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ΚΕΜΠ.ΑΘ

Του Συντ/ρχου ε.α. Γατσούλη Ευαγγέλου, μέλους του Δ.Σ. της Λέσχης

ΓΡΑΜΜΟΣ-ΒΙΤΣΙ 

ΓΙΟΡΤΗ ΧΡΕΟΥΣ και ΜΝΗΜΗΣ

29-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1949
Γιατί πολεμήσατε;

Ηεξασθένιση της

μνήμης και η με-

γαλοθυμία, είναι τα

τραγικά λάθη που βα-

ρύνουν τη μοίρα της

Ελλάδος. Σπάνια τα

παθήματα γίνηκαν μα-

θήματα. Και όπως

ήταν επόμενο, ξεθώ-

ριασε και μπήκε στο

περιθώριο, η ζοφερή

εικόνα του μακελειού

του συμμοριτοπολέ-

μου (κατ’ άλλους Εμ-

φυλίου) και αμβλύν-

θηκε η μήνις για τον

καταλογισμό της ευ-

θύνης της εξόντωσης

χιλιάδων ανθρώπινων

υπάρξεων, της γενο-

κτονίας των αμάχων,

κυρίως στην ύπαιθρο,

και της δαιμονικής

τρέλας του παιδομα-

ζώματος.

Και το τίμημα του

ολοκαυτώματος αυ-

τού, ήταν η περιφρό-

νηση και η οικονομική

εξαθλίωση των πολε-

μιστών της περιόδου εκείνης. (Στρατηγοί με

πλούσια πολεμική δράση, με διάτρητο το κορμί

τους από τα τραύματα, πέρνουν σύνταξη 1.200,00

€)!

Η δε διατήρηση των προνομίων, πέρασε στις

απόλεμες κλίκες (πολιτικοί - πολιτικάντηδες

κ.λπ.).

«Δέσποτα μέμνησο». Μέμνησο την ηθική ποι-

ότητα και την ευτελιστική μικρότητα των Μεγά-

λων μας πολιτικών, που κανένας τους δεν πα-

ρευρίσκεται ποτέ στο ετήσιο μνημόσυνο στο

Γράμμο και στο Βίτσι, φοβούμενοι μήπως χαρα-

κτηρισθούν «ΕΘΝΙΚΟ-

ΦΡΟΝΕΣ». Ντροπή!

Ξεχνούν πως αν δεν

γινόταν η συντριβή

του Κομμουνιστοσυμ-

μοριτισμού στο Γράμ-

μο και στο Βίτσι, στις

29 και 30 Αυγούστου

1949, σήμερα δεν θα

απολάμβαναν τα προ-

νόμια και δεν θα κα-

τείχαν τις θέσεις που

κατέχουν, στο Ελλη-

νικό Κοινοβούλιο.

Ξανά ντροπή!

Κατακαημένη Πατρί-

δα. Χιλιοπροδομένη

από μέσα και απ’ έξω.

Κι εσείς αγωνιστές, πο-

λεμιστές, νεκροί και

ζώντες του συμμορι-

τοπολέμου, επώνυμοι

και ανώνυμοι, που με

τη ζωή σας και τη σω-

ματική σας ακεραιότη-

τα, παλέψατε για την

ελευθερία της πατρίδος,

τώρα θα διερωτάσθε:

«ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΕΜΗΣΑΜΕ»;

Τελειώνοντας εμείς,

που δεν σας ξεχάσαμε ποτέ, κλίνουμε νοερά το

γόνυ μας στους χορταριασμένους τάφους σας,

υποκλινόμαστε στους ηρωϊσμούς σας και τιμούμε

τη Μνήμη σας.

Στη φωτογραφία, ένας λεβεντόγερος Ιερέας, ένας εβδομηντάχρονος - τουλάχιστον - χωρικός 

και μια υπερήφανη Ελληνίδας Μάνα, στον αγώνα που τότε απαιτούσε η πατρίδα.

Αφιερώνεται στη μνήμη των νεκρών και σε όσους πολέμησαν και πάλεψαν ανυποχώρητα για τα ιδανικά της Ελευθερίας

κατά τον αντισυμμοριακό αγώνα της περιόδου (1944-1949)
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1. Αντιστράτηγος ΒΑΡΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60,00 Για έτη 2012 & 2013

2. Συντ/ρχης ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝ 120,00 Για έτη 2011, 2012, 

2013 & 2014

3. Αντ/ρχης ΜΕΝΕΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 30,00 Για έτος 2013

4. Εφ. Λοχαγός ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ 30,00 Για έτος 2013

5. Υποστράτηγος ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 60,00 Για έτη 2012 & 2013

6. Υποστράτηγος ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓ. 50,00 Για έτη 2012 & 2013

7. Txης ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ ΚΙΜΩΝ 30,00 Για έτος 2013

Σημείωση: Αναγράφονται μόνον όσοι κατέβαλαν τη συνδρομή τους κατά το χρονι-

κό διάστημα από 16ης Ιουνίου μέχρι 10ης Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα επιδόσεως

της ύλης.

AΠOKTHΣH ΣTEΓHΣ

EYXAPIΣTHPIO
Θερμά ευχαριστούμε τα παρακάτω μέλη μας για την ευγενική προσφορά τους  

προς απόκτηση ιδιόκτητων γραφείων της Λέσχης μας.

1 Έφ. Λοχαγός ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ 100,00

EYXAPIΣTHPIO
Eυχαριστούμε θερμότατα τους παρακάτω για την ευγενική προσφορά τους με τα

έναντι εκάστου χρηματικά ποσά για οικονομική ενίσχυση Λέσχης, επί πλέον της

συνδρομής τους.

1. Αντ/ρχης ΜΕΝΕΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 20,00

2. Αντιστράτηγος ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΑΘΑΝ. 50,00

Πλήρωσαν την συνδρομή τους

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΗΜΑΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Ή ΙΔΙΩΤΗΣ

ANAKOINΩΣH

Προς διευκόλυνσή σας

μπορείτε να καταθέτετε 

τα χρήματά σας

στους παρακάτω  

λογαριασμούς της 

ΓENIKHΣ TPAΠEZHΣ

με την παράκληση  

να μας αποστέλλετε

την απόδειξη  της Tραπέζης.

α. Για ετήσιες συνδρομές

ή οικονομική ενίσχυση 

Λέσχης 

αριθ. Λογαρ. 

001 03017398-4

β. Για απόκτηση ιδιόκτητης

στέγης Λέσχης

αριθ. Λογαρ. 

001 03018273-8

ΚΩΔ. 01 6392
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ΣYNTAΣΣETAI AΠO EΠITPOΠH Δ.Σ. ΛEΣXHΣ

Xειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη δεν επιστρέφονται

YΠEYΘYNOΣ ΣYNTAΞHΣ:

Tο Δ.Σ. της Λέσχης

ΔIEYΘYNTHΣ-ΕΚΔOΤΗΣ:

Yπτγος ε.α. Γεωργαντάς Kων/νος

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

Συντ/ρχης ε.α. Γατσούλης Ευάγγελος

Δημοσιογραφική επιμέλεια: ΔEΣMOΣ

Eκτύπωση: N. Γ. Παπαδόπουλος

E. Γιάνναρη 5 T.K. 11853 

Tηλ. 210 3468268 - 210 3467155
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KATAΔPOMEΩN & IEPOΛOXITΩN
Τριμηνιαίο όργανο της Λέσχης 

Kαταδρομέων & Iερολοχιτών

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡOΜΗ ΣΑΣ. 

ΕΙΝΑΙ O ΜOΝΑΔΙΚOΣ ΠOΡOΣ ΤΗΣ

ΛΕΣΧΗΣ ΜΑΣ,

ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΠΝOΗ ΜΑΣ!

Ποίημα με αναμνήσεις
Στου Βοσπόρου τ’ αγιονέρια

κάτω από την Αγιά Σοφιά,

μια γερόντισσα στενάζει

μπρος στην Παναγιά.

- Σώπα μάνα, πες μας για τη συμφορά.

- Κάψανε τη Σμύρνη, πήραν τ’ Αϊβαλί

κλαίει όλη η Μικρασία την καταστροφή.

- Αχ Ανατολή, γη της Ιωνίας, τη Ελληνική!

Θα’ρθουν πάλι στους αιώνες τ’ Αλεξάνδρου οι Μακεδόνες.

- Σώπα μάνα, κάνε πάλι υπομονή.

- Στους Βοσπόρου τ’ αγιονέρια,

κάτω απ’ την Αγιά Σοφιά,

ήρθε ένα Σμυρνιό καράβι

μαύρα τα πανιά.

- Σώπα, τζάνεμ, πες μας για τη συμφορά.

Το παραπάνω ποίημα βρισκόταν μέσα στο πορτοφόλι του Μακαριστού Αρχιεπισκό-

που Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κυρού Χριστοδούλου και σε κάποιες ήσυχες στιγ-

μές, το σιγοτραγουδούσε μαζί με φίλους τους...

Επιμέλεια: Παναγιώτης Πάνου

Υποστράτηγος ε.α.

«Μια μεγάλη καρδιά γεμίζει με ελάχι-

στα». Αυτά τα ελάχιστα είναι μονά-

χα τα ουσιαστικά και θεϊκά. Ευτυχώς, η με-

γάλη καρδιά διψά μόνο γι’ αυτά, γι’ αυτό εί-

ναι μεγάλη.

Ποια είναι αυτά τα ελάχιστα; Ποια είναι

εκείνα που θα δώσουν στην ταλαιπωρημέ-

νη καρδιά πληρότητα, ειρήνη, ισορροπία

και αξία σε όσα γυρεύει ο άνθρωπος;

Θυμάστε την απάντηση του Διογένη,

όταν ο Μέγας Αλέξανδρος τον προκάλεσε

να του γυρέψει όποια χάρη θέλει; «Κάνε λί-

γο πιο πέρα γιατί μου κρύβεις τον ήλιο...»

του είπε.

Ο Σωκράτης, καθώς περπατούσε ανάμε-

σα στα εμπορεύματα και τους πωλητές,

έλεγε στους δικούς του: «Είμαι ο πιο πλού-

σιος απ’ όλους σας, βαδίζω στην αγορά και

δεν έχω ανάγκη τίποτε ν’ αγοράσω».

Διαβάζουμε στα ευαγγέλια της Καινής

Διαθήκης, ότι ο Ιησούς Χριστός θαύμαζε τα

πουλιά που δε σπέρνουν, ούτε θερίζουν κι

όμως βρίσκουν τροφή και κελαηδούν. Τ’

αγριολούλουδα που δεν υφαίνουν, δεν

κεντούνε, όμως φορούν στολές λαμπρό-

τερες από των βασιλιάδων. Οι αλεπούδες

έχουν φωλιές, όμως ο Γιος του Θεού δεν

έχει πού να γύρει το κεφάλι Του. Πόση αυ-

τάρκεια! Τι ανεξαρτησία από τα κοσμικά.

Να λοιπόν, τι πράγματι ποθεί η ψυχή για να

είναι υγιής και όμορφη. Τον ήλιο, τη ζεστα-

σιά και φυσικά, τίποτε απ’ όσα αγοράζον-

ται. Πίστη στον αληθινό Θεό και όλα αυτά

τα ουσιώδη που έβαλε μέσα σου ο Δημι-

ουργός, που θέλουν που και που, λίγο πό-

τισμα με ελάχιστο νερό βροχής, που κι αυ-

τή, γενναιόδωρα την προσφέρει Εκείνος

για δίκαιους και άδικους.

Αν είμαστε λεύτεροι από μάταια άγχη,

που μόνοι μας βάζουμε στη ζωή μας, πώς

να μην αισθανόμαστε θαυμάσια. Αν απαλ-

λαχτούμε από τους ψυχαναγκαστικούς

στόχους, πώς να μην αγαπάμε τη ζωή, τον

εαυτό μας και όλους τους συνανθρώπους

μας; Αν είσαι πλάσμα γεμάτο από το Θεό,

γεμάτο ευγνωμοσύνη στο Σωτήρα και Κύ-

ριό σου Ιησού Χριστό, τότε βλέπεις, ακούς

και καταλαβαίνεις. Έχεις να δίνεις, γιατί

σου δόθηκε. Δίνεις φυσιολογικά γιατί σε

πνίγουν οι δωρεές του Θεού. Τότε πι-

στεύεις. Τότε ζεις. Τότε αγαπάς.

Τότε είσαι χριστιανός.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΙΟΞΑΡΗΣ

ΙΕΡΕΥΣ

Οι Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων,

αγωνίζονταν και έπιπτον «υπέρ βωμών

και εστιών», ή το λεγόμενον μεταγενεστέ-

ρως, «υπέρ πίστεως και πατρίδος», γιατί εί-

ναι έννοιες Ιερές και έχουν μεγαλυτέρα

αξία από την κάθε ζωή.

Σήμερα, οι έννοιες αυτές, πλήττονται

λυσσαλέως και παντοιοτρόπως, ως να μην

έχουν καμιά αξία, από τους αθέους και αν-

θέλληνες, Έλληνες και ξένους. Και η Πολι-

τεία δεν προστατεύει κατά την άποψή μου,

δεόντως τις έννοιες αυτές, μέσα από τα

σχολεία, μέσα από τα Μέσα Μαζικής Ενη-

μερώσεως κ.ά.

Έτσι, στη συνείδηση του λαού, και ιδίως

των νέων, εξαχνούται η σημασία των εν-

νοιών αυτών. Η ίδια η Πολιτεία π.χ. βάλλει

κατά της εστίας, με «χαράτσια» κι άλλα επι-

βαρυντικά, οπότε αυτή θα χαθεί απ’ τον

καθένα. Δεν θα υπάρχει η αγάπη για την

Εστία, για τη γη, που στο σύνολό τους

(εστίες-γαίες), συνιστούν την πατρίδα.

Σε κάποια στιγμή, ό μή γένοιτο, οι νέοι

θα κληθούν να αγωνισθούν υπέρ βωμών

και εστιών, υπέρ πίστεως και πατρίδος».

Δεν είναι βέβαιον, ότι θ’ αγωνισθούν να

προασπίσουν έννοιες άγνωστές τους, ξένη

ιδιοκτησία, όπως θ’ αγωνίζονταν ως τώρα.

Η Πολιτεία, αμελεί να προστατεύσει την

κατοχυρωμένη δια του Συντάγματος, ως

Θρησκεία επίσημο του Ελληνικού Έθνους,

την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη, από τους

άθεους, Αντίχριστους, αλλόθρησκους, αι-

ρετικούς. Δεν προστατεύει την ιδιοκτησία

και με τα μέτρα που λαμβάνει, την οδηγεί

σε όχι Ελληνικά χέρια. Θα έλθει καιρός

που η Ελλάδα θα είναι κατ’ όνομα μόνο,

χωρίς Έλληνες και εδάφη Ελληνικά, θα

περιέλθουν όλα σε ξένα χέρια.

Ο σημερινός Πρωθυπουργός μας κ. Σα-

μαράς Αντώνιος, μας είχε υποσχεθεί αλλη-

γορικά, ότι «θα μας δώσει ταυτότητα...».

Τον πιστέψαμε και αναμένομεν την υλο-

ποίηση της υποσχέσεώς του. Πάντως ως

τώρα, δεν εκδηλώθηκε καμμιά ενέργειά

του προς υλοποίηση των υποσχεθέντων

(οι λαθρομετανάστες αυξάνονται και πλη-

θύνονται καθημερινώς, οι ιδιοκτησίες χά-

νονται, η μετανάστευση των Ελλήνων γί-

νεται ραγδαία κ.ά., κ.ά.).

Κύριοι κύριοι αρμόδιοι, «οι καιροί ου με-

νετοί», βιασθείτε να προλάβετε.

Παπάγος, 20-6-13

Σήμερα, απήλθεν εις Κύριον, ο συμ-

μαθητής στη Σ.Σ.Ε. και συμπολεμιστής

μας, Υποστράτηγος ε.α. Μαυρίκης

Κωνσταντίνος.

Ημέρα πένθους και οδύνης της Τά-

ξεως 1947Α’.

Ο Θεός να αναπαύει την ψυχήν του

και να παρέχει την δέουσαν παρηγο-

ρίαν στην οικογένειάν του και σε

όλους μας.

Δημήτριος Ν. Παπαδόπουλος

Υποστράτηγος ε.α.

Εκπρόσωπος Τάξεως 1947Α’

Τάξις ΣΣΕ 1947Α’

Τα ελάχιστα

«Βωμοί, Εστίες, Πατρίδα, Θρησκεία»
Του Αντγου ε.α. Χούσου Β. Ευσέβιου
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ΑΥΤOI ΠOY EΦΥΓΑΝ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α.

ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Την 1η Ιουλίου 2013, απεβίωσε ο

τέως Πρόεδρος της Λέσχης μας,

Αλέξανδρος Καλεντερίδης. Ετάφη

στην Έδεσσα, την 3η Ιουλίου 2013.

Η νεκρώσιμος ακολουθία εψάλει εις

τον Ιερόν Ναόν του Νεκροταφείου

Παπάγου.

Ο Αντιστράτηγος Αλέξανδρος Κα-

λεντερίδης γεννήθηκε στην Έδεσσα

το 1929, εισήλθε στην Σχολή Ευελ-

πίδων και απεφοίτησε το 1950 ως Ανθυπολοχαγός Πεζικού. Προήχθη

μέχρι τον βαθμό του Αντιστρατήγου. Διετέλεσε Διοικητής του 953

Λόχου ΕΣΑ, του ΛΥΒ ΙΙος ΜΠ, του 619 ΤΕ, Υποδιοικητής της VI ΜΠ,

Επιτελάρχης του Γ’ΣΣ, Διοικητής της XII ΜΠ και Α’ Υπαρχηγός ΓΕΣ.

