 3235907
FAX:
e-mail: lki@info.gr
1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. ΠΟΙΑ Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ;
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. ΠΩΣ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΣΧΗ;
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
Κωνσταντίνου Κόρκα:
«Σαράντα καυτά χρόνια 10 Πόλεμος και 30 Ειρήνη - 1940-1980»
Αθήνα 2012

Τ

ο μέλος της Λέσχης μας και πρώην Πρόεδρός της, ο
Αντιστράτηγος ε.α. Κωνσταντίνος Κόρκας, επίτιμος
Διοικητής Στρατιάς, εξέδωσε και παρέδωσε στη βιβλιογραφία της χώρας μας, ένα αξιόλογο ιστορικό τεκμήριο:
Ένα θαυμάσιο βιβλίο που καλύπτει μια συγκλονιστική
και μεστή σε δραματικά γεγονότα, τεσσαρακονταετία
(Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, καταστολή της κομμουνιστικής ανταρσίας, εντατική ανασυγκρότηση της χώρας και
αναδιοργάνωση των συγχρόνων Ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων, εμπλοκή στην Κύπρο μέχρι την τραγωδία
του 1974).
Εκεί περιγράφει όσα έζησε κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του από Εύελπις 1ης μέχρι Αντιστράτηγος
Διοικητής 1ης Στρατιάς. Για το χρονικό αυτό διάστημα,
το άνοιγμα της σταδιοδρομίας του συγγραφέα, το πλήθος και το βάρος των γεγονότων, οι 192 σελίδες του βιβλίου φαίνονται λίγες. Όμως ο Στρατηγός Κόρκας με την ευθύτητα, λιτότητα και περιεκτικότητα της διατυπώσεως, κατόρθωσε να περιλάβει όλα
τα γεγονότα και να δώσει σαφή εικόνα.
Ο συγγραφέας, όλο αυτό το διάστημα βρέθηκε, αγωνίστηκε και πολέμησε μέσα σε
κρίσιμα γεγονότα, «στη φωτιά» κυριολεκτικά και μεταφορικά. Εξετέλεσε τις αποστολες που του ανετέθησαν και αντιμετώπισε τις προκλήσεις που συνάντησε με γεναιότητα, ορμητικότητα, έντονο παλμό αλλά και σύνεση και αποτελεσματικότητα και
επιτέλεσε έργο σημαντικό, πολλές πτυχές του οποίου αγγίζουν τη σφαίρα του θρύλου. Όπως πολέμησε, έτσι και γράφει ο Στρατηγός: με λέξεις - όπως και σφαίρες - μεστές, περιεκτικές, εύστοχες κατευθείαν στο κέντρο του στόχου, περιγράφει σαφώς τα
γεγονότα και καθαρά τις εκτιμήσεις, τα συμπεράσματά του και τις κρίσεις του.
Μπορεί κανείς να έχει διαφορετική γνώμη για κάποιες από τις εκτιμήσεις και τις ερμηνείες του Στρατηγού. Δεν θα υπάρξει όμως κανείς που να μην αντιληφθεί το πνεύμα του.
Αξίζει οπωσδήποτε να το μελετήσουν όλα τα μέλη της Λέσχης μας.
Μια θαυμάσια βιβλιοκριτική της κυρίας Χαρίκλειας Γ. Δημακοπούλου για το βιβλίο
αυτό, δημοσίευσε και η εφημερία «Εστία» στο φύλλο της 13ης Οκτωβρίου 2012.
Η έκδοση αυτή είναι ιδιωτική και φοβάμαι ότι όλα τα αντίτυπα της εκδόσεως έχουν
διανεμηθεί. Τολμούμε να παρακαλέσουμε τον Στρατηγό, σε συνεργασία με εκδότες
που είναι μέλη μας, να προχωρήσει σε επανέκδοση του βιβλίου ώστε να προωθηθεί
στα ράφια των βιβλιοπωλών και να μπορέσουν να το αποκτήσουν περισσότεροι.
Κ. Γεωργαντάς

4. ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΣΧΗ
(περιγραφή, ποσότητα, διάρκεια, συχνότητα):
α. ΣΕ ΧΡΗΜΑ: ❑
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
β. ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ
(1) Στην εφημερίδα: ❑
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(2) Στην Ηλεκτρονική Λειτουργία της Λέσχης:: ❑
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
(3) Στις Δημόσιες Σχέσεις: ❑
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
(4) Σε Μελέτες-Έρευνες: ❑
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
(5) Άλλη Υπηρεσία: ❑
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
γ. ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΤΟ Δ.Σ.
(ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015).
5. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ ή ΠΡΟΤΑΣΗ:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:......................
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Α’ Παγκόσμιο Πανελλήνιο Βραβείο με θέμα την Κύπρο

ΔΙΑΘΗΚΗ
ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ - ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ
Κωνσταντή, ανασήκωσε τούτη την πέτρα
από κάτω θα βρεις το σπαθί του Ευαγόρα,
δακτυλίδι του Τεύκρου και σαντάλια τ’ Ακάμα
που σου τα’χουν αφήσει, σαν μια διαθήκη, σαν
τάμα.
***
Να σπουδάσεις καλά όλα τούτα τα δώρα,
θέλουν νουν και ανδρείαν και τόλμην-προχώρα.
***
Έλα σκάψε τη Γη, πετροχώραφα.
Σαν θα σκάψεις βαθειά τότ’ εκεί θε να βρεις
ιστορίας σελίδες γραμμένες με αίμα
που να σβήσει δεν μπόρεσε ξένος κανείς.
***
Είν’ οι ρίζες της ράτσας μας,
είν’ οι φλέβες του είναι μας,
είν’ οι ρίζες μου και οι δικές σου οι ρίζες.
Είναι ρίζες αθάνατες χρόνια γραμμένες.
Πότισέ τες με ίδρωτα,
πότισέ τες με αίμα.
***

