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Αφιέρωμα στην 28η Οκτωβρίου 1940

Γιατί ο Μουσολίνι Επιτέθηκε
κατά της Ελλάδος;

«Ἡ

τελική νίκη θὰ εἶναι μὲ τὸ μέρος μας.
Γιατί οἱ Γερμανοί δὲν θὰ νικήσουν. Δὲν
μποροῦν νὰ νικήσουν. Ὑπάρχουν πολλά
ἐμπόδια». Ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ Ι. Μεταξᾶ πρὸς τούς
ἀρχισυντάκτες καὶ ἐκδότες τῶν Ἀθηναϊκῶν ἐφημερίδων τὴν 30η Οκτ. 1940.
Την 03:30 της 28ης Οκτ. 1940, η Ιταλία κήρυξε τον
πόλεμο κατά της πατρίδος μας. Την 05:30 τα ιταλικά
στρατεύματα επετέθησαν κατά των ελληνικών δυνάμεων κατά μήκος της Ελληνοαλβανικής μεθορίου, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός εξάμηνου πολέμου,
που τερματίσθηκε με την παράδοση της Ελλάδος (23
Απρ. 1941), μετά την επίθεση και της Γερμανίας.

Οι Ιταλικές Επιδιώξεις

Τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η Ιταλία, παρότι συνδεόταν με συνθήκη συμμαχίας με την Γερμανία και την
Αυστροουγγαρία, συντάχθηκε με την Γαλλία και το
Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί είχε εδαφικές διεκδικήσεις
σε βάρος της Αυστρίας (Ίστρια-Τρέντο) και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Σμύρνη, Αλεξανδρέττα). Η
κύρια επιδίωξη του Μουσολίνι κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν ο έλεγχος της Μεσογείου την
οποία θεωρούσε θάλασσά του (Mare Nostrum).1
Το 1940 οι αντίπαλοί του στην Μεσόγειο ήταν η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία, οι οποίες είχαν εγγυηθεί
την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδος (13 Απρ. 1939),
μετά την κατάληψη της Αλβανίας από την Ιταλία.

Γράφει ο Αντγος ε.α.
Ιωάννης Κρασσάς

Ο Μπενίτο Μουσολίνι

Από τον Αυγ. του 1940 ο ιταλικός στρατός προετοιμαζόταν για την κατάληψη της Αιγύπτου και της Ελλάδος. Ο στρατάρχης Ροδόλφο Γκρατσιάνι επικεφαλής
200.000 ανδρών θα επιτίθετο κατά της Αιγύπτου, ενώ
ο στρατηγός Βισκόντι Πράσκα με 100.000 άνδρες
κατά της Ελλάδος. Ο Χίτλερ δεν είχε αντίρρηση για την
επίθεση 2 κατά της Αιγύπτου, αλλά δεν ήθελε εμπλοκή
στα Βαλκάνια, φοβούμενος την δημιουργία δευτέρου

β. Ο Γκρατσιάνι θα καταλάμβανε την Αίγυπτο.
γ. Η Μάλτα θα περιέρχονταν στην Ιταλία.
δ. Ο ιταλικός στρατός θα νικούσε τον ελληνικό.
Έσφαλλε σε όλα.

Ο Ιωάννης Μεταξάς

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδος Ιωάννης Μεταξάς
εκτός από έμπειρος στρατιωτικός, είχε την ικανότητα να αξιολογεί ορθώς την διεθνή κατάσταση. Φρό-

Η Είσοδος της Ιταλίας στον Πόλεμο

Από την εισβολή στην Πολωνία την 1η Σεπ. 1939 μέχρι την 10η Μαΐου του 1940, που η Γερμανία εισέβαλε
στην Γαλλία, ο Μουσολίνι τηρούσε στάση αναμονής.
Δεν πίστευε στην ολοκληρωτική ήττα των Αγγλογάλλων, ήθελε την αυτοκρατορία του, αλλά την ήθελε
εκ του ασφαλούς. Η Ιταλία εισήλθε στον πόλεμο την
10η Ιουνίου 1940, λίγες ημέρες πριν την κατάρρευσή
της Γαλλίας. Την 17η Ιουνίου στο Μόναχο ο Ντούτσε
διατύπωσε στον Χίτλερ τις ιταλικές διεκδικήσεις, Νίκαια, Κορσική, Τυνησία, Τζιμπουτί. Η συνάντηση του
Μονάχου υπήρξε μια οδυνηρή έκπληξη για τον Ιταλό
δικτάτορα. Ο Χίτλερ υπολόγιζε τους νικημένους Γάλλους περισσότερο από τους «νικητές» Ιταλούς. Μετά
από αυτή την απογοήτευση, ο Ντούτσε αγωνιούσε μήπως η Αγγλία ζητήσει συνθηκολόγηση, χωρίς να έχει
προλάβει να καταλάβει κάποια χώρα, για να την χρησιμοποιήσει ως διαπραγματευτικό αντάλλαγμα.

Ο Μπενίτο Μουσολίνι

μετώπου, όπως συνέβη κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν επιθυμούσε επίσης, να επιτεθεί η «ισχυρή» Ιταλία εναντίον της μικρής Ελλάδος πριν τις αμερικανικές
εκλογές. Ο Μουσολίνι ήθελε να παρουσιάσει τις δικές
του στρατιωτικές επιτυχίες στον ισχυρό σύμμαχο του,
που είχε καταλάβει όλη την Ευρώπη. Τον Αύγουστο
του 1940, ο Ιταλός δικτάτορας κατάλαβε την Βρετανική Σομαλία, εισέβαλε στην Αίγυπτο και άρχισε να
βομβαρδίζει την Μάλτα. Η κατάληψη της Ελλάδος θα
σφράγιζε την κυριαρχία του στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ο Ιταλός δικτάτορας υπολόγιζε ότι:
α. Σύντομα θα υπογράφονταν η συνθήκη ειρήνης.

Ο Ιωάννης Μεταξάς

συνέχεια στη σελ. 4

Περιεχόμενα
Η απελευθέρωση της Νάξου
από τον Ιερό Λόχο
Η προσπάθεια αποχριστιανοποίησης
των Ελλήνων καλά κρατεί
Oι Ειδικές Δυνάμεις στον δεύτερο
παγκόσμιο πόλεμο Stirling’s men
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Πλήρωσαν την συνδρομή τους
Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΧΡΗΜ.
ΠΟΣΟ ΣΕ €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

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

Υπτγος ε.α.
Υπτγος ε.α.
Ταξχος ε.α.
Σχης ε.α.
Σχης ε.α.
Ανχης ε.α.
Ανχης ε.α.
Εφ. Τχης
Εφ. Ανθτρος
Εφ. Δνέας.
Κ/Δ
Κ/Δ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚ.
ΦΩΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡ.
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ.
ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΝΙΚ.
ΜΕΝΕΓΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΟΡΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤ.
ΓΥΦΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΟΥΓΚΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ή ΓΚΟΥΣΗΣ Ν.
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚ.
ΤΣΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

25,00
50,00
30,00
30,00
25,00
25,00
25,00
30,00
25,00
25,00
25,00
50,00

Για το έτος 2018
Για τα έτη 2017 & 2018
Για το έτος 2018
Για το έτος 2018
Για το έτος 2018
Για το έτος 2018
Για το έτος 2018
Για το έτος 2018
Για το έτος 2018
Για το έτος 2018
Για το έτος 2018
Για τα έτη 2017 & 2018

Σημείωση: Αναγράφονται μόνον όσο κατέβαλαν τη συνδρομή τους κατά το χρονικό
διάστημα από 1ης Ιουνίου μέχρι 31 Αυγούστου 2018.
Ο Ταμίας
Σχης ε.α. Ευάγγελος Γατσούλης

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

1. Ανχης ε.α.
2. Εφ. Τχης

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΕΝΕΓΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΥΦΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΡΗΜ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΣΟΣΕ €
25,00
70,00

Ο Ταμίας
Σχης ε.α. Ευάγγελος Γατσούλης

Επιστολές μελών
25 Σεπτεμβρίου 2018

Κύριε Πρόεδρε
Αισθάνομαι την υποχρέωση να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την σημερινή
ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων για την «τιμή» που έκαναν στον σύζυγό μου Ταξίαρχο εν αποστρατεία Γεώργιο Παπαμελετίου, δίνοντας το όνομά του στο στρατόπεδο του 6ου ΕΤΕΘ , Α’ ΜΑΚ στη Ρόδο αναγνωρίζοντας την προσφορά του προς
την πατρίδα κατά την επιχείρηση «ΝΙΚΗ» στην Κύπρο το 1974. Τιμή βέβαια που ο
ίδιος πάντα έλεγε ότι ανήκει στους αξιωματικούς του, υπαξιωματικούς του , καταδρομείς και στους ηρωικούς αεροπόρους. Προσωπικά ευχαριστώ τον Αρχηγό ΓΕΣ,
ο οποίος πρώτος μου ανήγγειλε μαζί με τον επίτιμο Αρχηγό ΓΕΣ στο μνημόσυνο
των Καταδρομέων και Ιερολοχιτών στο Καβούρι την ευχάριστη είδηση και με συγκίνησε.
Δεν θα παραλείψω να ευχαριστήσω τον Ταξίαρχο Διοικητή της 13 ΔΕΕ, ο οποίος
με επιμονή και ενθουσιασμό δρομολόγησε τις διαδικασίες της ονοματοδοσίας του
στρατοπέδου.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον τότε διοικητή του 6ου ΕΤΕΘ, Α’ ΜΑΚ για την άριστη
προετοιμασία της τελετής και την θερμή υποδοχή που μου επεφύλαξε σαν οικοδεσπότης.
Ευχαριστώ επίσης τον Υποστράτηγο Διοικητή της Ι ης Μεραρχίας , ο οποίος με
την παρουσία του τίμησε την τελετή και με την ευγένειά του με έκανε να αισθανθώ άνετα σε ένα άγνωστο για μένα περιβάλλον, μεταφέροντάς μου το καταδρομικό πνεύμα. Γενικά η διαδικασία ήταν συγκινητική και με έκαναν υπερήφανη για
αυτό το ξεχωριστό Σώμα των Καταδρομών που δίνει τόσες ελπίδες για την ασφάλεια της πατρίδας μας και την συνέχει της ιστορίας μας.
Ακούραστη και υπομονετική η παρουσία των αξιωματικών, υπαξιωματικών και
οπλιτών, όπου όλη την ημέρα με ορθοστασία και αφόρητη ζέστη τίμησαν τον σύζυγό μου.
Με απέραντη εκτίμηση ευχαριστώ όλους όσους συνετέλεσαν να διατηρηθεί το
όνομα του Ταξιάρχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΙΟΥ όσο θα υπάρχει ΕΛΛΑΔΑ.
Παπαμελετίου -Πηλιχού Ευαγγελία
Ιατρός Μ-ΓΥΝ/ΓΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Κατόπιν αιτήσεώς των και προτάσεως του Δ.Σ και με ομόφωνη απόφαση αυτού, εγγράφονται ως τακτικά και επίτιμα μέλη της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών οι παρακάτω:
A/A BAΘMOΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Κυρία

ΤΣΙΓΑΝΤΕ ΜΑΙΡΗ - ΕΛΕΝΗ (Εγγονή
Ιερολοχίτη Στγού Χριστόδουλου Τσιγάντε)
Κυρία ΒΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (Σύζυγος Ιερολοχίτη
Στγού Ιωάννη Βάγια)
Κυρία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (Σύζυγος Στγού
Γεωργίου Παπαδόπουλου)
Εφ. Κ/Δ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κυρία ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Κόρη Στγού Δημητρίου Παπαδόπουλου)
Κυρία ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
(Σύζυγος Ταξχου Γεωργίου Παπαμελετίου)