Φοίτησε σε όλα τα Σχολεία του Πεζικού και των Καταδρομών, στη

Σχολή Αλεξιπτωτιστών, στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Στρατιωτικής Αστυ-

νομίας, στη Σχολή Ξένων Γλωσσών (τμήματα Τουρκικής, Σερβικής,

Αγγλικής), Σχολή Γενικής Μορφώσεως, στην Ανωτάτη Σχολή Πολέμου

στη Σχολή Εθνικής Αμύνης, στη σχολή Τεθωρακισμένων του Στρατού

των ΗΠΑ, στη Βιομηχανική Σχολή Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (Ουά-

σιγκτον), στη Σχολή Ανωτάτων Επιτελών των ΗΠΑ.

Έλαβε μέρος στον πόλεμο της Κορέας, όπου και ετραυματίσθη.

Τιμήθηκε με τα ακόλουθα παράσημα και μετάλλια: Αναμνηστικό

μετάλλιο Εκστρατείας της Κορέας, Χρυσό Αριστείο Ανδρείας, Πολεμικό

Σταυρό Γ’ Τάξως, Κορεατικό Μετάλλιο Εκστρατείας, Αμερικανικό Ανα-

μνηστικό Μετάλλιο, Αμερικανικό Μετάλλιο Χαλκού Αστέρος γράμματος

«V», Αμερικανικό Μετάλλιο Χαλκού Αστέρος μετά φύλλων Δρυός,

Κορεατικό Μετάλλιο μετά Χρυσού Αστέρος, Μετάλλιο Ηνωμένων

Εθνών, Χρυσό Σταυρό του Βασιλικού Τάγματος Γεωργίου του Α’ μετά

Ξιφών, Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α’ Τάξεως, Σταυρό των Ανωτάτων

Ταξιαρχών του Τάγματος του Φοίνικα, Αριστείο Εθνικής Ασφαλείας

Δημοκρατίας της Κορέας.

Τον Νεκρόν αποχαιρέτησαν εκ μέρους των Αποστράτων Αξιωματικών

Αποφοίτων της ΣΣΕ Τάξεως 1950, ο Αντιστράτηγος Λαζαρίδης, εκ

μέρους της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών ο Αντιπρόεδρος

Υπτγος Κων. Γεωργαντάς, εκ μέρους του Συνδέσμου των Παλαιμάχων

του Εκστρατευτικού Σώματος της Ελλάδας στην Κορέα, ο Αντιστράτηγος

ε.α. Γεώργ. Τζουβαλάς, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ Αντγος Παντ. Μαυρο-

δόπουλος, ο Πρόεδρος του ΜΤΣ Αντγος Μιχ. Σιδηρόπουλος κ.ά.

Ομιλία Αντγου ε.α Λαζαρίδη Νικολάου,

επιτίμου Γενικού Επιθεωρητού Στρατού
Ανθυπολοχαγός Πεζικού Καλεντερίδης Αλεξ., αρχηγός Τάξεως

1950 της Σ.Σ.Ε., Αντιστράτηγος Καλ. Αλέξανδρος Υπαρχηγός του

ΓΕΣ. Αποστρατεύθηκε τον Δεκέμβριο του 1989 γιατί δεν απεδέχθη

παράλογες απαιτήσεις της τότε πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΕΘ.Α. Ένα

λαμπρό αστέρι πρώτου μεγέθους, που για 34 χρόνια φώτισε το στε-

ρέωμα των Ενόπλων Δυνάμεών μας, με την υπέροχη προσφορά

του για την επιτυχία των Ελληνικών Όπλων.

Ο Αλέκος μας, γεννήθηκε στην Έδεσσα, στην πόλη που είναι

ακόμα ζωντανοί οι θρύλοι των Μακεδονομάχων, των Μυστικών του

Βάλτου και του Βουλγαροκτόνου της Πηνελόπης Δέλτα και η παρά-

δοση για την θυσία του Τέλου Άγρα. Ζυμωμένος με τους θρύλους

αυτούς και την φλογερή λατρεία για την Ελλάδα μας, που του

δίδαξαν οι γονείς του, δεν είναι παράξενο που νεαρός ακόμη

μαθητής του Γυμνασίου, έλαβε ενεργό μέρος στην άμυνα της

Έδεσσας για την απόκρουση της επίθεσης των συμμοριτών και αρ-

γότερα, το 1948, όταν εμαίνετο ο πόλεμος του Έθνους για την ακε-

ραιότητα και την ελευθερία της πατρίδας μας, εισήλθε, κατόπιν

εξετάσεων, στην Σχολή Ευελπίδων, πρόθυμος για κάθε θυσία, όταν

άλλοι προσπαθούσαν με κάθε τρόπο, να αποφύγουν τη στράτευση.

Για να περιγράψω την σταδιοδρομία του Στρατηγού Καλεντερίδη,

θα χρειαζόταν πολύς χρόνος. Θα σταθώ όμως, σε μερικά χαρακτηρι-

στικά γεγονότα. Νεαρός Υπολοχαγός έλαβε μέρος στις τελευταίες

μάχες που συμμετείχε το Εκστρατευτικό μας Σώμα στην Κορέα.

Τραυματίστηκε σοβαρά όταν με τη Διμοιρία του απέκρουσε την

κατά κύματα επίθεση πολυάριθμων κινεζικών στρατευμάτων.

Αρνήθηκε να υπακούσει στην διαταγή του Διοικητή του να διακομισθεί

στα μετόπισθεν. Για τον ηρωισμό του αυτό, η πατρίδα τον τίμησε με

την ύψιστη διάκριση που απονέμεται στο πεδίο της μάχης, το

«Χρυσούν Αριστείο Ανδρείας». Στη συνέχεια υπηρέτησε στις πλέον

νευραλγικές θέσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, γιατί ήταν πάντοτε

περιζήτητος λόγω της άριστης επαγγελματικής του κατάρτισης, του

ανωτάτου βαθμού της ευφυΐας του, της σωματικής του ρώμης αλλά

προ πάντων, λόγω του ακέραιου χαρακτήρα του. Αναφέρω εν συν-

τομία, μερικές: Διοικητής Επίλεκτων Μονάδων Καταδρομέων και

Αλεξιπτωτιστών, Επιτελής στον ΓΕΕΦ και στο ΝΑΤΟ στην Μονς

(SHAPE), Ακόλουθος Αμύνης στην Άγκυρα, Διοικητής της ΧΙΙ Μεραρχίας,

η οποία έχει την κύρια ευθύνη για την άμυνα του Έβρου, Υπαρχηγός

στο ΓΕΣ.

Ο Στρατηγός Καλεντερίδης είχε σε ύψιστο βαθμό, τα ουσιαστικά

προσόντα του μεγάλου ηγήτορα. Ήταν σεβαστός στους ανωτέρους

του αλλά, όπερ και το σπουδαιότερο, με την πατρική, δίκαια και

αμερόληπτη ενάσκηση της Διοίκησης, είχε κατακτήσει την αγάπη

και εμπιστοσύνη των στρατιωτών του.

Δεν ζήτησε ποτέ από αυτούς τίποτα περισσότερο από όσα με το

παράδειγμά του τους δίδασκε ότι έπρεπε να κάνουν. Εμείς οι στρα-

τιωτικοί γνωρίζουμε ότι η αγάπη και ο σεβασμός των στρατιωτών

μας, αποτελούν το ύψιστο κριτήριο των ικανοτήτων μας στην

ενάσκηση της Διοικήσεως.

Έφθασες με το σπαθί σου στα ύψιστα αξιώματα της στρατιωτικής

ιεραρχίας και όταν χρειάσθηκε να επιλέξεις ανάμεσα στην συμμόρ-

φωση σε παράλογες απαιτήσεις ή την αποστρατεία, δεν δίστασες

να επιλέξεις το δεύτερο. Δεν ήταν δυνατόν να γίνει διαφορετικά

γιατί ήσουν ο Αρχηγός μας. Και όταν όμως έφυγες με το κεφάλι

ψηλά, η πατρίδα, εκτιμώντας τις ικανότητές σου, σε κάλεσε να την

υπηρετήσεις και πάλι. Διετέλεσες για 4½ έτη, Πρόεδρος του ΜΤΣ

και κατόρθωσες να το ανορθώσεις και να το εξυγιάνεις. Επιτεύγματα

που τα αποτελέσματά τους, κράτησαν ζωντανό και ακμαίο το ΜΤΣ

για πολλά χρόνια μετά την αποχώρησή σου. Στη συνέχεια διετέλεσες

για 12 ολόκληρα χρόνια, εκλεγμένος Πρόεδρος της Ένωσης Απο-

στράτων και άφησες και εκεί έκδηλη τη σφραγίδα της προσωπικότητάς

σου.

Για την γυναίκα σου, την αγαπημένη σου Βάσω, που στάθηκε

δίπλα σου ακλόνητος βράχος στις καλές και τις κακές ημέρες και

για τα δύο βλαστάρια σου, τον Κίμωνα και τη Δέσποινα, όπως και για

τα εγγόνια σου και τους λαμπρούς συγγενείς σου, παρακαλούμε

τον Θεό να τους χαρίσει την Ύψιστη παρηγορία. Θα πρέπει όμως,

δίπλα στον πόνο τους να αισθάνονται υπερήφανοι γιατί το πέρασμά

σου από τον μάταιο κόσμο μας, υπήρξε αποδοτικό, έντονο και απο-

τέλεσε παράδειγμα προς μίμηση.

Και εμείς οι συμμαθητές σου, κλίνουμε ευλαβικά το γόνυ και

θρηνούμε σιωπηλά μπρος στην σορό του αρχηγού μας, που μας

έκανε όλους υπερήφανους.

Αλέκο, εκεί που σήμερα πορεύεσαι, θα βρεις να σε υποδεχθούν

χαμογελαστές οι ψυχές των γονιών σου, των άλλων συγγενών σου,

των συμμαθητών και των φίλων σου. Θα είσαι καλοδεχούμενος

γιατί και εκεί ακόμη, θα τους μεταδώσεις ελπίδα και αισιοδοξία.

Σε λίγο, η αιματοβαμμένη γης της ένδοξης Μακεδονίας μας - που

τόσο πολύ αγάπησες - θα σε κρατήσει στη θερμή αγκαλιά της και

θα σε νανουρίζει με τους θρύλους και τις παραδόσεις μας,σ αν πο-

λύτιμο τέκνο της. Και κάθε πρωί, όταν βγαίνει ο ήλιος από το Πάικο,

θα πέφτουν οι ακτίνες του στο μέρος που αναπαύεσαι για να σου

λένε καλημέρα από εμάς τους συγγενείς, τους συμμαθητές και

τους φίλους σου, που ποτέ δεν θα σε ξεχάσουν.

Γεια σου για πάντα, καλό ταξίδι αγαπητέ μας φίλε Στρατηγέ Κα-

λεντερίδη Αλέξανδρε. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα σε σκεπά-

σει.

Χαιρετισμός από Λέσχη ΚΔ και Ιερολοχιτών - 

(Υπτγος Κων. Γεωργαντάς, Αντιπρόεδρος)
Εκ μέρους των Μελών της Λέσχης Καταδρομέων και ιερολοχιτών,

με βαριά καρδιά σε αποχαιρετώ Στρατηγέ Καλεντερίδη.

Κατά την διάρκειαν της ενεργού στρατιωτικής σου ζωής, υπηρέ-

τησες για αρκετά χρόνια στις Ειδικές Δυνάμεις, όπου και άφησες

σημαντικό έργο.

Μόλις αποστρατεύτηκες εντάχθηκες με προθυμία και ενθουσιασμό

στη δύναμη των μελών της Λέσχης μας και παρέμεινες μέχρι την

τελευταία πνοή σου, δραστήριο και συνεπές μέλος, προσφέροντας

πολύτιμες υπηρεσίες. Η Λέσχη ευτύχησε να σε αναδείξει Πρόεδρό

της και να επωφεληθεί από το κοφτερό μυαλό σου, την ασίγαστη

δραστηριότητά σου, τη ζωντανή και νευρώδη κινητικότητά σου,

καθώς και την ποντιακή εντιμότητα, ευθύτητα και άκαμπτη εμμονή

στον τιθέμενο σκοπό που σε χαρακτήριζαν.

Αλλά και μετά την πανηγυρική εκλογή σου στο Αξίωμα του Προ-

έδρου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, στη Λέσχη

Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, εισπράτταμε την φροντίδα σου, τη

στοργή σου, τη βοήθειά σου.

Θα σε θυμόμαστε πάντα, Στρατηγέ Καλεντρίδη.

Ας είναι ελαφρό το χώμα της γενέτειράς σου, που θα σε σκεπάσει

σε λίγο.

Ευχόμαστε ο Θεός να σε αναπαύσει και να παρηγορεί την εκλεκτή

σύζυγό σου Βάσω, τα παιδιά σου, τους άλλους συγγενείς και τους

πολλούς φίλους και θαυμαστές σου.

Χαιρετισμός από τον Σύνδεσμο Παλαιμάχων του

εκστρατευτικού Σώματος Ελλάδας εις Κορέαν

(Αντγος ε.α Γεωργ. Τζουβαλάς)
Εκ μέρους του Συνδέσμου των Παλαιμάχων του Εκστρατευτικού

Σώματος της Ελλάδος εις Κορέαν, προσέρχομαι, φίλτατε Αλέκο, να

καταθέσω την εκδήλωσιν σεβασμού και ευγνωμοσύνης δια το προ-

σφερθέν αίμα και τις πολλαπλές υπηρεσίες σου, εις το στράτευμα

και την πατρίδα.

Έρχονται στη σκέψη μου, αυτή τη στιγμή, τα λόγια του γιατρού

Παπαλεξίου που σε δέχτηκε τραυματισμένο από το Ανώνυμο Ύψω-

μα.

Δίσταζε να παρέμβη στα τραύματα θώρακος που είχες και σχεδίαζε

τη μεταφορά σου για να αντιμετωπίσουν την περίπτωσή σου, πε-

ρισσότερον έμπειροι γιατροί.

Τότε τον κάλεσες και του είπες: «Εσύ γιατρέ θα βγάλεις τα θραύ-

σματα. Άφησε τα περί μεταφοράς μου. Εγώ ήρθα για πόλεμο εδώ».

Πόλεμο Αλέκο έκαμες σ’ όλη σου τη ζωή. Τώρα αναπαύσου εν ει-

ρήνη. Μαθαίνουμε πως θα πας στη γενέτειρά σου, την μαρτυρική

και ηρωϊκή Έδεσσα.

Θέλεις να βρίσκεσαι κοντά στους Μακεδονομάχους, να συνομιλείς

μ’ αυτούς.

Στο καλό Αλέκο. Οι προσευχές και η αγάπη μας θα σε συνο-

δεύουν.

Αιωνία σου η μνήμη.

Στις 26 Αυγούστου

2013, απεβίωσε ο

Υποστράτηγος Κων

/νος Γιαννακόπουλος,

μέλος της Λέσχης μας.

Ετάφη στο Νεκροτα-

φείο Καλλιθέας.

Ο Κων/νος Γιαννα-

κόπουλος του Στεφά-

νου, γεννήθηκε στις

Δαβιές Τριπόλεως, το

1921. Απεφοίτησε από

την Παιδαγωγική Ακα-

δημία και στην συνέ-

χεια επί τριετία και πλέ-

ον, εργάσθηκε ως Δάσκαλος.

Κατετάγη το 1947 στον Ελληνικό Στρατό και στο

Πεζικό. Μονιμοποιήθηκε το 1947. Από το 1947 έως

το 1955, υπηρέτησε στις Δυνάμεις Καταδρομών

όπου διετέλεσε Διοικητής Λόχου Κρούσεως και Επι-

τελής. Διοίκησε το 508 ΤΠ, το ΤΕ Κάτω Λεχωνίων, το

11ο ΣΠ, το 92 ΣΠ, την Δ/νση Εθνοφυλακής Στρατιάς.

Συμμετείχε ενεργώς, στην οργάνωση του Κυπριακού

Στρατού και της Εθνικής Φρουράς Κύπρου, στο διά-

στημα Μάρτης 1964 - Δεκέμβριος 1966. Έλαβε

μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις προς καταστολήν

της κομμουνιστικής ανταρσίας (1947-1949). Την 29ην

Δεκεμβρίου 1947, τραυματίσθηκε (διαμπερές τραύμα

στην ωμοπλάτη) κατά την μάχη ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΟ-

ΝΙΤΣΗΣ.

Αποστρατεύθηκε τον Ιούλιο του 1976 με τον

βαθμό του Υποστρατήγου. Ακολούθως εργάσθηκε,

μέχρι το 1982, στη Γενική Τράπεζα ως προϊστάμενος

Ασφαλείας και Διευθυντής προσωπικού.

Τιμήθηκε με προαγωγήν επ’ ανδραγαθία στον βαθ-

μόν του Μονίμου Ανθυπολοχαγού, Ανώτερον Τα-

ξιάρχην του Φοίνικος, Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας

(2 φορές), Σταυρόν του Βασιλικού Τάγματος του Γε-

ωργίου του Α’, Σταυρού του Βασιλ. Τάγματος του

Φοίνικος μετά Ξιφών, Πολεμικόν Σταυρόν Β’ Τάξεως,

Πολεμικόν Σταυρόν Γ’ Τάξεως (τρεις φορές), Μετάλ-

λιον Εξαιρέτων Πράξεων και Μετάλλιον Στρατιωτικής

Αξίας Α’ Τάξεως. Έλαβε έπαινον δια την εκπόνηση

δύο εκπαιδευτικών βοηθημάτων υπό τους τίτλους:

Σχέδιο Μαθημάτων Ανορθοδόξου Πολέμου και Ατο-

μικής Τακτικής.