Έλα μπες και σ’ αυτή τη σπηλιά,
στο σκοτάδι βαθειά
είν’ κρυμμένη αγία εικόνα
δεξιά, στη γωνιά.
Έχει γράμματα ελληνικά
κι είν’ χρυσοβουλωμένη
με νοήματα διδακτικά
«Η ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ».
***
Κλίνε γόνυ, προσκύνα και πες προσευχή
να σου δείξει το δρόμο, να πάρεις ευχή.
Τον Σταυρό κάνε λάβαρο, κι ύψωσέ το ψηλά.
Την ευχή μου σου δίνω κι εγώ ταπεινά.
Στην Κερύνεια, στην Πόλη να ψάλλουν ξανά
τα τροπάρια, «ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ» και το
«ΩΣΑΝΝΑ».
ΠΑΤΣΑΛΟΣ Ξ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α.

Το ποίημα έλαβε Α’ Παγκόσμιο Πανελλήνιο Βραβείο (διαγωνισμός μεταξύ των απανταχού Ελλήνων με θέμα την Κύπρο). Το εμπνεύστηκε και το έγραψε ο Αντιστράτηγος ε.α. Πάτσαλος Κωνσταντίνος του Ξεν., όταν ο πρώτος εγγονός του (από 18 συνολικά
εγγόνια του), εξεδήλωσε την επιθυμία να πάει στη Σχολή Ευελπίδων, στην οποίαν εισήχθη και ήδη φοιτά στο πρώτο έτος.
Ο Αντιστράτηγος Πάτσαλος έχει λάβει πολλά βραβεία, επαίνους
και άλλες τιμητικές διακρίσεις σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς τοπικούς, πανελληνίους και διεθνείς. Επιλεκτικά αναφέρονται; Α’
Βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνίας της ΕΑΑΣ, με
το ποίημα «Εμπρός Αδέλφια» (1997), Α’ Βραβείο στον Πανελλήνιο
Διαγωνισμό Λογοτεχνίας της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ με το ποίημα «Μην κλαις καλή μου Κύμη» (2002). Τιμητικό Ο επίτιμος Πρόεδρος της ΈνωΔίπλωμα απόο το «GRIECHISCHER KUNST UND LITER- σης Ελλ. Λογοτεχνών κ. Δημ.
ATUR VEREIN - BAYERN» για την προσφορά του στα Ελληνικά Τσουκνίδας επιδίδει στον ΑντιΓράμματα (2008), Β’ Βραβείο στον Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Δια- στράτηγο Πάτσαλο το Δίπλωμα
Α’ Βραβείου για το ποίημα
γωνισμό Διηγήματος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών έετους
2012 για το έτος 2012-2013, για το Διήγημα «Ο Μαύρος Καβαλλά- «Μην κλαις καλή μου Κύμη»
ρης - Πορεία προς τη Δόξα» και άλλα πολλά.

Ο κ. Λουΐζος Χέρκερτ, Ιερολοχίτης τον οποίον η Λέσχη
ετίμησε σε λιτή και σεμνή τελετή, τέλος Μαΐου 2013,
μας απέστειλε την παρακάτω επιστολή:
Μ Louis HERKERT, 307 Chemin Du Poucet, 13190 ALLAUCH
Allauch 10 Μαΐου 2014
Κύριε Υποστράγηγε,
Πλησιάζει η τελευταία Κυριακή του Μαΐου και έρχεται στη μνήμη μου η 26η Μαΐου του 2013.
Δεν έχω λόγια για να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική και ανονείρευτα τιμητική υποδοχή
που μου κάνατε· θα μου μείνει αξέχαστη μέχρι το τέλος της ζωής μου.
Θα ήθελα να μετάσχω και πάλι, μα τα 95 μου χρόνια δεν μου το επιτρέπουν.
Εύχομαι λοιπόν, κι αυτή τη χρονιά η τελετή εις μνήμην των Πεσόντων στο Πεδίο της τιμής συναδέλφων μας, να έχει την ίδια επιτυχία του 2013.
Και παρακαλώ να μεταδώσετε εις τον κύριον Υποστράτηγον Κ. Γεωργαντά, τα σέβη μου καθώς
και εις τους άλλους συναδέλφους σας των οποίων δεν συνεκράτησα τα ονόματα.
Σε όλα τα μέλη των Καταδρομικών Δυνάμεων, τους θερμούς μου χαιρετισμούς.
Και πάλι σας ευχαριστώ και θα είμαι ολόψυχα μαζί σας την 25ην Μαΐου.
Δεχθείτε σας παρακαλώ τα σέβη μου
Λ. Χέρκερτ
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Έλληνες! Έλληνες! Πού είναι οι Έλληνες;

