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ΚΕΜΠ.ΑΘ

Η
θέση της Λέσχης μας και επομένως και η

“γραμμή” της εφημερίδας μας, είναι εκτός

κάθε κομματισμού, πολιτικής διαμάχης ή

προβολής πολιτικών θέσεων, και εκεί μένουμε

αταλάντευτα! Κάποια όμως συγκεκριμένα γεγο-

νότα, μας προκαλούν βαθιά ανησυχία επειδή πι-

στεύουμε ότι θίγουν ευθέως το εθνι-

κό συμφέρον ή είναι προάγγελοι δυ-

σαρέστων καταστάσεων για την πα-

τρίδα μας. Και τότε πιστεύουμε πως

δεν δικαιούμαστε να σιωπήσουμε.

Αφορμή για την ανησυχία μας, την

οποία εκφράζουμε στο παρόν άρθρο

μας, είναι τα συμβάντα σε ένα πρό-

σφατο γεγονός, φαινομενικά όχι δε-

τευρεύουσας αλλά... τεταρτεύουσας

(και βάλε) σημασίας: Οι ορκωμοσίες

των νεοεκλεγέντων Δημοτικών και

Περιφερειακών Αρχόντων, που έλα-

βαν χώρα στο τέλος του μηνός Αυ-

γούστου και Αρχές του μηνός Σεπτεμ-

βρίου 2014.

Κατά τις ορκωμοσίας αυτές, κάποιοι

εκπρόσωποι κάποιων κομμάτων, δεν

έδωσαν τον προβλεπόμενο όρκο, αλ-

λά κάποιες δικές τους διακηρύξεις ή

“μανιφέστα”. Με αποκορύφωμα την

περιφερειάρχη Αττικής κυρία Δούρου,

η οποία έδωσε κάποια υπόσχεση που

κατά την δήλωσή της, ήταν ο κατά την

κατοχή όρκος που έδιναν στο “Βουνό”

οι εκπρόσωποι της “Αυτοδιοικήσεως”.

Είχαμε την πεποίθηση ότι ο όρκος

των αναλαμβανόντων δημόσια αξιώ-

ματα ή καθήκοντα, ήταν “νενομισμέ-

νος”, δηλαδή Νόμος καθόριζε τον τύ-

πον, τις προϋποθέσεις και τις διαδικα-

σίες του όρκου. Όχι οι δοξασίες, τα

συμπλέγματα ή οι πάσης μορφής

ορέξεις των ορκιζομένων. Και πάντο-

τε το «Πρακτικόν Ορκωμοσίας» το επι-

κυρώνει εντεταλμένος Δικαστικός

λειτουργός, για να έχει νομική ισχύ.

Άρα κάποιοι εκ των ορκισθέντων δεν

ασκούν νομίμως τα καθήκοντά τους, αφού δεν

έδωσαν τον «Νενομισμένον όρκον»!

Δεν μας διαφεύγει - αν και δεν συμφωνούμε -

ότι προσφάτως έχει γίνει αποδεκτόν να μην δί-

δουν θρησκευτικό όρκο οι «Άθεοι». Ωστόσο έχου-

με την εντύπωση ότι προβλέπεται να δίδουν κά-

ποια μορφή υποσχέσεως. Και αν δεν έχει καθορι-

σθεί, ο «νομοθέτης» παρακαλούμε να την καθορί-

σει το ταχύτερον.

Πιστεύουμε ότι κάποια αρμόδια δικαστική αρχή

θα έπρεπε να ενημερώσει την κυρία Περιφερει-

άρχη Αττικής, ότι η ορκωμοσία της είναι άκυρη. Επί-

σης κάποιος εχέφρων και γνώστης, να της επισημά-

νει - αν εκείνο που εξεφώνησε είναι πράγματι ο όρ-

κος της «αυτοδιοικήσεως» του «βουνού» - ότι:

α. Αυτός ο «όρκος» είχε θεσπιστεί πριν εβδομήν-

τα ολόκληρα χρόνια.

β. Τον είχε θεσπίσει η ασκούσα ελέω των όπλων

του ΕΛ.ΑΣ., εξουσία, πολιτική δύναμη του ΚΚΕ μέ-

σω του ΕΑΜ!

Kαι αυτό το είχε πετύχει αφού εξόντωσε πολές

άλλες αντιστασιακές ομάδες ανταρτών που είχαν

διαφορετική πολιτική άποψη ή δεν αποδέχονταν

πλήρως τις απόψεις του ΕΑΜ.

γ. Όποιος διενοείτο να μην δώσει

αυτόν τον όρκο ή να τον παραλλάξει,

κινδύνευε να χάσει το κεφάλι του από

την «Λαϊκή Πολιτοφυλακή» ή την «Ορ-

γάνωση Προστασίας Λαϊκού Αγώνα»

(ΟΠΛΑ).

δ. Την ρήση του Αγάθωνος: «Κατά

νόμον άρχει».

ε. Πάντοτε η «Αριστερά», «Άκρα» ή

«Μεσαία», παρουσιάζεται ως εκπρο-

σωπούσα και εκφράζουσα τον Λαό,

ενώ είναι πάντοτε μειοψηφία, μικρή ή

μεγαλύτερη, η οποία λόγω συγκυ-

ριών, καταλαμβάνει κάποτε την εξου-

σία ή εξασφαλίζει την κάποια πλει-

οψηφία.

Είχαμε πιστέψει ότι μπροστά σε

συμφορές ή πολύ δύσκολες καταστά-

σεις, οι Έλληνες ενωνόμαστε και αν-

τιμετωπίζουμε τις δυσκολίες. Με με-

γάλη μας λύπη διαπιστώνουμε, ότι

αυτή τη φορά, παρά την πρωτοφανή

οικονομική καταστροφή που μας βρή-

κε, την έκταση της οποίας πρέπει να

έχουμε σαφώς κατανοήσει, ενώ δια-

φαίνονται και πολλές εθνικές, φυλετι-

κές και κοινωνικές απειλές, δεν εννο-

ούμε να περισυλλέξουμε και να αξιο-

ποιήσουμε, τα όποια θετικά στοιχεία

διαθέτουμε ως κρατική και εθνική ον-

τότητα και να εξασφαλίσουμε την συ-

νέχεια της υπάρξεώς μας! Κάτω από

τη βαριά πλάκα της οικονομικής συμ-

φοράς, ανθούν όλες οι διασπαστικές

τάσεις, τα μικροσυμφέροντα, οι ομα-

δούλες και όλα τα άλλα.

Κάποτε, ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος ο

Στρατηλάτης των Βαλκανικών Πολέ-

μων, είχε πει στον Γάλλο Δημοσιογράφο Ντριό: «Ο

Θεός είναι Φιλέλλην». Είναι αλήθεια πως έτσι έχει

εκδηλωθεί πολλές φορές στην Ιστορία μας. Μή-

πως βαρέθηκε όμως; Μήπως επείσθη πως; «αν μι-

σούνται ανάμεσό τους, δεν τους πρέπει ελευθε-

ριά»;

Για πολλοστή φορά, θα επαναλάβουμε πως πι-

στεύουμε ότι, για να σωθούμε, πρέπει να σοβα-

ρευτούμε, να εργασθούμε, να περιορισθούμε.

ΟΙ ΟΙΩΝΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΙ!

«Καλώστηνε τη συμφορά

μονάχα νάναι μόνη»
(Λαϊκή παροιμία)

Υποστράτηγος (ε.α.) Κων/νος Γεωργαντάς, Αντιπρόεδρος



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. Ανχης ε.α. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20,00

2. Αντιστράτηγος ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20,00

Ο Ταμίας

Συνταγματάρχης ε.α. Ευάγγελος Γατσούλης
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1. Αντιστράτηγος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. 30,00 Για το έτος 2013

2. Εφ. Ανθλγός ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΛ. 60,00 Για έτη 2013 & 2014

3. Κ/Δ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 60,00 Για έτη 2012 & 2013

4. Ανχης ε.α. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ. 30,00 Για έτος 2014

5. Αντιστράτηγος ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30,00 Για έτος 2014

Σημείωση: Αναγράφονται ΜΟΝΟΝ όσοι κατέβαλαν τη συνδρομή τους κατά το χρο-

νικόν διάστημα από 1ης Ιουνίου μέχρι 16 Σεπτεμβρίου 2014, ημερομηνία επιδόσε-

ως της ύλης για εκτύπωση.

