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ΚΕΜΠ.ΑΘ

«Φίλε» και «Σύμμαχε»
Ευρωπαίε δική μας εί-
ναι η ΕΛΛΑΣ, που στην
κατάντια της γελάς!

Είναι η Πατρίδα μας,
η χιλιοπροδομένη από
μέσα κι απ’ έξω. Η πα-
τρίδα του Πλάτωνα και
του Αριστοτέλη, των

Μαραθωνομάχων και των Σαλαμινομάχων,
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, των ξυπόλητων
και κουρελιασμένων αγωνιστών της λευτε-
ριάς του 1821. Του Κολοκοτρώνη, του Καραϊ-
σκάκη, του Νικηταρά, του Παπαφλέσσα, της
Μαντούς Μαυρογένους, της Μπουμπουλίνας,
του Κανάρη και του Μιαούλη, των πολεμι-
στών του έπους του ‘40, των οχυρών, του Ρί-
μινι, του Ελ Αλαμέιν, της ανεπανάληπτης μά-
χης της Κρήτης, της Μέσης Ανατολής, του Ιερού Λό-
χου, του Γράμμου και του Βίτσι, της Κορέας και της
Μαρτυρικής μας Κύπρου.

Και σήμερα με το κατάντημά της χλευάζουν οι από-
λεμοι και ανιστόρητοι της Ευρώπης.

“Δέσποτα μέμνησο”.
Μέμνησο την ηθική ποιότητα των άσπονδων φίλων

και της ευτελιστική μικρότητα των μεγάλων, που μας
έκαναν να ζούμε μέσα στο αλαλούμ και τη σύγχυση, μέ-
σα στην αναταραχή στην αγωνία και στην ανασφάλεια,
μέσα στον κυκεώνα της Οικονομικής και Πολιτιστικής
αναρχίας, μέσα στην πρωτόφαντη κρίση των αξιών και

στην επικίνδυνη καθίζηση του ήθους της πολιτικής
εξουσίας.

Η κατάπτωση της πολιτικής ηγεσίας του τόπου, είχε
και τη διαλυτική μετάγγισή της στην ποιότητα της
Κρατικής Μηχανής, με επενέργεια τη διάβρωση, την
αποσύνθεση και τη δυσλειτουργία της και τον κλονι-
σμό της εμπιστοσύνης, που είναι ο παραγωγικός κρί-
κος και ψυχικός συμπλέκτης στις σχέσεις του πολίτη
με την πολιτεία.

Η οικονομική κρίση, που μαστίζει την πατρίδα μας,
γίνηκε μόνιμη και αγιάτρευτη πληγή και αντιμετωπί-
ζεται μόνο με τη συμπίεση του μισθού της σύνταξης
και του μεροκάματου.

Τα παλαιοκομματικά τερτίπια της λασπολο-
γίας και του αλληλοκατηγορώ, και η τεχνητή
πόλωση για την αλληλοδιαδοχή, με τα καλο-
ραμμένα εκλογικά κουστούμια, κούρασαν και
αηδίασαν ακόμη και τους φανατικούς ιδεολο-
γικούς τους οπαδούς.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ξεχύθη-
κε αχαλίνωτη μία αγέλη από πεινασμένους
λύκους με στόχο τον Κρατικό Κορβανά και κά-
θε ευάλωτο Ταμείο. Δεκάδες δισεκατομμύρια
έφυγαν από τις τσέπες του φορολογούμενου
πολίτη και μπήκαν στις τσέπες των μεγαλοα-
πατεώνων.

Η τεράστια ΕΥΘΥΝΗ, για την εξυγίανση και
ανόρθωση της Οικονομίας, πρέπει να πρυτα-
νεύει σε κάθε ανθρώπινη σκέψη, γιατί είναι η
μοναδική προϋπόθεση δημιουργίας μιας Ελ-
λάδας, ανεξάρτητης, δημοκρατικής και ευνο-
μούμενης. Οι ιστορικές καταβολές, οι πλουτο-

παραγωγικές δυνάμεις και οι ανθρώπινες αξίες υπάρ-
χουν για να αποκτήσει ο μαρτυρικός αυτός λαός το
αυτόνομο μέλλον του.

Αυτή είναι, θέλουμε δεν θέλουμε, η αλήθεια και τα
αίτια για το κατάντημα της χώρας μας.

Τελειώνω με μία ταπεινή παρένθεση και υπόδειξη.
Τα προβλήματα ηθικά και υλικά της Ελληνικής κοινω-
νίας είναι μεγάλα και αγωνιώδη και δισεπίλυτα. Η
οποιαδήποτε Κυβέρνηση μόνο με την αγωνιστική και
μαχητική συμπαράσταση ολοκλήρου του πολιτικού
μας κόσμου αλλά και του λαού θα μπορέσει να τα αν-
τιμετωπίσει.

H AΛΗΘΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
σας εύχονται ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Την 4ην Οκτωβρίου 2015 συγκαλεί-
ται Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
Μελών της Λέσχης προς διενέργειαν
Αρχαιρεσιών, στην ΕΑΑΣ, οδός Χαρι-
λάου Τρικούπη 18α.

ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΜΕ
Από 1η Μαΐου 2015,
μεταφερθήκαμε στα

νέα γραφεία της Λέσχης μας,
στην οδό Μαυρομιχάλη 15,

Τ.Κ. 10679

(συστέγαση με ΠΕΑΠΑ =
Πανελλήνια Ένωση Αναπήρων

Πολέμου Αξιωματικών).
Τα τηλέφωνά μας είναι:

Τηλέφωνο-Fax: 210 3213534
Τηλέφωνο: 210 3235907

(Σταθμός ΜΕΤΡΟ Πανεπιστήμιο)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας γνωρίζουμε ότι οι ημέρες

και ώρες λειτουργίας των γρα-
φείων της Λέσχης, τα οποία
έχουν μεταφερθεί επί της οδού
Μαυρομιχάλη 15, Τ.Κ. 10679,
κατά τους θερινούς μήνες θα εί-
ναι:

α. Από 15-6-2015 μέχρι 31-7-

2015 μόνον κάθε Τετάρτη και

από ώρας 09.00 μέχρι 11.00.

β. Από 1ης Αυγούστου μέχρι

15 Σεπτεμβρίου κλειστά.

Του Συνταματάρχου ε.α. Γατσούλη Ευαγγέλου μέλους του Δ.Σ. της Λέσχης

Λεπτομέρειες στη σελίδα 7
ΜΕΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΛΕΣΧΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ
ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ



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. Αντιστράτηγος ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20,00
2. Στρατηγός ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40,00
3. Ταξίαρχος ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 40,00
4. Συντ/ρχης ΚΑΠΡΩΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00
5. Κυρία ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ 20,00
6. Κυρία ΠΑΠΑΔΑΜΗ ΑΛΙΚΗ 20,00
7. Αντ/ρχης ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20,00
8. Κ/Δ ΡΟΚΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 20,00
9. Κύριος ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20,00
10. Έφ. Υπλ/γός ΦΩΤΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 50,00
11. Κυρία ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20,00
12. Υποστράτηγος ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 20,00
13. Συντ/ρχης ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20,00

Ο Ταμίας

Ευάγγελος Γατσούλης

Συνταγματάρχης ε.α.

TA NEA THΣ ΛEΣXHΣ KATAΔPOMEΩN & IEPOΛOXITΩN2

1. Aντιστράτηγος ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30,00 Για έτος 2015
2. Έφ. Ανθλγός ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 60,00 Για έτη 2014 & 2015
3. Έφ. Ανθλγός ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. 60,00 Για έτη 2014 & 2015
4. Υποστράτηγος ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60,00 Για έτη 2014 & 2015
5. Έφ. Ανθλγός ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 60,00 Για έτη 2014 & 2015
6. Αντιστράτηγος ΒΑΪΤΣΑΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 30,00 Για έτος 2015
7. Στρατηγός ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30,00 Για έτος 2015
8. Υποστράτηγος ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. 30,00 Για έτος 2015
9. Υποστράτηγος ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 30,00 Για έτος 2015
10. Υποστράτηγος ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30,00 Για έτος 2015
11. Κ/Δ ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60,00 Για έτη 2013 & 2014
12. Κ/Δ ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 60,00 Για έτη 2014 & 2015
13. Ταγ/ρχης ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ ΚΙΜΩΝ 30,00 Για έτος 2014
14. Ταξίαρχος ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 60,00 Για έτη 2014 & 2015
15. Κ/Δ ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60,00 Για έτη 2014 & 2015
16. Αντιστράτηγος ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 30,00 Για έτος 2015
17. Υποστράτηγος ΔΑΦΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30,00 Για έτος 2015
18. Συντ/ρχης ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ. 30,00 Για έτος 2015
19. Σμηναγός ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 60,00 Για έτη 2014 & 2015
20. Υποστράτηγος ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 30,00 Για έτος 2015
21. Υποστράτηγος ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00 Για έτος 2015
22. Κ/Δ ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60,00 Για έτη 2014 & 2015
23. Έφ. Λοχίας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 30,00 Για έτος 2015
24. Αντιστράτηγος ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30,00 Για έτος 2015
25. Έφ. Λοχίας ΛΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30,00 Για έτος 2014
26. Έφ. Λοχίας ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 50,00 Εγγραφή &

Συνδρομή 2015
27. Κυρία ΜΠΟΖΩΝΗΣ ΗΡΩ 30,00 Για έτος 2015
28. Υπτ/γος-Ιατρός ΜΑΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30,00 Για έτος 2015
29. Αντιστράτηγος ΜΑΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30,00 Για έτος 2015
30. Λοχαγός ΜΑΝΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 100,00 Για έτη 2013, 2014

& 2015
31. Κυρία ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ 30,00 Για έτος 2015
32. Κ/Δ ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 60,00 Για έτη 2013 & 2014
33. Έφ. Λοχίας ΝΤΟΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30,00 Για έτος 2015
34. Λοχαγός ΝΤΟΜΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 30,00 Για έτος 2015
35. Αντιστράτηγος ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30,00 Για έτος 2015
36. Κυρία ΠΑΣΤΡΑ ΑΝΝΑ 30,00 Για έτος 2015
37. Ταγ/ρχης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚ. 30,00 Για έτος 2015
38. Υποστράτηγος ΠΟΠΟΛΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤ. 30,00 Για έτος 2015
39. Αντ/ρχης ΠΕΠΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣ. 30,00 Για έτος 2015

40. Έφ. Δεκανέας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 90,00 Για έτη 2013, 2014
ή ΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛ. & 2015

41. Κυρία ΠΑΠΑΔΑΜΗ ΑΛΙΚΗ 30,00 Για έτος 2015
42. Κ/Δ ΡΟΚΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 30,00 Για έτος 2015
43. Αντ/ρχης ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 30,00 Για έτος 2015
44. Υποστράτηγος ΡΟΥΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 60,00 Για έτη 2013 & 2014
45. Ιατρός ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 30,00 Για έτος 2015
46. Κυρία ΣΠΥΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 30,00 Για έτος 2015
47. Κυρία ΣΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 30,00 Για έτος 2015
48. Αντ/ρχης ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 30,00 Για έτος 2015
49. Αντιστράτηγος ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 60,00 Για έτη 2014 & 2015
50. Κ/Δ ΣΑΪΣΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30,00 Για έτος 2015
51. Έφ. Λοας-Φαρμ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30,00 Για έτος 2015
52. Υποστράτηγος ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ 30,00 Για έτος 2015
53. Αντιστράτηγος ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 60,00 Για έτη 2014 & 2015
54. Υποστράτηγος ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 30,00 Για έτος 2015
55. Ταξίαρχος ΤΖΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45,00 Εγγραφή &

Συνδρομή 2015
56. Κ/Δ ΤΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30,00 Για έτος 2015
57. Κύριος ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30,00 Για έτος 2015
58. Έφ. Υπολ/γός ΦΩΤΙΟΥ ΕΜΜΑΝ. 100,00 Για έτη 2013, 2014

& 2015
59. Υποστράτηγος ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 60,00 Για έτη 2014 & 2015
60. Λοχαγός ΣΥΡΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 30,00 Για έτος 2015
61. Κύριος ΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 44,00 Για έτος 2015
62. Κυρία ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 30,00 Για έτος 2015
63. Υποστράτηγος ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 30,00 Για έτος 2015
64. Υποστράτηγος ΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30,00 Για έτος 2015
65. Υποστράτηγος ΣΒΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30,00 Για έτος 2015
66. Αντ/ρχης ΒΙΛΛΙΟΣ ή ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝ. 30,00 Για έτος 2015

Ο Ταμίας

Ευάγγελος Γατσούλης

Συνταγματάρχης ε.α.

