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Γολγοθάς
και Ανάσταση

Το αέναον
καταδρομικό πνεύμα

H

μεγάλη γιορτή του Πάσχα πληΚαι σ’ όλα τα παραπάνω, ένας ακήσιάζει, φέρνοντας μαζί της το
ρυχτος πόλεμος, της τρομοκρατίας
μήνυμα της Ανάστασης, της ανακαι του εξτρεμισμού, που έρχεται να
νέωσης και της ελπίδας. Ο Ορθόδοξος
σου θυμίσει τα μοιραία σφάλματα ποκόσμος θα γιορτάσει την Ανάσταση του
λιτικής, την απουσία ασφάλειας, τις
Χριστού με την κορύφωση του Θείου
«ακυβέρνητες πολιτείες και τα σκοτεινά
Δράματος, που στόχο έχει να οδηγήσει
τρένα της φυγής», όπως λέει και ο Σετον άνθρωπο στην κάθαρση και στην
φέρης για την «Ιερουσαλήμ, την πολιαυτογνωσία σε μία δύσκολη περίοδο,
τεία της προσφυγιάς». Όλοι μέσα μας
που ο κόσμος συνεχώς μεταβάλλεται,
γνωρίζουμε ότι «πρέπει να αλλάξουν
Ταξίαρχος ε.α.
γίνεται πολυπολιτισμικός και εχθρικός.
πολλά, για να μην αλλάξει όμως στο
Αθανάσιος
Το μεγάλο γεγονός της νίκης της ζωής
τέλος τίποτε»!!!
Πουλάκης
επί του θανάτου με την Ανάσταση του
Η ανθρωπότητα έχει δοκιμαστεί από
Αντιπρόεδρος
Χριστού, είναι ο θρίαμβος της ζωής και
μεγάλες κρίσεις, αλλά έχει αποδείξει
Λέσχης
η συντριβή όσων επιβουλεύονται την
ότι μπορεί και να βγει από τα «σκοαλήθεια και προσπαθούν να επιβάλλουν
τεινά» διαστήματα. Αρκεί να συνειδητο σκότος.
τοποιήσει και να χρησιμο«Αναστάς ο Ιησούς
ποιήσει την τεράστια δυαπό του τάφου καθώς
ναμική της. Και για να τη
προείπεν, Έδωκεν ημίν
χρησιμοποιήσει σωστά,
την αιώνιον ζωήν και το
πρέπει να γνωρίζει όχι
μέγα έλεος».
μόνο τα γεγονότα αυτά
Το μήνυμα της Αναστάκαθαυτά, αλλά τις κρυμσεως είναι μήνυμα ελευθεμένες αιτίες τους, τις ανορίας, χαράς και ελπίδας,
μολόγητες προθέσεις τους
ειρήνης και καταλλαγής,
και τις επιδιωκόμενες σκομήνυμα αληθινής ζωής, μήπιμότητές τους.
νυμα προοπτικής του μέλΗ Ανάσταση του Κυρίου
λοντος μας.
ας μας δώσει την έμπνευση
Δυστυχώς όμως και το 2017 η αγαπημένη
για να ξεπεράσουμε την πρωτόγνωρη κρίση
μας πατρίδα συνεχίζει να «τραβά» το Γολγοθά
που βιώνουμε με όπλα μας την ανθρωπιά και
της, ο οποίος βρίσκεται στην κορύφωσή του,
την αλληλεγγύη. Η αγωνία και η προσμονή
δοκιμαζόμενη παντοιοτρόπως. Πέραν από την
όλων μας ας γίνει ευχή και ας μετασχηματισθεί
πολυεπίπεδη κρίση (Θεσμών, αξιών, οικονομική,
σε δημιουργική, ατομική και συλλογική προεθνικής ασφάλειας, παιδείας, κ.α) που βιώνουμε,
σπάθεια για την έξοδο μας από κάθε μορφή
γύρω μας μαίνονται πόλεμοι και καταστροφές.
απογοητεύσεως.
Τα νησιωτικά μας παράλια έγιναν υγροί τάφοι
«Ας μετακυλήσουμε την πλάκα του φόβου
ψυχών κατατρεγμένων από τον πόλεμο και
από τις καρδιές μας για να φανεί και πάλι
την δυστυχία. Η χώρα μας κατακλύσθηκε από
κενός ο τάφος και να αναδειχθεί η ζωή ελεύπρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι βιώνουν
θερη από την θλίψη και την απελπισία».
την εξαθλίωση και τα αδιέξοδα που συνεπάΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΛΑΜΠΡΗ
γονται οι πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες
των ισχυρών της Γης. Και επί πλέον η χώρα
Βιβλιογραφία:
μας με την φετινή ελληνική Πασχαλιά μας,
•https://www.madata.gr/mobile/epikairotita/
που συμπίπτει με το τουρκικό δημοψήφισμα
social/482346.html
•http://www.naftemporiki.gr/story/1097203/
(Συγκυρία ή Σημείο;), ετοιμάζεται να αντιμεperimenontas-tin-anastasi
τωπίσει μεγάλες γεωπολιτικές και πολιτισμι•http://www.pentapostagma.gr/2017/03/
κές ανατροπές.

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ
ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ
σελ. 4

«Η Αρετή έχει πολλούς δασκάλους,
αλλά λίγους αγωνιστές»
(ΠΛΑΤΩΝ)
υκλοφορούσαν μέχρι πρότινος
προσπάθειες των
διμηνιαία ή τριμηνιαία έντυπα
Συναδέλφων του
και περιοδικά, που αφορούσαν αποΣυμβουλίου, μη
κλειστικά θέματα και δραστηριότηφειδόμενοι χρότες των Ειδικών Δυνάμεων της πανου και κόπου,
τρίδος και της Κοινωνίας μας γενιπροσπαθούν με
Γράφει ο
κότερα, όπως π.χ. η τριμηνιαία εφηχίλιους τρόπους
Ιωάννης
μερίδα «ΔΑΦΝΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙνα διατηρήσουν
Ασλανίδης
ΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ» που
το έντυπο αυτό Aντγος ε.α.
εκδίδετο από τον Σύνδεσμο Κατασε κυκλοφορία. Επίτιμος Δκτής
δρομέων και Ιερολοχιτών ΜακεδοΤο μόνο πλέον
της Σ.Σ.Ε.
νίας (ΘΕΣ/ ΝΙΚΗ) και το εξαίρετο
που συνεχίζει να
από πάσης πλευράς Τριμηνιαίο Πεπροβάλλει το
ριοδικό «Τολμών» το οποίο εκδίδετο
Καταδρομικό πνεύμα, να τιμά τους
από την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Ήρωες, να προσφέρει στην Πατρίδα
Ειδικών Δυνάμεων (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ).
μας, πνευματικά, ηθικά και ενεργά
Δυστυχώς! Και
όπου απαιτείτα δύο αυτά
ται, με πατριωεξαίρετα έντυτικό πνεύμα
πα που συντεπου τόσο ανάγλούσαν στην δικη έχει η χώρα
αιώνιση του
μας. Το ΈντυΚαταδρομικού
πο και αυτό
μας πνεύματος
μαζί με την
και στον πολιφωνή του, τις
τικό μας βίο,
αρχές και τις
έπαψαν να κυαξίες που ανακλοφορούν. Αιφέρονται, ακότία! μετά λύπης
μη και τις διαμου το αναφέρω, στην αβελτηρία
μαρτυρίες του, για μια Ελλάδα πιο
των νέων αποστράτων Καταδρομεών
Ελλάδα, εάν συνεχισθεί η αδιαφορία
(Αποστράτων Αξιωματικών – Μ.
των μελών του το τέλος και αυτού
Υπαξ/κών και απολυομένων κλητου Εντύπου είναι ορατό.
ρωτών Καταδρομέων). Άλλοι εξ αυ- Ασφαλώς! Οι Ηθικοί Κανόνες
και το συνολικό και συλλογικό άθλητών δεν εγράφησαν δι’ όλου εις
μα Αρετής, εκ μέρους των Κατατους διάφορους Καταδρομικούς Συνδρομέων της Λέσχης, συνιστά δυναδέσμους και πολλοί εκ των εγγρατότητα και βεβαιότητα διάσωσης της
φέντων αδιαφόρησαν να είναι συεφημερίδας αυτής, που αντιστέκεται
νεπείς έστω και στην ετήσια εισφορά
στην διαφθορά και τον εκμαυλισμό
των 20 ή 30 ευρώ.
της Κοινωνίας μας. Το πνεύμα των
Το μόνο έντυπο των Ειδικών ΔυΚαταδρομών που επιδιώκει με την
νάμεων που ακόμη με πολλές προσυνεχή προσπάθεια να είναι «Πρώσπάθειες συνεχίζει να εκδίδεται είτος μεταξύ των Καλυτέρων», αυτό
ναι «Τα Νέα της Λέσχης Καταδρολοιπόν το στοιχείο, δυστυχώς έχουν
μέων και Ιερολοχιτών» (ΑΘΗΝΑΙ).
απωλέσει πολλοί Καταδρομείς που
Η δυνατότητα έκδοσης και κυκλοσήμερα δεν υπηρετούν.
φορίας της Εφημερίδος αυτής οφείλεται στο αίσθημα νοικοκυριού
Συνέχεια στη σελίδα 7
και οικονομίας και στις άοκνες

Κ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Η επιχείρησις
των Δωδεκανήσων
σελ. 5

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΥΜΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ
σελ. 10
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TA NEA THΣ ΛEΣXHΣ KATAΔPOMEΩN & IEPOΛOXITΩN

Πλήρωσαν την συνδρομή τους
Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΧΡΗΜΑΤ.

Ή ΙΔΙΩΤΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Με απόφαση του Δ.Σ. εγγράφονται ως τακτικά μέλη οι παρακάτω:

ΠΟΣΟ

1.
2.
3.

Υπτγος ε.α.
Εφ. Λοχίας
Ανχης ε.α.

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛ.
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

30,00
30,00
90,00

4.
5.
6.
7.

Αντγος ε.α.
Υπτγος ε.α.
Κυρία
Κυρία

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.
ΒΟΖΕΜΠΕΡΚ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
ΒΟΖΕΜΠΕΡΚ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ +

30,00
30,00
30,00
100,00

8.
9.

Εφ. Κ/Δ
Ανχης ε.α.

ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΡΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

30,00
45,00

10.
11.
12.
13.
14.

Σχης ε.α.
Εφ. Κ/Δ
Εφ. Κ/Δ
Εφ. Π/Ν
Εφ. Λοχίας

ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΓΓΕΣΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΩΡΟΥΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΖΩΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

30,00
30,00
30,00
30,00
120,00

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Εφ. Κ/Δ
Εφ. Κ/Δ
Ανθλγός
Εφ.Τχης
Σχης ε.α.
Υπτγος ε.α.
Υπτγος ε.α.
Λγός ε.α.
Εφ. Λοχίας
Αντγος ε.α.
Εφ. Λοχίας

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓ.
ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΡΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

30,00
60,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
45,00

26.
27.

Αντγος ε.α.
Ταξχος ε.α.

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

30,00
45,00

28.
29.
30.

Αντγος ε.α.
Ταξχος ε.α.
Εφ.Ανθλγός

ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

30,00
30,00
180,00

31.

Κυρία

ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΑΛΕΞ.

90,00

32.
33.
34.

Κυρία
Εφ. Κ/Δ
Ανχης ε.α.

ΜΠΟΖΩΝΗ ΗΡΩ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΜΜΑΝ.
ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

30,00
30,00
50,00

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Αντγος ε.α.
Κυρία
Λοχαγός ε.α.
Εφ. Λοχίας
Υπτγος ε.α.
Εφ. Κ/Δ
Ταξχος ε.α.
Εφ. Λοχίας
Σχης ε.α.
Κυρία
Ταξχος ε.α.
Εφ. Κ/Δ
Ανχης ε.α.

ΜΑΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΝΑ
ΝΤΟΜΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΝΤΟΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕΛΕΚΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΙΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΜΗ ΑΛΙΚΗ
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩ.
ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

30,00
30,00
30,00
30,00
60,00
30,00
60,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
50,00

48.
49.
50.
51.
52.

Ανχης ε.α.
Ανχης ε.α.
Υπτγος ε.α.
Σχης ε.α.
Αντγος ε.α.

ΠΕΠΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΒΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

60,00
30,00
30,00
30,00
50,00

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Τχης
Κυρία
Σχης ε.α.
Ταξχος ε.α.
Εφ. Λοχίας
Υπτγος ε.α.
Υπτγος ε.α.
Εφ. Ανθλγος
Αντγος ε.α.
Εφ. Λοχίας
Στργός ε.α.

ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ
ΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΑΡΑΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.
ΦΡΑΓΚΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
60,00
30,00
30,00
30,00
45,00

64.

Ανχης ε.α.

ΧΑΒΙΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

30,00

Για το έτος 2017
Για το έτος 2016
Για τα έτη 2015, 2016
και 2017
Για το έτος 2017
Για το έτος 2016
Για το έτος 2017
Για τα έτη 2014, 2015
και 2016
Για το έτος 2016
Εγγραφή & Συνδρομή
2017
Για το έτος 2017
Για το έτος 2017
Για το έτος 2017
Για το έτος 2017
Για τα έτη 2013, 2014,
2015 & 2016
Για το έτος 2016
Για το έτος 2015 & 2016
Για το έτος 2016
Για το έτος 2017
Για το έτος 2017
Για το έτος 2017
Για το έτος 2017
Για το έτος 2017
Για το έτος 2016
Για το έτος 2017
Εγγραφή & Συνδρομή
2017
Για το έτος 2017
Εγγραφή & Συνδρομή
2017
Για το έτος 2017
Για το έτος 2016
Για τα έτη 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 & 2017
Για τα έτη 2015, 2016
& 2017
Για το έτος 2016
Για το έτος 2016
Εγγραφή & Συνδρομή
2017
Για το έτος 2017
Για το έτος 2017
Για το έτος 2017
Για το έτος 2017
Για τα έτη 2015 & 2016
Για το έτος 2016
Για τα έτη 2015 & 2016
Για το έτος 2017
Για το έτος 2017
Για το έτος 2017
Για το έτος 2017
Για το έτος 2017
Εγγραφή & Συνδρομή
2017
Για τα έτη 2016 & 2017
Για το έτος 2017
Για το έτος 2017
Για το έτος 2017
Εγγραφή & Συνδρομή
2017
Για το έτος 2017
Για το έτος 2017
Για το έτος 2017
Για το έτος 2017
Για το έτος 2017
Για το έτος 2017
Για τα έτη 2016 & 2017
Για το έτος 2017
Για το έτος 2017
Για το έτος 2017
Εγγραφή & Συνδρομή
2017
Για το έτος 2017

Σημείωση: Αναγράφονται μόνον όσοι κατέβαλαν τη συνδρομή τους κατά το χρονικό
διάστημα από 1ης Δεκ. 2016 μέχρι 16ης Φεβ. 2017.
Ο Ταμίας
Ευάγγελος Γατσούλης
Συνταγματάρχης ε.α.

Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ΒΑΘΜΟΣ
Στγός ε.α
Αντγος ε.α
Αντγος ε.α
Αντγος ε.α
Υπτγος ε.α
Ταξχος ε.α
Ανχης ε.α
Ανχης ε.α
Ανχης ε.α
Ανχης ε.α
Εφ.Λχίας Κ/Δ
Εφ.Λχίας Κ/Δ
Εφ. Κ/Δ
Εφ. Κ/Δ
Εφ. Κ/Δ
Εφ. Κ/Δ
Εφ. Κ/Δ
Κυρία

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΚΡΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΠΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΡΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΑΚΗΣ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕΓΓΕΣΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΕΚΥΡΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ.
ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ

ΜΕΛΗ
ΤΑΚΤΙΚΟ
. /.
. /.
. /.
. /.
. /.
. /.
. /.
. /.
. /.
. /.
. /.
. /.
. /.
. /.
. /.
. /.
ΕΠΙΤΙΜΟ
(Κόρη Ιερολοχίτη)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιωάννης Τζιάκης
Ταξχος ε.α.

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

ΧΡΗΜΑΤ.

Ή ΙΔΙΩΤΗΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Τχης ε.ε.
Εφ. Κ/Δ
Σχης ε.α.
Εφ. Τχης
Κυρία
Κυρία
Σχης ε.α
Ταξχος ε.ε
Ταξχος ε.α
Αντγος ε.α
Υπλγός ε.α.
Εφ. Λγός
Ταξχος ε.α
Εφ. Ανθλγός

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ

ΓΑΡΒΕΡΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ
ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΝΟΣ
ΚΑΛΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΑΛΕΞ.
ΠΑΠΑΔΑΜΗ ΑΛΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘ.
ΤΣΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

10,00
20,00
20,00
20,00
10,00
20,00
10,00
10,00
30,00
20,00
20,00
25,00
10,00
20,00

Ο Ταμίας
Ευάγγελος Γατσούλης
Συνταγματάρχης ε.α.

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
www.lki.gr • e-mail: info@lki.gr
info.contactlki@gmail.com

ΔIEYΘYNTHΣ-ΕΚΔOΤΗΣ:
Ταξχος ε.α. Πουλάκης Αθανάσιος

ΣYNTAΣΣETAI
AΠO EΠITPOΠH Δ.Σ. ΛEΣXHΣ
Xειρόγραφα δημοσιευμένα
ή μη δεν επιστρέφονται

Δημοσιογραφική επιμέλεια:
ΔEΣMOΣ

YΠEYΘYNOΣ ΣYNTAΞHΣ:
Tο Δ.Σ. της Λέσχης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:
Ανχης ε.α. Κομπόρης Πέτρος

Eκτύπωση: N. Γ. Παπαδόπουλος
E. Γιάνναρη 5 T.K. 11853
Tηλ. 210 3468268 - 210 3467155
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Mη θανατηφόρα όπλα (Non Lethal Weapons)
υπό Εφ. Ανθλγού (ΠΖ)
Πασιώτη Δημητρίου

«Το μεγαλύτερο κατόρθωμα είναι να κάμψεις την
αντίσταση του εχθρού χωρίς να γίνει μάχη».
Η Τέχνη του Πολέμου, Sun Tzu

συνέχεια από προηγούμενο φύλλο

Κινητικά Όπλα
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλων των ειδών τα
φορητά όπλα, δημιουργώντας ένα πλήρες οπλοστάσιο
μη θανατηφόρων όπλων. Τα φορητά όπλα αυτής της κατηγορίας είναι συνήθως κίτρινου χρώματος, αντί μαύρου,
για να ξεχωρίζουν ως Non Lethal Weapons.
Εκτοξευτές σφαιριδίων: Βάλλουν σφαιρίδια καουτσούκ
και πλαστικά ή χρωματόσφαιρες (μόνιμου ή προσωρινού
χρωματισμού) των 37 ή των 40 mm. Τα σφαιρίδια προκαλούν έντονο σοκ και τοπικό πόνο, ενώ αν γίνεται
χρήση χρωματόσφαιρας, το χρώμα επισημαίνει τον
στόχο, ο οποίος στην συνέχεια μπορεί να συλληφθεί,
λόγω διαφοροποίησης του από το πλήθος.
Εναλλακτικά, μπορούν να βάλουν βομβίδες καπνογόνων, δακρυγόνων και διαφόρων ερεθιστικών αερίων,
με συνέπεια να μπορούν να ενταχθούν και στην κατηγορία
των χημικών.
Η παράλληλη χρήση συμβατικών ή μη πυρoμαχικών,
αποτελεί το πλεονέκτημα της υποκατηγορίας αυτής,
αφού δύναται να γίνεται άμεση μετάπτωση από την
χρήση θανατηφόρου πυρός σε μη.
Επιχειρησιακά χρησιμοποιούνται σε ειρηνευτικές αποστολές και για καταστολή οχλοκρατικών καταστάσεων
και ελέγχου του πλήθους.
Την υποκατηγορία αυτή, πλαισιώνουν σχεδόν, όλοι οι
εκτοξευτές εν υπηρεσία ανά την υφήλιο. Φέρουν αποθηκευτικό χώρο εξαπλού βυκίου ή η τροφοδοσία τους
είναι μονή. Ωστόσο, ειδική μνεία πρέπει να γίνει για τα
κάτωθι όπλα:
Flash Ball: Τροφοδοτείται με δύο(2) σφαιρίδια των
44 ή 83 mm. Διαθέτει δύο(2) κάννες κάθετες των 44 ή

οριζόντιες των 83 mm.
Βεληνεκές όπλου 5 m.
Αναπτύχθηκε από
την γαλλική VERNEY – CARRON.
LL06: Τροφοδοτείται με σφαιρίδιο των 44 mm. Διαθέτει ράγα τύπου picatinny για τοποθέτηση διαφόρων προσαρτημάτων. Βεληνεκές όπλου 40 m.
Αναπτύχθηκε
από την γερμανική BRÜGGER &
THOMET.
Τυφέκια: Βάλλουν σφαιρίδια καουτσούκ και πιπεριού
ή χρωματόσφαιρες διαφόρων διαμετρημάτων. Τα σφαιρίδια προκαλούν έντονο σοκ και τοπικό πόνο ή ερεθισμό
των αεραγωγών, των ματιών και του δέρματος. Αν
γίνεται χρήση χρωματόσφαιρας, το χρώμα επισημαίνει
τον στόχο.
Επιχειρησιακά χρησιμοποιούνται σε ειρηνευτικές αποστολές, CQB, καταστάσεις ομηρίας, αφοπλισμού, καταστολής οχλοκρατικών καταστάσεων και ελέγχου του
πλήθους.
Την υποκατηγορία αυτή, πλαισιώνουν τα κάτωθι όπλα:
FN303: Τροφοδοτείται με διαφανή τυμπανοειδή γεμιστήρα των 15
σφαιριδίων των 18
mm, τα οποία διαλύονται με την πρόσκρουση στον στόχο, μεταφέροντας ενέργεια 29 - 32 joule, για τη μη διά-

ΕΥΧΕΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ
O Πρόεδρος , τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άπαντα τα μέλη της
Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών συγχαίρουν για τις προαγωγές και τις τοποθετήσεις των παρακάτω Ανωτάτων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς και
μελών του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου στην έναντι αυτών θέση:
Αντγος
Αντγος
Αντγος
Αντγος
Αντγος
Αντγος
Αντγος
Αντγος
Αντγος

Αλκιβιάδης Στεφανής
Νικόλαος Μανούρης
Δημόκριτος Ζερβάκης
Κων/νος Βασιλειάδης
Γεώργιος Καμπάς
Αντώνιος Νομικός
Δημήτριος Μπίκος
Κων/νος Φλώρος
Νικόλαος Μανωλάκος

Αρχηγός ΓΕΣ
ΓΕΠΣ & Β’Υπαρχηγός ΓΕΣ
Δκτής 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ
Δκτής ΑΣΔΥΣ
Δκτής Δ’ ΣΣ
Α’ Υπαρχηγός ΓΕΣ
Δκτής Γ’ ΣΣ/NRDC-GR
Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ
Δκτής ΑΣΔΕΝ

Με αφορμή την ανάληψη των νέων καθηκόντων τους, ευχόμεθα σε αυτούς
«Καλή επιτυχία στο έργο τους και ευόδωση των στόχων τους για το καλό της
Υπηρεσίας και της Πατρίδος μας».

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ
ΝΑ 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

τρηση του. Ενσωματώνει
φιάλη πεπιεσμένου αέρα
για την εκτέλεση 110 συνεχόμενων βολών. Διαθέτει
ράγα τύπου picatinny για
τοποθέτηση διαφόρων προσαρτημάτων. Βεληνεκές
όπλου 70 m.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σαν ανεξάρτητο
όπλο, είτε ως δευτερεύων
οπλισμός, ενσωματωμένος
σε τυφέκιο μάχης.
Υπάρχουν δύο(2) εκδόσεις, μια για αστυνομική χρήση,
με βεληνεκές 70 m και μια για στρατιωτική, με βεληνεκές
100 m.
Αναπτύχθηκε από την βελγική FN HERSTAL .
MR35 Punch Gun: Τροφοδοτείται με γεμιστήρα των
τριών(3) ή πέντε(5) σφαιριδίων των 35 mm, ταχύτητας
εξόδου 112 m/s. Βεληνεκές
όπλου 25 m.
Αναπτύχθηκε στα τέλη της
δεκαετίας του ’90 από την
γερμανική MΑNURHIN EQUIPMENT OF MULHOUSE.
Στα πλαίσια τεχνολογικής εξέλιξης της ανωτέρω υποκατηγορίας, γίνεται ανάπτυξη του φυσιγγίου WASPCAR
LL50 των 0.50 cal, το οποίο
θα προκαλεί έντονο σοκ
και πόνο στον στόχο. Η
καινοτομία του εγχειρήματος είναι να βάλλεται
από αραβίδες M16A2M4,
οι οποίες χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο.
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,
Ευχαριστώ πολύ, εσάς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών για τις ευχές σας, για την ονομαστική μου εορτή.
Με εκτίμηση και αγάπη
Αθανάσιος Φ. Σταματίου
Αντιστράτηγος ε.α

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμπαράστασή σας στο πένθος μας για την
απώλεια του πολυαγαπημένου μας Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝ. ΠΡΑΠΑ
Αντιστρατήγου ε.α
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ

Κύριε Πρόεδρε,
Σας παραδίδω οπτικό δίσκο με την κηδεία του Λοχία Κ/Δ Κωστάκη Ρωσσίδη της
33 Μ.Κ, που έπεσε μαχόμενος στον Άγιο Γεώργιο Κερύνειας στις 22 Ιουλίου
1974, ως αντίδωρο της κληρονομιάς μας σε εσάς, που ξέρετε τι σημαίνει θυσία
για την πατρίδα.
Με εκτίμηση εκ μέρους της
Οικογένειας Μαρία Βακανά
Σόλωνος 3 Ακάκι, Κύπρος
Email:vakananikos@gmail.com

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,
Συγχαρητήρια για την εκλογή του νέου Δ.Σ. της Λέσχης και ιδιαίτερα θα ήθελα
να συγχαρώ και να στείλω φιλικούς χαιρετισμούς στον Σχη ε.α. κ. Γατσούλη
Ευάγγελο.με τον οποίο είχα την χαρά και την τιμή να συνεργαστώ (ως βοηθός
του) στη ΣΧ.ΑΛ.(1985), με τις καλύτερες αναμνήσεις.
Με εκτίμηση
Τχης ε.α. Σπυρίδων Ζαζόπουλος
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016
Α/Α

ΜΗΝΕΣ

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

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΪΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΓΓΡΑΦΕΣΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
1.185,00
595,00
1.365,00
1.080,00
260,00
350,00
435,00
240,00
300,00
300,00
870,00

ΟΙΚΟΝΟΜ.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
20,00
432,00
310,00
420,00
20,00
70,00
1.212,77
100,00
20,00
170,00
70,00

ΣΥΝΟΛΟ

6.980,00

2.844,77

9.824,77

1.205,00
1.027,00
1.675,00
1.500,00
280,00
420,00
1.647,77
340,00
320,00
470,00
240,00

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ
ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ
Η Ετησία Γενική Συνέλευση της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών (ΛΚΙ) πραγματοποιήθηκε την
12η Μαρτίου 2017, σε αίθουσα της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ).
Θέματα ημερησίας διατάξεως :
- Έκθεση Πεπραγμένων ΔΣ έτους 2016 (Απρ. 2016Μαρ. 2017).
- Έκθεση Οικονομικής Καταστάσεως.
- Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
- Προϋπολογισμός 2017.
- Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ και Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.).

