
Την Κυριακή 03 Ιουνίου 2018, ετελέσθη το ε-
τήσιο μνημόσυνο υπέρ ανάπαυσης των ψυ-
χών, των Πεσόντων Ιερολοχιτών και Κατα-

δρομέων, στους αγώνες της Πατρίδας, στο Hρώο 
των ΛΟΚ στο Καβούρι Αττικής. 

H τελετή έχει καθιερωθεί από τον ιδρυτή των Ει-
δικών Δυνάμεων, Υποστράτηγο Ανδρέα Καλλίνσκη 
και πραγματοποιείται κάθε χρόνο με μέριμνα της Δι-
εύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων του ΓΕΣ. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Αρχηγός του Γενι-
κού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης 
Στεφανής, Βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής, ο 
Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος 
Κενεβέζος, ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγ-
μένης, κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, επίτιμοι Αρχηγοί 

ΓΕΣ και ΓΕΝ, ο Πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητρόπο-
λης Γλυφάδας Ελληνικού Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγμένης, Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Ψωΐνος, πα-
λαιοί Ιερολοχίτες και Καταδρομείς, αντιπροσωπεία 
στελεχών, Ενώσεις Αποστράτων, Σωματεία εφέδρων 

Καταδρομέων και πλήθους κόσμου.  
Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχι-

τών με το λάβαρό της και πολλά μέλη 
της ήταν παρούσα στην τελετή.

Στην ομιλία του ο Δντης της ΔΕΔ Υ-
πτγος κ. Χιονής Νικόλαος, τόνισε τη ση-
μασία της διατήρησης της ιστορικής 
μνήμης των Δυνάμεων Καταδρομών, 
που έπεσαν υπέρ πατρίδος. Είπε χαρα-
κτηριστικά:

«Αυτοί έγραψαν σελίδες άδολης προ-
σφοράς και αφοσίωσης στην Πατρίδα 
προκειμένου να είμαστε εμείς σήμερα ε-
λεύθεροι, να χαιρόμαστε, να κρίνουμε το 
κάθε τι «εκτός από τον εαυτό μας», να φι-
λονικούμε, και να είμαστε μια γροθιά, μια 
ομάδα ενωμένη, ένας λαός, ικανός να α-
νταπεξέλθει σε κάθε δυσκολία.»

«...Έχοντας πλούσιο παρελθόν, ισχυρό 
παρόν και ευοίωνο μέλλον, έχουμε βαριά 
κληρονομιά, σήμερα που βιώνουμε πλη-
θώρα προκλήσεων, όχι μόνο να υπερα-
σπιστούμε το παρόν αλλά και να διαμορ-
φώσουμε το μέλλον, κάτι που αποτελεί 
χρέος για τις επόμενες γενιές λοκατζή-
δων.

Ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδι-
κών Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού, είμαι εξαιρετικά περήφανος για 
το ποικιλόμορφο και ποιοτικό έργο που 
επιτελείται σήμερα από τις Ειδικές Δυνά-
μεις και κυρίως διότι συνεχίζουμε την 
προσπάθεια των προκατόχων μας, τους 
μαχητές με τα ψημένα πρόσωπα από τον 

ήλιο και την αλμύρα της θάλασσας του Αιγαίου, τα κο-
φτερά βλέμματα και τη χαλύβδινη θέληση, στους οποί-
ους χρωστάμε και οφείλουμε πολλά, αρχής γενομένης 
από τον ιδρυτή των Ειδικών Δυνάμεων, αείμνηστο Υ-
ποστράτηγο Ανδρέα Καλλίνσκη.

Παρά τις καθημερινές προκλήσεις σε όλα τα πεδία, 
οι άνδρες και οι γυναίκες των Ειδικών Δυνάμεων είναι 
παντού. Το γνωρίζουν καλά οι φίλοι μας, το γνωρίζουν 
καλύτερα και όσοι μας επιβουλεύονται. Είναι βέβαιο 
και το γνωρίζουν ότι «ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ, ΕΚΕΙ 

ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΠΟ ΜΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕ-
ΝΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ», καθόσον οι λοκατζήδες έχουν τη 
δυνατότητα άμεσης επέμβασης όπου και όποτε απαι-
τηθεί από το Ορμένιο μέχρι τη Γαύδο και από τους Ο-
θωνούς μέχρι τη Στρογγύλη, στο Σύμπλεγμα Μεγί-
στης, στο Καστελόριζο.

Δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι ακατόρθωτο για αυ-
τόν που φέρει με ιδρώτα και τιμή το πράσινο μπερέ του 
Έλληνα Καταδρομέα.»
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για το μνημόσυνο Καβουρίου 3 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος  
και τα Μέλη  

του Διοικητικού  
Συμβουλίου

σας εύχοντα ι 

Περιεχόμενα
 σελ.

Ιστορία από πρώτο χέρι 6
Μαρτυρίες 7
Αφιέρωμα στη μάχη του Κοτζάκαγια 8

Κ Α Λ Ο  Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι

Ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής 
απευθύνει χαιρετισμό στους παρισταμένους.
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Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΗΜ.  
ΠΟΣΟ ΣΕ € ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Αντγος ε.α. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50,00 Για έτη 2017 & 2018
2. Αντγος ε.α. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25,00 Για έτος 2018
3. Αντγος ε.α. ΒΑΡΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 85,00 Για έτη 2016, 2017 & 2018
4. Αντγος ε.α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25,00 Για έτος 2018
5. Αντγος ε.α. ΚΡΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25,00 Για έτος 2018
6. Αντγος ε.α. ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡ. 25,00 Για έτος 2018
7. Αντγος ε.α. ΜΑΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 25,00 Για έτος 2018
8. Αντγος ε.α. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30,00 Για έτος 2018
9. Υπγος ε.α. ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ 40,00 Εγγραφή & συνδρομή 2018

10. Υπγος ε.α. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΖΑΦΕΙΡ. 30,00 Για έτος 2018
11. Υπγος ε.α. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25,00 Για έτος 2018
12. Υπγος ε.α. ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ 30,00 Για έτος 2018
13. Υπγος ε.α. ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 85,00 Για έτη 2016, 2017 & 2018
14. Ταξχος ε.α. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΝΑΠΟΛ. 25,00 Για έτος 2018
15. Ταξχος ε.α. ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25,00 Για έτος 2018
16. Σχης ε.α. ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΑΛΕΞ. 25,00 Για έτος 2018
17. Ανχης ε.α. ΒΑΡΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25,00 Για έτος 2018
18. Ανχης ε.α. ΒΙΛΛΙΟΣ ή ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ Κ. 25,00 Για έτος 2018
19. Ανχης ε.α. ΠΕΠΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25,00 Για έτος 2018
20. Λγός ε.α. ΣΙΑΡΑΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 25,00 Για έτος 2018
21. Ανθλγός ε.α. ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 85,00 Για έτη 2016, 2017 & 2018
22. Ανθστής ε.α. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 40,00 Εγγραφή & συνδρομή 2018
23. Εφ. Λοχίας ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 50,00 Για έτη 2017 & 2018
24. Εφ. Λοχίας ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25,00 Για έτος 2018
25. Εφ. Λοχίας ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. 25,00 Για έτος 2018
26. Εφ. Λοχίας ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25,00 Για έτος 2018
27. Εφ. Λοχίας ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΒΕΛΙΣ. 30,00 Για έτος 2018
28. Εφ. Λοχίας ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΚΩΝ. 25,00 Για έτος 2018
29. Εφ. Κ/Δ ΒΛΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ 25,00 Για έτος 2018
30. Εφ. Κ/Δ ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25,00 Για έτος 2018
31. Εφ. Κ/Δ ΒΛΑΣΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 25,00 Για έτος 2018
32. Εφ. Κ/Δ ΓΛΕΝΤΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30,00 Για έτος 2018
33. Εφ. Κ/Δ ΓΑΤΖΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 40,00 Εγγραφή & συνδρομή 2018
34. Εφ. Π/Ν ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. 40,00 Εγγραφή & συνδρομή 2018
35. Εφ. Κ/Δ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΜΙΧΑΛΗΣ 50,00 Για έτη 2017 & 2018
36. Εφ. Κ/Δ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝ. 25,00 Για έτος 2018
37. Εφ. Κ/Δ ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔ. 25,00 Για έτος 2018
38. Εφ. Κ/Δ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΚΩΝ. 25,00 Για έτος 2018
39. Κυρία ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΘΕΑΝΩ 50,00 Για έτη 2017 & 2018
40. Κυρία ΒΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 30,00 Για έτος 2018
41. Εφ.Κ/Δ Ιερεύς ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜ. 40,00 Εγγραφή & συνδρομή 2018
42. Ιατρός ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣ. 50,00 Για έτη 2017 & 2018
43. Κυρία ΣΠΥΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 25,00 Για έτος 2018
44. Κυρία ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 30,00 Για έτος 2018
45. Κυρία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤ. 200,00 Για έτη από 2012 έως 2018

Σημείωση: Αναγράφονται μόνον όσοι κατέβαλαν τη συνδρομή τους από 01 Μαρτίου μέχρι 
31 Μαΐου 2018.

 Ο Ταμίας
 Σχης ε.α. Ευάγγελος Γατσούλης

Πλήρωσαν την συνδρομή τους

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμότατα τα παρακάτω μέλη μας για την ευγενική προσφορά 

τους, με τα έναντι εκάστου χρηματικά ποσά, για οικονομική ενίσχυση της 
Λέσχης, επί πλέον της συνδρομής τους.

