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Ετήσιο Μνημόσυνο στο Καβούρι και στη Ρεντίνα

Τ

ην 9 Ιουνίου, έλαβε χώρα η επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων
Καταδρομέων στους Ιερούς αγώνες
του Έθνους, την οποία διοργανώνει η Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων σε ετήσια βάση
στο Μνημείο των ΛΟΚ στο Καβούρι, όπως επίσης και στην Ρεντίνα, στην έδρα της 1ης
ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ.
Η Λέσχη εκπροσωπήθηκε στο Καβούρι
από το Διοικητικό της Συμβούλιο και πλήθος

μελών που συνόδευσαν το λάβαρό της.
Για μια ακόμα φορά, στον χώρο του μεγαλοπρεπούς Μνημείου, συγκεντρώθηκαν
αποτείνοντας φόρο τιμής στους αθάνατους νεκρούς μας παλαιοί πολεμιστές του
Ιερού Λόχου, των ΛΟΚ και των Μοιρών
Καταδρομών, οι οποίοι έλαβαν μέρος στις
επιχειρήσεις από το 1942 μέχρι το 1974,
όπου τους κάλεσε η Πατρίδα, πλαισιωμένοι από εν ενεργεία και εν αποστρατεία
και εφεδρεία στελέχη και καταδρομείς, ενσαρκώνοντας και αποδεικνύοντας την κοινή μήτρα και το λίκνο των Καταδρομέων.
Η ομιλία του Στρατηγού Δντού ΓΕΣ/ΔΕΔ
(παρατίθεται αυτούσια) κάλυψε και ξεδίπλωσε
με λίγα και σεμνά λόγια το μεγαλείο και τον
συμβολισμό της ημέρας και της ιστορίας της.
Η παρουσία και ο σύντομος χαιρετισμός
του κ. Α/ΓΕΣ, κατέδειξε την εμπιστοσύνη
της στρατιωτικής ηγεσίας προς τις Μονάδες μας.

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΕΣ/ΔΕΔ
ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ
«Πιστοί στο χρέος μας συγκεντρωθήκαμε,
όπως κάθε χρόνο, στον ιερό αυτό χώρο για
να αποτίσουμε φόρο τιμής σε εκείνους τους
άριστους πολεμιστές, ταγούς του «Ή ΤΑΝ Ή
ΕΠΙ ΤΑΣ» που προσέφεραν «Υπέρ Πατρίδος»
το υπέρτατο αγαθό, τη ζωή τους, «πιστοί τοις
κείνων ρήμασι».
Συγκεντρωθήκαμε εδώ για να καταθέσου-

με την ευγνωμοσύνη μας στις οικογένειές
τους που γαλούχησαν ήρωες και τους αφιέρωσαν στην Πατρίδα μας, την Ελλάδα, μια
χώρα υπερήφανη και γενναία, κοιτίδα του παγκόσμιου πολιτισμού.
Βρεθήκαμε εδώ για να μνημονεύσουμε αυτούς που δημιούργησαν τον θρύλο του Έλληνα ΛΟΚατζή και το πνεύμα των Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων, οι ηρωικές πράξεις και τα
κατορθώματα των οποίων τους κατέστησαν ιστορικούς συνεχιστές της καταδρομικής ψυχής του Έλληνα, από τον Δούρειο Ίππο του Οδυσσέα ως και τις επιχειρήσεις των Μονάδων Καταδρομών στην Κύπρο μας.
Ήρωες Ιερολοχίτες και Καταδρομείς,
Σας ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες σας
προς την Πατρίδα και το Έθνος.
Πέσατε μαχόμενοι, δείχνοντάς μας τον δρόμο του καθήκοντος, της τιμής και του χρέους.
Υποκλινόμαστε ευλαβικά μπροστά σας, υποσχόμενοι ότι θα διατηρήσουμε ακέραια τα ιδανικά για το μεγαλείο της Πατρίδας, πιστοί στις
παρακαταθήκες που μας κληροδοτήσατε.
Δεν σας ξεχνούμε. Αντλούμε θάρρος, τόλμη και δύναμη από εσάς.
Προετοιμαζόμαστε με συνέπεια, υπομονή και
επιμονή, σκληρή και ρεαλιστική εκπαίδευση
και δηλώνουμε έτοιμοι ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ
για την Πατρίδα. Να είστε σίγουροι ότι όσοι
μας επιβουλεύονται, θα μας βρουν μπροστά
τους σε χρόνο και τόπο που δεν το περιμένουν
και θα τους αντιμετωπίσουμε με πνεύμα νικη-

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΛΚΙ
Άρθρο 120 παράγραφος 4 του Συντάγματος:
«Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται
στον πατριωτισμό των Ελλήνων, ...».

Παραφράζοντας το άρθρο, θα ήθελα να τονίσω ότι η λειτουργία της Λέσχης και ιδιαίτερα η ποιοτική αναβάθμισή της
σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων οι οποίες περιλαμβάνονται αρχικά στον σκοπό ιδρύσεώς της και εκφράζονται αναλυτικά στα μέσα προς επίτευξη αυτού του σκοπού, συνεπώς

συνέχεια στη σελ. 7

τή, με την τόλμη και το θάρρος του Έλληνα
ΛΟΚατζή, όπως εσείς μας διδάξατε.
Αθάνατοι ήρωες,
Στρέψτε το βλέμμα σας από ψηλά στους άξιους συνεχιστές σας, τους νέους Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές και Πεζοναύτες. Είναι η
νέα γενιά μαχητών, κοινωνοί των αξιών σας,
πρόθυμοι και δυνατοί, με μέγιστη σωματική και
ψυχική αντοχή, υψηλό μαχητικό φρόνημα και
στρατιωτική συνείδηση, που αποτελεί το καλύτερο εχέγγυο για την επιτυχή εκπλήρωση της
αποστολής μας. Με την απόλυτη πειθαρχία και
το υψηλό ηθικό τους, θέτουν σύγχρονα πρότυπα και έχουν καταστήσει επάξια εαυτούς πρεσβευτές των Ειδικών Δυνάμεων και του Στρατού Ξηράς, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, όπου έχουν κερδίσει την εκτίμηση
και το σεβασμό φίλων και συμμάχων.
Κυρίες και Κύριοι,
Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό, να επικαλεστώ τα λόγια του ιδρυτή μας, Υπτγου Ανδρέα Καλίνσκη:
“ΚΑΙ ΑΝ ΠΟΤΕ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ ΑΥΤΟΙ Ή ΟΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΝΑ ΠΕΙΡΑΞΟΥΝ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ, ΠΕΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟ ΤΩΡΑ, ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ! ΝΑ ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ
ΟΛΟΙ, ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ! ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ! ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ
ΠΕΙΣΜΑ. ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΜΠΟΥΣ,
ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ, ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ! ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΩΣ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

Ευχαριστήριο Μήνυμα

Πλήρωσαν την συνδρομή τους
Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Στρατηγός ε.α.
Αντγος ε.α.
Αντγος ε.α.
Αντγος ε.α.
Αντγος ε.α.
Αντγος ε.α.
Υπτγος ε.α.
Υπτγος ε.α.
Υπτγος ε.α.
Ταξχος ε.α.
Ταξχος ε.α.
Σχης ε.α.
Σχης ε.α.
Ανχης ε.α.
Ανχης ε.α.
Ανχης ε.α.
Ανχης Π.Δ.
Εφ. Τχης
Λοχαγός ε.α.
Εφ. Λοχαγός
Εφ. Υπίατρος
Υπλγός ε.α.
Εφ. Ανθλγός
Ανθστής ε.α.
Ανθστής ε.α.
Αλχίας ε.α.
Εφ. Λοχίας
Εφ. Λοχίας
Εφ. Λοχίας
Εφ. Λοχίας
Εφ. Λοχίας
Εφ. Λοχίας
Εφ. Λοχίας
Κ/Δ
Κ/Δ
Κ/Δ
Κ/Δ
Κ/Δ Ιατρός
Κ/Δ
Κ/Δ
Κ/Δ
Κ/Δ
Κ/Δ
Κ/Δ
Κ/Δ
Κυρία
Κυρία
Ιατρός-Κος
Κυρία

ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΛΥΒΑΣ ΒΑΪΟΣ
ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ.
ΜΙΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.
ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ
ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΖΑΦΕΙΡ.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ.
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ.
ΚΟΜΠΟΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΑΝΤΑΣΑΣ ΒΑΣΙΛ.
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΥΦΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΟΥΡΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΚΑΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.
ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΛΗΜΗΣ ΟΜΗΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛ.
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣ.
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.
ΤΣΑΚΑΛΩΦΑΣ ΣΤΥΛ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΠΤΙΣΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΛΑΔΙΝΟΒΙΤΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΤΙΜΟΛ.
ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΜΠΙΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧ.
ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΕΡΓΟΥΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝ.
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤ.
ΒΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΝΑ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣ.
ΣΠΥΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ

ΧΡΗΜ.
ΠΟΣΟ ΣΕ €
50,00
50,00
25,00
25,00
50,00
50,00
25,00
25,00
25,00
25,00
30,00
25,00
25,00
25,00
25,00
50,00
25,00
25,00
25,00
50,00
50,00
25,00
25,00
25,00
50,00
50,00
25,00
25,00
25,00
25,00
50,00
25,00
75,00
25,00
25,00
25,00
25,00
40,00
25,00
25,00
50,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Εγγραφή & Συνδρομή 2019
Για έτη 2018 & 2019
Για το έτος 2019
Για το έτος 2019
Για έτη 2018 & 2019
Για έτη 2018 & 2019
Για το έτος 2019
Για το έτος 2019
Για το έτος 2019
Για το έτος 2018
Για το έτος 2019
Για το έτος 2019
Για το έτος 2019
Για το έτος 2019
Για το έτος 2019
Για έτη 2019 & 2020
Για το έτος 2019
Για το έτος 2019
Για το έτος 2019
Για έτη 2018 & 2019
Για έτη 2018 & 2019
Για το έτος 2019
Για το έτος 2018
Για το έτος 2019
Για έτη 2018 & 2019
Για έτη 2018 & 2019
Για το έτος 2019
Για το έτος 2019
Για το έτος 2019
Για το έτος 2018
Για έτη 2018 & 2019
Για το έτος 2019
Για έτη 2019, 2020 & 2021
Για το έτος 2019
Για το έτος 2019
Για το έτος 2019
Για το έτος 2019
Εγγραφή & Συνδρομή 2019
Για το έτος 2018
Για το έτος 2019
Για έτη 2018 & 2019
Για το έτος 2019
Για το έτος 2019
Για το έτος 2019
Για το έτος 2019
Για το έτος 2019
Για το έτος 2019
Για το έτος 2019
Για το έτος 2019

Σημείωση: Αναγράφονται μόνον όσοι κατέβαλαν τη συνδρομή τους από 1ης
Μαρτίου μέχρι 31ης Μαΐου 2019.
Ο Ταμίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
Συνταγματάρχης ε.α.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

Η κυρία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΑΨΩΜΑΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ κατέθεσε το ποσό των διακοσίων (200,00) € για οικονομική ενίσχυση της Λέσχης ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ του πατρός της αειμνήστου
Στρατηγού Δημητρίου Παπαδοπούλου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης την ευχαριστεί θερμά

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Λειτουργία κατά την θερινή περίοδο:
• Από 15 Ιουν-31 Ιουλ, κάθε Τετάρτη 09.00-12.00.
• Από 01 Αυγ-15 Σεπ δεν θα λειτουργήσει.
Ενημέρωση μελών ΛΚΙ θα γίνεται μέσω των ηλεκτρονικών μέσων (Ιστοσελίδα και e-mails).
ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ Ή ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ gengrammateasleschis@gmail.com
Ή ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 6932601616.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών
(ΛΚΙ) το οποίο προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνελεύσεως και συγκροτήθηκε σε σώμα την 19η Μαρτίου 2019.
Ευχαριστώ θερμά για την αποστολή συγχαρητηρίων και την έκφραση εμπιστοσύνης μέσα από τις επιστολές, ηλεκτρονικά μηνύματα και τηλεφωνήματα τα οποία λάβαμε στην Λέσχη.
Μας χαροποίησε η, εκτός των μελών μας, αποστολή συγχαρητηρίων από Στρατιωτικές Αρχές και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Περιφέρειας και Δήμων,
όπως επίσης και από την SAS Regimental Association καθώς και από Πρεσβείες συμμάχων, κατά τους πολέμους για τα Ιερά και τα Όσια της Φυλής, χωρών.
Δυστυχώς ο χώρος δεν επαρκεί για την δημοσίευσή τους.
Με σεβασμό, εκτίμηση και καταδρομικούς χαιρετισμούς,
Ταξχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης, ΔΣ

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.
ΠΟΣΟ ΣΕ €
75,00

Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Αντγος ε.α.

ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ.

2.

Υπτγος ε.α.

ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ

25,00

3.

Ανχης ε.α.

ΜΑΝΤΑΣΑΣ ΒΑΣΙΛ.

50,00

4.

Εφ. Τχης

ΓΥΦΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

75,00

5.

Εφ. Υπλγός

ΓΑΛΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

50,00

6.

Υπλγός ε.α.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

20,00

7.

Εφ. Ανθλγός

ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

25,00

8.

Εφ. Ανθλχός

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

25,00

9.

Κ/Δ

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

25,00

10.

Πρεσβυτέρα

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΙΔΗ του ΓΕΩΡ.

50,00

11.

Κυρία

ΒΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

25,00

12.

Κύριος

ΛΙΟΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

50,00

13.

Ιατρός-Κος

ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣ.

75,00

14.

Κυρία

ΤΣΙΤΣΙΜΠΗ ΚΩΝ/ΝΑ

25,00

15.