Η/ΜΝΙΑ
ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ
24/05/2018 Επίτιμο
μέλος
24/05/2018 Επίτιμο
μέλος
24/05/2018 Επίτιμο
μέλος
22/06/2018 ΙΕΡΕΥΣ
28/06/2018 Επίτιμο
μέλος
27/09/2018 Επίτιμο
μέλος

Ο Γενικός Γραμματέας
Ταξχος ε.α. Ιωάννης Τζιάκης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση και οι Αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν την 03
ή εναλλακτικά την 10 Μαρτίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 στην
αίθουσα εντευκτηρίου της ΕΑΑΣ (Oδός Χαριλάου Τρικούπη 18Α & Ακαδημίας).
Δηλώσεις υποψηφιότητας να αποστέλλονται με επιστολή προς τον Γενικό
Γραμματέα (ηλεκτρονικά gengrammateasleschis@gmail.com ή ταχυδρομικά
στα γραφεία της Λέσχης) με αναφορά στην υποψηφιότητα για το Δ.Σ ή την εξελεγκτική επιτροπή.
Λεπτομέρειες στο επόμενο φύλλο.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
Ο κύριος ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε το ποσό των διακοσίων
(200,00) ευρώ για οικονομική ενίσχυση της Λέσχης,
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
του εκλιπόντος στην Γαλλία Ιερολοχίτου ΧΕΡΚΕΡΤ ΛΟΪΖΟΥ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης τον ευχαριστεί θερμά.
Η κυρία ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΡΙΩΤΟΥ κατέθεσε το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ για
οικονομική ενίσχυση της Λέσχης,
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
του εκλιπόντος αγαπημένου της συζύγου Αντιστρατήγου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΟΥΡΙΩΤΗ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης την ευχαριστεί θερμά.
Ο Ταμίας
Σχης ε.α. Ευάγγελος Γατσούλης

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Οι συνδρομές των μελών μας στηρίζουν τη Λέσχη μας για να μπορεί
να λειτουργεί. Η συνδρομή από αυτό το έτος καθορίστηκε 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

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
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Τεχνολογία Ειδικών Επιχειρήσεων

Ο Άγγελος Θανάτου

(Υπό Αντγου ε.α. Ν. Λάζαρη)

Ε

δώ και 30 σχεδόν χρόνια, βρίσκεται στην υπηρεσία των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ και των Βρετανών το «ιπτάμενο» πυροβόλο τύπου
howitzer των 105χιλ., εγκατεστημένο επί αεροσκάφους C-130 Hercules, γνωστού , σαν «Άγγελος Θανάτου», από το πτερυγωτό σχήμα που
παρουσιάζεται από τα αέρια όταν εκτοξεύει αντιπυραυλικές φωτοβολίδες.

Ένα εξοπλισμένο αεροσκάφος C-130U της 4ης Αεροπορικής Μοίρας Ειδικών Επιχειρήσεων εκτοξεύει αντιπυραυλικές φωτοβολίδες πάνω από εκπαιδευτική περιοχή της Φλόριδας των ΗΠΑ.
(Πηγή USAF)

Οι υπηρέτες του πυροβόλου των 105 χιλ., γεμίζουν το όπλο εντός του αεροσκάφους κατά την διάρκεια πτήσεως. Δίπλα γεμίζεται και το πυροβόλο Bofors των 40 χιλ.(Πηγή USAF)

Βολή του πυροβόλου των 105 χιλ. από αεροσκάφος AC-130 (Πηγή USAF)

Στη φωτογραφία διακρίνονται οι κάνες του πυροβόλου των 105 χιλ. και του πυροβόλου Bofors
των 40 χιλ. όπως εξέχουν από την άτρακτο του αεροσκάφους. (Πηγή USAF)

Το αεροσκάφος που σπάνια πετάει ημέρα, μπορεί να βάλει με το πυροβόλο του
κατά στόχων εδάφους, σε απόσταση 1200 υαρδών, δηλαδή 1097 μέτρων.
Καθώς το αεροσκάφος κατεβαίνει από τα 2000 πόδια μέχρι και στα 80 πόδια από
το έδαφος, το πυροβόλο, που συνήθως κατευθύνεται από τα επίγεια στρατεύματα,
μπορεί να βάλει μέχρι 10 βλήματα ανά λεπτό και παράλληλα σαν εφεδρικά, μπορεί
να χρησιμοποιήσει τα δύο πυροβόλα των 25 χιλ. τύπου Gatling που διαθέτει, τα
οποία “ψεκάζουν” τον στόχο με 7500 βολίδες ανά λεπτό το καθένα. Έτσι το AC-130
μεταμορφώνεται στο “υπέρτατο” εναέριο πυροβόλο. Η κάμερα που διαθέτει κάτω
από την άτρακτό του εγκλωβίζει το στόχο, υπολογίζονται οι συντεταγμένες του στόχου από ηλεκτρονικό υπολογιστή και ο “Άγγελος Θανάτου” είναι έτοιμος να εξακοντίσει τα πυρά του.
Το πρόβλημα της οπισθοδρόμησης του πυροβόλου, που θα μπορούσε να
προκαλέσει παρέκκλιση της πορείας του αεροσκάφους, λύνεται με την τοποθέτηση κυλιόμενων ραγών, επάνω στις οποίες κυλίεται το πυροβόλο. Η πολύ
γερή κατασκευή της ατράκτου, το επιτρέπει αυτό. Μόλις ο στοιχειάρχης δώσει το παράγγελμα “Πυρ”, το πυροβόλο βάλει ολισθαίνοντας προς τα πίσω,
προσκρούει σε ένα απορροφητήρα κραδασμών, και επανέρχεται στην αρχική
του θέση για γέμιση. Το κάθε βλήμα 105 χιλ. που περιέχει 2,5 κιλά εκρηκτικής ύλης ΤΝΤ, εκσφενδονίζεται προς το στόχο με ταχύτητα 1548 πόδια ανά
δευτερόλεπτο.
Όταν το βλήμα προσκρούει στο στόχο, μπορεί να καταστρέψει κτίρια και να διασπείρει θραύσματα σε ακτίνα 1500 υαρδών.
Το αεροσκάφος αυτό, του οποίου η κυρία αποστολή είναι η εγγύς αεροπορική υποστήριξη επιγείων τμημάτων, έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές από τις ειδικές δυνάμεις τόσο των Αμερικανών όσο και των Βρετανών για την προσβολή
και εξουδετέρωση ανταρτικών αρχηγείων των Ταλιμπάν αλλά και της Αλ Κάιντα
κατά μήκος των συνόρων μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν. Ιδιαίτερα για τους
“πρωτοκλασάτους” οπλαρχηγούς, όπως τους ονομάζουν, που τους καταδίωκαν
οι αμερικανικές και οι βρετανικές μονάδες ειδικών δυνάμεων.
Θεωρείται από την «κοινότητα» των ειδικών δυνάμεων, ως το καλύτερο όπλο υποστήριξης σε αγώνα ανταρτοπόλεμου. Μέσα στην αποστολή της εγγύς αεροπορικής
υποστήριξης, περιλαμβάνεται η συνοδεία φαλάγγων οχημάτων και η υποστήριξη

επιχειρήσεων αστικού περιβάλλοντος. Επίσης χρησιμοποιούνται και σε αποστολές
προστασίας δυνάμεων (force protection).
Ο “Άγγελος Θανάτου”, υπηρετείται από 12μελές πλήρωμα. Προβλέπονται 5 αξιωματικοί: κυβερνήτης, συγκυβερνήτης, πλοηγός, αξιωματικός-ελεγκτής πυρών, και
αξιωματικός ηλεκτρονικού πολέμου. Υπάρχουν 7 υπαξιωματικοί: μηχανικός, χειριστής οθόνης, χειριστής υπέρυθρου ανιχνευτή , αρχηγός φόρτου, (load master) και
3 εναέριοι πυροβολητές. Το αεροσκάφος μπορεί να παραμείνει σε πτήση μέχρι 12
ώρες. Προς το παρόν θεωρείται το μεγαλύτερο εναέριο πυροβόλο στον κόσμο. Στο
αεροσκάφος, μεταφέρονται 10 τόνοι πυρομαχικά. Οι πυροβολητές διαθέτουν φτυάρια για να καθαρίζουν τον μεγάλο σωρό καλύκων που δημιουργείται από τις βολές.
Οι πιλότοι βασίζονται σε υψηλής τεχνολογίας ραντάρ για τον εγκλωβισμό των
στόχων. Επιπλέον το αεροσκάφος είναι εξοπλισμένο με ειδικό σύστημα αισθητήρων
νύκτας. Ακριβώς κάτω από το πιλοτήριο υπάρχουν δύο περιστρεφόμενα πυροβόλα
των 20 χιλ. με ταχυβολία 7500 βολίδων ανά λεπτό, που προσδίδουν ακόμη μεγαλύτερο όγκο πυρός. Το πυροβόλο των 105χιλ. είναι εφοδιασμένο με ειδικό αισθητήρα σκόπευσης που λειτουργεί από το πιλοτήριο, αποστασιόμετρο LASER και ένα
ισχυρό Όργανο Νυκτερινής Παρατήρησης και Σκόπευσης (ΟΝΥΠΑΣ) που παρέχει σε
πραγματικό χρόνο πληροφορίες για στόχους επιφανείας στον αξιωματικό-ελεγκτή
πυρών, ο οποίος κάθεται πίσω από τους πιλότους στο κέντρο διευθύνσεως πυρών.
Δίπλα από το πυροβόλο των 105 χιλ. στο αριστερό μέρος της ατράκτου, είναι
εγκατεστημένο ένα ακόμη πυροβόλο Bofors των 40 χιλ. Στην ουσία μιλάμε για μία
“πυροβολαρχία” ειδικής συνθέσεως.
Με την πάροδο των ετών έχουν προσαρμοσθεί και εγκατασταθεί πύραυλοι με καθοδήγηση laser, οι οποίοι εκτοξεύονται από την πίσω πλευρά του αεροσκάφους
αλλά και από τις πτέρυγες, καθώς και άλλα είδη οπλισμού. Έχει χαρακτηρισθεί «διαβολικό όπλο» και είναι ο φόβος και ο τρόμος των ανταρτών!
Η προστασία του από πυρά εδάφους, στηρίζεται και στα επίγεια τμήματα Ειδικών
Δυνάμεων, που εντοπίζουν τις ενδεχόμενες απειλές και ενημερώνουν έγκαιρα το
αεροσκάφος. Συνεργασία λοιπόν!
Το 2017, εμφανίσθηκε και πέρασε την αρχική αξιολόγηση, η επόμενη (4η) γενιά
του εξοπλισμένου αυτού αεροσκάφους, το AC-130J Ghostrider, το οποίο αναμένεται να είναι επιχειρησιακά έτοιμο εντός του 2020.
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Η απελευθέρωση της Νάξου

Ιερολοχίτες εν δράσει κατά την επιχείρηση της Νάξου

Η

απελευθέρωση της Νάξου
από τις δυνάμεις του Άξονα πραγματοποιήθηκε το
τριήμερο 13-15 Οκτωβρίου 1944
μετά από μια περιπετειώδη καταδρομή του Ιερού Λόχου στο νησί.