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟ 
ΣΕ € ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

1. Αντγος ε.α. ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡ. 25,00
2. Υπτγος ε.α. ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ 60,00
3. Ταξχος ε.α. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΝΑΠΟΛ. 25,00
4. Σχης ε.α. ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ. 25,00
5. Ανθλγός ε.α. ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15,00
6. Ιατρός ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΣΤ. 50,00

 Ο Ταμίας
 Σχης ε.α. Ευάγγελος Γατσούλης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΣYNTAΣΣETAI
AΠO EΠITPOΠH Δ.Σ. ΛEΣXHΣ
Xειρόγραφα δημοσιευμένα

ή μη δεν επιστρέφονται

YΠEYΘYNOΣ ΣYNTAΞHΣ:
Tο Δ.Σ. της Λέσχης

ΔIEYΘYNTHΣ-ΕΚΔOΤΗΣ:
Ταξχος ε.α. Πουλάκης Αθανάσιος

Το Δ.Σ. διευκρινίζει σχετικά με τα 
δημοσιεύματα:

1. Απηχούν προσωπικές απόψεις 
του συντάκτου.

2. Δεν τροποποιούνται ως προς το 
περιεχόμενο.

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:
Ανχης ε.α. Κομπόρης Πέτρος

ΠAPAΓΩΓH

  Δ. Γαβαλάς
Θίσβης 7 - Περιστέρι  

Tηλ.: 210 5722902 • 6973 432010

E-mail: anagrafigavalas@gmail.com  

www.anagrafi.gr

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
Η κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου - Ραψομανίκη κατέθεσε το ποσό 
των διακοσίων (200,00) ευρώ για οικονομική ενίσχυση της Λέσχης,

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

του πατρός της, αειμνήστου Αντιστράτηγου Δημητρίου Παπαδόπουλου
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης την ευχαριστεί θερμά.

 Ο Ταμίας
 Σχης ε.α. Ευάγγελος Γατσούλης

Σας γνωρίζουμε ότι οι ημέρες και ώρες λειτουργίας των 
γραφείων της Λέσχης, κατά τους θερινούς μήνες θα είναι:

α.  Από 15 Ιουνίου2018 μέχρι 31 Ιουλίου 2018 
μόνον κάθε Τετάρτη και από ώρα 09:00  
μέχρι 12:00.

β.  Από 1ης Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2018  
η Λέσχη θα παραμείνει κλειστή.

Οι συνδρομές των μελών μας στηρίζουν τη Λέσχη μας για 
να μπορεί να λειτουργεί. Η συνδρομή από αυτό το έτος κα-
θορίστηκε στα 25 €.

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

ΙΒΑΝ GR 4701719010 0069 0112 8799 019

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
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Επιστολές μελών
23 Μαρτίου 2018

Αξιότιμε κύριε Αντιστράτηγε
Ευχαριστώ για την συγκινητική σας επιστολή και τον σεβασμό προς τον σύ-

ζυγό μου αείμνηστο Γεώργιο Παπανελετίου.
Εύχομαι σε εσάς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης Κατα-

δρομέων και Ιερολοχιτών, που τιμήσατε επάξια τον ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΕΡΕ να εί-
σθε καλά και να τον θυμάσθε.

 Με εκτίμηση 
 Ευαγγελία Παπαμελετιου - Πηλιχού 

24 Μαρτίου 2018
Ευχαριστώ θερμότατα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης Κα-

ταδρομέων και Ιερολοχιτών, ιδιαίτερα δε τον δραστήριο Πρόεδρο και τον επί-
σης για πολλά χρόνια ακούραστο ταμία σας, παλιό συνεκπαιδευόμενό μου στη 
Σχολή Αλεξιπτωτιστών, για τις ευχές σας με την ευκαιρία της ονομαστικής μου 
εορτής.

Αντεύχομαι υγεία σε όλους σας και πάντα δυνατοί και με επιτυχίες στις πολ-
λές δραστηριότητές σας.

 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
 Υπτγος ε.α. Γεώργιος Κωστάκης

24 Μαρτίου 2018
Στρατηγέ

Ευχαριστώ θερμά εσάς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης 
Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, για τις ευχές σας για την ονομαστική μου εορ-
τή.

Αντεύχομαι χρόνια πολλά με υγεία σε εσάς και την οικογένειά σας.
 Με σεβασμό και εκτίμηση
 Υπτγος ε.α. Γεώργιος Γεωργιάδης

Αξιότιμοι κύριοι
Χριστός Ανέστη

Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές σας για την ονομαστική μου εορτή. Εύ-
χομαι ο αναστάς Κύριος να σας χαρίζει υγεία και δύναμη για τη συνέχεια της 
αξιέπαινης προσπάθειάς σας. 

 Με συναδελφικούς καταδρομικούς χαιρετισμούς
 Αντγος ε.α. Γεώργιος Τασούλης

Παπάγου, 29 Απριλίου 2018
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, για το τιμητικό Αφιέρωμα στην μνήμη 
του συζύγου μου και τον Στρατηγό κύριο Γεωργαντά για όλες τις λεπτομέρει-
ες της σταδιοδρομίας του συζύγου μου. Σας ευχαριστώ εκ μέρους των παι-
διών μου, Γιάννη Παπαδόπουλου, Αλεξάνδρας και του συζύγου της Θάνου Α-
θανασόπουλου και του εγγονού μου Γεωργίου Παπαδόπουλου.

 Με εκτίμηση
 Ελένη Παπαδοπούλου

13η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ»
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

03 Μαΐου 2018  
Στρατηγέ

Επιτρέψτε μου να σας υποβάλω τις θερμές μου ευχαριστίες για τις ευχές 
σας, με την ευκαιρία της προαγωγής και ανάληψης των νέων μου καθηκόντων.             
Αντεύχομαι σε εσάς προσωπικά αλλά και σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, υγεία , δύναμη και επιτυχίες στο έργο 
σας. 

 Με σεβασμό και εκτίμηση
 Ταξίαρχος Προκόπιος Μαυραγάνης

 Χολαργός, 28 Μαΐου 2018  
Αγαπητέ Στρατηγέ,
Φίλε κύριε Πρόεδρε,

Ευχαριστώ θερμότατα εσάς προσωπικά και τα εκλεκτά μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών για τις εγκάρδιες ευ-
χές σας με την ευκαιρία της ονομαστικής μου εορτής. 

Για μια εισέτι φορά, Στρατηγέ, θα μου επιτρέψετε να εκφράσω τα ειλικρινή 
μου συγχαρητήρια για το επιτελούμενο από την Λέσχη έργο σε ότι αφορά στην 
καλλιέργεια του υπέροχου καταδρομικού πνεύματος, την ενίσχυση των ψυχι-
κών δεσμών, τη σφυρηλάτηση της αλληλεγγύης μεταξύ των στελεχών και αν-
δρών των Ειδικών Δυνάμεων και τη διατήρηση και προβολή της ιστορικής 
μνήμης και παράδοσης του ενδόξου Σώματος, στο οποίο είχαμε την αγαθή 
τύχη και την ύψιστη τιμή να υπηρετήσουμε.

Σήμερα, σε μία εποχή όπου οι πατριωτικές ιδέες, οι ηθικές αξίες και τα εθνι-
κά ιδανικά λοιδορούνται, ισοπεδώνονται και καταπατούνται ασυστόλως,, η Λέ-
σχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών παραμένει όρθια επί των επάλξεων προ-
βάλλουσα τα ιστορικά κατορθώματα των παλαιοτέρων καταδρομέων και κα-
ταδεικνύουσα τον δρόμο του καθήκοντος και της τιμής στις νεότερες γενιές. 

Από τα βάθη της καρδιάς μου, σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο υπέροχο και 
εθνικό έργο που επιτελείτε. 

 Με εξαιρετική τιμή 
 Αντγος ε.α. Κωνσταντίνος Τσίντζας

29 Μαΐου 2018  
Κύριε Πρόεδρε

Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας για την ονομαστική μου εορτή, επίσης ευ-
χαριστώ και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης Καταδρομέων 
και Ιερολοχιτών.

Σας εύχομαι να είσθε πάντα καλά και επιτυχία στο έργο σας. 
 
 Ευχαριστώ
 Ελένη Παπαδοπούλου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΧΩΡΟΣ Η/ΜΝΙΑ ΤΕΛΕΤΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

Εκδηλώσεις για την 
τουρκική εισβολή στην 
Κύπρο

Μνημείο 
Αγνώστου 
Στρατιώτη

Ιούλιος Κυπριακή Πρεσβεία Συμμετοχή

Εκδηλώσεις για την 
τουρκική εισβολή στην 
Κύπρο

Μνημείο 
Άλσους 
Στρατού

Ιούλιος Κυπριακή Πρεσβεία Συμμετοχή

Επιμνημόσυνη δέηση 
πεσόντων ΚΔ της Α’ ΜΚ 
στην Κύπρο

Στρατόπεδο 
Μάλεμε Κρήτης

Ιούλιος ΓΕΣ
Συμμετοχή 
2 έως 4 μελών της 
Λέσχης

Εφ’ όσον υπάρχουν θέσεις σε 
Α/Φ ΠΑ και, αν απαιτείται, σε 
συνεννόηση με τον Σύλλογο 
«Κομάντος 74».

Μνημόσυνο πεσόντων 
Καταδρομέων στις 
επιχειρήσεις Γράμμου-Βίτσι 
1947-1949

Ηρώον Γράμμου 
ή Βίτσι εναλλάξ.