Φοίτησε σε όλα τα Σχολεία Πεζικού και Καταδρομών

και στη Σχολή Γενικής Μορφώσεως.

Τον Νεκρόν, εκ μέρους της Λέσχης μας, απεχαι-

ρέτησε ο Αντιστράτηγος ε.α. Γεώργιος Παπαδόπου-

λος.

Θα σε θυμόμαστε πάντοτε Στρατηγέ Γιαννακό-

πουλε.

Ευχόμεθα ο Θεός να τον αναπαύσει και να παρη-

γορεί τους οικείους του.

Ύστατος χαιρετισμός 

στον Νεκρόν
υπό του Αντγου ε.α. Παπαδοπούλου Γεωργίου

Μέλους της Λέσχης ΚΔ και Ιερολοχιτών

Αγαπητέ Κώστα,

Είμεθα όλοι εδώ, οι επιζώντες Συμπολεμιστές

σου, των ετών 1947-49, ως και οι Συνάδελφοί σου

που συνυπηρέτησες στον Στρατόν, που μερικοί εξ

αυτών ΔΕΝ ημπορούν να παραστούν στην Τελετήν

της Αναχωρήσεώς σου λόγω προκεχωρημένης ηλικίας

και κυρίως προβλημάτων υγείας, δια να σε προπέμ-

ψωμεν στο Αιώνιον Ταξίδι σου και να σε διαβεβαι-

ώσωμεν ότι, ΠΑΝΤΟΤΕ θα σε ενθυμούμεθα.

Θα σε ενθυμούμεθα πάντοτε διότι υπήρξες ένας

Γενναίος Στρατιώτης, ένας εξαίρετος Αξκός, ένας

στοργικός σύζυγος και πατέρας και δι’ ημάς ένας

λίαν αγαπητός Συνάδελφος, προσέτι δε δια την

Υπηρεσίαν, υπόδειγμα εργατικότητος, ανησυχίας και

κυρίως αισθήσεως ευθύνης στην ανάληψιν οιασδή-

ποτε αποστολής ή εργασίας.

Αγαπητέ Κώστα,

Πριν σου απευθύνω τον Ύστατον Χαιρετισμόν, εκ

μέρους του Δ.Σ. και των Μελών της Λέσχης ΚΔ και

ΙΛ, εκφράζω στην αγαπημένην σου σύζυγον Βάσω

και στα τέκνα σου Στέφανον και Αλεξάνδραν, τα

θερμά συλλυπητήρια όλων μας και παρακαλούμεν

τον Ύψιστον να σας χαρίσει το Θείον Δώρον της πα-

ρηγορίας.

Καλό σου ταξίδι Κώστα

και αιωνία η μνήμη σου.
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Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 71 χρόνων από την συγ-

κρότηση του Ιερού Λόχου στην Μέση Ανατολή και 68 χρό-

νων από την απελευθέρωση των Κυκλάδων από τα Γερμανικά

στρατεύματα κατοχής, με αγώνες και θυσίες του Ιερού Λόχου,

πραγματοποιήθηκαν στην Ερμούπολη Σύρου, οι ακόλουθες

εκδηλώσεις:

Ομιλία για τον Ιερό Λόχο, τους αγώνες και τις θυσίες του και

τα μηνύματα που εκπέμπουν στις νεότερες γενιές από τον

Έφεδρο Λοχαγό και έγκριτο δικηγόρο Γεώργιο Παραδείση, την

8η Ιουνίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 21.00 μ.μ., σε ειδική αίθου-

σα στο ξενοδοχείο ΕΡΜΗΣ, παρουσία θρησκευτικών, πολιτι-

κών, στρατιωτικών αρχών και σωμάτων ασφαλείας, του Προ-

έδρου και μελών τοιυ Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης

Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, Αντιστρατήγου ε.α. Παντε-

λή Μαυροδόπουλου, μελών της Λέσχης Καταδρομέων - Ιερο-

λοχιτών με επικεφαλής τον Ιερολοχίτη Αντιστράτηγο Επίτιμο

Διοικητή 1ης Στρατιάς Κων/νος Κόρκα, Προέδρων Συλλόγων,

Συνδέσμων, Σωματείων και πλήθους προσκεκλημένων.

Μήνυμα από τον Πρόεδρο της ΕΑΑΣ αντιστράτηγο ε.α. Παν-

τελή Μαυροδόπουλο, για την σημασία των αγώνων και των θυ-

σιών του Ιερού Λόχου.

Ανάπτυξη πτυχών των αγώνων και θυσιών του Ιερού Λόχου

από τον Ιερολοχίτη Αντιστράτηγο ε.α. Κόρκα Κωνσταντίνο και

επισήμανση της σπουδαιότητας για την κατοχύρωση και προ-

σάρτιση των Δωδεκανήσων στην Μητέρα Ελλάδα. Αναφορά

μηνυμάτων που εκπέμπονται στα μετέπειτα χρόνια, στην ευαί-

σθητη από Εθνικής και Στρατηγικής σημασίας περιοχή του Αι-

γαίου και Δωδεκανήσου.

Λιτή και απέριττη δεξίωση.

Την επομένη, 9η Ιουνίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ.,

δοξολογία στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ομιλία

μικρής διάρκειας από το μέλος του Τοπικού Συμβουλίου του

Παραρτήματος Νομού Κυκλάδων της ΕΑΑΣ Τχη ε.α. Ελευθέριο

Δεναξά, επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των Ιερολοχιτών,

έμπροσθεν του κτιρίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, παρά

την παραλία, κατάθεση στεφανιών από εκπροσώπους αρχών,

Πρόεδρο της Ένωσης Αποστράτων Αξκών Στρατού, Αντιστρά-

τηγο ε.α. Παντελή Μαυροδόπουλο και την Λέσχη Καταδρομέ-

ων - Ιερολοχιτών, τήρηση σιγής ενός λεπτού και Εθνικός

Ύμνος, από τμήμα της Δημοτικής μουσικής του Δήμου Σύρου-

Ερμούπολης.

Όλες οι εκδηλώσεις στέφθηκαν από πλήρη επιτυχία, τις πα-

ρακολούθησαν εκτός των αρχών και πολλοί προσκεκλημένοι,

κάτοικοι της Σύρου, οι οποίοι και εξέφρασαν τις ευχαριστίες και

τον θαυμασμό τους.

Αληθινά, ήταν μια όαση Εθνικής ανάτασης και πατριωτισμού,

στην κρίσιμη οικονομικο-κοινωνική περίοδο που περνά η Ελλά-

δα μας.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Παρ/τος Ν.

Κυκλάδων/ΕΑΑΣ

Κων/νος Πατιαλιάκας

Αντγος ε.α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Τα τελευταία χρόνια η Πατρίδα μας βιώνει μια πρωτόγνωρη και

πολυεπίπεδη κρίση. Κρίση πολιτική, κρίση πολιτειακή, κρίση

οικονομική, κρίση κοινωνική, κρίση θεσμών και αξιών.

Μέσα σ’ αυτό το νοσηρό κλίμα της καταβαράθρωσης των ηθι-

κών αρχών και αξιών, της συντελούμενης παγκοσμιοποίσης, της

προσπάθειας διαγραφής της ιστορικής και εθνικής μνήμης, τολ-

μούν ορισμένοι αδαείς και ανιστόρητοι, επικαλούμενοι σαθρές

και επιζήμιες προοδευτικές αντιλήψεις, να αμφισβητήσουν, να

παραχαράξουν και να διαγράψουν ακόμα ιστορικά γεγονότα

από την τρισχιλιετή και πλέον σημαντική παρουσία του Ελληνι-

κού Έθνους στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού με το Παράρτη-

μα Νομού Κυκλάδων, διοργανώνει με την συμπλήρωση 68 χρό-

νων από την απελευθέρωση των Κυκλάδων από τα Γερμανικά

στρατεύματα και την λήξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου

και 71 χρόνων από την συγκρότηση του Ιερού Λόχου, εκδηλώ-

σεις μνήμης και απότισης του οφειλόμενου φόρου τιμής προς

τους αγωνιστές Ιερολοχίτες.

Η συνειδητή απότιση του οφειλόμενου φόρου τιμής στους Ιε-

ρολοχίτες για τους αγώνες των, για την απελευθέρωση των νη-

σιών του Αιγαίου, των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων από τα

Γερμανικά στρατεύματα, είναι μία ιερή υποχρέωση, η οποία

αποδεικνύει έμπρακτα, την ύπαρξη αισθήματος ευγνωμοσύνης

και αποτελεί παράδειγμα για τις νεότερες γενιές, να μην λησμο-

νούν και το χειρότερο, να μην διαγράφουν την ιστορία του

Έθνους, αλλά απεναντίας να διατηρούν άσβεστη την φλόγα της

αγάπης προς την Πατρίδα. Γιατί κατά τον Νομπελίστα ποιητή Γε-

ώργιο Σεφέρη, «σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν, είναι

σαν να σβήνουμε κι ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον».

Εμείς οι Κυκλαδίτες, υποχρεούμεθα να μην λησμονούμε τους

αγώνες και τις θυσίες του Ιερού Λόχου και να αντιδρούμε σ’

όλους αυτούς που προσπαθούν να κόψουν τον ομφάλιο λώρο

που μας συνδέει με το ένδοξο παρελθόν, με την ιστορία και τον

πολιτισμό μας. Γιατί η ιστορία του παρελθόντος είναι ο πυρσός

στα χέρια του παρόντος, που φωτίζει το μέλλον.

Για τον Ιερό Λόχο, τους αγώνες και τις θυσίες του, θα μας ομι-

λήσει ο Έφεδρος Αξιωματικός κ. Γεώργιος Παραδείσης.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου

Παρ/τος Νομού Κυκλάδων/ΕΑΑΣ

Κων/νος Πατιαλιάκας

Αντγος ε.α.

Κυρίες και Κύριοι

Οφείλω ευχαριστίες στον γενναιότατο στρατηγό και αγαπητό

φίλο κ. Κων/νο Πατιαλιάκα, για τα καλά του λόγια και την τιμή να

μου δοθεί το βήμα αυτό, ώστε να πω δυο λόγια για τον ιερό λόχο.

Ελπίζω στο μέτρο των δυνατοτήτων μου, να ανταποκριθώ στην τι-

μή αυτή και την ευθύνη.

Δεν είναι εύκολο το θέμα της σημερινής ομιλίας. Γιατί το έχουν

διαπραγματευθεί στο παρελθόν, άνθρωποι με πείρα, σύνεση και

γνώση των ιστορικών και στρατιωτικών δεδομένων και έχουν συγ-

γράψει κείμενα σπουδαία, ανώτατοι στρατιωτικοί ηγήτορες που

συμμετείχαν στην δράση του Ιερού Λόχου.

Ακόμα δυσκολότερο είναι να ασχοληθεί κάποιος με την ιστορία

της αμέσως προγενέστερης γενιάς του, δηλαδή με την γενιά των

πατέρων μας, αφού έχει λεχθεί ότι: κάθε τυχόν έπαινος μπορεί να

χαρακτηρισθεί κολακεία, κάθε ενδεχόμενος ψόγος να αποτελεί

ασέβεια.

Οφείλουμε όμως, να απασχολούμεθα με την ιστορία την δική

μας, των γειτόνων μας, του κόσμου. “Όλβιος όστις ιστορίης έσχε

μάθησιν”, έλεγαν οι σοφοί μας πρόγονοι.

Γιατί η ιστορία ψυχαγωγεί, αλλά προπάντων διδάσκει. Και βέ-

βαια, αυτή που μένει ανόθευτη από τις σκοπιμότητες, τις επιδιώ-

ξεις των ατόμων, την πολιτική κατάσταση, την όποια ιδιοτέλεια.

Η ιστορία είναι ένα εργαλείο, ένα φανάρι για να φωτίζει τα βή-

ματά μας, μέσα στους σκοτεινούς, δαιδαλώδεις και αβέβαιους

δρόμους του μέλλοντος, ιδιαίτερα στις κρίσιμες και δύσκολες πε-

ριόδους.

Θα σας πω δύο λόγια για τις λέξεις Ιερός Λόχος: “Λόχος” στην

αρχαία ελληνική σημαίνει ενέδρα, τόπος ενέδρας.

Στην συνέχεια, λόχος αποκαλούνται, οι την ενέδρα αποτελούν-

τες ένοπλοι άνδρες, που μέλλουν να επιχειρήσουν εναντίον πό-

λεως.

Πρόκειται για σώμα ένοπλο στρατιωτικών πεζών, όχι ιππέων,

άλλοτε 24, άλλοτε 100 ανδρών, ανάλογα με τις υποδιαιρέσεις

των ταγμάτων στις πόλεις κράτη της αρχαίας Ελλάδας.

Υπάρχει και το ρήμα «ελλοχάω» και το μεταγενέστερο «ελλο-

χεύω» που σημαίνει ενεδρεύω.

Επί γυναικών λόχος είναι η λοχεία ή γέννα. Η λέξη “ιεερός” είναι

παλαιοτάτη αρχαία ελληνική, κατά μία άποψη παραβάλλεται ρος

την σαν σανσκριτική λέξη “ishiras” με σημασία: ακμάζων, σφρι-

γών, ζωηρός, ισχυρός και από την υλική σημασία προέκυψε στον

Όμηρο η σημασία του θαυμάσιος, υπερφυσικός, θείος. [Οδύσσεια

“Ανδρα μοι έννεπε μούσα πολύτροπον ός μάλα πολλά πλάγχθη,

επεί Τροίης ιερόν πτολιέθρον έπερσεν”.

Ο πρώτος Ιερός Λόχος ιδρύθηκε από τον Θηβαίο Γοργίδα το 379.

Ήταν επίλεκτη στρατιωτική μονάδα, πολύ καλά εκπαιδευμένων

οπλιτών, στηριζόμενη στο σπαρτιάτικο δόγμα, ότι ο πόλεμος είναι

τέχνη που αποκτάται με συνεχή και σκληρή εκπαίδευση και εμπει-

ρία.

Υπό την στιβαρή διοίκηση του Πελοπίδα και του επικεφαλής

του Θηβαϊκού στρατού, στρατηγού Επαμεινώνδα, είχε σημαντικές

επιτυχίες στην αντιμετώπιση του καλύτερου στρατού ξηράς των

Σπαρτιατών.

Επί 35 χρόνια, ο Ιερός λόχος των Θηβαίων έμεινε αήττητος.

Όμως στην αρχή της Χαιρωνείας, το 338 π.Χ. κατεστράφη ολοσχε-

ρώς από το ιππικό των Μακεδόνων του Φιλίππου του 2ου που δι-

οικούσε ο Μ. Αλέξανδρος, αφού πολέμησε με γενναιότητα. Προς

τιμή των ιερολοχιτών κυρίως, είχε ανεγερθεί ο Λέων της Χαιρώνει-

ας.

Ο 2ος Ιερός Λόχος, ιδρύθηκε το 1821 από τον πρίγκηπα Αλ.

Υψηλάντη, στην Φωξάνη της Μολδοβλαχίας στα μέσα του Μαρτί-

ου 1821.

Ήταν η πρώτη οργανωμένη στρατιωτική μονάδα που συγκρο-

τήθηκε από εθελοντές σπουδαστές των ελληνικών παροικιών της

Μολδοβλαχίας και της Οδησσού.

Έδωσε σκληρή και αιματηρή μάχη στην κωμόπολη του Δραγα-

τσανίου, με την εκεί καλά οχυρωμένη τουρκική φρουρά από ιπ-

πείς.

Οι ιερολοχίτες έμειναν μόνοι τους μετά την υποχώρηση του ελ-

ληνικού ιππικού, πολέμησαν ηρωικά και πολλοί από αυτούς έπε-

σαν ένδοξα. Αρκετοί συνελήφθησαν αιχμάλωτοι και αποκεφαλί-

σθησαν στην Κωνσταντινούπολη.

Δεν είχαν την απαιτούμενη πείρα πολέμου, είχαν όμως υψηλό

αίσθημα πατριωτισμού, απόφαση αυτοθυσίας για την πατρίδα.

Ευτυχώς, στην πιο κρίσιμη στιγμή, έφθασε ο οπλαρχηγός Γεωρ-

γάκης Ολύμπιος και διέσωσε 136 ιερολοχίτες, τον επικεφαλής αυ-

τών Νικόλαο Υψηλάντη, τον υπασπιστή του Τσακάλωφ, συνιδρυ-

τή της Φιλικής Εταιρείας, καθώς και την σημαία του Λόχου. Την άλ-

λη ημέρα, 8 Ιουνίου 1821, ο Α. Υψηλάντης με συγκινητικά λόγια,

έπλεξε εγκώμιο του Ιερού Λόχου. Το μνημείο πεσόντων του Ιερού

Λόχου που έγραψε με τον ηρωισμό και την αυτοθυσία του ένδοξη

σελίδα στην ιστορία της Ελλ. Επανάστασης του 1821, υπάρχει στο

Δραγατσάνιο. Άριστο και ιδιαίτερα συγκινητικό ποίημα, συνέθεσε

για τον Ιερό Λόχο ο ποιητής Ανδρέας Κάλβος, που καταλήγει “και

δακρυχέουσα η ελληνίδα μητέρα θέλει φιλήσειν την ιεράν κόνιν

και ειπείν: Τον λόχον τέκνα μιμήσατε λόχον ηρώων”.

Και ερχόμαστε στην ανοιξιάτικη αλλά αποφράδα ημέρα της 27

Απριλίου 1941, όπου η σημαία με την σβάστικα υψώνεται στον Ιε-

ρό βράχο της Ακροπόλεως.