Ο Ταμίας

Συνταγματάρχης ε.α. Ευάγγελος Γατσούλης

Πλήρωσαν την συνδρομή τους

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΗΜΑΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Ή ΙΔΙΩΤΗΣ                                                            ΠΟΣΟ

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΗΜΑΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Ή ΙΔΙΩΤΗΣ                                                            ΠΟΣΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ANAKOINΩΣH

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Προς διευκόλυνσή σας μπορείτε να καταθέτετε 

τα χρήματά σας στον παρακάτω  λογαριασμό

της ΓENIKHΣ TPAΠEZHΣ

με την παράκληση  να μας αποστέλλετε

την απόδειξη  της Tραπέζης.

Για ετήσιες συνδρομές, οικονομική ενίσχυση

και για απόκτηση ιδιόκτητης στέγης Λέσχης

Αριθ. Λογαριασμού 001 03018273-8

Ο λογαριασμός υπ’αριθ. 001 03017398-4 καταργείται

ΚΩΔ. 01 6392

ΓPAΦEIA: Παλ. Πατρών Γερμανού 7 

T.K. 10561 ΑΘΗΝΑ

Tηλ. 210 3237768 & 210 3213534

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:

Εφ. Λοχίας Τουρναβίτης Κων/νος

Δημοσιογραφική επιμέλεια: ΔEΣMOΣ

Eκτύπωση: N. Γ. Παπαδόπουλος

E. Γιάνναρη 5 T.K. 11853 

Tηλ. 210 3468268 - 210 3467155

TA NEA THΣ ΛEΣXHΣ

KATAΔPOMEΩN & IEPOΛOXITΩN

Τριμηνιαίο όργανο της Λέσχης 

Kαταδρομέων & Iερολοχιτών

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΣ

ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
Το προσεχές φύλλο της

εφημερίδας μας, θα επιδιώ-

ξουμε να φθάσει στα χέρια

σας έως 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.

Παρακαλούμε να μας απο-

στείλετε ό,τι έχετε προς δη-

μοσίευση, μέχρι 20 ΝΟΕΜ-

ΒΡΙΟΥ 2014.

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΗ

ΣΥΝΔΡOΜΗ ΣΑΣ. 

ΕΙΝΑΙ O ΜOΝΑΔΙ-

ΚOΣ ΠOΡOΣ ΤΗΣ

ΛΕΣΧΗΣ ΜΑΣ,

ΕΙΝΑΙ

Η ΑΝΑΠΝOΗ ΜΑΣ!

Κωστής Παλαμάς

Σβυσμένες όλες οι φωτιές οι πλάστρες μεσ’ τη Χώρα

Στην εκκλησιά, στον κλίβανο, στο σπίτι, στ’ αργαστήρι,

παντού, στο κάστρο, στην καρδιά, τ’ αποκαΐδια, οι στάχτες.

Πάει κι ο ψωμάς, πάει κι ο χαλκιάς πάει κ’ η γυναίκα, πάνε

τα παλληκάρια, οι λειτουργοί, και του ρυθμού οι τεχνίτες,

του Λόγου και οι προφήτες.

Τα χέρια είναι παράλυτα, και τα σφυριά παρμένα

και δε σφυροκοπά κανείς τ’ άρματα και τα’ αλέτρια,

κ’ η φούχτα κάποιου ζυμωτή λίγο σιτάρι αν κλείση,

δε βρίσκει την πυρή ψυχή ψωμί για να το κάνει.

Κι από κατάκρυα χόβολη μεστή η γωνιά, κι ακόμα

και πιο πολύ από τη γωνιά που του σπιτιού η καρδιά είναι,

κακοκατάντησε η καρδιά του ανθρώπου. Κρίμα. Κρίμα.

Σκοτεινό ρέπιο κ’ η εκκλησιά, και δίχως πολεμήστρες

το κάστρο, και χορτάριασε κ’ έγινε βοσκοτόπι.

Κι ο μέγας Έρωτας μακριά και είν’ άβουλος ο άντρας

κι άπραχτος, και στο πλάι του χαμοσυρτή η γυναίκα

κυρά της έχει τη σκλαβιά και δούλο της το ψέμα.

Σβυσμένες όλες οι φωτιές οι πλάστρες μεσ’ τη Χώρα.

Τραγούδι των ηρώων! Εμπρός, τραγούδι των ηρώων!

Απάνου από τ’ απόσταχτα, άναψε, ώ φλόγα, λάμψε.

Κανένα χέρι δε θα ιδής απάνου σου ν’ απλώση,

να θρέψη σε, να ζεσταθή, να πάρη απ’ το θυμό σου,

να σπείρη σε στην εκκλησιά, στον κλίβανο, στο σπίτι,

να σε φωλιάση στην καρδιά, στο κάστρο, στ’ αργαστήρι.

Φλόγα, εσύ τότε αβοήθητη κ’ έρμη εσύ φλόγα, κρύψου,

Και κάμε τη μνημούρι σου τη στάχτη, και μη σβύσης!

Γιατί θα ρθή κάποιος καιρός, και κάποια αυγή θα φέξη,

και θα φυσήξη μια πνοή μεγαλοδύναμη· άκου!
Από ποιο στόμα ή από ποιο χάος θα χυθή; Δεν ξέρω.

Μπορεί από την ανατολή, μπορεί κι από τη δύση,

ποιος ξέρει μην απ’ το βοριά, μην απ’ τα μεσημέρια∙

τάχα θα βγή απ’ τα τάρταρα, για θα ριχτή από τ’ άστρα;

Δεν ξέρω· ξέρω πώς θα ρθή, και με το πέρασμά της,

μέγα και θείο και μυστικό κι αξήγητο, θα σκύψουν

οι κορφές όλες, οι φωτιές θα ξαναδώσουν όλες.

Στην εκκλησιά, στον κλίβανο, στο σπίτι στ’ αργαστήρι,

στο κάστρο, στην καρδιά, παντού, στ’ αποκαΐδια, απρίλης!

Και σα θεών αγάλματα θαματουργά πλασμένα

να ηχολογάνε μουσικά, σαν τα φιλή ο κύρ Ήλιος,

και σα χλωρά ισκερόδεντρα που δεν τους απολείπουν

ζαχαροστάλαχτοι καρποί χειμώνα καλοκαίρι,

νά! να! ο ψωμάς, και να ο χαλκιάς, να και η γυναίκα, νάτα,

τα παλληκάρια, οι λειτουργοί, να του ρυθμού οι τεχνίτες,

του Λόγου να οι προγήτες!

Κι όταν τριγύρω σου οι φωτιές ανάψουν πάλε οι πλάστρες,

ξαναζωντάνεψε κ’ εσύ και ρίξου, ώ φλόγα, ώ φλόγα,

και κύλησε και πέρασε στα διάπλατα της χώρας,

και στης ψυχής τ’ απόβαθα, και πλάσε τα και ζήσ’τα,

γιομάτα ροδοκόκκινα παιδιά τα καρδιοχτύπια,

και πλάσε τους και ζήσε τους κάποιους καημούς πατέρες,

και κάποιες γνώμες πλάσε τις και ζήσε τις μητέρες,

και κάμε αδέρφια τα όνειρα και τα έργα! Εμπρός, τραγούδι!

Σβυσμένες όλες οι φωτιές, τραγούδι των ηρώων!

30 του Οχτώβρη 1902

Πρόλογος στο ποίημά του

«Η Φλογέρα του Βασιλιά»
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ΑΥΤOI ΠOY EΦΥΓΑΝ

Στις 25 Αυγούστου

2014, έφυγε από

κοντά μας και ετάφη

την 26 Αυγούστου 2014

στο Κοιμητήριο Παπά-

γου, ο Αντιστράτηγος ε.α. Ιωάννης Αραμπατζό-

γλου. Ο εκλιπών γεννήθηκε στην Νέα Ιωνία Αττι-

κής το έτος 1929. Το 1948 εισήχθη στη Στρατιωτι-

κή Σχολή Ευελπίδων από την οποίαν απεφοίτησε

το 1950, όταν και ονομάσθηκε Ανθυπολοχαγός

Πεζικού. Προήχθη μέχρι και του βαθμού του Αντι-

στρατήγου εν ενεργεία.

Κατά την διάρκειαν της υπηρεσίας του στο

Στρατό, φοίτησε, πλην της ΣΣΕ, σε όλα τα Σχολεία

Πεζικού, στη Σχολή Πληροφοριών, στη Σχολή Ξέ-

νων Γλωσσών, στην Αν. Σχολή Πολέμου, στην

Σχολή Πολέμου του Ναυτικού και στην Σχολή

Εθνικής Αμύνης. Επίσης, φοίτησε σε όλα τα Σχο-

λεία Ειδικών Δυνάμεων της Ελλάδας και στην

Σχολή Αλεξιπτωτιστών, καθώς και στο Σχολείο Ει-

δικών Δυνάμεων των ΗΠΑ (FORT BRAGG NORTH

CAROLINA).