Τελευταία 
Κυριακή 
Αυγού-στου

Επιμνημόσυνη 
δέηση
Ομιλία
Κατάθεση 
στεφάνου
Δεξίωση

Το τοπικό 
Παράρτημα της 
ΕΑΑΣ

Ειδοποίηση 
μελών Λέσχης 
για εθελοντική 
συμμετοχή.

Δηλώσεις συμμετοχής προς 
ΕΑΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΝΗΜΗΣ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018
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Εκδηλώσεις Σύμης και Ρόδου
Την Τρίτη 8η Μαΐου εορτάσθηκε η 73η επέτειος της 

ημέρας κατά την οποία ο Γερμανός Στρατηγός Otto 
Wagener διοικητής των δυνάμεων του άξονος στο Νο-

τιοανατολικό Αιγαίο, 
υπέγραψε στη Σύμη 
την παράδοση της 
Δωδεκανήσου στους 
νικητές Συμμάχους. 
Την Ελλάδα εκπρο-
σώπησε ο Δκτης του 
Ιερού Λόχου, Σχης 
Χριστόδουλος Τσιγά-
ντες.

Ο Δήμος Σύμης 
πραγματοποίησε πο-
λυήμερο εορτασμό, 
με κύριες εκδηλώσεις 

την Τρίτη 8 Μαΐου, οι οποίες περιέλαβαν δοξολογία, κα-
τάθεση στεφάνου και παρέλαση. 

Τιμώμενο πρόσωπο, μετά από πρόσκληση του Δή-
μου, ήταν η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στο 
πλαίσιο των εκδηλώσεων έγινε η αναγόρευσή του ως 
επιτίμου δημότη Σύμης και τα εγκαίνια του αναβαθμι-
σμένου λιμένα, με την νέα αποβάθρα στο Πέταλο.

Ο Δήμος Ρόδου οργάνωσε αντίστοιχες τελετές για 
την απελευθέρωση και τη λήξη του Β’ ΠΠ στην Ευρώ-
πη την 9η Μαΐου. Έλαβαν χώρα κατάθεση στεφάνου 
στο Μνημείο του Ιερού Λόχου στη Ρόδο από τον Στρα-
τηγό Κόρκα και στη συνέχεια δοξολογία στην Μητρό-
πολη και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο. 

Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών εκπροσωπή-
θηκε από τον Ιερολοχίτη Αντιστράτηγο ε.α. κ. Κ. Κόρκα, 
Επίτιμο Διοικητή 1ης Στρατιάς, ο οποίος εξεφώνησε τον 
πανηγυρικό της ημέρας στη Σύμη, τον έφεδρο Λχία Ι. 
Παπαδάκη, ως εκπρόσωπο του ΔΣ, την κυρία Αικ. Πα-
παθανασίου, χήρα του αειμνήστου Στρατηγού, τους 
Υπτγο ε.α. κ. Δ. Ρούκα, Ανχη ε.α. κ. Β. Μαντασά, καθώς 
και συγγενείς των και φίλους της Λέσχης. 

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν εκπρόσωποι των πολι-
τικών, πολιτειακών και στρατιωτικών αρχών. 

Η 95 ΑΔΤΕ, ο Δήμος Σύμης και ο τοπικός Σύνδε-
σμος Εφέδρων Καταδρομέων και Ιερολοχιτών παρεί-
χαν πλήρη υποστήριξη και διευκολύνσεις για όλα τα 
θέματα. 

Εκδηλώσεις μάχης της Κρητης
Οι εκδηλώσεις για την 77η επέτειο της Μάχης της 

Κρήτης έλαβαν χώρα κατά το διάστημα από 14-20 
Μαΐου 2018. Οι εκδηλώσεις προγραμματίζονται από 
την Περιφέρεια Κρήτης και οργανώνονται με μέριμνα 
των αρμοδίων Δήμων σε όλη την περιφέρεια.

Λόγω του εορτασμού και των 190 ετών από ιδρύ-
σεως της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) στις 
εκδηλώσεις συμμετείχε πολυάριθμη αντιπροσωπεία με 
επί κεφαλής τον Διοικητή της.

Το πρόγραμμα συμμετοχής της Λέσχης καθορίσθη-
κε σε συνεργασία με την ΣΣΕ και την V ΤΑΞ «Μεραρ-
χία Κρητών», επιλεκτικά και σύμφωνα με το εκπονη-
θέν από την Περιφέρεια για την περιφερειακή ενότη-
τα Χανίων.

Η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από τον Ιερολοχίτη Στρα-
τηγό κ. Κωνσταντίνο Κόρκα. Σε μία συμβολική ενέργεια, 
ο Στρατηγός Κόρκας συνοδευόμενος από τον Διοικητή 
της Μεραρχίας Κρητών, υποδέχθηκε στο Κολυμπάρι το 
τμήμα της ΣΣΕ, στον χώρο που στις 29 Απριλίου 1941 
είχε αποβιβασθεί ο ίδιος ως πρωτοετής Εύελπις και στη 
συνέχεια έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις από 20 Μαΐου.

Στο περιθώριο των εκδηλώσεων ο Στρατηγός πραγ-
ματοποίησε ομιλίες προς το προσωπικό της ΣΣΕ, της 
Μεραρχίας Κρητών και της Μοίρας Αλεξιπτωτιστών, η 
οποία εξετέλεσε άλμα στην περιοχή του αεροδρομίου 
του Μάλεμε κατά την τελετή λήξεως των εκδηλώσεων.

Στις εκδηλώσεις παρέστη ο Α/ΓΕΕΘΑ καθώς και εκ-
πρόσωποι της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας. Επί 
πλέον παρέστησαν εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των 
συμμάχων του Β’ ΠΠ (Μεγάλης Βρετανίας, Αυστραλί-
ας, Νέας Ζηλανδίας) και της Γερμανίας. Συγκινητική 
υπήρξε η παρουσία αρκετών βετεράνων και συγγενών 
πολεμιστών οι οποίοι πολέμησαν στην Κρήτη το 1941.

Σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα στο οποίο συμ-

μετείχε η Λέσχη από 17-20 Μαΐου, στην περιοχή Χανί-
ων, περιέλαβε: 
• Ομιλία στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης στο Κολυ-
μπάρι, τελετή μνήμης στο Μνημείο Πεσόντων Ευελπί-
δων και εκδήλωση στη Μονή Γωνιάς, όπου διέμειναν 
προ της ενάρξεως των επιχειρήσεων.
• Επίσημη έπαρση των σημαιών των συμμάχων χωρών 
στο φρούριο Φιρκά, επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο και 
τελετή στο μνημείο του εκστρατευτικού σώματος Αυ-
στραλών και Νεοζηλανδών (ANZAC) στην περιοχή Τσι-
καλαριά. Εκδήλωση στο μνημείο πεσόντων Ελλήνων και 
Νεοζηλανδών στην περιοχή Γαλατά και στο Πνευματικό 
Κέντρο Χανίων (για τα 190 χρόνια από την ίδρυση της 
Σχολής Ευελπίδων).
• Εκδηλώσεις στο μνημείο Κερίτη και στο Συμμαχικό 
Νεκροταφείο Σούδας και στο Πνευματικό Κέντρο η κε-
ντρική εκδήλωση της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
• Επίσημη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό των Εισο-
δίων και τελετή μνήμης στο Γερμανικό Νεκροταφείο. Επι-
μνημόσυνη δέηση στο μνημείο πεσόντων στο αεροδρό-
μιο του Μάλεμε, ομιλίες, ρίψη αλεξιπτωτιστών και πτήση 
επίδειξης από αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η V ΤΑΞ «Μεραρχία Κρητών» παρείχε πλήρη υποστή-
ριξη και διευκολύνσεις για όλα τα θέματα. 

Εκδήλωση Σύρου
 Οι εκδηλώσεις στη Νήσο Σύρο, που τελούνται 

κάθε χρόνο προς τιμήν των πεσόντων Ιερολοχιτών στο 
Αιγαίο, έλαβαν χώρα την 16 και 17 Ιουνίου 2018 και 
περιέλαβαν: 
• Δείπνο-Πανηγυρικό ημέρας: Το βράδυ του Σαββάτου, 
16 Ιουνίου.
• Δοξολογία-Κατάθεση στεφάνων: Την Κυριακή 17 
Ιουνίου.

Η αντιπροσωπεία της Λέσχης Καταδρομέων και 

Ιερολοχιτών ακολούθησε το πρόγραμμα εκδηλώσε-
ων, όπως είχε ρυθμιστεί από τις τοπικές αρχές και 
την ΕΑΑΣ.

Την Λέσχη εκπροσώπησε ο Ιερολοχίτης Στρατηγός 
κ. Κωνσταντίνος Κόρκας και άλλα μέλη μας. Ο Στρα-
τηγός πραγματοποίησε ομιλία και κατάθεση στεφάνου 
στο μνημείο του Ιερού Λόχου. Η ΕΑΑΣ εκπροσωπήθη-
κε από τον Πρόεδρο και μέλη του ΔΣ της.

Δραστηριότητες
ΕπΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕπΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ πΑπΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Την Κυριακή 22 Απριλίου 2018, ο Αρχηγός 
του Γενικού Επιτελείου Στρατού, παραβρέθηκε 
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Παπάγου, όπου 
ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού κ. Ηλίας Απο-
στολόπουλος, διοργάνωσε εκδήλωση προς τι-
μήν της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), 
με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 190 χρόνων 
από την ίδρυσή της.