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

TA NEA THΣ ΛEΣXHΣ

KATAΔPOMEΩN & IEPOΛOXITΩN

Τριμηνιαίο όργανο της Λέσχης 
Kαταδρομέων & Iερολοχιτών

ΚΩΔ. 01 6392

ΓPAΦEIA: Μαυρομιχάλη 15
Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ

Tηλ. 210 3235907 & 210 3213534
e-mail: info@lki.gr

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

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Ο ΝΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΤΕ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΕΣΧΗ ΕΙΝΑΙ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθ. λογαρ. 6901-128799-019 EUR.

ΙΒΑΝ GR 4701719010 0069 0112 8799 019

Καταργούνται όλοι οι παλαιότεροι λογαριασμοί

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ

ΤΗ ΣΥΝΔΡOΜΗ

ΣΑΣ. 

ΕΙΝΑΙ O

ΜOΝΑΔΙΚOΣ

ΠOΡOΣ ΤΗΣ

ΛΕΣΧΗΣ ΜΑΣ,

ΕΙΝΑΙ Η

ΑΝΑΠΝOΗ ΜΑΣ!
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Yποστράτηγος ε.α.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΠΟΛΑΝΟΣ

Απεβίωσε στις 28 Μαΐου και ετάφη στο Νε-
κροταφείο Παπάγου στις 29 Μαΐου 2015.

Ο Αναστάσιος Ποπολάνος γεννήθηκε το
1931 στην Παροικιά της Πάρου. Εισήλθε στη
ΣΣΕ στις 7 Ιουνίου 1950 και απεφοίτησε το
1952 (Τάξεως 1952).

Ονομάσθηκε Ανθυπολοχαγός Πεζικού.
Εξελίχθηκε μέχρι το βαθμό του Υποστρατή-
γου. Υπηρέτησε σε Μονάδες του Όπλου του
καθώς και σε γενικές θέσεις, σε καθήκοντα
εκάστοτε ανάλογα του βαθμού του. Τιμήθη-
κε με το Χρυσό Σταυρό του Γεωργίου του Α’

μετά Ξιφών, Χρυσόν Σταυρόν του Φοίνικος, Μετάλλιον Στρατιωτικής
Αξίας, Ταξιάρχη του Χρυσού Σταυρού του Φοίνικος. Ήταν συνεπές και
ενθουσιώδες μέλος της Λέσχης μας. Σημειώνεται ιδιαιτέρως, ότι χάρη
στις επίμονες και σοβαρές προσπάθειές του τοποθετήθηκε σε εξαιρε-
τικόν σημείον το Μνημείο του Ιερού Λόχου στην Σύρο. Πάντοτε χαμο-
γελαστός και καλότροπος, με την αρχοντιά και ευγένειά του, έδινε ευχά-
ριστη ατμόσφαιρα στις παρέες μας και στις εκδηλώσεις της Λέσχης μας.

Τον νεκρόν απεχαιρέτισε με εξαιρετικόν επικήδειο λόγο που εξεφώνη-
σε από στήθους ο συμμαθητής του και Πρόεδρος του Συνδέσμου της Τά-
ξεως 1952, Υποστράτηγος ε.α. Βασίλειος Ανδρουλιδάκης, ο οποίος είπε:

Στρατηγέ Αναστάσιε Ποπολάνο.
Φίλε, Συμμαθητή, Αδελφέ Τάσο!
Είμαστε εδώ οι συμμαθητές σου, αυτοί οι ονειροπόλοι που μαζί σου

πέρασαν την πόρτα της “Εθνικής Εκκλησίας” την 7 Ιανουαρίου 1950.
Την πόρτα - με τα δεδομένα της εποχής - που οδηγούσε στην προ-

σφορά και την θυσία· όχι τον βιοπορισμό. Τότε που άρχιζε το όνειρο
Τάσο. Δεν είμαστε δυστυχώς, όλοι εδώ. Οι περισσότεροι έχουν φύγει.
Αλλά και πάνω στους εναπομείναντες, ο χρόνος χωρίς οίκτο έχει κάνει
τη δουλειά του. Έτσι, μόνον οι δυνάμενοι είναι εδώ. Όμως Τάσο με
υπερβατικό συλλογισμό είμαστε όλοι εδώ! Για να υποκλιθούμε στο
φέρετρό σου και να σε αποχαιρετίσουμε προσωρινά.

Η εν ζωή διαδρομή σου ήταν απόλυτα επιτυχής. Χάραξες ανεξίτη-
λους δρόμους, δίδαξες, φώτισες. Στην στρατιωτική σου καριέρα κατα-
ξιώθηκε τον ανώτατο βαθμό της ιεραρχίας. Και στην κοινωνική σου
διαδρομή συγκρότησες μια λαμπρή οικογένεια με την αγαπημένη σου
σύζυγο Ρούλα. Παρέδωσες στην κοινωνία μια αξιόλογη προσωπικότη-
τα, το γιο σου Στέλιο (Υποναύαρχο του Λιμενικού Σώματος) και αξιώ-
θηκες να παίξεις με τον εγγονό σου που φέρει το όνομά σου.

Στους ανθρώπους που γνώρισες σε όλη σου τη ζωή στρατιωτικούς
υφισταμένους και προϊσταμένους σου καθώς και στον κοινωνικό σου
περίγυρο, τα συναισθήματα που προκάλεσες σε όλους ανεξαιρέτως
για την προσωπικότητά σου ήταν ο σεβασμός, η εκτίμηση και η αγάπη.

Αν οι άνθρωποι που σε γνώρισαν μπορούσαν να φαντασθούν αυτή
την στιγμή του αποχαιρετισμού, θα ήσαν εδώ κοντά σου και θα είχαν
πλημμυρίσει, όχι μόνον την περιοχή του ναού αλλά και ολόκληρη την
γύρω περιοχή.

Τώρα Τάσο έφυγες και συ. Το όνειρο τελείωσε! Εμείς που έχουμε
μείνει, ίσως να είμαστε χρεωμένοι με κοινωνικές μάχες που πρέπει
ακόμα να δώσουμε, δεν θα σου ζητήσουμε να μας κρατήσεις τις θέ-
σεις μας. Εξ άλλου εκεί κάτω, είναι αριθμημένες. Όμως, το μονοπάτι
να το κατεβαίνεις σιγά-σιγά, γιατί είναι βέβαιο ότι θα σε ακολουθή-
σουμε. Και να είσαι βέβαιος, σε αυτή τη διαδρομή θα ακούσεις έναν -
έναν από μας να φωνάζει το όνομά σου.

Στρατηγέ Ποπολάνο Αναστάσιε, φίλε, αδερφέ, διακεκριμμένε συμ-
μαθητή, διαμάντι της Τάξεως 1952.

Καλό σου ταξίδι.
Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών εύχεται, ο Θεός να τον ανα-

παύσει και να παρηγορεί τους οικείους του.

ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
Η 72η Επέτειος της Μάχης του Γιάννη Τσιγάντε

κατά των Ιταλών Καραμπινιέρων το 1943

Αρχές Ιουνίου 1942

Αίθουσα Γενικού Ελληνικού (της
Ελεύθερης Ελληνικής Κυβέρνησης)
Προξενείου του Καΐρου. Ο τότε Αν-
τιπρόεδρος και Υπουργός Εθνικής
Αμύνης Π. Κανελλόπουλος δίνει τις
τελευταίες οδηγίες του προς την
12μελή ομάδα του Ταγματάρχου
Γιάννη Τσιγάντε «Μην ξεχνάτε τον
όρκο σας. Καμιά θυσία δεν είναι
μεγάλη όταν γίνεται για το μεγαλείο
της Πατρίδος και για τη δόξα της.
Πηγαίνετε στο καλό και ο Θεός μαζί
σας. Η νίκη είναι δική μας». Η απάν-
τηση του Γιάννη Τσιγάντε δεν θα
μπορούσε να ήταν διαφορετική από
τις απαντήσεις στρατιωτικών ηγη-
τόρων όλων των εποχών, σε παρό-
μοιες περιπτώσεις, δηλαδή: «Κύριε
Πρόεδρε σας διαβεβαιούμε ότι θα
πράξουμε το καθήκον μας προς
την πατρίδα με πάθος και πειθαρχία
και δεν θα φεισθούμε ούτε αυτής
της ζωής μας, για να φέρουμε σε
αίσιο πέρας την αποστολή μας για
τη δόξα και το μεγαλείο της Ελλά-
δος μας» (Δ. Γυφτόπουλου, μέλους
της Αποστολής Μυστικές Αποστολές
στην εχθροκρατούμενη Ελλάδα).

Έτσι κι έγινε. Ο ήρωας αξιωματι-
κός, σύμφωνα με την υπόσχεσή
του, δεν εφείσθη ούτε αυτής της
ζωής του, πίπτοντας ηρωικώς μα-
χόμενος για τη δόξα και το μεγαλείο
της Ελλάδος μας.

Αυτή την επέτειο θέλησε να τι-
μήσει η Λέσχη Καταδρομέων Ιερο-
λοχιτών με πρόεδρο τον Αντγο Κ.
Καλαντζή με μία σεμνή τελετή που
πραγματοποιήθηκε την 5/4/2015,
στον προ του ηρώου χώρο στη δια-
σταύρωση των οδών Αλεξάνδρας
και Πατησίων.

Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους: οι Ταξίαρχοι Σ. Βα-
ζούρας εκπρόσωπος του Αρχηγού
ΓΕΣ και Σ. Παναγιωτάκης Διοικητής
13ης ΔΕΕ, ο Συνταγματάρχης Μ.
Πλουμής εκ μέρους Διευθυντού
ΔΕΔ, οι καταδρομείς ετ Α/ΓΕΕΘΑ

Στρατηγός Ι. Βερυβάκης και ο ετ
Διοικητής Στρατιάς Αντιστράτηγος
Κ. Κόρκας Ιερολοχίτης, ο Ταξίαρχος
Α. Δημητρόπουλος Πρόεδρος Πα-
νελληνίου Ενώσεως Αξιωματικών
ΠΔ, Αντιστράτηγοι Α. Καμπουρίδης
και Χ. Φωτόπουλος, Υποστράτηγος
Δ. Ρούκας, Π. Δημητρουλόπουλος
Πρόεδρος Αποστράτων Αστυνομίας,
Συνταγματάρχες Β. Μαντασάς, Ε.
Μπουκίδης εκπρόσωπος της ΕΑΑΣ, Ε.
Λιόντας το Διοικητικό Συμβούλιο της
Λέσχης Καταδρομέων – Ιερολοχιτών
από τους Αντιστρατήγους Κ. Καλαντζή
Πρόεδρο Γ. Παπαδόπουλο που είχε
την επιμέλεια της εκδηλώσεως και
ήταν ο κεντρικός ομιλητής, τους Υπο-
στράτηγο Κ. Γεωργαντά αντιπρόεδρο,
εφ. Αξ/κούς και Υπαξ/κούς Π. Βενε-
τσάνο, Ι. Παπαδάκη, Κ. Τουρναβίτη,
εκπρόσωπος Εθνικών Αντιστασιακών
Οργανώσεων Δ. Γερογιάννης, εκπρό-
σωποι του Μυστικού Πολέμου 1941-
44, ειδικότερα οι επιζώντες της Ορ-
γάνωσης «Αγωνιζομένη Ελλάς» Ι. Κορ-
μάς και Μ. Τουρναβίτης, συγγραφέας
του χρονικού της Οργανώσεως, ο
ιδιοκτήτης βιβλιοπωλείου Ιστορικών
Βιβλίων Ι. Γιαννάκενας καθώς και

φίλοι και συγγενείς των τιμωμένων
της περιόδου 1941-1944.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε:
Επιμνημόσυνη δέηση χοροστα-

τούντος του Ταξιάρχου των κατα-
δρομέων πρωτοπρεσβυτέρου Γεωρ-
γίου Αποστολακίδη, προσφώνηση του
προέδρου Αντιστρατήγου Κ. Καλαντζή,
εκφώνηση πανηγυρικού από τον Αν-
τιστράτηγο Γ. Παπαδόπουλο και κα-
τάθεση στεφάνων. Τιμές απέδωσε η
μπάντα του Δήμου Αθηναίων.

Στην προσφώνησή του ο κ. Κα-
λαντζής είπε ότι «συγκεντρωθήκαμε
εδώ σήμερα –όπως κάθε χρόνο–
για την απότιση του ελαχίστου φό-
ρου τιμής –σε σχέση με την προ-
σφορά τους– στους πεσόντες ήρωες
που προσέφεραν ότι πολύτιμο είχαν,
τη ζωή τους, χάριν της ελευθερίας
της πατρίδος μας.