Το φθινόπωρο του 1944 οι Γερμανοί υποχωρούσαν σε όλα τα
πολεμικά μέτωπα. Στην Ελλάδα
δεν διεξάγονταν σημαντικές επιχειρήσεις και η Βέρμαχτ είχε αποφασίσει να αποσύρει τις μονάδες

της προκειμένου να μην αποκοπούν. Από την άλλη πλευρά, το
Στρατηγείο Μέσης Ανατολής (στο
οποίο υπαγόταν ο Ιερός Λόχος)
είχε αποφασίσει να παρεμποδίσει
την αποχώρησή τους για να διευκολύνει τη συμμαχική προέλαση
σε άλλα μέτωπα.
Υπ’ αυτές τις συνθήκες αποφασίστηκε στις 12 Οκτωβρίου η αυθημερόν αποστολή στη Νάξο ενός
αποσπάσματος 49 ανδρών υπό
τον λοχαγό Βασίλειο Μάραντο για
την παρεμπόδιση της αναχώρησης της γερμανικής φρουράς (δύναμης περίπου 70 ανδρών) που
προβλεπόταν να πραγματοποιηθεί

Γιατί ο Μουσολίνι Επιτέθηκε κατά της Ελλάδος;
συνέχεια από τη σελ. 1
ντισε επίσης για την προς πόλεμο προπαρασκευή
της χώρας..2
Έκανε μυστική επιστράτευση και ενίσχυσε επιλεκτικά τους παραμεθορίους σχηματισμούς, διότι
δεν ήθελε να προκαλέσει αύξηση των ιταλικών
δυνάμεων στην Αλβανία. Η απόφασή του να πολεμήσει συντασσόμενος με το Ηνωμένο Βασίλειο,
υπήρξε αποτέλεσμα της εκτιμήσεως του, ότι
όποιος ελέγχει τις θάλασσες στο τέλος θα νικήσει,
αλλά και των εδαφικών παραχωρήσεων που ζητούσε η Γερμανία για την προσχώρηση της Ελλάδος στην «Νέα Τάξη» πραγμάτων.3
Το φθινόπωρο του 1940 η γενική αίσθηση ήταν
ότι η Γερμανία ήταν ο μεγάλος νικητής. Η μάχη της
Αγγλίας βρισκόταν στο αποκορύφωμά της, ενώ ο
Χίτλερ ετοιμαζόταν για την κατάληψη των Βρετανικών νήσων. Τα τέλη Σεπτεμβρίου ο Τσώρτσιλ κέρδισε την πρώτη του νίκη, υποχρεώνοντας τον Χίτλερ να αλλάξει τα σχέδια του. Ο Μεταξάς έγραψε
στο ημερολόγιο του ότι μετά από αυτό ο Χίτλερ θα
στραφεί κατά της Ρωσίας και κατά των Βαλκανίων.4
Θεωρούσε βεβαία την είσοδο των ΗΠΑ στο πόλεμο και πίστευε ότι η Γερμανία στο τέλος θα
υπέκυπτε.

Η Απόφαση

Την 7η Οκτ. 1940 ο Χίτλερ απέστειλε στρατεύματα στην Ρουμανία χωρίς να το γνωστοποιήσει
στον Μουσολίνι, συνεγγυητή των νέων ρουμανικών συνόρων. Σύμφωνα με τον Τσιάνο ήταν η
σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Ο Μουσολίνι
έξαλλος δήλωσε: «Θα τον πληρώσω με το ίδιο νόμισμα, από τις εφημερίδες θα πληροφορηθεί ότι
κατέλαβα την Ελλάδα».
Την 15η Οκτ. 19405 οριστικοποίησε την απόφαση του ότι η επίθεση κατά της χώρας μας, πρέπει
να εκτοξευθεί μέχρι το τέλος του μηνός. Θεώρησε
την Ελλάδα ένα
εύκολο στόχο και
έκανε εσφαλμένες
εκτιμήσεις παραγνωρίζοντας τους
βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν μία στρατιωτική επιχείρηση. Το
ορεινό του εδάφους σε συνδυασμό με τις φθινοΈλληνας στρατιώτης του 1940
πωρινές βροχο-

πτώσεις δυσκόλευαν όλες τις μετακινήσεις των
στρατευμάτων και τις αεροπορικές επιχειρήσεις.
Ο αρχηγός των ιταλικού στρατού στρατάρχης Πιέτρο Μπαντόλιο θεωρούσε ότι δεν είχε γίνει η απαιτούμενη προπαρασκευή και πρότεινε την αναβολή
της επιθέσεως έως την άνοιξη. Δεν είχε το σθένος
όμως να εμείνει στις απόψεις του και υπέκυψε στα
ατεκμηρίωτα επιχειρήματα του υπουργού εξωτερικών, γαμπρού του Μουσολίνι Κόμη Γκαλεάτσο Τσιάνο6 και εμπνευστού της επιχειρήσεως ότι:
α. Ο ελληνικός στρατός ήταν απροπαρασκεύαστος και άνευ ηθικού.
β. Οι αλβανικής καταγωγής μουσουλμάνοι κάτοικοι της Ηπείρου (Τσάμηδες τις Θεσπρωτίας)
θα εξεγερθούν.
γ. Η Βουλγαρία θα επιτεθεί κατά της χώρας μας.
δ. Έλληνες αξιωματούχοι έχουν εξαγορασθεί
και θα προτείνουν την αποδοχή των ιταλικών αξιώσεων.
Ο ελληνικός λαός ωστόσο είχε αποφασίσει να
αγωνισθεί μέχρις εσχάτων, συντασσόμενος με το
«ΟΧΙ» του Ιωάννου Μεταξά.

Υποσημειώσεις

1
Η έκφραση σημαίνει στα λατινικά η «η θάλασσα
μας», με την οποία ονόμαζαν οι Ρωμαίοι την Μεσόγειο
Θάλασσας, γιατί περικλειόταν από εδάφη της αυτοκρατορίας του.
2
Από το 1922 έως το 1940 διετέθησαν για την
Εθνική Άμυνα 21 δις. δραχμές, από τα οποία τα 16
κατά το διάστημα από 1935 έως την έκρηξη του πολέμου.
3
Η Γερμανία για να συνταχθούμε μαζί της ζήτησε
την παραχώρηση της Θράκης και της Αν. Μακεδονίας
στην Βουλγαρία και των Ιονίων Νήσων και μέρους της
Ηπείρου στην Ιταλία.
4
Εγγραφή στο ημερολόγιο του της 28ης Μαρτίου
1940.
5
Η απόφαση της 15ης Οκτ. 1940 αιφνιδίασε την
στρατιωτική ηγεσία, διότι την προηγουμένη είχε
δώσει εντολή η επιχείρηση να αρχίσει μετά τρίμηνο
με 20 μεραρχίες αντί των 10 που υπήρχαν στην Αλβανία.
6
Για τις εντολές του Τσιάνο προς τον Πράσκα δεν είχε
ενημερωθεί το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας.
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την επομένη. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν
αποσταλεί από τη Νάξο από δύο Ιερολοχίτες αξιωματικούς, τον Ναξιώτη υπολοχαγό Αυλητή (την περίοδο
7-11 Αυγούστου 1944) και τον ανθυπολοχαγό Σερβετιάδη (που βρισκόταν στο νησί από τις 26 Σεπτεμβρίου κ.εξ.), το ηθικό των Γερμανών ήταν χαμηλό. Το
σύνολο της φρουράς είχε συγκεντρωθεί στο Κάστρο
και στη βίλλα Έλλη, στα περίχωρα της Χώρας (πρωτεύουσας του νησιού) εν αναμονή της επιβίβασής της
σε υδροπλάνα που θα έφθαναν την επομένη στο λιμάνι της Χώρας. Παράλληλα, οι Γερμανοί είχαν διαταχθεί να καταστρέψουν στις 11-12 Οκτωβρίου τα
εφόδια, τα καύσιμα, τον ασύρματο και τον βαρύ οπλισμό τους η μεταφορά των οποίων ήταν αδύνατη.
Από την έδρα του στη Χίο το απόσπασμα της «Δύναμης Γ΄» του Ιερού Λόχου μεταφέρθηκε στη Νάξο
με δύο βρετανικά σκάφη ML. Οι καταδρομείς επρόκειτο να αποβιβαστούν στις 3.30 π.μ. της 13ης Οκτωβρίου σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από τη
Χώρα. Από λάθος όμως αναγνώρισης του υπολοχαγού Αυλητή, που συμμετείχε στο απόσπασμα, αποβιβάστηκαν σε απόσταση περίπου 4,5 χιλιομέτρων από
τη Χώρα. Γι’ αυτό τον λόγο στάλθηκε αναγνωριστική
περίπολος αποτελούμενη από τον Αυλητή και τον επίσης Ναξιώτη ανθυπολοχαγό Ζούλη προκειμένου να
συναντήσει στο προβλεπόμενο σημείο απόβασης τον
Σερβετιάδη, τον ανθυπολοχαγό Κόρκα και τον ταγματάρχη Δέτση, αρχηγό της αντιστασιακής οργάνωσης
Στρατιωτικό Τμήμα Νάξου. Εκείνοι ανέφεραν ότι η
φρουρά είχε στρατοπεδεύσει στην προκυμαία και στο
Κάστρο. Έτσι, το απόσπασμα μετακινήθηκε πλησιέστερα στη Χώρα με πρόθεση να επιτεθεί στις 8.30.
Στο μεταξύ τα ML επρόκειτο να καταπλεύσουν στον
όρμο της Νάουσας (στην Πάρο), εν αναμονή πρόσκλησης να συνδράμουν το τμήμα. Από κακή εκτίμηση όμως αντί να κινηθούν προς τη Νάουσα αγκυροβόλησαν στο λιμάνι της Χώρας. Στις 6.30 το πρωί ο
διοικητής της γερμανικής φρουράς, επιλοχίας Ζιμτ,
προσέγγισε ένα από αυτά με μια βάρκα (θεωρώντας
ότι επρόκειτο για γερμανικά σκάφη που θα απομάκρυναν τους άνδρες του), με αποτέλεσμα να αιχμαλωτιστεί. Όταν περί τις 8.00 οι άνδρες του αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, οχυρώθηκαν στο Κάστρο και
άρχισαν να βάλλουν εναντίον των ML με όλμο των
81 χιλιοστών, υποχρεώνοντας τα βρετανικά σκάφη να
απομακρυνθούν. Έτσι άρχισε η «Μάχη της Νάξου»,
υπό συνθήκες που δεν είχαν προβλεφθεί στο αρχικό
σχέδιο μάχης του αποσπάσματος του Ιερού Λόχου.
Στο μεταξύ οι Ιερολοχίτες είχαν μετακινηθεί ανατολικά της Χώρας. Νοτιότερα είχαν καταλάβει θέσεις οι
άνδρες του Στρατιωτικού Τμήματος Νάξου, ενώ ενδιάμεσα είχαν παραταχθεί οι λίγοι ένοπλοι του ΕΛΑΣ
Νάξου υπό τον συνταγματάρχη Φλώριο Μπάκαλο.
Στις 10.00 τα ελληνικά τμήματα άρχισαν να βάλλουν
επί πέντε λεπτά. Στη συνέχεια δύο κήρυκες μετέφεραν στους Γερμανούς γραπτό μήνυμα του Άγγλου λοχαγού Χίλμαν (αξιωματικού συνδέσμου στο απόσπασμα) με το οποίο τους ζητούσε να παραδοθούν. Σύμφωνα με την έκθεση του λοχαγού Μαράντου, «οι Γερμανοί εδέχθησαν κατ’ αρχήν να παραδοθούν εις τακτικόν Στρατόν και εζήτησαν Άγγλον αξιωματικόν ίνα
τους βεβαιώση ότι δεν πρόκειται να κακοποιηθούν εκ
μέρους των ανταρτών. Τούτο εζητήθη κατόπιν υποδείξεως του επιλοχίου Σινιόσογλου δια δύο Γερμανών στρατιωτών ως κηρύκων. Απεστάλησαν προς
τούτο ο υπολοχαγός Κριεκούκιας Κ. και ο Βρετανός
λοχαγός Χίλμαν προσετέθη δε καθ’ οδόν και ο Βρετανός λοχαγός Ουόρντεν παρακολουθών την επιχείρησιν ως στρατιωτικός ανταποκριτής. Εις τούτους
εδέχθησαν να παραδοθούν αλλά πυροβολισμοί τινές
εκ της κατευθύνσεως των ανταρτών είχον ως αποτέλεσμα την δυσπιστίαν των Γερμανών επί της συμπεριφοράς των ανταρτών». Στη συνέχεια οι αντιπρόσω-
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από τον Ιερό Λόχο