Μετά τη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Γεωργίου, πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον Δι-
οικητή της ΣΣΕ, με θέμα «Στρατιωτική Σχολή Ευ-
ελπίδων 1828-2018, 190 χρόνια Ένδοξης Ιστο-
ρίας και Προσφοράς», απονεμήθηκαν τιμητικές 
διακρίσεις στη ΣΣΕ από τον Δήμαρχο Παπάγου 
– Χολαργού και εκπρόσωπο του Ιερού Ναού Α-
γίου Γεωργίου και ακολούθησε η λιτάνευση της 
Ιεράς Εικόνας γύρω από το Ναό.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης, Πολι-
τικές και Στρατιωτικές Αρχές Αρχές ο Αρχιμαν-
δρίτης π. Αλέξιος Γιαννιού, εκπρόσωποι από την 
Περιφέρεια, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αντιπρο-
σωπεία Ευελπίδων καθώς και πλήθος κόσμου. 
Την Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών εκ-
προσώπησε ο έφεδρος Ανθλγός κ. Γεώργιος Φι-
λόσοφος.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Την 5η Μαΐου 2018 στο χώρο των πρώην Σχο-
λών της Ελληνικής Αστυνομίας και συγκεκριμένα 
στον Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, 
πραγματοποιήθηκε η γιορτή της Αγίας Ειρήνης, 
προστάτιδας του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυ-
νομικών Αθηνών κατά την οποία τελέσθηκε θεία 
λειτουργία μετά αρτοκλασίας, κατάθεση στεφά-

νων και παρατέθηκε μι-
κρή δεξίωση.

Την Λέσχη Καταδρο-
μέων και Ιερολοχιτών 
εκπροσώπησε ο έφε-
δρος Ανθλγός κ. Γεώρ-
γιος Φιλόσοφος.
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Την 29 Μαΐου 2018 ο Πρόεδρος της Λέσχης 
Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Αντγος ε.α. κ. 
Νικόλαος Λάζαρης και ο Αντιπρόεδρος αυτής 

Ταξχος ε.α. κ. Αθανάσιος Πουλάκης, επισκέφθη-
καν τον νέο Διευθυντή της ΔΕΔ Υποστράτηγο κύ-
ριο Νικόλαο Χιονή, τον οποίο ενημέρωσαν για τις 
δραστηριότητες της Λέσχης και του ευχήθηκαν 
καλή επιτυχία στα καθήκοντά του.

ΕΘΙΜΟΤΥπΙΚΕΣ ΕπΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 13 ΔΕΕ
Την 30 Απρ 18, το ΔΣ 

της Λέσχης Καταδρομέων 
και Ιερολοχιτών παρέστη 
στην τελετή αλλαγής Διοι-
κήσεως της 13 ΔΕΕ «ΙΕ-
ΡΟΣ ΛΟΧΟΣ». 

Η τελετή έγινε υπό την 
σκέπη της Πολεμικής Ση-
μαίας του Ιερού Λόχου, 
στον προαύλιο χώρο όπου 

ευρίσκεται και η προτομή του Διοικητού του, τότε Σχη, Χρι-
στόδουλου Τσιγάντε.

Οι κ.κ. Α/ΓΕΕΘΑ και Α/ΓΕΣ εκπροσωπήθηκαν από τον Υ/
ΓΕΕΘΑ και Επχη/ΓΕΣ, αμφότεροι προερχόμενοι από τις Ει-
δικές Δυνάμεις. Επί πλέον παρέστησαν ο Δκτής της ΑΣ-
ΔΕΝ, ο Δντής ΓΕΣ/ΔΕΔ, ο Δκτής της Διακλαδικής Δκσε-
ως Ειδικών Επχσεων του ΓΕΕΘΑ, Ανώτατοι Αξκοί Διοικη-
τές Σχηματισμών Ειδικών Δυνάμεων, Κλάδων και Δνσεων 
των ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ, ο Υδκτής της Στρατιάς, εκπρόσωποι 
των ΓΕΝ και ΓΕΑ, οι Διοικητές των Αμφιβίω Μοιρών και 
άλλα στελέχη.

Η τελετή έλαβε χώρα με την παρουσία του Ιερολοχίτη 
Στρατηγού Κωννου Κόρκα, συγγενών Ιερολοχιτών, επιτί-
μων Αρχηγών και Γενικών Επιθεωρητών Στρατού οι οποί-
οι προήρχοντο από τις Ειδικές Δυνάμεις, παλαιών Διευθυ-
ντών Ειδικών Δυνάμεων, Διοικητών του 13 ΣΑΚ (μετέπει-
τα 13 ΔΕΕ), πολλών αποστράτων στελεχών και εφέδρων 
καταδρομέων. 

ΤΕΛΕΤΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΕΕΔ
Την 14 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Κέ-

ντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων, υπό τον Διευ-
θυντή Ειδικών Δυνάμεων του ΓΕΣ η αλλαγή διοική-
σεως του ΚΕΕΔ

Η τελετή έγινε στο προαύλιο χώρο του στρατοπέ-
δου όπου ευρίσκεται και η προτομή του Υποστρατή-
γου Ανδρέα Καλλίνσκη, ιδρυτή και πρώτου Αρχηγού 
των ΛΟΚ, των ένδοξων «Λοκατζήδων» και περιελάμ-
βανε δοξολογία, την διαδικασία της αλλαγής, παρέ-
λαση του στρατιωτικού τμήματος και μικρή δεξίωση.

Ο κ Α/ΓΕΣ εκπροσωπήθηκε από τον Επχη/ΓΕΣ. Επί 
πλέον παρέστησαν ο Δκτής της ΑΣΔΕΝ, ο Δήμαρχος 
του Δήμου Μεγαρέων Υποστράτηγος ε.α. κύριος 
Γρηγόριος Σταμούλης, εκπρόσωποι των ΓΕΝ, ΓΕΑ και 
Σωμάτων Ασφαλείας οι Διοικήσεις των Μονάδων 
του στρατοπέδου, Αξκοί εν ενεργεία και εν αποστρα-
τεία και συγγενείς και φίλοι του παραδίδοντος και 
του παραλαμβάνοντος την 
Διοίκηση του ΚΕΕΔ Αξιω-
ματικών. Την Λέσχη Κατα-
δρομέων και Ιερολοχιτών 
εκπροσώπησε ο αντιπρόε-
δρος αυτής Ταξχος ε.α κ.Α-
θανάσιος Πουλάκης.

«OI KATAΔΡOMEIΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΤΤΙΛΑ»
(Πρακτικά και  ψηφιακοί δίσκοι)

 Μετά την ολοκλήρωση της αναπαραγωγής των 
πρώτων αντιγράφων ψηφιακών δίσκων, αποφασί-
σθηκε η διάθεση εκ παραλλήλου με τα βιβλία των 
πρακτικών, των DVD της ημερίδας Κύπρου.

•	 Η ημερίδα για τις επιχειρήσεις των Δυνάμεων Κα-
ταδρομών εναντίον του ΑΤΤΙΛΑ στην Κύπρο, οργανώ-
θηκε από την Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών 
(ΛΚΙ), έλαβε χώρα  αρχικά στην Αθήνα την 09 Νοεμ-
βρίου 2016 στο Πολεμικό Μουσείο και επαναλήφθη-
κε την 10 Ιουνίου 2017 στη Θεσσαλονίκη στη Λέσχη 
Αξιωματικών Φρουράς, σε συνεργασία με τον Σύνδε-
σμο Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Μακεδονίας.

•	 Το περιεχόμενο του βιβλίου πρακτικών της ημε-
ρίδας (220 σελίδων μεγέθους Α5, ISBN 978-618-
83135-0-7) αφορά στην απομαγνητοφώνηση και α-
κριβή αποτύπωση των λεχθέντων (ομιλιών, σχολίων 
και παρεμβάσεων) σε όλη την διάρκεια της ημερίδας. 

•	 Οι ψηφιακοί δίσκοι (3 DVD, 1 διπλό και 2 μονά 
σε θήκη/κασετίνα, ISBN 978-618-83135-1-4) απο-
τελούν την διαρκείας περίπου 6 ωρών οπτικο-
ακουστική παρουσίαση των παραπάνω. Υπάρχει δυ-
νατότητα επιλογής παρακολούθησης του συνόλου ή 
μέρους κατά ομιλητή κλπ, με φιλικό προς τον χρήστη 
μενού επιλογών.
 Λεπτομέρειες για την διάθεση των εκδόσεων

•	 Το κόστος των εκδόσεων δεν αποτιμάται εμπο-
ρικά, αλλά θα αποτελεί έσοδο οικονομικής ενίσχυσης 
της Λέσχης για απόσβεση των εξόδων παραγωγής 
τους.

•	 Παραλαβή είναι δυνατόν να γίνει από τα γρα-
φεία της Λέσχης, σύμφωνα με το παραπάνω θερινό 
πρόγραμμα λειτουργίας, είτε μετά την 15 Σεπτεμβρί-
ου σε καθημερινή βάση, με το ίδιο ωράριο.

•	 Οι εκτός Αττικής θα πρέπει να ρυθμίσουν την πα-
ραλαβή μέσω κάποιας εταιρίας ταχυμεταφορών, με έ-
ξοδά τους.
	Παραγγελίες μέσω  gengrammateasleschis@

gmail.com. 
Η αίτηση θα πρέπει να αναγράφει ονοματεπώνυμο, 

αριθμό αντιτύπων (βιβλίου ή κασετίνας δίσκων), πα-
ραλαβή ή όχι από τα γραφεία. Θα δοθεί προτεραιό-
τητα στα μέλη της ΛΚΙ.

Βιβλιο 
παρουσιάσεις

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ 
διδάκτωρ Ιστορίας Πανεπιστημίου Λονδίνου και
Επίτιμο μέλος της Λέσχης Καταδρομέων 
και Ιερολοχιτών

πΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ  

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  

ΧΩΡΟΥ 
(13ος-17ος αι.) 