Κατά την ομι-
λία του, ο έγ-
κριτος ομιλητής
Γ.  Παπαδόπου-
λος, έκανε σύν-
τομη αναδρομή
στα της συγκρο-
τήσεως της Αποστολής Τσιγάντε, στην
μεταφορά της στην κατεχόμενη από
τον Άξονα Ελλάδα, στην εκπλήρωση
της αποστολής της στον Ελλαδικό
χώρο με βασικότερο μέρος αυτής
«Συγκρότηση Συμβουλίου πολιτικών
Αρχηγών υπό τον αρχιεπίσκοπο Δα-
μασκηνό για συντονισμό δράσεως
των Αντιστασιακών Οργανώσεων, στη
συμπλοκή του Ι. Τσιγάντε με Ομάδα
Ιταλών στις 14/1/1943 στο κτίριο όπου
στεγαζόταν η Οργάνωση Πατησίων 86
και στο ηρωικό τέλος του Ι. Τσιγάντε.

Ο κ. Παπαδόπουλος έκανε μνεία
στους συνεργάτες του Τσιγάντε κα-
θώς και στις άλλες Οργανώσεις του
Μυστικού Πολέμου.

Κλείνοντας το παρόν, προσθέ-
τουμε ότι η Αποστολή του Γιάννη
Τσιγάντε επιβιβάστηκε από τη Βη-
ρυτό την 24η Ιουλίου 1942 στο Αγ-
γλικό υποβρύχιο «Πρωτεύς» και μετά

πλου 7 ημερών εν καταδύσει, απο-
βιβάστηκε την 31η Ιουλίου στον
όρμο Γυαλός της Μάνης.

Εκείθεν μεταφέρθηκε στο παρα-
θαλάσσιο χωριό Σκουτάρι απ’ όπου
11 Αυγούστου απέπλευσε με καΐκι
για τον Πειραιά όπου έφθασε στις
20 Αυγούστου, για να ξεκινήσει τη
θρυλική δράση της. Αξίζει εδώ να
παρατεθεί η ημερησία διαταγή του
κυβερνήτη του σκάφους πλωτάρχη
Αλεξάντερ, αμέσως μετά την κα-
τάδυση του υποβρυχίου:

Ημερησία Διαταγή 24/7/1942

Αξιωματικοί και Ναύτες

«Στο σκάφος μας φιλοξενούμε

τους γενναιότερους άνδρες του πα-

ρόντος πολέμου οι οποίοι μεταβαί-

νουν να αγωνισθώσι δια την ελευ-

θερία της πατρίδος των.»

Πλωτάρχης Αλεξάντερ

Υπό του Υποστρατήγου εα Ιωάννη Δάφνη

Στις 18 Μαΐου 2015, Δευτέρα βράδυ, στην Ταβέρνα «Ο Μπάμπης» στην οδό Αμφιάλης, οι βε-
τεράνοι Αλεξιπτωτιστές της 2ας Μοίρας Αλεξιπτωτιστών, πραγματοποίησαν την 48η (υπο-

γραμμίζεται: Τεσσαρακοστή όγδοη!) συνάθροισή τους για να πιουν το κρασάκι τους, να θυμη-
θούν τα νιάτα τους και να πιάσουν τα επίπεδα ενθουσιασμού ο οποίος κυριαρχούσε πάνω
τους, όταν ήταν “εικοσάχρονα παιδιά”, στρατεύσιμοι Καταδρομείς Αλεξιπτωτιστές. Προσήλ-
θαν πάνω από εκατόν πενήντα!

Συμμετείχαν επίσης, ο Στρατηγός Φράγκος Φραγγούλης, επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ, ο Υποστρά-
τηγος ε.α. κ. Γεώργιος Μαυρεπής (διετέλεσε Διοικητής της 2ας ΜΑΛ), ο Συνταγματάρχης ε.α.
κ. Μιχ. Κίτσιος (διετέλεσε Διοικητής της 2ας ΜΑΛ), ο Υποστράτηγος ε.α. κ. Θωμάς Σταφυλάς, ο
Ταγματάρχης ε.α. Παρασκευάς Μπόλαρης, οι διατελέσαντες Έφεδροι Αξιωματικοί της 2ας

ΜΑΛ κ.κ. Φαΐλος Κρανιδιώτης, Αλέξανδρος Κόντος, Δουβής κ.ά. Από την Λέσχη Καταδρομέων
και Ιερολοχιτών συμμετείχαν ο Υποστράτηγος ε.α. Κων. Γεωργαντάς Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
(υπηρέτησε ως Λοχαγός στην 2α ΜΑΛ), ο Έφ. Ανθλγός κ. Πέτρος Βενετσάνος μέλος του Δ.Σ.
κ.ά..

Οι συντονιστές της εκδηλώσεως προσέφεραν και αναμνηστικό δίπλωμα σε όσους προσήλ-
θαν.

Επαινούμε και συγχαίρουμε τους παλιούς κομμάντος Αλεξιπτωτιστές. Τους ζηλεύουμε για
τον ενθουσιασμό τους, για την αγάπη τους για τη Μονάδα που υπηρέτησαν την οποίαν εκδη-
λώνουν έμπρακτα και ανελλιπώς σε πείσμα του χρόνου που περνάει και των δυσχερειών που
συσσωρεύονται! Τους ζηλεύουμε για το φρόνημα που είχαν και διατηρούν!

Τους ευχόμαστε να συνεχίσουν
απτόητοι! Άλλωστε μόνον 52 χρόνια
τους μένουν μέχρι να πραγματοποι-
ήσουν την εκατοστή ετήσια συνάν-
τησή τους!

Ιδιαίτερα πολλά συγχαρητήρια αξί-
ζουν στον Κώστα τον Τσιχλιά που εί-
ναι ο εμπνευστής της εκδηλώσεως
και η κινητοποιός δύναμη για την
πραγματοποίησή της, όλα αυτά τα
χρόνια.

ΜΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ
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ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΕΣ

Στις 24 Μαΐου 2015, τελέσθηκε στο Μνημείο των ΛΟΚ στο Καβούρι, το κατ’ έτος τε-
λούμενο Μνημόσυνο των Πεσόντων Καταδρομέων και Ιερολοχιτών στους Αγώνες

του Έθνους.
Την τελετή οργάνωσε η Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων του ΓΕΣ. Παρέστησαν ο

Υπουργός Εθνικής Αμύνης, Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, η Στρατιωτική Ηγεσία, πολ-

λές αντιπροσωπείες. Προσήλθαν να αποτίσουν φόρο τιμής πολλοί παλαιοί Καταδρο-
μείς από όλη την Ελλάδα.

Κατωτέρω δημοσιεύουμε πεεριγραφήν της τελετής από τον Υποστράτηγο ε.α. κ.

Ιωάννη Δάφνη (Μέλος της Λέσχης μας) και την Ομιλία του Διευθυντού Ειδικών Δυνά-

μεων κ. Νικολάου Μανωλάκου.

“Παιδιά με ατσάλινα χέρια

Γεμάτα με θάρρος κι ορμή

Στα χέρια σας είναι η δόξα

Της πατρίδος μας και η τιμή”

Αυτό είναι μια στροφή του Ύμνου των

Ιερολοχιτών Μέσης Ανατολής που

ήταν και οι πρόδρομοι των σημερινών κα-

ταδρομέων. Επάνω στα ίχνη αυτού του

σκοπού βαδίζουν οι καταδρομείς από το

1946, οπότε ιδρύθηκαν οι πρώτες μονά-

δες μέχρι σήμερα.

Τους πεσόντες στους αγώνες του

Έθνους Καταδρομείς και Ιερολοχίτες,

τίμησε η Στρατιωτική Ηγεσία την 24-5-15

σε μια σεμνή τελετή στο Ηρώο του Λόφου

Βουλιαγμένης, που οργανώθηκε από την

Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων του ΓΕΣ.

Στην εκδήλωση παρέστησαν οι:

Υπουργός Εθνικής Αμύνης Π. Καμμένος,

Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Αρχηγοί

ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μ. Κωσταράκος,

ΓΕΣ Αντιστράτηγος Β. Τελλίδης, Αντγος

Α. Ηλιόπουλος ΑΥ/ΓΕΣ, Αρχηγός Στό-

λου Αντιναύαρχος Γ. Γιακουμάκης, Διοι-

κητής ΑΣΔΥΣ Αντιστράτηγος Δ. Μπαλα-

φούτης, Αντιστράτηγος Δ. Θωμαΐδης

Δ/κτής ΣΕΘΑ, Διευθυντής και Υποδιευ-

θυντής ΔΕΔ Υποστράτηγος Ν. Μανωλά-

κος και Συνταγματάρχης Σ. Κολοκούρης.

Υποστράτηγος Β. Κουκουλομάτης και

Ταξίαρχοι Ν. Χιονής και Γ. Τζιτσικώστας

των επιτελείων ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ, οι Διοι-

κητές Ταξίαρχος Ε. Μπούνας 13 ΔΕΕ,

Αντισυνταγματάρχης Θ. Δημάκος

ΣΧΑΛ, Συνταγματάρχης Κ. Γούναρης

ΚΕΕΔ, οι ε.τ. Αρχηγοί Στρατηγοί Ι. Βερυ-

βάκης ΓΕΕΘΑ, Ε. Καπραβέλος, Χ. Μα-

νωλάς ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Κ. Κόρκας

ε.τ. Δ/τής Στρατιάς

Ιερολοχίτης εν ενερ-

γεία, βουλευτές εκ-

πρόσωποι του Κοι-

νοβουλίου. Εκπρό-

σωπος του Δημάρ-

χου Βουλιαγμένης,

μέλη του Δ.Σ. της

Ε.Α.Α.Σ., πρώην και

νυν, Αντιστράτηγος

Ι. Κρασσάς, Συνταγ-

ματάρχης Ε. Μπουϊ-

κίδης ως εκπρόσω-

πος του προέδρου,

αντιπροσωπεία της

Λέσχης Καταδρομέ-

ων - Ιερολοχιτών με:

Αντιστρατήγους Κ.

Καλαντζή Πρόεδρο,

Χ. Φωτόπουλο, Α.

Καμπουρίδη, Υπο-

στρατήγους Κ.  Γε-

ωργαντά, αντιπρό-

εδρος Ι. Δάφνη, Τα-

ξίαρχο Π.Δ. Α. Δη-

μητρόπουλο, Υποστράτηγο Γ. Μαυρεπή,

Συνταγματάρχη Β. Μαντάσσα, Εφέ-

δρους Υπαξκούς Κ. Τουρναβίτη και Ι.

Παπαδάκη. Παρέστησαν επίσης εκπρό-

σωποι Περιφέρειας Αττικής, ο Ιωσήφ

Κυπραίος εκπρόσωπος της Κυπριακής

Πρεσβείας, Σπουδαστές και Σπουδά-

στριες ΣΣΕ και ΣΑΝ, Αξιωματικοί ε.ε.

όλων των βαθμών υπηρετούντων στο Λε-

κανοπέδιο και εν αποστρατεία παλιοί κα-

ταδρομείς, συγγενείς και φίλοι αυτών και

πλήθος κόσμου.

Τιμές απέδωσε άγημα Καταδρομέων

και η ΣΜ ΑΣΔΥΣ. Την επιμέλεια της εκ-

δηλώσεως είχε ο Συνταγματάρχης Μ.

Πλουμής του επιτε-

λείου ΔΕΔ, βοηθού-

μενος από τους Ταγ-

ματάρχη Αλεξίου

και Αρχιλοχία Δ.

Παπαϊωάννου.

Το πρόγραμμα πε-

ριελάμβανε:

Επιμνημόσυνη δέ-

ηση, προσκλητήριο

πεσόντων, εκφώνη-

ση πανηγυρικού από

τον Διευθυντή

ΔΕΔ/ΓΕΣ, χαιρετι-

σμό από τον Υπουρ-

γό Εθνικής Αμύνης

και κατάθεση στε-

φάνων.