Κυρία

ΦΟΥΡΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

25,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΕΣΧΗ ΕΙΝΑΙ:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθ. λογαρ. 6901-128799-019 EUR.
ΙΒΑΝ GR 4701719010 0069 0112 8799 019

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 &
Fax: 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:
Υπτγος ε.α. Γιάγκου Γιάγκος

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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• Την 19 Μαρτίου, η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από τον Στρατηγό Κόρκα και το
ΔΣ από τον Ανθλγό Φιλόσοφο στην
εκδήλωση της ΕΑΑΣ για την Εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου στο Πολεμικό Μουσείο. Ομοίως, την 23 και 25
Μαρτίου, εκπροσωπήθηκε στις αντίστοιχες εκδηλώσεις Δήμου ΠαπάγουΧολαργού, από τον Ανθλγό Φιλόσοφο.
• Την 31 Μαρτίου, η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από τον Στρατηγό Κόρκα, στην επέτειο της μάχης του Λιτοχώρου, όπου
έλαβε χώρα τελετή υπέρ αναπαύσεως
των ψυχών των Χωροφυλάκων και
Στρατιωτών που έπεσαν υπέρ Πατρίδος
στον Σταθμό Χωροφυλακής (30 Μαρτίου 1946) και η οποία οργανώθηκε από
την ΕΑΑΣ.
• Την 31 Μαρτίου, η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα στις
εκδηλώσεις για την Εθνική επέτειο της
Κύπρου, οι οποίες οργανώθηκαν από
την Κυπριακή Πρεσβεία και περιέλαβαν δοξολογία στην Μητρόπολη και
κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη.
• Την 1 Απριλίου, η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο, σε αντίστοιχες εορταστικές εκδηλώσεις στην
Λευκωσία.
• Την 7 Απριλίου, η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από τον Στρατηγό Κόρκα στις εκδηλώσεις για την μάχη των οχυρών
(Ρούπελ) που οργάνωσε η ΕΑΑΣ, για
την επέτειο της γερμανικής επίθεσης
της 6ης Απριλίου 1941.
• 14 Απριλίου, η Λέσχη εκπροσωπήθηκε
από τον Ανθλγό Φιλόσοφο στις εκδηλώσεις της Επετείου της Γενοκτονίας
των Αρμένιων, μετά από πρόσκληση
της Περιφέρειας στο Πολεμικό Μουσείο.
• 28 Απριλίου. Εθιμοτυπική επίσκεψη προέδρου ΔΣ στην 13η ΔΕΕ και ενημέρωση
για δραστηριότητες της Λέσχης.
• Την 6 Μαΐου η Λέσχη εκπροσωπήθηκε
από τον Αντιπρόεδρο, στην εκδήλωση
του Συνδέσμου Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Μακεδονίας, σχετική με την
γεωστρατηγική κατάσταση στα νότια
Βαλκάνια.

• Την 8 Μαΐου, η Λέσχη συμμετείχε με αποστολή 9 μελών της στον εορτασμό
της 74ης επετείου παράδοσης Δωδεκανήσων από τους Γερμανούς, η οποία τελέσθηκε στη Σύμη. Το 1945, ο Γερμανός Στρατηγός Otto Wagener διοικητής των δυνάμεων του άξονος στο Νοτιο-ανατολικό Αιγαίο, υπέγραψε στη
Σύμη την παράδοση της Δωδεκανήσου
στους νικητές Συμμάχους. Την Ελλάδα
εκπροσώπησε τότε ο Διοικητής του Ιερού Λόχου, Σχης Χριστόδουλος Τσιγάντες. Τις εκδηλώσεις οργανώνει ο Δήμος Σύμης. Μετά την δοξολογία και την
επετειακή ομιλία, έγιναν καταθέσεις
στεφάνων από τον Στρατηγό Κόρκα για
τον Ιερό Λόχο και τον Ανχη Πεππέ για
την Λέσχη στο Μνημείο του Ιερού Λόχου. Επακολούθησε παρέλαση και λοιπές εορταστικές εκδηλώσεις.

• Την 9 Μαΐου στη Ρόδο, όπου συμμετείχε
από πλευράς Λέσχης η ίδια αποστολή,
στις εορταστικές εκδηλώσεις για την λήξη
του Β’ ΠΠ, μετά την δοξολογία έγινε κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Ιερού
Λόχου. Η 95 ΑΔΤΕ, ο Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Ρόδου και ο Δήμος Σύμης, παρείχαν την αναγκαία υποστήριξη.

• Την 9 Μαΐου στη Αθήνα, για τις εορταστικές εκδηλώσεις για την λήξη του Β’ ΠΠ,
τις οποίες οργάνωσε η Περιφέρεια, έγινε
δοξολογία στη Μητρόπολη και κατάθεση
στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη από τον Αντιπρόεδρο της Λέσχης.

• Την 14 Μαΐου, ο Στγός Κόρκας, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο και τον Έφορο
αθλητικών δραστηριοτήτων της Λέσχης,
Ανχη Δημητρόπουλο, πραγματοποίησε ομιλία στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων,
σχετική με την συμμετοχή της Σχολής στις
επιχειρήσεις στην Κρήτη (1941) και γενικά για την συμμετοχή της Ελλάδος στις επιχειρήσεις 1940-49.

• Την 19 Μαΐου, η Λέσχη εκπροσωπήθηκε
από τον Αντιπρόεδρο και τον Ανθλγό Φιλόσοφο στις εκδηλώσεις της Επετείου
της Γενοκτονίας Ελλήνων του Πόντου
μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας
στην Μητρόπολη και το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη.

• Την 9 Ιουνίου, έλαβε χώρα η επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων Καταδρομέων στους Ιερούς αγώνες του Έθνους,
το οποίο διοργανώνει η Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων σε ετήσια βάση στο Μνημείο των ΛΟΚ στο Καβούρι, όπως επίσης
και στην Ρεντίνα, στην έδρα της 1ης ΤΑΞ
ΚΔ-ΑΛ. (Λοιπά ως ειδική δημοσίευση).
• Την 23 Ιουνίου οργανώθηκε από την Λέσχη, λόγω μη λειτουργίας του παραρτήματος ΕΑΑΣ Κυκλάδων, η ετήσια εκδήλωση στη νήσο Σύρο, προς τιμήν των πεσόντων Ιερολοχιτών στο Αιγαίο. Η Λέσχη ανέλαβε για πρώτη φορά την συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία περιέλαβε επιμνημόσυνη δέηση στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Ιερού Λόχου. Το ΔΣ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο ο οποίος κατέθεσε στέφανο, τον Αντιπρόεδρο και τον Εφ.
Λχία Παπαδάκη με καθήκοντα τελετάρχου. Παρέστησαν και άλλα μέλη μας, από
Αττική και τοπικά διαμένοντες, όπως επίσης και οι προσκεκλημένοι από τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές της νήσου και
οι κ.κ. Πρόεδροι της ΕΑΑΣ και του ΠΣ ΕΣ
ΜΑ Ριμινιτών-Ιερολοχιτών. Τον συντονισμό με τις τοπικές αρχές είχε αναλάβει ο
Αντγος ε.α. κ. Πατιαλιάκας Κων/νος, τελευταίος Πρόεδρος του τοπικού παραρτήματος της ΕΑΑΣ.

ΛΟΙΠΕΣ
 Τ
ελετή Παράδοσης - Παραλαβής
Καθηκόντων Διοικητή της Ιης ΜΠ

 Διεξαγωγή Συνεκπαίδευσης
Μεταξύ Τμημάτων Ειδικών Δυνάμεων
Ελλάδας-Μαυροβουνίου

 Δωρεά ελαστικών λέμβων

Την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο
Στρατόπεδο «ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΜΥΝΤΑ»
η τελετή παράδοσης-παραλαβής καθηκόντων της Διοίκησης της Ιης Μεραρχίας Πεζικού (Ι ΜΠ «Σμύρνη»), από τον
Υποστράτηγο Πέτρο Δεμέστιχα στον Υποστράτηγο Σάββα
Κολοκούρη.
Στην τελετή παρέστη ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος
Γεώργιος Καμπάς, εκπρόσωποι των τοπικών πολιτικών
και θρησκευτικών αρχών, Επίτιμοι Διοικητές του Β΄ Σώματος Στρατού και της Ι ΜΠ, αντιπροσωπεία εν ενεργεία
και εν αποστρατεία Αξιωματικών, καθώς επίσης και πλήθος προσκεκλημένων.

Το χρονικό διάστημα από 14 έως 20 Απριλίου
2019, πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση μεταξύ
προσωπικού Ειδικών Δυνάμεων της Ιης Μεραρχίας Πεζικού (Ι ΜΠ «Σμύρνη») και αντίστοιχου τμήματος του Μαυροβουνίου.
Η δραστηριότητα είχε ως στόχο την βελτίωση
της συνεργασίας και του επιπέδου συναντίληψης
μεταξύ των συμμετεχόντων, ενώ η αντιπροσωπεία
του Μαυροβουνίου είχε επίσης την ευκαιρία να
παρακολουθήσει την Επιχειρησιακή Εκπαίδευση
τμημάτων της Ι ΜΠ.

Την Παρασκευή 07 Ιουνίου 2019, ο Αρχηγός του
Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς παρέστη στην τελετή παραλαβής τεσσάρων σκαφών τύπου Zodiac, δωρεά της εταιρίας
HARBOR AND TRADING SA, στη νήσο Χίο.
Στην τελετή στο Στρατόπεδο ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ (ΠΖ) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΟΥΝΤΑ», παρεβρέθησαν εκπρόσωποι των τοπικών και πολιτικών αρχών του νησιού, καθώς και αντιπροσωπεία στελεχών του Στρατού Ξηράς.
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Ένας Ευπατρίδης Αξιωματικός

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΙΝΣΚHΣ

Ο

Υποστράτηγος Ανδρέας Καλίνσκης υπήρξε
ένας από τους εκλεκτούς αξιωματικούς και
εξαίρετους πολεμιστές τον Ελληνικού Στρατού και μάλιστα σε μία από τις πλέον ταραχώδεις περιόδους της νεότερης Ιστορίας της πατρίδας μας,
όπως ήταν αυτή μεταξύ των ετών 1909 —1949. Η
δε ζωή και η δράση του συνδέθηκαν στενά με όλους
τους αγώνες του Έθνους εκείνης της περιόδου.
Καταγόταν από αριστοκρατική στρατιωτική οικογένεια και ήταν γιος τον Αντιστρατήγου Ιππικού Ανδρέα Καλίνσκη - Ροΐδη και αδελφός της Μαρίας, συζύγου τον Στρατάρχη Αλέξανδρου Παπάγου. Ο από
τη γιαγιά προπάππος του, ήταν ο Πολωνός πατριώτης, πολιτικός αυτοεξόριστος στην Ελλάδα, Ανδρέας
Καλίνσκη (ς), Γραμματέας του βασιλιά Όθωνα και μετέπειτα τον Γεωργίου A’.
Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16 Σεπτεμβρίου 1895,
όπού και τελείωσε τις γυμνασιακές του σπουδές. Στις
23 Νοεμβρίου 1911, σε ηλικία 16 ετών, εισήλθε 3ος,
ύστερα από εξετάσεις, στο Στρατιωτικό Σχολείο Ευελπίδων (ΣΣΕ), ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του.
Λίγες μέρες πριν ξεσπάσει ο νικηφόρος A’ Βαλκα-

νικός Πόλεμος (1912-1913) και συγκεκριμένα στις
18 Σεπτεμβρίου 1912 εξήλθαν από το Σχολείο, λόγω
επιστρατεύσεως, οι Ευέλπιδες της ΙVης Τάξης ως Ανθυπολοχαγοί και οι της ΙΙΙης ως Ανθυπασπιστές, ενώ
στις 25 Σεπτεμβρίου οι Ευέλπιδες της ΙΙης Τάξης ονομάστηκαν Λοχίες Πεζικού. Μεταξύ αυτών ήταν και ο
Ανδρέας Καλίνσκης- και αμέσως τοποθετήθηκαν σε
Συντάγματα Πεζικού (εκστρατείας).
Έτσι, ο Εύελπις - Λοχίας Καλίνσκης έλαβε μέρος σε
όλες τις επιθετικές επιχειρήσεις του 1ου Συντάγματος
Πεζικού (Vης Μεραρχίας), στο οποίο είχε τοποθετηθεί
ως Διμοιρίτης. Στο B’ Βαλκανικό Πόλεμο (1913) συμμετείχε ως Ανθυπασπιστής, τοποθετημένος στο Έμπεδο τον 1ου Συντάγματος Πεζικού, χωρίς όμως να λάβει μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις. Επιστρέφοντας στη Σχολή, φοίτησε και πάλι για ένα περίπου
χρόνο, έδωσε απολυτήριες εξετάσεις και κατατάχθηκε οριστικά στο Ιππικό ως Ανθυπίλαρχος (23 Αυγούστου 1914). Όμως σ’ αυτόν τον πόλεμο είχε και ένα
σοβαρό ατύχημα: Προσβλήθηκε από τυφοειδή πυρετό, ο οποίος του δημιούργησε ωτοσκλήρυνση με συνέπεια τη μόνιμη βαρηκοΐα. Δεν τον εμπόδισε ωστόσο να παραμείνει στο στράτευμα.
Από τον Αύγουστο τον 1914 μέχρι τον Αύγουστο
τον 1917 υπηρέτησε στο 3ο Σύνταγμα Ιππικού. Δυστυχώς, ο από το 1916 Εθνικός Διχασμός υπήρξε η
αιτία να αποταχθεί, όπως και πολλοί άλλοι αξιωματικοί, για πολιτικούς λόγους, και να παραμείνει, ως Υπίλαρχος, εκτός υπηρεσίας επί μια περίπου τριετία.
Επανήλθε αμέσως μετά τις Βουλευτικές εκλογές τον
Νοεμβρίου 1920 και δύο μήνες αργότερα τοποθετή-