Κ

άποτε, ο ανθρώπινα σκεπτόμενος πνευματικός κόσμος,
αισθανόμενος ότι η ανθρωπιά ήταν σε ανεπάρκεια, φώναξε το περίφημο: «Άνθρωποι!! Άνθρωποι!! Που είναι οι
Άνθρωποι»; Σήμερα, η αλόγιστη και ενίοτε αντεθνική συμπεριφορά πολλών Ελλήνων, που νομίζουν πως είναι Έλληνες
απλώς και μόνο επειδή είναι αυτό γραμμένο στην ταυτότητά
τους, μας αναγκάζει να φωνάξουμε, μήπως και ακουστούμε:
«Έλληνες!! Έλληνες!! Πού είναι οι Έλληνες»; Πού είναι δηλαδή οι Έλληνες που ξέραμε; Πού είναι οι Έλληνες που μας περιγράφανε οι δάσκαλοί μας: Πού είναι οι Έλληνες που με τις
πράξεις τους κράτησαν επί χιλιάδες χρόνια τούτο το Έθνος
ζωντανό; Είναι καιρός να διαχωρίσουμε την ήρα από το σιτάρι.
Μακάρι να βοηθήσει ο θεός ώστε, το σιτάρι να είναι ακόμη αρκετό. Είναι καιρός πάντως να φωνάξουμε: «ξυπνήστε, πριν βυθιστούμε ολότελα στα τάρταρα». Πριν έλθει ο χάρος να μας
βρει, να μας «διαγουμίσει», όπως λένε στην Κρήτη. Μα, πριν έλθει ο χάρος, καλύτερα εμείς να «διαγουμίσουμε» διαγωγές και
να διαχωρίσουμε «Πατριώτες» από «Απάτριδες». Να τιμήσουμε
αυτούς που πρέπει και να περιφρονήσουμε τους άλλους φανερά και ανελέητα, με την ελπίδα να συνετισθούν. Να αισθανθούν το καθήκον τους προς την Πατρίδα. Καθήκον, που δεν
επιτέλεσαν και δεν επιτελούν, γιατί δεν εμφορούνται από αισθήματα άδολου πατριωτισμού, όπως εμφορούντο αυτοί που
ανήκαν στις γενιές εκείνες, που με το αίμα τους έκτισαν τη νεώτερη Ελλάδα..
Αυτές οι γενιές των πατριωτών του χθες, που με ιδρώτα και
αίμα διαμόρφωσαν τη σημερινή Ελλάδα, δεν είχαν καταθέσεις
στις τράπεζες. Ούτε ένας απ’ αυτούς δε θα μπορούσε να βαστάξει τη ντροπή να περιληφθεί το όνομά του σε μια αντίστοιχη «Λίστα Λαγκάρντ» της εποχής του. Δεν ήσαν αυτές οι γενιές,
γενιές χορτάτων. Ρακένδυτη ήταν η γενιά του 1821 που ανάστησε τη νεώτερη Ελλάδα. Πάμπτωχη ήταν η γενιά των Μακεδονομάχων που έσωσε τη Μακεδονία από τη βουλιμία των
Βουλγάρων. Φτωχότατη ήταν η γενιά του 1912-1913, που διπλασίασε την Ελλάδα. Φτωχή ήταν και η γενιά του 1940 που
δόξασε την Ελλάδα και της χάρισε τα Δωδεκάνησα. Αλλά, αυτές οι γενιές, παλλόμενες από έντονη διάθεση ανιδιοτελούς
προσφοράς των πάντων προς την Πατρίδα, ήσαν Έλληνες
αγνοί. Ήσαν πατριώτες πραγματικοί. Ενωμένοι, τόλμησαν,
εξόρμησαν, αγωνίστηκαν, μάτωσαν και νίκησαν. Αυτές οι φτωχές, οι ρακένδυτες γενιές, είχαν να προσφέρουν προς την Πατρίδα μόνον αίμα και το έδωσαν άφθονο. Ο Τούρκος ηγέτης Κεμάλ Ατατούρκ είχε πει κάποτε: «Να φοβάστε τους Έλληνες,
μόνο όταν είναι ενωμένοι»..
Σήμερα τι γίνεται; Μέσα σε τούτη την πρωτοφανή κρίση, σε
ειρηνική περίοδο, η Πατρίδα ζητά άδολους πατριώτες και δε
ζητά από τους πατριώτες αίμα. Ζητά εθνική ομοψυχία, ζητά
σεβασμό στους Νόμους, ζητά κοινωνική αλληλεγγύη, ζητά
υπευθυνότητα, ζητά καρτερία, ζητά υπομονή. Όλα τούτα, όσο
κι αν μας φαίνονται δύσκολα, όταν σκεπτόμαστε Ελληνικά,
μπορούμε να τα επιτύχουμε πολύ πιο ανώδυνα, απ’ ότι αν μας
ζητούσε η πατρίδα αίμα, όπως ζήτησε από τις πριν από μας γενιές Ελλήνων. Ζητά η πατρίδα απ’ όλους μας καρτερία και υπομονή. Γιατί άραγε; Μα γιατί όλοι ξέρουμε, πως μια ολόκληρη
γενιά Ελλήνων, κυβερνόντων και κυβερνωμένων, από τη μεταπολίτευση μέχρι πρόσφατα, λεηλάτησε, ισοπέδωσε, χρεοκόπησε, καταχρέωσε τη Χώρα και διέφθειρε μέχρι μυελού
οστέων μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Αφού μια ολόκληρη γενιά γκρέμιζε και ζούσε με δανεικά, θα χρειασθεί η επόμενη γενιά να πληρώσει, καρτερικά, χωρίς να φταίει, το αντίτιμο της
απερισκεψίας των γονιών της. Αυτό, δεν επιτυγχάνεται σε 2-3
χρόνια, γιατί πάντα το γκρέμισμα είναι εύκολο αλλά η ανοικοδόμηση είναι δύσκολη, επώδυνη και χρονοβόρα.
Όσοι τροφοδοτούν το Λαό με φρούδες ελπίδες γρήγορης
επιστροφής στην ευημερία, ψεύδονται ασυστόλως. Ψεύδονται, γιατί η αλήθεια εμπεριέχει υψηλό πολιτικό κόστος. Οι δε
απερίσκεπτοι μπουρδολόγοι του συνονθυλεύματος της αντιπολίτευσης, που σε όλες τις Κυβερνητικές ενέργειες λένε όχι