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ
Αντιστράτηγος ε.α.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΑΚΗΣ
Ταξίαρχος ε.α.

Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
Συνταγματάρχης ε.α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016
α/α

ΜΗΝΕΣ

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

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΪΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.
57,60
115,78
94,83
370,20
184,78
109,18
274,50
292,80
95,50
78,39
341,70
63,89
58,00
39,60
294,73
1.095,86
84,75
432,66
388,77
36,00
79,94
117,14
453,50
2.492,36
2.667,74

ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΛΕΤΕΣΥΛΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
40,90
50,00
40,80
43,00
115,70
54,12
50,47
315,00
30,20
165,00
40,00
62,60
20,00
80,60
213,40
10,38
1.552,66
247,36
64,00
679,01
2.517,18

ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΦΗΜ.
76,98
341,26
548,83
651,86
1.115,64
264,03
1.196,80
369,09
341,70
662,76
824,65
334,33
1.263,21
659,16
1.774.59
1.678,98
662,76
1.544,76
2.636,54
341,01
11.333,84

Αντγος ε.α. Λάζαρης Νικόλαος
Παρέστησαν Επίτιμοι Α/ΓΕΣ, Υ/ΓΕΣ και Υ/ΓΕΕΦ,
Επίτιμοι ΓΕΠΣ και Επίτιμοι Δκτές Στρατιάς, Ιερολοχίτες,
πολεμιστές των ΛΟΚ και των Μοιρών Καταδρομών,
καθώς και νεώτεροι, μόνιμα στελέχη εν αποστρατεία
και έφεδροι Καταδρομείς, Πεζοναύτες και Αλεξιπτωτιστές, αποδεικνύοντας για πολλοστή φορά τον δεσμό
που δημιουργεί ο πράσινος μπερές και το πνεύμα
των Ειδικών Δυνάμεων. Η όλη εκδήλωση υπήρξε επι-

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ
Αντιστράτηγος ε.α.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΑΚΗΣ
Ταξίαρχος ε.α.

Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
Συνταγματάρχης ε.α.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ
ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2016
ΕΣΟΔΑ
Α/Α
1.
2.
3.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Από δικαιώματα εγγραφών
και συνδρομών
Οικον. ενίσχυση
Υπόλοιπο ταμείου οικ.
έτους 2015
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞΟΔΑ
ΧΡΗΜΑΤ.
ΠΟΣΟ
6.980,00
2.844,77
17.698,28

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γενικά έξοδα
Έξοδα λειτουργίας
Γραφική ύλη
Τελετές-εκδηλώσεις
Έξοδα εφημερίδας
Κοινόχρηστα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

27.523,05

ΧΡΗΜΑΤ.
ΠΟΣΟ
2.492,36
2.667,74
679,01
2.517,18
2.636,54
341,01
11.333,84

Σύνολο εσόδων μέχρι 31-12-2016 + το υπόλοιπο ταμείου έτους 2015
€
27.523,05
Αφαιρούνται τα έξοδα του έτους 2016
€
11.333,84
Υπόλοιπο ταμείου έτους 2016
€
16.189,21
Δια το οικονομικό έτος 2016, εξεδόθησαν δια πάσης φύσεως έσοδα και έξοδα τα παρακάτω παραστατικά:
α. Γραμμάτια εισπράξεως από α/α 2290 μέχρι α/α 2326
β. Εντάλματα πληρωμής από α/α 2302 μέχρι α/α 2349
Βεβαιούται η ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ
Αντιστράτηγος ε.α.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΑΚΗΣ
Ταξίαρχος ε.α.

Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
Συνταγματάρχης ε.α.

Γενική άποψη της αίθουσας
τυχής και η παρουσία των μελών ικανοποιητική, σε
ποσοστό 50% επί των οικονομικά τακτοποιημένων.
Στην έναρξη της συνέλευσης, παρευρέθη και ο παραλαμβάνων Πρόεδρος της ΕΑΑΣ Αντγος ε.α. κ. Ροζής
Βασίλειος, στο πρόσωπο του οποίου η Λέσχη ευχαρίστησε θερμά την ΕΑΑΣ για την φιλοξενία της Γ.Σ με
την διάθεση του χώρου και την παροχή υλικοτεχνικού
εξοπλισμού και διευκολύνσεων.
Κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ και
ΕΕ, ανεδείχθησαν κατά σειράν ψήφων:
ΔΣ: Τακτικά μέλη
- Αντγος ε.α. Λάζαρης Νικόλαος
- Ταξχος ε.α. Πουλάκης Αθανάσιος
- Σχης ε.α. Γατσούλης Ευάγγελος
- Ταξχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
- Ανχης ε.α. Κομπόρης Πέτρος
- Ανχης ε.α. Πεππές Δημήτριος
- Εφ. Ανθλγός Φιλόσοφος Γεώργιος
ΔΣ : Αναπληρωματικά μέλη
- Εφ. Λχίας Παπαδάκης Ιωάννης
- Εφ. Λχίας Τουρναβίτης Κωνσταντίνος
ΕΕ : Μέλη
- Λγός ε.α. Κουτσιανόπουλος Ευάγγελος
- Εφ. Ανθλγός Φυλακτού Φυλακτός
- Εφ. Κ/Δ Δραμιτινός Γεώργιος
Το προκύψαν ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα την 16
Μαρτίου, ως εξής:
- Πρόεδρος: Αντγος ε.α. Λάζαρης Νικόλαος
- Αντιπρόεδρος: Ταξχος ε.α. Πουλάκης Αθανάσιος
- Γενικός Γραμματέας: Ταξχος ε.α Τζιάκης Ιωάννης
- Ταμίας: Σχης ε.α. Γατσούλης Ευάγγελος και
- Μέλη : Ανχης ε.α. Κομπόρης Πέτρος, Ανχης ε.α.
Πεππές Δημήτριος, Εφ. Ανθλγός Φιλόσοφος Γεώργιος.
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Η επιχείρησις των Δωδεκανήσων
Τ

ο κείμενο που ακολουθεί έχει διασωθεί σε
δημοσίευση της εφημερίδας “ΤΟ ΒΗΜΑ” στο
φύλλο της 18 Σεπτεμβρίου 1977. Το εξέδωσε η
εφημερίδα τότε, με την ευκαιρία της επιστροφής
της τέφρας του αείμνηστου στρατηγού στην Ελλάδα. Αρχικά το κείμενο είχε δοθεί από τον ίδιο
τον Τσιγάντε προς δημοσίευση σε ένα ιστορικό
περιοδικό της εποχής. Δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε
η έκδοση και ο εκδότης του περιοδικού μετά θάνατον του Τσιγάντε, το παραχώρησε στην εφημερίδα.
Ο Τσιγάντες με λιτή γλώσσα, χωρίς να αυτοεπαίρεται, με σεμνότητα, εξιστορεί συνοπτικά τις
επιχειρήσεις της μονάδος του και τα κατορθώματα
των ανδρών του.
Για λόγους ιστορικής μνήμης το αναδημοσιεύουμε με την ευκαιρία της 72ης επετείου της
απελευθερώσεως της Δωδεκανήσου με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης από τους
Γερμανούς την 8η Μαϊου 1945 στη νήσο Σύμη,
πιστεύοντας ότι θα πρέπει να διαβαστεί από
όλους τους Έλληνες, ώστε να γίνει περισσότερο
αντιληπτός, κυρίως από τις νέες γενεές, ο αγώνας
των προγόνων μας για την απελευθέρωση των
νησιών μας στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κανείς
δεν μας τα έδωσε! Αγωνιστήκαμε και τα πήραμε!

Εγγλέζοι ειδικοί και
οι σύνδεσμοι. Τότε
κατ’ ανάγκη δεχτήκανε την ελληνική
παρουσία στα Δωδεκάνησα.
Η δράση του Ιερού Λόχου είναι
πλούσια και συνεχής Την 1η Ιουλίου
1944 ο ταγματάρχης Καζακόπουλος
χτύπησε τους Γερμανούς της Καλύμνου. Για τρία τέΟ τότε Συνταγματάρχης
ταρτα της ώρας,
Τσιγάντες με άνδρες του σε καΐκι
λίγο πριν τα μεσάστο Αιγαίο. (Φωτ. αρχείου ΛΚΙ)
νυχτα, ριχτήκανε
στα γερμανικά φυλάκια οι 36 Ιερολοχίτες του Καζακόπουλου. Δύο και τρεις μόνο για κάθε φυλάκιο.
Σκοτώσανε τον Γερμανό διοικητή και άλλους 8 και
τραυματίσανε βαριά 10. Από τους άνδρες του Καζακόπουλου, ένας νεκρός και ένας τραυματίας. Σε μια
ώρα φύγανε. Ήταν όμως τόση η ζημιά και ο πανικός
των Γερμανών, από τη Λέρο στείλανε δύο τάγματα
για να αποκρούσουν την επίθεση.
Στις 14 Ιουλίου ο αντισυνταγματάρχης Τριανταφυλλάκος χτύπησε στη Σύμη με 90 Ιερολοχίτες. Τον βοηθήσανε Άγγλοι ειδικοί και ναυτικοί. Σε άλλα δύο
σημεία του νησιού χτυπήσανε άλλα τάγματα του
Ιερού Λόχου. Στον Πανορμίτη και στον Άη Φανούρη,
η επιχείρησις πέτυχε λαμπρότατα. 9 Γερμανοί μείνανε

Τις μέρες της απελευθερώσεως της Ελλάδος η κυρία
δύναμις του Ιερού Λόχου
ασχολήθηκε με τα μεγάλα
νησιά και με τις Κυκλάδες
και τα Δωδεκάνησα παραμελήθηκαν λίγο γιατί δεν έφτανε η δύναμις του Ιερού Λόχου
να εκτελέσει όλες τις εντολές, στη Σάμο, στη Χίο, στη Αντιστράτηγος ε.α.
Νικόλαος Λάζαρης
Μυτιλήνη και στη Λήμνο, στις
Πρόεδρος Λέσχης
Κυκλάδες και στις Βόρειες
Σποράδες. Μόλις όμως ησύχασαν λίγο τα ελληνικά πράγματα, στις 23 Οκτωβρίου
ο Ιερός Λόχος εγκατέστησε προκεχωρημένη βάση

8η Μαΐου του 1945, ο Γερμανός στρατηγός Otto Wagner,
υπέγραψε στη Σύμη την παράδοση της Δωδεκανήσου
στους συμμάχους. (Φωτ. Imperial War Museum)

στην Πάτμο με μια διμοιρία υπό τον ταγματάρχη Δημόπουλο. Στις 26 Οκτωβρίου έγινε με συνεργασία
του αγγλικού ναυτικού μια επιχείρησις εις την Τήλον
αρκετά κακοκαμωμένη από τον Άγγλο διοικητή. Την
κατάσταση την έσωσε ο ηρωισμός των Ιερολοχιτών
και το ελληνικό αντιτορπιλικό “Ναυαρίνον”.
Τον Δεκέμβριον ο Ιερός Λόχος επήρε εντολήν να
επιχειρήσουν στα Δωδεκάνησα, να επιχειρήσει επιθετικώς και να καταλάβει. Ο Ιερός Λόχος θα έκανε τις
επιχειρήσεις και την κατοχή κατόπιν θα την έκανε μια
ινδική ταξιαρχία. Στα Δωδεκάνησα ήταν 15.000 Γερμανοί
και ο Ιερός Λόχος είχε 1.500 άνδρες δύναμιν με
τομέα ολόκληρο το Αιγαίο.