Διοίκησε την Δ’ Μοίρα Καταδρομών, το 2ον

Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών, την ΙΙΙη Μεραρχία Ειδι-

κών Δυνάμεων, την Χ Μεραρχία Πεζικού, το Β’ Σώ-

μα Στρατού και το Δ’ Σώμα Στρατού.

Υπηρέτησε σε σημαντικές θέσεις Επιτελείου,

μεταξύ των οποίων Διευθυντής 3ου ΕΓ της Διοική-

σεως Καταδρομών του Αρχηγείου Στρατού και

Επιτελάρχης της ίδιας Διοικήσεως, Α’ Βοηθός Επι-

τελάρχου του Δ’ ΣΣ, Επιτελάρχης της ΣΔΑ και

Στρατιωτικός Ακόλουθος στην Ελληνική Πρε-

σβεία στο Κάιρο.

Για τις υπηρεσίες που προσέφερε προς την Πα-

τρίδα, τιμήθηκε με πολλά παράσημα και μετάλ-

λια: Χρυσό Σταυρό του Βασιλικού Τάγματος του

Φοίνικος, Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Δ’, Γ’ και Α’

Τάξεως, Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Γεωργί-

ου του Α’, Σταυρό των Ανωτέρων Ταξιαρχών του

Τάγματος του Φοίνικα και Ταξιάρχη του Τάγματος

της Τιμής.

Τον εκλιπόντα απεχαιρέτησε εκ μέρους των

συμμαθητών του της Τάξεως 1950 της ΣΣΕ, ο Υπο-

στράτηγος ε.α.  Δημ. Φούγιας.

Ο Ιωάννης Αραμπατζόγλου, υπήρξε διακεκρι-

μένο στέλεχος των Ειδικών Δυνάμεων στις οποίες

προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες επί πολλά έτη.

Άνθρωπος ακεραίου χαρακτήρα, απόλυτα ηθικός

και χωρίς ίχνος φθόνου: ουδέποτε ακούστηκε να

διατυπώνει κριτική ή κακό λόγο για οποιονδήπο-

τε, έντιμος μέχρι σχολαστικότητας, δίκαιος, ευ-

φυής με οξεία και πρακτική αντίληψη, με ευρεία

και βαθιά κατάρτιση, σοβαρός, λεπτός και εξαιρε-

τικά ευγενής στους τρόπους του, χαμηλών τόνων

αλλά και ηρέμως στιβαρός, αποφασιστικός και

σταθερός στις αποφάσεις του. Ήταν χαρακτηρι-

στική η ήρεμη, χωρίς την ελάχιστη ύψωση του τό-

νου της φωνής ή άλλη ενισχυτική χειρονομία,

διατύπωσή του: «Ελήφθη απόφαση! Ας μην σπα-

ταλούμε άλλο χρόνο σε συζητήσεις»· αυτό σή-

μαινε ότι ήταν σαφής η απόφαση και δεν υπήρχε

περιθώριο να αμφισβητηθεί, αλλά μόνον να εκτε-

λεσθεί στο ακέραιο. Διακρινόταν πάντοτε στο

υπηρεσιακό, αλλά και το κοινωνικό του περιβάλ-

λον.

Στρατηγέ Αραμπατζόγλου

Υπήρξες υποδειγματική προσωπικότητα, θαυ-

μάσιος άνθρωπος, λαμπρός Αξιωματικός και εξαί-

ρετος Καταδρομέας.

Τώρα που μας αφήνεις για να ακολουθήσεις την

«μακαρία οδό» προς τον Θεό, το «ισοζύγιο» του βί-

ου σου εμφανίζεται σαφώς και κατά πολύ θετικό,

ενεργητικό.

Θα σε θυμόμαστε πάντοτε!

Ευχόμαστε ο Θεός να σε αναπαύσει και να πα-

ρηγορεί τους οικείους σου, την εξαίρετη σύζυγό

σου Αικατερίνη, η οποία και έφερε αγόγγυστα και

με πολλή στοργή και το βαρύ φορτίο της κατά τα

τελευταία χρόνια σοβαρής περιπέτειας της υγεί-

ας σου, τους τρεις λεβέντες γιους σου, όλους

τους φίλους σου και τους θαυμαστές σου.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.

Αιωνία σου η μνήμη.

Υποστράτηγος ε.α. Κων. Γεωργαντάς

Αντιπρόεδρος της

Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών

Την 14 Σεπτεμβρίου 2014, απεβίωσε ο Υπο-

στράτηγος ε.α. Δημήτριος Προβατάς (Δια-

βιβάσεων), Ιερολοχίτης και μέλος της Λέσχης

μας. Ετάφη την 15 Σεπτεμβρίου 2014 στο Κοι-

μητήριο Παπάγου.

Ο εκλιπών, γεννήθηκε το 1922 στο Νέο Φά-

ληρο. Το 1940 εισήθχη στη Στρ. Σχολή Ευελπίδων και το 1943 ονομάσθη-

κε Ανθυπολοχαγός.

Προήχθη μέχρι του βαθμού του Υποστρατήγου.

Έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις 1941-1944 (Μάχη της Κρήτης - Ιερός Λό-

χος) και στον Αγώνα για την καταστολή της Κομμουνιστικής Ανταρσίας.

Διετέλεσε Διοικητής Διαβιβάσεων της ΧΙΜΠ, Αρχηγός «Ρ» κλάδου της

ΚΥΠ, Δκτής Συγκροτήματος «Ρ», Δκτής ΣΔΙΑ.

Υπηρέτησε σε Επιτελικά Γραφεία (ΓΕΣ/Α4/3ον Τμ.ΑΣΣ/2ον ΕΓ,

ΝΑΤΟ/Στρ. Σμύρνης/Επιτ. Διαβιβάσεων, ΣΟΑΜ/Υπασπιστής Βασιλέως, Δι-

εύθυνση Διαβιβάσεων ΓΕΣ/4ο Γρ., ΓΕΕΘΑ/Α’ ΜΕΟ/Α2.

Κατά την διάρκειαν της σταδιοδρομίας του, φοίτησε στα Σχολεία του

Όπλου του (Διαβιβάσεων), στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Τεθωρακισμένων,

στην Σχολή Γεν. Μορφώσεως, στη Σχολή Ξένων Γλωσσών, στην Αν. Σχο-

λή Πολέμου, στη Σχολή Εθνικής Αμύνης και στη Σχολή Διαβιβάσεων του

Στρατού των ΗΠΑ.

Δια τις υπηρεσίες που προσέφερε, τιμήθηκε με τα ακόλουθα μετάλλια

και παράσημα: Αναμνηστικό Μετάλλιο Εκστρατείας 1940-1941, Αναμνη-

στικό Μετάλλιο 1941-1945, Μετάλλιο Εξαιρέτων Πράξεων, Παράσημο

του Χρυσού Σταυρού του Βασιλικού Τάγματος του Φοίνικος, Χρυσό Σταυ-

ρό του Γεωργίου του Α’, Αναμνηστικό Μετάλλιο Εθνικής Αντιστάσεως

1941-1945, Σταυρός των Ταξιαρχών του Βασ. Τάγματος του Φοίνικα, Με-

τάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Β’ Τάξεως, Σταυρός Ταξιαρχών του Βασ. Τάγ-

ματος του Γεωργίου του Α’, Πολεμικός Σταυρός Γ’ Τάξεως.

Ήταν μέλος της Αθηναϊκής Λέσχης.

Εκ μέρους της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, τον νεκρό απε-

χαιρέτησε ο Αντιστράτηγος ε.α. Κων. Κόρκας, Επίτιμος Δκτής Στρατιάς, ο

οποίος εξήρε την εργατικότητα και το δια την υπηρεσίαν ενδιαφέρον

του, το εξαίρετον πνεύμα συνεργασίας μετά των συναδέλφων του που

τον διέκρινε, καθώς και την ενεργόν συμμετοχή του στις πολεμικές περι-

πέτειες της πατρίδας μας κατά την θυελλώδη δεκαετία 1940-1950.

Στη Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, πάντοτε θα θυμόμαστε την

προθυμία του, το κομψό παρουσιαστικό του, την ευγένεια των τρόπων

του και γενικά την αρχοντική στάση του.

Ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει και ο Θεός να

παρηγορεί τους οικείους του.

Καλό σου ταξίδι Στρατηγέ!