Ο Διευθυντής

ΔΕΔ/ΓΕΣ Στρατη-

γός Ν. Μανωλάκος,

παρουσιάζοντας το

χρονικό της ημέρας,

αναφέρθηκε στην

κατασκευή του Μνη-

μείου το 1953, από τον Διοικητή ΚΕΜΚ

Στρατηγό Α. Καλίνσκη, προς τιμήν των

πεσόντων 89 Αξιωματικών και 595 οπλι-

τών των καταδρομών, είπε ότι οι πεσόν-

τες, ως συνεχιστές των Λεωνίδα, Κων/νου

Παλαιολόγου, Σαμουήλ, Π. Μελλά, Δα-

βάκη και ως στρατιώτες της Ελλάδος,

έχοντας ως προμετωπίδα το ρητό «Ο τολ-

μών νικά», διακρινόμενοι για το θάρρος,

την ανδρεία, πίστη στο καθήκον και την

αγάπη προς την πατρίδα, έφεραν επιτυ-

χώς εις πέρας όλες τις αποστολές από την

Βόρεια Αφρική στα νησιά του Αιγαίου

στην Ηπειρωτική Ελλάδα και Κύπρο, μη

φειδόμενοι της ζωής τους. Ο έγκριτος

ομιλητής έδωσε τη διαβεβαίωση, ότι οι

σημερινοί καταδρομείς σε πνεύμα ομο-

ψυχίας με τους άλλους συναδέλφους τους

θα ακολουθήσουν το παράδειγμα των

προγόνων που έπεσαν ηρωικώς μαχόμε-

νοι για τις πανανθρώπινες αξίες και για

τα Εθνικά Ιδεώδη.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Υπουργός εί-

πε ότι «ήλθαμε εδώ για να απευθύνουμε

δημόσιο έπαινο σ’ αυτούς που έπεσαν

ηρωικώς μαχόμενοι υπέρ βωμών και

εστιών για την Ελλάδα που μας ενώνει,

προσθέτοντας ότι έχουμε ανάγκη αυτών

των εκδηλώσεων που εκτός των αλλων

καλλιεργούν στην ψυχή μας την υπερη-

φάνεια για τα κατορθώματα των προγό-

νων μας. Ο κ. Υπουργός, διακρίνοντας

μέσα στο πλήθος βετεράνους και απο-

στράτους της αναφερόμενης δεκαετίας,

έπλεξε το εγκώμιο αυτών και εκφράστη-

κε λίαν επαινετικά για το επιτελούμενο

σήμερα έργο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κλείνοντας το παρόν σημείωμα, θεω-

ρούμε ότι οι 202 Ιερολοχίτες αλεξιπτωτι-

στές υπό τον Διοικητή Σχη Τσιγάντε με

συμμετοχή του τότε Ανθ/γού Κ. Κόρκα

που πραγματοποίησαν την 31-10-1943

αεραπόβαση στη Σάμο, οι σταυραετοί της

Γ’ Μοίρας Καταδρομών των Ε. Ζαχαρά-

κη και Π. Παπαθανασίου - δυο χρόνια

πριν είχαν λύσει την πολιορκία της Κόνι-

τσας - που έκαναν στις 13-8-1949 απόβα-

ση με φουσκωτά στις Πρέσπες και οι 400

αξ/κοί και οπλίτες της Α’ Μοίρας κατα-

δρομών που επιβαίνοντες σε 15 Νord At-

las 21-22-07 1974 αποβιβάστηκαν στο

Α/Δ Λευκωσίας, χαράσσουν τον δρόμο

που θα ακολουθήσουν οι νεότεροι κατα-

δρομείς, πράγμα που ανεπιφύλακτα θα

ακολουθήσουν.

ΟΙ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Υπό του υποστρατήγου ε.α

Ιωάννη Δάφνη

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΣ
Κύριε Υπουργέ,
Κύριοι Βουλευτές,
Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,
Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Στρατού,
Κύριε Αρχηγέ του Στόλου,
Κύριε Επίτιμε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Άμυνας,
Κύριε Επίτιμε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Στρατού,
Κύριε Α’ Υπαρχηγέ του ΓΕΣ,
Κύριε Διοικητά της ΑΣΔΥΣ,
Κύριε Διοικητά της ΣΕΘΑ,
Αξιότιμοι Στρατηγοί, Ναύαρχοι, Πτέραρχοι,
Κύριε Δήμαρχε του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,
Πανοσιολογιότατε,
Κύριε εκπρόσωπε της Περιφέρειας των Αττικής,
Κύριοι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών,
Κύριε εκπρόσωπε της Πρεσβείας
της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Σεβαστοί Ιερολοχίτες και Καταδρομείς
Αξιωματικοι και Οπλιτες των Ειδικών Δυνάμεων,
Κυρίες και Κύριοι

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, για την τιμή που μας
κάνετε να παρευρίσκεσθε σήμερα μαζί μας, στο
«Μνημείο Πεσόντων Καταδρομέων».

Από το 1953, όταν έγινε αυτό το λιτό  μνημείο,
τελείται κάθε χρόνο μία σεμνή, επιμνημόσυνη δέηση,
στην οποία γιορτάζεται η μνήμη των πεσόντων Ιερο-
λοχιτών και Καταδρομέων, που θυσιάσθηκαν εκτελώντας
το καθήκον τους προς την Πατρίδα.

Τα παλικάρια, τη μνήμη των οποίων τιμούμε σήμερα,
πρόσφεραν τα πάντα στην πατρίδα ανιδιοτελώς. Μια
Πατρίδα, που σε εμάς τους Έλληνες η αγάπη μας
προς αυτήν  παραμένει άσβηστος πόθος  και συντηρείται
αμείωτος μέσα μας, όπως ακριβώς η μητρική αγάπη
που παραμένει αναλλοίωτη στο πέρασμα του χρόνου. 

Οι Αξιωματικοί και Οπλίτες, των οποίων τα ονόματα
έχουν χαραχθεί με χρυσά γράμματα στο Πάνθεον των
Ηρώων, έδωσαν τη ζωή τους για το Έθνος των Ελλήνων,
μη φειδόμενοι της νιότης τους, της οικογένειας που
άφηναν πίσω, χωρίς να διανοούνται καν ότι η θυσία
τους θα αποτελεί φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση
για τους χιλιάδες νέους, που φορούν κάθε χρόνο τον
ίδιο τιμημένο πράσινο μπερέ και δίνουν όρκο τιμής
στην Πατρίδα, ευελπιστώντας ότι αν τύχει, ο Θεός θα
τους δώσει την χαρά και την ευτυχία να αποδειχθούν
άξιοι συνεχιστές των προγόνων τους.

Και αν εμείς σήμερα, τιμούμε τους ηρωικούς συνα-
δέλφους μας, που έπεσαν στα πεδία των μαχών από
το 1942 και μετά, μέσα μας είμαστε περήφανοι γιατί

ως Καταδρομείς, θεωρούμε τα παιδιά αυτά, αλλά και
εμείς οι νεότεροι, ότι είμαστε συνεχιστές όλων των
Ελλήνων, που από την αρχαιότητα ακόμα, ποτέ δεν
δείλιασαν να πέσουν στη φωτιά, να αντιμετωπίσουν
πολύ περισσότερους και καλύτερα εξοπλισμένους αν-
τιπάλους.  Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι ήρωές μας
είναι συνεχιστές του πολυμήχανου Οδυσσέα, του ατρό-
μητου Λεωνίδα και των Σπαρτιατών του, του αυτοκρά-
τορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και των υπερασπιστών
της Πόλης, του καλόγερου Σαμουήλ και των γυναικών
του Ζαλόγγου, του Αθανάσιου Διάκου, του Υπολοχαγού
Παύλου Μελά, του Συνταγματάρχη Δαβάκη και τόσων
άλλων που πριν από το 1942, σήκωσαν το ανάστημά
τους και αντιμετώπισαν τους πολλούς και έως τότε,
δήθεν αήττητους και ατρόμητους.

Έτσι και τα δικά μας παιδιά, φορώντας τον πράσινο
μπερέ και τα διακριτικά των Καταδρομών, διακρίθηκαν
και θυσιάσθηκαν στα πεδία των μαχών της σύγχρονης
ελληνικής ιστορίας, ξεκινώντας, από τις επιχειρήσεις
του Ιερού Λόχου στην Τυνησία το 1942, στα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, έως και τους
αγώνες της μαρτυρικής Κύπρου το 1974.

Αλλά, θα ήταν αδικία να λησμονήσουμε του πεσόντες
λοκατζήδες που θυσίασαν  τη ζωή τους στη διάρκεια
του αδελφοκτόνου πολέμου 1945-1949, αντιμετωπί-
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ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΕΣ
ζοντας τον πιο σκληροτράχηλο μαχητή παγκοσμίως,
τον ίδιο τον Έλληνα. Οι μορφές αυτές, βρίσκονται
τώρα πάνω μας, μας κοιτούν, κουβεντιάζοντας με τους
νεκρούς αδελφούς τους, που η μοίρα αυτού του
τόπου, τους έλαχε να αντιμετωπίσουν και μας στέλνουν
μήνυμα: 

«Έλληνες, ποτέ ξανά Έλληνας νεκρός από ελληνικό

βόλι, γιατί ό,τι και αν πιστεύει, ό,τι και αν επιδιώκει,

είναι Έλληνας και μέσα του αγαπάει την Πατρίδα,

αγαπάει το μέλλον της Πατρίδας, αγαπάει τα παιδιά

της Πατρίδας».

Αυτό είναι το μήνυμα που θα πρέπει να πάρουμε

όλοι μας φεύγοντας σήμερα από εδώ, ότι οι Έλληνες
ενωμένοι δεν φοβούνται κανέναν, τα βάζουν με όλους
για το δίκιο της Πατρίδας. Είναι περήφανοι, αξιοπρεπείς
και έντιμοι! Και κυρίως έτοιμοι να δώσουν τη ζωή
τους για την Ελλάδα, όπως το έκαναν άλλωστε με
επιτυχία το 1940 στα βουνά της Ηπείρου και της Μα-
κεδονίας. 

Τότε, που οι λίγοι Έλληνες, χάρη στην ενότητα,
την ομοψυχία και την κατάλληλη και σιωπηρή προ-
ετοιμασία, κατατρόπωσαν τους γίγαντες της εποχής.

Ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων
του Γενικού Επιτελείου Στρατού, είμαι πολύ περήφανος
για το έργο που συντελείται σήμερα στις Ειδικές Δυ-
νάμεις και αναλογίζομαι όλες εκείνες τις ηγετικές
μορφές, που συνέβαλλαν στη συγκρότηση και την
εξέλιξή τους στα χρόνια που πέρασαν, δημιουργώντας

παρακαταθήκη για το μέλλον και παρέχοντας στην
Πατρίδα μας τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε
όλη την ελληνική επικράτεια, από το Ορμένιο έως τη
Γαύδο και από τους Οθωνούς έως το αγέρωχο Καστε-
λόριζο.

Ο θρυλικός πράσινος
μπερές, και τα συνθή-
ματα μας «Ο Τολμών
Νικά» και «Θαρσείν Χρη»,
στοιχειοθετούν το μή-
νυμα των Ειδικών Δυνά-
μεων προς τους δοκιμα-
ζόμενους Έλληνες, ότι
τίποτα δεν είναι αδύνα-
το.

Το Ελληνικό πνεύμα,
παρά τις αντιξοότητες,
μπορεί εύκολα να δια-
κριθεί και να κυριαρχή-

σει, αρκεί όλοι εμείς να είμαστε ενωμένοι και να μη
λησμονούμε την ιστορική μας διαδρομή. 

Σας διαβεβαιώ, ότι οι Ειδικές Δυνάμεις, θα συνεχίσουν
να σφυρηλατούν Έλληνες κοινωνικά ζωντανούς και
δραστήριους, έτοιμους να αντιμετωπίσουν με σθένος
και επιτυχία τα καθημερινά προβλήματα που εμφα-
νίζονται στην Χώρα μας, γιατί απλά ξέρουν πως να
ξεπερνούν και τα πιο δύσκολα εμπόδια. Να είστε σί-
γουροι, όπως κι εγώ, ότι οι άνδρες και οι γυναίκες
των Ειδικών Δυνάμεων θα συνεχίσουν να εκτελούν
το καθήκον και το χρέος τους προς την Πατρίδα ευ-
συνείδητα και παρά τις πρόσκαιρες αντιξοότητες,
εκπαιδεύοντας νέους ανθρώπους στο να αψηφούν
τον κίνδυνο και τη σωματική καταπόνηση, σύμφωνα
με το κάλεσμα της Πατρίδας.

Σας ευχαριστώ!

Αθήνα  22 Απριλίου 2015
Προς τη Λέσχη Καταδρομέων - Ιερολοχιτών

Κύριοι
Το Κείμενο που σας επισυνάπτω  δημοσιεύθηκε στην Εβδομαδιαία εφημερίδα ‘’ Βέροια ‘’,  της πόλης Βέροιας, την 1η Απριλίου 2015.
Είναι γραμμένο από τον Στρατηγό ε.α.  Αλέξανδρο Τρομπούκη, προφανώς έπειτα από τον σάλο που δημιούργησαν ορισμένοι σε βάρος των  ΜΥΚ μετά από την

παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα. 
Μου έκανε εντύπωση το ότι, ο Στρατηγός Τρομπούκης  αν και δεν προέρχεται από την Καταδρομική Οικογένεια υπερασπίστηκε δημόσια τις Ειδικές  Δυνάμεις, μια

και τα ΜΥΚ  εκεί υπάγονται, με ένα καταιγιστικό άρθρο όπως θα διαπιστώσετε.
Σκέφθηκα λοιπόν, μια και από την πλευρά της  Λέσχης μας επικρατεί απρόσμενη νηνεμία, να επικοινωνήσω με τον Στρατηγό κ. Τρομπούκη και να τον παρακαλέσω

να μου επιτρέψει να αναδημοσιεύσω το εν λόγω κείμενο στην Εφημερίδα της Λέσχης μας.
Με χαρά και ευχαρίστηση μου έδωσε την άδεια και σας το παραδίδω προς δημοσίευση. Κλήμης Όμηρος, Αρχιλοχίας ε.α.