Ο ιδρυτής και πρώτος Αρχηγός των Μονάδων Καταδρομών
(1946 -1956).
Συνετάγη από τον Αντιστράτηγο ε.α Χρήστο Σ. Φωτόπουλο
Επίτιμο Γενικό Επιθεωρητή Στρατού.
θηκε ως Ίλαρχος στην Ελληνική Στρατιά της Μικράς
Ασίας, όπου διακρίθηκε σε όλες τις επιθετικές και
αμυντικές επιχειρήσεις της Ταξιαρχίας Ιππικού και του
3ου Συντάγματος Ιππικού μέχρι και τα έσχατα αμυντικά ερείσματα των υπολειμμάτων της υποχωρούσης
Στρατιάς (χερσόνησος Ερυθραίας). Στη μάχη του
Ουτς Σεράι (5 Ιουλίου 1921), όπου πολέμησε με γενναιότητα και αυτοθυσία, τραυματίσθηκε σοβαρά δύο
φορές από πυροβόλο όπλο, ως διοικητής της 1ης
Επιλαρχιας του 3ου Συντάγματος Ιππικού. Από το τέλος Δεκεμβρίου 1921 είχε προαχθεί στο βαθμό τον
Επιλάρχου. Αμέσως μετά την Μικρασιατική καταστροφή, υπηρέτησε στη Μεραρχία Ιππικού της Στρατιάς του Έβρου και συνέχεια σε διάφορες μονάδες
τον Ιππικού ως Επίλαρχος.
Τον Αύγουστο του 1924 τέθηκε και πάλι σε Απόταξη «λόγω ανιάτου νοσήματος» -πολύ πιθανόν για πολιτικούς λόγους. Έτσι βρέθηκε για δεύτερη φορά
εκτός στρατεύματος, όπου και παρέμεινε για μεγάλο
χρονικό διάστημα (1924 -1940).
Στην περίοδο αυτή και με αντίστοιχα διατάγματα,
αρχικά μετατέθηκε από την Απόταξη σε «Τιμητική
Αποστρατεία» (λόγω της χρόνιας βλάβης της ακοής
του) και αργότερα στην κατάσταση της «Πολεμικής
Διαθεσιμότητας» (Β’ Κατηγορίας). Τότε και για ένα
χρονικό διάστημα εργάσθηκε στην Εταιρεία Ελληνικού Πυριτιδοποιείου (Μποδοσάκη).
Στις 28 Οκτωβρίου 1940 και μόλις κηρύχθηκε ο
Ελληνοϊταλικός Πόλεμος, ο Επίλαρχος Π.Δ. Ανδρέας
Καλίνσκης ζήτησε εθελοντικά την ανάκλησή του στην
ενεργό υπηρεσία και την άμεση μετάθεσή τον στο μέτωπα. Η αίτησή του έγινε δεκτή και την 1η Νοεμβρίου βρέθηκε, ως έφεδρος εκ μονίμων, στην πρώτη
γραμμή τον μετώπου με την A’ Ομάδα Αναγνωρίσεως
(Ιππικού). Η πράξη του αυτή χαρακτηρίζεται περισσότερο ιπποτική, αν αναλογιστεί κανείς ότι συμμαθητές
τον από το ΣΣΕ ήταν Μέραρχοι.
Απ’ αρχής μέχρι τέλους τον Πολέμου (1 Νοεμβρίου
1940 - 29 Απριλίου 1941), έλαβε μέρος σε όλες τις
επιχειρήσεις του Α’ Σώματος Στρατού, αρχικά με την
A’ Ομάδα Αναγνωρίσεως και από τον Ιανουάριο τον
1941 ως διοικητής της VΙIlης Επιλαρχίας Ιππικού (Α’
ΣΣ). Και τότε διακρίθηκε.
Κατά τη διάρκεια της τριπλής κατοχής της πατρίδας μας, ο Επίλαρχος Καλίνσκης δεν παρέμεινε αδρανής αλλά, αντίθετα, από πολύ νωρίς αποφάσισε να
διαφύγει στη Μέση Ανατολή, Την απόφασή του αυτή
την πραγματοποίησε τον Ιανουάριο του 1942, όταν
κατόρθωσε με πολλούς κινδύνους και ταλαιπωρίες
να φύγει κρυφά από την Αθήνα και, μέσω Τουρκίας,
να φτάσει στην Αίγυπτο. Εκεί, τοποθετήθηκε, αρχικά
στην 1η Ελληνική Ταξιαρχία και λίγο αργότερα (Σεπτέμβριος 1942) στον μόλις τότε συγκροτηθέντα
Ιερό Λόχο, ύστερα από αίτηση του ιδίου και επιλογή
του από το Συνταγματάρχη Πεζικού Χριστόδουλο
Τσιγάντε, διοικητή τον Λόχου. Στο μεταξύ ανακλήθηκε (27 Φεβρουαρίου 1942) και πάλι στην ενεργό
υπηρεσία, ως έφεδρος εκ μονίμων, και λόγω της συμμετοχής του στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο 1940-41,
προήχθη στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη.
Με τον Ιερό Λόχο, πολέμησε στην εκστρατεία στην
Τυνησία και σε όλες τις καταδρομικές επιχειρήσεις του
στα Νησιά τον Αιγαίου Πελάγους και στη Δωδεκάνησο
μέχρι τον Ιούλιο του 1945. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, παρά την ηλικία του, έγινε αλεξιπτωτιστής

το 1942 και έλαβε μέρος στην από αέρος καταδρομή
στη νήσο Σάμο (Οκτώβριος - Νοέμβριος 1943) ως επικεφαλής διακοσίων Ιερολοχιτών αλεξιπτωτιστών. Για
την ηρωική, τέλος δράση του με τον θρυλικό Ιερό
Λόχο, ο Καλίνσκης προήχθη επ’ Ανδραγαθία στο βαθμό του Συνταγματάρχη, τον Απρίλιο του 1944.
Τον Αύγουστο τον 1945 και λίγο πριν από τη διάλυση του Ιερού Λόχου, ο Συνταγματάρχης Καλίνσκης
πρότεινε στην τότε Στρατιωτική Ηγεσία τη συγκρότηση και οργάνωση μιας «Δυνάμεως Καταδρομών» επιπέδου Ταξιαρχίας, με πρότυπο τις μέχρι τότε Βρετανικές Μονάδες Καταδρομών. Η πρότασή τον έγινε δεκτή,
αλλά δεν είχε συνέχεια. Ένα περίπου χρόνο αργότερα
(Αύγουστος 1946) και όταν είχαν ήδη αρχίσει οι πρώτες συμπλοκές μεταξύ στρατιωτικών τμημάτων και
ατάκτων ομάδων ανταρτών, υπέβαλε, ευρισκόμενος
στη διάθεση τον ΓΕΣ, λεπτομερή εισήγηση για τη συγκρότηση κατ οργάνωση των πρώτων ανεξάρτητων
Λόχων Ορεινών Καταδρομών (ΛΟΚ). Αυτή τη φορά η
πρότασή του είχε συνέχεια και η διαταγή για τη συγκρότηση των πρώτων 40 ΛΟΚ του Ελληνικού Στρατού εκδόθηκε το Δεκέμβριο τον ίδιου χρόνου. Έτσι άρχισαν να δημιουργούνται οι «Δυνάμεις Καταδρομών».
(σ.σ. ουσιαστικά με την μεταγενέστερη έκδοση των διαταγών περί αποστολών –Ιαν 1947- τις οποίες θα ανελάμβαναν οι ΛΟΚ και οι μετέπειτα ΜΚ, η συγκρότηση
έγινε τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 1947).
Από τότε και μετά συγκροτήθηκαν προοδευτικά: το
Κέντρο Εκπαιδεύσεως Μονάδων Καταδρομών
(ΚΕΜΚ), άλλοι 40 ΛΟΚ, οι Μοίρες και οι Ταξιαρχίες
Καταδρομών και για λίγο χρόνο η ΙΙΙη Μεραρχία Καταδρομών (Πεζικού), οι οποίες έλαβαν μέρος, είτε
ανεξάρτητα είτε σε συνεργασία με άλλες μονάδες
στις πολεμικές επιχειρήσεις 1947 - 49 με ειδικές και
δύσκολες αποστολές. Με τους υπέροχους αγώνες
τους, οι Μονάδες Καταδρομών συνέχισαν την παράδοση του Ιερού Λόχου και δημιούργησαν, δικαιολογημένα, ένα θρύλο γύρω από το όνομά τους και τη
δράση τους. Σε όλη την παραπάνω χρονική περίοδο,
ο Ανδρέας Καλίνσκης υπήρξε ακούραστος μαχητής.
Προαχθείς τον Απρίλιο του 1949 σε έφεδρο εκ μονίμων Υποστράτηγο, με ένα μικρό επιτελείο, ήταν ο
ακάματος αρχηγός όλων αυτών των διακεκριμένων
μονάδων, των οποίων η μεγάλη προσφορά στην υπηρεσία του Έθνους αναγνωρίσθηκε ακόμη και από τον
τότε βασιλιά Παύλο, ο οποίος έστειλε το εξής ιδιόχειρο μήνυμα προς τον Στρατηγό τους: «Οι ΛΟΚ απέσπασαν τον θαυμασμόν όλων. Υπήρξαν πάντοτε πιστοί εις
το καθήκον, τολμηροί, ταχείς και ακούραστοι».
Μετά το τέλος των Επιχειρήσεων, ο Υποστράτηγος
Ανδρέας Καλίνσκης παρέμεινε αρχηγός των Δυνάμεων Καταδρομών, συνεχίζοντας να καταβάλλει άοκνες
προσπάθειες για τη βελτίωση και ανάπτυξή τους, με
δική του δε εισήγηση, συγκροτήθηκε και λειτούργησε
από το Μάρτιο του 1955, η Σχολή Αλεξιπτωτιστών.
Στην τριετία 1950-53, με πρωτοβουλίες τον Στρατηγού και συνεχείς προσπάθειές του, οι Μονάδες Καταδρομών ανήγειραν βόρεια ταν Στρατοπέδου του
τότε Κέντρου Εκπαιδεύσεώς τους (ΚΕΜΚ) (Μεγάλο
Καβούρι Βουλιαγμένης) «εις μνήμην» των πεσόντων
Αξιωματικών και Οπλιτών τούς, δύο απέριττα έργα:
τα ένα είναι το γραφικό εκκλησάκι του ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (των ΛΟΚ) και το άλλο το λιτό, αλλά επιβλητικό,
«Μνημείο των Πεσόντων. Καταδρομέων». (σ.σ. σύντομη ιστορία του μνημείου περιλαμβάνεται στο άρθρο του

παρόντος φύλλου για την εκδήλωση στο Καβούρι την
9 Ιουν 19).
Τη Δευτέρα 21 Μαΐου 1956, ο Υποστράτηγος Ανδρέας Καλίνσκης, Διοικητής των Δυνάμεων Καταδρομών και ταυτόχρονα Αρχηγός τον Στρατιωτικού
Οίκου του Βασιλιά Παύλου, πέθανε στο Θεραπευτήριο «Ευαγγελισμός» από καρκίνο τον πνεύμονα σε
ηλικία 61 ετών. Την επομένη μέρα κηδεύτηκε, φορώντας τον πράσινο μπερέ που τόσο πολύ αγάπησε και
τίμησε. Ένας γενναίος πολεμιστής έφυγε. Τον αποχαιρέτησαν, όπως του άξιζε, πολλοί επώνυμοι και ανώνυμοι, αλλά κυρίως οι συμπολεμιστές του Ιππείς, Ιερολοχίτες και Καταδρομείς και εμείς η νεώτερη τότε
γενιά των αξιωματικών των Μονάδων Καταδρομών.
Για την εθελοντική παρουσία και προσφορά του

(σ.σ. Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Τάφος Στρατηγού
Ανδρέα Καλίνσκη, με μονίμως αναπεπταμένη την
σημαία των Ειδικών Δυνάμεων.)

Στρατηγού Ανδρέα Καλίνσκη σε όλους τους αγώνες
του Έθνους 1912-1949 και για τις μέχρις αυτοθυσίας ηρωικές πράξεις του στα πεδία των μαχών, η Πατρίδα τον τίμησε, κατά καιρούς, εκτός από τα πολλά
παράσημα, με τις εξής ηθικές αμοιβές:
• Προαγωγή επ’ Ανδραγαθία στο βαθμό του Συνταγματάρχη.
• Πέντε (5) Χρυσά Αριστεία Ανδρείας.
• Τρείς (3) Πολεμικούς Σταυρούς (Α’, B’ και Γ’ Τάξης).
• Τρία (3) Μετάλλια Εξαιρέτων-Πράξεων
• Δυο (2) Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας (Γ’ και Δ’ Τάξης).
Ο Βασιλιάς της Αγγλίας Γεώργιος ΣΤ’ του απένειμε: το ανώτερο Βρετανικό Πολεμικό «Παράσημο της
Διακεκριμένης Υπηρεσίας» (DSO) και οι βρετανικές
«Δυνάμεις Καταδρομών» («Raiding Forces») τις
«Πτέρυγες Επιχειρήσεων» (Αλεξιπτωτιστού) για την
εκτέλεση πολεμικού άλματος στην κατεχόμενη νήσο
Σάμο. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής Χάρρυ Τρούμαν του απένειμε, ως διοικητού
των Ελληνικών Μανάδων Καταδρομών (19471949), το Παράσημο « Της Λεγεώνος της Αξίας»
(«Τhe Legion of Merit»).
Οι Μονάδες Καταδρομών, για να τιμήσουν τη μνήμη
ως ιδρυτή και πρώτου Αρχηγού τους, έδωσαν τα όνομά
του στο μεγαλύτερο Στρατόπεδό τους, που λειτουργεί
σήμερα στη Νέα Πέραμο Αττικής (Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ειδικών Δυνάμεων – ΚΕΕΔ) και μέσα σε αυτό και σε
περίοπτη θέση τοποθέτησαν την προτομή του.
Ο Στρατηγός Ανδρέας Καλίνσκης, που στη μακροχρόνια αλλά και πολυτάραχη σταδιοδρομία του, ως
Αξιωματικός, αποτέλεσε το πρότυπο του «πιστού, φιλότιμου και γενναίου» στρατιώτη, πρέπει να παραμείνει παράδειγμα προς μίμηση για όλα τα στελέχη του
στρατού μας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΤΓΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Αντιστράτηγος ε.α. Χρήστος Σωτηρίου Φωτόπουλος γεννήθηκε το 1930 στο Αίγιο, όπου και τελείωσε τις γυμνασιακές του σπουδές.
Το 1948 εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και εξήλθε το 1950 ως Ανθυπολοχαγός Πεζικού.
Υπηρέτησε ως διοικητής, εκπαιδευτής και επιτελής σε διάφορες μονάδες, συγκροτήματα και σχηματισμούς των
Ειδικών Δυνάμεων και του Πεζικού, όπως επίσης και ως επιτελής στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). Φοίτησε σε
όλα τα προβλεπόμενα Σχολεία Ανθυπολοχαγών, Υπολοχαγών, Λοχαγών και Ταγματαρχών του Πεζικού και των Καταδρομών, και επιπλέον εκπαιδεύτηκε στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών.
Είναι απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Πολέμου και της Σχολής Εθνικής Αμύνης και διατέλεσε, ως αντισυνταγματάρχης, καθηγητής της πολεμικής τέχνης στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.
Έλαβε μέρος ως εθελοντής στις πολεμικές επιχειρήσεις του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος (Εκ.Σ.Ε.) στην
Κορέα (1953) με το βαθμό του Υπολοχαγού.
Από το βαθμό του Συνταγματάρχη μέχρι και το βαθμό του Αντιστράτηγου χρημάτισε: Συνταγματάρχης διοικητής
του 1ου Συντάγματος Καταδρομέων -Συνταγματάρχης Επιτελάρχης της ΙΙΙης Μεραρχίας Ειδικών Δυνάμεων -Ταξίαρχος Υποδιοικητής της ΙΙΙης Μεραρχίας Ειδικών Δυνάμεων -Ταξίαρχος Διευθυντής της Διευθύνσεως Οργανώσε-