Ένα μήνα αργότερα, μετά την θρυλική μάχη της Κρήτης, όλη η

Ελλάδα είναι υπό κατοχή σκληρή και αβάστακτη, μία τυραννία

που κράτησε 3,5 χρόνια και σε κάποια νησιά μας, 4 χρόνια.

Η χώρα και ο λαός μας, υπέστησαν αβάσταχτες ταλαιπωρίες,

θυσίες και στερήσεις. Ιδιαίτερα η Σύρος και η Ερμούπολη.

Με πέντε λέξεις του διέγραψε το δράμα της, ο τότε Μητροπο-

λίτης Σύρου, Τήνου αείμνηστος Φιλάρετος: “αποστείλατε κατε-

πειγόντως άλευρα ή φέρετρα”.

Αυτός απευθύνθηκε στους διεθνείς Οργανισμούς των μη εμπο-

λέμων κρατών και το Βατικανό.

Μέσα σ’ αυτές τις δραματικές συνθήκες, πολλοί νέοι Έλληνες

διέσχισαν το Αιγαίο και την Μεσόγειο, με πρωτόγονα σχεδόν πλοι-

άρια και βάρκες, αντιμετωπίζοντας τα στοιχεία της φύσεως και την

καταδιωκτική μανία του άτεγκτου και πάνοπλου κατακτητή.

Ήξευραν καλά ότι, αν έπεφταν στα χέρια του δεν υπήρχε άλλη

ποινή για να υποστούν: θάνατος και για τους μεταφερόμενους και

για τους μεταφορείς.

Όμως οι αξιωματικοί που έφτασαν στην Μ. Ανατολή και στην Αί-

γυπτο, ήσαν αναλογικά υπέρτεροι των στρατιωτών.

Δεν υπήρχαν απλοί στρατιώτες για να διοικήσουν. Για να μη μέ-

νουν αδρανείς, δέχθηκαν να συμμετάσχουν στη δημιουργία ξε-

χωριστής μονάδας στρατού, με καθήκοντα απλού στρατιώτη.

Ήσαν αξιωματικοί όλων των όπλων, των υπηρεσιών και της χω-

ροφυλακής, αλλά και Ευέλπιδες.

Ο λόχος αυτός ιδρύθηκε την 6-9-1942, με το όνομα Λόχος Επί-

λεκτων Αθανάτων με 143 εθελοντές αξιωματικούς. Αρχικά οργα-

νώθηκε ως λόχος πολυβόλων.

Στις 15-9-1942 αναλαμβάνει διοικητής της μονάδας ο Συν/ρχης

Πεζικού Χριστόδουλος Τσιγάντες, αδελφός του θρυλικού και

ηρωϊκού ταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντε, ο οποίος θα την μετονομά-

σει σε Ιερό Λόχο, ονομασία που είχε σχέση με την ελληνική ιστο-

ρία, ενώ το όνομα “Αθάνατοι” θύμιζε την σωματοφυλακή του Ξέρ-

ξη, όπως γράφει ο ιερολοχίτης στρατηγός Ι. Μανέτας, στο σχετικό

βιβλίο του.

Σε συνεργασία με τον διοικητή του βρετανικού συντάγματος

SAS, συνταγματάρχη Στέρλινγκ, η μονάδα αυτή κινήθηκε στην βά-

ση της SAS στο Κάμπριτ της Αιγύπτου για να εκπαιδευθεί στον νέο

της ρόλο.

Ο Ιερός Λόχος, τους πρώτους μήνες του 1943, συμμετείχε νικη-

φόρα σε μάχες στο μέτωπο της Β. Αφρικής. Αρχικά, μετά από πρό-

ταση του συντ/ρχη Τσιγάντε και απόφαση του Δ/τη της 8ης Βρε-

τανικής Στρατιάς, στρατηγού Μοντγκόμερυ, ο λόγος ετέθη υπό

τις εντολές του Γάλλου στρατηγού Ζακ Φιλίπ Λεκλέρ, μετέπειτα

στρατάρχη της Γαλλίας και διέπρεψε πολεμώντας ηρωϊκά σε μά-

χες στην Τυνησία, στο Κσαρ-Ριλάν, στην κατάκτηση της πόλης

Γκαμπέ, στο Ουάντι Ακαρίτ, στην πόλη Σους και στην μάχη της Εν-

φινταβίλ.

Όμως ορισμένοι γάλλοι αξιωματικοί, όπως αναφέρει ο στρατη-

γός Μανέτας, ήθελαν από τους Έλληνες οδηγούς των τζιπ του Ιε-

ρού Λόχου, να ικανοποιούν απαιτήσεις των για μετακινήσεις σε

ιδιωτικές τους υποθέσεις και διασκεδάσεις.

Ο υπερήφανος Έλλην Κεφαλλονίτης Τσιγάντες, δεν δέχθηκε

αυτή την συμπεριφορά και διεμαρτυρήθη στο στρατηγό Λεκλέρ.

Οι Έλληνες αξιωματικοί χάριν της πατρίδας, κατέθεσαν τις φι-

λοδοξίες τους και τα ξίφη των αξιωματικών και φορτώθηκαν τον

σάκο του απλού στρατιώτη και φυσικά δέχονταν διαταγές από

αξιωματικούς με τους ίδιους βαθμούς ή και κατώτερους από αυ-

τούς, την ώρα της μάχης.

Δεν μπορούσαν όμως να δέχονται και παράλογες αξιώσεις. Ο

στρατηγός Λεκέρ είπε στον συν/ρχη Τσιγάντε, ότι δικαιούνται οι

αξιωματικοί κάποιας διασκέδασης και ο Τσιγάντες είπε: «Ναι στρα-

τηγέ μου, αλλά οι κατώτεροι αξιωματικοί κατά τους στρατιωτι-

κούς κανονισμούς της Γαλλίας δεν δικαιούνται στρατιώτη-υπηρέ-

ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ 71 ΧΡΟΝΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ομιλία του έφεδρου λγού Φ. ΠΖ Γεωργίου Ι. Παραδείση δικηγόρου, την 8-6-2013 στη Σύρο για τον “Ιερό Λόχο”
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Μονάς μικρή, αλλά πολύ ισχυρή. Πρωτότυπη, καθαρή, εθνι-

κή, στρατιωτική, με Δόγμα και Πνεύμα Μονάδος, με παλμό

Εθνικό, Ελληνικό.

Ο Ιερός Λόχος δημιουργήθηκε σταδιακά και ανεπίσημα από τον

Ιούλιο του 1942, πρώτα ως Στρατόπεδο Συγκεντρώσεως ανεπιθύ-

μητων Αξιωματικών.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η δύναμη του Ανεξάρτητου Λόχου

ήταν 80 περίπου Αξκοί και 20 οπλίτες. Διοικητής ορίστηκε ο Επί-

λαρχος Στεφανάκης.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 1942, με διαταγή του Διοικητή της 2ης Τα-

ξιαρχίας, Συνταγματάρχη Μπουρδάρα Αλκιβιάδη, συγκροτήθηκε

επίσημα Ανεξάρτητη Μονάς Αξιωματικών με ονομασίες: Λόχος

Πολυβόλων, Λόχος Επίλεκτων και Λόχος Αθανάτων.

Στις 12 Σεπτεμβρίου και ύστερα προφανώς από έγκριση της Ελ-

ληνικής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της Μέσης Ανατο-

λής, ο Συνταγματάρχης Χριστόδουλος Τσιγάντες, επισκέφθηκε το

στρατόπεδο του «Λόχου Επίλεκτων Αθανάτων», στην Καφριώνα, ο

οποίος, μιλώντας στο προσωπικό του, ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη

των αξιωματικών και οπλιτών, προκειμένου ν’ αναλάβει τη διοίκη-

σή τους, με τη ρητή υπόσχεση ότι: θα τους οδηγούσε στον πόλε-

μο και δεν θα μιλούσε ποτέ για πολιτική και κόμματα.

Όλοι συμφώνησαν και εκείνος έφυγε για να επιστρέψει σε

τρεις μέρες (15 Σεπτεμβρίου) ως κανονικός πλέον Διοικητής

του, με διαταγή του τότε Υπουργού των Στρατιωτικών Παναγιώτη

Κανελλόπουλου.

Από τότε και επί τρία (3) ολόκληρα χρόνια (1942-1945), ο χαρι-

σματικός αλλά και “ανορθόδοξος”, Συνταγματάρχης Χριστόδου-

λος Τσιγάντες, τηρώντας την υπόσχεσή του, θα οδηγήσει την επί-

λεκτη ειδική μονάδα του στο δύσκολο δρόμο της τιμής και του

καθήκοντος και θα πετύχει γι’ αυτήν, τον αξιοζήλευτο, αλλά και

μοναδικό, τίτλο του «ΘΡΥΛΟΥ».

Μόνο μια στρατιωτική προσωπικότητα του ύψους, των ιδιαίτε-

ρων προσόντων και της πολεμικής πείρας εκείνου του Συνταγμα-

τάρχη, θα μπορούσε να διοικήσει επιτυχώς εθελοντές αξιωματι-

κούς και οπλίτες όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και

των Σωμάτων Ασφαλείας: με καθήκοντα οπλίτη, με διαφορετική

στρατιωτική προέλευση και νοοτροπία και κάτω από τις ιδιαίτερα

δύσκολες και σκληρές συνθήκες ενός πολέμου που διεξαγόταν

τότε, μακριά από την υπό εχθρική κατοχή πατρίδα.

Οι πρώτες ενέργειες του νέου Διοικητή ήταν να πετύχει:

1. Την απομάκρυνση όλων των στρατιωτών που θεωρούσε κα-

κοποιά και διαλυτικά στοιχεία.

2. Την μετονομασία, της μικρής μονάδας του σε «ΙΕΡΟ ΛΟΧΟ

του 1942», ο οποίος αποτελεί συνέχεια του Ιερού Λόχου των ΘΗ-

ΒΩΝ του Επαμεινώνδα και του ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, όρο που συνειρμικά

διαπερνούσε 2,5 χιλιετίες ελληνικής ιστορίας και την καθιέρωση

ιδιαίτερου εμβλήματος με την αρχαία Σπαρτιατική ρήση: «Ή ΤΑΝ

Ή ΕΠΙ ΤΑΣ» και με δόγμα «Ο ΤΟΛΜΩΝ ΝΙΚΑ».

3. Την αλλαγή της αρχικής αποστολής του χάρις στις διασυνδέ-

σεις του με την Συμμαχική στρατιωτική ηγεσία, σε καταδρομική

μονάδα.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης του Ιερού Λόχου στο Νεοζη-

λανδικό στρατόπεδο Πεζικού (Ελ Μαάντι) και ύστερα από συνερ-

γασία του Τσιγάντε με τον τότε διοικητή του Βρετανικού Συντάγ-

ματος S.A.S. (Special Air Service), Ανχη Ντέιβιντ Στέρλινγκ, ο Λό-

χος μεταστάθμευσε, μετά από έγκριση του Γενικού Στρατηγείου

της Μέσης Ανατολής, την 1η Νοεμβρίου του 1942, στο Ελ Καμ-

πρίτ της Αιγύπτου και άρχισε να εκπαιδεύεται σε αντικείμενα

Ανορθόδοξου Πολέμου.

Το πρώτο τμήμα το Ιερού Λόχου που έλαβε μέρος σε καταδρο-

μικές επιχειρήσεις, ήταν μια ομάδα από 8 αξκούς με επικεφαλής

τον Αντισμήναρχο Γ. Αλεξανδρή, η οποία υπό τη Β’ Μοίρα του

Συντάγματος S.A.S. έδρασε στα μετόπισθεν των Γερμανο-Ιταλι-

κών στρατευμάτων στην Κυρηναϊκή, από 17 Νοεμβρίου μέχρι 27

Ιανουαρίου 1943.

Αργότερα, ο διοικητής της 8ης Βρετανικής Στρατιάς, Στρατηγός

Μπέρναρντ Μοντγκόμερυ, έθεσε τον Ιερό Λόχο, από τις 7 Φε-

βρουαρίου 1942, υπό διοίκηση της “Φάλαγγας των Ελεύθερων

Γάλλων”, του Στρατηγού Λεκλέρκ, για να χρησιμοποιηθεί σε απο-

στολές Ελαφρού Μηχανοκίνητου Ιππικού.

Στις 10 Μαρτίου 1943 και στην περιοχή Κσάρ-Ριλάν της Τυνη-

σίας, δόθηκε η πρώτη ουσιαστική μάχη ανάμεσα στα εκεί αμυνό-

μενα γαλλοελληνικά τμήματα και σε μια ισχυρή μηχανοκίνητη

φάλαγγα, η οποία τους επιτέθηκε. Η εχθρική δύναμη τελικά ανα-

χαιτίσθηκε και έτσι καλύφθηκε η πορεία της φάλαγγας ελιγμού

του 10ου Αγγλονεοζηλανδικού Σώματος Στρατού, το οποίο παρέ-

καμπτε από τον νότο, την αμυντική γραμμή «Μαρέθ» των Γερμα-

νο-Ιταλικών δυνάμεων.

Στις 3 Απριλίου 1943, ο Ιερός Λόχος ετέθη υπό Διοίκηση της 2ης

ΝΖ Μεραρχίας του Στρατηγού Φράυμπεργκ, συμμετείχε στην απε-

λευθέρωση της Τυνησιακής πόλης Γκαμπές και αργότερα των

Σφαξ και Σους όπου οι κάτοικοι τους  υποδέχθηκαν ως απελευθε-

ρωτές.

Από εκεί, συνεχίζοντας την αποστολή κάλυψης της προέλασης

προς την Τύνιδα των Συμμαχικών δυνάμεων του παραλιακού το-

μέα, έφτασε μπροστά από την πολίχνη Ανφανταβίλλ, όπου επί

τρεις ημέρες (13-16 Απριλίου) ανέπτυξε δραστηριότητα περιπό-

λων.

Στις 17 Απριλίου 1943, περατώνεται η δράση του Ιερού Λόχου

στην Βόρειο Αφρική και στις 2 Μαΐου 1943 επιστρέφει στη Μέση

Ανατολή και θα στρατοπεδεύσει στην Ελ-Μπάσα, όπου βρίσκον-

ταν τα στρατόπεδα του Βρετανικού S.B.S. (Ειδικής Υπηρεσίας

Πλοίων) και S.A.S. (Ειδικής Αεροπορικής Υπηρεσίας). Ως τα τέλη

του 1943 θα συνεχίσει την εντατική εκπαίδευση για επιχειρήσεις

θαλασσίων καταδρομών, ενώ η δύναμή του θα φθάσει σε 423

αξιωματικούς και οπλίτες, αλεξιπτωτιστές και αρκετούς χιονο-

δρόμους.

Εκεί όμως που η δράση του Ιερού Λόχου (του οποίου η δύναμη

στο τέλος του 1944 έφθασε τους 1.110 άνδρες) θα ξεπεράσει κά-

θε προηγούμενο, είναι στις επιχειρήσεις για την απελευθέρωση

των νησιών του Αιγαίου κατά την περίοδο 1943-1945 μέχρι την

ημέρα της άνευ όρων παράδοσης των Γερμανών στους Συμμά-

χους.

Ο Ιερός Λόχος εξετέλεσε 33 καταδρομικές επιχειρήσεις και 207

περιπολίες στα νησιά του Αιγαίου σπουδαιότερες των οποίων

ήταν:

1-17 Νοεμβρίου 1943

Επιτυχής από αέρα και θάλασσα, αποβίβαση στη νήσο Σάμο και

οργάνωση της άμυνάς της εναντίον των Γερμανών.

3 Απριλίου 1944

Καταδρομή αντιπερισπασμού στη νήσο Μυτιλήνη από τμήμα

30 Αξκών και οπλιτών.

17 Μαΐου 1944

Καταδρομή 31 Ιερολοχιτών στη νήσο Σάμο με αποστολή την

καταστροφή εχθρικών στόχων.

13/14 Ιουλίου 1944

Καταδρομική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας από μικτό ελληνο-

βρετανικό συγκρότημα εναντίον της ισχυρής εχθρικής φρουράς

της νήσου Σύμης, με σκοπό την εξουδετέρωσή της και την κατα-

στροφή στόχων (εγκαταστάσεων, πλωτών μέσων).

24/25 Σεπτεμβρίου 1944

Καταδρομή στη νήσο Μύκονο από 25 Ιερολοχίτες εναντίον της

εκεί γερμανικής φρουράς.

11 Φεβρουαρίου 1945

Καταδρομή αποσπάσματος 114 Ιερολοχιτών στη Νήσο Νίσυρο,

με σκοπό την παράδοση της φρουράς της.

28 Φεβρουαρίου 1945

Καταδρομική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας από ισχυρό συγ-

κρότημα 513 αντρών, προς κατάληψη και απελευθέρωση της νή-

σου Τήνου.

1/2 Μαΐου 1945

Καταδρομική επιχείρηση στα νησιά Ρόδο και Αλιμιά.

3/4 Μαΐου 1945

Τελευταία καταδρομική ενέργεια στη νήσο Μήλο.

Στις 8 Μαΐου 1945 στη Σύμη, υπεγράφη το Πρωτόκολλο Παρά-

δοσης των Γερμανικών Φρουρών, Ρόδου, Κω, Καλύμνου, Λέρου

και Μήλου άνευ όρων. Στην Επιτροπή των Συμμάχων συμμετείχε

και ο Συντ/ρχης Τσιγάντες.

Με την παράδοση των Γερμανών στην Κρήτη στις 9 Μαΐου

1945, τελείωσε ο Β’ ΠΠ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Στις 7 Αυγούστου 1945 στο Πεδίο Άρεως Αθηνών, ο Αρχιεπί-

σκοπος Δαμασκηνός και τότε Αντιβασιλέας, τίμησε τη Σημαία του

Ιερού Λόχου για την προσφορά του.