Επιλέγουν να ζουν επικίνδυνα χωρίς να έχουν να

κερδίσουν απολύτως τίποτα. Μισθός άθλιος. Δόξα;

Μόνο εντός της μονάδας τους.  Πρέπει να είναι “αόρατοι’’,

κινούνται σχεδόν πάντα στο σκοτάδι, καμία δημοσιότητα

δεν επιτρέπεται. Ξέρουν ότι είναι υποχρεωμένοι να εκτε-

λέσουν ακόμα και την πιο παράλογη διαταγή.  Χωρίς δι-

σταγμό.  Είναι οι άνδρες των Ειδικών  Δυνάμεων. Μεταξύ

των οποίων και οι ΜΥΚ. Που τα τελευταία 24ωρα

δέχονται  “πυρά ’’ απ’ όσους αγνοούν τα βασικά για τις

Ένοπλες Δυνάμεις !!!

Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αποφασίσει

να θέσουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να εισπράξουν

στην καλλίτερη περίπτωση το “μπράβο’’  ενός συναδέλφου

τους  ή  του διοικητή τους; Μπορεί σε κάποιον  απ’

αυτούς να του λέτε κάθε πρωί καλημέρα,  χωρίς να

ξέρετε  ποια είναι η δουλειά του. Είναι συνήθως άνθρωποι

χαμηλών τόνων. Όχι δεν μοιάζουν με τους κινηματογρα-

φικούς Ράμπο. Είναι απλοί άνθρωποι. Αλλά και αποφα-

σισμένοι.

Η ψυχή  των Ειδικών Δυνάμεων είναι λίγες εκατοντάδες

επίλεκτοι μόνιμοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί με υψηλή

νοημοσύνη, κρύο αίμα, χαμηλό κέντρο βάρους, ύψος συν/πλην

1,70, σίγουρο πάτημα, καλή μέση και μυϊκό σύστημα φιδιού.

Αυτοί είναι οι δολιοφθορείς, εκτελεστές κατάσκοποι και

επικεφαλείς των αποστολών αυτοκτονίας.

Ο αθόρυβος κύριος που κάθεται δίπλα σας στο εστια-

τόριο ή στο μπαρ και δεν τον πιάνει το μάτι σας ίσως να

είναι ένας από αυτούς.

Η βασική διαφορά ενός κομάντο  από ένα απλό στρα-

τιώτη είναι ότι ο πρώτος ενεργεί εντός μια μικρής ομάδας

ή μόνος, γι’ αυτό πρέπει να μπορεί να αναλαμβάνει

πρωτοβουλίες, ενώ ο δεύτερος ενεργεί εντός ενός ευρύ-

τερου στρατιωτικού σχηματισμού και πρέπει να εκτελεί

επακριβώς τις διαταγές.

Σήμερα που ο τζιτζιφιογκισμός  είναι στιλ και η

αποφυγή  της στράτευσης αντί ντροπή είναι μαγκιά,

υπάρχουν ακόμη νεαροί που φιλοδοξούν να υπηρετήσουν

– μόνο εθελοντικά πλέον – στις Ειδικές Δυνάμεις.

Όποιος γνωρίσει από κοντά αυτά τα παιδιά θα διαπι-

στώσει πως στην πλειονότητά του χαρακτηρίζονται από

φυσική συστολή για τις ικανότητές τους, ρομαντισμό και

γνήσια διάθεση προσφοράς. Η εκπαίδευση των κομάντο

είναι σκληρή.

Εκτός των σωματικών ικανοτήτων, απαιτούνται μεγάλα

ψυχικά  αποθέματα. Όταν έρπεις πάνω στο σχοινί, για

να περάσεις ένα ποτάμι, ή κάνεις νυχτερινή αναρρίχηση

σε βράχο 40 – 50 μέτρων με αρνητική κλίση, είναι ταυτό-

χρονα και μια ψυχική δοκιμασία.

Οι Ειδικές δυνάμεις τυπικά μόνο  έχουν κάποια έδρα*

στην ουσία επιχειρούν παντού και σε χρόνους απλησία-

στους για μονάδα του τακτικού στρατού.

Τις κρύες νύχτες της ατελείωτης τηλοψίας, όταν ορι-

σμένοι φαφλατάδες τα λύνουν όλα με συνταρακτική ευ-

κολία, κάποιοι σοβαροί άνδρες  εκπαιδεύονται σκληρά

στα βουνά της ηπειρωτικής  χώρας και στις ακτές του Αι-

γαίου.

Γιατί στο δικό τους μερτικό πέφτουν τα δύσκολα……

Αλέξανδρος Τρομπούκης

Οι Ελληνικές Ειδικές Ένοπλες Δυνάμεις!
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«Το τρόπαιο αυτό ανήκει σ’ εσάς και

στον Ιερό Λόχο ελευθερωτή των

νησιών» είπε ο Βρετανός ταξίαρχος Moftar
παραδίνοντας στον Διοικητή του Ι. Λόχου
Συνταγματάρχη Χ. Τσιγάντε, το όπλο του παραδοθέντος
Γερμανού Στρατηγού.

Ο Γερμανός Στρατηγός Βάγκενερ, Διοικητής των Γερμα-
νικών Φρουρών του νησιωτικού Συμπλέγματος Δωδεκα-
νήσου, είχε δοκιμάσει επί ένα έτος τα δείγματα της ορ-
μητικότητας, πολεμικής αρετής, τόλμης και επιθετικού
πνεύματος των τολμηρών σταυραετών του Ελληνικού
Ιερού Λόχου Μέσης Ανατολής (Sacred Regiment κατά
τους Βρετανούς), που, αψηφώντας μύριους κινδύνους,
αγωνίστηκαν με σθένος και αυταπάρνηση για την απε-
λευθέρωση των νησιών και διατήρηση της Αιγαιοπελαγίτικης
θάλασσας, Ελληνικής Λίμνης.

Η 9η Μαΐου έχει προσδιοριστεί ως ημέρα λήξεως του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου και εορτάζεται από όλες τις νικήτριες
κατά του Άξονα χώρες. Αυτό έγινε με 6 διαδοχικές συν-
θηκολογήσεις της Wehrmacht με τελευταία –όπως θα
πει ο Στρατηγός Κορκας– στη Βίλα Αριάδνη Κρήτης 9
Μαΐου 1945. Πριν συνεχίσουμε στα της Σύμης, είναι
χρήσιμο να αναφερθούμε –επιγραμματικά έστω– σε μερι-
κούς σταθμούς του Β’ Π.Π.

23/10/1942: Νικηφόρα μάχη Ελ Αλαμέιν που άλλαξε
τον ρουν της Ιστορίας, από την 8η Βρετανική Στρατιά του
Στρατάρχου Μοντγκόμερυ με συμμετοχή της Ι. Ελληνικής
Ταξιαρχίας του Συν/χου Κατσώτα και 335 Μοίρας Διώξεως
(επισμηναγός Κέλλας) και του Ελληνικού Ιερού Λόχου
Μέσης Ανατολής μέχρι Καρχηδόνα. Ακολουθεί, Ιανουάριος
1943, η αντεπίθεση στο Στάλινγκραντ Στρατάρχης Ζού-
κωφ.

10/7/1943: Απόβαση Σικελίας: Ελληνικός Στόλος ΜΑ,
Αντιτορπιλλικά Βασίλισσα Όλγα, Πίνδος, Κανάρης, Μι-
αούλης, Αδρίας, Σαχτούρης, τρεις Ελληικές Μοίρες ΠΑ.

8/9/1943: Συνθηκολόγηση Ιταλίας, πέρασμα αυτής στο
Συμμαχικό Στρατόπεδο.

30-31/10/1943: Αεραπόβαση στη Σάμο με 202 Αλεξι-
πτωτιστές του Ελληνικού Ιερού Λόχου υπό τον Διοικητή
Χ. Τσιγάντε και συμμετοχή του τότε Ανθυπολοχαγού Κ.
Κόρκα. Δεύτερο 10ήμερο Νοεμβρίου 1943. Μάχη της
Λέρου Βρετανών – Ιταλών – Ελλήνων Ιερολοχιτών κατά
Γερμανών Αλεξιπτωτιστών. Καταβύθιση του Ελληνικού
αντιτορπιλικού Βασίλισσα Όλγα από γερμανικά Στούκας.
Ο Κυβερνήτης πλωτάρχης Γ. Μπλέσσας, πίπτει ηρωικώς
μαχόμενος, ως μοναδικός χειριστής του αντιαεροπορικού
του σκάφους.

1944: Μάχες Συμμάχων Στρατάρχης Αλεξάντερ 8η Βρε-
τανική Στρατιά, Μοντγκόμερυ 3η Αμερικανική Στρατιά,
Στρατηγός «θρύλος» Πάττον 3η Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία
Συνταγματάρχης Θ. Τσακαλώτος, στα Απέννινα Όρη –
Γοτθική Γραμμή κατά Γερμανικής Ομάδος Στρατιών του
Κέσσερλινγκ

22/9/1944: Απελευθέρωση Ρίμινι από την ΙΙΙ Ελληνική
Ορεινή Ταξιαρχία.

12 Οκτωβρίου 1944: Σμήνος 335 Μοίρας Διώξεως υπό
τον Σμηναγό Ε. Κοττά, προσβάλλει φάλαγγα υποχωρούντων
Γερμανών στη Γιουγκοσλαβία. Ο Κοττάς, εισερχόμενος
σε φραγμό αντιαεροπορικού πυρός χτυπιέται και πίπτει
ηρωικώς μαχόμενος στο δρόμο Ζάγκβοντ – Τζαβλάνικα
(Βοσνία).

Το αξιοσημείωτο εδώ είναι ότι οι σύμμαχοι είχαν, όχι
απλώς αεροπορική υπεροχή στην περιοχή, αλλά κυριαρχία
αέρος μέχρι Δούναβη, αλλά οι Γερμανοί είχαν ισχυρή
επίγειο αντιαεροπορική άμυνα.

Νύχτα 5ης προς 6η Ιουνίου 1944. D Day landing επιχείρηση
Overboard Νορμανδία. Ακτές αποβάσεως με κωδικές
UTAH, OMAHA, GOLD, JUNO, SWORD: σε 4266 αποβατικά
σκάφη με συνοδεία 722 πολεμικών πλοίων (ελληνικά
ΚΡΙΕΖΗΣ – ΤΟΜΠΑΖΗΣ) ενεργούν καταιγιστική απόβαση
στη Νορμανδία.

31η Ιουλίου δημιουργείται ρήγμα 30 χιλιομέτρων μέσω
του οποίου εξορμά η ΙΙΙ Αμερικανική Στρατιά του Πάττον
η οποία δια μιας κεραυνοβόλου προελάσεως τύπου
«blitzkrieg» 20/8/44, επιτυγχάνει κύκλωση και εκμηδένιση
της 7ης Γερμανικής Στρατιάς του Στρατηγού Κλούγκε.

Είχε προηγηθεί στη Νότια Γαλλία (Προβηγκία) στις 15
Αυγούστου, απόβαση αμερικανογαλλικών δυνάμεων, που
συνενώθηκαν μετά των δυνάμεων της Νορμανδίας.

Εδώ συμμετείχαν τα ελληνικά αντιτορπιλλικά Θεμιστο-
κλής, Πίνδος, Ναυαρίνο και Κρήτη καθώς και ελληνικά
αρματαγωγά που μόλις είχαν παραληφθεί.

(ΓΕΝ Πολεμικό Ναυτικό Ισχύς και Δόξα σελ. 64, Ουίνστ.
Τσώρτσιλ Β’ ΠΠ)

Το Παρίσι απελευθερώνεται στις 25/8/1944. Ανεπιτυχής

αντεπίθεση των Γερμανών στις Αρδέννες,
16/12/1944 (η αντεπίθεση των Αρδεννών
ήταν θέμα στις εισαγωγικές για την ΑΣΠ
1966).

Οι συμμαχικές στρατιές ενεργούν βιαία διάβαση του
Ρήνου και οι προωθημένες δυνάμεις πάλι του Πάττον
προελαύνουν στην Τσεχοσλοβακία (90 χιλιόμετρα από
την Πράγα) όπου συνενώνονται 25 Απριλίου 1945 με τα
σοβιετικά στρατεύματα επί του Έλβα π. και την 3η Μαΐου
επιτυγχάνεται επίσης συνένωση σοβιετικών μετά συμμα-
χικών δυνάμεων του στρατάρχου Μοντγκόμερυ.