Γράφει ο Δρ Νίκος Νικολούδης

ποι της φρουράς ζήτησαν να τους επιτραπεί να συναντήσουν τον αιχμάλωτο διοικητή τους για να λάβουν οδηγίες. Αυτό και συνέβη, εκείνος όμως
τους προέτρεψε να αντισταθούν, επειδή αφενός ήταν πλέον ασφαλής, αφετέρου δε αυτό επέτασσε και το καθήκον του, δεδομένου ότι σε περίπτωση
νίκης της Γερμανίας θα κινδύνευε να
περάσει από στρατοδικείο. Ακολούθησαν νέες άκαρπες διαπραγματεύσεις
μέχρι τις 13.40, οπότε η τελική προθεσμία που είχε δώσει ο Χίλμαν στους
Γερμανούς εξέπνευσε και ξανάρχισαν
οι εχθροπραξίες στη διάρκεια των
οποίων σκοτώθηκε ο λοχίας διαβιβαστής Νίκος Μπινίκος, ενώ την ίδια ημέρα έχασε τη ζωή του και ο φοιτητής
Γεώργιος Βαλληνδράς, δραστήριο μέλος του Στρατιωτικού Τμήματος Νάξου. Στις 12.00 επέστρεψαν στη Νάξο
τα ML τα πυρά των οποίων ενίσχυσαν
τις προσπάθειες των επιτιθεμένων.
Στις 5.00 το απόγευμα επαναλήφθηκε
η πρόταση παράδοσης η οποία όμως
απορρίφθηκε και πάλι από τους Γερμανούς, εν αναμονή της άφιξης υδροπλάνων που θα τους παρελάμβαναν.
Η συνεισφορά των ML αποδείχθηκε
ανεπαρκής, καθώς τα πυρά τους έπληξαν κατ’ επανάληψη λάθος στόχους με
κίνδυνο να προκαλέσουν θύματα μεταξύ των αμάχων. Έτσι στάλθηκαν αιτήματα στο αρχηγείο του Ιερού Λόχου
για την αποστολή όλμων των 2 και 3
ιντσών καθώς και αεροπορικής υποστήριξης.
Την επομένη συνεχίστηκαν οι εχθροπραξίες, ενώ το μεσημέρι τα ML μετέφεραν στη Νάξο την πενταμελή περίπολο της Πάρου υπό τον ανθυπολοχαγό Γιακουμάκη. Παράλληλα στις 16.30
αναχώρησε από τη Χίο για την Πάρο ο
διοικητής της Α΄ Μοίρας, συνταγματάρχης Ανδρέας Καλίνσκης, συνοδευόμενος από δέκα Ιερολοχίτες και μεταφέροντας έναν όλμο 3 ιντσών και πυρομαχικά, προκειμένου να αναλάβει
την ηγεσία της επιχείρησης. Η ομάδα
αυτή έφθασε στη Νάξο στις 3.00 το
πρωί της 15ης Οκτωβρίου. Πρόθεση
του Καλίνσκη ήταν να ζητήσει και πάλι
από τη γερμανική φρουρά να παραδοθεί ειρηνικά. Περί τις 7.00 το πρωί
όμως έκαναν την εμφάνισή τους δύο
γερμανικές αεράκατοι από τη Μήλο
που προσπάθησαν να προσθαλασσωθούν στο λιμάνι χωρίς επιτυχία, καθώς
δέχθηκαν πυρά από τα ML, ενώ παράλληλα προειδοποιήθηκαν από τη
γερμανική φρουρά με φωτοβολίδες.
Στις 8.00 απορρίφθηκαν και νέες προτάσεις παράδοσης. Έτσι αποφασίστηκε
η κατάληψη του Κάστρου εξ εφόδου
από δύο ομάδες υπό τον υπολοχαγό
Αυλητή (δύναμης 19 ανδρών, με κατεύθυνση από τα ΒΔ) και τον λοχαγό
Κριεκούκια (δύναμης 20 ανδρών, με
κατεύθυνση από τα ΒΑ). Προηγουμένως όμως εκδηλώθηκε αεροπορική
επίθεση από τέσσερα Beaufighter. Τα
βρετανικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν πέντε εφόδους προκαλώντας ζη-

μιές σε αρκετά κτίρια και πυρκαγιά
που κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς
τη Σχολή Ουρσουλινών, στο εσωτερικό του Κάστρου. Μετά από μισή ώρα,
περί τις 15.30, εκδηλώθηκαν οι επιθέσεις των Ιερολοχιτών και σχεδόν
αμέσως η φρουρά παραδόθηκε. Για
τις ακριβείς συνθήκες της κατάληψης
του Κάστρου οι μαρτυρίες διίστανται.
Ο Αυλητής μνημονεύει την είσοδο των
ανδρών του στο Κάστρο από Βορρά
και από τα ΒΑ. Σε μια έκθεση του Ιερού
Λόχου για την επιχείρηση μνημονεύεται ιδιαίτερα η συμβολή του ανθυπολοχαγού Κόρκα, για τον οποίο αναφέρεται ότι έλαβε μέρος στην έφοδο
κρατώντας ένα τόμμυγκαν. Τον σημαντικότερο ρόλο όμως έπαιξε η ομάδα
καταστροφών του τμήματος Κριεκούκια, υπό τον υπολοχαγό Κων. Τσιτσιλώνη. Η μαρτυρία του Τσιτσιλώνη
(όπως την κατέθεσε στον γράφοντα
στις 29 Μαρτίου 2013) έχει ως εξής:
«Στο τέλος λοιπόν αποφάσισαν δύο
διμοιρίες του τμήματος αυτού να εκπορθήσουν το φρούριο. Δύο διόδους
είχε το φρούριο, η μια θα έμπαινε από
την άλλη, ο Αυλητής… και η άλλη με
τον λοχαγό Κριεκούκια από την άλλη.
Αλλά τώρα είναι ηλίου φαεινότερον
ότι δεν εκπορθείται έτσι, με τη δίοδο,
διότι ένα πολυβολείο να είχε εκεί ο
Γερμανός μπλοκάρει, και μπλοκαρίστηκαν. Η Ομάδα Καταστροφών λοιπόν,
υπό τον υποφαινόμενον και άλλους
δύο, τον ανθυπολοχαγό, τον Γκιάτα,
και τον ανθυπασπιστή Ηλιόπουλο Κώστα, κάναμε αναγνώριση, και βορειοδυτικά του πύργου του φρουρίου
υπήρχε ένας φούρνος του Περιστεράκη. Βρίσκουμε τον Περιστεράκη λοιπόν
και του λέμε: “Μπορούμε από ‘δω να
μπούμε μέσα;”. Ο Περιστεράκης λοιπόν
μας υπέδειξε ένα μικρό παραθυράκι
που είχε ο φούρνος που έρχονταν σε
επαφή με τις καλόγριες για να πάρουν
ψωμί, να μην βγαίνουν έξω από το κάστρο... Αυτό λοιπόν ήταν θαυμάσιο για
μας, να μπούμε μέσα και να φτάσουμε
στην καρδιά του φρουρίου… οπότε,
πραγματικά… μπαίνουμε από αυτό
μέσα. Οι άλλοι προσπαθούσαν δια των
διόδων... να παραβιάσουν… Εμείς φτάσαμε, ο Γκιάτας προχώρησε. Εγώ από
πίσω με τον άλλο τον υποστηρίζαμε,
και ο Γκιάτας πετάει μια ριπή με το
Tomson που είχαμε, οπότε βγαίνουν
έξω οι καλόγριες, φοβισμένες… Εκεί
ήταν και η αποθήκη πυρομαχικών, παράπλευρα στους κοιτώνες των καλογραιών. Λέμε στις καλόγριες: “Να πάτε
πάνω να πείτε στους Γερμανούς να παραδοθούν… διότι ειδάλλως θα ανατινάξουμε την αποθήκη πυρομαχικών
και θα πάτε μαζί κι εσείς, κι εμείς και τα
λοιπά, και αυτοί”. Οπότε οι καλόγριες
πάνε πάνω, τα λένε, έρχονται οι Γερμανοί, παραδίδονται και παραδίδουν και
το φρούριο και υψώνουν λευκή σημαία».
Τονίζοντας τον πρωταρχικό ρόλο
που έπαιξε στην παράδοση της φρουράς, ο Τσιτσιλώνης προσθέτει: «Εις

Ο Γεώργιος Βαλληνδράς

αντάλλαγμα δε της προσπάθειας που
έκανε ο Τσιτσιλώνης… στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο διοικητής, ο Καλίνσκη, με όρισε… αντιπρόσωπο του Ιερού Λόχου, διοικητή προσωρινά στη
Νάξο, μέχρις ότου αποκατασταθούν
οι κανονικές Αρχές. Και κάθισα κάπου
1½ μήνα διοικητής στη Νάξο. Πως
δηλαδή, ήρθε έτσι στον Καλίνσκη να
πει: “Ο Τσιτσιλώνης να πάει”;… Ο Τσιτσιλώνης ήταν το αντάλλαγμα, διότι
κάτι προσέφερε, και συνεπώς τον
ανταμείβω, αντί να τον μπλέξω με άλλες επιχειρήσεις και τα λοιπά, να κάτσει να ξεκουραστεί».
Η γερμανική φρουρά (69 άτομα) παραδόθηκε περί τις 4.20-4.30 το απόγευμα. Κατά την επιχείρηση φονεύθηκε ένας Γερμανός από τον επιλοχία
Βαϊκούση. Οι Ιερολοχίτες με τους αιχμαλώτους και τον οπλισμό που κατέλαβαν επέστρεψαν στη Χίο με τρία ML
το βράδυ της 15ης Οκτωβρίου.
Παρά την αίσια κατάληξή της, η επιχείρηση κινδύνεψε κατ’ επανάληψη να
αποτύχει εξαιτίας αρκετών προβλημάτων, είτε συγκυριακών είτε οφειλόμενων σε κακό σχεδιασμό. Συγκυριακά
σφάλματα υπήρξαν η απόβαση του
τμήματος σε μεγάλη απόσταση από τη
Χώρα (με αποτέλεσμα να απαιτηθεί
περισσότερος χρόνος για την οργάνωση της επίθεσης), όπως και ο αποπροσανατολισμός των ML και η αγκυροβόλησή τους στο λιμάνι της Χώρας (με
αποτέλεσμα να χαθεί το στοιχείο του
αιφνιδιασμού). Εξάλλου, η άφιξη των
γερμανικών υδροπλάνων διέκοψε τις
διαπραγματεύσεις για την παράδοση
της φρουράς. Από την άλλη πλευρά
όμως, η εξέλιξη της επιχείρησης αποκαλύπτει σφάλματα στρατηγικού σχεδιασμού και τακτικής, όπως η διαταγή
εσπευσμένης της αναχώρησης του
τμήματος για τη Νάξο και η ανάθεση
πλήρους πρωτοβουλίας των ενεργειών στον λοχαγό Μάραντο. Πιθανολογείται δηλαδή ότι υποτιμήθηκε η διάθεση αντίστασης της γερμανικής
φρουράς λόγω του χαμηλού της ηθικού. Οι Γερμανοί όμως προέβαλαν
ισχυρή αντίσταση, και ο σχετικά μικρός
αριθμός των καταδρομέων δυσχέρανε
την εκτέλεση της αποστολής τους. Η
διάθεση ενός μικρού καταδρομικού
τμήματος για τη Νάξο ενδεχομένως
δεν ήταν άσχετη με τον σχεδιασμό της
σχεδόν ταυτόχρονης αλλά μεγαλύτερης επιχείρησης στη Λήμνο (15-17
Οκτωβρίου), όπου φαίνεται ότι έπεσε
το κύριο βάρος των προσπαθειών του
Ιερού Λόχου και διατέθηκαν περισσότερες δυνάμεις. Άλλο σοβαρό σφάλμα
τακτικής υπήρξε η διεξαγωγή της επιχείρησης μέσα στον αστικό ιστό της
Χώρας. Εξάλλου, η συμμετοχή των