ως (ΔΟΡ) του ΓΕΣ -Ταξίαρχος Διοικητής της 95 ΑΔΤΕΧ -Υποστράτηγος Διευθυντής
Α` Κλάδου του ΓΕΣ - Υποστράτηγος Διοικητής της Χης Μεραρχίας Πεζικού -Αντιστράτηγος Β` Υπαρχηγός του ΓΕΣ (Β` Υ/ΓΕΣ) και -Αντιστράτηγος Γενικός Επιθεωρητής Στρατού (ΓΕΠΣ).
Αποστρατεύτηκε το 1986 και του απονεμήθηκε ο τίτλος του Επίτιμου ΓΕΠΣ.
Έκτοτε είναι μέλος της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών
Έχει τιμηθεί με τον Χρυσόν Αριστείον Ανδρείας, τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος, τον Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής και με αρκετά άλλα ελληνικά και συμμαχικά παράσημα
και μετάλλια.
Κατά τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας του στο στράτευμα και ειδικότερα μετά την αποστρατεία του, έχει ασχοληθεί συστηματικά με την ιστορική έρευνα στο χώρο του ελληνικού στρατού και έχει συγγράψει μελέτες, στρατιωτικούς κανονισμούς, ιστορικά βιβλία και ιστορικές μονογραφίες κυρίως για τις Ειδικές Δυνάμεις και τη Στρατιωτική
Σχολή Ευελπίδων. Συγγράμματά του κοσμούν την βιβλιοθήκη της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών.
Τυγχάνει ενεργό μέλος της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος.
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Πώς επήλθεν η ΕΙΡΗΝΗ στο θέατρον επιχειρήσεων
Βορ. Αφρικής-Ευρώπης κατά τον Β’ Παγκόσμιον Πόλεμον

Ο

μιλία συνταχθείσα και εκφωνηθείσα υπό του Αντγου
ε.α. ΚΟΡΚΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ στον Ιερόν Μητροπολιτικόν
Ναόν της ΣΥΜΗΣ κατά την 8ην Μαΐου 2019, στο
πλαίσιον των «Επετειακών Εκδηλώσεων για την υπογραφήν
του πρακτικού παραδόσεως των Γερμανικών Φρουρών του
ΑΙΓΑΙΟΥ (8 Μαΐου 1945)
Μετά το ΕΠΟΣ της Αλβανίας, τη Δόξα των Οχυρών και το Θρύλο της Κρήτης, η Ελλάδα παρά την τριπλή κατοχή της, συνέχισε τον
πόλεμο στο εξωτερικό με τις εκεί ανασυγκροτούμενες Ένοπλες Δυνάμεις και στο εσωτερικό με την Εθνική Αντίσταση. Ο Ιερός Λόχος Μέσης Ανατολής μετά την Τυνησία, επέστρεψε στην Παλαιστίνη, ενισχύθηκε σε προσωπικό και ασχολήθηκε με τις νήσους Αιγαίου - Δωδεκανήσων. Στις 8.9.1943 έγινε η μεταστροφή της Ιταλίας.
Το Στρατηγείο Μ.Α. κατέλαβε μερικάς νήσους του Νοτίου Αιγαίου
και των Δωδεκανήσων. Η Γερμανία αντέδρασε άμεσα και δυναμικά,
ανακατέλαβε τις νήσους Κάσο, Κάρπαθο, Ρόδο, Κω, Κάλυμνο, Λέρο
και Σάμο. Στις 24.9.43 ο Χίτλερ αποφάσισε τη διατήρηση των νήσων Κρήτης και Ρόδου «έστω και εάν χαθεί το Βερολίνο», ενώ απέσυρε 35 Μεραρχίες από τα Βαλκάνια. Ο Στάλιν εδήλωσε «Οιαδήποτε αποβατική ενέργεια των Συμμάχων στη Βαλκανική θα θεωρηθεί εχθρική ενέργεια κατά της Σοβιετικής Ένωσης».
Στις 14 Ιουλίου 1944, ο Ιερός Λόχος με άλλες Βρετανικές Δυνάμεις και με τη δική σας βοήθεια (σ.σ. απευθύνεται στους παρισταμένους), απελευθέρωσε τη Σύμη, η οποία έκτοτε έγινε βάση επιχειρήσεων των Συμμάχων.
Ο Ιερός Λόχος εξετέλεσε 33 Καταδρομικές Επιχειρήσεις και 207
περιπολίες, με αποτέλεσμα τη σταδιακή απελευθέρωση των Νήσων
Αιγαίου - Δωδεκανήσων. Στις 25.4.45 στη Βόρειο Ιταλία, συνελήφθη ο Μουσολίνι με την Κλάρα Πετάτσι και την επομένη εφονεύθησαν από τον Ιταλό αντάρτη Βαλέριο.
Στις 29 Απριλίου 1945, στο Στρατηγείο του Στρατάρχου Αλεξάντερ, στη βόρειο Ιταλία, υπεγράφη η Πρώτη Παράδοση Γερμανικών
Στρατευμάτων, η Στρατιά του Κέσερλινγκ, 1.000.000 άνδρες. Στις
29.4.45, ο Χίτλερ υπέγραψε τη Διαθήκη του και την επομένη αυτοκτόνησε. Διάδοχος του Χίτλερ ορίστηκε ο Ναύαρχος Doenitz. Η Εύα
Brown εδηλητηριάσθη. Το ζεύγος Γκέμπελς αυτοκτόνησε αφού δη-

λητηρίασε τα 6 ανήλικα παιδιά τους. Ομοίως αυτοκτόνησαν άλλοι
24 στενοί συνεργάτες του Χίτλερ.
Ακολούθησαν 2 μεγάλες Παραδόσεις Γερμανικών Στρατευμάτων
στις 5 και 7 Μαΐου 1945 στα Στρατηγεία των Μοντγκόμερυ και Αϊζενχάουερ.
Στις 8 Μαΐου 1945 εδώ στη Σύμη, υπεγράφη η 4η Παράδοση των
Γερμανικών Φρουρών Ρόδου, Κω, Καλύμνου, Λέρου, Μήλου. Ο Βρετανός Ταξίαρχος Moffat επήρε το πιστόλι του Γερμανού Στρατηγού
Wagener από το τραπέζι και το έδωσε στο Συν/χη Τσιγάντε, διοικητή
του Ιερού Λόχου, λέγοντας «το τρόπαιο αυτό ανήκει στον Ιερό Λόχο,
απελευθερωτή των Νήσων». Εκεί ήμουν παρών ως Ανθλγός, διοικητής της 1ης ομάδος του 1ου τμήματος της Α’ Μοίρας του Ιερού Λόχου.
Στις 9 Μαΐου 1945, πρωινές ώρες, στο Βερολίνο, στο Στρατηγείο του Ρώσου Στρατάρχη Ζούκωφ υπεγράφη η 5η Παράδοση της
Γερμανίας.
Στις 9 Μαΐου 1945, ώρα 22.30, στη Βίλλα Αριάδνη, στην Κνωσό
της Κρήτης, υπεγράφη η 6η και τελευταία Παράδοση της Γερμανικής Φρουράς Κρήτης, 20.000 άνδρες, με όριο κατάπαυσης του πυρός 10.30 ώρα Γκρήνουιτς. Έτσι, εδώ στην Ελλάδα, την αιματοβαμμένη Κρήτη, την Κοιτίδα του Δυτικού Πολιτισμού, εκρίθη και έληξε
ο Β’ ΠΠ δια την Ευρώπη.
Η 9 Μαΐου 1945 ορίσθη και εορτάζεται Διεθνώς ως ημέρα λήξης
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Τα Δωδεκάνησα για 2 χρόνια, διετέλεσαν υπό Βρετανική Στρατιωτική Διακυβέρνηση.
Στις 27 Ιουνίου 1946, το Συμβούλιο των Υπουργών των 4 μεγάλων Δυνάμεων, αποφάσισε την παραχώρηση των Δωδεκανήσων
στην Ελλάδα.
Η ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων μετά της Μητρός Ελλάδος,
έγινε με Νόμο 3 Ιανουαρίου 1948.
Τα Δωδεκάνησα δεν μας τα χαρίσανε, ούτε μας τα δωρίσανε.
Εμείς οι Ιερολοχίτες με τη βοήθεια της δική σας και των Βρετανών,
τα ελευθερώσαμε.
Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών έστησε Μνημεία και
Ηρώα στα Νησιά μας, τα οποία αποτελούν Τεκμήρια και Συμβόλαια Ελληνικής Ιδιοκτησίας.

Η Ελλάδα κατά τον Β’ ΠΠ προσέφερε πολλαπλές σοβαρές υπηρεσίες στους Συμμάχους και στην ανθρωπότητα και έγινε ολοκαύτωμα για την παγκόσμια ειρήνη, την ελευθερία και τη δημοκρατία, αφού:
Έδωσε την πρώτη νίκη εναντίον του Άξονος. Επολέμησε με ανδρεία και αρετή, με έπαθλο την δόξα και την τιμή. Εκέρδισε πολύτιμο χρόνο, 7 μήνες, επ΄ ωφελεία των Συμμάχων. Διέσωσε την Μέση
Ανατολή και έκρινε την έκβαση του πολέμου. Υπέστη πολύ μεγάλες απώλειες, καταστροφές και ζημιές σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικό, έργα υποδομής, έργα πολιτισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς,
1.200 εμπορικά σκάφη κ.α.
Η προσφορά της Ελλάδος υπήρξε μεγάλη και εντυπωσιακή
και πρέπει να τύχει της δεούσης προσοχής, προβολής και εκμεταλλεύσεως.
Μετά 74 χρόνια, νέες απειλές ξεπροβάλλουν κυρίως από Τουρκίαν. Η Τουρκία, προαιώνιος και αδίστακτος εχθρός του Ελληνισμού,
επιτήδειος ουδέτερος και ανέντιμος σύμμαχος, καραδοκεί και διεκδικεί τη Θράκη μας, το Αιγαίο μας. Τα νησιά μας Αιγαίου - Δωδεκανήσων, την Κύπρο μας και άλλα πολλά.
Η Εθνική μας υπερηφάνεια, η τιμή και αξιοπρέπεια του Λαού μας,
έχουν τρωθεί από τα αλλεπάλληλα σφάλματα.
Φτάνει πια, όχι άλλες υποχωρήσεις και παραχωρήσεις,
ούτε άλλες προσβολές και ταπεινώσεις. Όχι γκρίζες και πράσινες ζώνες.
Κανένας Εθνικός Χώρος, Ξηράς Θαλάσσης και Αέρος δεν
είναι μακριά. Δεν αμφισβητείται και ΔΕΝ παραχωρείται.
Όταν η πατρίδα απειλείται, απαιτείται ενότητα Εθνική και
ομοψυχία, ανεξαρτήτως κόμματος και χρώματος.
Το ΕΠΟΣ της Αλβανίας και ο Ιερός Λόχος, αποτελούν το καλλίτερο παράδειγμα για τη Νεολαία μας.
Τέλος, τιμούμε όλους τους Νεκρούς μας, Όλοι τους υπήρξαν άξιοι της Πατρίδος, αφού προσέφεραν το πολυτιμότερο αγαθό, την
ζωή τους, εις τον υπέρ Πατρίδος έρανον. Η Πατρίδα, η Ελλάδα μας
ΔΕΝ τους ξεχνά. Τους Θυμάται, Τους Τιμά, Τους Συγχαίρει, Τους
Ευχαριστεί και Τους Ευγνωμονεί.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΤΓΟΥ ΚΟΡΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ο Αντιστράτηγος
ε.α. Κόρκας Κωνσταντίνος του Αθανασίου και της Ουρανίας, γεννήθηκε
στο χωριό Πουλίτσα Κορινθίας την 7 Ιανουαρίου
1921.
Τάξεως ΣΣΕ 1943.
Προαγωγές: Ανθλγός 1943, Υπλγός 1946,
Λγός 1948, Τχης 1952, Ανχης 1962, Σχης 1968,
Ταξχος 1972, Υπτγος 1973, Αντγος 1974.
Απεστρατεύθη το 1980 με το βαθμό του Αντιστρατήγου και με τον τίτλο του Επίτιμου Διοικητού της 1ης Στρατιάς.
Έκτοτε, είναι μέλος της Λέσχης Καταδρομέων

και Ιερολοχιτών, πρόεδρος της οποίας διετέλεσε
επί σειρά ετών.
Διοίκησε:
– Τον 14 ΛΟΚ, Τη Γ΄ ΜΑΚ, Το 3ο ΣΠ «ΡΙΜΙΝΙ»,
Την ΧΙ ΜΠ, Το Β΄ ΣΣ, Το Δ΄ ΣΣ του οποίου υπήρξε ο πρώτος Διοικητής, Την 1η Στρατιά.
Υπηρέτησε ως αξιωματικός:
– ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ και της 133 Δύναμης Μυστικού πολέμου, ΝΑΤΟ, Ως ΑΚΑΜ Βουκουρεστίου–
Βουδαπέστης, Ως Α΄ Υ/ΓΕΣ, Ως ΓΕΠΣ/ΓΕΣ.
Έλαβε μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις της
Κρήτης (1941), της Β. Αφρικής (1942-43), στα
νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα (1943 –
45) και στις επιχειρήσεις της περιόδου 1946 – 49
όπου και τραυματίσθηκε δύο φορές.

Τιμήθηκε με τις εξής ηθικές αμοιβές :
α. Προαγωγή επ΄ ανδραγαθία
β. Χρυσό Σταυρό Φοίνικα μετά Ξιφών
γ. Χρυσό Σταυρό Βασιλικού Τάγματος Γεωργίου Α΄.
δ. Σταυρό Ταξιαρχών Βασιλικού Τάγματος
Φοίνικος.
ε. Σταυρός Ταξιαρχών Τάγματος Γεωργίου Α΄
στ. Χρυσό Αριστείο Ανδρείας (6)
ζ. Πολεμικό Σταυρό Β΄ Τάξεως.
η. Πολεμικό Σταυρό Γ΄ Τάξεως (7)
θ. Μετάλλιο Εξαιρέτων πράξεων (3)
ι. Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Β΄ Τάξεως
ια. Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Γ΄ Τάξεως
ιβ. Αναμνηστικό Μετάλλιο Πολέμου 1940 – 41

ιγ. Αναμνηστικό Μετάλλιο Πολέμου 1941 – 45
ιδ. Βρετανικό Μετάλλιο Ανδρείας 1944
ιε. Ανώτατο Παράσημο Εθνικής Αξίας της Γαλλίας 1978
ιστ. Χρυσός Σταυρός Οικουμενικού Πατριαρχείου Αγ. Μάρκου
ιζ. Χρυσός Σταυρός μετά Στέμματος.
Φοίτησε στις σχολές και κέντρα εκπαιδεύσεως:
– Του όπλου του, Στις Σχολές Αλεξιπτωτιστών
Μέσης Ανατολής και Ελλάδος, Στις Σχολές ΠΖ
Αγγλίας και ΗΠΑ, Στη Σχολή Διοικήσεως και Γενικών Επιτελών και στη Σχολή Προληπτικής Συντήρησης στις ΗΠΑ, Στην ΑΣΠ και στη ΣΕΘΑ.
Είναι κάτοχος Πτυχίου της Βιομηχανικής Σχολής Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ.