Οι Δυτικοί σύμμαχοι απελευθερώνουν Βέλγιο και Κάτω
Χώρες και οι Σοβιετικοί του Στρατάρχου Ζούκωφ κατα-
λαμβάνουν το Βερολίνο 2 Μαΐου 1945.

Την εκδήλωση στη Σύμη τίμησαν με την παρουσία τους
οι:

Υπουργός Εθνικής Αμύνης Πάνος Καμμένος, Αρχηγοί
Στρατηγός Μ. Κωσταράκος ΓΕΕΘΑ, Αντιστράτηγος Β. Τελ-
λίδης ΓΕΣ, Διοικητής ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγος Μ. Μεϊμάρης.
Διοικητής 95 ΑΔΤΕ Υποστράτηγος Κ. Ματζάκος, Διοικητής
549 ΤΕ Ανχης Α. Πράγιας, Δήμαρχος Σύμης Ε. Παπακαλο-
δούκας, Αντιστράτηγος Κ. Κάρκας, Ιερολοχίτης ετΔ της
Στρατιάς Υποστράτηγος Ε. Δανιάς Πρόεδρος ΕΑΑΣ μετά
μελών Αντιστρατήγων Η. Παρασκευόπουλου, Σ. Κουτρή
Ταξ/χου Γ. Λέκκα, αντιπροσωπεία Λέσχης Καταδρομέων –
Ιερολοχιτών από τους Αντιστράτηγο Α. Καμπουρίδη, Συν-
ταγματάρχες Β. Μαντασσά, Φ. Καζαντζάκη, Ανθυπολοχαγούς
Π. Βενετσάνο, Β. Πανορμίτη και κυρία Κατερίνα σύζυγο
Ιερολοχίτη Αντιστρατήγου Π. Παπαθανασίου, οι Διευθύν-
τριες Δημοσίων Σχέσεων 95 ΑΔΤΕ Υπολοχαγός Μ. Μαστο-
ράκη μετά του βοηθού Υπαξ/κού Κ. Ζυγογιάννη και Δήμου
Σύμης Κ. Μεγαλούδη, εκπρόσωποι περιφερειακής και το-
πικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι Πολεμικού Ναυτικού,
Αεροπορίας και Σωμάτων Ασφαλείας, στελέχη και προ-
σωπικό των Επιτελείων του Υπουργού και Αρχηγών  ΓΕΕΘΑ
– ΓΕΣ, μαθητές  σχολείων και πλήθος κόσμου.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε: ειδική τελετή στο Μνημείο
πεσόντων Φ. Ζουγανέλη (Δ.133) ηγουμένου Χρυσάνθου
Μαρουλάκη στη Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πανορμίτη
Σύμης, Δοξολογία στον Ι. ναό του Τίμιου Προδρόμου,
προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Σύμης, Τήλου, Χάλκης,
Μεγίστης κ. Χρυσοστόμου, εκφώνηση πανηγυρικού από
τον Αντιστράτηγο Ιερολοχίτη Κ. Κόρκα, επιμνημόσυνη
δέηση στο Ηρώον της πόλεως, κατάθεση στεφάνων, πα-
ρέλαση και πρόγραμμα τοπικών παραδοσιακών χορών.

Ο κεντρικός ομιλητής, διακεκριμένος βετεράνος της
δεκαετίας 1940 (και Ι. Λόχου) καταδρομέας Στρατηγός
Κόρκας ετ Δ/τής Στρατιάς έκανε σύντομη αναδρομή των
γεγονότων των αρχών της αναφερόμενης δεκαετίας, στη
συγκρότηση των αναγεννώμενων Ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων, στις προθέσεις των αντιπάλων κρατών στο
χώρο, στην προσφορά και στα ολοκαυτώματα της χώρας
μας για την παγκόσμια ελευθερία, στις συνθήκες καταρ-
ρεύσεως του Άξονα, εστιάζοντας την ομιλία του στη
δράση του Ιερού Λόχου, ο οποίος μετά την καταιγιστική
προέλαση κατά μήκος των χωρών της Βόρειας Αφρικής,
μεταφέρθηκε Απρίλιο 1943 στα νησιά του Αιγαίου όπου,
επιχειρώντας με τη μορφή καταδρομικών αγώνων, κα-
τόρθωσε να διατηρήσει την περιοχή όπως ήταν, δηλαδή
ελληνική λίμνη και να απελευθερώσει τα Ελληνικά Δω-
δεκάνησα. Ο έγκριτος ομιλητής έκλεισε την χειμαρρώδη
ομιλία του με το επίγραμμα «Τα Δωδεκάνησα δεν μας τα
δωρίσανε. Εμείς οι Ιερολοχίτες με τη βοήθεια των Βρετανών
και των κατοίκων τα ελευθερώσαμε».

Την επιμέλεια της εκδηλώσεως είχαν από κοινού η Δι-
ευθύντρια 7ου ΕΤ (Δημοσίων Σχέσεων) 95 ΑΔΤΕ Υπολοχαγός
Μαριάννα Μαστοράκη για το στρατιωτικό μέρος και από
τον Δήμο Σύμης η τελετάρχης κα Μεγαλούδη, οι οποίες
κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για την άψογη ροή του προ-
γράμματος.

Ο στρατηγός Κ. Ματζάκος υποδεχόμενος την αντιπρο-
σωπεία της Λέσχης Καταδρομέων Ιερολοχιτών συμβούλεψε
αυτούς να επαναλαμβάνουν αυτό το ταξίδι κάθε χρόνο,
εγκωμιάζοντας συγχρόνως τους αγώνες του Ιερού Λόχου
για την απελευθέρωση της Δωδεκανήσου.

Σε ό,τι αφορά το μέρος της παρελάσεως στη Σύμη, οι
παριστάμενοι εντυπωσιάστηκαν από τους άψογους σχη-
ματισμούς των μαθητών, το υπερεκχειλίζον φρόνημα και
υπερηφάνεια Στρατιωτών  και Εθνοφυλάκων, στοιχεία
που αποτυπώνουν την πίστη και αποφασιστικότητα να
υπερασπιστούν τα θαλάσσια σύνορα της χώρας.

Η  πίστη και η αποφασιστικότητα καλλιεργούνται από
τους τοπικούς ηγήτορες στα πλαίσια του πνεύματος Μονάδας,
αλλά και από τις συχνές επισκέψεις στη μεθοριακή θαλάσσια
ζώνη του Διοικητού 95 ΑΔΤΕ Υποστρατήγου Κ. Ματζάκου.

Υπό του υποστρατήγου

Ιωάννη Δάφνη

Η 70η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΗ
Συμμετοχή προέδρου και μελών της ΕΑΑΣ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

Ηλέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών συμμετείχε την 7ην
Ιουνίου 2015 με αντιπροσωπεία μελών και φίλων της στίς εκ-

δηλώσεις της Σύρου, που τελούνται κατ' έτος ανελλιπώς από το
1994, εις μνήμην των Ιερολοχιτών που έπεσαν στα Νησιά του Αι-
γαίου στον Β' Παγκόσμιο πόλεμο.  Την οργάνωση και την τέλεση
των εκδηλώσεων είχε αναλάβει το το παράρτημα της ΕΑΑΣ του
νομού Κυκλάδων.

ΧΡΕΟΣ ΤΙΜΗΣ

ΣΤΟΝ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΟΥΚΙΔΗ

Το πρωΐ της Δευτέρας
27 Απριλίου 2015, τε-

λέσθηκε ειδικό εκκλησια-
στικό μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής
του Κωνσταντίνου Κουκί-
δη, του Εύζωνα ο οποίος
την 27η Απριλίου 1941,
περιβλήθηκε την Ελληνι-
κή σημαία που υπέστειλε
ο Γερμανός Λοχαγός προ-
κειμένου να ανεβάσει
στον ιστό, την σημαία της
Χιτλερικής Γερμανίας και
έπεσε στο βράχο κάτω
από την Ακρόπολη, βρί-
σκοντας τραγικό αλλά έν-
δοξο, μοναδικό θάνατο.

Την εκδήλωση, που
πραγματοποιήθηκε στον χώρο όπου  έπεσε ο Κουκίδης, στα «Ανα-
φιώτικα» (οδός Στρατώνος, δίπλα στο μικρό ναό του Αγίου Γεωργίου),
οργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Ποντίων Αξιωματικών «Αλέξανδρος
Υψηλάντης» (Πρόεδρος: Πτέραρχος ε.α. κ. Γεώργιος Τσαλουχίδης) σε συ-
νεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Αντιστράτηγος επίτιμος Δκτής Στρα-
τιάς κ. Γεώργιος Σοφιανίδης, ο οποίος παρουσίασε πλήρη και εμ-
περιστατωμένη ομιλία.

Έγινε μνεία και στον προσφάτως κοιμηθέντα Ιερομόναχο Νικό-
λαο Πιλάλη, ο οποίος για χρόνια πολλά ήταν η ψυχή της εκδηλώ-
σεως αυτής.

Από την Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών παρέστησαν ο Αν-
τιπρόεδρος του Δ.Σ. Υποστράτηγος ε.α. κ. Κων. Γεωργαντάς και ο
Υποστράτηγος ε.α. κ. Ρούκας Δημοσθένης.

Στην φωτογραφία στιγμιότυπο από το τρισάγιον εις το Ηρώον

των Ιερολοχιτών. Αριστερά του Ιερέως διακρίνεται ο πρόεδρος

της ΕΑΑΣ Στρατηγός ε.α. Δανιάς Eυάγγελος και δεξιά του Ιερέως

ακριβώς στο βάθος ο Ιερολοχίτης Στρατηγός ε.α. Κόρκας

Κων/νος, που εκφώνησε σε άλλη τελετή το ιστορικό των επι-

χειρήσεων κατά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο στις Κυκλάδες όπου

έδρασε και ο ίδιος.

Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο των πεσόντων Ιερολοχιτών

εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης Καταδρομέων

και Ιερολοχιτών από το μέλος της Διοίκησης κύριο Κώστα Τουρ-

ναβίτη εφ.Λοχία των Ειδ. Δυνάμεων.
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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

Μαυρομιχάλη 15

Τ.Κ. 10679 Αθήνα

Τηλ. 210 3235907 ή 210 3213534

FAX: 210 3213534

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;

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Το σημερινό μας
θέμα δεν είναι να

εντοπίσουμε τους
υπεύθυνους που
έφεραν την χώρα, από απόψεως οικονομικής
κατάστασης και όχι μόνον , σ’ αυτήν την
άθλια και θλιβερή από πάσης πλευράς ει-
κόνα. Η Κρίση και καταδίκη αυτών ανήκει
στο μέλλον. Δυστυχώς! αυτοί που διοίκησαν
την Ιστορική Ελλάδα, μετά την μεταπολί-
τευση, πλην λαμπρών εξαιρέσεων, δηλαδή
(Πρωθυπουργοί, Υπουργοί, κομματάρχες και
συνδικαλιστές), υπήρξαν κατώτεροι των πε-
ριστάσεων, χωρίς ηγετικά προσόντα, μικρό-
νοες και χωρίς οράματα και προπαντός δέ-

σμιοι της ψηφοθήρευσης και τίποτε άλλο. 

Σήμερα θα προσπαθήσουμε να θίξουμε,
υπό την παρούσα κατάσταση, το άμεσο,
καυτό και αναγκαίο προς επίλυση θέμα «Τι
μέλλει γενέσθαι». 

Προσωπικά πιστεύω, σήμερα που ζούμε
δυστυχώς υπό την απειλή του φάσγανου
του Μνημονίου ένα είναι βέβαιο ότι, ο Ελ-
ληνικός λαός χρειάζεται μια δίκαιη, αντικει-
μενική και Εθνική Κυβέρνηση (εννοώ όλες
οι παρατάξεις μαζί), με οράματα και απο-
φασιστικότητα, να πάρει τα λιγότερο οδυ-
νηρά μέτρα, που προαπαιτούνται, χωρίς
συμπολίτευση και αντιπολίτευση, για όσο
θα χρειασθεί, ώστε να μην υπάρχουν εκκω-
φαντικές κορώνες ανεύθυνων και ηρωικών
πράξεων εκ του ασφαλούς, μέχρις ότου η
Ελλάς ορθοποδήσει. 