Του Στέλιου Δημητρουλάκη
Αντιστρατήγου ε.α.
και υπόσχονται λαγούς με πετραχήλια, όχι μόνο ψεύδονται,
αλλά εγκληματούν κατά του Λαού και υπονομεύουν συνειδητά τα συμφέροντα της Χώρας. Αν ο Λαός στις επόμενες εκλογές δεν ψηφίσει με βάση τη λογική και τα διδάγματα της Ιστορίας, αλλά ψηφίσει με βάση το συναίσθημα και δώσει την
εξουσία σ' αυτό το συνονθύλευμα, όπως έπραξε στις εκλογές
της 1ης Νοεμβρίου του 1920, με αποτέλεσμα τη Μικρασιατική
καταστροφή και τον ξεριζωμό των Ελλήνων του Πόντου, η Ελλάδα θα υποστεί Εθνική συμφορά, που τα αποτελέσματά της
θα διαρκέσουν μισόν αιώνα, όπως μισόν αιώνα κράτησε το
μαρτύριο των Λαών που βρέθηκαν υπό κομμουνιστικό καθεστώς μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Διότι, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε επιτέλους, ότι, είναι
τελείως διαφορετική η συμπεριφορά του Έλληνα κομμουνιστή, από τη συμπεριφορά του Ιταλού, του Γάλλου, του Ισπανού, του Κυπρίου κομμουνιστή. Ο Ιταλός, ο Γάλλος, ο Ισπανός,
ο Κύπριος, βάζουν σε πρώτη προτεραιότητα τα συμφέροντα
της πατρίδας και μετά του κόμματος. Γι' αυτό και συνεργάζονται με τα λοιπά κόμματα για το καλό της Χώρας τους. Αντιθέτως, ο Έλληνας κομμουνιστής, με την προπαγάνδα του κόμματος, έχει υποστεί τέτοιας έκτασης ανικανότητα ορθής σκέψης, ώστε βάζει πάντοτε σε πρώτη προτεραιότητα το κόμμα
και μετά την Πατρίδα.
Η πατρίδα σήμερα έχει άμεση ανάγκη να βρει, μεταξύ των
νέων, σκεπτόμενους αγνούς συνειδητούς. Έλληνες. Να βρει
Έλληνες που θα εργασθούν με πάθος για να καθαρίσουν την
κοινωνία από τα μιάσματα των διεφθαρμένων φακελάκηδων,
φοροφυγάδων, εισφοροφυγάδων, λαθρεμπόρων, κερδοσκόπων και λοιπών τρωκτικών, που εξέθρεψε το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα από τη μεταπολίτευση και μετά.
Σταματήστε επί τέλους να μιλάτε για προοδευτικές παρατάξεις και αηδίες. Μην ευτελίζετε την έννοια της λέξης «Πρόοδος». Μια ολόκληρη γενιά Ελλήνων θα αναλωθεί για την εξάλειψη των ιχνών που άφησε στη Χώρα η λαίλαπα της διακυβέρνησης του τόπου από κατά ισχυρισμό τους «προοδευτικούς» ή τουλάχιστον διατεινόμενους ότι εμφορούνται από
«προοδευτικές ιδέες» και ακολουθούν «προοδευτική πορεία.
Ακόμα να βρούμε που είναι, που τρύπωσαν, οι Έλληνες!!! Οι
Έλληνες που ξέραμε. Οι Έλληνες που μας περιέγραφαν οι δάσκαλοί μας. Ψάχνουμε να βρούμε Έλληνες τίμιους, αγνούς πατριώτες, ηθικούς, που να είναι πρόθυμοι να συμβάλουν στη
διατήρηση της εθνικής ενότητας και στον κοινό αγώνα για να
εξέλθει η πατρίδα από αυτή την οικονομική, ηθική και κοινωνική κρίση. Όχι πως δεν υπάρχουν τέτοιοι Έλληνες. Υπάρχουν
πολλοί, αλλά ο αριθμός τους, στο σύνολο του πληθυσμού, έχει
αραιώσει επικίνδυνα.
Ξεφυλλίζουμε τη «Λίστα Λαγκάρντ» και δε βρίσκουμε ούτε
έναν «Έλληνα» που να έχει τα χαρακτηριστικά που θέλουμε.
Μη μου πείτε ότι νόμιμα έβγαλαν τα χρήματά τους στο εξωτερικό, την ώρα που η πατρίδα ψυχορραγούσε, γιατί αυτό λέγεται «ανήθικη νομιμότητα». Δεκάδες χιλιάδες άλλοι, ασυνείδητοι το 2010 πήραν τα χρήματά τους από τις τράπεζες και τα τρύπωσαν σε σεντούκια, πατάρια κρυψώνες, στρώματα, για να τα
«σώσουν». Να ζήσουν αυτοί κι ας πεθάνουν οι άλλοι. Εκείνες τις
μαύρες μέρες του 2010 κυκλοφορούσε χρήμα σε αδράνεια
(κρυμμένο στα σεντούκια) αξίας τετραπλάσιας του κανονικού.
Πόσοι γνωρίζουν τον κίνδυνο που διέτρεξε τότε η πατρίδα;
Ένας αν πήγαινε σε οποιοδήποτε υποκατάστημα, ζητούσε τα
χρήματά του και η τράπεζα δεν είχε να του δώσει, σε λίγα λεπτά θα χρεοκοπούσε η Χώρα και θα χρειαζόταν δεκαετίες για να
επανέλθει στην ομαλότητα.
Με άκρα μυστικότητα, η Τράπεζα της Ελλάδος με πτήσεις
«cargo» έφερε από την «κακή» Ευρώπη 14 νταλίκες χαρτονομίσματα ευρώ για να καλύψει το κενό που δημιούργησε το κρυμμένο στα σεντούκια χρήμα, από ασυνείδητους «Έλληνες». Μία