«Ιστορία από πρώτο χέρι»
Ο Ιερός Λόχος μέσα από τις αναμνήσεις ενός από τους τελευταίους επιζώντες βετεράνους του

Ο

(Συντάχθηκε από τον κ. Νίκο Νικολούδη, επίτιμο μέλος της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, Διδάκτορα Ιστορίας Πανεπιστημίου του Λονδίνου)

Γεώργιος Χαροκόπος, που πέθανε στις 21 Μαρτίου 2019,
σε ηλικία 100 ετών, είναι γνωστός κυρίως λόγω της συμμετοχής του στην ομάδα των Κρητικών ανταρτών οι οποίοι,
υπό την καθοδήγηση των Βρετανών κομάντος Πάτρικ Λη Φέρμορ
και Στάνλεϋ Μος, απήγαγαν τον Γερμανό στρατηγό Κράιπε από το
αρχηγείο του, έξω από το Ηράκλειο, τον Απρίλιο του 1944. Κατά
την περιπετειώδη διαφυγή της ομάδας (το τελευταίο επιζών μέλος
της οποίας ήταν ο Χαροκόπος) μέσω των κρητικών βουνών, ο Γερμανός στρατηγός κρατήθηκε επί ένα τριήμερο (7-9 Μαϊου) στο μιτάτο της οικογένειας Χαροκόπου, έξω από την κωμόπολη Πατσός
Ρεθύμνου. Στη συνέχεια τα μέλη της ομάδας διέφυγαν δια θαλάσσης στην Αίγυπτο, όπου ο Χαροκόπος κατατάχτηκε στον Ιερό Λόχο.
Ο Χαροκόπος ήταν δάσκαλος και κατά την Κατοχή υπηρέτησε ως
σύνδεσμος των ανταρτικών ομάδων της Κρήτης με τους Βρετανούς σαμποτέρ στη Μεγαλόνησο.
Μεταπολεμικά έγραψε αρκετά βιβλία για τη συμβολή της Κρήτης
και της Ελλάδας στον Συμμαχικό αγώνα, με κυριότερα τα εξής:
– Το Φρούριον Κρήτη, 1941-1944 (ο μυστικός πόλεμος) (Αθήνα,
1971)
–The Forgotten Debt (εκδ. Ευσταθιάδη, Αθήνα, 2004)
– Αν η Ελλάδα δεν έλεγε «Όχι» το 1940 (πώς άλλαξε η Ιστορία) (Α-

θήνα, 2005)
– Η απαγωγή του Στρατηγού Κράιπε (εκδ. Eurobooks, Αθήνα,
2008)
Οι αναμνήσεις του Χαροκόπου από την τελευταία περίοδο του
πολέμου, που περιλαμβάνουν τη συμμετοχή του στην απελευθέρωση των Κυθήρων και της Αθήνας, καθώς και στην «Επιχείρηση
ΤΕΝΤ» (καταδρομή μεγάλης έκτασης του Ιερού Λόχου στη γερμανοκρατούμενη Ρόδο, στις 2 Μαΐου 1945) περιγράφονται στο κείμενο που ακολουθεί.
Πρόκειται για απόσπασμα εκτενούς συνέντευξης που έδωσε στις 26 Απριλίου 2013, στο σπίτι του στο Παλαιό Φάληρο, στον συγγραφέα.
Γ.Χ. Μετά είπαμε να καταταγούμε στο Στρατό, ο Στρατός είχε
στασιάσει και οι περισσότεροι ήταν στα σύρματα, δεν ήθελαν να
πολεμήσουν. Το ΕΑΜ είχε διαβρώσει το παν και υπήρχε ο Ιερός Λόχος, η Ταξιαρχία. «Εγώ», λέω, «θα πάω να εκπαιδευτώ αλεξιπτωτιστής». Και ήρθαν κι άλλοι, περίπου 30 Κρητικοί, και πήγαμε στον
Ιερό Λόχο που ήταν στη Χάιφα κοντά, στο Καμπρίτ εκεί.
Ν.Ν. Αυτοί οι Κρητικοί που μου λέτε είχαν έρθει πάλι με μυστικές
αποστολές, ή είχαν καταταγεί από πριν στο Στρατό;
Γ.Χ. Κατά καιρούς είχαν έρθει με μυστικές αποστολές. Και εκάνα-

με μια Μοίρα, ήρθαν κι άλλοι μετά, κι εκάνανε μια Μοίρα του Ιερού
Λόχου.
Ν.Ν. Γνωρίσατε καθόλου προσωπικά τον Τσιγάντε αυτή την περίοδο;
Γ.Χ. Η οικογένεια του Τσιγάντε δεν ήρθε από μας, μπορεί να ήρθε
και έφυγε. Εκάναμε όμως εκεί όλη την εκπαίδευση του αλεξιπτωτιστού και, ενώ επήγαμε τον Αύγουστο, στις 25 Σεπτεμβρίου ήρθε
εντολή να φύγουμε και ήρθαν αντιτορπιλικά και μας πήραν εσπευσμένως και κάναμε απόβαση στα Κύθηρα.
Ν.Ν. Εκεί, στα Κύθηρα, τι βρήκατε; Τι αντιμετώπιση είχατε από
τους ντόπιους;
Γ.Χ. Ενθουσιώδη. Όταν δε φτάσαμε τελικά στην Αθήνα, η υποδοχή που μας κάνανε οι Αθηναίοι δεν μπορείτε να φανταστείτε, δεν
την περίμενα ποτέ.
Ν.Ν. Μου έχουν πει κάποιοι άλλοι συνάδελφοί σας, τότε στον
Ιερό Λόχο, ότι υπήρχε και ισχυρό κίνημα του ΕΑΜ στα Κύθηρα και
ότι υπήρχαν και κάποιες μικροαψιμαχίες λεκτικές με ΕΑΜίτες. Εσείς
είχατε τίποτα τέτοια περιστατικά υπόψη;
Γ.Χ. Το ΕΑΜ είχε εισχωρήσει παντού, αλλά στον Ιερό Λόχο δεν είχαμε αυτό. Λοιπόν, μετά εμείς εκαθήσαμε στην Αθήνα 15 μέρες, συνέχεια στη σελ. 8
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

Απόσπασμα ομιλίας του Ταξιάρχου ε.α. Ναπολέοντος Δαμασκηνού, Διοικητού της 32 ΜΚ
Περιλαμβάνεται στο εκδοθέν βιβλίο και DVD των πρακτικών της ημερίδας
Σύντομο βιογραφικό, όπως συνετάγη από τον ίδιο.
 Τάξεως ΣΣΕ 1957, επιλέχθηκε από τις Δυνάμεις
Καταδρομών το έτος 1959.
 Έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις της Κύπρου το
1974, ως Δκτής της 32 ΜΚ, στις οποίες ετραυματίσθη στο ύψωμα ΑΛΩΝΑΓΡΑ.
 Αποστρατεύθηκε το 1986 με το βαθμό Ταξιάρχου.
 Προτάθηκε για απονομή του Χρυσού Σταυρού του
Γεωργίου Α΄, Πολεμικού Σταυρού Β΄ Τάξεως, για
τις Πολεμικές Επιχειρήσεις της Κύπρου και Ταξιάρχου του Τάγματος της Τιμής.
Υπηρέτησα στην
Κύπρο για δεύτερη
φορά από τον Αύγουστο 1973 μέχρι
τον Αύγουστο 1974,
ως Διοικητής της 32
Μοίρας Καταδρομών. Το στρατόπεδο
της Μοίρας ήτο
πάνω από το χωριό
Κουτσοβέντης, στο
Μοναστήρι Άγιος Χρυσόστομος του όρους Πενταδάκτυλου.
Την Μοίρα την παρέλαβα από τον Τχη (ΠΖ) Κωνσταντίνο Τσίντζα. Τα πάντα ήσαν σε αρίστη κατάσταση! Σχέδια Επιχειρήσεων - Διοικητικής Μερίμνης,
φόρτοι κλπ, εκπαίδευση, ηθικό, πειθαρχία. Με λίγα
λόγια υπήρχε το τέλειο από τον άξιο και ακούραστο
συνάδελφο Κωνσταντίνο Τσίντζα. Η δική μου προσπάθεια ήτο να διατηρήσω όλα αυτά τα οποία δημιούργησε ο αγαπητός μου φίλος και συνάδελφος.
Την παραμονή της εισβολής των Τούρκων στην
Κύπρο 19 Ιουλίου 1974 το απόγευμα, είχα κατεβεί να
δω ένα φίλο. Τότε ο Σχης του, δεν θυμάμαι το όνομά
του, μου λέγει ότι κινείται ο τουρκικός στόλος προς
την Κύπρο. Αμέσως γυρίζω στην μονάδα μου και δεν
παίρνω καμία διαταγή. Ξανακατεβαίνω στο Σύνταγμα
Επιστρατεύσεως και ο Σχης του μου λέγει πως δεν
συμβαίνει τίποτα, απλώς έγινε παρεξήγηση με το δικό
μας αρματαγωγό που έφερε την νέα σειρά οπλιτών
να αντικαταστήσει την παλιά της ΕΛΔΥΚ.
Όταν ανέβηκα στη Μονάδα μου, πήρα διαταγή
από την Διοίκηση Καταδρομών το πρωί της επομένης, 20 Ιουλίου 1974, να αφήσω μία φρουρά στο

Προεδρικό στη Λευκωσία και με το υπόλοιπο της δύναμεώς μου να πάω και να
εγκατασταθώ στο στρατόπεδο ΤΥΜΒΟΥ της 31 ΜΚ, που ήταν ανατολικά
της Λευκωσίας.
Το πρωί στις 20 Ιουλίου 1974 την
ώρα που οι άνδρες μου επιβιβάζοντο στα
οχήματα, βλέπω μεταξύ του Ελληνικού χωριού Μία Μηλιά και του τούρκικου Χαμίτ Μάντρες να πέφτουν τούρκοι αλεξιπτωτιστές. Επικοινωνώ με την Διοίκηση Καταδρομών και αμέσως
μου απαντά, εφαρμογή σχεδίου.
Το σχέδιο προέβλεπε να καταλάβω την ΑΣΠΡΗ
ΜΟΥΤΤΗ του όρους Πενταδάκτυλου που στη μία μεριά ήταν η ελληνική φρουρά και στην απέναντι η
τουρκική. Επίσης το σχέδιο προέβλεπε μετά την κατάληψη του στόχου να αντικαταστήσει την Μοίρα μου
ένα Τάγμα Πεζικού, το οποίο και δεν ήλθε.
Ξεκινούμε και όταν πλησιάζουμε στη μικρή κοιλαδίτσα στους πρόποδες της ΑΣΠΡΗΣ ΜΟΥΤΤΗΣ, βλέπουμε να έρχεται μία Μοίρα Πυροβολικού για να ταχθεί στον χώρο αυτό.
Της ανοίγουμε τον δρόμο για να περάσει η φάλαγγά της και εμείς ανεβήκαμε πάνω από τον δρόμο στην
πλαγιά. Τότε εμφανίσθηκαν τρία (3) Α/Φ τούρκικα. Το
ένα υπερίπτατο για αναχαίτιση τυχόν εχθρικών Α/Φ
γι’ αυτούς και τα άλλα δύο (2) εναλλάξ εξαπέλυον
ρουκέτες και πολυβολισμούς. Η Μοίρα μου δεν είχε
καμία απώλεια .
Η Μοίρα Πυροβολικού, από ότι μάθαμε είχε τέσσερεις (4) νεκρούς, από ανατροπή οχήματός της, στην
προσπάθειά του με ελιγμούς, να αποφύγει τα πυρά
των Α/Φ.
Στην συνέχεια ανεβήκαμε στην ΑΣΠΡΗ ΜΟΥΤΤΗ
και συναντηθήκαμε με την φρουρά, με επικεφαλής
τον έφεδρο Ανθλγό (ΠΖ) Βασίλειο Δούκα. Το απόγευμα της 20ης Ιουλίου 1974 πήρα διαταγή στις
23:00 το βράδυ να επιτεθούμε και να καταλάβουμε
την ΑΣΠΡΗ ΜΟΥΤΤΗ .
Πράγματι επιτεθήκαμε την ώρα αυτή, αλλά αργήσαμε λίγο να καταλάβουμε τον στόχο, διότι από τα
πυρά είχαν πάρει φωτιά τα ξερά χόρτα και οι θάμνοι
και μας δυσκόλεψε η προσέγγιση.
Το πρωί της 21ης Ιουλίου 1974 πήρα διαταγή να
κατέβω με την Μοίρα στην Κυρήνεια, στην Βίλα Λαίδης, που ήτο η Διοίκηση Καταδρομών.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΤΤΙΛΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟ 1974
Μετά την παραγωγή των ψηφιακών δίσκων, είναι δυνατή και 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 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 οπτικο-ακουστική παρουσίαση των παραπάνω. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής παρακολούθησης του συνόλου ή μέρους κατά ομιλητή κλπ, με φιλικό προς τον χρήστη μενού επιλογών.

Βιβλιο
παρουσιάσεις

«ΣΙΝΩΠΗ.
Με την
μάνα
γύρω από
το
μαγκάλι»

Ένα ηχηρό
ράπισμα στους
εθνομηδενιστές
και αμόρφωτους περί της γνώσεως των όρων
Γενοκτονία και Εθνοκάθαρση (όρος νομικά ανύπαρκτος). Εξιστόρηση από την μητέρα μου των γεγονότων, διωγμών και καταστροφών
του Ελληνικού στοιχείου από τους Μογγόλους της Ανατολίας. Ιστορικά στοιχεία περί
της Σινώπης, την πρώτη αποικία των Μιλησίων τον 8ο Π.Χ. αιώνα, την μητροπολιτική
κράτος-πόλη στον Εύξεινο Πόντο, αιτία της δημιουργίας των άλλων πόλεων (Τραπεζούς, Κερασούς, Σαμψούς κλπ.) και τόσα άλλα.
H TIMH TOY EINAI 15€. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5€, ΕΑΝ ΤΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΛΕΣΧΗΣ.

Την ώρα που ετοιμαζόμεθα, εμφανίζονται τρία (3) τούρκικα Α/Φ, που εξαπέλυαν ρουκέτες και πολυβολισμούς
στον αυχένα, που φορτώναμε στα δύο
Land Rover τα βαριά όπλα και άλλα υλικά. Οι άνδρες μου ήταν στην πλαγιά του
βουνού χωρίς να έχουμε καμία απώλεια.
Εγώ τελευταίος πίσω από ένα χοντρό πεύκο, θυμάμαι έκανα την σκέψη, «τώρα ζω ίσως
μετά από λίγο όχι.»
Στην φάση αυτή τα τουρκικά Α/Φ μας κατέστρεψαν το ένα όχημα Land Rover που είχαμε φορτώσει
διάφορα υλικά και οπλισμό. Αμέσως μετά μας προσβάλλουν με όλμους και σκοτώνεται ο Στρτης Διαβιβάσεων Πέγιος, που το βλήμα έπεσε πάνω του.
Σε εμένα και στον οδηγό του αυτοκινήτου μου
Κωνσταντίνου, που τον λέγανε και Πάχνα οι συνάδελφοί του, επειδή καταγόταν από το χωριό Πάχνα,
έπεσε δίπλα μας ένα βλήμα και τον Κωνσταντίνου
του έβγαλε ένα κομμάτι κρέας από την πλάτη, πάνω
από τη καρδιά του και το αίμα πεταγόταν σαν σιντριβάνι προς τα πάνω.
Σχίζω το πουκάμισό μου και το πανί το στουπώνω
μέσα στο βαθούλωμα που πεταγότανε το αίμα. Αμέσως τον Κωνσταντίνου και ένα ή δύο ελαφρότερα
τραυματίες, τους επιβιβάζω στο Land Rover και τους
στέλνω στο Νοσοκομείο της Λευκωσίας. Όταν εγώ
πήγα στο νοσοκομείο ως τραυματίας, ήλθε ο Κωνσταντίνου να με δει και μου είπε πως του είχαν βάλει
τέσσερεις (4) φιάλες αίμα και ίσως το πανί που του
έβαλα στο τραύμα του να περιόρισε την αιμορραγία
καθ΄ οδόν και να τον έσωσε.
Όπως προανέφερα το πρωί της 21ης Ιουλίου
1974 πήρα διαταγή να κατέβω με τη Μοίρα μου στην
Βίλα Λαίδης της Κυρήνειας που ήταν η Διοίκηση Καταδρομών. Κατεβήκαμε και το απόγευμα ο Σχης Κομπόκης με πήρε, κάναμε αναγνωρίσεις και μου καθόρισε την κατεύθυνση επιθέσεως της Μοίρας εναντίον
του προγεφυρώματος των Τούρκων.
Ενώ ετοιμαζόμουν για την επίθεση εναντίον του
προγεφυρώματος, αίφνης ο Σχης Κομπόκης, με διατάσει στις 22 Ιουλίου 1974 να επιβιβάσω τους άνδρες
μου στα οχήματα και να σπεύσω να καταλάβω την διάβαση της ΑΛΩΝΑΓΡΑΣ, διότι οι Τούρκοι κινούμενοι
κατά μήκος της κορυφογραμμής του Πενταδακτύλου,
είχαν καταλάβει το ύψωμα της ΑΛΩΝΑΓΡΑΣ και κινδύ-

νευε η Κυρήνεια να περικυκλωθεί από όλα τα σημεία.
Στην θάλασσα ήτο ο τουρκικός στόλος με το προγεφύρωμα που είχαν δημιουργήσει. Ο Άγιος Ιλαρίωνας και η διάβαση της Αγύρτας ή Κυρηνείας κατέχονταν από τους Τούρκους.
Επιβιβάζω τους άνδρες μου στα οχήματα και φθάνουμε στην διάβαση της Αλωνάγρας. Με σχηματισμό
μάχης προχωρούμε προς το ύψωμα της Αλωνάγρας.
Προ της γραμμής εφόδου στέλνω τον Λοχία Ηρακλέως με ένα στρατιώτη για αναγνώριση. Όταν επέστρεψαν, μου ανέφεραν ότι το ύψωμα κατέχεται από τους
Τούρκους. Τους ερωτώ πως το γνωρίζουν και μου
απαντούν, πως επάνω σε ένα πεύκο έχουν την κόκκινη σημαία τους.
Επιτιθέμεθα, καταλαμβάνουμε το ύψωμα και
πράγματι στο πεύκο είχαν ένα κόκκινο πανί και όχι σημαία, για να μην τους κτυπά η δική τους αεροπορία.
Στη μάχη αυτή σκοτώθηκε ο Στρτης Λεωνίδου και
τραυματίσθηκα εγώ από πυρά ευθυτενούς τροχιάς
και δύο (2) στρατιώτες.
Μετά τον τραυματισμό μου με βοήθησαν ο Λοχίας
Ηρακλέως Παναγιώτης και ο Στρτης Παπαντώνης Παναγιώτης να κατεβούμε το βουνό. Πλέον εγώ δεν μπορώ να περπατήσω από την ακατάσχετη αιμορραγία.
Το χωριό Σιχαρί, που ήτο η έδρα ενός Τάγματος
Πεζικού, απείχε 3 ή 4 ώρες με τα πόδια. Γι’ αυτό είπα
στους άνδρες μου φύγετε και αν βρείτε κανένα αυτοκίνητο, εδώ κάτω στους θάμνους θα είμαι. Δεν περάσανε περίπου δέκα (10) λεπτά, γυρίσανε και μου είπαν πως βρήκαν μία κούρσα χωρίς κλειδιά σε ένα λατομείο που ήταν εκεί κοντά. Την βάλανε εμπρός με
ένα σύρμα, με τον τρόπο που γνώριζαν αυτοί και φύγαμε για το Σιχαρί. Από εκεί με όχημα του Τάγματος
μεταφέρθηκα στο Νοσοκομείο της Λευκωσίας, στις 2
Αυγούστου 1974 με πλοίο στον Πειραιά και τέλος
στις 4 Αυγούστου 1974 στο 401 ΓΣΝΑ.
Την διοίκηση της Μοίρας ανέλαβε ο Λγός (ΠΖ)
Θρασύβουλος Χαλάτσης και αργότερα όπως έμαθα,
ο συμμαθητής μου Τχης (ΠΖ) Νικόλαος Βέργης.
Αυτά όλα τα οποία περάσαμε δεν μας στενοχώρησαν, διότι αυτό ήταν το καθήκον μας να πράξουμε ως
Έλληνες Αξκοί, αλλά μας στενοχώρησε και μας στενοχωρεί συνεχώς η δυσμενής εξέλιξη που πήρε το
Κυπριακό και οι θυσίες των Αξκών και οπλιτών Ελλαδιτών και Κυπρίων, που πέσανε ηρωϊκώς μαχόμενοι
για την αγαπημένη μας Κύπρο.

Το κόστος των εκδόσεων δεν αποτιμάται εμπορικά, αλλά θα αποτελεί έσοδο οικονομικής ενίσχυσης της Λέσχης για απόσβεση των εξόδων παραγωγής τους.
Παραλαβή είναι δυνατόν να γίνει από τα
γραφεία της Λέσχης, σύμφωνα με το θερινό πρόγραμμα λειτουργίας, είτε μετά την
15 Σεπτεμβρίου σε καθημερινή βάση, με το
ίδιο ωράριο.
Οι εκτός Αττικής θα πρέπει να ρυθμίσουν την παραλαβή μέσω κάποιας εταιρίας
ταχυμεταφορών, με έξοδά τους.
Επικοινωνία για παραγγελίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
gengrammateasleschis@gmail.com
Η αίτηση θα πρέπει να αναγράφει ονοματεπώνυμο, αριθμό αντιτύπων (βιβλίου ή κασετίνας δίσκων), παραλαβή ή όχι από τα γραφεία.

«Η ΣΑΜΟΣ ΠΟΥ
ΑΓΑΠΗΣΑ»
30 Μαρτίου 1975,
ημέρα Κυριακή. Η περιβόητη «τσιγγάνα» Γ’
ΜΑΚ μετακινείται από
την βάση της στο Μεγάλο Πεύκο στα νησιά
Ανατολικού Αιγαίου. Ο
62ος ΛΟΚ με διοικητή εμένα και συγκροτηματάρχη τον αείμνηστο Υπτγο Κυριάκο Δημήτριο,
βρέθηκε στη Σάμο. Αναμνήσεις, ιστορικά στοιχεία,
ανθρωπιά, συνεργασία, παραδόσεις κλπ., ενός εκ
των πλέον ξεχωριστών νησιών της Πατρίδος μας.
H TIMH TOY EINAI 15€. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ
ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5€, ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΛΕΣΧΗΣ.

Υπτγος ε.α. Πέτρος Αρταβάνης: ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6974194128, 2108023509.

«ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΙΚΑ. Έξυπνα,
πικάντικα και πονηρά»

Το πρώτο από την τριλογία «Πρεβεζιάνικα».
Τύποι και τυπάκια, άνθρωποι και ανθρωπάκια, χαρακτηριστικοί τύποι της Πρέβεζας που ξέραν να
διώχνουν πίκρες, λύπες, καημούς και με ένα απλό
γέλιο ή αστείο γέμιζαν με χαρά την ημέρα τους.
Όλα αυτά, γεγονότα που τα περισσότερα έζησα
και άλλα άκουσα στο μεγαλύτερο σχολείο της ζωής μου, στο λιμάνι της Πρέβεζας, όπου δούλεψα
σκληρά, τόσο για την επιβίωσή μου, όσο και για ένα καλύτερο αύριο.

«ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΙΚΑ.
Παρά ένα τεσσαράκοντα»

Το δεύτερο βιβλίο της τριλογίας. Γεμάτο και
αυτό από γέλιο, ανθρωπιά, παραδόσεις, ιστορικά
στοιχεία κλπ.
H TIMH TOYΣ EINAI 10€ ΕΚΑΣΤΟ. ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5€, ΕΑΝ ΤΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΛΕΣΧΗΣ.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

Ετήσιο Μνημόσυνο
στο Καβούρι και στη Ρεντίνα

α
Αφιέρωμ

Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου
Την πατρίδαμ’ έχασα, άκλαψα και πόνεσα
Λύουμαι κι αρόθυμωόι-όι, (Κλαίω και νοσταλγώ όι-όι,)
ν’ ανασπάλω κι επορώ, (να ξεχάσω δεν μπορώ).

συνέχεια από τη σελ. 1
Η ΝΙΚΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΙΚΗ ΜΑΣ. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΓΙΑΤΙ ΟΣΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ
ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ”.
Κύριε Αρχηγέ,
Όντας υπερήφανος για το προσωπικό των Ειδικών Δυνάμεων και το έργο το οποίο επιτελείται σήμερα, θα ήθελα να σας
διαβεβαιώσω ότι οι άνδρες και οι γυναίκες των Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού Ξηράς, συνεχίζοντας την ιστορική μας διαδρομή και κρατώντας τις σημαίες μας πάντα
ψηλά, με υψηλό ηθικό, πάθος, αυταπάρνηση και αυτοθυσία, αποτελούν άξιους συνεχιστές των προγενεστέρων τους και έχουν πάντοτε ως σκοπό τους τη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας και εθνικής ανεξαρτησίας της Πατρίδας μας.
Σας ευχαριστώ θερμά!»
Υποστράτηγος Παπαδόπουλος Ευάγγελος

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ:

Τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου έγιναν το 1953, όταν Διοικητής των Δυνάμεων Καταδρομών ήταν ο αείμνηστος Υποστράτηγος Ανδρέας Καλίνσκης, από τον Βασιλέα Παύλο Α’.

Από το τραγούδι
πό το 1914 έως το 1923, δολοφονήθηκαν από τους Τούρκους 353.000 Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι κάτοικοι του
Πόντου, ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας. Το ειδεχθές ανοσιούργημα καταγράφηκε στην ιστορία ως «Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου». Το σχέδιο της εξοντώσεως των Ποντίων εξυφάνθηκε και εκτελέστηκε από την κυβέρνηση των Νεότουρκων.1 Οι μέθοδοι που εφαρμόσθηκαν ήσαν: Οι δολοφονίες, τα
βασανιστήρια, οι μέχρι θανάτου πορείες στα βάθη της ενδοχώρας, η πείνα και η δίψα. Η γενοκτονία των Ποντίων, πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά από αυτή των Αρμενίων (1,5 εκατ. θύματα σε όλη την Οθωμανική αυτοκρατορία) και λογίζεται ως τμήμα της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.
Στις αρχές του 20ου αιώνος ο συνολικός πληθυσμός του Πόντου
ανέρχονταν σε 2 εκατ. κατοίκους εκ των οποίων οι 450.000 ήταν
Έλληνες ορθόδοξοι. Οι Έλληνες του Πόντου κατοικούσαν στην
περιοχή της Μικράς Ασίας κατά μήκος των νοτίων παραλίων του
Εύξεινου Πόντου ή Μαύρης Θαλάσσης, από το Βατούμτης σημερινής Γεωργίας, έως τον ποταμό Άλυ (Κυζύλ-Ιρμάκστην τουρκική
γλώσσα). Η περιοχή του Πόντου εκτείνεται έως τις οροσειρές του
Παρυάδρη, Σκησίδη και Αντιταύρου σε βάθος έως 300 χιλιόμετρα
από την ακτή. Αποτελούσε το τμήμα της προς Πόντο ρωμαϊκής επαρχίας της Καππαδοκίας, από όπου έλαβε την ονομασία του. Οι
περισσότερες πόλεις του Πόντου υπήρξαν αρχαίες ελληνικές αποικίες, οι οποίες ιδρύθηκαν από τον 6Ο π.Χ. αιώνα.

Α

Το Χρονικό της Γενοκτονίας

Η εξόντωση των Ελλήνων του Πόντου συντελέστηκε σε τρεις
φάσεις:
Α΄ Φάση: (1914-1916) από την έναρξη του Α΄ ΠΠ, μέχρι την
κατάληψη της Τραπεζούντος από τον ρωσικό στρατό.
Β΄ Φάση (1916-1918) τα δύο τελευταία χρόνια του Α΄ ΠΠ.
Γ΄ Φάση (1918-1923)από την λήξη του Α΄ ΠΠ έως την συμφωνία ανταλλαγής πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας
της 30ης Ιαν 1923 που υπογράφηκε στην Λωζάννη της Ελβετίας.
Την 21η Ιουλίου 1914, οι Έλληνες του Πόντου ηλικίας από 18
έως 50 χρονών κλήθηκαν για κατάταξη στα τάγματα εργασίας,
τα οποία συγκροτήθηκαν με διττό σκοπό: Την αποψίλωση των
ελληνικών πληθυσμών από τους άνδρες και την φυσική εξόντωση των υπηρετούντων σ’ αυτά, υπό τις πλέον απάνθρωπες συνθήκες εργασίας. Μετά την απομάκρυνση των ανδρών, με πρόσχημα την απομάκρυνση των Ελλήνων από την ζώνη του μετώ-

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ

http://www.avarchive.gr/portal/digitalview.jsp?get_ac_
id=2493 (στο 3’ 43’’)
Κείμενο ρεπορτάζ, 30 Απριλίου 1953: Στο Στρατόπεδο
των Δυνάμεων Καταδρομών στη Βουλιαγμένη προσέρχονται ο Πρωθυπουργός Αλέξανδρος Παπάγος με τη σύζυγό
του Μαρία Παπάγου, ο Βασιλιάς Παύλος, η Βασίλισσα Φρειδερίκη και άλλοι επίσημοι για τα αποκαλυπτήρια του μνημείου πεσόντων των Λόχων Ορεινών Καταδρομών (ΛΟΚ). Ο
Βασιλιάς Παύλος πραγματοποιεί τα αποκαλυπτήρια του
μνημείου, στο οποίο και καταθέτει στεφάνι. Ακολουθεί παρέλαση των ανδρών των ΛΟΚ ενώπιον του Βασιλιά Παύλου
και των υπολοίπων επισήμων.