Οι απώλειες του Ιερού Λόχου, από την εποχή της συγκρότησής

του μέχρι το τέλος των επιχειρήσεών του στη Δωδεκάνησο,

ανήλθαν σε 25 νεκρούς (16 Αξιωματικούς - 9 οπλίτες), 56 τραυ-

ματισθέντες (28 Αξιωματικούς - 28 οπλίτες), 3 εξαφανισθέντες

και 29 αιχμαλώτους.

Την 15 Σεπτεμβρίου 1945, διαλύθηκε επίσημα ο Ιερός Λόχος

Μέσης Ανατολής.

Συνοπτικά η Προσφορά του Ιερού Λόχου έχει ως ακολούθως:

- Συμμετοχή εις Εθνικό και Συμμαχικό Αγώνα δια την Απελευθέ-

ρωση των νήσων του Αιγαίου - Δωδεκανήσων.

- Κύριος παράγων στην παραχώρηση και ενσωμάτωση των Δω-

δεκανήσων μετά της Μητρός Ελλάδος.

- Εξασφάλιση Εθνικής Κυριαρχίας στο Αιγαίο και τα νησιά της

Δωδεκανήσου.

- Συμμετοχή στην Ανασυγκρότηση του Εθνικού Στρατού.

- Δημιουργία των Δυνάμεων Καταδρομών και Ειδικών Δυνάμε-

ων.

- Δημιουργία Πνεύματος και Δόγματος Καταδρομών και Ανορ-

θόδοξου Πολέμου.

- Δημιουργία Πνεύματος και Δόγματος εθελοντισμού για Εθνι-

κή Προσφορά.

Αυτός περίπου ήταν ο ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ Μέσης Ανατολής. Μονάς

επίλεκτος, ακαταμάχητος, ανεπανάληπτος. Φάρος Εθνικής

Προσφοράς.

Τέλος, από αυτό εδώ το βήμα απευθύνομαι στους εκάστοτε

κυβερνώντες, να πάψουν να ομιλούν για αντιπαραγωγικά στελέ-

χη, διότι όπως λέει και ο λαός, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μι-

λάνε για σκοινί.

Γνωρίζουν δε πολύ καλά ότι αν χρειασθεί, πάλι ο Ελληνικός

Στρατός θα κληθεί να βγάλει τα κάστανα από την φωτιά και να εί-

στε σίγουροι ότι και πάλι θα τα καταφέρει.

ΖΗΤΩ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

Σας ευχαριστώ.

τη». Ο Στρατηγός του είπε κοφτά: «Τότε κ. Συνταγματάρχα, καλη-

νύχτα». Αγέρωχος και υπερήφανος ο Τσιγάντες, του απάντησε:

«Θα είναι μια πολύ καλή καληνύχτα».

Στη συνέχεια ο Τσιγάντες, εξέθεσε τα παραπάνω στον στρατη-

γό Μοντγκόμερυ και ο τελευταίος, έθεσε τον ιερό λόχο για σύν-

τομο διάστημα, στην Μεραρχία των Νεοζηλανδών υπό τον γνω-

στό μας από την Κρήτη, πολυτραυματία στρατηγό Φρέυμπεργκ.

Σύντομα όμως, ο ιερός λόχος τέθηκε στην διάθεση του Άγγλου

Ταξίαρχου Τόρυμπουλ, διοικητή των βρετανικών ταξιαρχιών κα-

ταδρομών σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, απελευθέρωσης των

νήσων του Αιγαίου, αφού προηγουμένως εκπαιδεύτηκαν οι Ιερο-

λοχίτες κατάλληλα για τον ρόλο αυτό και σαν αλεξιπτωτιστές.

Υπάρχει λεπτομερής κατάλογος θρυλικών επιχειρήσεων του

Ιερού Λόχου στο Αιγαίο από τον Οκτώβριο έως και τον Μάιο του

‘45: Αμοργός, Πάρος, Σαντορίνη, Μύκονος, Νάξος, Μήλος αλλά

και στα Δωδεκάνησα: Λέρος, Τήλος, Νίσυρος, Ρόδος, στην Σάμο,

στην Χίο, στην Μυτιλήνη.

Τον Ιούνιο του 1945, ο λόχος επέστρεψε στην Αίγυπτο, όπου σε

σεμνή τελετή, αποσυγκροτήθηκε. Κατετέθησαν εκεί τα βαρέα

όπλα του και επέστρεψε στην Αθήνα με 600 μόνο τουφέκια.

Έγινε ειδική τελετή στην Αθήνα στις 7 Αυγούστου του 1945.

Υπάρχει φωτογραφία που δείχνει τον συνταγματάρχη Τσιγάντε να

γονατίζει μπροστά στον τότε αντιβασιλέα μακαριστό Αρχιεπίσκο-

πο Αθηνών Δαμασκηνό, την ώρα που παρασημοφορεί την σημαία

του λόχου με τον χρυσό σταυρό της αντίστασης και τον πολεμικό

Σταυρό Α’ τάξεως. Πολλοί από τους αξιωματικούς του λόχου

επάνδρωσαν τον ελληνικό στρατό, συνέχισαν την παράδοση του

Λόχου στους λόχους Ορεινών καταδρομών (ΛΟΚ), που κατόπιν

μετεξελίχθηκαν στις Δυνάμεις καταδρομών και τελευταία στις νε-

ώτερες ελληνικές ειδικές δυνάμεις.

Πολλοί αξιωματικοί έφθασαν στα ανώτερα και ανώτατα κλιμά-

κια της ελληνικής στρατιωτικής ιεραρχίας. Δεν θέλω να αδικήσω

ή να παραλείψω κανέναν, αλλά αναφέρω τον Συριανό στρατηγό

Ιωάννη Παπουτσά, τον Γεώργιο Ραγκούση από την Πάρο, τον Δη-

μήτριο Αυλητή από την Νάξο, που πέρασαν από την στρατιωτική

μονάδα της Σύρου.

Για τους ιερολοχίτες, κάθε εγκώμιο και έπαινος θα είναι λίγος.

Ισχύει γι’ αυτούς πέρα για πέρα, το έμμετρο του Αλεξανδρινού

ποιητή Καβάφη: «Τιμή σ’ εκείνους όπου στην ζωή των ώρισαν να

φυλάγουν Θερμοπύλες. Ποτέ από το χρέος μη κινούντες...».

Σφράγισαν με τον αγώνα, τις θυσίες τους, την ορμή και το αίμα

τους, την ελευθερία των νησιών μας και προ πάντων, την ελληνι-

κότητα του Αιγαίου μας.

Επάξια λοιπόν, υπάρχουν τα μνημεία του Ιερού Λόχου στα νη-

σιά του Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και στο Ανατολικό Αιγαίο.

Ιδιαίτερα στην Σύρο μας, οι Αξ/κοί που ανήγειραν το Ηρώον του

Ιερού Λόχου κοντά στον ανδριάντα του Μιαούλη και του Κανάρη,

τους έδωσαν την θέση που τους έπρεπε, δηλαδή σαν συνεχιστές

των ηρώων του ‘21, των ελευθερωτών του Αιγαίου και των νη-

σιών μας. Αντάξιους πέρα για πέρα.

Αλλά τι κάνουμε σήμερα εμείς που δεν πρέπει μόνο να τους τι-

μάμε και θυμόμαστε, αλλά και να τους μιμούμαστε;

Το Αιγαίο μας είναι λίκνο πολιτισμού, ελληνικού πανάρχαιου,

πανανθρώπινου. Σήμερα είναι και πηγή ελπίδας για το μέλλον

των επόμενων γενεών που αγωνιούν και υποφέρουν.

Μας λένε οι διάφορες σειρήνες μέσα και έξω από την Χώρα.

Αφού υποφέρετε και τα παιδιά και τα εγγόνια σας βρίσκονται στο

δίλημμα να διαλέξουν ανάμεσα στην Σκύλα και την Χάρυβδη, ή

δηλαδή να μείνουν στην Ελλάδα και να φυτοζωούν από την

ανεργία και την υποαπασχόληση ή να τους ρουφήξει η Χάρυβδη

του εξωτερικου, για να επιζήσουν, δεχθείτε: Συνεκμετάλλευση

του Αιγαίου με τους από ανατολών γείτονές σας.

Αλλά τίθεται το ερώτημα: η συνεκμετάλλευση δεν θα φέρει

σύντομα συνδιαχείριση και συνδιοίκηση; Θέτω ένα ερώτημα: Αν

δεχθούμε κάτι τέτοιο, με τι μούτρα θα βλέπουμε τους ανδριάντες

των Κανάρηδων, των Μιαούληδων, των Κουντουριώτηδων, των

Ιερολοχιτών; Προ πάντων εμείς οι Αιγαιοπελαγίτες;

Η απάντηση είναι ότι δεν μπορούμε να χαρίσουμε σε κανέναν

το Αιγαίο των Ιερολοχιτών.

Η Ελλάδα σήμερα, δεν χρειάζεται άλλον Ιερό Λόχο, έχει ικανές,

γενναίες και αποφασισμένες δυνάμεις, που κατάγονται από τους

Ιερολοχίτες, να προστατεύσουν το Αιγαίο και τα νησιά μας. Παρά

τις όποιες πικρίες και απογοητεύσεις, η ψυχή του Έλληνα μένει

αλύγιστη στις δυσκολίες και αυτές ανεβάζουν τον πατριωτισμό

στα ύψη, όπως έγινε με όλους τους Ιερούς λόχους. Ας το πάρου-

με απόφαση όμως, όχι μόνο να το λέμε, αλλά και να το κάνουμε.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το Αιγαίο, το Αιγαίο, Κάστρο

είναι και θέλει βοήθεια. Αγάπη είναι και θέλει θυσία.

Σας ευχαριστώ

Γεώργιος Ι. Παραδείσης

Ομιλία του Τχη ε.α. Δεναξά Ελευθέριου

Εξεφωνήθη στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου κατά την Δοξολογίαν της 10ης Ιουνίου 2013
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Μέσα στο διάβα του χρόνου, σε κάθε επο-

χή, σε κάθε ανθρώπινη δράση, η λήψη

των αποφάσεων, για μικρά ή μεγάλα γεγονότα

εμπεριέχει το στοιχείο του αιφνιδιασμού το

οποίο είναι συνάρτηση της δυναμικότητας των

γεγονότων που διαμορφώνονται από αυτές τις

αποφάσεις.

Ο αιφνιδιασμός αποτελεί σημαντικό παρά-

γοντα επιτυχίας, όταν η αντίστοιχη ενέργεια

σχεδιάζεται προσεκτικά, με σύνεση και ψυχραι-

μία. Τελευταία έχουμε συνηθίσει να βγαίνουν

αποφάσεις, ιδίως πολιτικές, σχετικές με το

μέλλον της ΠΑΙΔΕΙΑΣ στον τόπο με τα γνωστά

αποτελέσματα των καταλήψεων, διαμαρτυ-

ριών, πορειών κ.λπ., από τους εμπλεκόμενους

φορείς, η δε πολιτεία να μένει απαθής και

ακλόνητη στις αποφάσεις της.

Το όλο σκηνικό, δίνει την εντύπωση μιας επι-

χειρήσεως κερδοσκοπικού χαρακτήρα που

παίρνει αποφάσεις να ζημιώνουν οικονομικά

τους εργαζόμενους και διαμαρτύρονται, το μό-

νο που λείπει στο όλο σκηνικό είναι «το ταμείο

ανεργίας». Αυτό έρχεται, αργότερα, με το φά-

σμα της ανεργίας σε όλους τους κλάδους των

εργαζομένων, ιδίως των επιστημόνων. Όλο

αυτό το κακόγουστο και εθνικά επιζήμιο για

τον τόπο μας σκηνικό της ΠΑΙΔΕΙΑΣ, έχει αρχί-

σει πριν είκοσι περίπου χρόνια, με την καθιέρω-

ση της δήθεν δημοτικής, με τον νόμο πλαίσιο

που οι ιθύνοντες ηρκέσθησαν στα ΜΕΑ CULPA

και το αποτέλεσμα είναι οι φοιτητές μας να δια-

θέτουν ένα λεξιλόγιο μέσης βαρύτητας και κά-

τω, απαράδεκτο για μέλλοντες επιστήμονες.

Επ’ αυτού, ας δώσουμε μια ματιά στην δημό-

σια διοίκηση, μόνον οι διευθυντές και γενικοί

διευθυντές των δημοσίων υπηρεσιών είναι σε

θέση να συντάσσουν έγγραφα, οι νέοι επιστή-

μονες υπάλληλοι κρίνονται ακατάλληλη στην

σύνταξη των εγγράφων, αν και κατέχουν πολύ

περισσότερες γνώσεις από τους προϊσταμέ-

νους τους, είναι χειρότεροι από τους τελει-

όφοιτους των γυμνασίων της δεκαετίας του

‘60.

Όλοι οι υπεύθυνοι παράγοντες της πολιτεί-

ας, ιδίως οι καθ’ ύλην αρμόδιοι φορείς, γνωρί-

ζουν ότι το θέμα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ είναι εθνικό θέ-

μα, που η δυναμική του εξέλιξη στην πορεία

του Έθνους είναι καθοριστική για την πρόοδο

της ελληνικής κοινωνίας και των γενεών που

έρχονται και επομένως απαιτείται συναινετική

διαδικασία για την λήψη αξιόπιστων αποφάσε-

ων. Παρά το γεγονός αυτό, ο αιφνιδιασμός της

λήψης αποφάσεων χωρίς συναινετικές διαδι-

κασίες για να επιτευχθεί άριστη σχεδίαση για το

μέλλον της ΠΑΙΔΕΙΑΣ έχει φθάσει σε απαράδε-

κτα επίπεδα. Τα αποτελέσματα το δείχνουν.

Κάθε εβδομάδα διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες

από μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, δασκά-

λους, καθηγητές. Πολλοί από τους αφισοκολ-

λητές φοιτητές, κάνουν 10 και 15 χρόνια να τε-

λειώσουν, μεγάλο μέρος της σπουδάζουσας

νεολαίας ευρίσκεται σε ψυχολογικό άγχος για

το μέλλον του που αποτελεί κοινωνικό φαινό-

μενο και το μεγάλο ερώτημα των γονέων είναι:

σε ποια κοινωνία θα ζήσουν τα παιδιά μας;

Τα παραπάνω είναι μερικά από τα προβλήμα-

τα που δημιουργούνται από τις αιφνιδιαστικές

αποφάσεις των αρμοδίων υπουργών για τα θέ-

ματα του μέλλοντος της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

Δεν θα ασχοληθούμε στο άρθρο αυτό με τα

συναφή επακόλουθα που είναι η οργιάζουσα

παραπαιδεία, το σύνθημα “μην κοιτάς τι σπού-

δασες, κοίταξε τι δουλειά θα πιάσεις”, για να

αποφύγει ο νέος τα ψυχολογικά προβλήματα

με τα επακόλουθά της, τα ναρκωτικά, μπαρ

κ.λπ.

Μέσα σε αυτή την χαοτική κατάσταση του

μέλλοντος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ στις

29/2/2000, ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλή-

νων και ο νόμος του Υπουργείου Παιδείας για

την “εξίσωση” των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και μάλιστα ο

τότε αρμόδιος υπουργός κ. Γεράσιμος Αρσέ-

νης, μίλησε για την γνωριμία δύο γειτόνων

στην τηλεόραση.

Κύριε υπουργέ, από παροιμίες, όπως ξέρετε,

εμείς οι Έλληνες και ιδίως εμείς οι επτανήσιοι,

ξέρουμε πάρα πολλές και τις χρησιμοποιούμε

εύστοχα και εν πολλοίς σκωπτικά. Αυτό είναι το

επτανησιακό πνεύμα.

Στην προκειμένη περίπτωση, υπάρχει η πα-

ροιμία “Ο Θεός και ο γείτονας”, που δηλώνει

την αγαθή συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων,

που μένει όμως ο καθένας στο σπίτι του, όχι για

να τρέχουν στα δικαστήρια για να βρουν το δί-

κιο τους. Σε αυτή την “εξίσωση” που βάζετε τα

Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., οι μεταβλητές της «εξίσωσης»

είναι άλλες περισσότερο σημαντικές και άλλες

λιγότερο και μάλιστα στην ανάλυση της αξιοπι-

στίας, ωρισμένες μεταβλητές που δεν είναι δυ-

νατόν να επηρεάσουν σημαντικά το αποτέλε-

σμα, τις διαχωρίζουμε. Αυτό έγινε για πολλά

χρόνια στην ανώτατη και ανώτερη παιδεία

όλων των χωρών. Ας αναφέρουμε ένα παρά-

δειγμα: Φανταστείτε τι θα γίνεται στις διαδικα-

σίες προαγωγών των μελών του διδακτικού

προσωπικού ή ακόμη στις προσλήψεις διπλω-

ματούχων. Θα χρειασθεί να δημιουργηθούν ει-

δικής δομής δικαστήρια για να εξετάζουν, όχι

την τυπική νομιμότητα της διαδικασίας εκλο-

γής ή προσλήψεων, αλλά να υπεισέρχονται

στην ουσία των διαδικασιών, πράγμα το οποίο

κανένα δικαστήριο της χώρας, βάσει του Συν-

τάγματος, δεν έχει μέχρι σήμερα αυτό το καθή-

κον και αρμοδιότητα. Η ελευθερία της σκέψε-

ως αποτελεί υποκειμενικό στοιχείο του επιστή-

μονα και προσόν αναφαίρετο της επιστημονι-

κής δεοντολογίας του ατόμου.