Προτού παραθέσω παρακάτω τις απόψεις
μου, θα ήθελα ακόμη να επισημάνω ότι,
είναι βέβαιο μόνο στο άκουσμα της επίσημης
πτώχευσης της χώρας μας θα προέκυπταν
αμέσως τεράστιες ελλείψεις σε είδη πρώτης
ανάγκης και το επόμενο στάδιο είναι, ότι
θα επικρατήσει χάος στη χώρα μας. Σήμερα
πλέον, τα μέτρα που απαιτούνται στην κα-
τάσταση αυτή που βρίσκεται η χώρας μας,
κατά τη γνώμη μου, είναι: 

ΠΡΩΤΟΝ: Οι πολιτικοί άνδρες της χώρας
μας και όσοι άλλοι τεχνοκράτες ασχοληθούν
με την εξουσία, θα πρέπει να κάμουν την
Υπέρβαση, δηλαδή να ξεπεράσουν τις στενές
κομματικές ιδεοληψίες και αγκυλώσεις, να
αποκτήσουν μια ιδεολογία, όλοι μαζί, την
ιδεολογία της Σωτηρίας της Πατρίδος. Αυτή,
η συνεργασία που λείπει σ’ εμάς τους Έλ-
ληνες, ήταν, και είναι ιστορικά, η Αχίλλειος
πτέρνα του όλου προβλήματος της χώρας
μας. 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Οργάνωση του Κράτους. Πόσοι
και πόσοι δεν έχουν ασχοληθεί με το θέμα
αυτό, μάλιστα προ καιρού ήτο και σημαία
κομματικής προτεραιότητας. Όμως πάντα
έμεναν στα λόγια ή στα χαρτιά, λόγω της
ανικανότητας των κυβερνόντων και της
άθλιας νοοτροπίας των συνδικαλιστικών ορ-
γάνων της χώρας μας. Τι πρέπει να γίνει: θα
πρέπει οι διάφοροι Κρατικοί Οργανισμοί ν’
αποκτήσουν ουσιαστική Ιεραρχία (τμημα-
τάρχες, Διευθυντές, Επιθεωρητές, Γεν. Επι-
θεωρητές κ.λπ.) με δικαιώματα και υποχρε-
ώσεις. Η Ιεραρχία θα βγαίνει μέσα από τον
αντίστοιχο χώρο, όπως στις Ένοπλες Δυνά-
μεις, χωρίς δυνατότητα κομματικής επέμ-
βασης, αξιοκρατικά με κριτήρια επαγγελ-
ματικά, πνευματικά, κ.λπ. Η Ιεραρχία αυτή
θα υπάγεται στο αντίστοιχο Υπουργείο. Η
Ιεραρχία αυτή ελέγχουσα πραγματικά τους
υφισταμένους τις, θα ελέγχεται και η ίδια,
χωρίς να κινδυνεύει ν’ αποπεμφθεί, όχι γιατί
δεν θα κάνει καλά την δουλειά της, αλλά
διότι το Υπουργείο θα προορίζει την θέση
σε κάποιο Κομματάνθρωπο. Αυτά πρέπει
να τελειώσουν, εάν θέλουμε Δημόσιο. Η
Μονιμότης από το Δημόσιο πρέπει να κα-
ταργηθεί, όπως δεν υπάρχει σήμερα ούτε
στις Ένοπλες Δυνάμεις. 

Να μην απολυθεί κανένας δημόσιος υπάλ-
ληλος σήμερα. Να κλείσουν όλες οι άχρη-
στες και παθητικές Κρατικές Υπηρεσίες και
το προσωπικό αυτών να κατανεμηθεί σ’ άλ-
λες της χώρας Κρατικές Υπηρεσίες, που
έχουν ανάγκη από προσωπικό. Με την προ-
ϋπόθεση η νέα αυτή Ιεραρχία τουλάχιστον
για 10 χρόνια δεν θα προσλάβει υπαλλήλους
στο Δημόσιο και θα μειώσει την γραφει-
οκρατία στο 50%. 

Ακόμη οι προσλή-
ψεις στο Δημόσιο,
πρέπει να γίνονται,
με προκηρύξεις δια-

γωνισμών, κάθε χρόνο για θέσεις που χη-
ρεύουν για διάφορους λόγους. Επίσης! κά-
ποτε πρέπει να γίνει κατανοητό στους κομ-
ματανθρώπους και στους συνδικαλιστές, το
Κράτος διοικείται με τα όργανά του και την
ιεραρχία του και όχι από τους Υπουργούς ή
ακόμη χειρότερο με το εκβιαστικό όπλο
των συνδικαλιστών. Ο Συνδικαλισμός σύμ-
φωνα με τον νομοθέτη έχει άλλη αποστολή
και όχι εκβιασμούς, ή καταστροφές περιου-
σιών άλλων, για συντεχνιακά οφέλη, εις
βάρος των άλλων πολιτών. 

ΤΡΙΤΟΝ: Σε μια ελεύθερη Δημοκρατική
Κοινωνία για να δημιουργηθούν θέσεις ερ-
γασίας πρέπει να υπάρχει μια λογική αρμονία
μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. Κάποτε
πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η Πολιτεία
πρέπει εξ ίσου να φροντίζει για τον εργοδότη
με τον εργαζόμενο, διότι πώς θα υπάρχει
εργασία, όταν ο εργοδότης αδυνατεί ν’ αν-
ταπεξέλθει όχι μόνο στην υπερβολή των
φόρων, κ.λπ., αλλά και την μήνιν των υπε-
ρασπιστών κάποιων οικονομικών Κοσμοθε-
ωριών που απέτυχαν ακόμη και στην γενέ-
τειρά των. 

Άρα! Βασική προϋπόθεση για ανάπτυξη
είναι να δημιουργηθεί και στη χώρα μας,
φιλικό περιβάλλον προς το επιχειρείν. Σή-
μερα στην Ελλάδα συμβαίνει ακριβώς το
αντίθετο παρ’ όλο ότι η ανεργία έχει φθάσει
σε όρια ρεκόρ, συνεχίζουν να υπάρχουν οι
χρονοβόρες διαδικασίες ιδρύσεως Επιχει-
ρήσεων και η φορολογία των επιχειρήσεων
να γίνεται όλο και πιο επαχθής. Με αποτέ-
λεσμα της αρνητικής αυτής κατάστασης να
φεύγουν πολλοί νέοι και δημιουργικοί άν-
θρωποι από τη χώρα, με παράλληλη μετεγ-
κατάσταση Ελληνικών επιχειρήσεων στο
εξωτερικό, όπου το φορολογικό καθεστώς
είναι πολύ πιο φιλικό για τις Επιχειρήσεις.
Και! Το χειρότερο η Ελλάδα χάνει καθημερινά
το άνθος της[80.000 Ελληνόπουλα έφυγαν
στο εξωτερικό με διδακτορικά] και αντικα-
θίστανται αυτοί, με λαούς διαφορετικής νο-
οτροπίας από την Ασία, με προβλήματα για
την χώρα μας πλέον μη αντιμετωπίσιμα. 

ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Περιορισμός του αριθμού των
Βουλευτών στους διακόσιους (200), κατάρ-
γηση της βουλευτικής ασυλίας, μείωση εις
το ελάχιστο της αποζημιώσεως των Βου-
λευτών και περιορισμό χρηματοδότησης
των Κομμάτων. 

Έτσι δίδουν οι ηγέτες της χώρας «το καλό
παράδειγμα», αρχών, αξιών και οικονομίας,
ώστε ο Ελληνικός λαός, παίρνοντας παρά-
δειγμα από τους ηγέτες του, ν’ αντιμετωπίσει
αγόγγυστα τα όποια προβλήματα θα του
δημιουργηθούν από τα αναγκαία μέτρα,
που θα του επιβάλλει η Πολιτεία. 

ΠΕΜΠΤΟΝ: Παράλληλα με τα μέτρα που
θα ληφθούν, θα πρέπει σύσσωμη η πολιτική
δύναμη του τόπου μας, από την άκρα αρι-
στερά έως την άκρα δεξιά να προσπαθήσει
να πείσει τους Ευρωπαίους εταίρους μας
ότι, εάν δεν μειώσουν το χρέος μας για να
γίνει βιώσιμο, δεν επεκτείνουν τις ημερο-
μηνίες εκπληρώσεως των υποχρεώσεών
μας και δεν παρέξουν βοήθεια σε οικονομική
ανάπτυξη και επενδύσεις στη χώρα μας, η
Ελλάς είναι βέβαιο ότι θα φτωχαίνει, αλλά
δυστυχώς θα παρασυρθεί σε σοβαρές περι-
πέτειες και η Ευρώπη, συμπαρομαρτούντων
και των άλλων υπαρχόντων σοβαρών προ-
βλημάτων της. 

Τέλος! σήμερα πρέπει να είμαστε σε επι-
φυλακή, περισσότερο από κάθε άλλη φορά,
διότι: Τα Έθνη δεν φονεύονται, ούτε από

την πείνα, ούτε με τις χρεοκοπίες, ούτε

και με την ήττα, φονεύονται μόνο με τις

ιδέες. Και! Κοινωνίες με ριζικά αποδυνα-

μωμένη και φθαρμένη εθνική συνείδηση,

δεν έχουν πεδίο λογικής Στρατηγικής και

θέτουν αναμφίβολα σε κίνδυνο την Ιστορική

ύπαρξη του Κράτους. 

"Αρίστη Δημοκρατία είναι εκείνη στην

οποία όλοι φοβούνται τον νόμο, όπως τον

τύραννο". [ΒΙΑΣ]

Του Αντιστρατήγου ε.α.

Ι. ΑΣΛΑΝΙΔΗ Επιτίμου Δκτού της ΣΣΕ
Κατόπιν προτάσεως εγκριθείσης παμψη-

φεί κατά την Ετησίαν Γενικήν Συνέλευ-
ση, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστα-
τικού της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολο-
χιτών, και προς τον σκοπόν αρτιοτέρας προ-
ετοιμασίας, συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συ-
νέλευση των Μελών της Λέσχης, η οποία θα
πραγματοποιηθεί την 4ην Οκτωβρίου 2015
(ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ) και από ώραν 11.00, στην Αί-
θουσαν Εντευκτηρίου της Ενώσεως Απο-
στράτων Αξιωματικών Στρατού, επί της
οδού Χαρ. Τρικούπη αρ. 18Α και Ακαδημίας.

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμ-
βουλίου παρατείνεται μέχρι τότε.

Θέμα Ημερησίας Διατάξεως: Αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβου-
λίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Τα μέλη που επιθυμούν να εκλεγούν στα
ανωτέρω όργανα διοικήσεως της Λέσχης,
παρακαλούνται να δηλώσουν υποψηφιότη-
τα με απλή επιστολή προς τον Γεν. Γραμμα-
τέα της Λέσχης μέχρι την Παρασκευή 18 Σε-
πτεμβρίου 2015.

Είναι δυνατόν να υποβληθούν υποψηφιό-
τητες και κατά την ημέραν των εργασιών της
Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως και προ της

ενάρξεώς των.
Κατά την Ετησίαν Γενικήν Συνέλευσιν,

εδήλωσαν ότι επιθυμούν να θέσουν υποψη-
φιότητα, οι: Αντιστράτηγος ε.α. Λάζαρης Νι-
κόλ., Υποστράτηγος Πουλάκης, έφ. Αν-
θλγός Βενετσάνος Πέτρος, έφ. Λοχίας Τουρ-
ναβίτης Κων., έφ. Λοχίας Παπαδάκης Ιωάν-
νης. Θεωρείται ότι η υποψηφιότης τους
ισχύει.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε παρόν μέλος στην
Έκτακτη Γενική Συνέλευση, δύναται να ψη-
φίσει, εκτός της δικής του ψήφου και δι’ ένα
επί πλέον κωλυόμενο μέλος, εφόσον έχει
εξουσιοδότηση του τελευταίου τούτου.

Κατωτέρω περιλαμβάνεται έντυπον εξου-
σιοδοτήσεως υπό κωλυομένου μέλους.

Διατηρούμε την πεποίθηση ότι όλα τα μέ-
λη της Λέσχης μας αντιλαμβάνονται την κρι-
σιμότητα των αρχαιρεσιών που αποτελούν
το θέμα Ημερησίας Διατάξεως της Έκτακτης
Γενικής Συνελεύσεως. Θεωρούμε επίσης,
δεδομένη την μεγάλη αγάπη τους και το συ-
ναισθηματικό τους δεσμό προς τη Λέσχη
μας. Περιμένουμε μαζική υποβολή υποψη-
φιοτήτων και ΚΑΘΟΛΙΚΗ συμμετοχή στην
Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΙ ΜΕΛΛΕΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ
"Αρίστη Δημοκρατία είναι εκείνη που δεν επιτρέπεται, ούτε στους κακούς

να άρχουν, ούτε στους καλούς να μην άρχουν" [ΠΙΤΤΑΚΟΣ]

Προς: Τον κ. Πρόεδρον .............................................................................

της Γενικής Συνελεύσεως ............................. (Ονοματεπώνυμον)

Θέμα: Ψηφοφορία δια την ανάδειξιν .......................................................

