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Χριστούγεννα
στο Μέτωπο

Η Aπελευθέρωση
της ΛΗΜΝΟΥ
Ομιλία στη Στρατιωτική Λέσχη 88
ΣΔΙ Λήμνου 19/10/2018

Ένα διήγημα που δείχνει το ήθος και την πίστη των Ελλήνων στρατιωτών

Ὅ

λοι ὑπερήφανοι. Ξαστεριά·
κλαράκι δὲν κουνιέται.Τὸ
φεγγάρι φωτίζει καθαρά, κατακάθαρα τὰ βουνὰ τῆς Μανωλιάσας καὶ
τοῦ Ὀλύτσικα, ποὺ τέτοια ὥρα μᾶς φαίνονται διπλὰ στὸν ὄγκο καὶ στὸ ὕψος. Μπορεῖ κανεὶς νὰ διακρίνη τὶς προφυλακές
μας ἐπάνω σ’ αὐτά, σωροὺς ἀπὸ
φαντάρους ριγμένους τὸν ἕνα ἐπάνω
στὸν ἄλλο, νὰ ξεκουράζωνται στὴν
ἀστροφεγγιά, ποὺ εἰναι γι’ αὐτοὺς πολύτιμη· γιατὶ δὲν ἀφήνει τοὺς Ἀρβανίτες νὰ
μεταχειριστοῦν ἕναν ἀπὸ τοὺς φοβεροὺς
τρόπους ποὺ ξέρουν, τὸν αἰφνιδιασμό, γιὰ
νὰ φτάσουν στὴ γραμμὴ καὶ νὰ τοὺς ἐπιτεθοῦν. Θ’ ἀναπαυτοῦν ἀπόψε.
Ποῦ καὶ ποῦ κανένας ἀπὸ τοὺς στρατιῶτες μας πετιέται ξαφνικὰ καὶ δός του
ἐπάνω κάτω νὰ ζεστάνη λίγο τὸ παγωμένο του κορμί.
Τὸ δυνατὸ κρύο μᾶς περονιάζει τὰ
κόκκαλα καὶ κάνει τὴ μέση μας καὶ τὶς
πλάτες νὰ πονοῦν.
―Μιὰ βραδυὰ εἶναι καὶ αὐτὴ καὶ θὰ
περάση, βρὲ παιδιά· ὅλοι ὑποφέρουν
σήμερα γιὰ τὴν πατρίδα· ὅλα θὰ περάσουν,
εἶπα. Οὔτε κουβέντα πιά... Γύριζα καὶ δὲν
μποροῦσα νὰ βγάλω ἀπὸ τὸ μυαλό μου,
ὅτι ἡ βραδυὰ ἐκείνη ἡταν Χριστουγεννιάτικη. Ἀπὸ τοὺς στρατιῶτες μου
κανένας δὲν τὸ εἶχε σκεφτῆ. Ἤμουν νευρικὸς καὶ προσπαθοῦσα νὰ συνηθίσω τὸν
ἐαυτό μου στὴ συγκίνηση ποὺ θὰ δοκίμαζα μὲ τὴ χαρὰ τῶν στρατιωτῶν μου γιὰ
κάτι ἔκτακτο ποὺ τοὺς προετοίμαζα.
Βρισκόμουν ἀπέξω ἀπὸ τὸ καλυβάκι
μας, όταν ἄκουσα τὸ στρατιώτη, ποὺ
ἔγραφε ἕνα γράμμα, νὰ ρωτᾶ πόσες τοῦ
μηνὸς εἴχαμε.
―Ρώτα τὸν κὺρ λοχία, τοῦ εἶπε ἕνας.
―Εἴκοσι τέσσερες, τοῦ φώναξα κι
ἀποτραβήχτηκα βιαστικός.
―Βρὲ παιδιά, εἴκοσι τέσσερες! Παραμονὴ Χριστούγεννα σήμερα καὶ δὲν τὸ
σκεφτήκαμε... Γιὰ σκεφτῆτε, βρὲ παιδιά...
Ἔφτασαν στ’ αὐτιά μου τὰ λόγια αὐτὰ ἀπὸ
δέκα στόματα.
Εἶχα ἀρκετὰ τραβηχτῆ ἀπὸ τὸ φυλάκιο,
ὅταν εἶδα τοὺς φαντάρους μου ἕνα ἕνα
νὰ βγαίνουν ἀπὸ τὸ καλυβάκι καὶ νὰ μὲ
πλησιάζουν· σὲ λίγο ἦταν ὅλοι γύρω μου.
―Ἀκοῦς, Χριστούγεννα, κὺρ λοχία, καὶ
νὰ μὴν τὸ καταλάβωμε καθόλου. Πῶς θὰ
τὴν περάσουν τὴν αὐριανὴ μέρα τὰ
καημένα τὰ σπίτια μας... Ἄχ! δόλια μάνα!
Καὶ κοίταζαν ὁ ἕνας τὸν ἄλλο καὶ ὅλοι
μαζὶ ἐμένα. Τὶ ζητοῦσαν ἀπὸ μένα; Κι ἐγὼ
εἶχα σπίτι καὶ μάνα· ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι
ἐγὼ ἤμουν ὁ μόνος ἀνώτερός τους ἐκεῖ.

Η

Προφυλακὲς Ὀλύτσικα Ἠπείρου, 24 Δεκεμβρίου 1912.

Ἤμαστε ὅλοι περισσότερο περήφανοι,
γιατὶ μιὰ τέτοια μέρα τόσο ὑποφέραμε·
ἤμουν ἀκόμη πιὸ εὐτυχὴς ἐγώ, γιατὶ
περίμενα ἔπειτα ἀπὸ λίγο κάτι νὰ παρουσιάσω στοὺς στρατιῶτες μου, ποὺ ἀπὸ
μέρες τώρα ζοῦσαν μόνο μὲ ψωμί, καὶ
αὐτὸ σὰν ἀντίδωρο.
Σὲ λίγο ἕνας ἕνας τραβήχτηκαν στὸ καλυβάκι, κι ἔμεινα μόνος.
Παραμονὴ Χριστούγεννα! Πῶς περνούσαμε ἄλλες χρονιὲς μὲ τὸν πατέρα, τὴ
μητέρα καὶ τ’ ἀδερφάκια μας! Ἀπὸ νωρὶς
ψώνια καὶ ψώνια, Τὰ μικρὰ τί χαρές! Γέμιζε τὸ σπίτι ἀπὸ γέλια κι ἀπαιτήσεις.
—Μάνα, τὸ βράδυ νὰ μὲ σηκώσης νὰ
πάω στὴν ἐκκλησία.
—Καλά, κοιμήσου τώρα, ἂν θέλης νὰ
σηκωθῆς.
Πῶς πεταγόμαστε τὴ νύχτα ἀπὸ τὸν
ὕπνο, όταν ἀκούγαμε τὸ γλυκό, χαρμόσυνο ἦχο τῆς καμπάνας. Στὸ δρόμο ἐκεῖνο
τὸ βράδυ κανένας φόβος· ἕνας ἕνας, νέοι,
γέροι, γριές, παιδιά, χωμένοι στὰ παλτά

τους, τραβοῦσαν γιὰ τὴν ἐκκλησία·
ἀλήθεια, πῶς μᾶς ἄρεσε κι ἐμᾶς τῶν παιδιῶν ἡ ἐκκλησία ἐκεῖνο τὸ βράδυ. Καὶ τὴν
ἄλλη μέρα τί χαρά! Χριστόψωμα, γαλοποῦλες, φροῦτα· παντοῦ ἑορτάσιμα
ροῦχα, στὰ σπίτια, στοὺς δρόμους, παντοῦ. Οὔτε σχολεῖο ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες
οὔτε τίποτε.
Καὶ τώρα, ἐπάνω στὸν ᾽Ολύτσικα, ἔχομε τὸ κανόνι γιὰ καμπάνα καὶ τὸ ὕπαιθρο
γιὰ ἐκκλησία· κάτι εἴμαστε κι ἐμεῖς τώρα.
Πολλὲς φορὲς ὁ στρατηγὸς θὰ σκέφτηκε:
«καὶ ἀπὸ κεῖ καλὰ εἴμαστε ἀσφαλισμένοι».
Καὶ οἱ στρατιῶτες ἐπάνω στὴ Μανωλιάσα, ποὺ τοὺς φυλάγαμε τὰ πλευρά,
πάντα πιὸ ῆσυχα θὰ κοιμόνταν, ὅταν μᾶς
ἔνιωθαν πλάϊ τους.
Τί τιμὴ ἀλήθεια! Καλὰ ἧταν τὰ περασμένα Χριστούγεννα, ἀλλὰ τὰ τωρινὰ
εἶναι ἐκεῖνα ποὺ δὲ θὰ ξεχάσωμε ποτέ. Οἱ
στρατιῶτες μου κοιμοῦνται· τί ὄνειρα νὰ

συνέχεια στη σελ. 4

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ. Σ
της Λέσχης Καταδρομέων
και Ιερολοχιτών
εύχονται
σε εσάς και τις οικογένειές σας

Χαρούμενα Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένο το 2019

απελευθέρωση της ΛΗΜΝΟΥ από τα
Ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, με
ηρωική απόβαση και πολεμική
επιχείρηση του Ιερού Λόχου, αλλά και o
θανάσιμος τραυματισμός του γενναίου
Yπολοχαγού ΔΗΜΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.
Κυρίες και Κύριοι,
Προτού σας μιλήσω για την απελευθέρωση της ΛΗΜΝΟΥ από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, ας δούμε
πως έγινε η κατάληψη της Ελλάδος από την 12η Μηχανοκίνητη Γερμανική Στρατιά, γιατί τα δύο γεγονότα είναι
αλληλένδετα.
Τον Δεκέμβριο του 1940, ο Χίτλερ έδωσε εντολή
στους επιτελείς του, να καταστρώσουν το σχέδιο «Μαρίτα», για την κυρίευση του Ελλαδικού χώρου, για 3 λόγους:
1. Τον τερματισμό του Ελληνοϊταλικού πολέμου στην
Αλβανία, προκειμένου να ενισχύσει το γόητρο της Ιταλίας, μετά την καθίζηση που υπέστη από τις νίκες του γενναίου Ελληνικού Στρατού.
2. Την απομάκρυνση τυχόν Βρετανικών στρατευμάτων
από την Ελλάδα, που θα αποτελούσαν απειλή για τα πετρέλαια της Ρουμανίας και τα νώτα του σχεδίου «Βαρβαρόσα», και
3. Την αποφυγή δημιουργίας υπό των Συμμάχων Μακεδονικού Μετώπου, όπως έγινε στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο,
που συνέβαλε αποφασιστικά στην ήττα της Γερμανίας.
Έτσι λοιπόν, στις 6 Απριλίου 1941, επετέθη στην Ελλάδα από τα Βουλγαρικά Σύνορα, η 12η Στρατιά του
Φον Λιστ, μία αυτοδύναμη πολεμική μηχανή, από τις τελειότερες και ισχυρότερες που είχε γνωρίσει μέχρι τότε
η Ευρώπη και η οποία απαρτιζόταν από 11 μεραρ- συνέχεια στη σελ. 4

Περιεχόμενα
Tεχνολογία Ειδικών Επιχειρήσεων
Γκραμπάλα
Κοπή βασιλόπιτας και συνεστίαση
Ετήσια Γενική Συνέλευση και
Αρχαιρεσίες

σελ. 3
σελ. 7
σελ. 8
σελ. 8
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

«OI KATAΔΡOMEIΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΤΤΙΛΑ»

Πλήρωσαν την συνδρομή τους
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΧΡΗΜ.
ΠΟΣΟ ΣΕ €

Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

1.
2.

Αντγος ε.α.
Αντγος ε.α.

ΒΑΪΤΣΑΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΜΙΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

25,00
50,00

3.

Αντγος ε.α.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡ.

100,00

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Αντγος ε.α.
Υπτγος ε.α.
Υπτγος ε.α.
Υπτγος ε.α.
Ταξχος ε.α.
Ανχης ε.α.
Τχης ε.α.
Λγός ε.α.
Ανθλγός ε.α.

ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓ.
ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΠΕΤΡ.
ΦΑΡΑΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤ.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓ.
ΤΖΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΜΑΡΚΑΝΤΑΣΗΣ Δ.
ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓ.
ΝΤΟΜΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠ..
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΓΕΏΡΓ.

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

13.

Εφ. Υπλγός

ΓΑΛΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤ.

40,00

14.

Εφ. Λχίας

ΝΤΟΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝ

25,00

15.

Εφ. Κ/Δ

ΒΛΑΔΙΝΟΒΙΤΣ ΚΩΝ.

40,00

16.
17.

Εφ. Κ/Δ
Εφ. Κ/Δ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΔΡ.
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ.

25,00
25,00

Για το έτος 2018
Για τα έτη 2017 & 2018
Για τα έτη 2015, 2016,
2017 & 2018
Για το έτος 2018
Για τα έτη 2018 & 2019
Για το έτος 2018
Για τα έτη 2018 & 2019
Για το έτος 2019
Για το έτος 2018
Για το έτος 2018
Για το έτος 2018
Για τα έτη 2017 & 2018
Εγγραφή & συνδρομή
έτους 2018
Για το έτος 2018
Εγγραφή & συνδρομή
έτους 2018
Για το έτος 2018
Για το έτος 2018

18.