Περίπολος Αναγνώρισης του Ιερού Λόχου.
Νάξος 1944 (Φωτ. αρχείου ΓΕΣ/ΔΕΔ)

Αφήγηση του Διοικητή του Ιερού Λόχου,
Χριστόδουλου Τσιγάντε
“ Ως την ημέρα της αποβάσεως στην Νορμανδία, ο
Ιερός Λόχος δεν είχε δικαίωμα να επιχειρήσει στα
Δωδεκάνησα. Οι Ιταλοί συνεμπόλεμοι και οι Τούρκοι
και οι Ρώσοι δεν συμφωνούσαν να ανακατευθούν Έλληνες με τα νησιά. Έτσι μόνο σποραδικώς πήγανε
στις επιχειρήσεις των Άγγλων
στα Δωδεκάνησα αντιτορπιλικά
και περίπολοι του Ιερού Λόχου,
για να χρησιμεύσουν για σύνδεσμοι με τον πληθυσμό. Επρόκειτο να πάει ο Ιερός Λόχος
από τη Σάμο στη Λέρο το 1943,
όταν πέσανε οι Γερμανοί αλεξιπτωτισταί - δεν πρόλαβε όμως.
Ήταν στην Λέρο μόνο ο Ζαχαράκης με την περίπολό του που ανδραγάθησε,
τόσο που οι Εγγλέζοι τηλεγράφησαν ότι υπήρξεν ο
καλύτερος επί του πεδίου της μάχης. Όταν όμως ο
Μοντγκόμερι πήγε στην Αγγλία για να ηγηθεί της
αποβάσεως στη Νορμανδία, ξάφρισε τη Μέση Ανατολή
από τα παλληκάρια και τους εμπειροπόλεμους και
αυτοί ήταν οι Κομμάντος.
Έτσι φύγανε για την Αγγλία πριν και αμέσως μετά,
την ημέρα οι περισσότεροι κομμάντος. Εκείνες τις
ημέρες ετοιμάζανε και τον Τζέλλικο με τη φοβερή
του μοίρα καταδρομών και τον πάνε στα Δαλματικά
νησιά. Έμειναν στο Αιγαίο Ιερός Λόχος και λίγοι

Άνδρες του Ιερού Λόχου επεξεργάζονται
αμμοδόχο με πρόπλασμα νησιού,
πριν από επιχείρηση (Αρχείο Πολ. Μουσείου)

νεκροί και 15 τραυματιστήκανε. 41 Γερμανοί πιασθήκανε αιχμάλωτοι. Σκοτώθηκε ένας Ιταλός και πιασθήκανε αιχμάλωτοι 100. Από τους νικητές σκοτώθηκαν
2 και τραυματισθήκανε 11.
Το βραδάκι φύγανε από τη Σύμη οι επιδρομείς,
αφού αφήκανε τρόφιμα για τον πληθυσμό, αφού χαλάσανε τον ταρσανά των Γερμανών και 700 τόννους
καϊκιών, όλα τα πυρομαχικά του εχθρού, τον ασύρματό
του. Πιάσανε και δύο γερμανικά περιπολικά. Ο Βασιλεύς
Γεώργιος, ο Έλληνας επιτελάρχης, ο αρχιστράτηγος
της Μέσης Ανατολής, στείλανε θερμότατα συγχαρητήρια. Κάθε μέρα σχεδόν σε όλα σχεδόν τα νησιά, μικρές ομάδες, πολύ μικρές ομάδες κάνανε επιδρομές,
πηγαίνανε τρόφιμα στην Κω, στην Αστυπάλαια, στην
Τήλο, στη Λέρο, στην Κάρπαθο.
Στις 6 Σεπτεμβρίου, έγινε λαμπρότατη επιχείρηση
στην Κω. 17 άνδρες καθαρίσανε τη φρουρά έτσι στα
γρήγορα, τραυματίσθηκαν τρεις πιάσανε 7 αιχμαλώτους, χωρίς απώλειες και καταστρέψαν τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

Η υπογραφή της γερμανικής παράδοσης των
Δωδεκανήσων στους συμμάχους, στη Σύμη στις 8 Μαΐου
του 1945. Από αριστερά προς τα δεξιά, ο πλοίαρχος Λεγκ
του βρετανικού βασιλικού ναυτικού, ο Ταξίαρχος Μόφατ,
εκπρόσωπος των βρετανικών δυνάμεων, ο Συνταγματάρχης
Μπερντ, υποδιοικητής του Μόφατ και ο Συνταγματάρχης
Τσιγάντες, ως εκπρόσωπος της Ελλάδος, στον οποίο
παραδόθηκε από τους Βρετανούς και το όπλο του
Γερμανού στρατηγού Βάγκνερ, σε ένδειξη τιμής
για την προσφορά του Ιερού Λόχου.
(Φωτ. Αρχείου John Hearfield)

Συνέχεια από τη σελίδα 6
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Η επιχείρησις
των Δωδεκανήσων
Συνέχεια από τη σελίδα 5
Μολαταύτα, η επιχείρησις έγινε με πείσμα
και επιμονή παρ’ όλην την κακοκαιρία, στην
Τήλο πάλι που κατελήφθη οριστικά, στην
Κάρπαθο, στην Κω συνέχεια με περιπόλους
και όλες αυτές οι επιθέσεις γινότανε με λίγους
ανθρώπους εναντίον πολλών σχεδόν όλες
υπήρξαν επιτυχέστατες. Σιγά - σιγά οι Γερμανοί
όχι μόνο κυκλωθήκανε, αλλά και επεινάσανε
σε σημείο ώστε όταν παραδοθήκανε, είχανε
1000 μισοπεθαμένους από αβιταμίνωση και
οι υπόλοιποι ήτανε σκελετοί.
Την τελευταία μεγάλη επιχείρηση στη Μεσόγειο την έκανε ο αντισυνταγματάρχης Μεσσηνόπουλος και την εξετέλεσε με μεγίστη
ακρίβεια ο ταγματάρχης Παπαγεωργόπουλος.
Στις 2 Μαΐου ολόκληρος η νοτιοδυτική παραλία
της Ρόδου μαζί με το νησάκι Αλίμονα που
ήταν οχυρωμένο, κατελήφθη αιφνιδιαστικά
με μαθηματική ακρίβεια και καταστραφήκανε
όλα τα πυροβόλα τα γερμανικά, καμμιά πενηνταριά Γερμανοί εφονεύθησαν, 31 Γερμανοί
και 23 Ιταλοί πιαστήκανε αιχμάλωτοι. Το εγγλέζικο σχόλιο ήτανε ότι και “η επιχείρησις
απετέλεσε τον τύπο της επιτυχούς νυχτερινής
επιχειρήσεως”.

Η πανηγυρική υποδοχή του Ιερού Λόχου και των
Βρετανών στην Ρόδο στις 9 Μαΐου 1945.
Φωτ. Αρχείου John Hearfield

Η συνεργασία του Αγγλικού Ναυτικού, των
Άγγλων διαβιβαστών και των τμημάτων του
Ιερού Λόχου υπήρξε αρίστη. Ο Τσώρτσιλ εμνημόνευσε την επιχείρηση αυτή στη Βουλή των
Κοινοτήτων. Στις 8 Μαΐου εις αναγνώριση της
δουλειάς του Ιερού Λόχου στα Δωδεκάνησα
οι Άγγλοι επέμειναν και η Ελλάς δια του διοικητού του Ιερού Λόχου συνυπέγραψε με τους
Βρετανούς την παράδοση των νησιών στους
συμμάχους.
Στην Ρόδο στις 9 Μαΐου, όταν αποβιβάσθηκαν
οι Ιερολοχίτες οι κάτοικοι κλαίγανε ανίκανοι
να κουνηθούν από την πείνα. Στις 15 Μαΐου
όταν έφθασε ο Αρχιεπίσκοπος, ο Αντιβασιλεύς,
το παραλήρημα του ενθουσιασμού έφτασε
στο κατακόρυφο. Επί δύο χρόνια οι Ιταλοί, οι
Ρώσοι και οι Τούρκοι δεν θέλανε να παραλάβει
ελληνική διοίκησις τα Δωδεκάνησα. Οι Αμερικανοί λέγανε υπομονή όσο να ξεμπλέξουν
το ζήτημα της Τριέστης. Στη συνθήκη ειρήνης
όμως, τα Δωδεκάνησα κατεχυρώθηκαν στην
Ελλάδα. Στις 8 Μαΐου στην Σύμη όταν παραδόθηκε ο στρατηγός Γερμανός Βάγκνερ ο Άγγλος αρχιστράτηγος κατεχύρωσε τα όπλα του
στον διοικητή του Ιερού Λόχου εις αναγνώριση της δράσεως της μονάδος του.”

ΠΩΣ ΒΡΕΘΗΚΕ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΡΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ
(Που είχε υπογραφεί μεταξύ της Ιταλίας και Τουρκίας)

ΜΙΑ ΓΕΝΝΑΙΑ ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΕΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΙ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