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΛΚΙ
συνέχεια από τη σελ. 1
η τήρηση του Καταστατικού, επαφίεται στην καλή θέληση
όλων μας και στην εθελοντική προσφορά.
Η κοινή μήτρα, το κοινό λίκνο των Ειδικών Δυνάμεων, το
DNA του Ιερολοχίτη και του Καταδρομέα και ο πράσινος μπερές, συνυφασμένα με τον Όρκο μας αποτελούν συστατικά
του πατριωτισμού και του αλτρουισμού που διαμέσου της
λειτουργίας της «μικρής εικόνας» της Λέσχης, οδηγούν στην
διαμόρφωση της «μεγάλης εικόνας», της Πατρίδας μας.
Μιας Ελλάδας με χαρακτηριστικά γνωρίσματα οικογένειας προς τον πληθυσμό της, εντός ή εκτός συνόρων για τους
Έλληνες της διασποράς, φίλης προς τους συμμάχους της,
παράγοντος σταθερότητας και συνεργασίας προς αυτούς
με τους οποίους ταυτίζει τα συμφέροντά της, αλλά ισχυρής
και επικίνδυνης και όχι απλά αποτρεπτικά ικανής, για
τους εχθρούς της.
Ταξχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
Πρόεδρος ΔΣ Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών
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που, υποχρέωσαν τις γυναίκες τα παιδιά και τους γέροντες σε
άνευ τερματισμού πορείες θανάτου στην ενδοχώρα. Στους εκδιωχθέντες δεν δόθηκε η δυνατότητα να πάρουν μαζί τους ούτε τα
αναγκαία προς επιβίωση. Όσοι αντιστάθηκαν ή κατέφυγαν στα
μοναστήρια θανατώθηκαν επιτόπου. Κατά την διάρκεια του Α΄
ΠΠ το ανατολικό τμήμα του Πόντου (μέχρι την Τραπεζούντα), απόλαυσε μια σύντομο περίοδο ελευθερίας, διοικούμενο από τον
Μητροπολίτη Χρύσανθο.2 Μετά την αποχώρηση των Ρώσων, οι
Τούρκοι επανήλθαν δριμύτεροι, ενώ τα άτακτα στίφη των ένοπλων Τούρκων (Τσέτες), εγκαθίδρυσαν νέο καθεστώς τρομοκρατίας, κυρίως στην ύπαιθρο.

Το Συνέδριο Ειρήνης των Παρισίων

Μετά την λήξη του Α΄ ΠΠ ο Μητροπολίτης Χρύσανθος ως μέλος
της αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, συμμετείχε
στις συνομιλίες της διασκέψεως ειρήνης των Παρισίων, για την ευόδωση των πόθων του αλύτρωτου Ελληνισμού. Η ίδρυση της αυτόνομης ομοσπονδίας Αρμενίας και Πόντου, έτυχε της εγκρίσεως
του Προέδρου των ΗΠΑ Γούντροου Ουίλσων και της θερμής υποστηρίξεως του Ελευθερίου Βενιζέλου. Τον Δεκέμβριο του 1919, ο
Μητροπολίτης Χρύσανθος υπέγραψε στο Εριβάν, την πρωτεύουσα
της τότε ιδρυθείσης Αρμενικής Δημοκρατίας, συμφωνία με σκοπό
την ίδρυση Αρμενο-ποντιακής ομοσπονδίας. Η σύμβαση προέβλεπε
την αποστολή ελληνικού στρατού, για την από κοινού αντιμετώπιση μαζί με τον αρμενικό, των τουρκικών στρατευμάτων τακτικών ή
ατάκτων. Το σχέδιο δεν τελεσφόρησε λόγω:
α. Της απροθυμίας των Μεγάλων δυνάμεων να αποστείλουν
στρατιωτικές δυνάμεις.

του Χρήστου Αντωνιάδη, για την γενοκτονία των Ποντίων.
β. Της αδυναμίας αποστολής ελληνικού στρατού λόγω της εμπλοκής του στην περιοχή της Σμύρνης.
γ. Της ενισχύσεως και επικρατήσεως του κινήματος του Κεμάλ
Ατατούρκ.
δ. Της αποχωρήσεως των μικρών βρετανικών δυνάμεων από
τον Πόντο.
ε. Της ήττας του αρμενικού στρατού από τα στρατεύματα του
Κεμάλ.

Η Ολοκλήρωση του Εγκλήματος

Το αποτέλεσμα της δυσμενής τροπής της καταστάσεως υπήρξε
η συνέχιση των απηνών διωγμών του ελληνικού πληθυσμού του
Πόντου. Στις 16 Μαρτίου 1921 ο Κεμάλ υπέγραψε Συνθήκη Φιλίας και Αδελφότητος με την Σοβιετική Ένωση, η οποία περιλάμβανε εκχώρηση εδαφών και παροχή στρατιωτικής και οικονομικής
βοήθειας. Ο Κεμάλ κήρυξε τους Ποντίους ως προδότες και εχθρούς της Τουρκίας, ως εν δυνάμει συνεργάτες του ελληνικού
στρατού. Μετά την ατυχή κατάληξη της εκστρατείας του ελληνικού στρατού πέρα του Σαγγαρίου ποταμού (Αυγ 1921) ιδρύθηκαν
στην Αμάσεια3 τα «Δικαστήρια της Ανεξαρτησίας»,4 τα οποία έστειλαν στην αγχόνη 500 από τις πλέον εξέχουσες προσωπικότητες των
Ελλήνων. Πολλοί Πόντιοι αναζήτησαν
την σωτηρία τους στην Σοβιετική Ένωση, ενώ άλλοι στην Ελλάδα. Αρκετοί
Πόντιοι κατέφυγαν στα δυσπρόσιτους
ορεινούς όγκους, όπου ανέπτυξαν ένοπλο αντίσταση κατά Τούρκων. Η αναγνώριση των θυσιών των γενναίων
αυτών Ποντίων, κατά τον απέλπιδα αγώνα τους, δεν έχει τύχει της αναγνωρίσεως που δικαιούται.

Η Αναγνώριση της Γενοκτονίας

Το 2007 η Διεθνής Ένωσις Μελετητών Γενοκτονιών [(International Association of Genocide Scholars (IAGS)] αναγνώρισε επίσημα την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της Ανατολίας, μαζί με αυτήν των Αρμενίων και των Ασσυρίων της Βόρειας Μεσοποταμίας. Η Κύπρος, η Σουηδία, η Αρμενία, η Ολλανδία,
η Αυστρία, η Τσεχία, η Γερμανία, 12 από τις 50 Πολιτείες των
ΗΠΑ, 2 από τις 6 Πολιτείες της Αυστραλίας, 8 από τις 85 Ομόσπονδες Δημοκρατίες της Ρωσίας και 5 πόλεις του Καναδά έχουν αναγνωρίσει την γενοκτονία. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει
καμία από τις παραπάνω γενοκτονίες. Θεωρεί τους θανάτους ως
παράπλευρές πολεμικές απώλειες και αποτέλεσμα ασθενειών
και λοιμού. Η βουλή των Ελλήνων με ομόφωνα ψηφίσματα έχει
ανακηρύξει την 19η Μαΐου ως «Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας
των Ελλήνων στον Μικρασιατικό Πόντο» και την 14η Σεπ «Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς
Ασίας από το Τουρκικό Κράτος».
Οι πρώτοι Έλληνες έφτασαν στον Πόντο ως άποικοι, οι επιζήσαντες απόγονοι τους επέστρεψαν στην πατρώα γη ως προσφυγές. Οι επιβιώσαντες της Μικρασιατικής Καταστροφής, βρήκαν
το κουράγιο να ριζώσουν στην φιλόξενη ελληνική γη. Η σφριγηλή ράτσα τους έσμιξε με τον ελληνικό πληθυσμό και ενίσχυσε
την ζωτικότητα της φυλής μας. Η Τραπεζούντα, η Σαμψούντα, η
Κερασούντα, η Σινώπη, η Τρίπολη, η Αμάσεια, η Μπάφρα, η Σάντα και οι άλλες πόλεις και κοινότητες της αιματοβαμμένης ποντιακής γης, έχουν καθιερωθεί στην εθνική συνείδηση ως ένα
από πλέον λαμπρά κεφάλαια της ιστορικής πορείας του Ελληνισμού διαμέσου των αιώνων.
Αντιστράτηγος ε.α. Ιωάννης Κρασσάς
Βιβλιογραφία
α. Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό «ΗΛΙΟΥ», Αθήνα 1951.
β. Δημήτρη Ψαθά, Γη του Πόντου, Εκδόσεις Μαρία Ψαθά, Αθήνα 1993.
1 Βασικοί στόχοι του κινήματος του 1908 που έφερε την παραπλανητική ονομασία: «Κομιτάτο της Ενώσεως και Προόδου» ήταν η κατάλυση
της απολυταρχίας του Σουλτάνου Αμντουλ Χαμίτ Β΄, η εγκαθίδρυση
ενός εκσυγχρονισμένου κράτους στα ευρωπαϊκά πρότυπα και η διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητος της αυτοκρατορίας.
2 Ο κατά κόσμο Χαρίλαος Φιλιππίδης, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, γεννήθηκε το 1881 στην Κομοτηνή και απεβίωσε το 1949 στην Αθήνα.
3 Αρχαία ελληνική πόλις, η γενέτειρα του πρώτου γεωγράφου της αρχαιότητος Στράβωνος.
4 Ειδικά δικαστήρια που ιδρύθηκαν από τον Κεμάλ με στόχο την μαζική εξόντωση της άρχουσας τάξεως των Ποντίων, υπό ένα νομιμοφανές
πλαίσιο.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

Ο Ιερός Λόχος μέσα από τις αναμνήσεις ενός
από τους τελευταίους επιζώντες βετεράνους του
συνέχεια από τη σελ. 5
πότε στο Ψυχικό, πότε πήγαμε στο Ψυχικό και καθήσαμε στο Μετοχικό Μέγαρο...
Ν.Ν. Στο Μετοχικό Ταμείο, δηλαδή μες το Κέντρο πάντα. Και ήταν βέβαια πανηγυρική η ατμόσφαιρα.
Γ.Χ. Και μετά φύγαμε στη Σύρα, από ‘κεί στη
Σάμο και από ‘κει περάσαμε στη Σύμη, όπου ήτανε
το αρχηγείο των κομμάντος με επικεφαλής τον
Ντόρτντουρ.
Ν.Ν. Turnbull, ο ταξίαρχος. Εκεί ήταν και η βάση
του Ιερού Λόχου, απ’ ότι έχω ακούσει.
Γ.Χ. Και από εκεί γίνονταν επιδρομές. Εγώ έλαβα μέρος σε μια επιδρομή, η οποία ήταν μια εκτεταμένη επιχείρηση, TED [ΤΕΝΤ] λεγόταν, αποβιβαστήκαμε στη Ρόδο, Σέλι [εννοεί Στέλι] μου φαίνεται λεγόταν, ξέχασα και τα μέρη εκεί, μπήκαμε μέχρι τις σκηνές των φρουρών. Ό,τι κάψαμε, κάψαμε,
ό,τι πήραμε, πήραμε.
Ν.Ν. Αυτό έγινε βράδυ, βέβαια, φαντάζομαι.
Γ.Χ. Νύχτα, μεσάνυχτα. Και μας περίμεναν απέξω
τα ειδικά σκάφη και γυρίσαμε. Αποβιβαστήκαμε,
πήγαμε με οδηγούς, εκάναμε τη δουλειά μας και
λοιπά.
Ν.Ν. Οι Γερμανοί πως ήταν τότε, πως τους είδατε εκεί, εκείνες τις μέρες, δηλαδή, προς το τέλος
του πολέμου; Ήταν μαχητικοί, ήταν αδιάφοροι;

Γ.Χ. Οι Γερμανοί πάντα
ήταν αποφασισμένοι, ξέρανε το τέλος. Οι Ιταλοί
δεν ήτανε, οι φασίστες.
Ν.Ν. Μου είχε πει κάποιος συνάδελφός σας από
τον Ιερό Λόχο πρόσφατα,
που συμμετείχε και σε αυτές
τις επιθέσεις στη Ρόδο, μου
είπε ότι έγιναν μέσω Χάλκης.
Γ.Χ. Μάλιστα.
Ν.Ν. Οι πιο νέοι, λέει, Γερμανοί, οι νεοσύλλεκτοι, ας πούμε,
ήταν οι πιο φανατικοί, ενώ οι
πιο βετεράνοι ήταν πιο χαλα- ροί.
Γ.Χ. Εκάναμε και την επιχείρηση αυτή, η οποία
ήταν πολύ επιτυχής. Εμένα μου πρότεινε μετά ο
λοχαγός μου, λέει, «Να σου δώσω παράσημο ή
μάλλον επ’ ανδραγαθία», λέει. «Διότι αυτό», λέει,
«θα σου μείνει, το παράσημο δεν ξέρουμε αν σου
μείνει τελικά», γιατί λέγανε πως θα μας πάνε και
στην Ασία, τους κομάντος, τότε.
Ν.Ν. Θυμάστε ποιος ήταν ο διοικητής σας εκεί,
αυτός που μου αναφέρατε τώρα, στον Ιερό Λόχο;
Γ.Χ. Ο διοικητής μας, ο δικός μας, της Μοίρας
ήταν ο Μεσσηνόπουλος. Μετά ο δικός μας τμηματάρχης ήταν ο Κυριακόπουλος, ο οποίος έκανε και
διοικητής στη Σχολή των Ευελπίδων, και με πήρε

Αναδρομή εις το παρελθόν - αναμνήσεις

Π

και μετά και καθίσαμε, άμα απελευθερώθηκε η Ρόδος, στην Αστυπάλαια
φρουροί, περίπου ένα μήνα καθίσαμε.
Ν.Ν. Μετά τη λήξη, την επίσημη,
του πολέμου.
Γ.Χ. Ναι. Πήγαμε και καταλάβαμε
τα νησιά, να πούμε, εκ των υστέρων
και καθίσαμε. Μαντούβαλος ήτανε
ο άμεσος διοικητής μας. Ο Κυριακόπουλος ήταν ένας κεφάλας,
πολύ γερός, στρατηγός έγινε μετά.
Ν.Ν. Αυτός που μου είπατε ότι
ήθελε να σας προτείνει για ανδραγαθία, ποιος ήταν;
Γ.Χ. Ο Κυριακόπουλος.
Ν.Ν. Θυμάστε την ημέρα που
τελείωσε ο πόλεμος, που υπογράφτηκε η
συνθηκολόγηση, πού ήσαστε; Πού σας βρήκε έτσι
το νέο, η είδηση της λήξης του πολέμου;
Γ.Χ. Α, μας βρήκε στη Σύμη.
Ν.Ν. Και είδατε και τη συνθηκολόγηση, που
ήρθε ο Γερμανός στρατηγός, ο Βάγκενερ και υπέγραψε;
Γ.Χ. Κοιτάχτε, έγιναν διάφορες, πήγανε στη Ρόδο
και εκεί υπέγραψαν. Εμείς ήμαστε στη Σύμη. Μετά
φύγαμε και πήγαμε και κάναμε παρέλαση στο
στρατηγείο της Μέσης Ανατολής.
Ν.Ν. Στην Αίγυπτο;
Γ.Χ. Ναι, στην Αίγυπτο, και γυρίσαμε πάλι στην
Αθήνα που διαλύθηκε ο Ιερός Λόχος.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Εξιστορεί ο Αντισυνταγματάρχης ε.α. Μαντασάς Βασίλειος, Τάξεως ΣΣΕ 1953.