Υπάρχει και το επιχείρημα ότι είμαστε μέλος

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να ακο-

λουθήσουμε το ίδιο μοντέλο παιδείας. Η απάν-

τηση είναι ότι είμαστε η μόνη χώρα που δίδαξε

στην ανθρωπότητα την παιδεία και καλόν είναι

να διαβάσωμε επ’ αυτού, το βιβλίο του Werner

Jaeger με τίτλο: «ΠΑΔΕΙΑ, Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛ-

ΛΗΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ».

Τα αποτελέσματα της παιδείας των «δήθεν

ανεπτυγμένων κρατών», τα βλέπουμε στα χά-

λια της ανθρωπότητας σήμερα, σύμφωνα με

την μελέτη του Ο.Η.Ε. και της ΟΥΝΕΣΚΟ, όπου

«τα πενήντα τελευταία χρόνια ο πλούτος πάνω

στη γη αυξήθηκε σημαντικά με το εξής χαρα-

κτηριστικό, ότι οι πλούσιοι έγιναν πλουσιώτε-

ροι και διπλάσιοι και οι φτωχοί φτωχότεροι και

τριπλάσιοι». Αυτό το άνοιγμα της ψαλίδας της

ανισότητας της οικονομίας, αποτελεί μη βιώσι-

μη ανάπτυξη και μαζί με την ρύπανση του περι-

βάλλοντος, αποτελούν τα κίνητρα για την νέα

παγκόσμια επανάσταση της πληροφορικής,

μετά την αγροτική και βιομηχανική επανάστα-

ση, που «οι δήθεν ανεπτυγμένες φίλες χώρες

μας», δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν διότι

δεν εδίδαξαν σωστή παιδεία στους πολίτες

τους.

Αυτήν την παιδεία επιβάλλεται από την Ιερά

μας Παράδοση, να μην την ακολουθήσουμε.

Να μην μας διαφεύγει το γεγονός ότι αυτού

του είδους την παιδεία την ακολούθησαν οι

«δήθεν ανεπτυγμένες χώρες» λόγω της βιομη-

χανικής των ανάπτυξης και της αντίστοιχης αν-

ταγωνιστικότητας των προϊόντων που προέκυ-

ψαν από αυτή. Η ΠΑΤΡΙΔΑ μας επί 50 χρόνια

αγωνίζεται, ευτυχώς μάταια, για την βιομηχανι-

κή ανάπτυξη, γι’ αυτό διαθέτει το καλύτερο

φυσικό περιβάλλον από όλες τις χώρες του κό-

σμου.

Τελειώνοντας, εκτιμώ ότι αυτή η «εξίσωση»

των ελληνικών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. θα δημιουργήσει

τέτοια χαοτική κατάσταση στην ΠΑΙΔΕΙΑ, με

ανυπολόγιστες συνέπειες και από τις δύο

πλευρές, που δεν θα συνέλθουν ποτέ και θα

αποτελούν την βεντέτα των κακών γειτόνων,

διότι, αν μη τι άλλο, έρχονται σε τελεία αντίθε-

ση με τις αρχές της ιεραρχίας, όπως έντονα

διακριτικά φαίνονται μέσα στο φυσικό περι-

βάλλον και εξομοιώνονται και εφαρμόζονται

από το κοινωνικό περιβάλλον για να υπάρχει η

ισορροπία των πνευματικών, σωματικών και

ψυχικών δυνάμεων. Κάθε παρέκκλιση από αυ-

τές τις αρχές καταλήγει σε αυτό που διετύπω-

σαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι: «Πάσα επιστήμη

χωριζομένης δικαιοσύνης και της άλλης αρε-

τής, πανουργία και ου σοφία φαίνεται».

Στη μεγάλη πλειοψηφία του Ελληνικού λα-

ού, είναι εδραιωμένη η εντύπωση για το

υπόψη θέμα, ότι η Πατρίδα μας διπλασιάσθη-

κε γεωγραφικά και πληθυσμιακά.

Αλλά, ας δούμε συνοπτικά πώς ακριβώς

έχουν τα πράγματα, κατά τον πολύνεκρο Β’

Βαλκανικό Πόλεμο (16 Ιουν.-18 Ιουλ. 1913),

το πέρας του οποίου έκρινε και τη χάραξη

των τότε συνόρων μας.

Οι νικηφόρες μάχες, αρχικά στην Κεντρική

Μακεδονία και κατόπιν βαθιά μέσα στο Βουλ-

γαρικό έδαφος, αλλά και η εισβολή, χωρίς

σχεδόν αντίσταση, από βορρά των Ρουμανι-

κών δυνάμεων, εξανάγκασαν την Βουλγαρία

στις 18 Ιουλίου 1913, σε σύναψη ανακωχής

και κατάπαυση του πυρός.

Παράλληλα οι Τούρκοι, επωφεληθέντες,

είχαν αντεπιτεθεί και είχαν ανακτήσει την

Ανατολική Θράκη που είχαν απωλέσει από

τους Βουλγάρους κατά τον Α’ Βαλκανικό Πό-

λεμο.

Τελικά, στις 28 του ιδίου μηνός, υπογρά-

φηκε στο Βουκουρέστι, η συνθήκη ειρήνης,

κάτω από απαράδεκτες παρεμβάσεις, κυρίως

εις βάρος μας, των Μεγάλων Ευρωπαϊκών

Δυνάμεων της εποχής. Η Ελλάδα είχε βέβαια

προσκτήσει την (σημερινή) Ήπειρο, την Μα-

κεδονία (Δυτική και Κεντρική), τα νησιά του

Αν. Αιγαίου (συμπεριλαμβανομένων Ίμβρου

και Τενέδου) και την (αυτόνομη) Κρήτη. Υπο-

χρεώθηκε όμως, να εκκενώσει τα μεγάλης

εκτάσεως καταληφθέντα με τη λόγχη και με

ποταμούς αίματος εδάφη εντός της Βουλγα-

ρίας. Περιορίσθηκε, τελικώς, στα σημερινά

προβληματικά μας σύνορα επί της κορυφο-

γραμμής του όρους Κερκίνη (Μπέλες), γεγο-

νός που αποδείχθηκε στις 6/4/1941 με την

εισβολή των Γερμανών στη Χώρα μας. Θα

έπρεπε, τουλάχιστον, η χάραξη των συνό-

ρων μας να περιλάβει προς βορράν την κοι-

λάδα του Στρώμνιτσα Ποταμού, όπου κυρίως

οι πόλεις Στρώμνιτσα, (Άνω) Πετρίτσι καικ το

εγγύς Μελένικο διατηρούσαν τότε σημαντι-

κό Ελληνικό πληθυσμό.

Αλλά, δυστυχώς, αναγκασθήκαμε επίσης,

να επιστρέψουμε τον Οκτώβριο του 1913

στους ηττημένους Βουλγάρους, την μόλις

προ τριμήνου απελευθερωθείσα απ’ τα χέρια

τους, Δυτική Θράκη. Και επιπλέον, να εγκατα-

λείψουμε αργότερα, αρχές του 1914, την

μαρτυρική Β’ Ήπειρο, έναντι διατηρήσεως

των νησιών του Αν. Αιγαίου. Ευτυχώς, τουλά-

χιστον, κρατήσαμε την Καβάλα, χάρη στην

σθανερή παρέμβαση του Βασιλέα Κωνσταν-

τίνου, προς τον γυναικάδελφό του Κάιζερ

Γουλιέλμο.

Τραγική ήταν η εικόνα που παρουσίαζαν τα

ατελείωτα καραβάνια των Ελλήνων προσφύ-

γων, τόσο στην κοιλάδα του Στρυμώνα όσο

και στη Δυτική Θράκη, που ακολουθούσαν

τους αποχωρούντες Ελληνικούς Σχηματι-

σμούς, προκειμένου να αποφύγουν την εκδι-

κητική μανία των ανελέητων Βουλγάρων,

την οποία τελικά δεν απέφυγαν οι παραμεί-

ναντες ομοεθνείς μας.

Παρ’ όλα αυτά, ήταν σημαντικά τα κέρδη

από τους δύο Βαλκανικούς Πολέμους. Τερά-

στιες όμως υπήρξαν και οι απώλειές μας σε

ανθρώπινο δυναμικό: 41.555 Αξιωματικοί και

Οπλίτες (νεκροί-τραυματίες και αγνοούμε-

νοι) από τον Στρατό, 29 από το Ναυτικό και 2

Αξιωματικοί από την Αεροπορία. Χωρίς, βέ-

βαια, να υπολογίζουμε τις εκτεταμένες σφα-

γές των αμάχων από τους Βουλγάρους και τις

τεράστιες υλικές ζημιές.

Η χώρα μας, πάντως, είναι γεγονός ότι δι-

πλασιάστηκε σε έκταση: από τα 64 τ. χλμ. αυ-

ξήθηκε στα 120 και ο πληθυσμός από τα 2,6

εκατ. στα 4,7 περίπου. Ωστόσο, χάρη της

ιστορικής αλήθειας, θα παρατηρούσαμε ότι ο

επιπλέον πληθυσμός ήταν ανομοιογενεής,

με πλεονάζοντες, ιδίως στη Μακεδονία, τους

Μουσουλμάνους, αλλά και με υφιστάμενες

εστίες Σλαβομακεδόνων ιδίως, στη Δ. Μακε-

δονία, όπως και στην Ήπειρο, Αλβανών κυ-

ρίως στην Θεσπρωτία (Τσαμουριά).

Τελικά, αρκετά ικανοποιητική ομοιογένεια

επιτεύχθηκε μόλις το 1929, μετά από τις αν-

ταλλαγές πληθυσμών, υποχρεωτικές και

προαιρετικές, που έλαβαν χώρα ύστερα από

συνθήκες και συμφωνίες κυρίως, κατά την

δεκαετία του 1920. Δεν πρέπει να παραβλέ-

πονται ακόμη και οι αθρόες μετακινήσεις

πληθυσμών, ιδίως λόγω διωγμών, κατά την

πρώτη 20ετία του 20ου αιώνα (Μακεδονικός

αγώνας, 1904-1908, κίνημα Νεοτούρκων

1908, Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913, Α’ ΠΠ

1914-1918).

Η Ελλάδα, πάντως, ανδρώθηκε, έγινε βιώ-

σιμη και υπολογίσιμη δύναμη. Και όλα αυτά

χάρη στην ομοψυχία Λαού-Στρατού, Πολιτι-

κής και Στρατιωτικής ηγεσίας, αλλά και κυ-

ρίως στην εκδήλωση στρατιωτικών αρετών

και πνεύματος αυτοθυσίας υψηλού επιπέδου

από Αξιωματικούς και Οπλίτες, στρατευμέ-

νους και εθελοντές, όπου το 1/3 περίπου

των δυνάμεών μας “τέθηκε εκτός μάχης”.

Το ερώτημα ωστόσο, που παραμένει όπως

θέλω να πιστεύω: Τα κέρδη μας ήταν ανάλο-

γα των θυσιών μας, αλλά και των κατακτήσε-

ών μας στα πεδία των μαχών;

Ευχαριστώ για την φιλοξενία

Αντ/γος ε.α. Νικόλαος Κολόμβας

Επίτιμος Δ/τής Γ’ Σώματος Στρατού

Στις 17-5-2013, χάσαμε ένα ακόμη εκλεκτό

μέλος της Στρατιωτικής οικογενείας μας,

τον συνάδελφο Ντάκο Βάιο. Σε μένα έτυχε,

που ζήσαμε μαζί σ’ αυτή τη Μονάδα και

στην ίδια στέγη (νοικιάζαμε μαζί), να του

απευθύνω τον τελευταίο χαιρετισμό, γιατί

για λόγους ανωτέρας βίας δεν μου επέτρε-

ψαν να παραστώ την ημέρα που έγινε η

επικήδειος ακολουθία.

Βάκη (έτσι τον αποκαλούσα), άφησες την

τελευταία σου πνοή χτυπημένος από την

επάρατο νόσο. Η εκλεκτή σου σύζυγός

Μαρία και ο αγαπημένος γιος σου Δημήτρης,

σου συμπαραστάθηκαν με πολλή αγάπη

καθ’ όλη τη διάρκεια της σκληρής δοκιμασίας

της υγείας σου.

Ο Ντάκος Βάιος γεννήθηκε στο χωριό Άμ-

πελος Καρδίτσης και το 1954 κατετάγη στη

Σ.Μ.Υ. και αποφοίτησε το 1955 ευδοκίμως.

Αποστρατεύθηκε δε το 1980 τη αιτήσει του

με τον βαθμό του Ανθλγού. Δεν μπορώ να

πιστέψω ότι βρίσκομαι τώρα σ’ αυτή την

τραγική θέση να γράψω αυτά τα λίγα λόγια

για σένα που μας έφυγες τόσο πρόωρα.

Η κηδεία έγινε στις 20-5-2013 στο κοιμη-

τήριο Ζωγράφου. Παρέστησαν πολλοί άν-

θρωποι, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι,

για τον τελευταίο χαιρετισμό, καθώς και

αντιπροσωπεία Στρατιωτικών ε.ε. από το

Τ.Ε.Σ.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκέπασε,

αγαπητέ φίλε και ο Θεός ν’ αναπαύσει την

ψυχή σου με παρηγοριά στην αγαπημένη

σου Σύζυγο και στον λατρευτό σου γιο Δη-

μήτρη.Βάκη, υπήρξες ένας εξαίρετος συνά-

δελφος και ικανότατος Καταδρομέας-

Αλεξ/στής, αλλά κυρίως ήσουν ακέραιος

χαρακτήρας και άριστος οικογενειάρχης. Σε

όλη σου τη ζωή υπήρξες σεμνός, αξιοπρεπής,

ευγενικός, εργατικός, δίκαιος, θυελλώδης

και προσηλωμένος στο καθήκον σου. Ετύγ-

χανες γενικής αναγνώρισης, εκτίμησης και

αγάπης απ’ όλους. Είναι μεγάλη η συγκίνηση

και η θλίψη αυτή τη στιγμή στις καρδιές

όλων και με δάκρυα στα μάτια μας σε απο-

χαιρετάμε για τον απροσδόκητο αυτό θάνατό

σου. Είναι κάτι το αναπόφευκτο σ’ αυτή

την προσωρινή ζωή. Στη Μονάδα Αλεξ/στών

που συνυπηρετήσαμε, δεν ξεχνώ τη φράση

που έλεγες στα παιδιά: «Νεαρέ Καταδρομέα,

η αποστολή είναι “Κτύπα και φύγε”». Θέλω

να σ’ έχω στη μνήμη μου όπως σε είδα την

τελευταία φορά που έσπευσες να έρθεις

να με δεις στο Νοσοκομείο που ήμουνα άρ-

ρωστος. Τώρα μας έφυγες αλλά εγώ θα σε

θυμάμαι όσο ζω.

Εκ μέρους του Σ.Α.Α.Υ.Σ. παρέστησαν

στην επικήδειο ακολουθία. Πολλοί συνά-

δελφοι κ.α. κατέθεσαν στεφάνι με εντολή

του Προέδρου.

Αιωνία η μνήμη σου αλησμόνητε φίλε.

Σωκράτης Παππάς

Γράφει ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΔΡΑΚΑΤΟΣ

Ομότιμος Καθηγητής Παν/μίου Πατρών

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΧΑΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ  ΠΟΛΕΜΟΙ
1912-1913

(Κέρδη και Ζημίες)

ΚΑΤΕΥΟΔΙΟ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΚΑΙ ΦΙΛΟ
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Προ ημερών πληροφορηθήκαμε ότι, σε μία δήλωσή του ο

Υπουργός Οικονομικών της Πατρίδος μας, Αξιότιμος κ.

Στουρνάρας, σχετικά με την αναδιοργάνωση του Δημοσίου,

είπε ότι: θα καταργήσει την Ιεραρχία στο Δημόσιο. Σκεπτικό,

για να μπορούν να προωθούνται οι Ικανοί και οι Άξιοι.            

Διερωτάται, ο Σκεπτόμενος Έλλην πολίτης, είναι δυνατόν

να υποτιμάται από το Υπουργείο, τόσο πολύ η Νοημοσύνη

του Έλληνα πολίτη; Εκτός εάν ελπίζω είναι το δεύτερο, ότι οι

Διοικούντες σήμερα Πολιτικοί Άνδρες, δεν γνωρίζουν τι θα

πει οργάνωση του Κράτους και επίσης δεν γνωρίζουν ούτε τα

στοιχειώδη στον τρόπο διαχείρισης του ανθρώπινου Δυναμι-

κού της χώρας μας.

Η πρώτη βασική ερώτηση και απορία που δημιουργείται,

στον κάθε σκεπτόμενο Έλληνα πολίτη είναι· Ποιος είναι αυ-

τός  που θα επιλέγει τους Αρίστους για να τους τοποθετεί επι-

κεφαλής στα διάφορα δημόσια καταστήματα; Ο Υπουργός, το

Κόμμα ή Κόμματα που κυβερνούν, οι Συνδικαλιστές, η Τρόικα

ή οι Βρυξέλλες; Είναι δυνατόν να μιλάμε για οργάνωση του

Κράτους με τέτοιο σκεπτικό, που σας διαβεβαιώνω θα έχει

ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, δηλ. την πλήρη διάλυση

του Δημοσίου, χωρίς επιστροφή.

Εδώ, δεν μπόρεσε αυτό να εφαρμοσθεί ούτε στις Ένοπλες

Δυνάμεις, όπου ο νόμος και η πειθαρχία έχουν την πλήρη

εφαρμογή. Όχι, κατάργηση της Ιεραρχίας, αλλά στις περιπτώ-

σεις προαγωγής επ’ ανδραγαθία σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Όταν αυτοί τοποθετήθηκαν σε Μονάδες όπου είχαν υφιστα-

μένους των, αρχαιότερους και μεγαλύτερούς των, αντιμετώ-

πισαν πολλές φορές μεγάλα προβλήματα, παρ’ όλο ότι η

Στρατιωτική Πειθαρχία και η εφαρμογή των Νόμων και Κανο-

νισμών, τους είχε σιδηροδέσμιους.