νταλίκα χωράει χαρτονόμισμα 2 δις ευρώ. Μέχρι και 200 χρηματαποστολές ημερησίως, με άκρα μυστικότητα, εφοδίαζαν τις
τράπεζες με ευρώ για να μη χρεοκοπήσει η Χώρα. Ψάχνουμε να
βρούμε τους έλληνες που θέλουμε, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του κράτους. Παντού διαφθορά, μίζες, φακελάκια, απάτες, πλαστογραφίες. Ακόμη και σήμερα που κινείται
δραστήρια η δικαιοσύνη. Πάμε στη Βουλή, μήπως εκεί τους
βρούμε.. Μάταια. Σφηκοφωλιά απίθανων πεζοδρομιακών τύπων που καλλιεργούν τον εθνικό διχασμό και υπονομεύουν βάναυσα την οικονομία και το γόητρο της Χώρας. Δεν είναι αυτοί
οι Έλληνες που ψάχνουμε. Όχι, δεν είναι αυτοί.
«Ω τριακόσιοι!!! σηκωθείτε και ξανάλθετε σε μας τα παιδιά
σας για να ιδείτε πόσο ντρόπιασαν εσάς»!!!
Πώς φθάσαμε ως εδώ; Πού στηρίχθηκαν και κυρίως εκμεταλλεύτηκαν οι λαϊκιστές , λαοπλάνοι, δημιουργοί και κατάφεραν
να υπνωτίσουν έναν ολόκληρο Λαό, να τον διαφθείρουν, να
τον διχάσουν, να τον φορτώσουν με χρέη που θα είναι υποχρεωμένες να αποπληρώνουν οι τρείς επόμενες γενιές; Μα είναι
γνωστό: Εκμεταλλεύτηκαν αριστοτεχνικά την έλλειψη «παιδείας» αυτού του Λαού. Και τώρα τι κάνουμε; Πού θα βρούμε πατριώτες; Πώς θα τους αναγνωρίσουμε; Μέσα στην απελπισία
μας, θυμηθήκαμε πως στην Κοζάνη, έξω από το Λαογραφικό
Μουσείο της πόλης, έχει τοποθετηθεί μια μαρμάρινη αναμνηστική στήλη των ηρώων, πάνω στην οποία είναι σκαλισμένο
ένα συγκινητικό αφιέρωμα στους πατριώτες του χθες.
Το μεταφέρω εδώ αυτούσιο και όσοι αναγνώστες, διαβάζοντάς το , αισθανθείτε τα δάκρυά να σας πνίγουν και να σας πιέζουν να τους επιτρέψετε να τρέξουν, αυτό σημαίνει πως ισχυρά αισθήματα πατριωτισμού φωλιάζουν μέσα σας. Αυτό είναι
καλό και ελπιδοφόρο για τούτη την άμοιρη πατρίδα που επί
σχεδόν 40 χρόνια παραδώσαμε, με την ανεύθυνη ψήφο μας,
στα χέρια ανάξιων πολιτικών. Αφήστε λοιπόν αυτά τα δάκρυα
να τρέξουν ελεύθερα. Θα είναι μια έκφραση υψίστης τιμής και
αναγνώρισης του πατριωτισμού και της θυσίας αυτών, των πριν
από μας Ελλήνων. Ίσως μάλιστα αυτό το κείμενο συνετίσει μερικούς.
Να τι γράφει:
«Το Μουσείο τούτο, αφιερώνεται:
-Σε όλους τους Μακεδονομάχους, στους επώνυμους ήρωες
και τους πολλούς που καλύπτει η ανωνυμία, σε όλους, που στα
κατηφόρια ολόισιοι και στ’ ανηφόρια ολόρθοι, σήκωσαν το βάρος του αγώνα, που άφησαν τα σύνεργα της δουλειάς κι’ ενωμένοι και γιγαντωμένοι άδραξαν τα γιαταγάνια, πολέμησαν, και
έπεσαν στις Θερμοπύλες του Βορρά, που πέθαναν δίχως να λιποψυχήσουν, μα και δίχως να οπισθοδρομήσουν, από τις Ντάπιες του Μακεδονικού Ελληνισμού.
-Σε όσους κράτησαν και τον τελευταίο χτύπο της καρδιάς και
τη στερνή πνοή για την Πατρίδα, τη γη τη φωτοδότρα του Μέγα
Αλέξανδρου.
-Σε αυτούς, που ανηφόρησαν στα 1912 ορμητικοί και ακράτητοι, για να απωθήσουν τον Αγαρηνό, 523 χρόνια πίσω και να
ενωθούν και να στυλώσουν του πόθου τα μάτια και του καημού
το όραμα, κατά τον τελευταίο προμαχώνα του στερνού- άγια
και ορθή η μνήμη του- Παλαιολόγου.
-Στον Έλληνα Ραγιά, που κράτησε τη φύτρα της Ρωμιοσύνης, που ακολουθώντας τα χνάρια του Ναζωραίου, και την πίστη τίμησε και το Γένος ανάστησε.
-Στο Ραγιά, που τα κειμήλια του περιμαζέψαμε και προβάλλουμε εδώ, στα μάτια του νου και της καρδιάς, για να είναι χρυσή κλωστή ανάμεσα στα περασμένα και τα κατοπινά.
-Στον ανώνυμο Έλληνα Σκαφτιά, Ζευγολάτη, Βουκόλο, Θαλασσινό, Καμποχωρίτη, Χωρικό ή Αστό, απαίδευτο ή διανοούμενο, που και το καθήκον ακολούθησε και το χρέος σημάδεψε:
Καθήκον και χρέος για την πολύπαθη Πατρίδα.»
Τέτοιους Έλληνες ψάχνει σήμερα η πατρίδα να βρει. Όχι για
να δώσουν το αίμα τους.
Αυτό το έδωσαν οι πριν από μας για μας. Ψάχνει τέτοιους Έλληνες η πατρίδα για να αγωνιστούν να την εξυγιάνουν, να την
απαλλάξουν από τα τρωκτικά που
καλλιέργησε το χρεοκοπημένο
πολιτικό σύστημα της διαπλοκής
και να την παραδώσουν στην
επόμενη γενιά ακέραιη ισχυρή και
υπερήφανη, όπως ταιριάζει στην
ιστορία της. «Μη λησμονείς πως
Έλληνα σε έχει γεννήσει η Μοίρα
Κι εντός σου λάμπει αδάμαστη
του Γένους σου η ψυχή».
«Χρωστάμε σε όσους ήρθαν,
πέρασαν,. θα' έρθουν, θα περάσουν. Κριτές θα μας δικάσουν οι
αγέννητοι, οι νεκροί». (Κωστής
Παλαμάς)
Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «ΕΣΤΙΑ», Πέμπτη 9 και 20 Ιαν.
2014
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ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΕΡΕ
Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΔΕΔ/ΓΕΣ