Κυρία

ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

50,00

Για τα έτη 2017 & 2018

19.

Κυρία

ΚΥΡΚΙΛΗ ΡΙΡΗ

25,00

Για το έτος 2018

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σημείωση: Αναγράφονται μόνον όσο κατέβαλαν τη συνδρομή τους κατά το χρονικό
διάστημα από 1ης Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου 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.
ΧΡΗΜ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΣΟ ΣΕ €

Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Αντγος ε.α.

ΠΑΠΑΝΕΣΤΩΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2.

Τχης ε.α.

ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

25,00

3.

Κυρία

ΚΥΡΚΙΛΗ ΡΙΡΗ

25,00

(Πρακτικά και ψηφιακοί δίσκοι)

1.000,00

Ο Ταμίας
Σχης ε.α. Ευάγγελος Γατσούλης

Βιβλιο
παρουσιάσεις

 Μετά την ολοκλήρωση της αναπαραγωγής των πρώτων αντιγράφων ψηφιακών δίσκων, αποφασίσθηκε η διάθεση εκ παραλλήλου με τα βιβλία των πρακτικών, των DVD της ημερίδας Κύπρου.
• Η ημερίδα για τις επιχειρήσεις των Δυνάμεων Καταδρομών εναντίον του ΑΤΤΙΛΑ στην Κύπρο, οργανώθηκε από την Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών
(ΛΚΙ), έλαβε χώρα αρχικά στην Αθήνα την 09 Νοεμβρίου 2016 στο Πολεμικό
Μουσείο και επαναλήφθηκε την 10 Ιουνίου 2017 στη Θεσσαλονίκη στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Καταδρομέων
και Ιερολοχιτών Μακεδονίας.
• Το περιεχόμενο του βιβλίου πρακτικών της ημερίδας (220 σελίδων μεγέθους Α5, ISBN 978-618-83135-0-7) αφορά στην απομαγνητοφώνηση και
ακριβή 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) αποτελούν την διαρκείας περίπου 6 ωρών οπτικοακουστική παρουσίαση των παραπάνω. Υπάρχει δυνατότητα 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 εμπορικά, αλλά θα αποτελεί έσοδο οικονομικής ενίσχυσης της Λέσχης για απόσβεση των εξόδων παραγωγής τους.
• Η παραλαβή είναι δυνατόν να γίνει από τα γραφεία της Λέσχης.
• Οι εκτός Αττικής θα πρέπει να ρυθμίσουν την παραλαβή μέσω κάποιας εταιρίας ταχυμεταφορών, με έξοδά τους.
 Παραγγελίες μέσω gengrammateasleschis@gmail.com.
Η αίτηση θα πρέπει να αναγράφει ονοματεπώνυμο, αριθμό αντιτύπων (βιβλίου ή κασετίνας δίσκων), παραλαβή ή όχι από τα γραφεία. Θα δοθεί προτεραιότητα στα μέλη της ΛΚΙ.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
Ο Αντιστράτηγος ε.α. κύριος ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΒΑΪΤΣΑΣ κατέθεσε το χρηματικό
ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ για οικονομική ενίσχυση της Λέσχης,

TA NEA THΣ ΛEΣXHΣ
KATAΔPOMEΩN & IEPOΛOXITΩN

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

Τριμηνιαίο όργανο της Λέσχης Kαταδρομέων & Iερολοχιτών
ΚΩΔ. 01 6392

των εκλιπόντων Στρατηγών ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΥΡΚΑΦΑ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης τον 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

ΓPAΦEIA:
Μαυρομιχάλη 15
Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ
Tηλ. 210 3235907 &
Fax: 210 3213534
www.lki.gr • e-mail: info@lki.gr
info.contactlki@gmail.com
ΣYNTAΣΣETAI
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Τεχνολογία Ειδικών Επιχειρήσεων

Η

καθημερινότητα στη χρήση ηλεκτρονικών
μέσων επικοινωνιών, μας έχει κάνει όλους
να θεωρούμε πλέον τους υπολογιστές και
τα κινητά, κάτι ..πολύ απλό, ξεχνώντας τους αιώνες ερευνών και προσπαθειών των επιστημόνων που ασχολήθηκαν και αφιέρωσαν τη ζωή
τους ακόμη γι’ αυτά τα επιτεύγματα της φυσικής
επιστήμης, με την «τιθάσευση» των ηλεκτρομαγνητικών (Η/Μ) κυμάτων. Οι εκπομπές και οι λήψεις σημάτων, μηνυμάτων και εικόνων γίνεται
σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο με τη χρήση των επικοινωνιακών δορυφόρων.
Αυτή η εξέλιξη επέδρασε αφάνταστα και στην
στρατιωτική τεχνολογία των επικοινωνιών.
Παρ’ όλα αυτά, ακόμη δεν έχει γίνει κατορθωτή,
η δυνατότητα εύκολης ασύρματης επικοινωνίας
των μαχητών, μέσα από εμπόδια όπως είναι το
έδαφος, οι πέτρινοι όγκοι και το νερό, όπου τα
ηλεκτρομαγνητικά κύματα αδυνατούν να διαπεράσουν στον επιθυμητό βαθμό.
Η ηχητική και η … οπτική επικοινωνία, επικρατούν περισσότερο στο νερό! Οι βατραχάνθρωποι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα οπτικά
σήματα για να επικοινωνούν μεταξύ τους και λίγο ίσως τα υδρόφωνα. Οι ερευνητές της DARPA,
(Defense Advanced Research Projects Agency)
δηλαδή της Υπηρεσίας Έρευνας Προηγμένης Αμυντικής Τεχνολογίας των ΗΠΑ, εξακολουθούν
την προσπάθεια της επίλυσης του προβλήματος,
ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τα Η/Μ κύματα ακόμη και στο νερό και σε υπόγειες στοές
ή σπηλιές, εργαζόμενοι επάνω στο ερευνητικό
πρόγραμμα που ονομάζεται AMEBA (A Mechanically Based Antenna) δηλαδή σε ελεύθερη μετάφραση “μηχανική κεραία”.
Η βάση του ερευνητικού προγράμματος είναι η
πλήρης εκμετάλλευση των ραδιοκυμάτων των υπερβολικά χαμηλών και χαμηλών συχνοτήτων
ULF, (Ultra Low Frequency) και ELF (Extremely
Low Freqency) αυτών που κυμαίνονται μεταξύ
μερικών εκατοντάδων Hertz και μέχρι 3 KiloHertz (Khz) και μπορούν να διαπεράσουν αγώγιμα υλικά όπως νερό, έδαφος, βράχους, μέταλλα
και κτίσματα. Παράλληλα, με τις πολύ χαμηλές
συχνότητες VLF (Very Low Frequency) που κυ-

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Γράφει ο Αντγος ε.α. Νικόλαος Λάζαρης

Το πρόγραμμα ΑΜΕΒΑ θα μπορεί να επιτρέπει την την ασύρματη υποβρύχια επικοινωνία
μέσα στο νερό και σε βάθος στη θάλασσα, αλλά και υπόγεια στο έδαφος, όπως και απ’
ευθείας μεταξύ μαχητών σε αποστάσεις εκατοντάδων ή και χιλιάδων χιλιομέτρων
μακριά. (Πηγή DARPA)

μαίνονται από 3 Khz μέχρι 30 Khz, ανοίγονται επιπρόσθετες δυνατότητες επικοινωνιών διότι σε
αυτά τα μήκη κύματος, ο ατμοσφαιρικός διάδρομος μεταξύ της επιφάνειας της Γης και της ιονόσφαιρας συμπεριφέρεται σαν ένας κυματοδηγός
μέσω του οποίου τα σήματα μπορούν να μεταδοθούν σχεδόν σε όλον τον πλανήτη.
Οι βατραχάνθρωποι, αν το πρόγραμμα ευοδωθεί, θα μπορούν να χρησιμοποιούν κανάλια
συχνοτήτων ULF και να επικοινωνούν μεταξύ
τους, με υποβρύχια, πλοία, UAVs, πλωτούς σημαντήρες-αναμεταδότες ή και με την ξηρά, για
την ανταλλαγή απλών μηνυμάτων κειμένου. Οι
υπόγειες ασύρματες επικοινωνίες, μέσα σε βαθιά καταφύγια, ορυχεία, υπονόμους, ή σπηλιές
θα μπορούν επίσης να είναι εφικτές. Επί πλέον,
λόγω του φαινομένου του ατμοσφαιρικού κυμα-

τοδηγού που δημιουργείται στο επίπεδο των συχνοτήτων VLF, ανάλογα συστήματα επικοινωνιών θα μπορούν να επιτρέπουν την επικοινωνία
μεταξύ επίγειων τμημάτων με φωνή ή κείμενο
από την μία άκρη του πλανήτη στην άλλη.
Βέβαια, μέχρι σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί οι
παραπάνω συχνότητες, με τις κλασικές μεθόδους με μεγάλο όμως κόστος για κατασκευή δομών εκπομπής. Επειδή τα μεγάλα μήκη κύματος
απαιτούν και ψηλότερες κεραίες, κατασκευάσθηκαν στο παρελθόν τεράστιοι πύργοι κεραιών
ύψους εκατοντάδων μέτρων, για να μπορούν να
στείλουν μήνυμα σε μεγάλες αποστάσεις.
Με το πρόγραμμα ΑΜΕΒΑ, επιδιώκεται η κατασκευή όχι απλά μικρών, αλλά ατομικών φορητών κεραιών, με τις οποίες οι μαχητές είτε στην
ξηρά είτε στην θάλασσα, είτε βαθιά στο έδαφος,

θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, με
τη βάση τους ή με άλλα μέσα υποστήριξης. Το
νέο σύστημα δεν θα στηρίζεται σε ηλεκτρονικά
κυκλώματα και ενισχυτές ισχύος για τη δημιουργία ηλεκτρικών ταλαντώσεων που μέσω των κεραιών δημιουργούν ραδιοκύματα. Οι νέου τύπου κεραίες VLF, ULF θα παράγουν σήματα με
υλικά κινούμενα μηχανικά, που θα δημιουργούν
ισχυρά ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία.
Η ιδέα είναι τόσο απλή, όπως αν πάρουμε ένα μαγνήτη ή έναν ηλεκτρίτη, (ένα μονωτικό υλικό, όπως ένα κύλινδρο χαλαζία - διοξείδιο του
πυριτίου - στον οποίο τα αρνητικά και τα θετικά
ηλεκτρικά φορτία είναι μόνιμα χωρισμένα και
δημιουργούν ένα δίπολο) και τον κινήσουμε με
τέτοιο ρυθμό, ώστε να δημιουργούνται συχνότητες ULF και VLF.
Το πρόβλημα που ζητά τη λύση του, είναι πώς
θα μπορέσουμε να κατασκευάσουμε ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία με κατασκευές μικρότερου
όγκου και βάρους και με τις μικρότερες απαιτήσεις ενέργειας, που έχουν επιτευχθεί έως τώρα.
Αυτό σημαίνει καινοτομίες στην κατασκευή υλικών και ηλεκτριτών, δηλαδή στην χημική σύνθεση, στη σχεδίαση και στην μηχανολογία.
Εδώ πλέον επεμβαίνει η ιδιωτική πρωτοβουλία και η καινοτομία αναζητείται μέσα από διαδικασίες διαγωνισμού. Η DARPA, είχε σχεδιάσει
σαν ημέρα υποβολής προτάσεων τις 6 Ιανουαρίου του 2017, αφού είχε αναρτήσει σε ικανό
χρονικό διάστημα πριν, την προκήρυξη για την υποβολή προτάσεων. Ήδη αρκετές εταιρείες ανέλαβαν να φέρουν σε πέρας τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του προγράμματος, επιστρατεύοντας
τα καλύτερα “μυαλά” τους στην έρευνα.
Πάντως οι υποβρύχιες επικοινωνίες, που ήταν
και ... θέμα διπλωματικής εργασίας από φοιτήτριες σε κάποιο εκπαιδευτικό μας ίδρυμα στο παρελθόν, απασχολούν πολύ τους βατραχανθρώπους.
Πηγή: Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Έρευνας Προηγμένης Αμυντικής Τεχνολογίας των ΗΠΑ, DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) (https://
www.darpa.mil/news-events/2016-12-16) Ανάκτηση 03 Δεκεμβρίου 2018