Αντιστράτηγος ε.α.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

Υποστράτηγος ε.α.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ

Κυκλοφορούν συχνά από τ’ Αρχαία χρόνια, ως σήμερα,

απόψεις για πρόσωπα, πράγματα, γεγονότα, που έχουν

κάποια αληθοφάνεια και που αν γίνουν πιστευτά, προκαλούν

ζημίες, αδικούν εκείνους ή εκείνα στα οποία αυτές αναφέρον-

ται. Σκοπίμως διαδίδονται, εν γνώσει της αναληθείας των.

ένα τυχαίο παράδειγμα, είναι, η ευρέως γενομένη πιστευτή

θεωρία, ότι τα Ομηρικά Έπη (Ιλιάδα και Οδύσσεια εξ 28.000

δεκαπεντασυλλάβων στίχων), δεν γράφηκαν από ένα πρόσω-

πο. Αλλά αποτελούν μεμονωμένα τραγούδια, που... ένας τυ-

φλός, ονόματι «Όμηρος», τα συνέλεξε και έκανε τις ραψω-

δίες... Ενώ, έχει πλέον αποδειχθεί περιτράνως από σοβαρές

μελέτες, ότι τα «Ομηρικά Έπη», γράφηκαν από το ίδιο πρό-

σωπο. Κι αυτό είναι ο ίδιος ο Οδυσσέας. Κανένας άλλος δεν

θα γνώριζε τόσα πολλά για τον Πόλεμο στην Τροία και για τη

ζωή του ίδιου του Οδυσσέως. Και ως σοβαρό στοιχείο προ-

έβαλλαν, οι διάφοροι, ότι «ήταν αδύνατο ένας άνθρπωος, να

γράψει ένα τέτοιο ογκώδες έργο και με τέτοιο Θείο κάλ-

λος...». Αυτά τα έλεγαν και τα λένε, γιατί πίστευαν και πι-

στεύουν ότι πολλοί τα έχουν γράψει, ή το’παν και το λένε σκο-

πίμως για ν’ αμφισβητηθεί του ενός το Θείο Πνεύμα, μει-

ώνοντας παράλληλα του πνεύματος τα ύψη, που στον Ελληνι-

κό λαό όλον κυριαρχούσε, αμέτρητους αιώνες πριν, λαοί που

τότε άλλοι, ή διόλου δεν υπήρχανε, ή βάρβαρα φερόνταν.

Απεδείχθη ότι ήταν δυνατόν ένα άτομο να γράψει 28.000 δε-

καπεντασύλλαβους στίχους, αφού σήμερα κυκλοφορεί Επικό

ποίημα, με 39.000 δεκαπεντασύλλαβους στίχους, με ποιητική

αξία και ιστορική πιστότητα.

Στο παράδειγμά μας, αυτό, βάλλεται η ατομική ικανότη-

τα... και προβάλλεται η συλλογική προσπάθεια, για τους πιο

πάνω λόγους.

Δεύτερον παράδειγμα, είναι αυτό, του Έπους του 1940 που

διαδίδεται, για τον αείμνηστο ήρωα Στρατηγό Κατσιμήτρο

Χαράλαμπο, διοικητή της VIIIης Μεραρχίας, η οποία αντιμε-

τώπισε νικηφόρως τις ισχυρότατες Ιταλικές δυνάμεις.

Διαδίδουν, ότι ο αείμνηστος Στρατηγός, «απείθησε στις εν-

τολές του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στον Αρχηγό Αντι-

στράτηγο, αείμνηστο Αλέξανδρο Παπάγο και κατέλαβε την

αμυντική γραμμή, Ελάια - Καλαμά, «παρά τις εντολές του...».

Μ’ αυτά, θέλουν να πουν, ότι το Έπος οφείλεται στον Στρα-

τηγό Κατσιμήτρο, διότι «απείθησε» στις εντολές του Παπά-

γου, και να φανεί ότι υπήρχε τότε, μια «ανάξια πολιτική και

στρατιωτική ηγεσία». Έτσι συμφέρει κάποιους να το διαδί-

δουν...

Το διαδιδόμενο της «απείθιας» μόνο γέλωτα προκαλεί. Πα-

ραθέτουμε ολίγα περί αυτού, κάμνοντας χρήση τμημάτων,

γραφομένων στο βιβλίο του Στρατηγού Κατσιμήτρου, με τίτλο,

«η Ήπειρος προμαχούσασ», εκδόσεις ΔΙΣ/ΓΕΣ 1982. Γράφει

ο Στρατηγός:

Σελ. 52. Από του 1939, συγκροτήθηκε ειδική Επιτροπή οχυ-

ρώσεως, που κατόπιν λεπτομερούς μελέτης του εδάφους, τό-

σον επί της μεθορίου από Κονίτσης μέχρι Ηγουμενίτσης, όσον

και επί της τοποθεσίας αντιστάσεως Ελαία - Καλαμά, κατήρ-

τισε το πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων.

Σελ. 39. Σχέδια ενεργείας: ΙΒ, ΙΒα, ΙΒβ και άλλες Οδηγίες.

Στα σχέδια αυτά, με εναλλακτικές λύσεις για τη Ζώνη Ευθύ-

νης της Μεραρχίας, διαλαμβάνεται και η αποστολή της Με-

ραρχίας. Να μια τηλεφωνική διαταγή του ΓΕΣ προς τον

Στργόν Κατσιμήτρον: «Η Κυβέρνηση, εν όψει ενδεχομένης ει-

σβολής του Ιταλικού Στρατού εις το ημέτερον έδαφος, εξου-

σιοδοτεί τον Διοικητήν της Μεραρχίας να επιστρατεύσει ταύ-

την και δίδει αυτώ την εντολήν να αποκρούσει δια των

Όπλων, πάσαν απόπειραν εισβολής...».

Σελ. 37. Ο Διοικητής της Μεραρχίας εδήλωσε, ότι έχει απο-

φασίσει να αντιτάξει σταθεράν άμυναν επί της τοποθεσίας

Ελαίας, άνευ ιδέας υποχωρήσεως και προς ενίσχυσή του, ζη-

τεί την κάλυψιν του δεξιού του πλευρού, δια προωθήσεως μο-

νάδων του Β’ Σώματος Στρατού εις την περιοχήν Μέτσοβον -

Κεράσοβον Κονίτσης. Ο Διοικητής του Β’ ΣΣ, συνεφώνησε

προς τούτο και υπεσχέθη, ότι θα προωθήσει τας αναγκαίας

δυνάμεις... (Όλα αυτά γίνονταν προφανώς ύστερα από την έγ-

κριση του ΓΕΣ). Σε οδηγίες του ΓΕΣ 22 Αυγ. 1940, τονίζεται

ότι ο Μέραρχος δύναται να θέσει, τας δυνάμεις του, όπως αυ-

τός νομίζει καλύτερα (όρα βιβλ. σελ. 46).

Σελ. 42. Ο Διοικητής της Μεραρχίας, ενασκών την καλώς

εννοουμένην πρωτοβουλίαν, ως διοικητής της Μεγάλης Μο-

νάδος, έλαβε την απλουστέραν και σοβαροτέραν απόφασιν

κατά τας ιστορικάς εκείνας ημέρας. (Δηλ. έλαβε την απόφα-

ση, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, να αμυνθεί στην

Ελαία-Καλαμάς...).

Στα πιο πάνω, βλέπει κανείς κάποια απείθια; Η απόφασή

του (του Μεράρχου), να αμυνθεί όπου αμύνθηκε, ήταν μέσα

στα πλαίσια των διαταγών των προϊσταμένων του αρχών.

Τέτοιες ανυπόστατες αληθοφάνειες, σκόπιμα διαδιδόμε-

νες, αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει συνεχώς, η Ελλάδα (Ιν-

δοευρωπαίοι, Φαλμεράυερ, Σκοπιανό θέμα...). Γι’ αυτό, πρέ-

πει να ερευνούμε το κάθε τι κι ύστερα να παίρνουμε θέση.

Μετά τιμής

Ευσέβιος Βελ. Χούσος

+ Μόλις είχαμε λάβει το άρθρο αυτό, όταν ο Αντιστράτη-

γος Χούσος, εξεδήμησεν εις Κύριον. Η Λέσχη μας εκφρά-

ζει την βαθιά λύπη της και εύχεται ο Θεός να τον αναπαύ-

σει και να παρηγορεί τους οικείους του.

Το παρόν άρθρο δημοσιεύεται και ως μνημόσυνο του κα-

λό φίλου της Λέσχης μας.

ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΕΣ ΑΛΗΘΟΦΑΝΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΔΙΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ
Υπό Αντιστρατήγου ε.α.