Ε

νώσαμε σήμερα, την προσευχή μας, για την ανάπαυση των
ψυχών των Αξιωματικών και Οπλιτών, που στον ανθό της νιότης τους, πορεύτηκαν προς την αιωνιότητα, επιτελώντας στο ακέραιο το χρέος τους, αγωνιζόμενοι “Υπέρ Πατρίδος” τόσο εντός,
όσο και εκτός των συνόρων, στις επιχειρήσεις του 1942-45, 194649 και στους αγώνες της Κύπρου.
Θυσιάστηκαν για την πατρίδα πιστοί “Τοις κείνων ρήμασι” και
στην παρακαταθήκη του «Ή ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ».
Έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος, όταν η πατρίδα τους πρόσταξε, να υπερασπιστούν τα ιδανικά, τις παραδόσεις και την ελευθερία της. Και καταξιώθηκαν βαθειά στη συνείδησή μας, ως ήρωες
αλλά και ως δάσκαλοι στο μάθημα της φιλοπατρίας και της αγάπης, για την ελευθερία, γιατί δίδαξαν, με ένα μοναδικό τρόπο, το
μάθημα. Το δίδαξαν με το προσωπικό παράδειγμα, με την δική
τους αυτοθυσία.
Έπεσαν την ώρα της μάχης, με ένα θάνατο ένδοξο, που η μοίρα
έχει καθορίσει, για τον Έλληνα Καταδρομέα.
Μακαρίζουμε τους ήρωες που δόξασαν την Πατρίδα και φώτισαν το θρύλο του Λοκατζή.
Καταθέτουμε εδώ, την τιμή και την ευγνωμοσύνη μας και στους
γονείς που γέννησαν τέτοιους ήρωες, που τους μεγάλωσαν με το
πνεύμα της ρωμιοσύνης, που τους βύζαξαν με το ανόθευτο γάλα
των ιδανικών της φυλής μας και τους παρέδωσαν στην πατρίδα
μας, την Ελλάδα.
Και έγιναν σύνθημα και φάρος, που οδηγούν όλους εμάς, στο
δρόμο του καθήκοντος και της Νίκης.
Πορεύτηκαν στην αιωνιότητα, συντροφιά με τους ήρωες της
πονεμένης μας Ελλάδας, κοντά στους Κολοκοτρώνη, Διάκο, Μπότσαρη, Καραϊσκάκη, τους Μακεδονομάχους, τους ήρωες των Βαλκανικών πολέμων του 1912-13 κα τους ήρωες του Έπους του
1940, του Ευαγόρα Παλληκαρίδη και του Γρηγόρη Αυξεντίου.
Ήρωες Συνάδελφοι Καταδρομείς
Σβήσατε θεληματικά την πνοή σας στο άνθισμα μιας πανέμορφης νιότης, προσφέροντας στο βωμό της πατρίδας μας τη ζωή
σας.
Στρέψατε την περήφανη ματιά σας απ’ τα επίγεια και την τοποθετήσατε ταπεινά στους βωμούς των προγόνων μας, μ’ όλη την
ξαστεριά της ψυχής και τη λαχτάρα της Ελληνικής παραδόσεως.
Αετοφτέρωτοι, με ξεχειλισμένη αντοχή και πίστη ακτινόβολη,
σταθήκατε συναδελφικά ο ένας δίπλα στον άλλον, στον μαρτυρικό σας ανήφορο.
Και κει, πάνω στο τέρμα του, πριν προλάβετε να καταπιείτε τον
ιδρώτα του ξαναμμένου προσώπου σας, σταθήκατε κυπαρίσσια
για να γίνετε ιστοί γαλανόλευκης και γλυκό σάλπισμα που διαλλαλεί το Νικητήριο Παιάνα σας.
Δεν έχετε εσείς την ανάγκη των λόγων μας και ούτε προσμένετε θρήνους ή κλάματα. Όμως εμείς, θαμπωμένοι από το μεγαλείο
και το τόλμημά σας, παίρνουμε θάρρος για να μιλήσουμε προσιτά
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υψώστε την πίστη σας, γεννήτρια του καθημερινού σας αγώνα.
Χαθήκαμε εμείς αδελφοί, αλλά στεριώνουμε ιστορικά το θρύλο
του Λοκατζή και τις Μονάδες Καταδρομών που φτιάξαμε με κόπο
και με αίμα. Σ’ αυτές τις Μονάδες χαρίζουμε, με το θάνατό μας,
προβάδισμα, διαμαντένιο κομμάτι, στη γενική προσφορά της
ελευθερίας της πατρίδας.
Και αν ίσως, με το πέρασμα του χρόνου, το όνειρο αυτό ξεθωριάζει, δώστε για μας, την απάντηση αδελφοί:
Μια φορά κανείς πεθαίνει. Μα όσο ζει, ας πλάθει τους σκοπούς
του, με ζυμάρι Ελληνικό και αμόλυντο από εφήμερα συμφέροντα. Και αν, το λαμπρό παράδειγμα ημών των πεσόντων Ελλήνων,
βαραίνει την πλάτη των σύγχρονων Ελλήνων, ας αντλούν το κουράγιο τους από αυτό το μνημείο, για να παίρνουν τη δύναμη που
θα δώσει στην πατρίδα μας, τα φτερά της επιτυχίας, και θα την
κρατήσει ψηλά, εκεί που ποτέ πια δεν θα κομματιαστεί, δεν θα γονατίσει και δεν θα χαθεί.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ προσέρχεται για να καταθέσει στέφανο.