Η «ταυτότητα» των Ειδικών Δυνάμεων

Υ

πό την κάλυψη του σκότους ξεκίνησε η καταδρομική
δύναμη, τη διείσδυσή της εντός της εχθρικής περιοχής,
από δύσβατο, ορεινό δρομολόγιο.
Ο ΑΝΣΚ (Αντικειμενικός Σκοπός) της καταδρομικής δύναμης, ήταν βάση ανταρτών-τρομοκρατών που είχαν εντοπισθεί από την Υπηρεσία Πληροφοριών, κοντά στα σύνορα ,
εντός της εχθροκρατούμενης περιοχής.
Πριν από ένα μήνα περίπου, σώμα ανταρτών, εξορμώντας
από αυτή τη βάση, είχε επιτεθεί αιφνιδιαστικά σε στρατιωτικό φυλάκιο της κοντινής παραμεθόριας πόλης και είχε
σκοτώσει τη φρουρά, συνολικά 17 στρατιώτες.
Η έγκριση για την υλοποίηση αυτής της επιχείρησης, δόθηκε απ’ ευθείας από τον πρωθυπουργό της χώρας, για λόγους αντεκδίκησης, γνωρίζοντας ότι αυτοί οι αντάρτες, ενεργούσαν κάτω από την «ανοχή» και καθοδήγηση της γείτονος
χώρας, με την οποία οι σχέσεις δεν είναι καθόλου φιλικές.
Η επιλογή του προσωπικού και η συγκρότηση της καταδρομικής δύναμης έγινε από δύο επίλεκτες μονάδες Καταδρομών-Αλεξιπτωτιστών, εφαρμόζοντας την αρχή «προσαρμογή προσωπικού και υλικού στον στόχο».
Η καταδρομική δύναμη που συγκροτήθηκε για την συγκεκριμένη αποστολή, οργανώθηκε σε τρία τμήματα κρούσεως
και ένα τμήμα υποστηρίξεως με πολυβόλα, φορητούς όλμους και φλογοβόλα.
Τα τμήματα ήταν των 24 ανδρών, υποδιαιρούμενα αντίστοιχα σε δύο ομάδες των 12 ανδρών. Συνολικά η όλη δύναμη ήταν των 100 ανδρών.
Η διείσδυση προς την εχθρική περιοχή έγινε επί τεσσάρων δρομολογίων, ώστε να μην γίνει εύκολα αντιληπτή η
δύναμη. Παράλληλα, μονάδες πυροβολικού, της περιοχής,
έβαλαν κατά εχθρικών στόχων, για να καλύψουν τον θόρυβο της κίνησης και παράλληλα να εκτρέψουν την προσοχή
των εχθρικών φυλακίων, που υπάρχουν κατά μήκος της μεθορίου των 250 χιλιομέτρων.
Γύρω στα μεσάνυχτα άρχισε η διείσδυση, με τη χρήση διοπτρών νυκτερινής όρασης και σκοπευτικών νύκτας, επάνω
στα τυφέκια Tavor.

Γράφει ο Αντγος ε.α. Νικόλαος Λάζαρης
Όταν προσέγγισαν τους απομονωμένους ορεινούς οικισμούς που «φιλοξενούσαν» τη βάση ανταρτών, αφού απομόνωσαν την περιοχή, έκαναν βίαιη προσβολή κάνοντας χρήση
πυρών και φλογοβόλων, για να κατακάψουν όλα τα υλικά
που διέθεταν οι αντάρτες. Τα φλογοβόλα τύπου RPO7, προκάλεσαν θερμοκρασίες που φτάνουν τους 3.000 βαθμούς
Κελσίου, κάνοντας στάχτυ και λιώνοντας τα πάντα!
Συνολικά κατέστρεψαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης
που είχε διάρκεια 5 ωρών, πέντε εγκαταστάσεις, και σκότωσαν περίπου 50 αντάρτες!
H αποχώρηση και η επιστροφή της καταδρομικής δύναμης
στην φίλια περιοχή, έγινε από τα ίδια δρομολόγια, τα οποία χρησιμοποιούσαν και οι αντάρτες για να κινούνται στην περιοχή.
Ένα πολύ καλό σενάριο για άσκηση ειδικών επιχειρήσεων,
το οποίο όμως είναι απόλυτα αληθινή ιστορία που συνέβη πριν
από δυο χρόνια, στην αμφισβητούμενη περιοχή του Κασμίρ!
Τα κράτη είναι η Ινδία και το Πακιστάν. Οι αντάρτες ήταν
πακιστανικής «επιρροής». Η καταδρομική δύναμη ήταν ινδική, από τις μονάδες 4ο και 9ο Κομάντο-αλεξιπτωτιστών του
ινδικού στρατού. και διείσδυσαν από τις περιοχές Κελ, Τουτμαρί, Γκάλι, Τεκρί και το φυλάκιο Μπάαλνοϊ στον τομέα
Μεντάρ. Και όλα αυτά, γραμμένα στον τύπο1.
Ο τρόπος αποδέσμευσης όλων αυτών των πληροφοριών αμέσως στα ΜΜΕ, προφανώς για πολιτικούς σκοπούς,
δημιούργησε μεγάλη ανησυχία στους ινδικούς στρατιωτικούς κύκλους2, θα μπορούσε να πει κάποιος, δικαιολογημένα. Αποκαλύφθηκε ο τρόπος δράσης ειδικών τμημάτων,
η τεχνική που ακολουθούν, τα υλικά τους και ο εξοπλισμός
τους. Καθόλου άγνωστο σε μας!
Εδώ είναι το κρίσιμο σημείο, που πρέπει κανείς να σκεφθεί, ότι η ασφάλεια προσωπικού και πληροφοριών, είναι
υψίστης σημασίας για την επιτυχία μιας ειδικής επιχείρησης.
Οι βασικοί κανόνες που πρέπει ΠΑΝΤΑ να τηρούνται για τις
Ειδικές Δυνάμεις είναι:

Ινδοί κομάντος-αλεξιπτωτιστές (φωτ. αρχείου)

•
•
•
•

Ανωνυμία
Αποφυγή φωτογράφησης προσωπικού και υλικών
Χαμηλό προφίλ ασκήσεων
Τήρηση μυστικότητας σε ακολουθητέα τακτική και τεχνική
Το μόνο που επιτυγχάνεται, αναλύοντας υλικά και ασκήσεις
δικών μας μονάδων, ασκώντας δημόσια κριτική σε τυχόν αδυναμίες και παραλείψεις, βγάζοντας στον αέρα νέο εξοπλισμό
και φωτογραφίες προσωπικού, είναι να δίνεται μασημένη τροφή στα ενδιαφερόμενα όργανα πληροφοριών (εχθρικά και μη)
και να ωφελούνται οικονομικά κάποια μέσα ενημέρωσης με
την πρόκληση ενδιαφέροντος του κοινού τους, ενώ εκτίθενται
τελικά σε μεγάλο κίνδυνο δικές μας μονάδες και προσωπικό.
Η ταυτότητα των Ειδικών Δυνάμεων πρέπει πάντα να μένει μυστική! Μένει; Η απάντηση δυστυχώς βρίσκεται στον
έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο!
1. Εφημερίδα “India Today” 05 Οκτωβρίου 2016 (https://www.
indiatoday.in/india/story/surgical-strike-pok-para-special-forces-indiaarmy-pakistan-345133-2016-10-05) Ανάκτηση 03 Δεκεμβρίου 2018
2. Εφημερίδα “The Hindu” 05 Οκτωβρίου 2016 (https://www.thehindu.
com/news/national/“Hide-Special-Forces’-signature”/article15472316.
ece) Ανάκτηση 03 Δεκεμβρίου 2018
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Χριστούγεννα στο Μέτωπο
συνέχεια από τη σελ. 1
βλέπουν; Ἀσφαλῶς οἱ περισσότεροι θὰ εἶναι
στὰ σπίτια τους, μερικοὶ καὶ στὴν ἐκκλησία τοῦ
χωριοῦ τους.
Ἑτοιμασίες. Βήματα ἀπὸ τὸ μονοπάτι, ποὺ
εἶχα προσδιορίσει γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Δεναξᾶ καὶ τοῦ Πράγια, μὲ ἔκαναν νὰ τρέξω
πρὸς τὰ ἐκεῖ.
—Καλῶς ὥρισες, Δεναξᾶ· τί γίνεται, βρὲ
παιδί; ποῦ εἷναι ὁ Πράγιας;
—Γειά σου, κὺρ λοχία· χρόνια πολλά· μὲ τὸ
καλὸ στὰ σπίτια μας, καὶ τοῦ λόγου σου μὲ
μακρὺ σπαθί.
Μὲ μακρὺ σπαθί· ὥστε τὸ καταλάβαιναν οἱ
στρατιῶτες μου, ὅτι κάτι μπορoῦσε νὰ βγῆ καὶ
γιὰ μένα ἀπὸ τὴ νίκη, σκέφτηκα.
—Ὁ Πράγιας, κὺρ λοχία, ἐξακολούθησε ὁ
Δεναξᾶς, ψήνει τὸ κρέας κάτω στὴ ρεματιά· σὲ
μιὰ ὥρα θὰ εἶναι ἕτοιμο· ἕξη ὀκάδες χοιρινὸ
πρώτης γραμμῆς· ἔχομε κι ἁλάτι καὶ πιπέρι·
ἕνα παγούρι κονιάκ, τρία κουτιὰ λουκούμια καὶ
δυὸ ψωμιὰ χωριάτικα, φίνα· μοῦ εἶπε ὁ ὑποσιτιστής, ότι θά μᾶς στείλουν καὶ χριστόψωμα,
ἀλλὰ αὐτά, νὰ σοῦ πῶ, κὺρ λοχία, δὲν τὰ περιμένω· εἶδα νὰ δουλεύουν δυὸ τρεῖς στοὺς
φούρνους, ἀπὸ ἐκείνους, ποὺ δὲν ἔλεγαν καλημέρα σὲ φούρναρη στὴν πατρίδα.
—Ἄφησε τὰ σακκίδια, Δεναξᾶ, ἀπέξω ἀπὸ
τὸ καλύβι καὶ πήγαινε, παιδί μου, νὰ βοηθήσης
τὸν Πράγια.
Πραγματική λειτουργία Ἔφυγε κι ἐγὼ
τράβηξα στὸ καλύβι. Τοὺς βρῆκα ὅλους νὰ
κοιμοῦνται.
—Ἔ, παιδιά, σηκωθῆτε, τοὺς εἶπα ἐπιτα-

κτικά· δὲ σεβάστηκα ἐκείνη τὴ στιγμὴ τὸν
ὕπνο τους.
Ξαφνιασμένοι πετάχτηκαν ὅλοι ἐπάνω καὶ
ἅπλωσαν τὰ χέρια στὰ τουφέκια,
—Τί εἶναι; τί τρέχει, κὺρ λοχία; Εἶχαν συνηθίσει τόσον καιρὸ σὲ τέτοια ξυπνήματα.
—Καθίστε κάτω, τοὺς εἶπα· ἀφῆστε τὰ ὅπλα
δὲν εἶναι τίποτε· κάτι ἤθελα νὰ σᾶς πῶ.
Κάθισαν ὁ ἕνας δίπλα στὸν ἄλλο, τακτοποιώντας τοὺς μανδύες καὶ τὶς παλάσκες τους,
ποὺ τόσον καιρὸ τώρα ἔγιναν ἀναπόσπαστες
ἀπὸ τὴν τουαλέττα τοῦ ὕπνου τους.
—Ἀκοῦστε, παιδιά, νὰ σᾶς πῶ. Τέτοια μέρα
καὶ ὥρα — ἦταν περασμένα μεσάνυχτα — οί
καμπάνες στὰ χωριὰ καὶ στὶς πόλεις χτυποῦν
καὶ οἱ Χριστιανοὶ πηγαίνουν στὴν ἐκκλησία, νὰ
γιορτάσουν τὴ γέννηση τοῦ Χριστοῦ μας καὶ νὰ
τοῦ ζητήσουν τὴν εὐλογία του. Κι ἐμεῖς ἐδῶ
ἐπάνω, ποὺ εἴμαστε, δὲν πάψαμε νὰ εἴμαστε
Χριστιανοὶ καὶ νὰ ἔχωμε ἀκόμη περισσότερη
ἀνάγκη ἀπὸ τὴ βοήθειά του. Γι’ αὐτὸ κι ἐγὼ σᾶς
ξύπνησα, νὰ κάνωμε τὴν προσευχή μας καὶ νὰ
ποῦμε κανένα χριστουγεννιάτικο τροπάριο· ἐγὼ
ξέρω μερικά, καί, ἂν ξέρη καὶ κανένας ἀπὸ σᾶς,
τὸ λέει· δὲν ἔκανα καλά, παιδιά;
—Καλὰ ἔκανες, κὺρ λοχία.
Γονάτισα καὶ γονάτισαν καὶ οἱ στρατιῶτες
μου· ἔκανα τὸ σταυρό μου, τὸν ἔκαναν κι αὐτοὶ
μὲ τὸ κεφάλι κάτω.
—«Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε...»,
ἀκούστηκε σιγανή, ραγισμένη ἀπὸ τὴ συγκίνηση, ἡ φωνή μου.
Μερικοὶ στρατιῶτες μου σταυροκοποῦνται

Η Aπελευθέρωση της ΛΗΜΝΟΥ
συνέχεια από τη σελ. 1
χίες : 3 τεθωρακισμένες, 2 ορεινές, 4 πεζικού, η επίλεκτη Μεραρχία των SS «Αδόλφος Χίτλερ», την οποία διοικούσε ο
Στρατάρχης Σεπ Ντίτριχ, 2 Συντάγματα πεζικού της επίλεκτης
Ταξιαρχίας της Λειψίας, αεροπορική δύναμη 10.000 αλεξιπτωτιστών με 800 αεροπλάνα μεταξύ των οποίων τα περίφημα «Στούκας».
Στις 9 Απριλίου κατέλαβαν τη Θεσσαλονίκη, 27 Απριλίου
την Αθήνα και μέχρι τέλους Μαΐου ολόκληρη τη χώρα.
Οι Λήμνιοι στρατιώτες από την Αλβανία με τη Μεραρχία
Αρχιπελάγους, μετά τη συνθηκολόγηση, βάδισαν συντεταγμένα μέχρι τα Τρίκαλα, εκεί παρέδωσαν τον οπλισμό τους και
με τα πόδια, οι περισσότεροι βάδισαν προς Θεσσαλονίκη και
άλλοι προς Βόλο, προκειμένου να βρουν μέσο για να έρθουν
στη ΛΗΜΝΟ.