T

ο περιστατικό είναι παλιό, αλλά το
την πραμάτεια του). Με την παρέμβαση
μήνυμά του είναι πάντα επίκαιρο.
της Ελληνικής Αποστολής ο Ιταλός κλήΕίναι από εκείνες τις «ξεχασμένες» ιστοθηκε από την Βρετανική Διοίκηση να επιρίες που σπάνια έρχονται στη δημοσιόστρέψει ότι είχε υπεξαιρέσει από τα γρατητα και συνήθως τις περισσότερες τις
φεία πλην όμως αυτός αρνήθηκε τα απο«καταπίνει» ο χρόνος όχι διότι δεν έχουν
διδόμενα σε αυτόν. Στη συνέχεια η Ελενδιαφέρον αλλά διότι οι πρωταγωνιστές
ληνική Αποστολή επεδίωξε την εξαγορά
τους δεν επιδίωξαν να τις εξαργυρώσουν
των εγγράφων με διαπραγμάτευση μέσω
με παράσημα και προβολή.
τρίτων προσώπων, χωρίς αποτέλεσμα.
ΙΜΙΑ
Όταν οι Γερμανοί αποχώρησαν από
Στην επιτροπή περιήλθε η πληροφορία
την Ελλάδα τον Οκτ. του 1944 δεν συνέβη
ότι εκτός των άλλων ο Ιταλός είχε πάρει
το ίδιο και στα Δωδεκάνησα καθώς οι
μαζί του το επίχρυσο αγαλματίδιο της
Σύμμαχοι κυριαρχούσαν στη θάλασσα
Θέμιδος που κάθε Σεπτέμβριο, με την
και η αποχώρηση των Γερμανών από τα
έναρξη λειτουργίας των δικαστηρίων, ετονησιά ήταν δύσκολή. Τα Γερμανικά Στραποθετείτο σε περίοπτο θέση στην αίθουσα
τεύματα που απέμειναν στη Ρόδο αναγτελετών.
κάσθηκαν να παραδοθούν στους ΣυμΗ Ελληνική αποστολή πληροφορήθηκε
μάχους και η σχετική συνθήκη υπογράαπό Κύπριους Αστυνομικούς (Αγγλικής
φθηκε στις 8 Μαΐου 1945 στη Σύμη. Οι
υπηκοότητας που υπηρετούσαν στην ΒρεΣυμμαχικές δυνάμεις απελευθέρωσαν
τανική αστυνομία στην Ρόδο) την ημεροτα Δωδεκάνησα αλλά δεν τα παραχώμηνία αναχώρησης του Ιταλού από τη
ρησαν στην Ελλάδα.
Απόσπασμα χάρτη που συνοδεύει τη χάραξη των Ρόδο και με τη βοήθεια αυτών, όταν επιΤον Μάρτιο του 1946 έγιναν οι πρώτες θαλάσσιων συνόρων Ιταλίας-Τουρκίας το έτος βιβάσθηκε στο πλοίο, του έγινε λεπτομερής
1932. Φαίνεται χαρακτηριστικά ότι οι
μεταπολεμικές εκλογές στη χώρα μας και
έλεγχος των αποσκευών του. Δεν βρέθηκε
τον Ιούλιο άρχισαν στο Παρίσι οι εργασίες βραχονησίδες των Ιμίων που αναφέρονται στον η συνθήκη αλλά βρέθηκε το επίχρυσο
της διάσκεψης για τη σύναψη συνθηκών παραπάνω χάρτη ως «CARDAC», ευρίσκονται αγαλματίδιο και οι Αστυνομικοί τον καστον τότε ιταλικό θαλάσσιο χώρο και κατά
ειρήνης με τους δορυφόρους της Γερματηγόρησαν για υπεξαίρεση κρατικής πεσυνέπεια στον ελληνικό. (Αρχείο ΥΠΕΞ)
νίας (Ουγγαρία-Ρουμανία-Φιλανδία-Βουλριουσίας, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν
γαρία και Ιταλία). Την Ελλάδα εκπροστα γραφεία της Ελληνικής Στρατιωτικής
σώπησε στο Παρίσι αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον ΠρωθυΑποστολής και έφυγαν.
πουργό Κων/νο Τσαλδάρη και η οποία ενισχύθηκε από τους
Ήταν μια σπουδαία πατριωτική πράξη των Κυπρίων Αστυηγέτες των κοινοβουλευτικών κομμάτων όταν εμφανίσθηκαν οι
νομικών που θα είχαν σοβαρές συνέπειες εάν η Βρετανική Διπρώτες δυσχέρειες. Η χώρα μας στη συνδιάσκεψη πρόβαλε μεοίκηση πληροφορείτο την εμπλοκή τους στις έρευνες της Ελλητριοπαθείς και δίκαιες διεκδικήσεις (Απελευθέρωση Δωδεκανικής Αποστολής. Ήταν βράδυ όταν ο Ιταλός μεταφέρθηκε
νήσου και Βορείου Ηπείρου, προσάρτηση Λωρίδας Ανατολικής
στα γραφεία της αποστολής και την επομένη το πρωί το πλοίο
Ρωμυλίας που ενίσχυε τη συνοριακή ασφάλεια της χώρας μας
επρόκειτο να αναχωρήσει για Ιταλία. Οι Έλληνες Αξιωματικοί
από τις συχνές επιδρομές των Βουλγάρων και περιελάμβανε
περί το μεσονύκτιο έστειλαν στο δωμάτιο που κρατείτο ο Ιταλός,
μικρό πληθυσμό Πομάκων που μετά δυσφορίας ανέχονταν την
Δωδεκανήσιο υπάλληλο της αποστολής που μιλούσε Ιταλικά,
Βουλγαρική κυριαρχία και τέλος ανάλογες επανορθώσεις για
για να του ψιθυρίσει κρυφά ότι οι Αξιωματικοί και ιδιαιτέρως
τις καταστροφές που έγιναν από τις επιθέσεις των Ιταλών και
ο Αρχηγός ήταν εξαγριωμένοι μαζί του διότι «όπως πήρε το
Βουλγάρων). Από τις παραπάνω διεκδικήσεις ικανοποιήθηκε
αυτί του» δεν ήθελε να τους παραδώσει κάποιο έγγραφο που
μόνο μία, η ένωση της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα.
είχε στην κατοχή του και γι αυτό θα τον εξαφάνιζαν πνίγοντάς
Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων στο Παρίσι για την
τον στη θάλασσα. Ο Ιταλός προσπάθησε να τον εξαγοράσει
υπογραφή της συνθήκης παραχώρησης των Δωδεκανήσων, στην
προσφέροντάς του μεγάλο χρηματικό ποσό προκειμένου να
Ελληνική Κυβέρνηση περιήλθαν πληροφορίες σύμφωνα με τις
ενημερώσει Άγγλο Αξιωματικό, να τον φέρει στα γραφεία της
οποίες οι Τούρκοι επρόκειτο να ζητήσουν τη χάραξη νέων θαΑποστολής για να κάνει αυτός τη σχετική έρευνα. Ο υπάλληλος
λασσίων συνόρων ισχυριζόμενοι ότι ουδέποτε είχαν χαραχθεί
προσποιήθηκε ότι φοβόταν διότι θα τον σκότωναν και αυτόν.
οριστικά θαλάσσια σύνορα μεταξύ Δωδεκανήσου και Μικράς
Το «κόλπο έπιασε και ο Ιταλός έσπασε» και τότε ζήτησε να
Ασίας. Φαίνεται ότι η Ιταλία, πιθανώς έναντι ανταλλαγμάτων,
τον παρουσιάσουν στον αρχηγό. Ο Τσιγάντες με πολύ αυστηρό
είχε δεχθεί να βοηθήσει την Τουρκία στο ζήτημα αυτό και αυτό
ύφος του είπε ότι αυτό που είχε κάνει να υπεξαιρέσει την
επιβεβαιώνεται από την άρνηση της Ιταλίας να ανταποκριθεί
Συνθήκη Ιταλίας-Τουρκίας (έριχνε τουφεκιά στα κούφια αφού
στο αίτημα της Ελλάδος να της παραχωρηθεί αντίγραφο της
δεν γνώριζε εάν στα έγγραφα που είχε πάρει ο Ιταλός ήταν και
συμφωνίας με το αιτιολογικό ότι μέσα στην αναταραχή του
η συνθήκη) αποτελεί έγκλημα κατά της Ελλάδος και θα τον τιΔευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είχε χαθεί και δεν βρέθηκε
μωρούσαν όπως τιμωρούν οι Έλληνες τους προδότες εκτός
στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών. Παράλληλα και η
εάν ομολογούσε πού είχε αποκρύψει την Συνθήκη και την εύΤουρκία έδωσε την ίδια απάντηση που έδωσε και η Ιταλία στο
ρισκαν, θα τον συγχωρούσε και θα τον βοηθούσε να επιβιβασθεί
αίτημα της χώρας μας να της δοθεί αντίγραφο της συνθήκης ότι
στο πλοίο ώστε το πρωί να αναχωρήσει για την πατρίδα του.
δηλαδή κάπου είχε χαθεί στα παλαιά αρχεία. H Ελληνική κυΎστερα από πολλούς δισταγμούς, απαιτήσεις να παραδοθεί
βέρνηση προκειμένου να αντικρούσει τους ισχυρισμούς της
στη Βρετανική Διοίκηση, απειλές ότι θα ζητήσει ευθύνες η
Τουρκίας αλλά και τη διαφαινομένη Ιταλο-Τουρκική μεθόδευση,
χώρα του από την Ελλάδα για την ταλαιπωρία που υπέστη, ο
ζήτησε από τον τότε Αρχηγό της «Ελληνικής Στρατιωτικής
Ιταλός υποχώρησε όταν στο τέλος της συζήτησης ο Τσιγάντες
Αποστολής Δωδεκανήσου» Ταξίαρχο Χρ. Τσιγάντε, πρώην Διείπε δήθεν εκνευρισμένος «πάρτε τον από εδώ και να μην τον
οικητή Ιερού Λόχου, να αναζητήσει και αποστείλει στο Υπουργείο
ξαναδώ» αφού χρόνια στα Δωδεκάνησα καταλάβαινε τα ΕλληΕξωτερικών, το δυνατόν συντομότερα, το τρίτο και τελευταίο
νικά.
αντίγραφο της συνθήκης που έπρεπε να υπάρχει στο αρχείο
Ο Ιταλός αντιλαμβανόμενος την δυσχερή θέση του ζήτησε να
της Ιταλικής Διοικήσεως Δωδεκανήσου στη Ρόδο. Η Ελληνική
μεταβεί σε φιλικό του σπίτι που είχε αφήσει ένα μπαούλο κλειαποστολή απευθύνθηκε αμέσως στην εκεί Βρετανική Διοίκηση
δωμένο για να το φυλάξουν. Με συνοδεία δύο Αξιωματικών
η οποία της επέτρεψε να ερευνήσει τα αρχεία της Ιταλικής Διτης αποστολής πήγε στο σπίτι όπου οι Αξιωματικοί βρήκαν την
οίκησης που είχαν περιέλθει στους Βρετανούς μετά την παράδοση
συνθήκη μαζί με διάφορα άλλα έγγραφα. Ολίγα λεπτά αργότερα
της Δωδεκανήσου τον Μάιο του1945.
επιβίβασαν τον Ιταλό στο πλοίο για να επιστρέψει στην πατρίδα
Παρά τη συστηματική έρευνα η συνθήκη δεν βρέθηκε.
του κρυφά διότι όλα αυτά είχαν γίνει με τη βοήθεια Κυπρίων
Η αποστολή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συνθήκη είχε
Αγγλικής υπηκοότητας Αστυνομικών και εν αγνοία της Βρετανικής
κλαπεί και συνέχισε τις προσπάθειες ανεύρεσής της. Στο πλαίσιο
Διοίκησης.
των ερευνών η Στρατιωτική Αποστολή πληροφορήθηκε από
Την επομένη ημέρα αναχώρησε μέλος της Στρατιωτικής αποΔωδεκανήσιο τέως υπάλληλο της Ιταλικής Διοίκησης ότι
στολής για την Αθήνα και παρέδωσε τη Συνθήκη στο Υπουργείο
ανώτερος Ιταλός Υπάλληλος την ημέρα της παράδοσης είχε
Εξωτερικών. Ο πρωθυπουργός όταν πληροφορήθηκε το γεγονός
μεταφέρει φακέλους και άλλα υλικά από τα γραφεία της Διοίαπέστειλε τηλεγράφημα στον αρχηγό της Στρατιωτικής Αποστολής
κησης στο σπίτι του και ότι ενώ η οικογένειά του είχε επιστρέψει
στη Ρόδο, εκφράζοντας τα συγχαρητήρια της Κυβέρνησης.
στην Ιταλία μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Ιταλικής Διοίκησης,
Συνέχεια στη σελίδα 10
αυτός παρέμεινε ακόμη στη Ρόδο (προφανώς για να διευθετήσει
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017
1. ΓΕΝΙΚΑ
Κατά τη σύνταξη του παρόντος προϋπολογισμού για το οικον. έτος 2017, ελήφθησαν υπ’ όψιν οι παρακάτω παράγοντες:
α. Τα πάγια έξοδα της Λέσχης (Κοινόχρηστα, ΕΝΦΙΑ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ,
Έκδοση εφημερίδας, γραφική ύλη, καθαριότητα ως και απρόβλεπτα).
β. Τα έκτακτα έξοδα (Συμμετοχή σε εκδηλώσεις, κατάθεση στεφάνων κ.λ.π.).
γ. Η αμέλεια ως και δυσκολία ικανού αριθμού μελών μας εις την καταβολή
της συνδρομής των.
δ. Η εγγραφή νέων μελών.
ε. Η οικονομική ενίσχυση από ορισμένα μέλη της Λέσχης.
στ. Η ανάγκη δημιουργίας ενός μικρού αποθεματικού για έκτακτες ανάγκες.
2. Συνιστάται η ακριβής κατά το δυνατόν τήρηση του προϋπολογισμού όπως
αναγράφεται στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ, κυρίως ως προς τα έξοδα.
Αθήνα, 1 Ιανουαρίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ
Αντιστράτηγος ε.α.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΑΚΗΣ
Ταξίαρχος ε.α.

Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
Συνταγματάρχης ε.α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ Ζ' ΜΑΚ

Ο

Πρόεδρος της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Αντγος ε.α. κύριος Νικόλαος Λάζαρης,
παρευρέθη στις 9 Μαρ. 2017, ως
προσκεκλημένος, στον εορτασμό
της Ζ' ΜΑΚ προς τιμήν των Αγ.
Σαράντα Μαρτύρων, προστατών
της μονάδος, η οποία έλαβε χώρα
στο ομώνυμο παρεκκλήσιο του
στρατοπέδου.
Στον εορτασμό παρέστησαν επίσης οι κ.κ : ΑΥ/ΓΕΣ Αντγος Αντώνιος Νομικός , Δκτης ΑΣΔΕΝ Αναμνηστική φωτογραφία από τον εορτασμό της Ζ'
Αντγος Νικόλαος Μανωλάκος, ΜΑΚ από αριστερά : Αντγος Ν. Μανωλάκος Δκτής ΑΣΔντης ΔΕΔ Υπτγος Ευθύμιος ΔΕΝ, Αντγος ε.α. Ν. Λάζαρης Πρόεδρος ΛΚΙ, Αντγος
Μπούνας, Δκτης ΔΔΕΕ Ταξίαρχος ε.α. Ι. Ηλιόπουλος επίτιμος ΓΕΠΣ και Αντγος Α. ΝομιΝικόλας Φλάρης, Δκτης 13 ΔΕΕ κός ΑΥ/ΓΕΣ
Ταξίαρχος Δημήτριος Τσιπίδης,
Υποδιευθυντής ΔΕΔ Ταξίαρχος
του ΓΕΣ, καθώς και διοικητές και εκπρόΚων/νος Γούναρης, Αντγος ε.α. Ιωάννης
σωποι μονάδων Ειδικών Δυνάμεων και
Ηλιόπουλος, τέως και επίτιμος πλέον ΓΕΠΣ
λοιποί προσκεκλημένοι.

3η Συνάντηση ΑΕΤΩΝ 1994 – 1995
ΕΣΟΔΑ
Α/Α
1.
2.
3.

ΕΞΟΔΑ

ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΧΡΗΜΑΤ.
ΠΟΣΟ

Α’. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Συνδρομή μελών
Εγγραφές νέων μελών
Τυχόν δωρεές

ΣΥΝΟΛΟ

6.000,00
2.000,00
1.000,00

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΞΟΔΩΝ

1.
Γενικά έξοδα
2. Έξοδα λειτουργίας
3.
Γραφική ύλη
4. Τελετές-εκδηλώσεις
5. Έκδοση εφημερίδας
6.
Κοινόχρηστα
7.
Απρόβλεπτα

9.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΧΡΗΜΑΤ.
ΠΟΣΟ
1.000,00
2.700,00
500,00
1.000,00
2.700,00
350,00
300,00

T

ην Κυριακή το πρωί της 5ης Μαρτίου
2017 , στο στρατόπεδο Ταγματάρχη
Κ.ΣΕΕΜΑΝ στον Ασπρόπυργο, βρέθηκαν
«στο δεύτερο σπίτι τους με τους καλύτερους», όπως οι ίδιοι οι ΑΕΤΟΙ 1994 -1995
αισθάνονται και διαλαλούν, με τους τότε
Αξιωματικούς που τους εκπαίδευσαν και
τους μετέδωσαν ό,τι αφορούσε την διαπαιδαγώγηση του Έλληνα Καταδρομέα -

8.550,00

Αθήνα, 1 Ιανουαρίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ
Αντιστράτηγος ε.α.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΑΚΗΣ
Ταξίαρχος ε.α.

Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
Συνταγματάρχης ε.α.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ
Την 10η Φεβρουαρίου 2017 στην ορκωμοσία νεοσυλλέκτων οπλιτών στο ΚΕΕΔ, παρέστησαν ως προσκεκλημένοι ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ της Λέσχης, κ.κ Αντιστράτηγος ε.α. Νικόλαος Λάζαρης και Ταξίαρχος ε.α. Αθανάσιος Πουλάκης.

Αλεξιπτωτιστή.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε περιήγηση
στους χώρους του στρατοπέδου, ομιλίες,
απονομές αναμνηστικων πλακετών - διπλωμάτων και κατάθεση στεφάνου στο
μνημείο των πεσόντων Αλεξιπτωτιστών.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Διοι-

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΩΝ
Την 29η Ιανουαρίου 2017 στην εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιτας του Συνδέσμου Ελλήνων Βατραχανθρώπων, την Λέσχη εκπροσώπησε το μέλος του Δ.Σ, έφεδρος Λχίας κ. Κωνσταντίνος Τουρναβίτης. Στην εκδήλωση παρέστη η ηγεσία του ΓΕΕΘΑ.

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΠΕΑΠΑ
Την 26η Ιανουαρίου 2017 στην εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας της ΠΕΑΠΑ, με την
οποία η Λέσχη συστεγάζεται, παρέστη ως εκπρόσωπος αυτής, το μέλος του Δ.Σ, Συνταγματάρχης ε.α κ. Ευάγγελος Γατσούλης.

ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΜΕ Σ.Κ.Ι.Μ
Το διήμερο 11-12 Μαρτίου 2017, δέκα επτά (17)
μέλη της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών,
κατόπιν προσκλήσεως του Συνδέσμου Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Μακεδονίας, συμμετείχαν
σε επίσκεψη στο ΚΕΟΑΧ, συμμετέχοντας την 1η
μέρα στην εκπαίδευση με αντικείμενο «Τεχνικές
επιβίωσης σε χιονοσκεπείς περιοχές» και την 2η
μέρα «Πορεία σε χιονοσκεπείς περιοχές (μέχρι
τον Άγιο Αντώνιο)», κατά την οποία επέδειξαν
υψηλό επίπεδο εκπαιδεύσεως, φυσικής καταστάσεως και συμπεριφοράς.