 Από το Βυζάντιο 
στη Λατινοκρατία και την 

Τουρκοκρατία 

Εκδοτικός οίκος 
 Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη

Θεσσαλονίκη 2016, σελ. 236

Ο συγγραφέας παρουσιάζει τα συμπεράσματα 
ερευνών στη βυζαντινή ιστορία (με έμφαση στο 
ύστερο Βυζάντιο) και την πρώιμη Τουρκοκρατία 
(13oς - 17oς αιώνες), περίοδο πλούσια σε γεγο-
νότα αλλά «ανεξερεύνητη», λόγω της έντονης 
ρευστότητάς της. Σε 13 μελέτες εξετάζεται ο με-
τασχηματισμός διαφόρων περιοχών, με παράλ-
ληλη ερμηνεία ορισμένων σημαντικών γεγονό-
των.

Η πρώτη μελέτη εξετάζει τις εναλλαγές κυρι-
αρχίας στον χώρο της υστεροβυζαντινής Μαγνη-
σίας, ενώ η δεύτερη την Επανάσταση των Ζηλω-
τών στη Θεσσαλονίκη. Στο τρίτο κείμενο παρου-
σιάζονται οι απόψεις του Λαόνικου Χαλκοκονδύ-
λη, ιστορικού της Άλωσης, για την πολιτικο-
εκκλησιαστική Σύνοδο της Φερράρας-
Φλωρεντίας (1437-39). Στο τέταρτο κείμενο α-
ντιπαραβάλλονται οι καταγραφές του Χαλκοκον-
δύλη και του Σπαντούνη σχετικά με την εξάπλω-
ση των Οθωμανών. Στην πέμπτη μελέτη αξιολο-
γείται ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ως στρατι-
ωτικός ηγέτης, απαλλαγμένος από το φωτοστέ-
φανο του εθνομάρτυρα και ενταγμένος στο 
πλαίσιο της εποχής του. Η έκτη μελέτη καταγρά-
φει τις παλαιότερες χρήσεις κανονιών κατά τις 
ναυτικές συγκρούσεις στον ελληνικό χώρο. Στη 
συνέχεια παρουσιάζεται η αφήγηση του Βενετού 
γιατρού Νικολό Μπάρμπαρο, αυτόπτη  μάρτυρα 
της τελευταίας πολιορκίας της Κωνσταντινούπο-
λης. 

Στην όγδοη μελέτη αναλύεται η προσωπικότη-
τα  και  το έργο του  Λατίνου αρχιεπισκόπου  Μυ-
τιλήνης  Λεονάρδου, επίσης αυτόπτη μάρτυρα 
της  Άλωσης. Ακολουθεί η αποκάλυψη της πραγ-
ματικής ταυτότητας ενός άλλου μυθοποιημένου 
ήρωα, του θαλασσομάχου Φλαντανελά. Στη δέ-
κατη μελέτη καταγράφεται η «διάβρωση» 
του Πόντου από τις επιδρομές τουρκικών φύλων 
και η τελική τους επικράτηση. Στη συνέχεια εξε-
τάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 
Παρθενώνας μετατράπηκε σε τζαμί. Η καταλη-
κτική μελέτη αναφέρεται στη δολοφονία του Α-
θηναίου ευπατρίδη Μιχαήλ Λίμπονα, το 1678.

Στο τέλος του έργου παρατίθεται μια επισκό-
πηση Βυζαντινής ιστορίας που διευκολύνει την 
κατανόηση της εξέλιξης του βυζαντινού κρά-
τους. Τα κείμενα συνοδεύονται από πίνακα Βυ-
ζαντινών αυτοκρατόρων, χάρτες, γκραβούρες, 
κλπ., καθώς και από ελληνική και ξένη βιβλιο-
γραφία.

Γαβριήλ Μιχαήλ Δημητριάδης
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«Ιστορία από πρώτο χέρι»
1. Η στήλη με τίτλο «Ιστορία από πρώτο χέρι» δημοσιεύει περιγραφές και κριτική γεγονότων από μέλη μας τα οποία ήταν αυτόπτες ή αυτή-

κοοι μάρτυρες ή έλαβαν μέρος στην εξέλιξή τους. Για την δημοσίευσή τους εκτός από τα κείμενα περιγραφής, που δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
τις οκτακόσιες (800) λέξεις, απαιτούνται και τα παρακάτω:

•	 	Φωτογραφία του μέλους μας που καταθέτει την εμπειρία του, αν είναι δυνατόν κοντινή στον χρόνο που εξελίχθηκε το περιγραφόμενο γε-
γονός ή και σύγχρονη.

•	 	Άλλες φωτογραφίες (εδάφους, αναμνηστικές φωτογραφίες κλπ.). Αν είναι δυνατόν να αναφέρεται και χρόνος λήψεως της φωτογραφίας, 
ονόματα εικονιζόμενων ή ονοματολογία εδαφικών σημείων.

•	 Σχεδιαγράμματα, χάρτες, διαταγές, σημειώματα κ.ο.κ.
2. Όλα τα παραπάνω να αποστέλλονται στη Λέσχη σε ηλεκτρονική μορφή και όχι δακτυλογραφημένα ή χειρόγραφα.

Αγαπητοί συνάδελφοι, παλαιοί και νέοι, το κίνητρο 
το οποίον με ώθησεν ώστε να ζητήσω, να προτείνω 
στην διοίκηση του Συλλόγου μας μέσω του αντιπρο-
έδρου του, Ταξιάρχου ε.α. κ.Αθανασίου Πουλάκη, την 
δημοσίευσιν της φωτογραφίας αυτής, η οποία απο-
τελεί ενθύμιον της βαπτίσεως της τότε Πριγκηπίσσης 
Αλεξίας, ήτο πολλαπλών σκέψεων. 

Πρώτον, για να επαναφέρει εις την μνήμην των 
παλαιμάχων της εποχής εκείνης ένα γεγονός, το 
οποίον έλαβε χώραν επί των ημερών των.

Δεύτερον, διότι η ΤΙΜΗ, η οποία εγένετο τότε εις 
τας ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ ήτο ΔΙΠΛΗ διότι ο 
εκπρόσωπος των Δ.ΚΔ, η ταπεινότης μου δηλαδή, 
έσχε την υψίστην ΤΙΜΗΝ να εκπροσωπήση αφ’ ενός 
τας Μονάδας Καταδρομών και αφ΄ετέρου τον βαθ-
μόν του ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥ ΠΕΖΙΚΟΥ. Βεβαίως δεν 
πρέπει να παραλείψω να σας αναφέρω ότι ασφαλώς 
παρευρίσκετο και ο Αρχηγός της Δ.Κ αξιότιμος Στρα-
τηγός Κωνσταντίνος Κόλιας ως έπρεπε ένεκεν του 
βαθμού του.

Τρίτον, ως φόρον ΤΙΜΗΣ προς απάσαν την ηγεσί-
αν του ΚΕΜΚ (Σημερινό ΚΕΕΔ), η οποία εμπιστεύθη-
κε την ταπεινότητά μου δι’ αυτήν, της υψηλής ευθύ-
νης, εκπροσώπησιν. 

Δια τον λόγον δε αυτόν θα μου επιτρέψετε να ανα-
φέρω τα ονόματα, όσων τουλάχιστον ενθυμούμαι, 
ελπίζων να μην παρεξηγηθώ εάν άθελά μου παρα-

λείψω κάποιον: Στρατηγός Κόλιας Κωννος Αρχηγός 
Δ.ΚΔ

Aνχης Δημητρέλης Θεόδωρος Διοικητής ΚΕΜΚ, 
Ανχης Καμπουρίδης Ανδρέας Υποδιοικητής,Λγός Κα-
τσόγιαννος Νικόλαος Υπασπιστής, Λγός Κουφαλιτά-
κης Χαρίλαος Γρ. Α/2, Τχης Ευθυμίου Ανδρέας Γρ. 
Εκπαιδεύσεως

Λγός Χαλκιαδάκης Ματθαίος. Γρ. Κινήσεως, Τχης 
Πνευματικός ¨Άγγελος Γρ. Επιστρατεύσεως, Λγός 
Σαλαμούρας Ευριπίδης, Υπλγός Κόκκινος Ευάγγε-
λος,

Υπλγός Πλακούτσης Χρήστος, Υπλγός Χονδρόπου-
λος Ιωάννης Ταμίας, Λγός Ντερντινόπουλος Αθανά-
σιος Δκτής Λ/Δ, Λγός Σαρτζετάκης Θεόδωρος Δκτές 
Λ/ΕΚ και Εκπαιδευτές: Υπλγός Μπάκας Ηλίας, Υπλγός 
Ραφτόπουλος Κων/νος, Υπλγός Τσουτσαίος, Αν-
θλγός Κυριάκου Δημήτριος, Ανθλγός Φώλας Ιωάν-
νης.

Εξυπακούεται βεβαίως οι βαθμοί και τα αξιώματα, 
τα οποία αναφέρονται, ανάγονται εις την εποχήν 
εκείνην του 1965.

Τους ευχαριστώ, απαξάπανταν, εκ βάθους καρδίας 
για την τιμήν που με επέλεξαν και για τα υπέροχα 
χρόνια που περάσαμε παρέα σε αυτό το ΜΕΓΑΛΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ που λέγεται ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ - ΔΥ-
ΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ (ΛΟΚ) – ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ (1963-1965).