Οι Γερμανοί στη Λήμνο

Οι Γερμανοί φτάνουν στο Νησί στις 25 Απριλίου 1941, ημέρα Παρασκευή, της Ζωοδόχου Πηγής. Η κατάληψη έγινε από 2 τάγματα του 382 Συντάγματος, της 164ης Μεραρχίας
Πεζικού. Διοικητής ο Συνταγματάρχης Wilhelm Beukemann.
Εγκαταστάθηκαν σε επιλεγμένα σημεία του νησιού και άρχεται η Γερμανική Κατοχή της ΛΗΜΝΟΥ. Τα Γερμανικά στρατεύματα απ’ τη Λήμνο, διαρκώς μετακινούνταν ανάλογα με τις ανάγκες του Ανατολικού Μετώπου.
Από το καλοκαίρι του 1943 με την συνθηκολόγηση της Ιταλίας, οι δυνάμεις ενισχύονται λόγω της παρουσίας στα νησιά του Αιγαίου του Ιερού Λόχου και των Βρετανών καταδρομέων. Συνολικά απ’ τη Λήμνο πέρασαν περί τις 9.000 άνδρες
της Βέρμαχτ με το ανάλογο πολεμικό υλικό.
Επί τριάμισι χρόνια επιδίδονται σε έργα κυρίως αμυντικά
αλλά και υποδομών, εκβάθυνση του λιμένος Μούδρου και λιμενοβραχίονα, κτηριακές εγκαταστάσεις διοίκησης και αποθήκες, θωράκιση του Νησιού με 20 περιφερειακά φυλάκια ακτών. Το αεροδρόμιο Λήμνου, ως έδρα της 126ης Σμηναρχίας
Ναυτικής Αναγνώρισης, τη Βάση υδροπλάνων Μούδρου, όπου η 7η Μοίρα υδροπλάνων Arado, θαλάσσιας διάσωσης.
Τα έργα εκτελούνται από 2 Τεχνικές εταιρίες, που έφεραν
από Θεσσαλονίκη με 2.000 εργάτες που υπάγονται στη Στρατιωτική Βάση Μούδρου.
Ιδού τί γράφει ο Λημνιός Ιερολοχίτης και μετέπειτα αξιωματικός του Μηχανικού, Υποστράτηγος Πατεράκης Ελευθέριος (φωτό αριστερά), για την αμυντική θωράκιση
της ΛΗΜΝΟΥ, την οποία καλώς εγνώριζε, ως δευτεροετής της Σχολής Ευελπίδων και στρατιωτικός σύμβουλος
του τοπικού ΕΑΜ:
«Η Λήμνος από την εδαφική και φυσική της μορφολογία, διακρίνεται από

διαρκῶς καὶ ἄλλοι σταματοῦν γιὰ λίγο, γιὰ νὰ
ξαναρχίσουν πάλι· ὅλοι μουρμουρίζουν καὶ
βοηθοῦν. Τὰ δάκρυά μας κατρακυλοῦν στὶς
ἄπλυτες γενειάδες μας· ἡ συγκίνηση μᾶς παραλύει τὰ σαγόνια καὶ μᾶς κόβει τὴ φωνὴ στὸ
λαρύγγι.
Δὲν ξέρω πῶς τελείωσε ἐκεῖνο τὸ τροπάρι·
ἕνας στρατιώτης ἀρχίζει τώρα δυνατώτερα:
—«Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν ὑπερούσιον
τίκτει...».
Βοηθοῦμε ὅλοι, κρατοῦμε τὸ ἴσο. Ἡ πρώτη
συγκίνηση πέρασε καὶ ἡ ψαλμωδία μας τώρα
ἀκούγεται πιὸ ἁρμονική. Δυὸ στρατιῶτες μου
κρυφομιλοῦν καὶ πιάνοντας τὰ τουφέκια τους
ἑτοιμάζονται νὰ βγοῦν. Τοὺς κοίταξα στὰ μάτια.
―Νὰ ἔρθουν κι ἐκεῖνοι οἱ καημένοι, ν’
ἀκούσουν λίγη λειτουργία, μοῦ εἶπαν καὶ ὑπονοοῦσαν τοὺς διπλοσκοπούς.
Κι ἔφυγαν.
Τὰ λόγια αὐτὰ μὲ συγκίνησαν τόσο πολύ,
ποὺ νόμισα γιὰ μιὰ στιγμή, ότι θὰ σταματήση
ἡ καρδιἀ μου. Τὸ στῆθος μου στένευε, τὰ
μάτια μου ἔτρεχαν, τὁ σῶμα μου ἔτρεμε. Λειτουργία! Πραγματικὴ λειτουργία ἀπὸ
ἀνθρώπους ποὺ εἶχε ἐξαγνίσει ὁ πόλεμος καὶ
ποὺ τὴν καρδιά τους πλημμύριζαν τὰ πιὸ εὐγενικὰ αἰσθήματα. Ἠταν πραγματικὴ προσευχὴ
ἐκείνη
―«Ἡ γέννησίς Σου, Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν»,
ψάλλαμε τώρα. Τὴ στιγμὴ ἐκείνη οἱ διπλοσκοποί, ποὺ τοὺς ἄλλαξαν οἱ ἄλλοι δυό, ποὺ
βγῆκαν πρωτύτερα, πρόβαλαν τὸ κεφάλι τους
στὸ καλύβι. Ἔκαναν τὸ σταυρό τους καὶ
γονάτισαν κι αὐτοί.
Δὲν ξέραμε τίποτε ἄλλο νὰ ποῦμε κι ἡ λειτουργία τελείωσε.

το Δυτικό της ήμισυ, που είναι ορεινό και το άλλο ήμισύ της, το
Ανατολικό, που είναι πεδινό, όπου περιλαμβάνονται ο ιστορικός
κόλπος του Μούδρου και έναντι και Βορείως του Μούδρου ο
κόλπος Μπουρνιά.
Εισχωρούν και οι δύο βαθέως στον κορμό του Νησιού, ως
γεωλογική απειλή, να αποκόψουν το Ανατολικό του τμήμα από
το σώμα του.
Οι δύο αυτοί κόλποι έχουν ο καθένας αντίθετο στρατιωτικό
ρόλο. Ο κόλπος του Μούδρου είναι ευνοϊκός προς τον αμυνόμενο, ενώ ο κόλπος Μπουρνιά είναι ευνοϊκός προς τον επιτιθέμενο. Μαζί δε με το παρεμβαλλόμενο μεταξύ των κόλπων αεροδρόμιο, συναποτελούν τον ζωτικό στρατιωτικό χώρο της ΛΗΜΝΟΥ.
Η γεωγραφική θέση της ΛΗΜΝΟΥ και οι σπάνιες φυσικές δυνατότητες του Κόλπου του Μούδρου, ιδανικές στο να εξυπηρετήσουν θαλάσσιες επιχειρήσεις σύγχρονων πολεμικών και εμπορικών πλοίων, ανέδειξαν την ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία της ΛΗΜΝΟΥ και επιβεβαιώθηκε τούτο, σε όλους τους
πολέμους του περασμένου αιώνα:
Στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912 – 13, στην Εκστρατεία
της Καλλίπολης με βάση εξόρμησης τον Μούδρο το 1915 και
στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με την Κατοχή και τον τρόπο της
αμυντικής οργάνωσης της ΛΗΜΝΟΥ από τους Γερμανούς, διότι βάσει σχεδίου, εκμεταλλευόμενοι την γεωγραφική και γεωστρατηγική θέση της, θα εξυπηρετούσαν δύο σκοπούς:
α) Να υποστηρίξουν τις χερσαίες προς Βορρά και Ανατολάς
επιχειρήσεις των κατά της Σοβιετικής Ένωσης και
β) Να ελέγχουν την θαλάσσια πύλη του Ελλησπόντου, όταν
δε νικήσουν να φτάσουν στα πετρέλαια της Μοσούλης και να
αναβιώσει ο άξονας Βερολίνου – Βαγδάτης με τη σύμπραξη της
Τουρκίας, όπως στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ως προς τον τρόπο αμυντικής οργάνωσης του Νησιού, οι εξελίξεις μέχρι τότε των όπλων και μάλιστα του άρματος μάχης,
ξεπέρασαν την χρησιμότητα των οχυρωμένων θέσεων και μόνον τα ευέλικτα επί του εδάφους ναρκοπέδια και το ομοίως ευέλικτο πυροβολικό, αποτελούσαν τον ενδεδειγμένο τρόπο υποστήριξης του αμυντικού αγώνα.
Πραγματοποιήθηκε η αμυντική οργάνωση ως ακολούθως:
Στην κυρία αμυντική προσπάθεια που ήταν ο Κόλπος Μπουρνιά, είχαν τοποθετήσει τέσσερα (4) παράκτια βαρέα πυροβόλα,
μακρού βεληνεκούς, στη θέση Παλιοπορτόρια και Σμούλα. Είχαν ναρκοθετήσει με αντιαρματικές και κατά προσωπικού νάρκες, όλες τις πιθανές προσβάσεις των ακτών του Κόλπου προς
τον ζωτικό χώρο.
Επιπλέον τέσσερα (4) ομοίως βαρέα πυροβόλα είχαν τοποθετηθεί στον όρμο Κοντιά, ως και ναρκοθετήσεις στις πιθανές
προσβάσεις των Ανατολικών ακτών».
Αυτά μεταξύ πολλών άλλων μου επεσήμανε ο Στρατηγός
Πατεράκης.

Η Συνθηκολόγηση των Ιταλών
και η αρχή του τέλους του πολέμου

Τον Φεβρουάριο του 1943 έχουμε την αρχή του τέλους

Ἡ συγκίνησή μας. Οἱ στρατιῶτες μου σταυροκοπιόνταν ἀκόμη, ὅταν γύρισα μὲ τὸ
σακκίδιο, ποὺ εἶχε ἀφήσει ἔξω ἀπὸ τὸ καλύβι
ὁ Δεναξᾶς. Ἄνοιξα ἕνα κουτὶ λουκούμια καὶ τὸ
πρότεινα στοὺς στρατιῶτες μου νὰ πάρουν
ἀπὸ ἕνα· τὸ πῆραν. Τοὺς ἔδωσα καὶ τὸ παγούρι
μὲ τὸ κονιάκ.
―Πιέτε λιγάκι, παιδιά, νὰ ζεσταθῆτε καὶ νὰ
εὐχηθῆτε γιὰ τὴ σημερινὴ ἡμέρα.
Ἥπιαν ὁλοι καὶ τελευταῖος ἐγώ. Ἐτρέμαμε
ὁλοι· μερικοὶ δὲν μπορούσαμε οὔτε νὰ εὐχηθοῦμε· σηκώναμε μόνο τὸ παγούρι στὴν ὑγειὰ
τῶν ἄλλων, χωρὶς νὰ μιλοῦμε καθόλου.
Νὰ καὶ ὁ Δεναξᾶς μὲ τὸν Πράγια μὲ τὸ
ψημένο κρέας τεμαχισμένο σ’ ἕνα ἀντίσκηνο·
οἱ στρατιῶτες τὰ ἔχασαν.
―Ἄ! κὺρ λοχία, ποιός τὸ περίμενε!
Κι ἔνιωθα τὰ χέρια τους νὰ μοῦ χαϊδεύουν
τὰ γένεια, τὰ μαλλιά, τὶς πλάτες· ἡ εὐγνωμοσύνη τους γιὰ τὴ μικρή μου φροντίδα γι’
αὐτοὺς μιὰ τέτοια μέρα ξέσπασε στὰ χάδια
ἐκεῖνα. Πόσο ἤμουν εὐχαριστημένος γιὰ τὴ
δική τους εὐχαρίστηση.
―Ἐμπρός, παιδιά· τρῶτε καὶ ὁ Θεὸς νὰ
δώση τὸ Πάσχα νὰ τὸ κἀνωμε στὰ σπίτια μας
νικητές.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι, ὅτι ὅλοι ψαχουλεύαμε,
χωρὶς νὰ τρώη κανείς. Ἡ συγκίνηση μᾶς εἶχε
κόψει τελείως τὴν ὄρεξη.
Ὅποτε τὰ θυμήθηκα τὰ Χριστούγεννα
ἐκεῖνα, ποτὲ δὲν μπόρεσα νὰ συγκρατήσω τὴν
καρδιά μου νὰ μὴν τρέμη καὶ τὰ μάτια μου νὰ
μὴν τρέχουν...
Χαράλαμπος Βασιλογιώργης
Πηγή : Αναγνωστικό ΣΤ’ Δημοτικού 1952

του Γ΄ Ράιχ μετά από τις οδυνηρές ήττες σε Στάλινγκραντ
και Άφρικα Κορπς.
Στις 9 Σεπτεμβρίου 1943 το BBC και ο σταθμός του Καΐρου μετέδωσαν την συνθηκολόγηση της Ιταλίας με τους Συμμάχους και η νέα κυβέρνηση προέτρεπε τις ιταλικές δυνάμεις
στην Ελλάδα να αλλάξουν στρατόπεδο.
Γίνεται άμεση απόβαση των δυνάμεων καταδρομών των
Βρετανών και του Ιερού Λόχου στη Λέρο, Κω και Σάμο, όπου
οι Ιταλοί διατηρούσαν ισχυρές Βάσεις. Επακολούθησαν ισχυρότατες συγκρούσεις μεταξύ Γερμανών και Βρετανών, επί ένα και πλέον μήνα, όταν οι Γερμανοί με αποβατικές δυνάμεις
και 6.000 αλεξιπτωτιστές στις 18 Οκτωβρίου κατέλαβαν Λέρο και Σάμο.
Απώλειες για τους Βρετανούς: 1.000 νεκροί και 3.000 αιχμάλωτοι. Μικρές οι απώλειες για τον Ιερό Λόχο.