Ευσεβίου Χούσου(+)
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Τα βουνά που υψώνονται αγέρωχα γύρω από το

χωριό Βούρμπιανη, αλλά και τα λαγκάδια που δια-

σχίζουν τις βουνοκορφές, αντήχησαν την 31-08-2014

από τα θούρια που εκπέμπονταν στο χώρο, με την ευ-

καιρία της ιστορικής για την Ελλάδα επετείου «αντηχεί

ο Γράμμος στα τραγούδια ξημερώνει λευτεριά, ξαναν-

θίζουν πάλι τα λουλούδια και φουντώνουν τα ξερά

κλαδιά».

Αυτή την επέτειο θέλησε η Ένωση Αποστράτων

Αξιωματικών Στρατού να τιμήσει, διοργανώνοντας τε-

λετές και στα δύο βουνά Βίτσι-Γράμμος, δίνοντας όμως

επίσημο χαρακτήρα σ’ ένα  από τα δύο εναλλάξ,

εφέτος είχε σειρά ο Γράμμος – όχι όμως στην κορυφή

λόγω δυσκολιών προσβάσεως.

Στην εκδήλωση του Γράμμου παρέστησαν: Το ΔΣ της

ΕΑΑΣ με τον πρόεδρο Υποστράτηγο Ε. Δανιά, Αντι-

στράτηγους Κ. Σκαρμαλιωράκη διευθύνοντα σύμβουλο,

Η. Παρασκευόπουλο, Αντισυνταγματάρχες Π. Κράγκαρη,

Χ. Ντούφα που είχε και την επιμέλεια του ταξιδιού, οι

τ. πρόεδροι Λέσχης Καταδρομέων-Ιερολοχιτών και Συν-

δέσμου ΣΕΘΑ Αντιστράτηγοι Γ. Παπαδόπουλος και Γ.

Λιάκουρης κεντρικός ομιλητής, ο βουλευτής Κ.  Μπαρμ-

παρούσης , ο τ. βουλευτής Αντιστράτηγος Α. Μπου-

λούκος, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Χ. Ια-

τρίδης μετά των τ. μελών ΔΣ Υποπτέραρχων (Ι) Μ.

Βρούβα Χ. Πυλούδη, η κυρία Α. Παπαθανασίου σύζυγος

του Ιερολοχίτη Αντιστράτηγου Π. Παπαθανασίου. Το

ΔΣ του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ιωαννίνων υπό τον Πρόεδρο

Αντιστράτηγο Δ. Κωστούλα που είχε την επιμέλεια της

εκδηλώσεως στο Γράμμο και ο τ. Πρόεδρος Υποστρά-

τηγος Δ. Τσότσης,  πολυπληθείς αντιπροσωπείες από

τα παραρτήματα ΕΑΑΣ Θράκης, Μακεδονίας, Θεσσαλίας,

Ηπείρου, Στ. Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νήσων, ο

Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομίας

Υποστράτηγος Θ. Αθανασίου, ο βετεράνος Κρητικός Κ.

Φατσέας με τις δύο εγγονές του, ο Πρόεδρος του

ΕΔΕΣ-ΕΟΕΑ Ιωαννίνων Υποστράτηγος Γ. Μπαφατάκης,

εκπρόσωποι Εφεδροπολεμιστικών Οργανώσεων και

Κοινωνικών Φορέων και πλήθος κόσμου από τα γύρω

χωριά.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε: θεία λειτουργία στον Ι.

Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Επιμνημόσυνη Δέηση

στον Ηρώον, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μη-

τροπολίτου Δροϊνουπόλεως Πωγωνιανής και Κονίτσης,

κ.κ. Ανδρέου προσφωνήσεις από τους προέδρους της

Κεντρικής Διοικήσεως της ΕΑΑΣ Υποστράτηγο Ε. Δανιά

και Αντιστράτηγο Δ. Κωστούλα του Παραρτήματος

Ιωαννίνων και πρόεδρο ΕΑΑΑ Αντιπτέραρχο Χ. Ιατρίδη,

εκφώνηση πανηγυρικού από τον Αντιστράτηγο Γ. Λιά-

κουρη, ομιλία από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη και

κατάθεση στεφάνων. 

Οι έγκριτοι ομιλητές Πρόεδροι των Ενώσεων Απο-

στράτων Αξ/κών, Πολεμικής Αεροπορίας και παραρτή-

ματος Ιωαννίνων, καθώς και ο κεντρικός ομιλητής,

αφού ευχαρίστησαν τους παρισταμένους για την πα-

ρουσία τους, ξεκίνησαν τις ομιλίες τους με αναφορές

στην ανάπτυξη της κομμουνιστικής ανταρσίας, με την

απόκρυψη από τους κομμουνιστές βαρέως και συγ-

χρόνου για την εποχή οπλισμού, παραβιάζοντας την

Συμφωνία της Βάρκιζας και Συμφωνίες Λιβάνου-Καζέρτας

που είχαν υπογράψει και οι ίδιοι, στις προθέσεις των

κομμουνιστών για βίαιη ανατροπή του καθεστώτος και

ένταξη της Χώρας μας στο «Σιδηρούν Παραπέτασμα»

με ότι αυτό συνεπάγονταν, οι ομιλητές αναφέρθηκαν

στην ομόνοια που επικράτησε μεταξύ των πολιτικών

ηγεσιών όλων των αποχρώσεων και στην από κοινού

αντιμετώπιση της κατάστασης, με συμπαράσταση σύσ-

σωμου του ελληνικού λαού.

Οι ομιλητές επισήμαναν ότι η εκδήλωση δεν έχει

σχέση με αναμόχλευση παθών, αλλά είναι εκδήλωση

Η 65η επέτειος των μαχών  Βίτσι-Γράμμου
με την παρουσία πλήθους προσκυνητών

Από τους Μανιάκους της Καστορίας, μέσω Μεσοποταμίας

- Καλοχωρίου - Νικολέρι, η Ε’ Μοίρα Καταδρομών ει-

σέρχεται και αυτή, στην περιοχή των επιχειρήσεων εκπορ-

θήσεως του Γράμμου.

Το βράδυ της 25ης, έχουσα προσπεράσει τις πλαγιές της

Αλεβίτσας, ύστερα από συνεχή πυρά προερχόμενα από τη

φοβερή Χελώνα και την Αλβανική μεθόριο, παίρνει θέσεις

εξορμήσεως, εναντίον των υψωμάτων ΟΤΟΡΙΤΣΕ - ΠΟΛΕ -

ΠΑΠΟΥΛΙ - 1531, έχουσα στο δεξιό της πορείας της το

ύψωμα Ψωριάρικα και, αριστερή προέκταση του τομέως

της, το ΤΑΜΠΟΥΡΙ - το ΓΚΑΖΙ, στην περιοχή ΤΖΑΡΝΟ, μέχρι

ψηλά στον ΑΓΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑ.

Με τον αγέρωχο Διοικητή μας, ΙΩΑΝ. ΜΑΛΛΙΚΟΥΡΤΗ, συγ-

κροτείται τριλοχία, με συντονιστή, τον σήμερα αείμνηστο

Στρατηγό και τότε Λοχαγό ΘΕΟΔ. ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΗ, προκειμένου

να καταληφθούν τα αναφερόμενα υψώματα και να προ-

στατευθή η παρόχθιος περιοχή του Αλιάκμωνα, για να δι-

ευκολυνθεί η προώθηση της 9ης Μεραρχίας ενεργούσης

κατά μήκος των Ελληνοαλβανικών συνόρων από ΜΟΝΟΠΥΛΟ

- ΣΛΗΜΝΙΤΣΑ - ΦΛΑΜΟΥΡΟ - ΠΟΡΤΑ ΟΣΜΑΝ - ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ -

ΓΚΟΥΜΠΕΛ, μέχρι το 2520 του Γράμμου.

Ο γράφων υπηρετεί ως έφεδρος Ανθ/γός διμοιρίτης, εις

τον 85 λόχο, με λοχαγό, τον ήρωα των Καταδρομών Σωτήρη

Αγραφιώτη. Επί του μετώπου του 85 λόχου, ευρίσκονται 5

όχυρα - πολυβολεία, με επικάλυψη αυτών από κορμούς

δέντρων μέχρι 5-6 σειρές.

Γενομένης συσκέψεως, απεφασίσθη, τα 3 από αυτά να

προσβληθούν από τη διμοιρία Κονταράκη και τα άλλα δύο

δεξιότερα από τη διμοιρία του Παναγ. Παπασυριόπουλου,

μακαρίτη σήμερα.