Ήρωες συνάδελφοι Λοκατζήδες,
Σας διαβεβαιώνουμε όλοι εμείς, ότι το αποτέλεσμα της θυσίας
σας προσφέρει μια εξόχως θετική ερμηνεία. Ότι δηλαδή, παρ’ όλη
τη φθορά που ο καιρός προκάλεσε στον Έλληνα, αυτός θα συνεχίσει να διακρίνεται από τα χαρακτηριστικά της αυτοθυσίας, εγγυητικά του μέλλοντος της πατρίδος μας.
Ο Ελληνικός λαός στην μακραίωνα ιστορία του, πάντοτε ταύτιζε
την εθνική και πολιτική ελευθερία. Οι Αρχαίοι Αθηναίοι αγωνίστηκαν εναντίον των Περσών, όχι μόνο για να διασφαλίσουν την εθνική τους ανεξαρτησία, αλλά και για να μείνουν ελεύθεροι πολίτες
μιας δημοκρατικής κοινωνίας, όπως μας θυμίζει ο Αισχύλος, στους
ΠΕΡΣΕΣ.
Οι αγωνιστές του ‘21 από νωρίς, κατήρτιζαν σχέδια οργάνωσης
δημοκρατικής κρατικής συγκρότησης μετά την αποτίναξη του
τουρκικού ζυγού.
Και η γενιά του ‘40, αποκρούοντας την ξένη εισβολή, διακήρυττε συγχρόνως - μαζί με όλο τον ελεύθερο κόσμο - την πίστη της,
στις μεγάλες παραδόσεις ελευθερίας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας που κληρονόμησε από το Αρχείο Ελληνικό Πνεύμα.
Τελετή, σαν αυτή, ας είναι ένα σεμνό μνημόσυνο στους πεσόντες ήρωες Καταδρομείς, που θα καθαγιάζει τις ψυχές τους και τη
θυσία τους.
Μια θυσία που πρέπει να αναδύει πρωτίστως, τη διαφύλαξη της
Ιερής Πατρίδας μας, της Πατρίδας των Πατρίδων... της Ελλάδας
μας.
Γονατίζουμε νοερά, εμπρός τους τάφους και καταθέτουμε το
δάκρυ μας σ’ αυτούς που θυσίασαν την νιότη τους για να κυλάει
αυτό το δάκρυ μας, ΕΛΕΥΘΕΡΟ.
ΑΙΩΝΙΑ, Η ΜΝΗΜΗ ΣΑΣ
Αιωνία, η μνήμη σ’ όλους τους ήρωες Νεκρούς Λοκατζήδες
στους Αγώνες του Έθνους μας.

Ο Διευθυντής ΔΕΔ/ΓΕΣ, Υποστράτηγος Γ. Μαυρομανωλάκης
εκφωνεί την ομιλία του.
στον καθένα σας και να προσφέρουμε ένα φόρο τιμής, στις παραδεισένιες ψυχές σας.
Σήμερα, όπως κάθε χρόνο, βρισκόμαστε και πάλι κοντά σας, για
να τιμήσουμε την θυσία σας υπέρ της Ελλάδος μας, της Κύπρου
μας, του Έθνους μας.
Σήμερα, όπως κάθε χρόνο, βρισκόμαστε πάλι εδώ για να ακούσουμε αυτά που πριν φύγετε, θελήσατε να μας πείτε. Το ξεχωρίζουμε ακόμα μέσα από την άχνα της τελευταίας σας πνοής, να λέει προς όλους εμάς:
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Καταδρομείς, σεις που είστε στη
ζωή, ραντίστε με το αίμα μας, το λαμπροφόρο δρόμο της Νίκης και
δεχτείτε περήφανοι το αστραφτερό παράδειγμα της θυσίας μας.
Σε αυτή την κορυφή και μπρος στην πλάκα με τα λαξεμένα ονόματά σας, αποθέσατε τη μνήμη σας συντροφική στο χαμό μας και
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Τ

ην τελευταία Κυριακή του Μαΐου, τελείται
μνημόσυνο στην περιοχή της Βουλιαγμένης
και στους λόφους που λέγονται Καβούρι. Στον
Ιερό χώρο, Ανώτεροι Αξιωματικοί και πλήθος κόσμου, με την παρουσία τους, τιμούν τους ηρωϊκούς νεκρούς, Ιερολοχίτες και Καταδρομείς, που
έπεσαν στα διάφορα πεδία των μαχών. Ας είναι
ελαφρύ το χώμα που τους έχει σκεπάσει. Αυτοί
που απουσιάζουν είναι εν ζωή παλιοί αγωνιστές
που λόγω ηλικίας δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν. Αυτοί που έχυσαν ένα δάκρυ ψυχής, για
αυτούς η πολιτεία δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον.
Οι πρώτοι ήρωες που κείτονται στο ελληνικό
έδαφος, έπεσαν σε μάχες εναντίον του εχθρού
στη Μέση Ανατολή, στο Ελ Αλαμέιν και άλλα πεδία. Το υψηλό εθνικό φρόνημα που τους διακατείχε, το μετέδωσαν στους υπολοίπους, οι οποίοι ωστόσο δεν υστερούσαν σε ψυχή γιατί πολλοί
εξ αυτών είχαν υπηρετήσει σε διάφορες ομάδες
της εθνικής αντιστάσεως.
Εκεί ξεκινάει η ιστορία των ηρωικών Λ.Ο.Κ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σ

ας γνωρίζουμε ότι, όπως ΚΑΘΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, κατά το χρονικό διάστημα από 1ης
ΙΟΥΛΙΟΥ μέχρι 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014, τα
ΓΡΑΦΕΙΑ της ΛΕΣΧΗΣ θα λειτουργούν όπως
παρακάτω:
α. Από 1ης μέχρι 31ης Ιουλίου, ΜΟΝΟ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ και από ώρας 09.00 μέχρι 11.00
π.μ. και από 19.00 μέχρι 21.00 μ.μ.
β. ΟΛΟ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΑ
γ. Από 1ης μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, επίσης
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ, από 09.00 μέχρι 11.00 π.μ.
και από 19.00 μέχρι 21.00 μ.μ.