Ποιός ήταν ο Ιερός Λόχος

Συγκροτείται την 1η Σεπτεμβρίου 1942 στη Μ. Ανατολή από
130 Έλληνες αξιωματικούς και 70 οπλίτες. Διοικητής αναλαμβάνει ο Συνταγματάρχης Τσιγάντες Χριστόδουλος και σταθμεύει
στο κέντρο εκπαιδεύσεως EL-MEADI
έξω από το Κάϊρο. Από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο του 1943, ο Ιερός Λόχος
υπάγεται στην ταξιαρχία του Γάλλου Στρατηγού Lecrek και μάχεται στην Τυνησία.
Τον Ιούνιο του 1943, o Ιερός Λόχος υπό τον Τσιγάντε (φωτό κάτω) εντάσσεται στις Βρετανικές Δυνάμεις Καταδρομών
και σχηματίζουν την Ταξιαρχία Καταδρομών (Raiding Forces)
με διοικητή τον Άγγλο Ταξίαρχο
Turnbull. Έδρα η Χάιφα. Εν τω μεταξύ
ο Ιερός Λόχος έχει αναπτυχθεί σε Σύνταγμα με 3 Μοίρες. Δύο μοίρες καταδρομών και η Τρίτη υποστηρίξεως.
Η δράση του Ιερού Λόχου στο Αιγαίο
αρχίζει με την συνθηκολόγηση της Ιταλίας τον Σεπτέμβριο του 1943, και
κορυφώνεται το καλοκαίρι του 1944
με την απελευθέρωση των νησιών του
Αιγαίου.
Δεν υπάρχει νησί ή βραχονησίδα του Αιγαίου απάτητη απ’
τους Ιερολοχίτες και να μην έχει βαφτεί με το αίμα τους.
Ο Ιερός Λόχος διελύθη τον Σεπτέμβριο του 1945, οι δε άνδρες του απετέλεσαν τη βάση συγκροτήσεως των ΛΟΚ (Λόχο Ορεινών Καταδρομών).
Παράλληλα στα Ελληνικά νησιά του Αιγαίου, έχουμε την
δράση των Συμμαχικών υποβρυχίων με βάσεις εξόρμησης τη
Μάλτα, την Αλεξάνδρεια, το Πορτ Σάιντ και τη Χάιφα. Ό,τι επιπλέει καταβυθίζεται αύτανδρο.
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Τα προηγηθέντα της απελευθερώσεως
της Λήμνου

Καλοκαίρι του 1944, ενεργείται εκ μέρους της Βρετανικής
αντικατασκοπίας, ανάπτυξη δικτύων πληροφοριοδοτών, με
την διείσδυση μεμονωμένων ή ολιγομελών ομάδων πρακτόρων σε επιλεγμένα νησιά του Αιγαίου. Έτσι τα νησιά τίθενται
υπό την εποπτεία των Βρετανικών δυνάμεων καταδρομών
(Raiding Forces), και των ανδρών του Ιερού Λόχου.
Το καλοκαίρι του 1944, τα Βαλκάνια έχουν εκκενωθεί από
τα Γερμανικά στρατεύματα και απ’ την Ελλάδα αποχωρούν με
ταχείς ρυθμούς. Στη Λήμνο, τον Αύγουστο του 1944, με μυστική αποστολή, ως κατάσκοπος, καταφθάνει ο Υπολοχαγός Παλιατσάρας Στράτος (φωτό αριστερά)
με τον ασυρματιστή του Χαλίδα Παλαιολόγο και περιθάλπονται απ’ το τοπικό ΕΑΜ. Ο Παλιατσάρας τακτοποιείται στο σπίτι του Αθανασίου Γιουβάνη, ο δε Χαλίδας με τον ασύρματο στο
Ανδρώνι στο σπίτι του Σταματίου, έναντι της Πυροσβεστικής. Ανήκαν
στην Force 133 των Βρετανικών καταδρομών υπό τον Ταξίαρχο Turnbull
και δρούσαν υπέρ της Βρετανικής αντικατασκοπίας.
Επίσης τον Αύγουστο του 1944 ήρθε στη Λήμνο αποστολή του
Ιερού Λόχου από 7 άνδρες υπό τον Ανθυπολοχαγό Μπόϊκο Κωνσταντίνο (φωτό αριστερά), διασκορπίστηκαν από Σαρδές μέχρι
Κατάλακο σε διάφορες μάντρες και μέσω ασυρμάτου επικοινωνούσαν με το
Στρατηγείο της Σμύρνης. Ο Μπόϊκος με
πλαστή ταυτότητα έπιασε δουλειά στην
Στρατιωτική Βάση του Μούδρου. Τρίτος ασύρματος, του ΕΑΜ, λειτουργούσε στο Λαχτοβόδι υπό την εποπτεία του
δευτεροετούς της Σχολής Ευελπίδων
Πατεράκη Ελ., με ασυρματιστή τον Αρσενικάκη Κυριάκο.
Οι 3 ασύρματοι λειτουργούσαν ανεξάρτητοι, επικοινωνούσαν καθημερινώς με το Στρατηγείο της Σμύρνης, εκεί γινόταν
η διασταύρωση των μηνυμάτων για επαλήθευση και το Στρατηγείο με τα υποβρύχια και τα αεροπλάνα δρούσε αναλόγως.
Τώρα θα ρωτήσετε: Τρεις ασύρματοι στη Λήμνο, κατάσκοποι, οι Γερμανοί δεν πήραν είδηση; Με την άριστη οργάνωσή
τους και τα ραδιογωνιόμετρα δεν εντόπισαν τους ασυρμάτους;
Οι Γερμανοί ήξεραν τα πάντα. Κοίταζαν όμως να σώσουν το
τομάρι τους. Υπήρχε άλλωστε η μυστική συμφωνία με τους
Βρετανούς για ήρεμη αποχώρηση, χωρίς να εφαρμόσουν οι
Ναζί το σχέδιο «Νέρων» δηλαδή ισοπέδωση των πάντων, που
εφήρμοσαν στην ανατολική Ευρώπη με την ίδια τη Γερμανία.

Η αποχώρηση των ηττημένων Γερμανών
από τη Λήμνο

Η αποχώρηση των Γερμανών από τη ΛΗΜΝΟ άρχισε αρχές
του 1944 και εντάθηκε τους τελευταίους 4 μήνες πριν την οριστική εκκένωση της ΛΗΜΝΟΥ 16 Οκτωβρίου 1944. Από το
πολεμικό υλικό που προσπάθησαν να μεταφέρουν σε Θεσσαλονίκη και Σταυρό Χαλκιδικής περίπου διέσωσαν το μισό, λόγω της δράσης των συμμαχικών υποβρυχίων κυρίως και λιγότερο της RAF.
Στις 23 Δεκεμβρίου 1943, έξω από τον κόλπο του Μούδρου,
συμμαχικό υποβρύχιο τορπίλισε και βούλιαξε το φορτηγό
πλοίο “BALCAN” 10.000 τόνων έμφορτο πολεμικού υλικού.
Στις 25 Σεπτεμβρίου 1944 έχουμε τη βύθιση του “SALOMEA” 1.200 τόνων, έμφορτο με πολεμικό υλικό και 450 άνδρες, με ρότα προς Θεσσαλονίκη έξω από τον κόλπο του
Μούδρου, όπου τορπιλίστηκε από συμμαχικό υποβρύχιο και
βυθίστηκε αύτανδρο.
Στις 7 Οκτωβρίου 1944 το φορτηγό πλοίο “SILVA” 1000
τόνων, έμφορτο με πολεμικό υλικό και 250 άνδρες, με ρότα
για Θεσσαλονίκη βομβαρδίστηκε από βρετανικό αεροπλάνο
και βυθίστηκε αύτανδρο.
Παρά τις μεγάλες απώλειες και σύμφωνα πάντα με την αναφορά του λιμενάρχη Μούδρου υποπλοιάρχου Von
Richthofen, μεταφέρθηκαν από ΛΗΜΝΟ προς Θεσσαλονίκη
και Σταυρό Χαλκιδικής, άνδρες και πολεμικό υλικό, αφού πέρασαν στην κυριολεξία από σαράντα κύματα και σε στρογγυλούς αριθμούς για να μη σας κουράζω, σας αναφέρω τα νούμερα: 5.000 στρατιώτες, 2.000 τόνοι πυρομαχικά,100 πυροβόλα, 3 συσκευές ασυρμάτου,120 τόνοι καύσιμα, 240 τόνοι
κάρβουνο, 75 φορτηγά αυτοκίνητα, 30 επιβατηγά,35 άλογα
και 700 τόνοι ειδών διατροφής, ένδυσης και υπόδησης.
Πλοία των Γερμανών με τα οποία αποχώρησαν 16 Οκτωβρίου 1944 ήταν τα εξής:
1. Το αποβατικό F 898 “FERS” με πολυβόλο των 88 χιλ., 4
πολυβόλα των 20 χιλ. και όλμους.
2. Το πολεμικό πλοίο GΝ 802 “LUIZA” με πυροβόλο 75 χιλ.
και 4 πολυβόλα των 20 χιλ. Και στα δύο αυτά πλοία επιβιβάστηκαν 470 άντρες.
3. Μία τορπιλάκατος με αντιαρματικό πυροβόλο.
4. Το καΐκι «Αγία Τριάδα» 14 τόνων του Αριστείδη Παπαδόπουλου απ’ την Κούταλη, με καπετάνιο τον Ορέστη Κυριακάκη.

5. Το καΐκι «Δημητρία» 36 τόνων, πλοιοκτήτης και καπετάνιος ο Μουδρινός Δημήτριος Ζαρωμένος.
6. Το καΐκι «Μαρία» 32 τόνων, πλοιοκτήτης και καπετάνιος
ο Τσιμανδριανός Γιαννάκος Γεωργαντής.
Αυτός ο μικρός Γερμανικός στόλος, στις 16 Οκτωβρίου
1944, από το πρωί, βρίσκεται στο κέντρο του Κόλπου του
Μούδρου, σε διαρκή κίνηση περιμένοντας να νυχτώσει για να
αποπλεύσει, προς αποφυγή επιθέσεων από εχθρικά πλοία, αεροπλάνα και υποβρύχια. Αργά το απόγευμα επιβιβάστηκε στο
καΐκι «Δημητρία» το συνεργείο ανατινάξεων, στη θέση «Άσπρος
Κάβος», αφού εγκατέλειψαν το αυτοκίνητό τους. Ο πυροτεχνουργός Johann Wulfs, λιποτάκτησε και παραδόθηκε αργά το
απόγευμα στον Ιερό Λόχο.