Με την έναρξη της εισβολής, η διμοιρία Κονταράκη χωρί-

ζεται σε 2 σκέλη. Το ένα σκέλος θα κτυπούσε τα δύο

αριστερά πολυβολεία και το άλλο δεξιότερα θα κτυπούσε

ομάδα, με επικεφαλής το λοχία Καρύδη.

Με χίλιες προφυλάξεις, σχεδόν αθόρυβα, πλησιάζουμε

τα εχθρικά πολυβολεία, αλλά δυστυχώς, ο αντίπαλος μας

αντελήφθη και ακολούθησε τιτανομαχία, με αντιδράσεις

έντονες και από τις δύο πλευρές. Μάχη φονική.

Επειδή τα προαναφερθέντα υψώματα, αποτελούσαν κλει-

διά για την άμυνα της τοποθεσίας, η συνεχής και αδιάκοπος

πίεσίς μας, τους ανησύχησε, καθ’ όσον κινδύνευαν από

στιγμή σε στιγμή, να εξουδετερωθούν.

Ο 83 λόχος που ενεργεί μαζί μας, έχει καθηλωθεί από τα

πυκνά πυρά των πολυβολείων και αδυνατεί να βοηθήσει.

Πιεζόμενος ο εχθρός αφόρητα, επιχειρεί σαν απελπιστική

λύση σωτηρίας, να μας εγκλωβίσει, με άλλες δυνάμεις

του, εκτός των πολυβολείων. Η μάχη συνεχίζεται αδιάκο-

πος.

Μέσα από τις συστάδες των δέντρων, αντιλαμβάνομαι

την προσπάθεια εγκλωβισμού μας. Απειλή σοβαρή, για

ολοκληρωτική καταστροφή μας.

Η εφεδρική διμοιρία Κοπανάκη, λόγω των πυκνών πυρών,

αδυνατεί να μας βοηθήσει, η δε εντολή του Αγραφιώτη

είναι «Κρατηθείτε, κρατηθείτε, ερχόμαστε».

Δυστυχώς όμως, η πλευροκόπηση συνεχίζεται και στενεύει

και μόνη σωτηρία παραμένει η προσπάθεια απεγκλωβι-

σμού.

Δίνω εντολή αναστροφής στο λοχία Καρύδη και το ίδιο

πραγματοποιώ και εγώ, στρέφοντας όλα τα όπλα εναντίον

των προσπαθούντων να μας εγκλωβίσουν.

Μέσα σε μια κόλαση πυρός, καταφέραμε να συγκρατή-

σουμε τους επιτιθέμενους, ενώ παραλλήλως καταφθάνει

και άλλη διμοιρία του λόχου, με τον αείμνηστον σήμερα, Κ.

Σαρήπαπα.

Με τη συγκράτηση των επιτιθέμενων, εξαπολύουμε νέα

επίθεση και με κραυγές στεντόρειες, πλησιάζουμε τα πο-

λυβολεία ρίπτοντες χειροβομβίδες από τις θυρίδες, οπότε

ο αντίπαλος γονατίζει και εγκαταλείπει τα πολυβολεία και

την γύρω περιοχή, γεμάτα νεκρούς και τραυματίες.

Το θέαμα είναι ανατριχιαστικό. Ο τόπος είναι γεμάτος

από ανθρώπινες σάρκες και σπασμένα μέλη.

Η πτώση των φρουρίων του εχθρού στο ΟΤΟΡΙΤΣΕ -

ΤΟΠΟΛΕ - ΤΟ ΠΑΠΟΥΛΙ - ΤΟ 1531, ανοίγει το δρόμο για το

απέναντι ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ - ΓΚΟΥΜΠΕΛ κ.λπ.Από τα δεξιά μας

και πίσω, οι άλλες μοίρες με τους λοκατζήδες τους, συνε-

χίζουν το κυνηγητό, αδιάκοπα.

Ο πόλεμος όμως έχει και συνέπειες και οι μάχες νεκρούς

και τραυματίες.

Στο ΠΑΠΟΥΛΙ - 1531 κόπηκε το νήμα της ζωής του αλη-

σμονήτου φίλου και συναδέλφου ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ

καθώς και του ηρωϊκού ΙΩΑΝΝΗ ΡΗΓΑ.

Ο αγέρωχος και ακατάβλητος Δημήτρης, αψηφώντας τον

κίνδυνο, ρίπτοντας χειροβομβίδες στις θυρίδες των πολυ-

βολείων, έρποντας στα χαμόκλαδα, βρίσκεται νεκρός στη

ρίζα ενός δέντρου, κτυπηθείς στο κεφάλι από ολμοβόλο,

καθώς και πιο κάτω στο πρανές, ο ηρωϊκός Ιωάννης Ρήγας.

Ύστερα τους σκεπάσαμε στην όχθη του Αλιάκμονα, μέχρι

να μεταφερθούν στην Καστοριά.

Όμως τώρα εδώ, θα επαναλάβω κάτι που έχω ξαναγράψει.

Την εικόνα και τη θλίψη του ήρωα των Καταδρομών, του

αλησμονήτου συμπολεμιστή και φίλου, σήμερα μακαρίτη,

Ανθ/γού ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Απεσύρθη λίγο πιο κάτω από τη θέση των νεκρών, τους

κτύπησε και τους δυο ελαφρά στο μάγουλο, χωρίς να ψι-

θυρίσει λέξη.

Τώρα ο ψίθυρος των ανέμων στις πλαγιές του Γράμμου,

ας μεταφέρει το ψέλλισμα της ευγνωμοσύνης μας.

ΛΟΚΑΤΖΗΔΕΣ - ΓΙΓΑΝΤΕΣ

Σας θυμόμαστε όλους πάντα με συγκίνηση.

Τα χρόνια πέρασαν, αλλά για όσους ακόμα επιζούμε,

η μνήμη παραμένει ζωντανή, σαν χθες.

ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ & ΙΩΑΝΝΗ ΡΗΓΑ

ΑΙΩΝΙΑ ΣΑΣ Η ΜΝΗΜΗ

Κ.Κ.

+ Κωνσταντίνος Κονταράκης

(Ενώ η εφημερίδα μας ήταν στο Τυπογραφείο, ο φλογερός

μέχρι την τελευταία του πνοή Καταδρομέας, Εφ. Υπολοχαγός

Κων. Κονταράκης, μας άφησε και αναχώρησε για το μεγάλο

ταξίδι. Αιωνία του η μνήμη.

Εκτενές σημείωμα θα δημοσιεύσουμε στο επόμενο φύλλο

της εφημερίδας μας).

Αναμνήσεις ενός Καταδρομέα

Υπό του υποστρατήγου ε.α

Ιωάννη Δάφνη

Η Ε’ Μοίρα Καταδρομών στο Γράμμο

Μάχες ΟΤΟΡΙΤΣΕ - ΠΟΛΕ - ΠΑΠΟΥΛΙ - 1531

Συνέχεια στη σελίδα 8

Ελαχίστη προσφορά,
στη μνήμη των ηρώων

ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ
και ΙΩΑΝΝΗ ΡΗΓΑ,

που έχασαν τη ζωή τουςστο ΠΑΠΟΥΛΙ και το 1531, χάριντης σωτηρίας της πατρίδας



Σήμερα βρήκα τη δύναμη να γυρίσω μία

σελίδα από το βιβλίο που έχω γράψει

κατά την περίοδον 1946-1949. Αυτό το βιβλίο

το έχω φυλάξει μέσα στην ψυχή μου και όποτε

βρω τη δύναμη,γυρίζω μία σελίδα. Μία πε-

ρίοδος που άφησε πίσω της πόνους, δάκρυα

και ξερίζωμα. Και άλλοι πόλεμοι άφηναν δά-

κρυα, πόνους και δυστυχία, δεν άφηναν χαρές,

αλλά το κακό που άφησε αυτός ο πόλεμος,

καλύτερα να μην το περιγράψω...

Περίοδος 1948, Κάτω Νεστόριο, στη γέφυρα

του Αλιάκμωνα. Περνάμε το πλατύ μέρος του

ποταμού και προχωρούμε βορειοδυτικά. Αυτή

η περιοχή έβραζε σαν καζάνι κατά τον μήνα

Ιούνιο. Δυτικά του ποταμού, υπήρχε ένας δρό-

μος που τον είχε φτιάξει ο Στρατός, για να

τροφοδοτεί τα προκεχωρημένα τμήματα. Αυτόν

το δρόμο προς την κάθοδον, είχε πάρει η δι-

μοιρία μας, για να βρούμε ένα μέρος που να

μας παρέχει κάλυψη, αλλά και απόκρυψη,

για να κλείσουμε για λίγο τα μάτια μας, γιατί

την περίοδο εκείνη, ο ύπνος ήταν πολυτέλεια.