Τέλος γνωρίζοντας ήδη ότι τινές εξ αυτών δυστυ-
χώς δεν ευρίσκονται πλέον εν ζωή, ευελπιστώ ότι αι 
αναπεμπόμεναι εκ μέρους μου, ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ θα εύ-
ρουν τους αποδέκτας όπου και εάν ούτοι ευρίσκο-
νται.

Έμπλεος αισθημάτων ευγνωμοσύνης προς άπα-
ντας 

Διατελών Μετά τιμής 
Έφεδρος Ανθυπολοχαγός (Πλέον Έφ. Λοχαγός)

Αναστάσιος Μπαξεβάνογλου του Μιχαήλ
68η ΕΣΣΟ

Αναμνήσεις Εφέδρου Λοχαγού Αναστασίου Μπαξεβάνογλου

Ο Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Αναστάσιος 
Μπαξεβάνογλου σε στάση ημικαθίσματος

Αναμνήσεις δραστηριοτήτων των ΛΟΚ του Υπτγου ε.α. κ. Ευάγγελου Σαβράμη

1.  Ετήσια τακτική άσκηση ΙΙΙ ης ΜΕΔ έτους 
1982: «Αρπαγή υψηλού προσώπου από κα-
τεχόμενη περιοχή»

2. «Οι ήρωες του Τ 7»
Αυτοί κράτησαν την Σχολή Αλεξιπτωτιστών στη 

ζωή, αυτή είναι η Διοίκηση, αυτή είναι η Εκπαίδευση, 
αυτή είναι η Dacota 1955.

3.  «Επίσκεψη της Διοίκησης Καταδρομών στο 
αεροπλανοφόρο ΝΙΜΙΤΣ του αμερικανικού 
στόλου και επίδειξη του καταδρομικού υλι-
κού της ασφάλειας του πλοίου»

Από αριστερά προς τα δεξιά: Ανχης Α. Γκράτσιος, 
Τχης Κ. Παπατριανταφύλλου, Λγος Ε. Σαβράμης , 

Ανθλγός Ι.Πανούτσος, Επχίας Ε. Κότσανης 

Από αριστερά προς τα δεξιά: Ο Δκτής του 
αμερικάνικου τμήματος Καταδρομών που 

συνεργάσθηκε στην άσκηση, ο Υδκτής ΙΙΙ ης ΜΕΔ 
Υπτγος Ευάγγελος Σαβράμης, ο Δκτής ΙΙΙ ης ΜΕΔ 
Υπτγος Γεώργιος Καρούσος, ο χειριστής του Α/Φ 

και ο Δκτής Δ/Β ΙΙΙ ης ΜΕΔ  
Σχης Δημήτριος Λαυρεντάκης.

Από Καταδρομείς παρόντες  
Τχης Βασίλειος Ματζαρλής, ο Δκτής ΚΕΜΚ Σχης 

Αλέκος Κούρτης, ο Δκτής της ΔΚΔ Υπτγος 
Κάρτσωνας, ο Δκτής Σχολής Αλεξιπτωτιστών  

Σχης Νικόλαος Ζερβογιάννης ,  
ο Λγός Σπύρος Κατσώτας ,  

ο Ανχης Γεώργιος Κοντογιάννης , 
ο Λγός Ευάγγελος Σαβράμης
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«Είχε παρασυρθεί μια μεγάλη μερίς του ελ-
ληνικού λαού κατά τη διάρκεια του Εμφυ-
λίου και είχε υποστηρίξει τους αντάρτες 

του βουνού» εξομολογείται ο (μακαρίτης πλέ-
ον) στρατηγός ε.α. Περικλής Παπαθανασίου όταν θυ-
μάται τα δύσκολα εκείνα χρόνια και τις μάχες στα 
βουνά. Οι αναμνήσεις έρχονται εύκολα αλλά με 
έντονη τη συναισθηματική φόρτιση για τον στρατη-
γό που ήταν από τους πρώτους αξιωματικούς οι 
οποίοι έφτιαξαν τις Δυνάμεις Ορεινών Καταδρομών 
(τα γνωστά ΛΟΚ), οι οποίες και έκριναν την τύχη του 
πολέμου.

«Ο ελληνικός στρατός δεν γνώριζε από νυχτερινό 
πόλεμο, δεν μπορούσε να απαντήσει στους αντάρτες 
που εκινούντο με άνεση τη νύχτα σε όλη τη χώρα και 
εξολόθρευαν στρατιωτικές μονάδες, κατέστρεφαν 
έργα υποδομής, πατούσαν χωριά, κυρίως ακριτικά, και 
μικρές πόλεις. Οι Δυνάμεις Ορεινών Καταδρομών άλ-
λαξαν τη μορφή του πολέμου, επειδή μπορούσαν να 
απαντήσουν στην τακτική αυτή των ανταρτών, να διε-
ξάγουν νυχτερινές επιχειρήσεις, να ανεβαίνουν σε δύ-
σκολες πλαγιές και να πατούν τις πιο δυσπρόσιτες κο-
ρυφές των βουνών, που ήταν και τα «απάτητα» οχυρά 
του Δημοκρατικού Στρατού».

Ο στρατηγός Παπαθανασίου αποφοίτησε από τη 
Σχολή Ευελπίδων το 1938 και ήταν ήδη ανθυπολο-
χαγός στον πόλεμο του 1940· με το 27ο Σύνταγμα 
της Κοζάνης ήταν από τις μονάδες που πρώτες μπή-
καν στην Αλβανία από την Κρυσταλλοπηγή και κατέ-
λαβαν την Κορυτσά. Μετά την εισβολή των Γερμανών και την κατάρρευση 
του Μετώπου κατέφυγε στη Μέση Ανατολή, όπου κατετάγη στον Ιερό Λόχο· 
πήρε μέρος στις επιχειρήσεις στα νησιά του Αιγαίου και ήταν με τις μονάδες 
που συνόδευσαν τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου κατά την απελευ-
θέρωση των Αθηνών.

Μετά τη Βάρκιζα υπηρέτησε ως εκπαιδευτής στη Σχολή Ευελπίδων και στις 
αρχές του 1947 «όταν άρχισε να διαφαίνεται ο εσωτερικός διχασμός» υπο-
γραμμίζει μαζί με άλλους 12-15 αξιωματικούς υπό τον στρατηγό Ανδρέα 
Καλλίνσκη αποτέλεσαν τον πυρήνα δημιουργίας των Δυνάμεων Ορεινών Κα-
ταδρομών και υπηρέτησε ως διοικητής της Γ’ Μοίρας στις επιχειρήσεις στον 
Γράμμο και στο Βίτσι. Την εποχή εκείνη το διεθνές κλίμα ήταν θερμό μεταξύ 
των συντηρητικών δυνάμεων στην Ευρώπη και στην Αμερική και των Αριστε-
ρών, μεταξύ Ανατολής και Δύσεως, θυμάται ο στρατηγός:

«Εμείς ήμασταν στη μέση και έπρεπε να πολεμήσουμε. Ιδιαίτερα όσοι υπηρε-
τούσαμε στους ΛΟΚ γνωρίζαμε ότι αγωνιζόμασταν υπέρ βωμών και εστιών».

Όταν τον ρωτάμε αν αυτό το συμμεριζόταν ολόκληρος ο Στρατός και ο 
άμαχος πληθυσμός, απαντάει καταφατικά και προσθέτει: «Η λιποταξία από την 
πλευρά των ανταρτών προς τον Στρατό ήταν μαζική. Αντίθετα οι λιποταξίες από 
την πλευρά του τακτικού Στρατού προς τους αντάρτες ήταν ελάχιστες και αφο-
ρούσαν μεμονωμένες περιπτώσεις».

Όταν τον ρωτήσαμε αν πίστεψε ποτέ ότι κάτι άλλο συνέβαινε πάνω από τα 
κεφάλια τους, δεν απάντησε ευθέως, μόνο θυμήθηκε ένα περιστατικό: «Το 
καλοκαίρι του 1947 διεξήγαμε επιχειρήσεις στον Κίσαβο και είχαμε εξολοθρεύ-
σει τις εκεί ομάδες των ανταρτών. Σε ένα χωριό βρήκαμε κιβώτια με σύγχρονα 
όπλα αγγλικής κατασκευής που επάνω έγραφαν «Made in England, 1947...»

«Άλλη μια φορά» προσθέτει «στο ύψωμα Λίπα του Σιδηροκάστρου συλλάβα-
με μια ολόκληρη ομάδα ανταρτών. Κατά την ανάκρισή τους καταλάβαμε ότι δεν 
μπορούσαμε να συνεννοηθούμε, επειδή δεν ήξεραν λέξη ελληνικά. Φωνάξαμε 
έναν διερμηνέα και διαπιστώσαμε ότι ήταν όλοι τους βουλγαρόφωνοι και όταν 
τους ρωτήσαμε πού γεννήθηκαν μας απάντησαν «στη Βουλγαρία». Ήταν μάλι-
στα παρών και ο Αμερικανός αξιωματικός, που επιβεβαίωσε το γεγονός».

Ο στρατηγός Παπαθανασίου, με τη μοίρα του, ήταν εκείνος που μπήκε πρώ-
τος στην πολιορκούμενη Κόνιτσα, τον Δεκέμβριο του 1948, μία από τις πιο 
κρίσιμες μάχες του Εμφυλίου, θυμάται. «Είχαμε δώσει το σύνθημα «Ζαχαρά-
κης», προς τιμήν του διοικητού όλων των επιχειρήσεων. Όταν φθάσαμε στην 

παλαιά πέτρινη γέφυρα, ήταν δέκα λεπτά μετά τα με-
σάνυχτα εκεί κάναμε Πρωτοχρονιά το 1949 και συνα-
ντήσαμε τους πρώτους Μάηδες, οι οποίοι μας είπαν το 
σύνθημα «Ζαχαράκης». Μας είπαν και «καλή χρονιά», 
σφίξαμε τα χέρια».