νέων Δ.Σ. και Ε.Ε. ................................................. (Ημερομηνία)

Κύριε Πρόεδρε,

Κωλυόμενος όπως, παραστώ στις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως των

μελών της Λέσχης κατά την 22αν Μαρτίου 2015, δια της παρούσης εξουσιο-

δοτώ τον 

να ψηφίσει αντ’ εμού τα νέα όργανα του Δ.Σ. και Ε.Ε.

Ο Εξουσιοδοτών



Τον Οκτώβριο του 1940
η Ελλάδα παρασύρθηκε

στη δίνη του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου, της πιο κατα-
στροφικής σύγκρουσης που έχει γνωρίσει
ποτέ η ανθρωπότητα. Η ελληνική συμμετοχή
στις εχθροπραξίες επρόκειτο να διαρκέσει
τυπικά μέχρι τον Οκτώβριο του 1944 και
επεκτάθηκε από τα απόκρημνα βουνά της
Αλβανίας και τα πολυάριθμα νησιά του Αι-
γαίου, μέχρι την αφιλόξενη βορειοαφρικανική
έρημο και την Ιταλική Χερσόνησο. Στην πραγ-
ματικότητα, ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις
πολεμούσαν εναντίον του Άξονα στο Αιγαίο
μέχρι την τελευταία ημέρα του πολέμου (8
Μαϊου 1945). Οι δυνάμεις αυτές αποτελούσαν
τμήματα του περίφημου Ιερού Λόχου, της
μόνης μονάδας του Ελληνικού Στρατού η
οποία δεν γνώρισε την ήττα στη διάρκεια
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Ο Ιερός Λόχος έκανε την πρώτη του επί-
σημη εμφάνιση στις 6 Σεπτεμβρίου του
1942, με την ονομασία Λόχος Επιλέκτων
Αθανάτων. Η δημιουργία του οφειλόταν σε
έναν συνδυασμό παραγόντων. Ο κυριότερος
ήταν η μεγάλη παρουσία αξιωματικών (μό-
νιμων και έφεδρων) στη Μέση Ανατολή, για
την απορρόφηση των οποίων δεν υπήρχαν
ανάλογες διαθέσιμες μονάδες. Παράλληλα,
την ίδια περίοδο είχε καταστεί επιτακτική η
ανάγκη της δημιουργίας ενός ελληνικού
στρατιωτικού σώματος που θα ήταν αφο-
σιωμένο αποκλειστικά στη συμμετοχή σε
στρατιωτικές επιχειρήσεις, χωρίς ανάμιξη
στις πολιτικές διεργασίες που βρίσκονταν
διαρκώς σε εξέλιξη στις τάξεις των ελληνικών
Ενόπλων Δυνάμεων (δεξιοί εναντίον αρι-
στερών, απότακτοι του βενιζελικού κινήματος
του 1935 εναντίον βασιλοφρόνων, κοκ.) και
οι οποίες μείωναν τη μαχητική τους ικανότητα
και τις καθιστούσαν αναξιόπιστες στα μάτια
των Συμμάχων. Γι’ αυτούς τους λόγους, το
καλοκαίρι του 1942 ο αντισμήναρχος (μετέ-
πειτα Ιερολοχίτης και Αρχηγός
Αεροπορίας) Γ. Αλεξανδρής
είχε προτείνει στον δραστήριο
αντιπρόεδρο της ελληνικής
κυβέρνησης του Καϊρου, Πα-
ναγιώτη Κανελλόπουλο, τη
συγκρότηση ενός σώματος
εθελοντών, κυρίως από τις
τάξεις των αξιωματικών, οι
οποίοι θα ήταν διατεθειμένοι
να πολεμήσουν ως απλοί
οπλίτες. Η μονάδα αυτή συγ-
κροτήθηκε τον Αύγουστο του
1942 στην Καφρ Υόνα της
Παλαιστίνης ως Λόχος πολυ-
βόλων, με προσωρινό διοι-
κητή τον επίλαρχο Αντώνιο
Στεφανάκη (απότακτο του
βενιζελικού κινήματος του
1935), και περιλάμβανε 143

κατώτερους αξιωματικούς,
40 μάχιμους οπλίτες και 30
βοηθητικούς (που εκτελού-
σαν καθήκοντα μαγείρου,

τραπεζοκόμου και σκηνοφύλακα). Σταδιακά
όμως πλαισιώθηκε με εθελοντές και από το
Πολεμικό Ναυτικό, την Πολεμική Αεροπορία
και τα σώματα Ασφαλείας. 

Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ
ΒΟΡΕΙΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Μετά τη μεταστάθμευση της μονάδας στην
Αίγυπτο (Σεπτέμβριος 1942), συνέβησαν δύο
εξελίξεις καθοριστικού χαρακτήρα για τη φυ-
σιογνωμία και τη μετέπειτα εξέλιξή της. Η
πρώτη ήταν η ανάληψη της ηγεσίας της από
τον συνταγματάρχη Χριστόδουλο Τσιγάντε,
απότακτο του βενιζελικού κινήματος της 1ης

Μαρτίου του 1935, ο οποίος διορίστηκε δι-
οικητής της στις 15 Σεπτεμβρίου. Η ενέργεια
αυτή δεν έγινε αμέσως και εύκολα αποδεκτή
από τους υφισταμένους του, λόγω των έν-
τονων πολιτικών παθών που είχαν εκδηλωθεί
στις τάξεις των ελληνικών μονάδων της Μέ-
σης Ανατολής. Ο Τσιγάντες όμως κατόρθωσε
να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανδρών
του. Όπως αναφέρει ο Βλαχοσταθόπουλος
(βλ. βιβλιογραφία - σελ. 24): «Κατόπιν μιάς
θυελλώδους συζητήσεως που είχε μαζί τους
(σσ.: στις 12 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες πριν
από την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων
του), τους έπεισε ότι μπορεί και θέλει να
τους οδηγήσει στον πόλεμο και ότι θα τους
κρατήσει μακριά από όσα συνέβαιναν μέχρι
τότε στις διάφορες μονάδες. Τα λόγια του
σε συνδυασμό με την μέχρι τότε πορεία του
στον Στρατό (παράσημα ανδρείας, πολλές
φορές τραυματίας σε μάχες, γνώστης αρκετών
ξένων γλωσσών και μαχητής με την Γαλλική
Λεγεώνα των Ξένων) οδήγησαν στο να τον
αποδεχθούν όλοι και έτσι ξεκινά η λαμπρή
ιστορία αυτού του λόχου». 
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Οσυνάδελφος Χρήστος Γ. Μπακα-

λίδης εξέδωσε ένα πολύ ενδιαφέ-

ρον βιβλίο με τίτλο «Η Μάνα του Λό-

χου» με υπότιτλο: «Των Αλεξιπτωτι-

στών - Αναρριχητών - Χιονοδρόμων -

Ελευθέρων Σκοπευτών σε πολλές δύ-

σκολες περιπέτειες» (Έκδοση ιδιωτι-

κή. Σελίδες 120, τιμή 12 €).
Ο συγγραφέας υπηρέτησε επί μακρόν

στις Ειδικές Δυνάμεις αλλά είχε την τύ-

χη να συμμετάσχει και στο Εκστρατευτι-

κό Σώμα της Ελλάδος στην Κορέα. Στο

βιβλίο του καταγράφει με γλαφυρότητα

και παραστατικότητα, όσα είδε, έζησε

και αντελήφθη από μικρό παιδί στο χω-

ριό του Νεοχώρι Ορεστιάδας, κατά τα

τελευταία πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλε-

μο χρόνια, κατά την Κατοχή, στα ταραγ-

μένα χρόνια μετά την απελευθέρωση,

αργότερα ως μαθητής της Σχολής Μονί-

μων Υπαξιωματικών, και ως Υπαξιωμα-

τικός - Αξιωματικός για πολλά χρόνια

σε όλα τα Πεδία Ασκήσεων, Εκπαιδεύ-

σεως και επιδείξεων των Καταδρομών

και των Αλεξιπτωτιστών και ιδιαιτέρου

ενδιαφέροντος - κατά το ταξίδι του Εκ-

στρατευτικού Σώματος της Ελλάδος

στην Κορέα - την άφιξή του και τις δρα-

στηριότητές του εκεί.

Το πόνημα αυτό του παλαιού Κατα-

δρομέα - Αλεξιπτωτιστή είναι πραγματι-

κά εξαιρετικά ενδιαφέρον, ιδιαίτερα

ευχάριστο στην ανάγνωση και - πι-

στεύουμε - πολύ ωφέλιμο. Στους παλι-

ούς Καταδρομείς ξυπνάει νοσταλγικές

αναμνήσεις μιας έντονης περιόδου ζωής

στις Ειδικές Δυνάμεις, που είναι μεστή

σε προσφορά· στους νεότερους και μά-

λιστα σε αυτούς που υπηρετούν σήμερα,

είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο και διδακτικό

καθώς τους προσφέρει μια εναργή εικό-

να της ζωής, της δράσεως και ιδιαίτερα

του πνεύματος των Ειδικών Δυνάμεων

της εποχής που υπηρετούσε ο συγγρα-

φέας.

Το συνιστούμε ανεπιφύλακτα. Πι-

στεύουμε ότι πρέπει να βρεθεί στα χέρια

όλων των μελών της Λέσχης μας, όλων

των «Κομμάντος».

Οι επιθυμούντες, μπορούν να το προ-

μηθευθούν από τον συγγραφέα (τηλ. 210

5910195 ή κινητό 6944 667855) και από

τα γραφεία της Λέσχης μας (Μαυρομι-

χάλη 15, 3ος όροφος).

Του Νίκου Νικολούδη

Δρος Ιστορίας του Παν/μίου

του Λονδίνου (King’s College)

Ο Ιερός Λόχος

Πρόγραμμα εκδηλώσεων
αθλητικών-στρατιωτικών δραστηριοτήτων

Ioυνίου-Οκτωβρίου 2015

Α/Α Ημερομηνία Περιγραφή εκδήλωσης-δραστηριότητος

1. ΠΑΡ. 26 ΙΟΥΝ. Κατάληψη οικίας.

2. ΚΥΡ. 12 ΙΟΥΛ. Κίνηση ομάδος σε αστική περιοχή –
Έλεγχος οχήματος.

3. ΠΑΡ. 31 ΙΟΥΛ. Χαλκίς. Καταρρίχηση από γέφυρα.

4. ΚΥΡ. 13 ΣΕΠΤ. Κίνηση περιπόλου, Σχηματισμοί,

Άμεσες αντιδράσεις.

5. ΣΑΒ. 26 ΣΕΠΤ. Άσκηση ανταρτοπολέμου

6. ΚΥΡ. 11 ΟΚΤ. Δοκιμασία φυσικής κατάστασης

7.ΣΑΒ. 24 ΟΚΤ. Νυκτερινή ορεινή πορεία 20 χλμ.

“Η ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΛΟΧΟΥ”

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;

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Συγγραφική Δραστηριότητα των Μελών μας

Οτέως Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας κ. Κάρολος

Παπούλιας, λίγο πριν την
λήξη της θητείας του, απέ-
νειμε τιμητικές διακρίσεις σε
διακριθέντες στα Γράμματα
και στις Τέχνες, συμπολίτες
μας. Μεταξύ αυτών συγκα-
ταλέγεται και το Μέλος της
Λέσχης μας, συνταξιούχος
Δημοσιογράφος και Επίτιμο
Μέλος της Ενώσεως Αντα-
ποκριτών Ξένου Τύπου, Ταξίαρχος Πολε-
μικής Διαθεσιμότητας κ. Ανδρέας Δημη-
τρόπουλος, στον οποίον απενεμήθη ο
Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής.

Στην φωτογραφία ο Ταξίαρχος κ. Δη-

μητρόπουλος, φέρων με δι-
καιολογημένη υπερηφά-
νεια, την νέα τιμητική διά-
κριση.

Συγχαίρουμε εγκαρδίως,
το Μέλος της Λέσχης μας για
την διάκριση που του έγινε.
Ο Ταξίαρχος Ανδρέας Δημη-
τρόπουλος, είναι βετεράνος
του Κυπριακού Αγώνος και
Πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ένωσης Αναπήρων Πολέμου

Αξιωματικών Πολεμικής Διαθεσιμότητας.
Υπενθυμίζουμε ότι χάρη στο ενδιαφέ-

ρον και την επίμονη προσπάθεια του κ.
Δημητρόπουλου, έγινε κατορθωτό να
αποκτήσει η Λέσχη μας την στέγη της.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ 

Σε Μέλος της Λέσχης μας

Από τις ερήμους της Αφρικής στα νησιά του Αιγαίου

Η συνέχεια στο επόμενο