Θα μου πείτε: «Και ποιός είχε όρεξη για

ύπνο;» Πάγωσε το αίμα μας σ’ αυτό που αντι-

κρύσαμε. Οι τραυματιοφορείς κατέβαζαν έναν

Λοχαγό τραυματία. Τέτοιο τραυματισμό δεν

είχε ξαναδεί. Ήσαν κομμένα και τα δύο του

πόδια και το ένα χέρι. Ο τραυματισμός του

προήλθε από νάρκες Γερμανικού τύπου Σου-

μάιν (ειδικές νάρκες εναντίον προσωπικού...).

Όταν μας είδε, φώναξε δυνατά, να του ρί-

χναμε μία σφαίρα, να τελείωνε τη ζωή του.

Πράγματι, ήταν πολύ λυπηρό να βλέπεις έναν

αξιωματικό να σε παρακαλεί να τον σκοτώσεις.

Για να αντιδρά έτσι, θα έπρεπε να πονούσε

πολύ. Πήρα την πρωτοβουλία και του είπα:

«Οι σφαίρες μας δεν είναι για παλληκάρια

σαν εσένα, είναι για τους συμμορίτες, δεν

είναι για ήρωες. Βούρκωσαν τα μάτια του,

αλλά και τα δικά μου. Ακόμη και τώρα, όταν

το θυμάμαι, νιώθω πόνο στην ψυχή μου.

Συνεχίσαμε την κάθοδο και βρήκαμε το μέ-

ρος που μας παρείχε πλήρη κάλυψη και από-

κρυψη. Είχε και ένα πελώριο δένδρο, δρυς.

Εγώ διάλεξα τη ρίζα του δένδρου. Δεν θυμάμαι

αν εκοιμήθηκα και πόση ώρα πέρασε, όταν

από το μέρος του Αλιάκμονα άκουσα κάποιον

μικρό κρότο, δεν ξέρω αν και άλλοι συνάδελφοι

τον άκουσαν. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ενερ-

γούσαμε ψύχραιμα, μέχρι να εξακριβώσουμε

τι είναι. Ξαφνικά πρόβαλε ένα γυναικείο κε-

φάλι που τραβούσε μουλάρι ή γάιδαρο, δεν

θυμάμαι. Την γνώρισα, ήταν από το Κάτω

Νεστόριον όπου διατηρούσε καφενείο και

πρέπει να την γνώριζαν και άλλοι συνάδελφοι.

Σ’ αυτό το μέρος ερχόταν και μάζευε ξύλα

για τον χειμώνα. Αυτές τις δουλειές τις κάνουν

γυναίκες, γι’ αυτό, μη και αλλού πάει ο νους

σας. Χωρίς να με βλέπει, σηκώθηκα και όταν

γύρισε και με είδε, πρέπει να τρόμαξε πολύ

διότι η λέξη που βγήκε από το στόμα της,

ήταν πολύ σιγανή, λέγοντας: «Εσύ κάτω απ’

αυτό το δέντρο, όπως βλέπεις εγώ είμαι»...

Την κοίταξα λίγο επίμονα και είδα πως τα

μάτια της είχαν δακρύσει. Εκείνη τη στιγμή,

χωρίς να το θέλω, έμεινα ακίνητος, μου κόπηκε

η αναπνοή και κρατούσα σιγή, για κάτι που

δεν ήξερα. Είχαν σηκωθεί κι άλλοι συνάδελφοί

μου. Πολλοί την γνώριζαν λόγω του καφενείου

που διατηρούσε. Πλησίασε κοντά μας και

αφού μας ευχήθηκε, με το καλό να πάμε στα

σπίτια μας, μας διηγήθηκε κάτι που είχε γίνει

το 1940. Τα Ιταλικά αεροπλάνα, πήγαν να

βομβαρδίσουν το Νεστόριον και κάτω από το

δένδρο ήταν ένας στρατιώτης, που δεν φοβή-

θηκε, βγήκε στο ξάστερο με το όπλο του και

άρχισε να πυροβολεί τα αεροπλάνα. Κάποια

ριπή τον άφησε νεκρό και ήρθαν κορίτσια

από το Νεστόριο, τον πήραν και τον έθαψαν

εκεί. Κοιταχτήκαμε όλοι στα μάτια... τις σκέψεις

μας, είναι περιττό να τις περιγράψω. Τότε

γύρισα και είδα το δένδρο διότι μέχρι εκείνη

τη στιγμή, δεν είχα προσέξει ότι πράγματι

ήταν πελώριο και καταπράσινο, οι δε κλώνοι

του ήσαν έτοιμοι να σ’ αγκαλιάσουν και να

σου πουν: πως μεγάλωνε με το αίμα ενός

ήρωα που δεν λογάριασε τον θάνατο υπα-

κούοντας στο Σύνταγμα και στον όρκο που

είχε δώσει: «Ορκίζομαι να φυλάττω με πίστη

την Πατρίδα μου»... Και εμείς αυτό πράξαμε.

Υπακούσαμε εις το Σύνταγμα και τους Νόμους

της Πατρίδος μας. Και δένδρα είναι χιλιάδες

και πελώρια και έτοιμα να μιλήσουν στους δια-

βάτες που περνούν και να τους πουν πως μείναμε

πιστοί στον όρκο που δώσαμε, να υπακούωμεν

εις τους Νόμους του Έθνους μας.

Αναγνώστη, εσύ που θα διαβάσεις αυτές

τις γραμμές, να ξέρεις ότι αυτούς τους νεκρούς

τους πήραμε μαζί μας και πιστεύω πως κανένας

δεν τους πρόδωσε, τους έχουμε πάντα κοντά

μας, δεν τους βγάλαμε ούτε στιγμή από την

ψυχή μας, σε όποια αδικία κι αν αντιμετωπί-

σαμε. Και πολλές φορές τα βέλη έρχονται σε

τέτοιο βαθμό που μονολογούσα λέγοντας πως

αυτοί δεν πρέπει να είναι Έλληνες, πρέπει

να εκμεταλλεύονται καταστάσεις για να γε-

μίζουν τις τσέπες τους. Αυτοί είναι οι μεγαλύ-

τεροι εχθροί της Πατρίδος μας, σε όποια

χώρα κι αν ανήκουν.

Αλλά, μια και ευρίσκομαι στην περιοχή του

Νεστορίου, για να μην ξαναγυρίζω θα σας

κάνω μία ξενάγηση, για όσους βεβαίως έχουν

περάσει από αυτά τα μέρη - θα τους θυμήσω -

μπορεί να τα διαβάσει και κανένας παλαιός συ-

νάδελφός μου και είμαι βέβαιος πως θα πονέσει,

όπως κι εγώ αυτήν την στιγμή που τα γράφω.

Άνω Νεστόριον, παίρνουμε τον δρόμο που

βγαίνει έξω από το χωριό και τραβά βόρεια,

δεν θυμάμαι σε πόση απόσταση από το χωριό

και πόσο δρόμο θα διανύσουμε για να φθά-

σουμε σε σημείο που στο αριστερό μας χέερι,

σταματάμε, κοιτάζουμε δυτικά και βλέπουμε

το περιβόητο Μπούφη. Γι’ αυτό πρέπει να

γράψω μία σελίδα, αλλ’ επειδή όμως σας

κάνω ξενάγηση, συνεχίζω. Προχωρούμε όλο

βόρεια, αλλά και λίγο δυτικά, στο αριστερό

χέρι, μεταξύ Μπούφη και Αμούδα, είναι ένα

ύψωμα που και αυτό το είχαν οχυρώσει καλά

και πρέπει να το έλεγαν κι αυτό «Ανώνυμο»,

μπροστά μας και δεξιά είναι η Αμούδα που ο

δρόμος περνά ανάμεσα στα δύο υψώματα,

απ’ ό,τι θυμάμαι βέβαια, η Αμούδα την μεγα-

λύτερη δύναμη πυρός την είχε ανατολικά στην

οροσειρά Αγία Κυριακή - Αγία Ελεούσα -

Τρίλοφο και άλλα υψώματα που δεν θυμάμαι

το όνομά τους. Συνεχίζουμε τον δρόμο, μπροστά

μας τώρα είναι η Αλεβίτσα. Εδώ έγινε γερό

πανηγύρι, αλλά συνεχίζω...