κητής της περιόδου 1994-1995 και Αντιπρόεδρος της Λέσχης Καταδρομέων και
Ιερολοχιτών Ταξχος ε.α. κ. Αθανάσιος
Πουλάκης, ο Υδκτής και μέλος της Λέσχης,
Αντγος ε.α κ. Ιωάννης Κρασσάς, ο Ανχης
ε.α. Πέτρος Κομπόρης μέλος της Λέσχης,
άλλοι Αξκοί (ε.ε και ε.α), εκατόν πενήντα
έφεδροι κομμάντος με τις οικογένειές τους
και ο Διοικητής της 2ας ΜΑΛ Άνχης κ.
Κων/νος Ζουμπούλης.
Ήταν τιμή μας που υπηρετήσαμε την
θητεία μας υπό τις εντολές αυτών, των καλύτερων και που για αυτούς τους Αξιωματικούς θα μπαίναμε και στη φωτιά ακόμα
αν μας το ζητούσαν ή αν χρειαζόταν, δήλωσε ο οργανωτής αυτής της εκδήλωσης
αεικίνητος Εφεδρος Λοχαγός (ΠΖΕΔ) Καρυώτης Γεώργιος.

ΤΕΛΕΤΗ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

Τ

ην Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017 τελέσθηκε η επιμνημόσυνη
δέηση στον Μητροπολιτικό ναό της πόλεως του
Λεωνιδίου για την συμπλήρωση 68 ετών από
την μάχη του Λεωνιδίου
(20/1/49) και τη μάχη του
Αγίου Βασιλείου.
Η τελετή ήταν σεμνή
και ολοκληρώθηκε με τις
καταθέσεις στεφάνων
και με ομιλίες. Ιδιαίτερη
αίσθηση έκανε η ομιλία
– μαρτυρία ενός 90ετούς
κατοίκου του Λεωνιδίου
που είχε προγραμματισμένη υπηρεσία στο μύλο
το βράδυ της μάχης αλλά
για κάποιο λόγο καθυστέρησε και έτσι επέζησε ο ίδιος αλλά
πάντα θυμάται τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν εκείνο το βράδυ.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν μεταξύ
άλλων ο Αντιστράτηγος Η. Γλεντζές και η
κα Αικ. Παπαθανασίου, σύζυγος του θανόντος Στρατηγού,
τότε Δκτού της Γ’ ΜΚ
που συμμετείχε στις
επιχειρήσεις.
Η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από τμήμα με
το λάβαρό της. Την
κατάθεση στεφάνου
στο μνημείο πεσόντων
στο μύλο στην είσοδο
της πόλεως έκανε ο
Εφ. Λοχίας (ΚΔ) Παπαδάκης Ιωάννης, μέλος του ΔΣ.
Καθ όλη την διάρκεια της εκδηλώσεως υπήρχε διάχυτο ένα
πολύ φιλικό και θερμό κλίμα προς την αντιπροσωπεία της Λέσχης.
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ΙΣ ΤΟΡΙΑ Α ΠΟ ΠΡΩΤ Ο ΧΕ ΡΙ
Η στήλη με τίτλο «Ιστορία από πρώτο χέρι» δημοσιεύει περιγραφές και κριτική γεγονότων από μέλη μας τα οποία ήταν αυτόπτες ή αυτήκοοι μάρτυρες ή έλαβαν μέρος
στην εξέλιξή τους. Για την δημοσίευσή τους εκτός από τα κείμενα περιγραφής απαιτούνται και τα παρακάτω:
α. Φωτογραφία του μέλους μας που καταθέτει την εμπειρία του, αν είναι δυνατόν

κοντινή στον χρόνο που εξελίχθηκε το περιγραφόμενο γεγονός ή και σύγχρονη.
β. Άλλες φωτογραφίες (εδάφους, αναμνηστικές φωτογραφίες κλπ.). Αν είναι δυνατόν να αναφέρεται και χρόνος λήψεως της φωτογραφίας, ονόματα εικονιζόμενων ή
ονοματολογία εδαφικών σημείων.
γ. Σχεδιαγράμματα, χάρτες, διαταγές, σημειώματα κ.ο.κ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΤΣΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1949
Όπως τις έζησα, ως Ανθ/γος ΔΙΜΟΙΡΙΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΜΟΙΡΙΑΣ ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ (εκτοξευτών 2,36”-Αντιαρματικών) ΤΗΣ Β’.Μ. ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ
Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο
Η τελική επίθεσή μας για την κατάληψη του πολυβολείου, συνέπεσε με αυτήν του 51 και 52 ΛΟΚ από
τα δεξιά μας κι έτσι ολοκληρώθηκε η κατάληψη της
κορυφής του υψ. ΜΠΑΡΟ.
Η μάχη στην κορυφή ήταν λυσσώδης. Μάχη σώμα
με σώμα, σε μια οχυρωμένη τοποθεσία με πολλά πολυβολεία, αντιαρματικά και γενικώς με βαρύ οπλισμό
και οχύρωση.
[Σ’ αυτό το σημείο αναφέρω το εξής περιστατικό:
Όταν είχαμε εισβάλει στα χαρακώματά τους και διεξάγονταν οι μάχες σώμα με σώμα, ένας συμμορίτης
με προτεταμένο το Γερμανικής προέλευσης οπλοπολυβόλο του (τορτούρες τα ονομάζαμε) εστράφη
εναντίον μας. Τότε, ο Δεκανέας Τσαούσης από τον 51
ΛΟΚ, προτάσσοντας το δεξί του χέρι, αρπάζει και
στρέφει την κάννη του όπλου προς τα πάνω, για να
αποτρέψει τον κίνδυνο που διατρέξαμε!! Ο Τσαούσης
έμεινε ανάπηρος, διότι η δεξιά παλάμη του, με την
οποία άρπαξε την πυρακτωμένη κάννη του εχθρικού
οπλοπολυβόλου, υπέστη μεγάλου βαθμού έγκαυμα,
κατακαίοντας τελείως τις σάρκες της παλάμης του, η
οποία είχε γίνει ένα σώμα με την κάννη του όπλου].
Οι συμμορίτες, υποστηριζόμενοι από πυροβολικό,
προσπάθησαν ανεπιτυχώς να ανακτήσουν το υψ.
ΜΠΑΡΟ με αντιθέσεις. Ενώ η μάχη στην κορυφή συνεχιζόταν, κινδυνεύσαμε από φίλια πυρά πυρ/κού και
Αεροπορίας, έως ότου πεισθούν οι διοικήσεις, ότι οι
ΛΟΚ είχαν καταλάβει το υψ. ΜΠΑΡΟ. Ο Λοχαγός

Δακανάλης Κίμων
Ταγματάρχης Π.Ζ., ε.α. Τάξεως 1949Α Σ.Σ.Ε

πυρ/κού, που χειριζόταν το ΚΟΝΤΑΚΑΡ επικοινωνίας
με πυρ/κό και αεροπορία, είχε σκοτωθεί πριν την κατάληψη του υψ. ΜΠΑΡΟ κι έτσι δεν υπήρξε αλληλοενημέρωση.
Έτσι, μέχρι να καταφέρουμε να απλώσουμε τα σήματα επικοινωνίας, δεχόμεθα τα πυρά πυρ/κού των
συμμοριτών ταυτόχρονα με αυτά των φιλίων όπλων!!!
Το πρωί, γύρω στις 6, η κατάληψη του ΜΠΑΡΟ είχε
πλέον ολοκληρωθεί επιτυχώς.
Σημειωτέον, ότι οι συμμορίτες, κατά τις αντεπιθέσεις τους για ανάκτηση του υψώματος, χρησιμοποίησαν προς παραπλάνηση, τις μαθήτριες του
Γυμνασίου θηλέων Ναούσης, τις οποίες είχαν απαγάγει τον Ιανουάριο κατά την προσβολή της πόλης. Τις

είχαν βάλει μπροστά από τα επιτιθέμενα τμήματά
τους, φωνάζοντας: «ΜΗ ΜΑΣ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ! ΕΙΜΑΣΤΕ
ΟΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ ΝΑΟΥΣΗΣ!!».
Αμέσως μετά την αντιμετώπιση των εχθρικών αντεπιθέσεων και την ολοκλήρωση της κατάληψης του
υψ. ΜΠΑΡΟ, ένας ΛΟΚ, δυστυχώς δεν θυμάμαι ποιος,
και η Διμοιρία μου, προωθηθήκαμε και καταλάβα,ε το
υψ. ΑΝΩΝΥΜΟ, δυτικά του υψ. ΜΠΑΡΟ.
Εν τω μεταξύ κατέφθαναν στο ΜΠΑΡΟ, η διοίκηση
της Μοίρας και αργότερα ο διοικητής της Α’ Ταξιαρχίας
(Α’ και Β’ ΜΚ) Καταδρομών, Συνταγματάρχης πυροβολικού Παπαγεωργόπουλος Κυρ. με τους επιτελείς
του.
Απ’ ότι θυμάμαι, οι μάχες για την κατάληψη του υψ.
ΛΕΣΙΤΣ, όπου ήταν και το Αρχηγείο των συμμοριτών,
από την Ε’ Μ.Κ., εμαίνοντο.
Η Γ’ Μ.Κ. είχε προσπεράσει από το υψ. ΜΠΑΡΟ, προσβάλοντας τον εφεδρικό λόχο των συμμοριτών, προς
τους ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ. Αργότερα, η Α’ Μ.Κ. με διοικητή τον
Ταγματάρχη Πεζικού ΣΕΕΜΑΝ μας προσπερνούσε με
κατεύθυνση προς το υψ. 1078, προς εξασφάλιση της
διασταύρωσης των αμαξωτών οδών Καστοριά-διαστ.
ΓΕΦΥΡΑ ΣΕΕΜΑΝ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ και ΠΕΙΣΟΔΕΡΙΚΟΤΑ-Καστοριά.
Ύστερα από μια ολιγόωρη ανάπαυση, ένας ή δύο
ΛΟΚ, δε θυμάμαι ακριβώς, με τη Διμοιρία ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ,
κινηθήκαμε για την κατάληψη ενός άλλους ισχυρού
οχυρού, του υψ. ΓΙΟΜΑΤΑ.
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Ο Ι ε ρ ό ς Λ ό χ ο ς Από τις ερήμους της Αφρικής στα νησιά του Αιγαίου
Συνέχεια από το φύλλο 80

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
Στα τέλη Αυγούστου, οπότε το Γ’ Καταδρομικό Τμήμα
ολοκλήρωσε τη μεταφορά του στη βάση του Ντερεμέν,
βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη η αποχώρηση των Γερμανών
από τα νησιά του Αιγαίου προς την ηπειρωτική Ελλάδα,
ως πρώτο στάδιο της εκκένωσης της χώρας μας από τις
δυνάμεις του Άξονα. Σε αυτό το πλαίσιο, μια ομάδα
πέντε Ιερολοχιτών διατάχθηκε να πραγματοποιήσει αναγνώριση στην Κάρπαθο και την Κάσο. Δυστυχώς, η περιπολία στην Κάρπαθο είχε δυσάρεστη κατάληξη την 25η
Αυγούστου, καθώς ένας Ιερολοχίτης σκοτώθηκε και όλοι
οι υπόλοιποι τραυματίστηκαν πέφτοντας σε ναρκοπέδιο.
Στη συνέχεια, ενώ οι τραυματίες ανέμεναν την άφιξη
γιατρού για να τους περιθάλψει, αιφνιδιάστηκαν και συνελήφθησαν από τους Γερμανούς. Κατά τη μεταφορά
τους στη Γερμανία ένας από τους τραυματίες πέθανε,
αλλά δύο άλλοι κατόρθωσαν να δραπετεύσουν κοντά
στα ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα.
Στις 29 Αυγούστου μια περίπολος 12 Ιερολοχιτών
πραγματοποίησε επιτυχημένη καταδρομή στη Σαντορίνη,
όπου κατέστρεψε ανενόχλητη τηλεφωνικές και άλλες
εγκαταστάσεις στην περιοχή Θερμές Πηγές. Εξάλλου, το
βράδυ της 7ης Σεπτεμβρίου μια άλλη περίπολος, με επικεφαλής τον υπολοχαγό Έρσελμαν, αποβιβάσθηκε στα
νοτιοανατολικά παράλια της Κω και επιτέθηκε στο φυλάκιο
στη θέση Θυμιάνο εξουδετερώνοντας τη μικρή γερμανοϊταλική φρουρά και ανατινάσσοντας τις εγκαταστάσεις.
Την ίδια περίοδο στην ηγεσία του Ιερού Λόχου έφθαναν
πληροφορίες για την ταυτόχρονη αποχώρηση των δυνάμεων κατοχής από αρκετά νησιά του Αιγαίου. Υπ’ αυτές
τις συνθήκες αποφασίστηκε η αποστολή κλιμακίων στη
Χίο, τη Λέσβο και τη Σάμο, καθώς και η εγκατάσταση της