Εδώ θα αναφέρω μόνο ότι όπως όλοι στο παρελθόν έπραξαν το καθήκον τους, έτσι γνωρίζουμε
ότι κάθε φορά που θα τους χρειαστεί εκ νέου η
πατρίδα, οι Καταδρομείς θα είναι παρόντες με το
υψηλό φρόνημα που έχουν κληρονομήσει για να
εκτελέσουν το ιερό χρέος τους υπέρ αυτής.
Στις 21 Ιουλίου όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ετελέσθη μνημόσυνο υπέρ των πεσόντων
του 1974, ενώ την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε τελετή και στο Μάλεμε της Κρήτης. Οι Καταδρομείς είχαν λάβει διαταγή να επιβιβαστούν
στο αεροσκάφος ούτως ώστε να αναχωρήσουν
για τη νήσο Κύπρο και να λάβουν μέρος στην
άμυνα του νησιού έναντι του βάρβαρου εισβολέα. Δεν πρόλαβαν, καθώς το αεροσκάφος
εβλήθη από φίλια πυρά. Ίσως εάν δεν είχε συμβεί αυτό το τραγικό συμβάν, να είχε αλλάξει ο
ρους της ιστορίας.
Στο μνημόσυνο που ετελέσθη με μεγάλη ευλάβεια στην ιστορική έδρα της Α’ Μ.Α.Κ., έδωσαν
την παρουσία τους πολλοί ανώτεροι αξιωματικοί
καθώς και πλήθος κόσμου, τιμώντας την ιερή μέ-

ρα. Αίσθηση προκάλεσε το υψηλό εθνικό φρόνημα που χαρακτήριζε τα στελέση και τους οπλίτες της Μοίρας και ο σεβασμός που επέδειξαν
προς εκείνους οι οποίοι ως αρχαίοι Λακεδαιμόνιοι “τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι”, έδωσαν τη
ζωή τους για την Πατρίδα.
Ό,τι και να γράψω, το εκφώνησε ο διοικητής
της Μοίρας στο λόγο του. Την εθνική έμπνευση
την χαρίζω στον ελληνικό Στρατό και τους ήρωες
συναδέλφους μου Καταδρομείς που έπεσαν τα
έτη ’46-’49. Παρακαλώ τον Θεό να μην επαναληφθεί ανάλογη τραγωδία σε αυτά τα χώματα.
Μην κλαις Μάνα μου Ελλάδα
και μην μου αρρωστήσεις
γιατί το θέλει ο Θεός
να ζήσεις και θα ζήσεις.
Ήσουν σε μια γωνιά
για χρόνια περασμένα
και σε ελευθερώσανε
οι ήρωες του ‘21.
Της θάλασσας και του ουρανού
σου διάλεξα το χρώμα

και σου έδωσα το όνομα,
μάνα λεβεντογέννα
που θα βγάζεις ήρωες ανά τους αιώνας.
Δεν θέλω να αναφέρω τίποτα για τη μαύρη περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου. Θα περιοριστώ να σημειώσω ότι στα δεκαεφτά (17) μου
χρόνια, ήμουν στο ένοπλο τμήμα του ΕΔΕΣ
(ΕΟΕΑ) και συνελήφθην από τους Γερμανούς.
Ενώ εγώ από τη μια είχα την τύχη να γλιτώσω την
εκτέλεση, ας είναι ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει τους υπόλοιπους αγωνιστές.
Ζήτω η Πατρίδα
Όταν κάποιος ξεχνά το παρελθόν του, είναι
ζωντανός νεκρός.
Δοξάζω το Θεό που στα ογδονταεφτά (87) μου
χρόνια, με έχει υγιή.
Κάτι ακόμα για τα παιδιά και τα εγγόνια μου
που ζουν στο Μόντρεαλ του Καναδά. Εύχομαι να
ξεπεράσουν τα χρόνια μου και να τα έχει ο Θεός
καλά ώστε να ζήσουν και να γεράσουν.
Με πολλή αγάπη για όλους τους Έλληνες
Ζήσιμος Μωραΐτης
παλαιός Καταδρομέας
Μόνιμος κάτοικος Καναδά

Απονομή Εμβλήματος Λέσχης
στον Υπτγόν ΣΤΕΦΑΝΗΝ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΝ
Διοικητήν 95 ΑΔΤΕ
«Τιμής Ένεκεν»
Ειδικώτερον δια το επιδειχθέν εμπράκτως ενδιαφέρον του δια:
- Την θερμήν φιλοξενίαν και εξυπηρέτησιν της Αντιπροσωπείας της Λέσχης κατά τον χρόνον
των Επετειακών εκδηλώσεων, από 7-9 Μαΐου ‘14 δια την Υπογραφήν του Πρακτικού Παραδόσεως των Γερμανικών Φρουρών του ΑΙΓΑΙΟΥ, και δια την εκφρασθείσαν υπερηφανείαν του
που έχει υπό τας διαταγάς του μίαν εξαίρετον Μονάδα του Ελληνικού Στρατού, το 6ον ΕΤΕΘ.