Για να οργανώσουμε σήμερα το Δημόσιο, πρέπει πρώτα να

επισημάνουμε τα προβλήματα που έχει και χωλαίνει και στην

συνέχεια, να προτείνουμε λύσεις:

ΠΡΩΤΟΝ: Δεν υπάρχει ηγεσία, ούτε Ιεραρχία σ’ όλους τους

τομείς του Δημοσίου. Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι λειτουργούν

αποκλειστικά, μόνο με αυτούς που τους κεντρίζει το φιλότι-

μο. Και! επειδή στην ουσία δεν υπάρχουν ουσιαστικοί Προ-

ϊστάμενοι, με δικαιώματα και υποχρεώσεις, να ελέγχουν, να

παροτρύνουν, να αμείβουν, να επαινούν και να τιμωρούν πα-

ραδειγματικά τους επίορκους σύμφωνα με τους Νόμους, τί-

ποτε δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Βέβαια, πολλοί εξ

αυτών διορίστηκαν, άκριτα και αυθαίρετα, με το κομματικό

αλισβερίσι. Δεν φταίνε όμως αυτοί, έπαιξαν με τους όρους

του παιχνιδιού, που είχαν θεσμοθετήσει τα συνδικάτα της Πα-

ρανομίας, τα Κόμματα.            

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Τα Δημόσια Καταστήματα, δεν διαθέτουν πίνα-

κες οργανώσεως προσωπικού και υλικού, ως και αντικειμενι-

κή διαδικασία εισόδου στο Δημόσιο. Η εμπειρία των τελευταί-

ων δεκαετιών, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, το Κομματικό

Κράτος σκόπιμα διατηρεί αυτήν την τραγελαφική κατάσταση

στο Δημόσιο, για να διατηρεί δύο μέτρα και δύο σταθμά, ένα

για να μπορεί να διορίζει (έγκλημα), τους «πελάτες» του στο

Δημόσιο, που ανήκουν στο Κομματικό σύστημα και ένα άλλο

για τους απροστάτευτους εργαζόμενους στον ιδιωτικό το-

μέα.            

ΤΡΙΤΟΝ: Υπάρχει ένα γραφειοκρατικό σύστημα στο Δημό-

σιο που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος και πιστεύω ότι είμα-

στε πρωτοπόρο Κράτος στην γραφειοκρατία. Αποτέλεσμα

της Γραφειοκρατίας είναι, αφ’ ενός όποιος έχει να επιλύσει

κάποιο πρόβλημα με το Δημόσιο βγάζει σπυριά μέχρι να τα-

κτοποιηθεί… και αφ’ ετέρου δίδει την δυνατότητα προϊστα-

μένων ουσιαστικώς μη υπαρχόντων, στον επίορκο Δημόσιο

υπάλληλο να εκμεταλλεύεται την ανάγκη του Πολίτη. Ενώ

όλοι ομιλούν για πάταξη της γραφειοκρατίας, αυτή συνεχώς

διογκούται σ’ όλους τους χώρους του Δημοσίου. Απλά διότι

αυτοί που διοικούν δεν ξέρουν τίποτε και αυτοί που γνωρί-

ζουν και βρίσκονται μέσα στο Δημόσιο, δεν υπάρχει μηχανι-

σμός να προτείνουν λύσεις.      

Αναφέρθηκα εδώ στοιχειωδώς στα προβλήματα. Αυτό

όμως που προβληματίζει μέχρις απελπισίας κάθε σκεπτόμενο

Έλληνα είναι δυστυχώς και αυτή η τρικομματική Κυβέρνηση,

που έθρεψε κάποια Ελπίδα στον Έλληνα πολίτη, όχι μόνο δεν

κάνει τίποτε, αλλά με νόμο προσπαθεί να δέσει ακόμη περισ-

σότερο το Δημόσιο με το Κόμμα. Γιατί; Διότι, δυστυχώς αν θι-

γεί ο πελατειακός χαρακτήρας του Δημοσίου, καταρρέει το

σύστημα, οπότε τα σημερινά κόμματα δεν μπορούν πλέον να

λειτουργήσουν, διότι απλά δεν ξέρουν να λειτουργούν δια-

φορετικά, δηλ. ουσιαστικά για το καλό του πολίτη και της χώ-

ρας.       

Τις προτάσεις μου θα τις κάνω, καίτοι δεν ελπίζω τίποτε.

Διότι! το κομματικό Κράτος που και σήμερα καλά κρατεί, δη-

λαδή οι αυτουργοί των εγκλημάτων που μας οδήγησαν στην

χρεοκοπία και στην δουλεία των δόσεων του «Μνημονίου» εί-

ναι δυστυχώς αυτοί που διαχειρίζονται και σήμερα την Σωτη-

ρία μας:

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΝ: Κάθε δημόσιο Κατάστημα θα πρέπει να έχει Πίνα-

κα Οργανώσεως Προσωπικού και αντίστοιχο Υλικού. Οι προσ-

λήψεις και η αγορά Υλικών θα γίνονται αποκλειστικά βάσει

αυτών των Πινάκων. Προσλήψεις λόγω συνταξιοδοτήσεων,

τροποποιήσεων Π.Ο.Π., παραιτήσεων και λοιπά, με διαδικα-

σίες αδιάβλητες (γιατί όχι και Πανελλαδικές).   

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Καθορισμός Ιεραρχίας, μέσα από το αντίστοιχο

προσωπικό, βάσει νόμων και κανονισμών και με καθορισμένα

Κριτήρια, Μόρφωσης, χρόνου υπηρεσίας, αποδόσεως στην

εργασία, υπευθυνότητας και ικανότητος εις την Διοίκηση, με

βαθμολογία της Ιεραρχίας. Σε γενικές γραμμές θα προβλέ-

πονται Τμηματάρχες, Διευθυντές, Επιθεωρητές, Γενικοί Επι-

θεωρητές, Διεύθυνση Ελέγχου Δαπανών, κ.λπ. με ουσιαστι-

κά δικαιώματα και υποχρεώσεις.  ΤΡΙΤΟΝ: Ουδεμία δυνατό-

τητα κομματικής επέμβασης στην λειτουργία και τις προσλή-

ψεις στα Καταστήματα του Δημοσίου. Αυτά θα πρέπει να λει-

τουργούν με τους δικούς τους κανονισμούς και αρχές, άσχε-

τα εάν τα κόμματα εναλλάσσονται στην εξουσία. Ο Έλεγχος

λειτουργίας, καλής απόδοσης, προτάσεων για καλύτερη εξυ-

πηρέτηση του Λαού, μειώσεως γραφειοκρατίας κ.λπ. θα γίνε-

ται με συνεχείς ελέγχους και προτάσεις της Ιεραρχίας προς το

Υπουργείο. Έτσι! το Υπουργείο θα περιορισθεί στο να καθορί-

ζει τις Κατευθύνσεις της Κυβέρνησης προς το Δημόσιο γενικά,

την ψήφιση των νόμων και την μελέτη των Προτάσεων για

υιοθέτηση ή απόρριψη.     

Δυστυχώς! Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το

Δημόσιο, η έλλειψη Ιεραρχίας, η ύπαρξη εκατοντάδων αχρή-

στων Διευθύνσεων, οι επίορκοι Υπάλληλοι, οι ελλείψεις σε

νευραλγικούς τομείς και πολλά άλλα, δημιουργήθηκαν από

ένα και μοναδικό λόγο, από την άθλια και εγκληματική κομ-

ματική επέμβαση των εκάστοτε Κυβερνήσεων, με μοναδικό

σκοπό την ψηφοθηρία, αφού προηγουμένως φρόντισαν να

διαλύσουν τον ιστό της Ιεραρχίας του Δημοσίου και να το πα-

ραδώσουν στον ανερμάτιστο κομματικό συνδικαλισμό του

Δημοσίου.            

Τέλος, εάν ενδιαφέρεται ουσιαστικά η Κυβέρνηση να ανα-

διοργανώσει το Δημόσιο της χώρας μακροπρόθεσμα και να

λύσει τα άμεσα προβλήματα, που δεν απορρέουν μόνο απ’ το

«Μνημόνιο», που είναι και ουσιαστικό πρόβλημα της χώρας

μας, κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα πρέπει:

- Να αναδιοργανωθεί άμεσα το Δημόσιο, όπως παραπάνω

ανέφερα.

- Κλείσιμο το ταχύτερο αχρήστων υπηρεσιών, με μετακίνη-

ση Δημοσίων Υπαλλήλων και με ταυτόχρονη σχετική προπαί-

δευση όπου θα απαιτηθεί.

- Εφαρμογή των νόμων στους Επιόρκους Υπαλλήλους, και

- Προσλήψεις Προσωπικού και αγορά Υλικού, του λοιπού

βάσει Π.Ο.Π.Υ. (Πίνακες Οργανώσεως Προσωπικού-Υλικού).

«Προδότης δεν είναι μόνον αυτός που

φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος

στους εχθρούς, είναι και εκείνος που ενώ

κατέχει Δημόσιο Αξίωμα, εν γνώσει του ή

λόγω ανικανότητάς του, δεν προβαίνει

στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώ-

σει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων πά-

νω στους οποίους άρχει...»

Το ξέρουμε όλοι, ότι η περίοδος από το

1974 μέχρι σήμερα, είναι η μεγαλύτερη πε-

ρίοδος Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, βέ-

βαια θα κυριολεκτούσαμε εάν λέγαμε μιας

Κοινοβουλευτικής Κομματοκρατίας, την

οποία έζησε η πατρίδα μας.

Όμως! οι πολιτικοί Ηγέτες της Πατρίδος

μας, συμπαρασύροντας και μεγάλη μερίδα

Ελλήνων Πολιτών, έφθασαν την χώρα σή-

μερα, στο χείλος του Γκρεμού. Φταίει η Δη-

μοκρατία; Ασφαλώς όχι, φταίνε οπωσδήπο-

τε οι κατά καιρούς ηγέτες αυτής, που εφάρ-

μοσαν μια Κομματική Δημοκρατία κομμένη

και ραμμένη στα μέτρα που εξυπηρετούσαν

τους ιδίους και τους διαφόρους συνδικαλι-

στικούς φορείς που τους υποστήριζαν.

Με αυτήν λοιπόν, την γιαλαντζί Δημοκρα-

τία, η Πατρίδα μας έζησε τις τελευταίες

τρεις και πλέον δεκαετίες, τέτοιους δραμα-

τικούς οικονομικούς, κοινωνικούς και πολι-

τισμικούς μετασχηματισμούς, που κατέλυ-

σαν κυριολεκτικά ένα ολόκληρο σύστημα

διακυβέρνησης, Ιεραρχίας και αξιών.

Ας δούμε λοιπόν, τα τρία βασικά στοιχεία

που πρέπει να συνθέτει μια ευνομούμενη

Δημοκρατία. Αυτά είναι: ΗΓΕΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

- Το κυρίως προνόμιο του Ηγέτη είναι να

ζωντανεύει ελπίδα στις ψυχές των ανθρώ-

πων. Μόνο από εμπιστοσύνη στο πρόσωπό

του, ν’ ανθίζει χαμόγελο, να βουρκώνουν

μάτια, να γεννιέται στην θέα του αυθόρμη-

τα στο πλήθος γιορτή.

Εδώ, όταν ομιλούμε για Ηγεσία, εννοού-

με όλο το Κοινοβούλιο, δηλ. όλους τους

Βουλευτές, οι οποίοι θα πρέπει να αποτε-

λούν το παράδειγμα χρηστής Διοίκησης, με

υποχρεώσεις και δικαιώματα. Εάν παρακο-

λουθήσουμε έργα και ημέρες, των τελευ-

ταίων δεκαετιών των πολιτικών μας (υπε-

ξαιρέσεις, πλουτισμός, πληθώρα οφιτσίων,

ασυλία κ.λπ.), θα δούμε ότι δεν έχουν καμία

σχέση με την λειτουργία της Δημοκρατίας,

γεννήτορες της οποίας είναι οι Αρχαίοι Έλ-

ληνες.

Στην γενέτειρα λοιπόν της Δημοκρατίας,

Κράτος-Πόλης Αθήνα, εάν κανείς ήθελε να

γίνει Βουλευτής της Δημοκρατίας, μεταξύ

πολλών, ο Νόμος απαιτούσε:

- Να είναι Έλλην πολίτης και να κατέχει

την Ελληνική θρησκεία και παιδεία.

- Να καταγραφεί όλη η οικογενειακή του

περιουσία, μέχρι και τα σανδάλια που φορά-

ει.

- Αν ο κύριος αυτός πρότεινε και περνού-

σε νόμο ο οποίος αποδεικνυόταν οικονομι-

κά ζημιογόνος για την Αθήνα, τότε έπρεπε

να κατασχεθεί η περιουσία του, όλο το πο-

σόν κατά το οποίο ζημιώθηκε οικονομικά η

Αθήνα.

- Τέλος, αν ο Νόμος που πρότεινε και πέ-

ρασε, ζημίωνε ΗΘΙΚΑ την Αθήνα, η ποινή

ήταν: ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΤΕΛΕΥΘΗΣΑΤΩ!!! (5ος

π.Χ. ΧΡΥΣΟΥΣ ΑΙΩΝ του ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ).

Σήμερα, με αυτά που συμβαίνουν στην

πολιτική κονίστρα, άνετα θα μπορούμε να

χαρακτηρίσουμε τον 21ο αιώνα, ως: «Ο Απα-

τηλός αιών της Δημοκρατίας».

Εις ό,τι αφορά την δικαιοσύνη, και αυτή η

τρικομματική Κυβέρνηση είναι σε λάθος

δρόμο. Ο Ελληνικός λαός θα ήταν πιο καρ-

τερικός, εάν οι ηγέτες του έδιδαν το παρά-

δειγμα, σ’ ό,τι απαιτούσαν από αυτόν. Αλλά

δυστυχώς, ούτε άγγιξαν στην ουσία, τα οι-

κονομικά προνόμια που εισπράττουν από

τα δανεικά που παίρνουμε (μισθούς, συντά-

ξεις, επιτροπές, δώρα, εισιτήρια κ.λπ., ουκ

έστι τέλος), άρα δεν υπάρχει το Παράδειγ-

μα. Και! αφ’ ετέρου δεν έχουν την δύναμη

να τα πάρουν, από αυτούς που πολύ εύστο-

χα είπε ο κ. Πάγκαλος «μαζί τα φάγαμε», διό-

τι απλά όπως φαίνεται, είναι και πολλοί πο-

λιτικοί Άνδρες, πρώην και σημερινοί, οι

οποίοι συμμετείχαν στο φαγοπότι του κ.

Πάγκαλου.

Είχαμε, οι σκεπτόμενοι Έλληνες, μια Ελ-

πίδα στην τρικομματική Κυβέρνηση, ότι θα

κατορθώσει να ξεπεράσει την κομματική

λαθεμένη νοοτροπία και θα στηρίξει την

Δημοκρατία μας, στα τρία παραπάνω ανα-

φερθέντα, βασικά βάθρα, αλλά δυστυχώς

και πάλι δειψευσθήκαμε.

Εις ό,τι αφορά την Παιδεία των νέων μας,

την χρονική αυτή περίοδο των τριάντα τε-

λευταίων ετών, αυτή απέτυχε από πάσης

πλευράς. Λέει ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: «Αυτοί που

μελέτησαν προσεκτικά τον τρόπο διακυ-

βέρνησης των Ανθρώπων, πρέπει να έχουν

πεισθεί πως η τύχη των Εθνών εξαρτάται

από την εκπαίδευση των νέων». Ο Σκεπτό-

μενος Έλληνας για μια ακόμη φορά συνει-

δητοποίησε από τα πρόσφατα γεγονότα ότι,

στους δρόμους δεν κατέβηκε το προλετα-

ριάτο, αλλά μία θυσιασμένη γενιά, οι σημε-

ρινοί έφηβοι. Μια γενιά στην οποία η ελλη-

νική κοινωνία προσέφερε μεν αφειδώς υλι-

κά αγαθά, αλλά στέρησε και απαξίωσε στην

θωρία και στην πράξη, τα στοιχειώδη ηθικά,

πατριωτικά, πίστεως, διανοητικά και γενικά

ηθικές αρχές και αξίες που συγκροτούν τον

Άνθρωπο. Με αποτέλεσμα ο θυμός των νέ-

ων εκδηλώνεται με τυφλή καταστροφική

μανία και όχι με πραγματικούς αγώνες, με

το καλό παράδειγμα και με γόνιμες κριτικές

για το καλύτερο.

Οι εικόνες που κάθε τόσο βλέπουμε στην

Αθήνα και σε άλλες πόλεις, είναι ο αδιάψευ-

στος μάρτυρας του αποπροσανατολισμού

της νεολαίας και της έκτασης της σήψης της

Ελληνικής Κοινωνίας.

Υπ’ όψιν! ότι, κοινωνίες με ριζικά αποδυ-

ναμωμένη και φθαρμένη την εθνική συνεί-

δηση, δεν έχουν πεδίο Στρατηγικής λογικής

και θέτουν αναμφίβολα σε κίνδυνο την

ιστορική τους ύπαρξη.