Ο Ανδρέας Καλίνσκης

ανταρτών του νησιού χωρίς τη δυνατότητα αποτελεσματικού ελέγχου τους
περιέπλεξε την εξέλιξη της επιχείρησης, ματαιώνοντας την παράδοση της
φρουράς λόγω πυροβολισμών εναντίον της από αντάρτες του ΕΛΑΣ κατά
τις διαπραγματεύσεις. Το σοβαρότερο
τακτικό σφάλμα ήταν η παραχώρηση
άδειας σε εκπροσώπους της φρουράς
να συνομιλήσουν με τον αιχμάλωτο
αρχηγό τους, με την ελπίδα ότι θα τους
προέτρεπε να παραδοθούν. Το γεγονός ότι συνέβη ακριβώς το αντίθετο,
αποδεικνύει ότι ο υπεύθυνος γι’ αυτή
την εξέλιξη δεν γνώριζε την ψυχολογία των Γερμανών στρατιωτών.
Η παρ’ ολίγον αποτυχημένη καταδρομή στη Νάξο εγκαινίασε μια φάση
προβληματικών επιχειρήσεών του Ιερού Λόχου: την αποτυχημένη απόπειρα απελευθέρωσης της Μήλου (23
Οκτωβρίου – 4 Νοεμβρίου) και την
πρώτη, επίσης αποτυχημένη, καταδρομή στην Τήλο (27-28 Οκτωβρίου).
Απαιτήθηκαν περισσότεροι από τρεις
μήνες προτού ο Ιερός Λόχος επανέλθει
στις νίκες με την καταδρομή στη Νίσυρο (1-2 Φεβρουαρίου 1945), προοίμιο
της νικηφόρας λήξης του πολέμου
λίγο αργότερα.
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Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ
– Η προσπάθεια αυτή άρχισε σταδιακά μετά την μεταπολίτευση και έγινε ανοικτή διαμάχη μεταξύ Κράτους
και Εκκλησισς, όταν οι λεγόμενοι προοδευτικοί της χώρας μας πλέρια ανήλθαν στην πολιτική εξουσία. Η προσπάθεια αυτή συνεχίστηκε από όλες τις Κυβερνήσεις
της χώρας μας, άλλες έμμεσα και άλλες άμεσα.
– Σήμερα! Δυστυχώς και! η Κυβέρνηση αυτή, μεθοδεύει την αποχριστιανοποίηση των Ελλήνων διαμέσου
της Παιδείας, κόντρα στις επιθυμίες των Ελλήνωνγονέων, διότι λόγω ιδεοληψίας πιστεύουν, λαθεμένα
βέβαια, ότι η θρησκεία μας είναι ανυπέρβλητο εμπόδιο
στα σχέδια της Παγκοσμιοποίησης. Έφθασαν μάλιστα
σε τέτοιο σημείο κακοποιήσεως των θρησκευτικών βιβλίων, ώστε μερίδα γονέων, αγανακτισμένοι να επιστρέψουν τα βιβλία των θρησκευτικών στην διεύθυνση
του Σχολείου των. Δυστυχώς! ο εχθρός του Ελληνικού
Έθνους είναι εντός πλέον των πυλών.
– Παρακαλώ, ας κάνουμε μια στοιχειώδη αναδρομή
ποιοι έχουν και ποιοι δεν έχουν δίκαιο, από την προοδευτική αυτή παράνοια του Αμοραλισμού της Κυβέρνησης:
– Στον Επιτάφιο του Περικλέους, δίδεται ο ορισμός
της Δημοκρατίας ότι, το πολίτευμα μας λέγεται Δημοκρατία, επειδή την εξουσία δεν την ασκούν λίγοι πολίτες, αλλά ο λαός (και όνομα μεν δια τομή εν ολίγοις
αλλ’ ες πλείονες οικείν Δημοκρατία κέκληται). Πώς λοιπόν ερωτώ ο Υπουργός Παιδείας μας, τολμά να πείσει
ότι, υπηρετεί την Δημοκρατία, όταν επιμένει κόντρα
στην θέληση της πλειοψηφίας του Ελληνικού Λαού, να
εξαλείψει την χριστιανική πίστη, από το μέλλον των Ελλήνων, που είναι η νεολαία μας;
– Ενθυμούμαι στο παρελθόν, δήλωση προοδευτικού
Υπουργού Δικαιοσύνης, σε πρωτοσέλιδο εφημερίδος
της 26 Ιουν. 2000, να δηλώνει: «…και 9 εκατομμύρια υπογραφές να φέρουν θα υποστηρίξουμε τον ένα που
δεν υπέγραψε…». Εάν λοιπόν και ο σημερινός Υπουργός πιστεύει σε τέτοιο αντιδημοκρατικό τρόπο ενασκήσεως της εξουσίας, λόγω προσωπικής του ιδεοληψίας,
κατά την γνώμη μου, να δώσει άλλο ορισμό της Δημοκρατίας, διαφορετικό από αυτόν που έδωσε ο Περικλής
στον Επιτάφιο.
– Ας δούμε γιατί ο σοφός Ελληνικός Λαός ακόμη και
σήμερα, παρά την προσπάθεια των προοδευτικών Κυβερνήσεων της χώρας μας, περί του αντιθέτου, παραμένει πιστός στην χριστιανική του πίστη ·
– Η θρησκεία μας ποτέ στην Ιστορία, δεν απετέλεσε
τροχοπέδη στην πρόοδο και την εξέλιξη της πατρίδος
μας, ούτε και της Ανθρωπότητος. Μην στηριζόμεθα σε
μεμονωμένα περιστατικά της Ιστορίας και προσπαθού-

Γράφει ο Αντγος ε.α. και Επίτιμος Δκτης
της Σ.Σ.Ε Ιωάννης Μ. Ασλανίδης
με με αυτά να μειώσουμε την προσφορά της Εκκλησίας μας στην ανθρωπότητα. Εξουσίες οι οποίες πίστεψαν ότι, θα φέρουν τον πολιτισμό και την πρόοδο με
την εξάλειψη της θρησκείας της αγάπης από τους Λαό
τους, το μόνο που πέτυχαν ήταν, να πάνε τις χώρες τους
τόσα χρόνια πίσω, όσα χρόνια είχαν την εξουσία χωρίς
την θρησκευτική πίστη και αγωγή.
– Είπε ο ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΑΪΝΣΤΑΪΝ: «… Η Επιστήμη χωρίς
θρησκεία είναι χωλή…» και «φοβάμαι την ημέρα που η τεχνολογία θα ξεπεράσει την ανθρώπινή μας επικοινωνία.
Διότι! τότε ο Κόσμος θα αποκτήσει μια γενιά Ηλιθίων…».
– Γνωρίζουμε από την Ελληνική Ιστορία πόσο άρρηκτα είναι συνδεδεμένα ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία.
Επίσης! γνωρίζουμε πολύ καλά, πόσο συνέβαλε η εκκλησία μας, στην αναγέννηση του Ελληνικού Έθνους
και στην διατήρηση της Εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας των Ελλήνων. Τέλος! γνωρίζουμε ότι η θρησκεία
μας διδάσκει ηθικές αξίες, ανθρώπινες σχέσεις και αγάπη προς τον πλησίον μας, ας μας πουν λοιπόν οι αρνητές της προσφοράς αυτής, με ποια αναστολή, θα σταθούν, θα ομονοήσουν και θα επιβιώσουν στο μέλλον
κοινωνίες, χωρίς τα χαρακτηριστικά και απαραίτητα αυτά συνθετικά στοιχεία μιας κοινωνίας, που θέλει να διαιωνίσει το γένος της;
– Δεν μπορούμε επίσης, ν’ αγνοήσουμε την αδήριτο σχέση Ελληνικού και Ορθοδοξίας, που χρονολογείται εδώ και
2.000 χρόνια. Πρέπει κάποτε να το καταλάβουν και κάποιοι Έλληνες διανοούμενοι, χρησιμοποιούντες τον επιστημονικό τους εξοπλισμό, που θέλουν να μεταβάλουν
την υπάρχουσα ταύτιση Ελληνισμού και Ορθοδοξίας. Αυτό είναι μέγα λάθος. Δεν μπορώ να κατανοήσω, γιατί στο
Σχολείο ο Δημητράκης πρέπει να μάθει θρησκειολογία
των Εθνών, και όχι Χριστιανισμό πρώτα, που είναι η θρησκεία του Ελληνικού Έθνους, εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια. Ας βγει λοιπόν κάποιος επαΐων του Υπουργείου Παιδείας να εξηγήσει στον Ελληνικό λαό που ανησυχεί, τον
λόγο μια και έχουμε Δημοκρατία στη χώρα;
– Όταν ο Απόστολος Παύλος ήλθε στην Ελλάδα και
δίδαξε στο ανήσυχο πνεύμα των Ελλήνων τον χριστιανισμό, εξέφραζε αυτό που από μόνοι τους επιθυμούσαν οι Έλληνες, να οριστικοποιήσουν τον θάνατο των
παλαιών θεών και να εγκολπωθούν την ύπαρξη του
ΕΝΟΣ, μοναδικού και αληθινού θεού. Έτσι! το χριστιανικό στοιχείο αναμείχθηκε με την Ελληνική Σοφία, που
βρισκόνταν τους τελευταίους προχριστιανικούς αιώ-

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για να λαμβάνετε “Τα νέα της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών”
Αγαπητά μέλη
Συμμορφούμενοι με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), που τέθηκε σε ισχύ από τις
25 Μαΐου 2018, στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης
που έχουμε μαζί σας, θεωρούμε δεδομένο ότι επιθυμείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε «Τα νέα της Λέσχης
Καταδρομέων και Ιερολοχιτών».
Τα στοιχεία που εσείς μας έχετε γνωστοποιήσει
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ή ηλεκτρονική διεύθυνση) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή του εντύπου μας.
Το ίδιο ισχύει και για όσους δεν έχουν ακόμα εξοφλήσει τη συνδρομή τους για το τρέχον έτος ή το

έντυπο τους αποστέλλεται τιμής ένεκεν (π.χ εφημερίδες, Σύλλογοι-Σωματεία-Ενώσεις-Ομοσπονδίες, λόγω
αμοιβαιότητας).
Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να διακόψετε την συνδρομή σας, όποτε το επιθυμείτε με επιστολή σας, mail, ή φαξ.
Με την εξόφληση της συνδρομής σας δηλώνετε την
συναίνεσή σας στην αποστολή των «Νέα της Λέσχης
Καταδρομέων και Ιερολοχιτών».
Παρακαλούμε, όπως φροντίσετε για την εξόφληση
της συνδρομής σας, για να έχετε επαφή και να μαθαίνετε τα νέα της Λέσχης μας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