Η απόβαση των ανδρών του Ιερού Λόχου
ως απελευθερωτών στη Λήμνο

Κι ενώ αυτά συνέβαιναν στον Μούδρο, στη Χίο που ήταν η
Βάση του Ιερού Λόχου, το πρωί της 15ης Οκτωβρίου με διαταγή του Συμμαχικού Στρατηγείου Σμύρνης αναχώρησαν τα
εξής πλοία:
1. Το ML 838 (Ταχύπλοο ξύλινο πολεμικό του Βρετανικού
Στόλου).
2. Το HD ML 1835 (επίσης πλοίο πολεμικό του Βρετανικού
Στόλου).
3. Το καΐκι «Σεβαστή» με πολυβόλο πλώρα - πρίμα, πλοιοκτήτης και καπετάνιος ο Συμιώτης Γιάννης Βελόνης.
4. Το πλοίο «Ελίκη», επιταγμένο κότερο του τσιμεντοβιομήχανου Κανελλόπουλου.
Ο στολίσκος αυτός μετέφερε απόσπασμα του Ιερού Λόχου
της Α΄ Μοίρας Καταδρομών, αποτελούμενο από τρεις διμοιρίες 90 αντρών. Οι διμοιρίες ήταν η ομάδα πολυβόλων, η ομάδα
όλμων και η ομάδα καταστροφέων αντιαρματικών «Πιατ»1 και
διαβιβάσεων.
Το απόσπασμα τέθηκε υπό την διοίκηση του υποδιοικητή του
Ιερού Λόχου, Συνταγματάρχη πεζικού Κετσέα Θεμιστοκλή.
Αργά το βράδυ της 15ης προς 16ης Οκτωβρίου τα πλοία
του Ιερού Λόχου έφτασαν στο Κάστρο. Αποβίβασαν τους Ιερολοχίτες με τον οπλισμό τους, 3 τζιπ και ένα επιβατικό αυτοκίνητο. Συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του λιμανιού και για
μερικές ώρες βρήκαν κατάλυμα στα καφενεία Κουντουρά,
Ψαριανού και Τραμουντάνη. Στις 6 το πρωί της 16ης Οκτωβρίου 1944 η 1η Διμοιρία του αποσπάσματος με διοικητή τον
Συνταγματάρχη Κετσέα, αφού συνενώθη με την περίπολο αναγνωρίσεως του Ανθυπολοχαγού Μπόϊκου, προωθήθηκε ως
προπομπός προς Μούδρο, επί του δρομολογίου Κάστρο – Λιβαδοχώρι – Μούδρος.
Η 2η Διμοιρία στο ίδιο δρομολόγιο με ελαφρά παράκαμψη
στα Λέρα, με διοικητή τον Αντισυνταγματάρχη Ρούσσο Γεώργιο και οδηγό τον Ανθυπολοχαγό Πατεράκη Ελευθέριο, και η
3η Διμοιρία στο δρομολόγιο Θάνος, Κοντιά, Λιβαδοχώρι –
Μούδρος με διοικητή τον Αντισυνταγματάρχη Παπαγεωργόπουλο Κυριάκο και προπομπό τον Υπολοχαγό Παλιατσάρα.
Στις 4 το απόγευμα έφτασαν στον Μούδρο ο Ταξίαρχος
Turnbull και ο διοικητής του Ιερού Λόχου Συνταγματάρχης
Τσιγάντες, αφού αποβιβάστηκαν στο Kάστρο με ML προερχόμενοι από Χίο.
Οι πρώτοι άνδρες του Ιερού Λόχου έφτασαν στο Μούδρο
στις 10.30 και κατευθύνθηκαν στην παραλία, εκτός του Υπολοχαγού Δημουλά που παρέμεινε με δύο άντρες στην εκκλησία Ευαγγελίστρια, που λόγω της υψομετρικής θέσης είχε όλο τον έλεγχο του Κόλπου του Μούδρου, στον οποίον περιφέρονταν παράλληλα με το λιμάνι τα πλοία των Γερμανών,
πιθανόν για να προκαλέσουν και να διαπιστώσουν τον οπλισμό του Ιερού Λόχου.
Πράγματι, αυτό έγινε στις 12.30, όταν ο διοικητής της διμοιρίας πολυβόλων Λοχαγός Μαλικούρτης Ιωάννης, απ’ τη θέση
«Μύλοι», λόφος δυτικά του Μούδρου, διέταξε τους άνδρες
των τριών πολυβόλων που διέθετε, να ανοίξουν πυρ κατά των
πλοίων, όταν αυτά απείχαν περί τα 4 χλμ, ενώ το βεληνεκές
των πολυβόλων ήταν 1.000 μέτρα. Η άστοχη αυτή ενέργεια
προκάλεσε τους Γερμανούς οι οποίοι ανταπέδωσαν τα πυρά αφού, όπως προείπαμε, διέθεταν πολυβόλα των 88 χιλ. Οι βολές επικεντρώθηκαν στον λιμενοβραχίονα και στο κέντρο του
Μούδρου. Από τις βολές του αποβατηγού πλοίου “FERS” σκοτώθηκε ο Βασίλειος Τσικνάρης κάτοικος Ρωσοπουλίου και
τραυματίστηκε θανάσιμα ο Υπολοχαγός Δημουλάς Παναγιώτης, όταν ανέβηκε στο καμπαναριό για να εποπτεύσει τον Κόλπο, πληγείς στη βάση του δεξιού μηρού, με διατομή της μηριαίας αρτηρίας και φλέβας, ο δε θάνατος επήλθε εντός δεκαλέπτου από ακατάσχετη αιμορραγία.
Οι πυροβολισμοί εκόπασαν γύρω στις 3 το απόγευμα και
τα γερμανικά πλοία, αποσύρθηκαν στο στόμιο του Κόλπου, έτοιμα για αναχώρηση. Δεν το έπραξαν διότι διαπίστωσαν ότι στο ακρωτήρι της Αγίας Ειρήνης ήταν το αντιτορπιλικό
«ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», το οποίο είχε συνοδέψει τα πλοία του Ιερού Λόχου ερχόμενα από τη Χίο. Αποσύρθηκαν στον εξωτερικό Κόλπο του Μούδρου και περίμεναν να σκοτεινιάσει.
Στον Μούδρο επικρατεί πολεμική ατμόσφαιρα, παρουσιάζονται διαρκώς λιποτάκτες Γερμανοί και παραδίδονται στον
Ιερό Λόχο. Αργά το σούρουπο παρουσιάστηκε και ο Johann
Wulfs πυροτεχνουργός, ο οποίος λίγο πριν, όπως προείπαμε,
λιποτάκτησε και συνοδεία Ιερολοχιτών άρχισε να αφοπλίζει

τους ωρολογιακούς μηχανισμούς που αυτός είχε βάλει πριν,
σε όλες τιςεγκαταστάσεις του λιμένος Μούδρου. Βεβαίως ορισμένες ανατινάξεις έγιναν.
Οι δε κάτοικοι του Μούδρου είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια
τους μία μέρα πριν και βρίσκονταν σε κοντινά χωριά και μάντρες. Αργά το απόγευμα οι Ιερολοχίτες συνέλαβαν στην θέση «Ακτή» 15 Γερμανούς ναύτες, οι οποίοι είχαν αποβιβαστεί
από το καΐκι «Μαρία» του Γιαννάκου Γεωργαντή, αφού ο
πλοιοκτήτης και καπετάνιος προκάλεσε εσκεμμένα βλάβη της
μηχανής, και το κόλλησε στα αβαθή της «Ακτής».
Ακόμη οι Ιερολοχίτες συνέλαβαν 65 άοπλους Ιταλούς που
τους είχαν εγκαταλείψει και περίπου 40 Γερμανούς, οι οποίοι λιποτάκτησαν και παραδόθηκαν. Αυτούς όλους τους παρέλαβε ο Ιερός Λόχος κατά την αναχώρησή του από το Νησί την
επαύριο με προορισμό τη Χίο. Όταν νύχτωσε, οι Γερμανοί αναχώρησαν με ρότα για προληπτικούς λόγους, από το ακρωτήριο Αγίας Ειρήνης προς Πλάκα – Σαμοθράκη – Άθως –
Σταυρό Χαλκιδικής, όπου έφτασαν κατά την μαρτυρία των
πληρωμάτων των Λημνιών καϊκιών σώοι και αβλαβείς.
Την επαύριο 17 Οκτωβρίου 1944, ο Ιερός Λόχος είχε αποσυρθεί στο Κάστρο και οι κάτοικοι του Μούδρου περίμεναν από τα τριγύρω χωριά να τους δοθεί η άδεια να να επιστρέψουν
στα σπίτια τους. Το απόγευμα στις 4.30 μία τρομακτική έκρηξη συγκλόνισε τη ΛΗΜΝΟ. Εξερράγησαν τα πυρομαχικά τα οποία είχαν εγκαταλείψει και παγιδέψει οι Γερμανοί στο ανατολικό μέρος του Μούδρου, νοτίως του Συμμαχικού νεκροταφείου στη θέση Καλύβια, στο περιβόλι του Γρηγόρη Χατζηκωνσταντίνου. Τεράστιες οι υλικές ζημιές στον Μούδρο και το οδυνηρότερο οκτώ παλικάρια από την Ατσική που πήγαν στον Μούδρο για να πάρουν ό,τι έβρισκαν στις Γερμανικές αποθήκες
σκοτώθηκαν και είναι οι εξής:
Παλαιολόγος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη, Aρχοντίδης Ευάγγελος του Γεωργίου, Ζαΐμης Ορέστης του
Στέφανου, Κοκολάκης Ελευθέριος του Ιωάννη, Ντινενής Κωνσταντίνος του Νικολάου, Κουτετής Θεόδωρος
του Θεοφάνους, Αρχοντίδης Δημήτριος του Ιωάννου
και Τσιμπλιαρέλλης Χρήστος του Δημητρίου.

Η κηδεία του Δημουλά και η δοξολογία
για την απελευθέρωση της Λήμνου στην
Αγ. Τριάδα Κάστρου

Την επαύριο των πολεμικών επιχειρήσεων του Μούδρου, ο Ιερός Λόχος ήρθε στο Κάστρο. Το απόγευμα έγινε η κηδεία του
Παναγιώτη Δημουλά, από το Ναό της Αγίας Τριάδας, παρουσία
των συμπολεμιστών του και μεγάλο μέρος του Λημνιακού λαού
εις ένδειξη τιμής προς τον ήρωα νεκρό, τον δε επικήδειο λόγο
εξεφώνησε ο Λήμνιος Παντελής Τραταρός και ο διοικητής του
Ιερού Λόχου Συνταγματάρχης Χριστόδουλος Τσιγάντες.
Η 3η Μοίρα Καταδρομών ετίμησε τον Υπολοχαγό Δημουλά
με τύμβο, έναντι του μνημείου των Ηρώων της ΛΗΜΝΟΥ, στο
Ρωμαίϊκο Γιαλό. Αμέσως μετά την εξόδιο ακολουθία του Δημουλά έγινε δοξολογία για την απελευθέρωση της ΛΗΜΝΟΥ
από τα Γερμανικά στρατεύματα Κατοχής. Λόγο εξεφώνησε ο
Συνταγματάρχης Τσιγάντες, ο οποίος διεσώθη και ο οποίος εκφράζει το θαυμασμό του για τους ηρωικούς κατοίκους της ΛΗΜΝΟΥ και τους γενναίους στρατιώτες τους οποίους είχε γνωρίσει ως αξιωματικός του Στρατού Εθνικής Αμύνης και ως Υπολοχαγός του 6ου Συντάγματος της Μεραρχίας Αρχιπελάγους στη Μάχη του Σκρα.

1 Ήταν εκτοξευτήρες βλήματος καταστροφής αρμάτων, πολυβόλων κλπ.

Πηγές:

1. «Η Γερμανική Κατοχή της Λήμνου 1941-1944» Αρ. Ι. Τσοτρούδης
2. «Η Γερμανική Κατοχή μέσα από τα αρχεία του ΕΑΜ Λήμνου» Αρ. Ι.
Τσοτρούδης
3. «Η δράση των συμμαχικών υποβρυχίων στο Β. Αιγαίο κατά την περίοδο της Γερμανικής Κατοχής» Αρ. Ι. Τσοτρούδης
4. Αρχείο Συλλόγου Καταδρομέων Ιερολοχιτών. Μαυρομιχάλη 15, Αθήνα
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ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
3 Ο Πρόεδρος της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Αντγος ε.α. κ. Νικόλαος Λάζαρης και ο αντιπρόεδρος Ταξχος ε.α. κ. Αθανάσιος Πουλάκης επισκέφθηκαν την 28η Νοεμβρίου 2018 τον Διευθυντή της ΔΕΔ/ΓΕΣ και συζήτησαν διάφορα θέματα που αφορούν τις Ειδικές Δυνάμεις.
3 Ο Ο πρόεδρος της Λέσχης, επισκέφθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2018 το στρατηγείο της ΑΣΔΕΝ, όπου ενημέρωσε τον Δκτή αυτής Αντγο κ. Νικόλαο Μανωλάκο για τις δραστηριότητες της Λέσχης και αντάλλαξε ευχές εν όψει των εορτών.