Εάν δεν εφαρμοσθούν οι Αρχές της Δημο-

κρατίας (άξιοι Ηγέτες, εφαρμογή των Νό-

μων προς πάσα κατεύθυνση και Δικαιοσύ-

νη) και πρωτίστως δεν αναδιοργανωθεί το

Κράτος σ’ όλους τους τομείς του (πολιτικοί

με αρχές και αξίες, η Παιδεία, το Δημόσιο

κ.λπ.), η χώρα δυστυχώς δεν θα μπορέσει

να ορθοποδήσει και θα πηγαίνουμε από το

κακό στο χειρότερο. Είναι πλέον αδήριτη η

ανάγκη της οργάνωσης, διότι χωρίς αυτήν

ούτε η ανάπτυξη της χώρας μπορεί να βοη-

θηθεί, αλλά ούτε και υποτυπώδης αξιολό-

γηση Δημοσίων Λειτουργών και δημοσίων

υπαλλήλων μπορεί να γίνει.

Ο ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, επίτιμος Δκτής της ΣΣΕ, εξετάζει καυτά θέματα της επικαιρότητος

Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΜΙΑ ΟΥΤΟΠΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

B. ΠΕΡΙ ΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥΜΕ
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Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι τιμούσαν τους

ήρωες, τους Ολυμπιονίκες, τους σοφούς και

κάθε άλλον που διεκρίνετο στις επιστήμες και

στις τέχνες, όχι μόνον μετά θάνατον, αλλά και

όταν αυτοί ακόμα ζούσαν.

Ως δείγμα απονομής τιμής στον εκλεκτό φί-

λου μου και συμμαθητή μου στην Σ.Σ.Ε. Διδάκτο-

ρα Φιλοσοφίας, Ψυχολόγο, Μέλος Πανεπιστη-

μιακών Εταιρειών και Συγγραφέα, Υποστράτηγο

Άρη Διαμαντόπουλο, γράφω δύο λόγια για το

ωραίο του βιβλίο με τίτλο: «Ο Πλατωνικός Ηγέ-

της».

Ο Συγγραφέας ερευνά και γράφει κυρίως για

το ήθος του πολιτικού ηγέτη του οποίου την

επιστήμη ο Πλάτων θεωρεί ως την ανώτερη και

την ευγενέστερη όλων των άλλων επιστημών.

Η όλη εργασία έχει δημιουργηθεί με βάση τις,

διαχρονικής αξίας, σκέψεις του Πλάτωνα, δομη-

μένη γενικά στις σύγχρονες αντιλήψεις περί

ηγεσίας.

Η είσοδος στην όλη ερ-

γασία, γίνεται με τη φιλο-

σοφική αναγκαιότητα

του ηγέτη στην κοινωνία

με τα ιδιαίτερα χαρακτη-

ριστικά του έρωτα και

της σοφίας, από τα οποία

πρέπει να διακατέχεται η

προσωπικότητά του,

ώστε με τέχνη να συνθέ-

τει τις αντιτιθέμενες κα-

ταστάσεις και να κινεί την

κοινωνία προς τον σκοπό

της ενότητας και της ευ-

δαιμονίας των πολιτών.

Για τον σκοπό αυτόν, ο

ηγέτης πρέπει να είναι

προικισμένος με τις εξής

θεμελιώδεις, κατά Πλά-

τωνα, αρετές, οι οποίες

ασφαλώς αντανακλών-

ται και στο σώμα της κοι-

νωνίας.

• Τη Φρόνηση, στην

οποία είναι ανάγκη να

πειθαρχούν τα συναι-

σθήματα και οι επιθυμίες.

• Τη Σωφροσύνη, όταν η προσωπικότητα με

αυτοσεβασμό διακατέχεται από την αρχή και την

τέχνη του μέτρου, κατά τον Αριστοτέλη.

• Τη Δικαιοσύνη, η οποία, ως συνέπεια της

σωφροσύνης εμπνέει τη φιλία και την ενότητα

μεταξύ των πολιτών.

• Την Ανδρεία, η οποία χαρακτηρίζει κάθε ευ-

πραξία, όταν απορρέει απ’ όλες τις προηγούμε-

νες αρετές.

Επί πλέον των παραπάνω προσόντων και σύμ-

φωνα με το πνεύμα του Πλάτωνα, ο ηγέτης πρέ-

πει να είναι εξοικειωμένος και με τις εξής αρχές:

• Της Διαλεκτικής, ώστε να έχει μερική και συ-

νολική κυρίως αντίληψη των πραγμάτων.

• Του Μέτρου, ώστε ν’ αποφεύγονται αλαζο-

νικές συμπεριφορές, οι οποίες προκαλούν δια-

ταραχές στον πολιτικό βίο, κατά τον Ηράκλειτο.

• Της Ενότητας, κατά τον Πλάτωνα δεν υπάρ-

χει μεγαλύτερο αγαθό για την κοινωνία από

αυτό που την κάνει μία και χειρότερο από αυτό

που την κάνει κομμάτια.

• Των Μεταρρυθμίσεων, οι νόμοι και οι θε-

σμοί πρέπει να εκσυγχρονίζονται, ώστε να μη γί-

νονται αιτία αποστροφής των πολιτών από την

πολιτεία, στάσεων και καταστροφών στην πό-

λη, κατά τον Αριστοτέλη.

• Της Απόφασης, η οποία αποτελεί την κορυ-

φαία και τελευταία πράξη κάθε ανθρώπινης

δραστηριότητας. Αρκεί να μη μένει αναποφάσι-

στος.

Απαραίτητη για τον ποιοτικό εξοπλισμό του

ηγέτη ο Πλάτων, θεωρεί και την κατάλληλη παι-

δεία, η οποία είχε μία σφαιρική μορφή ανωτέ-

ρων μαθημάτων και ασκήσεων, η οποία ήταν τρι-

συπόστατη και αποσκοπούσε στην καλλιέργεια

του πνεύματος και στην αγωγή ψυχής και σώμα-

τος.

Μία σφαιρική παιδεία, η οποία είναι παρόμοια

με τη σημερινή των Στρατιωτικών Ακαδημιών και

με την οποία ο Πλάτων πράγματι επέβλεπε στην

παιδεία των «Φυλάκων» - Αξιωματικών με τη σύγ-

χρονη ορολογία.

Τον Στρατηγό των Φυλάκων προόριζε ως τον

πλέον κατάλληλο άρχοντα της πόλης, προκει-

μένου να προστατεύσει τους πολίτες και την

πολιτεία από τους πανούργους και λαοπλά-

νους, οι οποίοι μιμούνται τους πραγματικούς

πολιτικούς ηγέτες.

Ήταν η εποχή μετά τον Πελοποννησιακό πό-

λεμο, ο οποίος ακριβά κόστισε στους Έλληνες

και πριν ο Πλάτων δημιουργήσει τη δική του

Ακαδημία, (φέτος εορτάζεται η ίδρυση της Ακα-

δημίας του) και κατά την οποία την πολιτική επι-

στήμη ο Πλάτων ονομάζει «Φυλακική».

Εισάγει από τότε, την ισοτιμία του Φύλακα και

της Φυλακίδας.

Στη συνέχεια του συγ-

γράμματος, γίνεται μία

σύντομη περιγραφή με

αναλύσεις και συγκρίσεις

από τον Πλάτωνα, των

πολιτευμάτων της επο-

χής του, μεταξύ της τιμο-

κρατίας-στρατοκρατίας,

της ολιγαρχίας, της

αμαρτωλής δημοκρα-

τίας, της τυραννίας και

της βασιλείας, την οποία

ο Πλάτων θεωρεί και το

πλέον κατάλληλο πολί-

τευμα με την προϋπόθε-

ση ο βασιλιάς να είναι φι-

λόσοφος, δηλαδή ο άρ-

χοντας να είναι επιστή-

μων πολιτικός.

Μπορεί ο Πλάτων, ανά-

λογα με τις εποχές και τις

πολιτικές συνθήκες να

πρότεινε εκείνες τις αλ-

λαγές στην πολιτική, οι

οποίες θα ήταν ωφέλιμες

για την Πολιτεία, πλην όμως σταθερή ήταν η θέ-

ση του σ’ ένα μεικτό πολίτευμα μοναρχίας και

δημοκρατίας, στο πρότυπο με το οποίο διακυ-

βέρνησε ο Περικλής, ως αρχή του ενός και σο-

φού ανδρός.

Με άλλα λόγια, ο Πλάτων αλλά και ο Αριστο-

τέλης, δεν οραματίσθηκαν δημοκρατία με ιδεο-

λογίες και κόμματα, τα οποία διαιρούν, συμφε-

ροντολογούν και προκαλούν συγκρούσεις στην

κοινωνία, διότι ολόκληρο το κομματικό - πολιτι-

κό σύστημα, εμπεριέχει οργανικά στη φύση του,

τη διαίρεση και τις συνέπειές της απ’ αυτή.

Οραματίσθηκαν τη δημοκρατία, η οποία θα χα-

ρακτηρίζεται από την επιστήμη και το άριστο

ήθος του ηγέτη.

Ο μεν Πλάτων χαρακτηρίζει θεϊκό το πολίτευ-

μα εκείνο στ’ οποίο επικρατεί η επιστήμη.

Ο δε Αριστοτέλης, περισσότερο σαφής, θεω-

ρεί άριστο το πολίτευμα εκείνο, τ’ οποίο θα

εξασφαλίσει στην πόλη την ευδαιμονία και τον

ειρηνικό πολιτικό βίο και αυτό είναι η επιστήμη

με τη θέληση των πολιτών.

Επιστημονικοποίηση της πολιτικής είναι και η

συγκεκριμένη πρόταση που κατατίθεται στην

παρούσα πανεπιστημιακή μελέτη, την οποία

απαιτεί η εποχή μας, ως μία διαλεκτική σύνθεση

των ιδεολογιών.

Είναι ένα κείμενο, ευκόλως κατανοητό, ενώ

ταυτόχρονα ο κάθε αναγνώστης αποκομίζει

πλουσιότατες γνώσεις από τις πολιτικές σκέψεις

των Μεγάλων φιλοσόφων της ανθρωπότητας,

του Πλάτωνα αλλά και του Αριστοτέλη.

Στον αγαπητό μου συμμαθητή και φίλο Άρη

Διαμαντόπουλο, αξίζουν συγχαρητήρια, του αξί-

ζει ένα μεγάλο «ΕΥΓΕ».

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α. ΧΟΥΣΟΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ

ΩΣ ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Ενθυμούμαι, το έτος 1960-61, όταν Διοικητής στη Στρατιωτική

Σχολή Ευελπίδων ήταν ο αείμνηστος Στρατηγός Βέλλιος Πανα-

γιώτης, κλήθηκαν από τη Διοίκηση, μερικοί Ευέλπιδες, των οποίων

τα επώνυμα ήταν κακόηχα και τους έγινε πρόταση να τα αντικατα-

στήσουν με άλλα της αρεσκείας των και σε τούτο, η Διοίκηση της

Σχολής θα συνέδραμε παντοιοτρόπως. Πράγματι, οι Ευέλπιδες αυ-

τοί (ίσως όχι όλοι), βρήκαν την πρόταση σωστή και έλαβαν άλλα

επώνυμα, με τα οποία σήμερα και είναι γνωστοί.

Ήταν αδιανόητο τότε, για το «προφίλ» του Αξιωματικού και του

Στρατεύματος γενικότερα, να υπάρχουν Στελέχη με επώνυμα, όχι

μόνο κακόηχα, αλλά και πολύ περισσότερο μη Ελληνικά.

Σε έντυπα ενημερώσεως του κοινού, κατά καιρούς, τέθηκε θέμα

για τα ξενόγλωσσα επώνυμα που φέρουν διάφοροι Έλληνες και μά-

λιστα Δημόσια πρόσωπα, σχολιάζοντας δυσμενώς το γεγονός αυτό.

Από την Ομηρική εποχή, τα ονόματα των Ελλήνων (ανδρών και

γυναικών), έχουν τις ίδιες καταλήξεις, όπως: ευς, ας, ης, ω, α, ή, κ.ά.

και εγκλείεται σε αυτά κάποιο νόημα, έννοια (Αλέξανδρος = ο απο-

κρούων, διώχνων μακράν τους άνδρες, ο νικών τους άνδρες, Φίλιπ-

πος = ο αγαπών τους Ίππους κ.ά.). Σχετικά με τα επώνυμα, κυκλο-

φορούν πολλά και αξιόλογα βιβλία.

Στην νεότερη όμως, εποχή - ιστορία μας, παρεισέφρυσαν στη χώ-

ρα μας, στο Λαό μας και ξένα, μη Ελληνικά ονόματα και επώνυμα.

Αυτό δεν είναι καθόλου καλό αν και οι φέροντες αυτά, στη συντρι-

πτική τους πλειοψηφία, είναι καθόλα καλοί Έλληνες, ωφέλησαν

την Πατρίδα τα μέγιστα και το επώνυμό τους εμπνέει εμπιστοσύνη.

Μπορεί να φανταστεί κανείς, τι θα γινόταν εάν ο Μέγας Αλέξανδρος

λεγόταν π.χ. Αλεξανδρώφ; Τα σημερινά, με τους γειτονικούς μας

Λαούς (κυρίως Σκόπια) προβλήματα, θα ήταν πλέον πολύπλοκα και

διογκωμένα, δυσεπίλυτα.

Ό,τι έγινε μέχρι τώρα, έγινε κι είναι καλώς καμωμένο.

Προτείνω όμως, για από τώρα και πέρα, σχετικά με τα ονόματα -

επώνυμα, να ψηφισθεί νόμος, αν δεν υπάρχει, σύμφωνα με τον

οποίο, υποχρεωτικά:

- Όλοι οι Έλληνες ανεξαιρέτως, να έχουν ονόματα Ελληνικά ή

Χριστιανικά (να γράφονται και να λέγονται ολόκληρα κι όχι υποκορι-

στικά ή στα ξένα όπως το: Ιωάννης να μη λέγεται Γιαννάκης ή Άκης

ή Τζον) και επώνυμα Ελληνικά ή τουλάχιστον Ελληνοποιημένα (π.χ.

Μεφσούτ = Μεφσούτη) και να μη λαμβάνει κανείς Ελληνική Ιθαγέ-

νεια και πολύ περισσότερο Δημόσια θέση ή Αξίωμα, έστω καικ τα πιο

ασήμαντα, αν δεν έχει ένα επώνυμο με Ελληνική κατάληξη τουλά-

χιστον (Ελληνοποιημένο).

- Οι γυναίκες να λαμβάνουν υποχρεωτικά το επώνυμο του Ανδρός

τους και τα παιδιά τους, υποχρεωτικά του Πατέρα. Όπως έχει τώρα η

Νομοθεσία, που η Μητέρα, έστω και αν είναι αλλοδαπή, διατηρεί το

ξένο επώνυμό της, τα παιδιά (αδέλφια) δυνατόν να λάβουν μόνο το

δικό τους επώνυμο, αν αυτό αποφασισθεί από την προγαμιαία συμ-

φωνία των γονέων, δηλαδή Ελληνόπαιδες λαμβάνουν ξένο επώνυ-

μο. Επίσης, είναι δυνατόν τα παιδιά να λάβουν δύο επώνυμα, τόσο

του Πατέρα όσο και τη Μητέρας. Έτσι, σε λίγα χρόνια, τα στοιχεία

κάποιου Έλληνα δεν θα είναι δύο λέξεις, αλλά ολόκληρος ...σιδη-

ρόδρομος λέξεων. Δηλαδή, εάν ένα αγόρι μιας οικογένειας φέρει

ως επώνυμο αυτό των Γονέων του Α+Β κι ένα κορίτσι άλλης οικογέ-

νειας, το Γ+Δ και έρθουν σε Γάμου Κοινωνία, τότε τα παιδιά τους, αν

κι αυτά λάβουν και τα δύο επώνυμα των γονεών τους, θα έχουν σαν

επώνυμο το Α+Β+Γ+Δ, και έτσι θα ψάχνει η Μάνα το παιδί ...και το

παιδί ...τη μάνα. Η μέθοδος αυτή εφαρμοζόταν συνήθως από τους

κατακτητές στις κατεχόμενες χώρες, για να αλλοιώσουν και αφανί-

σουν την ταυτότητα των Λαών αυτών (όπως οι Άγγλοι στην Κύπρο).

Τα ονόματα και τα επώνυμα, αποτελούν ουσιωδέστερο συστατικό

στοιχείο της ταυτότητας των Λαών. Γι’ αυτό χρειάζεται ιδιαιτέρα

προσοχή, τώρα που η Ελλάδα είναι μέλος της Ενωμένης Ευρώπης

και δεν αυτενεργεί σε πολλά θέματα, αλλά κινείται πάνω σε γραμ-

μές που χαράζει η Ευρώπη, σε αυτά αλλά και σε εκείνα που αφο-

ρούν στην ταυτότητά μας. Δεν πρέπει να διακοπεί η συνέχεια, το

ενιαίο και αδιάσπαστο της Ελληνικής Φυλής, του Γένους των Ελλή-

νων, ανά τους αιώνες από κακούς χειρισμούς ή μη λήψη αναγκαίων

μέτρων.

Αν δεν προστατευθούν με νόμους και με μέτρα, τα Ελληνικά ονό-

ματα και επώνυμα, η Πατρίδα μας θα χάσει στο μέλλον την ταυτότη-

τά της και την πολυχιλιετή Ιστορία της, προς όφελος και χαρά των

ανθελλήνων. Δεν πρέπει να συμβούν αυτά, η Πατρίδα μας πρέπει να

διατηρήσει την ταυτότητά της, έναντι οιουδήποτε τιμήματος. Να μη

χαθούμε σα Λαός, για ένα κομμάτι ...ψωμί ...αμφιβόλου ποσότητος

και ποιότητος, που θα κερδίσουμε, όντες μέσα στην Ενωμένη Ευρώ-

πη.