νες σε παρακμή. Ο καρπός της ζωογόνου αυτής ένωσης εδημιούργησε ένα πολιτισμό που διαρκεί μέχρι
σήμερα και καλείται Ελληνοχριστιανικός Πολιτισμός.
Ενώθηκε λοιπόν η αρχαιοελληνική σοφία του Αρίστου
και τελείου, με την χριστιανική του Εναρέτου και της
Αγάπης.
– Ακόμη! ο Ε. Παπανούτσος, ο παρεξηγημένος αυτός
παιδαγωγός και φιλόσοφος, ομιλών στη Βουλή των Ελλήνων, ολίγον προ του θανάτου του, διακήρυξε ότι «…
ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία είναι μαζί ζυμωμένα».
– Ο τέως Υπουργός των Η.Π.Α. Χένρυ Κίσσινγκερ, ο
σύγχρονος Μέττερνιχ της Ευρώπης, ομιλών το 1994
εις την Ουάσινγκτον κατά την βράβευσή του, από προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, μεταξύ άλλων έκαμε όπως γνωρίζετε την καταπληκτική δήλωση:
«….Ο Ελληνικός λαός είναι δυσκολοκυβέρνητος και γι’
αυτό πρέπει να τον πλήξουμε βαθειά στις πολιτιστικές
του ρίζες, δηλαδή να τον πλήξουμε την γλώσσα, την
θρησκεία, τα πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα,
ώστε να εξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητα ν’ αναπτυχθεί, να διακριθεί και να επικρατήσει στα Βαλκάνια
και στην ανατολική Μεσόγειο».
– Αφού λοιπόν από τα παραπάνω στοιχειώδη αναφερθέντα εξάγεται το συμπέρασμα ότι, η ταύτιση του
Ελληνισμού και της ορθοδοξίας, αποτελεί θετικό και ωφέλιμο στοιχείο και κεντρικό άξονα πολιτιστικής, κοινωνικής και εθνικής κυρίως συνοχής, εγείρεται το ερώτημα πώς πρέπει να ενεργήσουμε, να κατεδαφίσουμε, ν’
αποσυνδέσουμε και να διαλύσουμε αυτό τον Εθνικό δεσμό, που αποδεικνύει την εθνική μας ταυτότητα και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πολιτισμού μας; ή αντιθέτως να ενισχύσουμε, να τονώσουμε και να ενθαρρύνουμε τον υπάρχοντα αυτόν δεσμόν μεταξύ Ελληνισμού και ορθοδοξίας.
– Η πρόοδος των Λαών δεν επιτυγχάνεται με επαναστάσεις και καταστρατηγήσεις αρχών δογμάτων και ιδεών, αλλά με την στήριξη στις ιδέες και στις αρχές των
προγόνων μας, βελτιώνοντας και προσαρμόζοντας τα
μέχρι σήμερα δεδομένα τους, στις νέες εξελίξεις και ανακαλύψεις της επιστήμης, χωρίς να παρεκκλίνουμε από αρχές και αξίες της ανθρώπινης ζωής, οι οποίες καταξιώθηκαν ως δόγματα, στο πέρασμα του χρόνου ·
– Τέλος! έχω την γνώμη ότι ο Έλληνας πρέπει να επανέλθει και να παραμείνει στις Ρίζες του, εάν θέλει ο
Ελληνισμός να έχει μέλλον, στην γεμάτη αγάπη και πίστη θρησκεία του, που επεξετάθηκε όχι γιατί καταπίεζε,
αλλά το αντίθετο, γιατί στην ανθρώπινη σχετική ελευθερία, αντέτεινε την θεία, την απόλυτη Ελευθερία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η καθιερωμένη τελετή της κοπής
της βασιλόπιτας και η συνεστίαση
των μελών και φίλων της Λέσχης
θα πραγματοποιηθεί την 26η Ιανουαρίου 2019 (Σάββατο) και
από 14.00 ώρα στην κοσμική ταβέρνα «Η Φωλιά» στο 20ο χλμ Λεωφόρου Λαυρίου Παιανία (www.
folia-krokos.com).
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 18
Ιανουαρίου 2019
Λεπτομέρειες
στο επόμενο φύλλο
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Αυτοί που έφυγαν
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο Πρόεδρος της Λέσχης Καταδρομέων
και Ιερολοχιτών, Αντγος ε.α. Ν. Λάζαρης
επισκέφθηκε Σχηματισμούς και Μονάδες
των Ειδικών Δυνάμεων όπως παρακάτω:
Την 10η Σεπτεμβρίου 2018, στα πλαίσια

Μνημόσυνο στο Μάλεμε για τους πεσόντες
Καταδρομείς του αερομεταφερθέντος Συγκροτήματος της Α’ Μοίρας Καταδρομών

Ο πρόεδρος της ΛΚΙ με τον διοικητή του ΚΕΕΔ,
Σχη κ. Στυλ. Γασπαράκη σε αναμνηστική φωτογραφία

της διατήρησης επαφών της Λέσχης με σχηματισμούς και μονάδες των Ειδικών Δυνάμεων, το ΚΕΕΔ, όπου συναντήθηκε με τον
διοικητή αυτού και συνομίλησαν για θέματα κοινού ενδιαφέροντος και ειδικότερα για
την σχεδίαση διοργάνωσης του συνεδρίου
Σωματείων Εφέδρων Ειδικών Δυνάμεων
στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Ν. Περάμου.
Παράλληλα, επισκέφθηκε τους Δκτές της
Ζ’ ΜΑΚ και του ΕΤΑ και τους ευχήθηκε καλή
επιτυχία στα καθήκοντά τους.
3 Την 18η Σεπτεμβρίου 2018, επισκέφθηκε την 32 Ταξιαρχία Πεζοναυτών στον
Βόλο, όπου ενημέρωσε τον διοικητή αυτής
για τις δραστηριότητες της Λέσχης και συζητήθηκε η πιθανότητα διοργάνωσης ομιλίας στον Βόλο με θέμα τις αμφίβιες επιχειρήσεις του Ιερού Λόχου στο Αιγαίο, κατά
την διάρκεια του 2ου ΠΠ.
3 Την 28η Σεπτεμβρίου 2018, επισκέφθηκε τον διοικητή της 13ης ΔΕΕ, τον
οποίο ενημέρωσε για δραστηριότητες της
Λέσχης.

(Α’ ΜΚ και τμήμα της Γ’ ΜΑΚ) και Αεροπόρους του 1974.

Την 29 Ιουλίου 2018, 44 χρόνια μετά τη θυσία
των Καταδρομέων και των Αεροπόρων στη μαρτυρική Κύπρο, στο καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο που πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο της
1ης ΜΑΛ τιμήθηκε η μνήμη των πεσόντων.
Ως εκπρόσωπος του ΓΕΣ, ο Διοικητής της Ι ΜΠ
κατέθεσε στέφανο εκ μέρους της στρατιωτικής ηγεσίας.
Η τελετή περιελάμβανε προσκλητήριο πεσόντων, κατάθεση στεφάνων στο μνημείο και την
ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, τον οποίο έψαλλαν και οι Καταδρομείς σκορπώντας ρίγη συγκίνησης στους παρευρισκόμενους!
Ο σύλλογος «Κομάντος – 74» ο οποίος απαρτίζεται από το προσωπικό που υπηρετούσε στην Α΄
ΜΚ το 1974 και στον οποίον διετέθη Α/Φ C-130
για αυθημερόν μεταφορά από Ελευσίνα στη Σούδα, προσέφερε στην Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών αριθμό θέσεων για συμμετοχή στο
πρόγραμμα της ημέρας.
Στη συνέχεια της κύριας εκδηλώσεως και σύμφωνα με το πρόγραμμα του συλλόγου «Κομάντος
– 74» πραγματοποιήθηκε μετάβαση στο «Καθίδρυμα Άγιος Ραφαήλ» στις Καλύβες Αποκορώνου, όπου τελέσθηκε μνημόσυνο και κατάθεση
στεφάνων στο εκεί μνημείο για τους πεσόντες
Ήρωες και παρατέθηκε κρητικό γεύμα στην αντιπροσωπεία.
Τις απογευματινές ώρες το πρόγραμμα περιέλαβε επίσκεψη στους τάφους των Βενιζέλων και
επάνοδο στην Αθήνα.

7η Συνάντηση Αλεξιπτωτιστών της 2ης ΜΑΛ

T

ο Σάββατο το πρωί της 14ης Ιουλίου 20187,
στο στρατόπεδο Ταγματάρχη Κ.ΣΕΕΜΑΝ
στον Ασπρόπυργο, πραγματοποιήθηκε υπό
των Διοικητή της Ιης ΜΠ και του Διευθυντή της Διευθύνσεως Ειδικών Δυνάμεων του ΓΕΣ, στα πλαίσια της 7ης συνάντησης των βετεράνων αλεξιπτωτιστών της 2ας Μ.ΑΛ, το μνημόσυνο του Λοχία Παναγιώτη Συριανού, που έχασε την ζωή του στις 13
Ιουλίου 1999, συμμετέχων στην τελική φάση της διακλαδικής άσκησης «Σάρισα‘99», που διεξήχθει

στην περιοχή Ασκού Προφήτη, στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, κατά την διάρκεια ρίψης
αλεξιπτωτιστών από αεροσκάφος.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε περιήγηση στους
χώρους του στρατοπέδου,
επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνου στο μνημείο των πεσόντων
Αλεξιπτωτιστών, ομιλίες, απονομές αναμνηστικών πλακετών και γεύμα σε παρακείμενη ταβέρνα. Την Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών εκπροσώπησαν οι κ.κ Ταξχος ε.α. Αθανάσιος Πουλάκης και το μέλος αυτής Ανχης ε.α.
Πέτρος Κομπόρης. Παρόντες στην εκδήλωση
ήσαν, οι Διοικητές 2ης ΜΑΛ και ΣΧΑΛ, ο πατέρας του αείμνηστου, ανώτατοι και ανώτεροι
ε.α. Αξκοί και οι βετεράνοι αλεξιπτωτιστές.

Ήταν τάξεως ΣΣΕ 1961, επιλέχθηκε από τις Δυνάμεις
Καταδρομών το έτος 1963, με το βαθμό του Ανθλγού.
Τοποθετήθηκε στην Α’ Μοίρα Καταδρομών από 1972
έως 1975 με τα καθήκοντα του Δκτή Λόχου και αργότερα με τα καθήκοντα του Δ/ντου του 2ου Γραφείου
της Μοίρας.
Έλαβε μέρος στην Α/Β επιχείρηση «ΝΙΚΗ» μεταφοράς της Α’ ΜΚ με 15
Α/Φ ΝΟΡΑΤΛΑΣ από Α/Δ Σούδας στο Α/Δ Λευκωσίας την Ν 21 / 22 Ιουλίου 1974.
Συμμετείχε σε όλες τις επιχειρήσεις της Μοίρας ως Δντής του 2ου Γραφείου και Δ/τής Διλοχίας.
Μετά τον επαναπατρισμό του στην Ελλάδα υπηρέτησε σαν Δκτής Συγκροτήματος Καταδρομών Σάμου, Υδκτής και ως Δκτής 2ης Μ.Α.Λ., Δντής
3ου ΕΓ ΔΕΔ, Δκτής Σχολής Αλεξιπτωτιστών, ως Δντής 3ου ΕΓ Ταξιαρχίας, Επιτελάρχης της ΙΙας Μ.Κ. Μεραρχίας Πεζικού.
Ήταν απόφοιτος της Σχολής Πεζικού, Σχολών Καταδρομών, Στρατιωτικής Σχολής Αγγλικών, ΑΣΠ και ΣΕΘΑ.
Αποστρατεύθηκε το 1988 με το βαθμό του Υποστρατήγου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και προσεύχεται ο Θεός
να τον αναπαύσει και να παρηγορεί τους οικείους του. Θα θυμόμαστε πάντοτε τον λαμπρό Στρατηγό, τον πολεμιστή Καταδρομέα.