Εκδήλωση για τον Ιερό Λόχο (30 οκτ. 2018)

ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η επανέναρξη των επετειακών εορτασμών και η επισκευή
του μνημείου-μαυσωλείου του Χριστόδουλου Τσιγάντε στο

Πεδίο του Άρεως, έγινε το 2016 με ενέργειες της Λέσχης μας
και την υποστήριξη της στρατιωτικής υπηρεσίας. Έκτοτε την
διοργάνωση ανέλαβε η 13 ΔΕΕ και το ΓΕΣ.
Ως Λέσχη, είμαστε υπερήφανοι για αυτό και την επανάληψη των εκδηλώσεων μετά από χρόνια.
Την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε
στο Πεδίο του Άρεως, εκδήλωση για τη συμπλήρωση
76 χρόνων, από την ίδρυση του Ιερού Λόχου. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας
κ. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και Πρόεδρος της
Ιεράς Συνόδου Ιεραρχίας κ.κ. Ιερώνυμος Β΄, ο Αρχηγός
του ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, αντιπροσωπείες από τις Ένοπλες Δυνάμεις, ιδιαίτερα από τον
χώρο των Ειδικών Δυνάμεων, όπως ο Επχης ΓΕΣ, οι
Δκτής-Υδκτής ΑΣΔΕΝ, ο Δκτής της Ι ΜΠ, ο Δντής ΓΕΣ/
ΔΕΔ, επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕ, εν αποστρατεία Αξιωματικοί,
καθώς και πλήθος κόσμου.
Ο Ιερός Λόχος απετέλεσε τον πρόδρομο των σύγχρονων ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων. Το όνομα του, προήλθε από τον Ιερό Λόχο του Αλέξανδρου Υψηλάντη,
που συγκροτήθηκε τον Μάρτιο του 1821, από εθελο-

ντές σπουδαστές των ελληνικών παροικιών, οι οποίοι
και έπεσαν μέχρις ενός. Ο Υψηλάντης εμπνεύστηκε το
όνομα του τμήματός του, από τον Ιερό Λόχο των Θηβών, μία από τις κορυφαίες πολεμικές Μονάδες που έδρασαν στην Αρχαία Ελλάδα.
Κατά τη διάρκεια της τελετής:
– Μεταφέρθηκε η λήκυθος με τη διατηρούμενη καρδιά του Αλέξανδρου Υψηλάντη.
– Παρέστη ο Ιερολοχίτης και Επίτιμος Διοικητής της
1ης Στρατιάς, Αντιστράτηγος ε.α. Κωνσταντίνος Κόρκας. Ο 98χρονος βετεράνος, μίλησε για την πολεμική
του δράση υπό τις διαταγές του Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Τσιγάντε, όταν συμμετείχε σε καταδρομικές
επιχειρήσεις με τον Ιερό Λόχο.
– Η ΥΦΕΘΑ κ. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά, επέδωσε τον
πράσινο μπερέ, σύμβολο των ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων, στον Καταδρομέα Γεράσιμο Τσιγάντε, ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία και είναι δισέγγονος
του Συνταγματάρχη ιδρυτή του Ιερού Λόχου, που συγκροτήθηκε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στη Μέση Ανατολή.
Στην εκδήλωση παρέστη το Δ.Σ. της Λέσχης, πολεμιστές μέλη μας, επίτιμα μέλη συγγενείς πολεμιστών και
παλαιών μελών και νεώτερα μέλη μας, απόστρατοι και
έφεδροι καταδρομείς.

Συμμετοχή στο ετήσιο μνημόσυνο
υπέρ των πεσόντων Βρετανών στους
Παγκόσμιους Πολέμους και μετέπειτα
επιχειρήσεων στον ελληνικό και
βαλκανικό χώρο

Την 11η Νοεμβρίου 2018 στο Συμμαχικό Νεκροταφείο
Φαλήρου, η Πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου τέλεσε
το ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των Βρετανών

και γενικώς των υπηκόων της Κοινοπολιτείας, στρατιωτικών και μη, οι οποίοι έχασαν την ζωή τους κατά την διάρκεια των Παγκοσμίων Πολέμων και μετέπειτα επιχειρήσεων στον ελληνικό και βαλκανικό χώρο. Εκ μέρους
της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών κατέθεσε στέφανο Ανχης ε.α κ. Πέτρος Κομπόρης Στην τελετή παρέστησαν εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Στγος
Κόρκας Κωνσταντίνος και άλλα μέλη μας.

Συμμετοχή στο ετήσιο μνημόσυνο
υπέρ των πεσόντων των εκστρατευτικών
Σωμάτων Μέσης Ανατολής

Την 25 Νοεμβρίου 2018, η Λέσχη συμμετείχε στην επίσημη τελετή απότισης φόρου τιμής και ευγνωμοσύνης στους ήρωες πεσόντες των εκστρατευτικών Σωμάτων Μέσης Ανατολής στην πλατεία “ΡιμινιτώνΙερολοχιτών” του Ιλίου, όπου παρέστησαν εκπρόσωποι
των Ενόπλων Δυνάμεων. Εκ μέρους της Λέσχης κατάθεσε στεφάνι ο Ανχης ε.α. κ. Πέτρος Κομπόρης. Στην τελετή παρέστησαν και άλλα μέλη μας.

Συμμετοχή στο ετήσιο μνημόσυνο υπέρ
των πεσόντων στην μάχη των Αθηνών
τον Δεκέμβριο 1944

Tην Κυριακή το πρωί της
2ης Δεκεμβρίου 2018, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου
στο χώρο του Μουσείου της
Ακρόπολης, πρώην Συντάγματος Χωροφυλακής Μακρυγιάννη, τελέστηκε το ετήσιο
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των υπέρ πίστεως και πατρίδος πεσόντων
στην μάχη των Αθηνών τον
Δεκέμβριο 1944 και έγιναν τα
αποκαλυπτήρια της πλάκας
του τότε Διοικητή του Συντάγματος Χωροφυλακής
Μακρυγιάννη, Συνταγματάρχη Γεωργίου Σαμουήλ. Στεφάνι κατέθεσε ο Πρόεδρος
της Λέσχης Καταδρομέων και
Ιερολοχιτών Αντγος ε.α. κ. Νικόλαος Λάζαρης και παρευρέθησαν πολλά μέλη της Λέσχης μας και πλήθος κόσμου.

Διοργάνωση «Ημέρας Αλεξιπτωτιστή»
για τις Οικογένειες του προσωπικού
του Στρατού Ξηράς στη ΣΧΑΛ

Τελετή Απονομής Πτυχίων στους Απόφοιτους του 104ου Σχολείου Καταδρομών και του Σχολείου Απόδρασης Διαφυγής Επιβίωσης Αεροπορίας Στρατού (ΣΑΔΕ/ΑΣ)

Το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018, η Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων, διοργάνωσε για τα μέλη των οικογενειών του προσωπικού του Στρατού Ξηράς, την «Ημέρα
Αλεξιπτωτιστή», στην έδρα της Σχολής Αλεξιπτωτιστών
στον Ασπρόπυργο Αττικής.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν 200 επισκέπτες, μεταξύ των οποίων και πολλά παιδιά. Κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και προβολή
οπτικοακουστικού υλικού από την εκπαίδευση των αλεξιπτωτιστών, περιήγηση στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις αλεξιπτώτων στατικού ιμάντα και ελεύθερης πτώσης της Σχολής, ενώ οι μικροί επισκέπτες παρακολούθησαν την ιστορία των πλανητών σε φορητό πλανητάριο.

Την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στην έδρα
του Κέντρου Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ), στη Ρεντίνα
Θεσσαλονίκης, η τελετή απονομής πτυχίων στα αποφοιτήσαντα στελέχη.
Στο Σχολείο Καταδρομών, εκπαίδευση διαρκείας 13 εβδομάδων, στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων εκπαιδεύονται μεταξύ άλλων σε αντικείμενα τακτικής ειδικών δυνάμεων, ορεινού αγώνα, ανορθόδοξου πολέμου
και αμφίβιων επιχειρήσεων.
Στο ΣΑΔΕ/ΑΣ, εκπαίδευση διαρκείας 2 εβδομάδων οι εκπαιδευόμενοι
πιλότοι της Αεροπορίας Στρατού, εκπαιδεύονται μεταξύ άλλων, σε αντικείμενα όπως είναι αυτά της επιβίωσης και της διαφυγής.
Τα πτυχία στους αποφοιτήσαντες απένειμε ο Διοικητής του Γ΄ Σώματος Στρατού «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», Αντιστράτηγος Δημήτριος Μπίκος.

Την Τετάρτη, 21
☛
Νοεμβρίου εορτάστηκε με διάφορες εκδη-

λώσεις σε όλη τη χώρα η
Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων και των Βετεράνων Πολεμιστών. Στην Αθήνα η εκδήλωση έγινε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και οργανώθηκε από τον Δήμο. Στην
περιοχή των Αθηνών περιέλαβε δοξολογία στον Ιερό
Ναό Μητροπόλεως Αθηνών και κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας στο μνημείο
Αγνώστου Στρατιώτου.
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Γκραμπάλα!
Αποσπάσματα Ιστορίας από τον ελληνο-ιταλικό πόλεμο του 1940
«...Τις εσπερινές ώρες της 2 Νοεμβρίου του 1940, ενώ
είχε χαλαρωθεί λίγο η ένταση του εχθρικού πυροβολικού, συγκεντρώθηκαν αιφνιδιαστικά τα πυρά 4-5 ελαφρών ιταλικών πυροβολαρχιών και 2-3 βαρέος πυροβολικού επί του υψώματος Γκραμπάλα.
Υπό αυτή την αποτελεσματική συγκέντρωση του
ιταλικού πυροβολικού, ένα τάγμα του 47 συντάγματος (τα δύο άλλα παρέμειναν έτοιμα πίσω για να επιτεθούν το πρωί) της ιταλικής μεραρχίας “Ferrara”,
αναρριχήθηκε αθέατο τη βόρεια αντηρίδα της Γκραμπάλας και επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, ανατρέποντας
τον εκεί ελληνικό λόχο του 15ου συντάγματος, με
αποτέλεσμα να καταλάβει στις 20.00 το σπουδαιοτάτης σημασίας ύψωμα.
Η μεραρχία διέταξε άμεση αντεπίθεση με το τάγμα
της εφεδρείας και με υποστήριξη του πυροβολικού,
προς ανακατάληψη του υψώματος. Λόγω όμως της
θύελλας που επικρατούσε εκείνο το βράδυ στο βραχώδες και πολύ δύσβατο έδαφος, δεν ήταν δυνατή
η εκτόξευση της αντεπίθεσης τη νύκτα. Η διοίκηση
της μεραρχίας πέρασε δύσκολες στιγμές, διότι ετίθετο σε κίνδυνο το δεξιό της...
Στις 5 το πρωί της 3 Νοεμβρίου, αφού κόπασε η νυκτερινή θύελλα, εκτοξεύτηκε η ελληνική αντεπίθεση.
Το 3ο τάγμα του 15ου συντάγματος με τη λόγχη και
τις χειροβομβίδες, και τους λοχαγούς και τους διμοιρίτες μπροστά, έδωσε μάχη σώμα με σώμα και έτρεψε σε φυγή τους Ιταλούς, μετά από βραχύ αλλά σκληρό αγώνα. Οι Ιταλοί εγκατέλειψαν 20 νεκρούς, 6 αιχμαλώτους, 3 πυροβόλα, 4 όλμους και άφθονα πυρομαχικά.
Οι Έλληνες είχαν 8 νεκρούς και 28 τραυματίες.
Στις 6 το πρωί, έγιναν αντιληπτές οι θέσεις και των
άλλων δύο ιταλικών ταγμάτων που βρίσκονταν
πίσω, από το ελληνικό πυροβολικό το οποίο, με ταχύτατα και αιφνιδιαστικά πυρά, ανάγκασε τα τάγματα αυτά να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους με πολλές
απώλειες....
Πηγή: Στρατιωτική Ιστορία (Α. Κόκκορη)

Έλληνες μαχητές (Πηγή Πολεμικό Μουσείο)

Ιταλικό Πεζικό σε επίθεση στα βουνά της Ηπείρου
(Πηγή: http://secondoconflitto.altervista.org/grecia_3940.html)

«…Στο δεξιό μας, στα βόρεια του Καλπακίου στις 8 το
βράδυ ένα επίλεκτο τάγμα βοηθούμενο από ημιατάκτους Αλβανούς, σκαρφάλωσε στην κακοτράχαλη
Γκραμπάλα και ανέτρεψε τον ελληνικό λόχο, που κατείχε το ύψωμα. Καθώς πύκνωσε το σκοτάδι μια θύελλα
πρωτοφανής με καταρρακτώδη βροχή κάλυψε την
Γκραμπάλα, καθιστώντας αδύνατη την ανακατάληψη.
Μόλις όμως κόπασε ο καιρός, στις 5 το πρωί μια
ισχυρή ελληνική ομάδα υπό τον ταγματάρχη Πανταζή ξεκίνησε μέσα στο σκοτάδι. Από άνδρα σε άνδρα
μια διαταγή και μόνο πέρασε: “Εμπρός δια της λόγχης…” Οι βράχοι της Γκραμπάλας αντήχησαν για
πρώτη φορά από δύο χαρακτηριστικούς ήχους,
ήχους που από κει κι έπειτα έμελλε να σκορπίσουν
τον τρόμο στον εχθρό. Τον ανατριχιαστικό ήχο καθώς η μακριά ξιφολόγχη ανασπάται από τη θήκη και
τον μεταλλικό ήχο όταν στεριώνεται στα μάνλιχερ…
Σε μια θυελλώδη αντεπίθεση οι άνδρες του Πανταζή ξαναπαίρνουν την Γκραμπάλα. Αλλά το φοβερό
αυτό ύψωμα που δέσποζε του Καλπακίου έμελλε ν’
αλλάξει χέρια πολλές φορές. Μέχρι να λήξει η μεγάλη μάχη.
Στις 3 Νοεμβρίου το απόγευμα, η λόγχη παραχωρεί τη θέση της στη σύγχρονη, της εποχής εκείνης,
τεχνολογία. Από τα προκεχωρημένα παρατηρητήρια
της VIII Μεραρχίας φτάνει στον Σταθμό Διοικήσεως
ένα σήμα: “Εχθρική φάλαγξ αρμάτων εκκινεί επί

της οδού από Δολιανά προς Καλπάκι”.
Σε δύο φάλαγγες, μια με 25-30, η άλλη με 50 άρματα μάχης, οι “Κένταυροι” επιτίθενται και πλησιάζουν
σε απόσταση βολής τις ελληνικές οχυρώσεις. Ακαριαία σχεδόν δέχονται τις πρώτες ομοβροντίες από το
πεδινό πυροβολικό κι αναχαιτίζονται. Κι εκείνη την
ώρα αιφνιδιάζονται… Τους παραλαμβάνει κι ένα “αντιαρματικό συγκρότημα” όλα-όλα τέσσερα αντιαρματικά των 37, που συναγωνίζονται προς το πεδινό και το
βαρύ που βάλλει από πιο πίσω. Εννιά άρματα του
εχθρού αχρηστεύονται. Όρθιοι στα χαρακώματα οι εύζωνοι ωρύονται.
Θέλουν να εφορμήσουν με τη λόγχη, για να δικαιωθούν οι λαϊκές ζωγραφιές, που αργότερα θ’ απεικονίζουν έναν εύζωνο να κυνηγάει τα τανκς! Μέχρι
τις 8 Νοεμβρίου οι επιθέσεις αρμάτων και πεζικού
εναντίον του Καλπακίου συνεχίστηκαν σφοδρές. Χωρίς να καμφθεί το οχυρό του Κατσιμήτρου.
Η Γκραμπάλα είδε μάχες ορμητικές, στις οποίες οι Ιταλοί επέδειξαν πείσμα και γενναιότητα. Αλλά στις εκ του
συστάδην συγκρούσεις, στις οποίες ο αγώνας γινόταν με
χειροβομβίδες και λόγχες δεν μπόρεσαν να υπερισχύσουν. Η Γκραμπάλα τελικά παρέμεινε στα χέρια των Ελλήνων.»