Ιστορικής σημασίας, θυμάται, είναι και η επιχείρη-
ση της μονάδας του για την εκπόρθηση του οχυρού 
του Γράμμου: 

Ξεκινήσαμε από το χωριό Γράμμος και ανεβήκαμε 
προς την Κιάφα» εξιστορεί και τα μάτια του δακρύζουν. 
«Ήταν νύχτα. Η δεξιά πτέρυγα ήταν ακριβώς στα σύνο-
ρα της Αλβανίας» λέει. «Μήπως τα πατήσατε κιό-
λας;» ρωτάμε για να αμβλύνουμε κάπως την έντονη 
συγκίνηση. «Οχι» απαντάει «δεν νομίζω, αλλά δεν απο-
κλείεται κιόλας. Κάποια στιγμή μας κατάλαβαν οι αντάρ-
τες και έδωσαν σκληρή μάχη. Ήξεραν ότι έχαναν το τε-
λευταίο οχυρό και την πρωτεύουσά τους που ήταν η Αε-
τομηλίτσα του Γράμμου. Τα οχυρά τους με επτά και οκτώ 
σειρές δένδρων, αλλά τα παιδιά πολέμησαν. Τους πήρα-
με τον αέρα και υποχώρησαν τρέχοντας προς την Αλ-
βανία. Ήταν τέλος Αυγούστου. Ο πόλεμος τελείω-
σε». Ανακουφίζεται από τη συναισθηματική φόρτιση ο 
στρατηγός, ξαναγίνεται ο στρατιωτικός.

Όταν τα συζητάει ομολογεί ότι τίποτε δεν θα ανα-
θεωρούσε από τα όσα έπραξε την εποχή εκείνη, δι-
ότι ήταν στρατιώτης και «υπηρετούσαμε με βάση τον 
όρκο μας προς την πατρίδα και το δημοκρατικό μας 
πολίτευμα. Είχαμε και έχουμε την αίσθηση του νομίμου 
κράτους, το οποίο πρέπει όλοι μας να υπηρετούμε ανε-

ξαρτήτως των προσωπικών ιδεολογικών διαφορών».
«Αυτά που συζητάμε τα καταλαβαίνουν οι νέοι, τα εγγόνια σας;» ρωτάμε. «Οι 

νέοι, οι πολύ νέοι, δεν καταλαβαίνουν. Αλλά μετά το 25ο έτος ηλικίας μας προ-
καλούν να τους μιλήσουμε για την ψυχολογία μας εκείνη την εποχή, για την 
αλήθεια των διαφόρων δημοσιευμάτων. Είναι γνωστό ότι πολλά εγράφησαν και 
περισσότερα γράφονται. Τα πλείστα είναι εξωπραγματικά και αβάσιμα» κλείνει 
τη συζήτηση.»

Πηγή: Εφημερίδα «Το Βήμα» της 17/10/1999 Θέμα: «Μαρτυρίες»

Πέρασαν τα χρόνια, και ο στρατηγός πλέον Παπαθανασίου, προσκαλείται με 
τη γυναίκα του Κατερίνα σε γεύμα, στο σπίτι του στρατηγού Θρασύβουλου 
Τσακαλώτου, διοικητή του Α’ Σώματος Στρατού, τον Αύγουστο του 1949. Ήταν 
το Σώμα Στρατού, 
που είχε την ευθύνη 
των επιχειρήσεων 
στο Γράμμο και στην 
περιοχή του οποίου 
έδρασε η Γ’ Μοίρα 
Καταδρομών, με δι-
οικητή τον Παπαθα-
νασίου.

Εκεί συμβαίνει 
κάτι παράξενο. Ο 
στρατηγός Τσακα-
λώτος, παίρνει ένα 
δικό του αναμνη-
στικό δώρο που του 
επιδόθηκε κατά την 
παράδοση της διοι-
κήσεως του Α’ ΣΣ 
και το προσφέρει 
στον Παπαθανασί-
ου, λέγοντάς του: «Αυτό πρέπει να το πάρεις εσύ, γιατί με τη δική σου προ-
σπάθεια το Σώμα πήρε τη νίκη».

Ο Παπαθανασίου το πήρε στα χέρια του, διάβασε την αφιέρωση προς αυ-
τόνκαι δάκρυσε, ίσως γιατί θυμήθηκε τις μάχες, τους συναδέλφους και τους 
καταδρομείς του. Ναι, η δική τους προσπάθεια αξίζει αυτό το δώρο...

Μαρτυρίες ΛΟΚ

Η αφιέρωση προς το στρατηγό Τσακαλώτο λέει: «Στον 
αγαπητό Διοικητή του, Αντιστράτηγο Θρασύβουλο Τσα-
καλώτο, Θύμημα της σκληράς και ωραίας Μαραθωνο-
δρόμου Σταυροφορίας διετίας 1948-1949. 

Το Α’ Σώμα Στρατού 19-1-50»

Η αφιέρωση γράφει: «Στρατηγόν Περικλή Παπαθανασίου, τον ατρό-
μητον πολεμικόν Διοικητήν Καταδρομών, δοξασμένον συντελεστήν 
της Νίκης του Γράμμου στο Α’ Σ. Στρατού. 

Με θαυμασμό και αγάπη, 
Ο Διοικητής του ‘Α Σ. Στρατού, Θ. Τσακαλώτος»
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Αντικειμενικός σκοπός του λόχου μου ήταν 
το δυτικό τμήμα του υψώματος Κοτζά Κα-
γιά, ακριβώς απέναντι από την Αετοφωλιά, 

απ’ την οποία κάναμε τις αναγνωρίσεις μας, τόσο 
κατά τον καιρό της ειρήνης, όσο  και από την άφι-
ξή μας για την εφαρμογή του σχεδίου. Η πλευρά 
αυτή του υψώματος ήταν οργανωμένη με μεγάλο 
αριθμό πολυβολείων και άλλων έργων. Λίγο ψηλό-
τερα υπήρχαν κτίριο λόχου και άλλες βοηθητικές 
εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το σχέδιο, ο λόχος 
μου έπρεπε να φθάσει, χωρίς να γίνει αντιληπτός, 
ανατολικά και ψηλότερα από αυτές τις εγκαταστά-
σεις και στη συνέχεια να στραφεί προς δυσμάς και 
την προκαθορισμένη ώρα να εκτοξεύσει έφοδο, να 
καταστρέψει τον εγκατεστημένο εκεί εχθρό και να 
καταλάβει το τμήμα εκείνο του υψώματος.

 Κατά τη φάση της διείσδυσης ο λόχος μου ήταν 
τελευταίος. Μαζί μας ήταν και ο Διοικητής της 
Μοίρας. Από τις αναγνωρίσεις, που προηγήθηκαν, 
είχα υπολογίσει το σημείο από το οποίο εγκατα-
λείψαμε το δασικό δρόμο και στραφήκαμε προς 
νότο για να ανηφορίσουμε προς τον αντικειμενικό 
μας σκοπό. Ως σημεία συσχετίσεως για τον προ-
σανατολισμό μου είχα τις πυρκαγιές που είχαν εκ-
δηλωθεί στο δάσος από τις βολές της ορειβατικής 
πυροβολαρχίας. Δεν υπήρχε σεληνόφως, η σελή-
νη ήταν μόλις 2 ημερών. Γρήγορα όμως η όρασή 
μας προσαρμόστηκε στο αστρικό φως και μπορού-
σαμε να διακρίνουμε τα βατά σημεία ανάμεσα στα 
βράχια, τα δένδρα και τους θάμνους. Φθάσαμε 
έτσι κοντά στη ράχη του υψώματος, όπου ανακό-
ψαμε την κίνησή μας για να προβώ σε αναγνώρι-
ση μέχρι να πλησιάσει η ώρα κρούσεως. Είχαμε 
φθάσει στο επιθυμητό σημείο. Μπροστά μας, πάνω 
ακριβώς στη ράχη υπήρχε χωματόδρομος, που έρ-
χονταν από τα ανατολικά και άρχιζε να κατηφορί-
ζει προς τις εγκαταστάσεις του αντικειμενικού μας 
σκοπού. Πλησιάσαμε στο συρματόπλεγμα των ε-
γκαταστάσεων και πήραμε θέσεις για την εκτόξευ-
ση της εφόδου μας.