ότε περίπου και διατί εδόθη εντολή να κατασκευαστή ο στίβος με τα 20 εμπόδια εις το στρατόπεδο της Σχολής Αλεξιπτωτιστών Ασπροπύργου, και
ποίος τον κατεσκεύασε.
Πριν υπεισέλθω είς το κύριο θέμα τού στίβου, πρέπει να αναφέρω ορισμένα πράγματα πού προϋπήρχαν το 1953, όταν 15 συμμαθηταί της τάξεώς μας ετοποθετήθημεν παραμονές Χριστουγέννων του 1953 εις το Κ.Ε.Μ.Κ. στην περιοχή της Βουλιαγμένης Αττικής.
1. Το 1953 το κτίριο του Γ.Ε.Σ δεν είχε κτισθεί ακόμα.
Αι δυνάμεις Καταδρομών διέθετον μόνον το στρατόπεδον στη Βουλιαγμένη όπου εκτός από το Κ.Ε.Μ.Κ συνυπήρχον η Γ.Μ.Κ το 480 Τάγμα Δ/Β και το Π/ΚΕΜΚ.
2. Η Διοίκησις Καταδρομών εστεγάζετο σε μία πολυκατοικία στην οδό Μέρλιν κοντά
στο Σύνταγμα (γνωστή ως Α 11).
3. Το 1955 αι δυνάμεις Καταδρομών μετεστάθμευσαν από την περιοχή της Βουλιαγμένης στο στρατόπεδο τού Μ. Πεύκου, επίσης παρεχωρήθη από το Λιμενικόν Σώμα και
ο χώρος τού Ασπροπύργου όπου σήμερον το στρατόπεδο τής Σχολής Αλεξ/στών .
4. Μέχρις και το 1955 περίπου ο Ευρωπαϊκός σύνδεσμος στρατιωτικού Αθλητισμού
‘’C.I.S.M‘’ εις τον οποίο συμμετείχαν σχεδόν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ και όχι μόνον (πλην
τής Ελλάδος ) προέβαινε είς τη διοργάνωσιν διαφόρων αγωνισμάτων, μεταξύ των άλλων και τού στρατιωτικού πεντάθλου. Τότε απεφασίσθη από την ηγεσία τού Επιτελείου
μας, από τον επόμενο χρόνο να συμμετέχη και η Ελλάς και να αναλάβη και την διοργάνωσιν των αγώνων.
0ύτως εχόντων των πραγμάτων απεφασίσθη υπό των αρμοδίων να αποσταλή τριμελής αντιπροσωπεία αξ/κών διά την παρακολούθηση των αγώνων, να συμμετάσχη, να
αποκτήση πείρα και να βοηθήση τον επόμενο χρόνο είς την οργάνωσιν και διεξαγωγήν
των είς την Ελλάδα. Τά αγωνίσματα είς τα οποία θα αγωνίζωντο οι ομάδες ήσαν
1. Σκοποβολή με τυφέκιον από τα 300 μέτρα.
2. Κολύμβηση 50 μέτρων μετ εμποδίων.
3. Ρίψις χειροβομβίδων σε κύκλους και σε μήκος. (σ.σ. ακρίβεια-απόσταση)
4. Αγώνισμα δρόμου 8 Χιλιομέτρων σε ανώμαλο έδαφος και
5. Διέλευση στίβου 450 μέτρων (20 εμπόδια).
Τότε διεγνώσθη η ανάγκη να κατασκευασθή ανάλογος στίβος διά την διεξαγωγήν
των εν λόγω αγώνων (τού Στρατ. Πεντάθλου).
Πρέπει να αναφέρω επίσης ότι την άνοιξη του 1955 όταν άρχισε να λειτουργή η Σχολή Αλεξ/στών, είχα επιλεγεί διά την 1ην εκπαιδευτική σειρά καί εν συνεχεία παρέμεινα
στην Σχολή άλλα 4 χρόνια περίπου ως εκπαιδευτής.
Αισθάνομαι ότι ήμουν τυχερός που το Επιτελείον και η Δ/νσις των Καταδρομών ανέθεσε σε εμένα (Ανθλγός τότε) να είμαι επικεφαλής της ανωτέρω αντιπροσωπείας για την
παρακολούθησιν των αγώνων στην πρωτεύουσαν του Βελγίου, τις Βρυξέλλες. Ο δεύ-

τερος ήταν ένας έφεδρος Ανθλγός ( πρωταθλητής Ελλάδος στο Ακόντιο στους αγώνες
στίβου ) και ο τρίτος ένας Υπαξκός από την Στρατ. Σχολή Σωματικής Αγωγής .
Υποθέτω ότι η επιλογή μου οφείλετο στο ότι ήμουν σκοπευτής (ως μέλος της σκοπευτικής ομάδος της Σ.Σ Ε ) είχα συμμετάσχει στους Πανστρατιωτικούς καί Πανελληνίους
σκοπευτικούς αγώνες τού 1952 και τού 1953 .
Όταν συνεκροτήθη η σκοπευτική ομάδα των Καταδρομών στην Βουλιαγμένη το
1954, ο αρχηγός της, Υπλγός τότε Σαβράμης Ευάγγελος άριστος σκοπευτής αλλά και με
μεγάλη πείρα προπονητού, με προσέλαβε στην ομάδα. Πρέπει να ομολογήσω ότι στον
κ. Σαβράμη οφείλω την σκοπευτική μου εξέλιξη (στο να κερδίζω τα επόμενα χρόνια
πρώτες νίκες σε πανστρατιωτικούς και πανελληνίους σκοπευτικούς αγώνες). Τον τιμώ
αφάνταστα, τον σέβομαι και τού οφείλω ευγνωμοσύνη .
Έτσι ακολούθησαν τα γεγονότα. Μόλις επιστρέψαμε από τις Βρυξέλλες με διέταξε ο
αείμνηστος, τότε Ανχης Παπαθανασίου Περικλής, ο πρώτος Δκτης της Σχολής Αλεξ/
στών να χρησιμοποιήσω την πίστωσιν πού είχε αποσταλεί, τα σχέδια πού είχα φέρει, την
εμπειρία πού θα έπρεπε να είχα αποκτήσει και σύμφωνα με τις οδηγίες από την Δ/νσιν
Αθλητισμού του Γ.Ε.Σ να προβώ χωρίς καθυστέρηση κιί υπό την αυστηράν εποπτεία του
είς την κατασκευήν του αναφερομένου στίβου .
Πράγματι μερίμνη Δ/σεως Αθλητισμού Γ.Ε.Σ.
1. Έφτασαν εις τό στρατόπεδο όλα τα ξύλινα δοκάρια που τελικά εχρησιμοποιήθησαν.
2. Εδόθη εντολή στο 301 Εργοστάσιο Βάσεως να με διευκολύνουν σε ό,τι ήθελα ζητήσει.
3. Κατέφθασαν εις το στρατόπεδο της Σχολής διά να τα χρησιμοποιήσω αναλόγως
των αναγκών:
(α ). Ένας προωθητής γαιών διά την εκχέρσωσιν του μαλακού εδάφους .
(β ). Ένα ανατρεπόμενο φορτηγό αυτοκίνητο διά την μεταφορά χώματος από
το βουνό βορείως τού Ασπροπύργου διά την τοποθέτησιν του είς την θέσιν τού
εκχερσωμένου και
(γ). Ένας οδοστρωτήρας διά την στρώσιν λωρίδος (περίπου) 3 μέτρων πλάτους επί
της οποίας θα ετοποθετούντο τα 20 εμπόδια .
Μετά από όλα τα προαναφερθέντα πήγαινα κάθε πρωί στην Ελευσίνα με ένα φορτηγό G.M.C και έφερνα στο στρατόπεδο περίπου 15 έως 20 εργάτες δίνοντας οδηγίες σε
κάθε ένα ‘’ γκρουπ’’ από αυτούς διά την κατασκευήν καθενός εμποδίου ορίζοντας την απόστασιν ενός εκάστου από το άλλο και επιβλέποντας την σωστή κατασκευή των, σύμφωνα πάντα με τα σχέδια.
Έτσι κατάφερα να τελειώσω το έργο περίπου 3 μήνες πριν από τον προγραμματισμένο χρόνο τελέσεως των (διεθνών) αγώνων, περίπου την άνοιξη του 1956 ή τού 1957,
δεν ενθυμούμαι επακριβώς, δίνοντας έτσι τον χρόνο να προπονηθή καλύτερα η δική μας
ομάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το μήνυμα
του προέδρου ΔΣ 19 Μαρ 19

«Η εθελοντική συμμετοχή και η προσφορά
των νέων μελών σε παροχή υποστήριξης
προς την κοινωνία στην περίπτωση μειζόνων
καταστροφών και η αρωγή σε έρευνες αγνοουμένων σε δύσβατες ή θαλάσσιες περιοχές,
είναι ένας τομέας που θα πρέπει να επιδιωχθεί η παρουσία μας.
Η ενεργοποίηση της τράπεζας αίματος θα
είναι σημαντικό βήμα αλληλοβοηθείας, αλλά
χρειάζεται απαραίτητα την συμμετοχή των
νεώτερων μελών, όπως ασφαλώς και των
μελών των οικογενειών και του συγγενικού
περιβάλλοντός μας. Δυστυχώς, το αίμα δεν
φυτρώνει σε δέντρα.»

ΜΗΝΥΜΑ

διαχειριστού τράπεζας αίματος

Σκέψη μας είναι, η Λέσχη Καταδρομέων
και Ιερολοχιτών (ΛΚΙ) να γίνει ο αιματολογικός φορέας όλων των Καταδρομών σε επίπεδο συλλόγων αλλά και των εν ενεργεία
και αποστρατεία στελεχών και κληρωτών. Οι κατευθύνσεις και η γνώση υπάρχουν. Ο τρόπος που θα εφαρμοσθούν, είναι
αυτός που θα καθορίσει την επιτυχία της
προσπάθειας.
Η αλήθεια είναι πως η ΛΚΙ είναι άγνωστη
στα νέα παιδιά των καταδρομών. Έχει την
δυνατότητα μέσω τέτοιων πετυχημένων ενεργειών να μπορέσει να εκσυγχρονιστεί,
να αναταθεί και να γίνει βιώσιμη στο μέλλον και πιο προσιτή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της Λέσχης μας, αποφασίσαμε την
προσπάθεια ίδρυσης Τράπεζας Αίματος.
Σκοπός της δημιουργίας της, είναι τα μέλη
μας και οι οικογένειές τους να μπορούν να
καλύπτουν άμεσα την όποια αιματολογική
ανάγκη τους με ευκολία και πιστότητα.
Προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματός μας είναι η ύπαρξη ικανού αποθεματικού. Τρόπος επίτευξης αυτού είναι αρχικά μία με δύο πιλοτικές αιμοδοσίες για
την ικανή συλλογή των πρώτων μονάδων.
Για την περαιτέρω ανάπτυξη της Τράπεζας
ετήσιες επαναλαμβανόμενες αιμοδοσίες με
στήριξη και συμμετοχή συλλόγων και φορέων με την κοινή μας καταδρομική μήτρα.
Δέσμευση μας, η διαχείριση να διεκπεραιώνει άμεσα κάθε αιματολογική κάλυψη
των δοτών της αλλά και να διαθέτει το αιματολογικό πλεόνασμα της, βάσει κανονισμού, για τους πάσχοντες συνανθρώπους
μας και το κοινό καλό.
Το όμαιμο ως συστατικό στοιχείο του Έθνους, μετουσιώνεται σε σκοπό και έργο
της Λέσχης μας.

Στόχος η πρώτη πιλοτική αιμοδοσία
μέχρι τέλους 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Α/Α
1
2
3
4
5
6

Αντικείμενο
Εκδήλωσης
Εκδηλώσεις για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο
Επιμνημόσυνη δέηση πεσόντων ΚΔ της Α’ ΜΚ το
1974 στην Κύπρο
Μνημόσυνο πεσόντων Καταδρομέων στις
επιχειρήσεις Γράμμου-Βίτσι 1947-1949
Μνημόσυνο Χριστόδουλου Τσιγάντε
Απελευθέρωση Αθηνών
Επέτειος 28ης Οκτωβρίου

Τοποθεσία

Χρόνος

Μνημείο Αγνώστου ΣτρατιώτηΜνημείο Άλσους Στρατού
Στρατόπεδο Μάλεμε ΚΡΗΤΗΣ ή/και
Καλάθου ΡΟΔΟΥ
Ηρώον Γράμμου ή Βίτσι εναλλάξ.

Ιούλιος
Ιούλιος
Τελευταία Κυριακή Αυγούστου

Μνημείο Ιερού Λόχου Πεδίον του Άρεως ή 13η ΔΕΕ 1η ή 2η Κυριακή του Οκτωβρίου
Ιερός Βράχος Ακροπόλεως – ΜΑΣ
12 Οκτωβρίου
Μητροπολιτικός Ναός – ΜΑΣ
28 Οκτωβρίου

Υπεύθυνος
Εκδήλωσης
Δήμος Αθηναίων
Κυπριακή Πρεσβεία
ΓΕΣ/ΔΕΔ
ΕΑΑΣ
Τοπικό Παράρτημα ΕΑΑΣ
Λέσχη, ΓΕΣ ή 13 ΔΕΕ
Περιφέρεια, Δήμος
Περιφέρεια, Δήμος

Παρατηρήσεις

Εφ’ όσον υπάρχουν θέσεις σε Α/Φ
ΠΑ.
Δηλώσεις συμμετοχής προς ΕΑΑΣ
Αναλόγως διαταγών ΓΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
•
Πλέον των όσων αναγράφονται για την καλυπτόμενη περίοδο από τον παραπάνω πίνακα επετείων και εκδηλώσεων, τελούνται και άλλες για τις οποίες οι
υπεύθυνοι οργανωτές, αποστέλλουν προσωπικές προσκλήσεις προς μέλη της Λέσχης.
•
Λεπτομερή ενημερωτικά θα αποστέλλονται μόλις εκδίδονται ή οι διοργανωτές ενημερώνουν την Λέσχη.