ΥΠΛΓΟΣ Ε.Α.
ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Στις 17 Ιουλίου 2018, άφησε την τελευταία του
πνοή στη Θεσσαλονίκη, ο Υπλγός ε.α. ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (5ης σειράς της Σ.Μ.Υ.) ένας εξαίρετος,
ξεχωριστός άνθρωπος και ικανότατος Καταδρομέας,
με πολυετή υπηρεσία σε πολλές Μονάδες Καταδρομών σε Ελλάδα και Κύπρο.
Αγαπητέ και αείμνηστε φίλε Τάσο, σε θυμάμαι πολλά χρόνια πριν έρθεις
στις Καταδρομές, όταν ήσουν Επιλοχίας, στο Λόχο Στρατονομίας του Γ΄
ΣΣ το 1957 στη Θεσσαλονίκη, μαθητής γυμνασίου εγώ τότε σε καμάρωνα για το ωραίο σου παράστημα και την πάντα αστραφτερή εμφάνισή του.
Μερικά χρόνια αργότερα (το 1960) συναντηθήκαμε στο ΚΕΜΚ στο Μεγάλο Πεύκο και έκτοτε ακολουθήσαμε μία κοινή πορεία στις Μονάδες Καταδρομών (Σχ. ΑΛΕΞ/ΣΤΩΝ – Ε.Τ.Α. και Μοίρες Καταδρομών – Αλεξστών).
Ήσουν πάντα ένα ακέραιος χαρακτήρας, εργατικότατος, ευγενικός και
μας αντιμετώπιζε όλους με το πλατύ σου χαμόγελο.
Εγώ ο φίλος σου ο Βαγγέλης θα σε θυμάμαι για πάντα.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Μακεδονικής Ελληνικής γης που σε σκεπάζει.
Σχης ε.α. Ευάγγελος Γατσούλης
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΥΠΛΓΟ Ε.Α. ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
Μία ξεχωριστή και ενδιαφέρουσα σελίδα στην πολύχρονη διαδρομή του
Τάσου στις Δυνάμεις Καταδρομών αποτελεί σίγουρα ο χρόνος που βρέθηκε
στην Κύπρο. Μαζί με μια μικρή ομάδα υπαξ/κών και αξ/κών δημιούργησαν
από το μηδέν μία από τις καλύτερες μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων.
Έδρα της μονάδος επελέγη η νότιος πλευρά στους πρόποδες του Τροόδου
κοντά στο χωριό Σαϊτάς στα βόρια της Λεμεσού και δίπλα στα νερά του Μέσα
ποταμού. Εντός είκοσι (20) περίπου ημερών, όλοι μαζί έσκαψαν, ισοπέδωσαν,
έστησαν σκηνές, έκτισαν διοικητήριο, μαγειρεία, αφοδευτήρια κ.λ.π.
Έτσι, στις 25 Αυγούστου 1964 όλα ήσαν έτοιμα να υποδεχτούν 400 περίπου νεοσύλλεκτους λοκατζήδες υποψηφίους για τον πράσινο μπερέ και την
ίδρυση της 32 ΜΚ. Ήσαν οι 18άρηδες των επαρχιών Λεμεσού, Λάρνακος και
Πάφου. Η 32 ΜΚ έχει μία ιστορική και ηρωική πορεία 55 ετών και αποτελεί
μία ασπίδα προστασίας για την Κύπρος μας.
Από την επόμενη κιόλας μέρα, άρχισε η δημιουργία αυτής της φοβερής
στρατιωτικής μονάδος. Όλοι μας οι νέοι Λακεδαιμόνιοι, δίπλα στο δικά μας
Ευρώτα, αφού εκεί πλενόμασταν και λουζόμασταν κάθε μέρα, αρχίσαμε τα
γυμνάσια και την σκληρή και επίπονη εκπαίδευση. Είχαμε ενθουσιασμό, πειθαρχία και τρομερές αντοχές. Είναι εξαιτίας όλων αυτών που ενθυμούντο,
τόσο ο αείμνηστος Γιώργος Σαλής, όσο και ο κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας,
νυν υποστράτηγος Π.Δ. και Πρόεδρος της Π.Ε.Α.Π., οι οποίοι συχνά μου έλεγαν ότι η μονάδα εκείνη ήταν η αρτιώτερη μονάδα που συνάντησαν σε όλη
την πολυετή υπηρεσία τους στις Δυνάμεις Καταδρομών.
Μερικοί από εμάς δεν είχανε τις ψυχικές αντοχές και απεχώρησαν. Οι περισσότεροι αντέξαμε μέχρι το τέλος και έτσι δεχθήκαμε ως ύψιστη αμοιβή
τον πράσινο μπερέ μετά από σαράντα (40) μέρες.
Νομίζω ότι πρέπει να αναφέρω και τους υπόλοιπους, όλοι θρύλοι των Καταδρομών, που δημιούργησαν αυτό το μικρό πολεμικό θαύμα: Υπαξ/κοί: Λυτρίδης Θεόδωρος+, Σαλής Γεώργιος+, Βαρυτιμίδης Αναστάσιος+, Βλάχος
Γεώργιος, Γάτσος Αθανάσιος. Εφ. Ανθλγός: Δημητρόπουλος Ανδρέας. Αξ/κοί:
Διοικητής Ταγματάρχης Κούρκαφας Βασίλειος+, μετέπειτα αρχηγός Γ.Ε.Σ.
Υποδ/τής: Λοχαγός Παπατριανταφύλλου Αντώνιος+, Διοικητές λόχων: Λοχαγοί Βαΐτσας Τιμολέων, νυν αντιστράτηγος ε.α., Χριστόδουλος Άρης+, Υπολοχαγοί: Τσαρμακλής Λεωνίδας+ και Νεοφυτίδης Μιχ.+.
Όσοι είχαμε την χαρά και την τιμή να υπηρετήσουμε μαζί τους τα δύσκολα εκείνα χρόνια θα τους θυμόμαστε για πάντα, όπως και τον εκλειπόντα
προσφάτως Βαρυτιμίδη Αναστάσιο.
Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του αείμνηστου Τάσου και να παρηγορεί
την αγαπητή του σύζυγο Χρυσούλα και όλους τους οικείους του.Καλό ταξίδι Τάσο
Έφεδρος Ανθλγός Καταδρομών Φυλακτού Φυλακτός
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

OI ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ STIRLING’S MEN
Γράφει ο Υποστράτηγος ε.α. Ιωάννης Δάφνης

Σερ Ντέιβιντ Στέρλινγκ. Πρώτος διοικητής των SAS

Τ

ον Ιανουάριο 1940 ο Stirling τοποθετήθηκε ως εκπαιδευτής Χιονοδρόμων του 5ου Σκωτσέζικου τάγματος.
Αρχομένου του 1940, ο Stirling έγινε αξιωματικός εκ των
3000 εθελοντών περιοχής (όπως λέμε ΤΕΑ), πρόδρομος των
κομάντο τον Απρίλιο του ίδιου έτους. Ο λόχος του υπ’αρ.4
300 ανδρών, απεστάλη στη Νορβηγία για να αντιμετωπίσουν
την Γερμανική εισβολή εκεί.
Ο δικός του ανεξάρτητος λόχος ΛΟΚ ήταν ο 1ος εκ των 10
λόχων που αποβιβάστηκε στη Νορβηγία ενισχύθηκε από ένα
τάγμα Σκότων και της Ιρλανδικής φρουράς και στρατοπέδευσαν απέναντι από μία γερμανική μονάδα. Έπειτα μετακινήθηκαν σε μία ακτή της βόρεια Νορβηγίας , επιβιβάστηκαν σε ένα
αντιτορπιλικό και επέστρεψαν στην Αγγλία, μετά την εισβολή
της Γερμανίας στη Γαλλία, στις 29 Μαΐου 1940.
Συγχωνεύθηκαν με μια δύναμη, ειδικώς εκπαιδευμένη ως
μονάδα των βασιλικών πεζοναυτών, για να σχηματίσουν τους
commandos.
Υπήχθησαν στον βρετανικό στρατό στις 12 Ιουνίου 1940 με
την ενθουσιαστική υποστήριξη του πρωθυπουργού. Σε μία διακήρυξη 18 Ιουνίου ο Ουίνστων Τσώρτσιλ μεγένθυνε τις
προσδοκίες του να δει την δημιουργία βρετανικών ειδικών
δυνάμεων.
Αυτή η ιδέα και ονομασία είχε ξεκινήσει πολύ παλιότερα
στον πόλεμο Μπόερς νότιο Αφρική περί το 1900 μ.Χ. ο πόλεμος των Μπόερς ανέδειξε τον Baden Powel , ιδρυτή του προσκοπισμού.
Έξι ημέρες αργότερα οι commandos προπαρασκεύασαν την
πρώτη τους επιθετική επιχείρηση, μία αναγνωριστική επιδρομή με 120 άνδρες κοντά στη Βουλώνη.
Μικρές προκηρύξεις τοίχο κολλιούνταν σε όλα τα στρατόπεδα προσκαλώντας εθελοντές για τους commandos. Οι προκηρύξεις υπογράφονταν από τον Albert Youngman, ένα λεπτοκαμωμένο δεκαοχτάρη από το Norfolk.
Τρείς λόχοι commandos θα αποστέλλονταν στη Βόρεια
Αφρική στις αρχές Φεβρουαρίου 1941 και θα τελούσαν υπό
τον αντισυνταγματάρχη Lοngforce. Θα ήταν η δύναμη «Ζ» με
την κωδική ονομασία LONGFORCE και ένας από τους αξιωματικούς ήταν ο Stirling. Μετά την εκμηδένιση των ιταλικών
δυνάμεων του Σεπτέμβρη 1941, η βόρειος Αφρική τελούσε
υπό τον έλεγχο των Άγγλων.
Ο Χίτλερ προκειμένου να ασκεί κάποιον έλεγχο και στις
γαλλικές κτήσεις, μέσω φιλοχιτλερικού προσώπου, ονόμασε
μία λωρίδα μητροπολιτικού γαλλικού εδάφους, ως ανεξάρτητης περιοχής (Βισύ) με κυβερνήτη τον γερμανόφιλο Γάλλο
στρατηγό Πεταίν που ήταν ο υπερασπιστής του Βερντέν στον
Α’ Παγκόσμιο πόλεμο. Σε μερικές περιοχές οι κυβερνήσεις
τους παρέμειναν πιστές στον Πεταίν αλλά και στην Αγγλία
(Συρία – Ιράκ) παρά τις συγκρούσεις τους με την Μ. Βρετανία.
Ο Stirling , είχε αναλάβει καταδρομικές επιχειρήσεις στη
παράκτια γραμμή της Κυρηναϊκής – Διευκρινίζεται εδώ ότι οι
καταδρομικές επιχειρήσεις των Βρετανών στο B’ ΠΠ , ήταν
κάτι περισσότερο από τη γνωστή τακτική του Ανορθόδοξου
πολέμου (δηλαδή αναγνωρίζω – χτυπώ – αποχωρώ ) ενώ
έχουμε εμπλοκές «εκ του συστάδην», διατήρηση εδάφους και
απώλειες.
Ο Stirling τον Μάϊο 1941 στην Κυρηναϊκή χαρτογράφησε
τα όρια της πολιορκίας του Τόμπρουκ και κάλυψε την εκκένωση της Κρήτης από το βρετανικό εκστρατευτικό σώμα.
Ο στρατηγός Auchinleck αρχηγός του ‘’Middle East
Headquarters’’ (MEHQ) προήγαγε τον Stirling σε λοχαγό δίνοντας σε αυτόν την εξουσιοδότηση στρατολόγησης 6 αξιωματικών και 60 άλλων μικρότερου βαθμού να σχηματίσουν
μονάδα με την κωδική ονομασία.
Σε αυτή τη περίοδο, η Κυρηναϊκή, έδινε την εντύπωση μιας