Του Νίκου Νικολούδη
Δρος Ιστορίας του Παν/μίου
του Λονδίνου (King’s College)
βάσης του «Αποσπάσματος Αιγαίου» στην απελευθερωμένη
Χίο, όπου θα μεταφερόταν από το Ντερεμέν. Για την
αποφυγή όμως επιπλοκών λόγω της ταυτόχρονης παρουσίας και δυνάμεων του ΕΛΑΣ στις ίδιες περιοχές, θεωρήθηκε σκόπιμο τα κλιμάκια του Ιερού Λόχου να μην
υπερβαίνουν τους δέκα άνδρες σε κάθε νησί και να συνοδεύονται από Βρετανούς αξιωματικούς-συνδέσμους.
Παράλληλα, θα έπρεπε να αποφεύγεται η εμπλοκή σε
συγκρούσεις μεγάλης κλίμακας με τους αποχωρούντες
Γερμανούς.
Ιδιαίτερη σημασία είχε η παρουσία του Ιερού Λόχου
στη Μύκονο, στην απελευθέρωση της οποίας συνέβαλε
καθοριστικά. Η φρουρά της Μυκόνου (37 Γερμανοί) ήταν
οχυρωμένη στην έπαυλη Χωρέμη, στις βορειοανατολικές
παρυφές της πόλης της Μυκόνου. Για την εξουδετέρωσή
της, πριν από την αποχώρησή της, διατέθηκαν 23 Ιερολοχίτες, με επικεφαλής τον διοικητή του Β’ Καταδρομικού
Τμήματος, οι οποίοι αποβιβάστηκαν το βράδυ της 26ης
Σεπτεμβρίου στα νοτιοανατολικά παράλια του νησιού.
Μετά από εκτεταμένη προσεκτική αναγνώριση, επιτέθηκαν
στη φρουρά τις βραδινές ώρες της 28ης Σεπτεμβρίου.
Παρά τη σθεναρή άμυνά τους, οι Γερμανοί υποχρεώθηκαν
να υποχωρήσουν στα οχυρωμένα φυλάκια της αμυντικής
περιμέτρου τους, επιτρέποντας την καταστροφή αποθηκών
πυρομαχικών και τροφίμων και την καταστροφή του
ασυρμάτου τους από τους Ιερολοχίτες. Οι γερμανικές
απώλειες ήταν έξι αιχμάλωτοι, έξι νεκροί και επτά τραυματίες, ενώ οι διασωθέντες συμπατριώτες τους αποχώρησαν με ένα πλοιάριο που στάλθηκε γι’ αυτό τον σκοπό

από τη Σύρο στις 30 Σεπτεμβρίου,
ημέρα της απελευθέρωσης της
Μυκόνου.
Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Ενόσω διεξάγονταν οι καταδρομικές επιχειρήσεις του Ιερού Λόχου
στα νησιά του Αιγαίου, η κυβέρνηση
του Καϊρου αποφάσισε την αναβάθμισή
του σε Σύνταγμα Καταδρομών (με την
ονομασία «Ελληνικό Ιερό Σύνταγμα») και την
προσθήκη νέων ανδρών. Η διαδικασία αυτή διήρκεσε
τρεις μήνες (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 1944) και κατά την
ολοκλήρωσή της ο Ιερός Λόχος είχε πλέον δύναμη 1.084
ανδρών. Στη συνέχεια αποφασίστηκε η κατανομή του σε
δύο εκστρατευτικές ομάδες (Δύναμη Β’ και Δύναμη Γ’)
και σε ένα Τμήμα Μετόπισθεν. Η Δύναμη Γ’ θα συμμετείχε
στο βρετανικό σώμα που επρόκειτο να αποβιβαστεί στην
ηπειρωτική Ελλάδα μετά την αποχώρηση των Γερμανών
(«Δύναμη Φοξ», “Fox Forces”), ενώ η Δύναμη Β’ θα αναλάμβανε νέες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στο Αιγαίο.
Στο μεταξύ, στις 4 Οκτωβρίου, οι 16 Ιερολοχίτες που
είχαν σταλεί στη Σάμο για να παρακολουθούν την
απόπειρα εκκένωσής της από την ιταλική οπισθοφυλακή
των δυνάμεων κατοχής, κατόρθωσαν να εξασφαλίσει
την ειρηνική παράδοση περίπου 1.000 Ιταλών και του
πολεμικού υλικού τους. Εξάλλου, στις 9 Οκτωβρίου 48
Ιερολοχίτες υπό τον ταγματάρχη Καζακόπουλο («Απόσπασμα Τήνου») εγκατέστησαν βάση στον όρμο Πάνορμο
της Τήνου, με σκοπό τη διεξαγωγή περαιτέρω αναγνωριστικών περιπολιών στα γειτονικά νησιά των Κυκλάδων.

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο
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ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ THΣ ΛEΣXHΣ

Τ

ην 11 Φεβ 2017 έλαβε
χώρα η καθιερωμένη τελετή της Κοπής της Βασιλόπιτας και η συνεστίαση των
μελών και φίλων της Λέσχης
Καταδρομέων και Ιερολοχιτών στην κοσμική ταβέρνα
«ΦΩΛΙΑ». Στην εκδήλωση
παρέστησαν ο Δντής
ΓΕΣ/ΔΕΔ, ο Δκτής της 13
ΔΕΕ και Δκσεις Μονάδων
του Λεκανοπεδίου Αττικής.
Επί πλέον, επίτιμοι Α/ΓΕΣ
και Δντές ΓΕΣ/ΔΕΔ και Σχηματισμών Ειδικών Δυνάμεων. Την βασιλόπιτα ευλόγησε
ο αιδεσιμολογιώτατος αλεξιπτωτιστής Ταξίαρχος (Θ) Πατήρ Γεώργιος Αποστολακίδης
Για μια ακόμα φορά αποδείχθηκε ότι το

Ο

- Δεν είναι Καταδρομείς, αυτοί που φόρεσαν τον Πράσινο Μπερέ, για 1 ή 2 ή 10 ή 15
χρόνια και μόλις έφυγαν ή απελύθησαν ή
αποστρατεύθησαν από τις Ειδικές Δυνάμεις
απώλεσαν ταυτόχρονα και το Πνεύμα Καταδρομών. Καταδρομείς είναι αυτοί που σ’
όλη την διάρκεια της ζωής των, αγωνίζονται
και συναγωνίζονται να είναι οι καλύτεροι
σε κάθε έκφανση της ζωής των, ατομική και
ομαδική. Η τελευταία όμως απαιτεί συλλογική
και συνολική προσπάθεια όλων αυτών που
διέπονται από το Καταδρομικό Πνεύμα και
από τις ίδιες αρχές και αξίες της ζωής.
Πρέπει να ξέρετε ότι η παρακμή και η
φθίση μιας Κοινωνίας δεν αναχαιτίστηκε με
ατομικές επιδόσεις ηθικής και ενάρετου βίου,
τέτοια περίπτωση δυστυχώς δεν μαρτυρείται
στην Ιστορία.
- Όπως προαναφέρθη η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών (ΑΘΗΝΑΙ), εκδίδει
την εξαιρετικά επιμελημένη Τριμηνιαία εφημερίδα «Τα νέα της Λέσχης Καταδρομών
και Ιερολοχιτών». Σήμερα το Διοικητικό
Συμβούλιο της Λέσχης μας, απ’ ότι με πληροφόρησαν αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα
επιβίωσης της εφημερίδας αυτής.
Πόσο! λοιπόν θ’ αντέξουν οι συνάδελφοιΚαταδρομείς αυτοί, με τα πενιχρά έσοδα
(ετήσια εισφορά των μελών 30 €), να διατηρήσουν την εφημερίδα μας και με τα επιπλέον
δυσβάσταχτα έξοδα λειτουργίας του Γραφείου
της Λέσχης, τις Ηθικές Υποχρεώσεις, την
συμμετοχή των Τμημάτων της στην κοινωνική

Εξόδιος Ακολουθία
Χρήστου Λιγδή του Λουκά

έφεδρος Λοχίας ΚΔ Νικόλαος Γασπαράτος, μέλος της Λέσχης μας
(δεξιά στην φωτ.), παρευρέθη στην
εξόδιο ακολουθία και τον ενταφιασμό
των λειψάνων του Εφέδρου Ανθυπασπιστή Καταδρομών Χρήστου Λιγδή
του Λουκά, της Α’ Μοίρας Καταδρο-

υπέροχο «Πνεύμα των Καταδρομών», έχει
δημιουργήσει έναν ισχυρό δεσμό που ενώνει
όλο το προσωπικό των Ειδικών Δυνάμεων,
μονίμους και εφέδρους και κρατάει την «οικογένεια» ενωμένη. Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν
ο ηλικίας 102 ετών Ιερολοχίτης έφεδρος
Λγός Μπαλτάς Ιωάννης και έφεδροι Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές και
Πεζοναύτες, μαζί με τις οικογένειες και φίλους, καθώς και
απόστρατοι πλέον, αξιωματικοί
και υπαξιωματικοί των Ειδικών
Δυνάμεων που τους εκπαίδευσαν και τους γαλούχησαν με
την αγάπη για την πατρίδα και
τον τιμημένο πράσινο μπερέ
ενστερνιζόμενοι το τετράπτυχο
«ΝΙΚΗ – ΔΟΞΑ – ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΣ – ΕΛΛΑΣ».

Το αέναον
καταδρομικό πνεύμα
Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ

προσφορά και πολλές άλλες υποχρεώσεις
που απαιτούν έξοδα:
Που! είναι το πρόβλημα. Ενώ! στην Λέσχη,
εάν δεν κάνω λάθος, είναι εγγεγραμμένοι
περίπου 1.500, από αυτούς μόνο 150 έως 200
καταβάλουν ανελλιπώς την συνδρομή των
30€ ετησίως, παρ’ όλο ότι σχεδόν όλοι λαμβάνουν την εφημερίδα. Πού είναι λοιπόν το
Καταδρομικό πνεύμα, τόση αμέλεια για την
αποστολή 30 € ετησίως. Να σκεφθεί κανείς
το Διοικητικό αυτό Συμβούλιο της Λέσχης,
με τις αέναες προσπάθειές του και την διάθεση του πολύτιμου χρόνου των εθελοντικά
να προσπαθεί και μάλιστα να παρουσιάζει
τεράστιο καταδρομικό-πατριωτικό έργο και
εμείς να μην το εκτιμάμε. Οι αδιάφοροι και
αμελείς συνεχίστε την συμπεριφορά αυτή,
κανείς δεν πρόκειται να σας πει τίποτε, διότι
απλά είναι θέμα Καταδρομικού Πνεύματος
και συνείδησης.
Ως παλαιός πλέον από τους Καταδρομείς,
σας εκφράζω την θλίψη μου, για την αδιαφορία προς τα κοινά μεγάλης μερίδας Καταδρομέων, οι οποίοι παράλληλα με τον αγώνα επιβίωσης και διάκρισής των στην κοινωνία, θα έπρεπε τουλάχιστον να συνδράμουν
αυτούς που άοκνοι διαθέτοντας κόπο, χρόνο
και όχι μόνο, προσπαθούν να μεταλαμπαδεύσουν το πνεύμα των Καταδρομών που
διδάχτηκαν, δίδαξαν και υπηρέτησαν, στις
νεότερες γενιές των Καταδρομέων.
Πού! είναι λοιπόν οι σημερινοί Καταδρομείς; Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν; ΕΛΕΟΣ ή
μήπως εμείς οι παλαιοί κόντρα στην ισοπέδωση των Πάντων, ζούμε ακόμη στο όνειρο.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔHΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
Δείτε τον προγραμματισμό των επετειακών εκδηλώσεων και αθλητικών - επιμορφωτικών δραστηριοτήτων της Λέσχης στην ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση:
http://lki.gr

μών, ηρωϊκώς πεσόντος την 22α Ιουλίου
1974 κατά την τουρκική εισβολή στην
Κύπρο, για την υπεράσπιση του πατρίου
εδάφους, που πραγματοποιήθηκε με την
παρουσία πλήθους κόσμου, την 8η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Σάββατο, στην ιδιαίτερη
πατρίδα του, την Αταλάντη Λοκρίδος
Φθιώτιδας.

Βιβλιοπαρουσίαση

Ἐ

100+1 Ἱστορικά Ἄρθρα

π’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 100 ἄρθρων μου
στὴν στήλη «Ἱστορικές Ἀναδρομές», στὴν ἑβδομαδιαία
ἐφημερίδα «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ», ἀποφάσισα τὴν ἔκδοση τους
σὲ βιβλίο, μὲ τίτλο «100+1 Ἱστορικά Ἄρθρα». Μὲ τὴν
συγγραφή αὐτῶν τῶν ἄρθρων, στοχεύω στὴν παρουσίαση
ἱστορικῶν γεγονότων μὲ συνοπτικὸ, σαφῆ καὶ περιεκτικὸ
τρόπο. Ἐπιδίωξις μου
ὑπῆρξε ἡ τεκμηριωμένη
περιληπτική ἀναφορά καὶ
ὄχι ἡ ἀνάλυσις τοῦ συμβάντος. Τὰ περιλαμβανόμενα
στὸ βιβλίο ἱστορικά ἄρθρα ἀπαντοῦν στὰ ἐρωτήματα:
Ποιὸς, τὶ, ποῦ, πότε, πῶς καὶ διατί. Γιὰ τὰ τέσσερα
πρώτα ἐρωτήματα προσπάθησα νὰ ἀπαντήσω μὲ τὴν
μεγαλύτερη δυνατή ἀκρίβεια στηριζόμενος στὶς πληροφορίες ποὺ ἄντλησα ἀπὸ τὴν βιβλιογραφία ποὺ
παραθέτω στὸ τέλος τοῦ βιβλίου. Τὸ «διατί καὶ τὸ
πῶς» ἀποτελοῦν πάντοτε ἀντικείμενα διερευνήσεως.
Ἡ ἑρμηνεία τῶν γεγονότων διηθεῖται μέσα ἀπό τὰ
πιστεύω, τὶς ἀρχές, τὸν χαρακτήρα, τὰ βιώματα,
τήν ἰδεολογία, τὴν λογική, τὶς ἰδεοληψίες, τὶς ἐμμονές, τόν τόπο καταγωγῆς καὶ τὰ ἀπωθημένα ἑκάστου.
Ὁ ἥρωας γιὰ τοὺς μὲν, μπορεῖ νὰ εἶναι ὁ προδότης
γιὰ τοὺς δὲ. Ἡ ἀναζήτηση τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας ἀποτελεῖ
πολλές φορές θέμα ὀπτικῆς γωνίας, ἀλλά δέν μπορεῖ νὰ εὑρεθεί, χωρίς τὴν προσφυγή
σέ πηγές ἀπ’ ὅλες τὶς πλευρὲς.
Γιὰ πολλὰ ἀπὸ τὰ περιλαβανόμενα στὸ βιβλίο ἄρθρα ὑπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία.
Γιὰ κάποιον ποὺ διαβάζει γιά πρώτη φορὰ σχετικά μέ τὴν «Ἐκστρατείαν τοῦ Ἑλληνικοῦ
Στρατοῦ στὴν Οὐκρανία», τὸ ἄρθρο θὰ τὸν κατατοπίσει σὲ γενικὲς γραμμὲς, γιὰ περισσότερες πληροφορίες, δύναται νὰ ἀνατρέξει στὶς παρεχόμενες πηγὲς. Τὰ ἄρθρα
τῆς ἐφημερίδος εἶναι ἐκτάσεως 360 λέξεων, τὰ ὁποῖα προέκυψαν ἀπὸ σύμπτυξη
κειμένων διπλασίων λέξεων. Αὐτὰ τὰ ἄρθρα στὴν ἐκτενὴ τους μορφὴ συμπεριέλαβα
σ΄αὐτό τὸ πόνημα. Ὁρισμένα ἐξ’ αὐτῶν ἔχουν δημοσιευθεῖ στὴν μηνιαῖα ἐφημερίδα
«ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ» τῆς Ἑνώσεως Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ (ΕΑΑΣ).
Τὰ περισσότερα ἄρθρα (88) ἀφοροῦν γεγονότα τῆς ἑλληνικής ἱστορίας μετὰ τὴν
ἐπανάσταση τοῦ 1821, 3 στὴν ἀρχαία ἑλληνική ἱστορία, 2 στὴν Βυζαντινὴ καὶ 7 σε
διεθνὴ γεγονότα. Γιὰ τὰ γνωμικὰ πρὸ τῶν ἄρθρων καὶ ὅπου ἀναπαράγονται ἐπακριβῶς
τὰ εἰπωθέντα, χρησιμοποίησα τὸ πολυτονικὸ σύστημα.
Τό βιβλίο έχει 328 σελῖδες, διαστάσεων 18 εκ. Χ 24 εκ.
Εὔχομαι νὰ ἀποδειχθεῖ ἐνδιαφέρον γιὰ τοὺς ἀναγνώστες του καὶ ἐπωφελές γιὰ τὴν
ἱστορική μνήμη.
Ὅποιος ἐπιθυμεί νὰ τό προμηθευτεῖ νά ἐπικοινωνήσει μαζί μου στό τηλέφωνο
6971831389
Ἀντιστράτηγος ε.α. Ἰωάννης Κρασσᾶς
Ἐπίτιμος Ἐπιτελάρχης Γ΄ΣΣ /NDC GR
και Μέλος της Λέσχης
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΥΜΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ

Τ

ην 8η Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα εορτάζεται η 72η
επέτειος της ημέρας κατά την οποία ο Γερμανός Στρατηγός Wagener διοικητής των δυνάμεων του άξονος στο
Νοτιοανατολικό Αιγαίο, υπέγραψε στη Σύμη την παράδοση
της Δωδεκανήσου στους νικητές Συμμάχους.
Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Διοικητής του Ιερού Λόχου,
Σχης Χριστόδουλος Τσιγάντες.
Ο Δήμος Σύμης προβλέπει διήμερο εορτασμό για την
7η και 8η Μαΐου, με κύριες εκδηλώσεις την Δευτέρα 8
Μαΐου.
Ο Δήμος Ρόδου οργανώνει αντίστοιχες της απελευθερώσεως την 8η και επί πλέον τελετές για την εθνική αντίσταση την 9η Μαΐου.
Την 8 Μαΐου θα γίνει κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο
του Ιερού Λόχου στη Ρόδο και στη συνέχεια μετάβαση
στη Σύμη για την τοπική εκδήλωση.
Την 9η Μαΐου θα γίνει δοξολογία και κατάθεση στεφάνου
στο Μνημείο εθνικής αντιστάσεως στη Ρόδο.
Όσα μέλη ενδιαφέρονται θα πρέπει να οργανώσουν
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κατ’ ιδίαν τα θέματα μετακινήσεως, διαμονής και διατροφής, ενημερώνοντας την Λέσχη για την μέσω αυτής
κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές Ρόδου και Σύμης των
ονομάτων των συμμετεχόντων, ώστε να γίνουν συντονισμοί και ομαδοποιήσεις κινήσεων από και προς αεροδρόμιο, λιμάνια (Ρόδου-Σύμης) και αντίστοιχους χώρους
τελετών.
Παρακαλούμε για ενημέρωση της Λέσχης για την περίπτωση συμμετοχής και αριθμό ατόμων, για να συντονιστούν οι τοπικές κινήσεις, όπως αναφέρεται παραπάνω, το αργότερο μέχρι 28 Απριλίου 2017, ως εξής:
ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΕΣΧΗΣ: Τηλ. 2103235907, FAX 2103213534,
e-mail: info.contactlki@gmail.com.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ταξίαρχος ε.α.
Τζιάκης Ιωάννης: 2106516027, 6947775863,
e-mail: tziaκis@gmail.com
Μνημείο Ιερού Λόχου Σύμης

Οι Μπουρλοτιέρηδες του Αιγαίου

Δ

εν έχω πολλά να προσθέσω παρά μόνο να επαναλάβω και να θυμίσω αυτά που έχουν χιλιοειπωθεί
στο παρελθόν.
Πλησίαζαν αθόρυβα, αφανώς και μυστικά, το εχθρικό
πλοίο, “κόλλαγαν” σ’ αυτό το “μπουρλότο”, ένα καΐκι
γεμάτο εκρηκτικά, δηλαδή μπαρούτι της εποχής και
άλλη καύσιμη ύλη, έβαζαν φωτιά και έφευγαν με μια
βάρκα, όσο μπορούσαν πιο γρήγορα! Αν τα κατάφερναν,
γύριζαν πίσω “σώοι και αβλαβείς”. Αν όχι ... “πούλαγαν
ακριβά το τομάρι τους” όπως συνήθιζαν να λένε.
Άνθρωποι αποφασισμένοι, ψημένοι από την αλμύρα
της θάλασσας, καταξιωμένοι ναυτικοί, φλογεροί πατριώτες, γεροί μαχητές! Έτσι πολέμησαν και ξεπέρασαν
τις δυσκολίες. Από τη στιγμή που δεν υπολόγιζαν τη
ζωή τους, όλα ήταν πλέον πολύ απλά!
Δεν γίνονταν τα πράγματα “στο πόδι”, όπως ίσως
πολλοί να φαντάζονται. Υπήρχαν κανόνες για την εκτέλεση μιας επιχείρησης και λεπτομερής προετοιμασία.
Πρώτα συλλέγονταν ακριβείς πληροφορίες περί εχθρού.
Στη συνέχεια κατάστρωναν το σχέδιο, που περιείχε
στην εκτέλεση, τον τρόπο ενέργειας, την υποστήριξη,
τον αντιπερισπασμό, την αποχώρηση και όλες τις συντονιστικές λεπτομέρειες. Ανάλογα με το στόχο, κατασκεύαζαν και το μπουρλότο. Από κει και ύστερα μέτραγε
η ψυχή!
Παραθέτω ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο «Οι
μπουρλοτιέρηδες το εικοσιένα» του συγγραφέα Τάκη
Λάππα που με το τόσο παραστατικό ύφος του, μας μεταφέρει σ’ εκείνη την εποχή και μας κάνει να “μπούμε”
στο πνεύμα και στην ψυχολογία των τολμηρών και ριψοκίνδυνων ναυτικών που αναλάμβαναν τις αποστολές
καταστροφής των τούρκικων πλοίων.
«...Ήταν η ώρα έξι τό πρωΐ, όταν τά μπουρλότα
ζύγωσαν τό εχθρικό καράβι. Πρώτος κολλάει στό ντελίνι
ο Καλαφάτης. Βάζει φωτιά στό μπουρλότο του καί μέ

τούς συντρόφους του ξεμακραίνει μέ τή φελούκα του.
Τό μπουρλότο τού Καλαφάτη φουντώνει. Οι Τούρκοι
όμως στά σύντομα καταφέρνουν νά τό ξεκολλήσουν καί
προκάνουν τό ντελίνι νά μήν αρπάξει φωτιά. Τό μπουρ-

Πίνακας του Von Hess για την πυρπόληση του
τουρκικού δίκροτου στην Ερεσσό, από τον
Δημήτριο Παπανικολή

λότο καίγεται παράμερα. Ο Καλαφάτης μπορεί νά μήν
πέτυχε, μά έκανε μεγάλο καλό. Γιατί η φωτιά τού μπουρλότου ξεσήκωσε μεγάλη αναταραχή στό ντελίνι. Βρίσκει
τότε τήν περίσταση ο Καραβόγιαννος (Ιωάννης Θεοφιλόπουλος) καί μέ τεχνική μανούβρα τρακάρει καί χώνει

τό μπομπρέσσο τού μπουρλότου
στήν πλώρη τού βασέλου.
Ψύχραιμα, μά στά γρήγορα,
οι ναύτες πετάνε τούς γάντζους
καί δένουν κολλητά τό μπουρλότο στό ντελίνι. Ύστερα πηδάνε
Υπό του
στή βάρκα τους. Ο Παπανικολής Αντιστρατήγου ε.α.
μέ τό μπαρουτοφάγο, βάζει φωΝ. Λάζαρη
τιά στίς μίνες τής μπαρούτης
Προέδρου της
καί πηδάει κι αυτός στή βάρκα Λέσχης Καταδρομέων
και Ιερολοχιτών
πού τόν πρόσμεναν οι συντρόφοι
του. Στά γρήγορα λάμνουν τά
κουπιά νά ξεμακρύνουν καί νά γλυτώσουν. Φωτιά ξεπετάγεται απ’ τή μπουκαπόρτα τής πλώρης τού βασέλου.
Σάν τήν είδανε οιΈλληνες, ξεσπάνε σέ χαρμόσυνα ξεφωνητά.
Στίς επτά άρχισε νά φυσάει στεριανός αέρας. Αυτός ο
αέρας δυναμώνει τή φωτιά κι οι φλόγες τριγυρίζουν τό
ντελίνι. Φτάνουν καί μέσα στά σωθικά του. Καπνός ξεπετιέται απ’ τίς μπουκαπόρτες τών κανονιών. Οι αξιωματικοί τρέχουν νάμπουν στίς βάρκες νά γλυτώσουν. Ο
ρεΐζης Οσμάν Γκέκας κατακρατάει τή βάρκα γιά τήν
αφεντιά του. Έρχεται στά λόγια μέ κάποιον αξιωματικό
του καί αυτός τόν λαβώνει στό λαιμό.
Κατά τίς δέκα, καπνός φτάνει μεσούρανα καί τρομερός
κρότος, λές καί πέσανε πενήντα αστροπελέκια αντάμα.
Η φωτιά είχε φτάσει στό τζεπχανέ, μπαρουταποθήκη,
καί τό ντελίνι τινάχτηκε στόν αέρα. Γέμισε η θάλασσα
κουφάρια, ξύλα, σίδερα, άρμενα. Γιά πολλά χρόνια, ως
τό 1854, τά λείψανα τού καραβιού φαίνονταν στό βυθό.
Απ΄τούς χίλιους εκατό τσούρμο καί ασκέρια, πού είχε
η φρεγάτα, ούτε εκατό δέν προκάνανε νά φύγουν. Στό
σουλτάνο Μαχμούτ δέ θά ομολογήσουν τήν αλήθεια. Θά
τού πούν πώς τάχα η θάλασσα σέ άγρια φουρτούνα
αφάνισε τό καράβι του.»

ΠΩΣ ΒΡΕΘΗΚΕ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΡΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ
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Την τελευταία στιγμή ο Αρχηγός της Ελληνικής αντιπροσωπίας παρουσιάζοντας τη συνθήκη στην συνδιάσκεψη
στο Παρίσι πέτυχε να εξουδετερώσει την Τουρκική αντίδραση
και να χαραχθούν τα ίδια θαλάσσια σύνορα που υπήρχαν
μεταξύ της Ιταλικής Δωδεκανήσου και της Τουρκίας στη
συνθήκη παραχώρησης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα.
Το περιστατικό είναι παλιό, αλλά το μήνυμά του είναι
πάντα επίκαιρο. Επαληθεύεται η συνεχής προσπάθεια της

γείτονας χώρας να δημιουργεί εξελίξεις σε βάρος των
Εθνικών μας συμφερόντων. Σε ότι αφορά τη δική μας
πλευρά αποδεικνύεται από πόσους αστάθμητους παράγοντας
εξαρτώνται καμιά φορά τα Εθνικά μας συμφέροντα και το
σπουδαιότερο ότι όταν το Δημόσιο αντλεί στελέχη από τη
δεξαμενή των ικανών και όχι «των φίλων» και αξιοποιεί
αυτά, θα καταγράφονται επιτυχίες όπως η προαναφερομένη.
Το ιστορικό αυτό γεγονός δημοσιοποιήθηκε από επιστολή
που έστειλε ο αείμνηστος Αντιστράτηγος ε.α. Κυριάκος
Παπαγεωργόπουλος σε εφημερίδα των Αθηνών και ανα-

δημοσιεύθηκε στις 26 Απριλίου 1981 από την εφημερίδα
Ελληνικός Βορράς της Θεσσαλονίκης και περιέχεται στο
βιβλίο του «Μνήμες Πολέμου και Ειρήνης». Ο Στρατηγός
ήταν μέλος της Ελληνικής Στρατιωτικής επιτροπής Δωδεκανήσου και «έζησε τα γεγονότα από κοντά». Πρόκειται
για έναν υπέροχο Αξιωματικό με πλούσια Στρατιωτική
δράση που άφησε άριστες εντυπώσεις στους νεώτερους
Αξιωματικούς ως Διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής των
Ευελπίδων.