Πανεθνικό Συνέδριο
Σωματείων Ειδικών Δυνάμεων

Τ

ην Κυριακή 04 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στην Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Ν. Περάμου στο ΚΕΕΔ, Πανεθνικό Συνέδριο Σωματείων Ειδικών Δυνάμεων, το οποίο
διοργανώθηκε από τη Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών.
Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου περιέλαβαν
αντικείμενα που αφορούσαν στην αξιοποίηση της
εφεδρείας των Ειδικών Δυνάμεων επ’ ωφελεία της
κοινωνίας και της στρατιωτικής υπηρεσίας, στη συνεργασία των Σωματείων και στην σκοπιμότητα
ύπαρξης ενιαίου φορέα εκπροσώπησης των Σωματείων προς το ΥΠΕΘΑ.
Επίσης συζητήθηκε διεξοδικά η θέσπιση αρχών
και αξιών για την αντιμετώπιση περιπτώσεων
εφέδρων Ειδικών Δυνάμεων των οποίων οι παράνομες πράξεις θίγουν την τιμή και την αξιοπρέπεια των Ειδικών Δυνάμεων, αλλά και των ψευδομένων, οι οποίοι δεν έχουν υπηρετήσει στις Ειδικές Δυνάμεις και εξαπατούν το κοινό παρουσιαζόμενοι ως τέτοιοι.
Κατά την έναρξη του συνεδρίου ο Διευθυντής
ΓΕΣ/ΔΕΔ Υποστράτηγος κ. Νικόλαος Χιονής,
απηύθυνε σε όλους τους συμμετέχοντες σύντομο
χαιρετισμό.

Το συνέδριο παρακολούθησαν οι νόμιμοι εκπρόσωποι των παρακάτω αναγνωρισμένων σωματείων:
1. Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών. Έτος
ιδρύσεως 1979.
2. Σύνδεσμος Καταδρομέων και Ιερολοχιτών
Μακεδονίας. Έτος Ιδρύσεως 1984.
3. Πολεμικός Σύλλογος “Κομάντος 74”. Έτος
Ιδρύσεως 1985.
4. Σύνδεσμος Ελλήνων Βατραχανθρώπων. Έτος
Ιδρύσεως 1992.
5. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εφέδρων Ενόπλων
Δυνάμεων – Σύνδεσμος Αθηναίων Καταδρομέων.
Έτος Ιδρύσεως 1996.
6. Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Ρόδου. Έτος Ιδρύσεως 1997.
7. Κέντρο Εφέδρων Ειδικών Δυνάμεων. Έτος
Ιδρύσεως 2013.
8. Σύλλογος Ελλήνων Εφέδρων Πεζοναυτών.
Έτος Ιδρύσεως 2013.
Το συνέδριο κατόπιν κοινής συναίνεσης, θα καθιερωθεί στο μέλλον επί τακτικής βάσεως, σαν ένας
χώρος αλληλοενημέρωσης, ανταλλαγής απόψεων
και ιδεών.

Πηγή:Απόσπασμα από το βιβλίο
του Αλεξάνδρου Λ. Ζαούση: ΟΙ ΔΥΟ ΟΧΘΕΣ: 19391945 (τόμοι 3, εκδ. Παπαζήσης, 1987)
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ (ΛΚΙ)

Γ

νωρίζεται ότι, η υπό του καταστατικού (Άρθρον 10) καθοριζόμενη Ετησία Γενική Συνέλευση των Τακτικών και Επίτιμων Μελών της Λέσχης, θα πραγματοποιηθεί την
10 ή εναλλακτικά την 17 Μαρτίου 2019 (οριστικά ανεξαρτήτως αριθμού
παρόντων), ημέρα Κυριακή και από 10.00 ώρα, στην αίθουσα του κυλικείου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 18 Α.
1. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
• Εξέταση απαρτίας - Εκλογή Οργάνων ΓΣ (Πρόεδρος-Γραμματέας).
• Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2018.
• Έκθεση Οικονομικής Καταστάσεως έτους 2018.
• Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχειρίσεως έτους 2018.
• Έγκριση των παραπάνω και απαλλαγή των Δ.Σ. και Ταμία από κάθε ευθύνη.
• Ανάλυση και έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2019.
• Λοιπά θέματα.
• Αρχαιρεσίες.
2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Προτρέπουμε τα μέλη της Λέσχης (τακτικά και επίτιμα), να συμμετάσχουν στις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως διότι είναι ευκαιρία:
• Ενημέρωσης επί του ετήσιου απολογισμού έργου, για δραστηριότητες που έγιναν,
δυσχέρειες και προβλήματα λειτουργίας και για μελλοντικές επιδιώξεις.
• Ανανεώσεως και ισχυροποιήσεως του συναδελφικού δεσμού μεταξύ των μελών
της Λέσχης.
3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
Εγγραφές νέων μελών είναι δυνατόν να γίνουν σύμφωνα με το καταστατικό μέχρι την
28 Φεβρουαρίου 2019 (ημερομηνία τελευταίας συνεδριάσεως του Δ.Σ. προ της Γ.Σ.) και
όχι κατά την Γενική Συνέλευση.
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
• Υπενθυμίζεται ότι για να είναι κάποιο μέλος σε θέση να εκφέρει άποψη, αν
απαιτείται ψηφοφορία, θα πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερο μέχρι και το έτος 2018.
• Θα υπάρχει δυνατότητα καταβολής των συνδρομών προηγουμένων ετών, αλλά
και του 2019 (25€) για περιορισμένο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη της συνελεύσεως.
5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΤΕ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
• Μέχρι την 01 Μαρτίου 2018 (Παρασκευή) εγγράφως (με απλή επιστολή
ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως ή με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με FAX) προς τον Γενικό
Γραμματέα της Λέσχης ή
• Την ημέρα των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως στην αίθουσα όταν το
ανακοινώσει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ - ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ

•

Εξουσιοδοτήσεις :
 
Κάθε παρόν τακτικό και οικονομικά ενήμερο μέλος δύναται να ψηφίσει ως
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αντί τριών (3) απόντων μελών (ομοίως
οικονομικά ενήμερων), για τα οποία πρέπει να προσκομίσει επιστολή προς τον
Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και την οποία θα επιδώσει στην Εφορευτική
Επιτροπή κατά την διαδικασία της ψηφοφορίας. (συνημμένο υπόδειγμα)
 
Υπάρχει περίπτωση, επιστολή εξουσιοδοτήσεως να έχει αποσταλεί ή και
παραδοθεί στον Γενικό Γραμματέα της Λέσχης (έντυπα ταχυδρομικά,
αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά), οπότε με μέριμνα αυτού θα επιδοθεί εγκαίρως
στον εξουσιοδοτούμενο, ενημερώνοντας σχετικά τον Πρόεδρο της Γενικής
Συνελεύσεως και την Εφορευτική Επιτροπή.
 
Ηλεκτρονικά προς gengrammateasleschis@gmail.com, και με κοινοποίηση
info.contactlki@gmail.com.
 FAX 2103213534.
6. ΔΙΑΦΟΡΑ
• Η προσπέλαση στην ΕΑΑΣ είναι απολύτως άνετη και εξασφαλισμένη, εκτός
απροόπτων, λόγω της κεντρικής θέσεως αυτής και των μέσων συγκοινωνίας.
• Η στάθμευση οχημάτων ΙΧ πέριξ των οδών του κτιρίου της είναι δυνατή λόγω της
Κυριακής.
• Μετά το πέρας των απολογισμών, κατά την διάρκεια του διαλείμματος προ της
διαδικασίας εξετάσεως των λοιπών θεμάτων (ερωτήσεις-απαντήσεις κλπ) και κατά την
διάρκεια των αρχαιρεσιών, υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης κυλικείου, μέσω
συνεργαζόμενης με την ΕΑΑΣ επιχειρήσεως.
Υπόδειγμα Επιστολής Εξουσιοδοτήσεως
Προς: Τον κ. Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως

Θέμα: Ψηφοφορία δια την ανάδειξη νέων Δ.Σ. και Ε.Ε.

Κύριε Πρόεδρε,
Λόγω κωλύματός μου όπως παραστώ στις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως των μελών της Λέσχης κατά την 3η ή 10η Μαρτίου 2019, με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον........
....................................………………………… να ψηφίσει αντί εμού τα νέα όργανα του Δ.Σ. και Ε.Ε.
Ο Εξουσιοδοτών
…………………………………………….. (Υπογραφή)
..................................................... (Ονοματεπώνυμο)
........................................... (Ημερομηνία)
Ταξχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
Γενικός Γραμματεύς
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Ταβέρνα «Η φωλιά» • Ημερομηνία η 26 Ιανουαρίου 2019 (Σάββατο)
• Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 18 Ιανουαρίου 2019 (Παρασκευή)
• Ζωντανή μουσική • Τιμή πρόσκλησης 25 Ευρώ
• Διάθεση των προσκλήσεων από τα γραφεία της Λέσχης και καταβολή του αντιτίμου
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 «H Φωλιά» στο 20ο χλμ Λεωφόρου
Λαυρίου, Παιανία (www.folia-krokos.com).
Στην όλη τελετή δύνανται να συμμετάσχουν συγγενικά και φιλικά πρόσωπα των Μελών.
 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α. Δια επισκέψεως στα γραφεία της Λέσχης ή τηλεφωνικώς στον αριθμό 210-3235907 από την
07η Ιανουαρίου 2019 (Δευτέρα) και μέχρι την 18
Ιανουαρίου 2019 (Παρασκευή) καθ’ εκάστην πλην
Σαββάτου και Κυριακής από τις 09:00 έως 12:30.

β. ΟΧΙ δηλώσεις Συμμετοχής ΜΕΤΑ την 18 Ιανουαρίου 2019.
γ. Οι δηλούντες συμμετοχή για φιλικά τους πρόσωπα, πρέπει να δώσουν τα στοιχεία αυτών για να
αποφευχθούν διπλές δηλώσεις ή και αγορά δελτίων συμμετοχής για τα ίδια πρόσωπα.
 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ
ΜΟΝΟ από τα γραφεία της Λέσχης, Μαυρομιχάλη 15, 3ος όροφος, και κατά το χρονικό διάστημα
από 07η Ιανουαρίου 2019 μέχρι 18 Ιανουαρίου 2019 το αργότερο, τις ημέρες ΤΡΙΤΗ και ΠΈΜΠΤΗ κατά τις ώρες από 09:00 μέχρι 12:30 από
τον κ. Γατσούλη (τηλ. 2103235907 Λέσχης ή
2108066366 οικίας του ή κινητό 6947547378).

 ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μετά την 18 Ιανουαρίου 2019 (Παρασκευή)
δεν γίνεται ΑΠΟΔΕΚΤΗ η ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
και ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ η επιστροφή χρημάτων.
 ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ :
Ελεύθερος χώρος
 ΠΕΡΑΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΩΣ
Η 13:30 ώρα, καθόσον η τελετή θα αρχίσει
ΑΚΡΙΒΩΣ την 14:00 ώρα.
Εκ του Δ.Σ.
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ,
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ.
ΣΑΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ
Η ΛΕΣΧΗ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ.

ΜΕΝΟΥ
Ορεκτικά ανά 4 άτομα:
• Φέτα
• Τζατζίκι
• Μελιτζανοσαλάτα
• Κολοκυθάκια τηγανητά
• Κοκορέτσι
• Αγγουροντομάτα
• Σαλάτα με διάφορα λαχανικά, σπέσιαλ

• Τυροκροκέτες
• Πατάτες τηγανητές
Κύριο Πιάτο:
• Ψαρονέφρι με πατάτες
φούρνου, μανιτάρια, καρότα
Επιδόρπιο:
Ατομικό γιαούρτι με βύσσινο

Ποτά
(Ελεύθερη κατανάλωση):
• Κρασί χύμα (Άσπρο-Κόκκινο)
• Αναψυκτικά
• Μπύρες
• Νερό
Βασιλόπιτα
Ζωντανή μουσική
Ελεύθερο πάρκινγκ