πολυεθνικής χώρας με πολυεθνικές δυνάμεις, αντιμαχόμενες,
φιλικά προσκείμενες μεταξύ τους , ήταν δηλαδή εντόπιος πληθυσμός ( Άραβες – Βεδουίνοι: νομαδικά επιβιώσαντες Γάλλοι
του Βισύ ή ελεύθεροι Γάλλοι κατακτητές και Άγγλοι. Στην Συρία γινόταν περίπου το ίδιο και η επιχείρηση του ιππικού ήταν
η τελευταία ενέργεια των Άγγλων εκεί.
Ο Ρόμμελ (Africa Corps) κυριαρχούσε στις χώρες της Κυρηναϊκής Τυνησία – Λιβύη μέχρι τα Αίγυπτο – Λιβυκά σύνορα.
Οι εκτεταμένες παράκτιες χώρες και η απεραντοσύνη της ερήμου έδιναν στους αντιπάλους το πλεονέκτημα χρησιμοποιήσεως Ναυτικών και Αεροπορικών (κυρίως) Δυνάμεων, καθώς
και ταχυκίνητων Χερσαίων Δυνάμεων.
Περιοχές γνωστών παραθαλάσσιων πόλεων της Λιβύης
υπήρξαν βάσεις των ανδρών του Stirling. Στα κέντρα αυτά τα
οποία είχαν υποστεί ενδελεχή μελέτη από πάσης πλευράς
έφθασαν οι καταδρομείς με εναέριες ρίψεις (άλματα) ή μεταφερόμενοι με εξοπλισμένα τζιπ, που έφεραν πολυβόλο και μικρό όπλο καμπύλης τροχιάς ή οι ίδιοι οι καταδρομείς έφεραν
μαζί τους εκρηκτικές ύλες, κατάλληλες για ανατίναξη στόχων.
Αστικά ή ημιαστικά κέντρα, Syrtis, Benghazi Souss, Τunis και
το πέριξ αυτών έδαφος χρησιμοποιήθηκαν από τους καταδρομείς ως βάση προσβολής στόχων.
Τη νύχτα 21/22 – 12- 1941 φάλαγγα συμμαχικών ταχυκινήτων του Ταξιάρχου Reid προελαύνοντας προς Benghazi συναντήθηκε τυχαίως με ομάδα (L Detachment) του Stirling. Σε
ερώτηση του Ταξιάρχου Reid «πως πάμε» ο εκπρόσωπος του
Stirling Υπολοχαγός Fraser απαντά:
«Very sorry, Sir, I had to leave two aircrafts on the ground
as I run out of explosives, but we destroyed thirty-seven».
Πολύ άσχημα κύριε Ταξίαρχε. Έπρεπε να αφήσω στο έδαφος
(άθικτα) δύο αεροπλάνα γιατί ξέμεινα από εκρηκτικά, αλλά
καταστρέψαμε 37.
Το σύνθημα του Τσώρτσιλ» «We will win» (Θα νικήσουμε)
ήταν σύνθημα με τρεις λέξεις, που απαιτούσε όμως εκτιμήσεις
και επανεκτιμήσεις καταστάσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων για τους τρόπους ενέργειας που θα ακολουθούσαν οι
συμμαχικές Δυνάμεις.
Οι Γερμανικές Δυνάμεις με υψηλότατο ηθικό λόγω των επιτυχιών που είχαν μέχρι τότε και την υπεροχή τους σε χερσαία
ταχυκίνητα μέσα, ήταν δύσκολο να καταβληθούν και μόνο η
αποδυνάμωση των μέσων αυτών θα μπορούσε να οδηγήσει
σε νίκη των Συμμάχων. Ήδη οι Σύμμαχοι είχαν αποκτήσει την
υπεροχή στο υγρό στοιχείο, με αποκλεισμό της Μεσογείου και
αποκλεισμό του ανεφοδιασμού διά θαλάσσης. Έπρεπε κάτι τέτοιο να συμβεί και για τις Αεροπορικές Δυνάμεις του εχθρού.
Οι Σύμμαχοι είχαν αποκτήσει αεροπορική υπεροχή στο Ελ
Αλαμέιν, που δεν ήταν αρκετό. Έπρεπε να αποκτήσουν κυριαρχία στον αέρα ένθεν και ένθεν της Μεσογείου εξ ου και η
ευαισθησία του Τσώρτσιλ για χτυπήματα στο εχθρικό αεροπορικό δυναμικό.
Η 31-12-1941 αποδείχθηκε κρίσιμη για τη Δύναμη «L»
του Stirling. Oι Γερμανοί αεροπόροι ανακάλυψαν την ομάδα του Υπολοχαγού Fraser και με πτήσεις 10 μέτρων την
προσέβαλαν.
Η ομάδα συνεχίζουσα την πορεία της προς Marble Arch με
λιγότερα τζιπ αφού, 3-4 τζιπ είχαν χτυπηθεί από γερμανικό
αεροσκάφος, διεπίστωσαν, ότι ο εχθρός κατασκεύαζε αμυντική τάφρο που έφτανε μέχρι τη θάλασσα και όπου θα χωρούσαν 10.000 περίπου στρατιώτες.
Η ομάδα βρισκόταν 300 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου, εντός του εχθρικού εδάφους, παρ’ όλες της στερήσεις
ιδίως σε πόσιμο νερό.
Στις 6-1-1942 συναντήθηκαν τυχαίως με Ιταλούς μηχανικούς που κατασκεύαζαν τηλεφωνικές γραμμές καθώς και Βεδουίνους χωρίς να γίνει κάποια παρενόχληση εκατέρωθεν.
Ο Rommel είχε εκδιωχθεί από την Λιβύη και μόνο το στρατηγικό λιμάνι Benghazi βρισκόταν στα χέρια του. Ο στρατηγός Auchinleck συμφώνησε στην πρόταση Stirling για προσβολή της εχθρικής βάσεως Bourlat 560 χιλιόμετρα δυτικά
της Benghazi και εξουσιοδότησε τον Stirling να επιστρατεύσει ακόμα 6 αξιωματικούς και 40 οπλίτες.
Στις 21-1-1942 ο Rommel εξαπέλυσε αντεπίθεση και ανακατέλαβε όλα τα κύρια σημεία που είχε απωλέσει συμπεριλαμβανομένης της Benghazi έτσι ολόκληρη η Κυρηναϊκή βρισκόταν στα χέρια του Rommel.
Το μήνα Μάρτιο 1942, μετά μία μικρή ανάπαυλα το «L»
Detachment του Stirling επανήλθε στα γνωστά από προηγούμενες επιδρομές εδάφη της Λιβύης, με σκοπό την συνέχιση
προσβολών σε εχθρικούς στόχους, που θα μείωναν την εχθρική ορμητικότητα η οποία είχε εμφανιστεί το προηγούμενο δι-

Βρετανική εποχούμενη περίπολος Μακράς Ακτίνας Δράσης,
στην Β. Αφρική. Άνδρες του Stirling

άστημα και είχε εξαναγκάσει τους Συμμάχους να στραφούν
στα οπίσω, μόλις δυνάμενοι να αμύνονται στα ΑιγύπτιοΛιβυκά σύνορα.
Μεταξύ 8-13 του μηνός επλήγησαν 16 εχθρικά αεροδρόμια στην περιοχή Benghazi και 8 βαγόνια τρένου στη Barca
καθώς και αγκυροβολημένων πλοίων στη Benghazi. Οι επτά
ατόμων ομάδα εισήλθε στην πόλη τόσο εύκολα, όπως είχε
συμβεί στην πόλη Μπάρντια.
Περί το τέλος Μαΐου ο Stirling επέστρεψε στην Benghazi
με 5 άνδρες μεταξύ των οποίων και ο γιος του Πρωθυπουργού Randolph Churchill τον οποίο οι 5 άνδρες δέχτηκαν με
δυσφορία καθ’ όσον οι ικανότητες του δεν ήταν του διαμετρήματος των άλλων.
Έφτασαν στην κύρια είσοδο του λιμανιού την οποία φρουρούσαν οι Ιταλοί στρατιώτες. Τους είπαν είναι Γερμανοί Αξιωματικοί στην προετοιμασία μίας ασκήσεως, έγιναν πιστευτοί
και τους επετράπη η είσοδος στο λιμάνι.
Ο Stirling προσδιόρισε την εφαρμογή του σχεδίου που είχε
εισηγηθεί στον Auchinleck για ταυτόχρονη προσβολή στόχων
στις 13-6-1942 κατά την οποία ο Auchinleck εκτόξευε μία κανονική χερσαία επίθεση, ο κύριος σκοπός της οποίας θα ήταν
η ανακούφιση της Μάλτας που ήδη δεχόταν πίεση και καταστροφικές γερμανικές επιθέσεις από αέρος, είχαν οδηγήσει
τον πληθυσμό σε λιμοκτονία.
Οι επιθέσεις θα είχαν στόχους τα αεροδρόμια Barca, Μπενίνα και Μπέρκα, θα συνέπιπταν με τον απόπλου δύο εφοδιοπομπών μία από Αλεξάνδρεια και μία από Γιβραλτάρ με προορισμό την Μάλτα. Τρεις στόχοι βρίσκονταν λίγο νοτίως της
Βεγγάζης, ο Γάλλος Λοχαγός Μπερζέ και ο ταγματάρχης
Jellicoe, γιος του περίφημου Ναυάρχου Jellicoe του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου με τρεις κομάντος θα ταξίδευαν με υποβρύχιο
στην Κρήτη όπου θα κατέστρεφαν το αεροδρόμιο Ηρακλείου.
Από τους άνδρες του Γάλλου Αξιωματικού Μπερζέ, οι περισσότεροι ήταν Γερμανο- εβραίοι που είχαν καταφύγει στην
Παλαιστίνη το 1930.
Οι επιδρομές στα τρία αεροδρόμια γύρω από τη Βεγγάζη
θα γίνονταν από commandos, ντυμένους σε Γερμανούς που
θα επέβαιναν σε 6 μικρά οχήματα (Γερμανικά λάφυρα) και θα
έφεραν Γερμανικά σήματα. 13 άνδρες με Γερμανικές στολές
και 15 Γάλλοι συνόλου 28 commandos αναχώρησαν 8 Ιουνίου 1942 από την Όαση Siwa.
Στις 12 Ιουνίου, βρίσκονταν κοντά στους στόχους και ένας
Ιταλικής καταγωγής commando τους έδωσε τα συνθηματικά
της ημέρας «siesta eldorado».
Σε λίγες ημέρες επέστρεψε από την επιδρομή στο Ηράκλειο
ο Jellicoe, ο οποίος μετέδωσε την σύλληψή από τους Γερμανούς , του Γάλλου αξιωματικού Berge. Πληροφορήθηκαν επίσης ότι ο Ρόμμελ ανακατέλαβε 21/6/42 το Τόμπρουκ και ότι
η προέλαση του ανακόπηκε στο Ελ Αλαμέιν .Το «L detachment»
του Stirling αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το Siwa , οι άνδρες του μεταφέρθηκαν στο Kabrit, ο ίδιος στο Κάϊρο όπου
θα οργάνωνε την επόμενη καταδρομική επιχείρηση.
Μετά την επίθεση της 8ης στρατιάς για ανάκτηση της περιοχής πέριξ της παραλιακής Marza – Matruh στις 7/7/1942 ,
ο Stirling εγκατέστησε βάση για το «L» απόσπασμα σε ένα
απομακρυσμένο σημείο στη βορειοδυτική άκρη του Βυθίσματος Κατάρας ,προωθήθηκαν 60 μίλια βόρεια, μέσω των Γερμανικών οπισθοφυλακών μέχρι ακτίνας βολής των αεροδρομίων.
Στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας θα περιγράψουμε την
δράση των δικών μας commandos της ίδιας περιόδου
Tsigante’s men.
Βοηθήματα: Gavin Mortimer «Stirling’s men»