Στις 23.00 ο Διοικητής έριξε την πρώτη από τις 
2 πράσινες φωτοβολίδες, που ήταν το συνθηματι-
κό άρσεως των πυρών υποστηρίξεως. Όταν επιχεί-
ρησε να ρίξει και τη δεύτερη, αυτή σφήνωσε στη 
θαλάμη, γιατί ήταν φουσκωμένη και ούτε έμπαινε 
ούτε έβγαινε από το πιστόλι. «Και τώρα τι θα κά-
νουμε;» μου λέει ο Διοικητής. «Τώρα θα κάνουμε 
έφοδο και ότι γίνει. Πιστεύω ότι ο Σταμάτης θα κα-
ταλάβει και θα σταματήσει τα πυρά.» του απάντη-
σα και διέταξα έφοδο. Η έφοδος άρχισε με κραυ-
γές «αέρα» και πυροβολισμούς και εξελίχθηκε χω-
ρίς πρόβλημα μέχρι που φθάσαμε στις σειρές των 
πολυβολείων. Στο κτίριο και στις λοιπές εγκατα-
στάσεις δεν υπήρχε προσωπικό. Ήταν όλοι στα πο-
λυβολεία και στις θέσεις μάχης. Όσο διαρκούσε η 
έφοδος, ακουγόταν από χαμηλά, δυτικά από τα πο-

λυβολεία, μια σφυρίχτρα που σφύριζε συνθηματι-
κά. Υποθέτω ότι καλούσε σε αποχώρηση προς την 
Αγύρτα. Καταλάβαμε σχεδόν χωρίς αντίσταση όλη 
την οργανωμένη αμυντικά τοποθεσία. Η μοναδική 
μας απώλεια ήταν ο τραυματισμός στο κεφάλι του 
Καταδρομέα Χριστοφόρου Χριστόφορου. Οι Τούρ-
κοι είχαν αρκετούς νεκρούς και συλλάβαμε και αρ-
κετούς αιχμαλώτους. Κάλεσα τους Διμοιρίτες, τους 
όρισα τομείς ευθύνης και τους διέταξα να ελέγ-
ξουν ένα προς ένα τα πολυβολεία για τυχόν κρυμ-
μένους Τούρκους και στη συνέχεια να εγκαταστα-
θούν αμυντικά για περιμετρική ασφάλεια.

Στη συνέχεια ήλεγξα προσωπικά όλο το χώρο και 
διαπίστωσα πόσο καλά ήταν οργανωμένη η τοπο-
θεσία. Τα πολυβολεία ήταν πολλά και σε σειρές. 
Ήταν κατασκευασμένα με ξερολιθιά μεγάλου πά-
χους και ήταν ενωμένα μεταξύ τους με ξερολιθιά 
του ίδιου πάχους. Οι τοίχοι αυτοί είχαν διπλό ρόλο. 
Αφ’ ενός παρείχαν ασφάλεια κατά τις μετακινήσεις, 
δηλαδή υποκαθιστούσαν τα ορύγματα συγκοινω-
νίας, τα οποία έπρεπε να είχαν εκσκαφτεί στο βρά-
χο και αφ’ ετέρου παρείχαν θέσεις μάχης στους ε-
κτός πολυβολείων μαχητές.

Μετά τον έλεγχο και τη διαπίστωση ότι ασφαλί-
ζαμε περιμετρικά το χώρο, πήγα και κάθισα λίγα 
μέτρα απέναντι από το  Διοικητή και συζητούσαμε. 
Το σημείο αυτό ήταν πίσω από το τελευταίο αρι-
στερά πολυβολείο της τελευταίας σειράς. Δίπλα 
μας ήταν ο γκρεμός που έπεφτε προς το χωριό Α-
γύρτα. Η περιοχή μας δέχονταν πυρά ευθυτενούς 
τροχιάς από το φρούριο του Αγίου Ιλαρίωνα, όμως 
δεν ήταν φονικά λόγω της απόστασης(1.000-
1.200μ.). Αργότερα τα πυρά αυτά αραίωσαν, ίσως 
λόγω εξαντλήσεως των διαθεσίμων πυρομαχικών. 
Εν τω μεταξύ άλλαξα θέση, γιατί σκέφθηκα ότι ή-
μασταν πολύ κοντά με το Διοικητή και κινδυνεύα-
με να τεθούμε και οι δύο εκτός μάχης, αν κάποιο 
βλήμα καμπύλης τροχιάς έπεφτε ανάμεσά μας. Στη 
θέση που καθόμουν μέχρι εκείνη τη στιγμή πήγε 
και κάθισε ο τραυματίας Καταδρομέας Χριστοφό-
ρου Χριστόφορος, με το κεφάλι του τυλιγμένο στο 
ύψος του μετώπου με τον άσπρο επίδεσμο. Τον 
είχε καλέσει ο Διοικητής για να του δώσει εντολές, 
τις οποίες έπρεπε να μεταφέρει στο Λοχαγό Στα-
μάτη το πρωί, που θα πήγαινε πίσω στην Αετοφω-
λιά. 

Γύρω στις 03.45, όταν άρχισε σιγά-σιγά να φέγ-
γει, ξεκίνησα να κάνω μια λεπτομερή αναγνώριση 
της περιοχής. Στη διάρκεια αυτής της αναγνώρι-
σης, βρήκα πίσω από ένα τοίχο ένα μπαζούκας 
2,36’’ και ένα σωρό βλημάτων με τις συσκευασίες 
τους. Αυτό μου έδωσε την ιδέα ότι μπορούσαμε να 
βρούμε και άλλα όπλα τα οποία μπορούσαν να μας 
φανούν χρήσιμα. Γι’ αυτό κάλεσα τους διμοιρίτες 
και τους έδωσα εντολή να ερευνήσουν τα πολυβο-
λεία και τον υπόλοιπο χώρο της ευθύνης τους για 

ανεύρεση χρήσιμων όπλων και πυρομαχικών. Στη 
διάρκεια αυτής της έρευνας ένας δεκανέας, που 
τον φωνάζαμε «Αψιού», λόγω της καταγωγής του, 
κινήθηκε προς την είσοδο του πολυβολείου δίπλα 
στο οποίο ήμασταν όλες αυτές τις ώρες. Τότε εκ-
δηλώθηκαν ταυτόχρονα πυρά από τις δύο θυρίδες 
του πολυβολείου και από την είσοδό του. Αποτέ-
λεσμα ήταν να πέσει νεκρός ο τραυματίας Κατα-
δρομέας Χριστοφόρου Χριστόφορος, ενώ ο δεκα-
νέας «Αψιού» έπεσε και καλύφθηκε πίσω από τις 
πέτρες, που ήταν κοντά στην είσοδο. Ήταν αδύνα-
το να πλησιάσουμε το πολυβολείο από οποιαδήπο-
τε κατεύθυνση, γιατί οι τομείς βολής του κάλυπταν 
όλη την περίμετρο. Τότε δοκίμασα να κάνω χρήση 
του μπαζούκας, που είχα βρει νωρίτερα, δυστυχώς 
όμως δε λειτούργησε, γιατί προφανώς το είχε απε-
νεργοποιήσει ο χειριστής του πριν το εγκαταλείψει. 
Δοκιμάσαμε να ρίξουμε χειροβομβίδες μέσα στις 
θυρίδες, καμιά όμως δεν έπεσε μέσα στο πολυβο-
λείο. Τη λύση έδωσε ο «Αψιού», ο οποίος μου ζή-
τησε να του πετάξω μια χειροβομβίδα, την οποία 
απασφάλισε και έριξε μέσα στο πολυβολείο από 
την είσοδο, μπροστά στην οποία ήταν πεσμένος. 
Έτσι εξουδετερώθηκαν και οι τρείς τελευταίοι 
Τούρκοι μαχητές του Κοτζά Καγιά.

Λίγο αργότερα ένα όχημα φάνηκε στο τέρμα του 
δρόμου προς το φρούριο του Αγίου Ιλαρίωνα. 
Προφανώς τους μετέφερε εφόδια, γιατί μετά από 
λίγο άρχισαν πάλι τα πυκνά πυρά. Εν τω μεταξύ η 
κατάσταση είχε γίνει αφόρητη. Η κόπωση, η υψη-
λή θερμοκρασία, οι πυκνοί καπνοί από τη γειτονι-
κή πυρκαγιά στο δάσος σε συνδυασμό με την ψυ-
χολογική φόρτιση από το πρώτο βάπτισμα του πυ-
ρός μας έκαναν να αδειάσουμε γρήγορα το περιε-
χόμενο του υδροδοχείου μας. Αναζητήσαμε νερό, 
δυστυχώς όμως τα πυρά της εφόδου μας είχαν 
τρυπήσει το βυτίο του μεταλλικού υδατόπυργου 
των εγκαταστάσεων και το νερό είχε χυθεί. Το 
μόνο νερό που βρήκαμε ήταν στο βαρέλι του πυ-
ροσβεστικού σημείου μπροστά στο κτίριο του λό-
χου, το οποίο όμως ήταν ακατάλληλο. Μοναδική 
παρηγοριά μας ήταν η επικείμενη αντικατάστασή 
μας από Τάγμα Πεζικού, σύμφωνα με το σχέδιο, η 
οποία θα μας έδινε την ευκαιρία να ανεφοδιαστού-
με. Η αντικατάσταση αυτή όμως δεν έγινε ποτέ. Α-
ντίθετα, μετά από λίγο, ο  Διοικητής της Μοίρας 
πήρε διαταγή από το Διοικητή Καταδρομών, μέσω 
του μοναδικού ασυρμάτου που διαθέταμε, να απο-
χωρήσουμε στις φίλιες γραμμές. Τη διαταγή  αυτή 
διαβίβασε με αγγελιοφόρους και στους δύο άλ-
λους λόχους που βρίσκονταν ανατολικότερα. Έτσι 
με βαριά καρδιά και με ένα τεράστιο «γιατί;» πήρα-
με το δρόμο της επιστροφής, η οποία εξελίχθηκε 
χωρίς συμβάντα. Συγκεντρωθήκαμε στον Προφή-
τη Ηλία, όπου ανασυγκροτηθήκαμε, ανεφοδιαστή-
καμε, αναπαυθήκαμε και διανυκτερεύσαμε.

Αφιέρωμα
στη μάχη του Κοτζάκαγια

Αφηγείται ο Αντγος ε.α. 
Αθανάσιος Γαληνός 

(τότε διοικητής του 11ου 
Λόχου Κρούσεως 

της 31 Μοίρας Καταδρομών)

(Απόσπασμα από την ομιλία του  
στην Ημερίδα Ειδικών Δυνάμεων Νοεμβρίου 2016  

στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών)