Ο δρόμος περνά δίπλα, κατηφορίζουμε και

μπροστά μας βρίσκουμε το χωριό Λειβαδό-

τοπος. Εδώ θα σταθούμε διότι είναι το τελευ-

ταίο Ελληνικό χωριό που χωρίζει την Ελλάδα

από την Αλβανία, μετά από λίγο αρχίζει η νε-

κρά ζώνη. Απ’ αυτήν την ζώνη περνούσαν τα

Ιταλικά αεροπλάνα και βομβάρδιζαν τα Ελ-

ληνικά χωριά. Και οι Έλληνες στρατιώτες

δεν λογάριαζαν τον θάνατον και τους έριχναν

με τα όπλα τους, όπως ο ηρωϊκός στρατιώτης

του Νεστορίου.

Δυτικά και αριστερά του Λειβαδότοπου

διακρίνεται το 2520, το περιβόητο Τσάρνο,

το 1949, τον Αύγουστον, στις γενικές επιχει-

ρήσεις, ήξερε ο στρατός ότι λόγω του όγκου,

ήταν πάρα πολύ οχυρωμένο και ήταν και το

τελευταίο ορεινό προς την Αλβανία, και το

τελευταίο οχυρό για τους συμμορίτες. Ο Στρα-

τός έκανε γενική επίθεση σε μήκος και βάθος.

Η Μοίρα μου είχε κάλυψη τα πλευρά βορει-

οδυτικά του Τσάρνο, προς την μεριά της Αλ-

βανίας. Έκανε αποκοπή τυχόν ενισχύσεων

από το έδαφος της Αλβανίας, ενώ δεν πέρασε

ούτε κουνούπι. Το μόνο που θυμάμαι καλά

είναι ότι ακόμη έχω πρόβλημα στ’ αυτιά μου

από τις εξορμήσεις που έκαναν. Μια δόση

μας έριξαν πάνω από 500 μπαζούκας. Ακόμη

σφυρίζουν τα αυτιά. Εδώ δεν θυμάμαι και

δεν ξέρω εάν ήταν άλλη διμοιρία στις επιχει-

ρήσεις Τσάρνο ή διλοχία, διότι την ίδια ημέρα

χτύπαγαν Γράμμο και Βίτσι.

Στο τέλος των επιχειρήσεων και με την πά-

ροδον του χρόνου, είχε μεγάλη ανάπτυξη η

περιοχή αυτή, χάρη στην κατεργασία της γού-

νας. Το μάθαινα και χαιρόμουν βεβαίως και

μονολογούσα ότι, αυτή η πρόοδος ανήκει

στους νεκρούς μας. Ας είναι ελαφρύ ο χώμα

που τους σκεπάζει.

Ας γυρίσουμε στον Λειβαδότοπο και την

πόρτα που χωρίζει η Ελλάδα από την Αλβανία.

Πράγματι, απ’ αυτή την πόρτα πέρασε ο Ιτα-

λικός στρατός και μπήκε στην Ελλάδα. Απ’

αυτή την πόρτα έμπαινε και ο «δημοκρατικός

στρατός» - οι συμμορίτες και χτύπαγαν την

Ελλάδα που την υπερασπιζόταν ο Εθνικός

Στρατός. Απ’ αυτήν την πόρτα ο «Δ.Σ.Ε.» μπήκε

και ξαναπήρε ωρισμένα υψώματα και φυλάκια

που τα υπερασπίζετο ο Εθνικός Στρατός.

Από την μεριά του Λειβαδότοπου, έμπαινε

και έβγαινε ο συμμοριτοστρατός. Απ’ αυτήν

την πόρτα περνούσαν και τους βιαίως επι-

στρατευθέντες και τα παιδιά που έπαιρναν

από την αγκαλιά της μάνας τους που το δάκρυ

και ο στεναγμός έχει μπει βαθειά στην γη και

θα αργήσει να βγει.

Εγράψατε πώς θα σας τιμούν για πολλά

χρόνια τα παιδιά που ήσαν στο αντάρτικο.

Αυτά να τα πείτε αλλού, όχι σε εμάς που

ζήσαμε σ’ αυτήν την φοβερή περίοδο. Εύχομαι

στον Παντοδύναμο Θεόν, να μην ξανάρθει

ποτέ πια άλλη τέτοια κατάρα στην Πατρίδα

μας. Τώρα όπως και να το πούμε, το κακό

έχει γίνει και ό,τι και να γράψεις, είναι σαν

την παροιμία:

«Τον αράπη κι αν τον πλένεις, το σαπούνι

σου χαλάς»...

Τέλος η ξενάγησις.
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ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Μέλους της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών

Θεωρώντας δεδομένη και θερμή την Αγάπη σας και το ενδιαφέρον σας για την Λέσχη

Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, αφού λάβετε υπόψη σας τη σημερινή κατάσταση και

τάσεις που διαγράφονται

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ
Να συμπληρώσετε το έντυπο αυτό και να μας το επιστρέψετε στη Διεύθυνση:

Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών

Παλαιών Πατρών Γερμανού 7

Τ.Κ. 10561 Αθήνα

Τηλ. 210 3237768 ή 210 3235907

FAX:

e-mail: lki@info.gr

1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. ΠΟΙΑ Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ;

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3. ΠΩΣ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΣΧΗ;

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Από το Αρχείο ενός Καταδρομέα
Υπό Ζήσιμου Μπράτη Καταδρομέα - Μόνιμου κατοίκου Καναδά

ΣΑΣ ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ

Περιμένουμε έμπρακτη εκδήλωση της αγάπης σας

και του ενδιαφέροντός σας για τη Λέσχη Καταδρομέων

και Ιερολοχιτών. Περιμένουμε τις απόψεις και προτάσεις σας.

Στο φύλλο αριθ. 71 της εφημερίδας μας (Απρ.-Μάι-Ιούνιος

2014) στην σελίδα 8, δημοσιεύσαμε κείμενο του παλαιού

Καταδρομέα και μέλους της Λέσχης μας, Ζήσιμου Μπράτη,

Μονίμου κατοίκου Καναδά.

Δυστυχώς, ο «Δαίμων του Τυπογραφείου» ή ο «Καλικάν-

τζαρος του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή», παρενέβησαν και

μετέτρεψαν το όνομα του κ. Μπράτη σε ...Μωραΐτη.

Ζητούμε συγγνώμη από τον κ. Ζήσιμο Μπράτη, που δεν

κατορθώσαμε να αποτρέψουμε αυτό το λάθος και στο

παρόν φύλλο, δημοσιεύουμε ένα δεύτερο κείμενο που μας

έστειλε.

Από την Σύνταξη της Εφημερίδας

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
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4. ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΣΧΗ 

(περιγραφή, ποσότητα, διάρκεια, συχνότητα):

α. ΣΕ ΧΡΗΜΑ: �
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

β. ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΙ

ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ

(1) Στην εφημερίδα: �
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

(2) Στην Ηλεκτρονική Λειτουργία της Λέσχης:: �
............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

(3) Στις Δημόσιες Σχέσεις: �
............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

(4) Σε Μελέτες-Έρευνες: �
............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

(5) Άλλη Υπηρεσία: �
............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

γ. ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΤΟ Δ.Σ. 

(ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015).

5. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ ή ΠΡΟΤΑΣΗ:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:......................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Είναι αλήθεια ότι, η Ελλάδα, ήτο ο προμαχώνας όλης

της Ευρώπης έναντι της Ασιατικής λαίλαπας, είναι η

πατρίδα μας αυτή που έδωσε φώτα πολιτισμού στην

Ευρώπη και σ’ όλο τον πολιτισμένο κόσμο, κι όμως αυτή

σήμερα έμεινε ένα ταπεινό λυχνάρι που και το λίγο φως

της τρεμοσβήνει επικίνδυνα.

Η Ελλάς δίδαξε στην ανθρωπότητα εδώ και 25 αιώνες

την αξία της Δημοκρατίας, την αξιοκρατία στην επιλογή

της Ηγεσίας και τις αρχές και αξίες που πρέπει να διέπουν

τους Ηγέτες και γενικά τους πολίτες που έχουν την Ευθύνη

των Κοινών.

Κατά τον 5ον αιώνα π.Χ. δηλ. κατά τον Χρυσούν αιώνα

της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, για να γίνει Βουλευτής

ένας πολίτης στην Πόλη-Κράτος, όπως ήταν τότε, στην

Αθήνα, ο νόμος προέβλεπε:

Πρώτον: Να είναι Έλλην πολίτης, να κατέχει την Ελληνική

Θρησκεία και Παιδεία και να μην είναι κίναιδος.

Δεύτερον: Να καταγραφεί όλη του η περιουσία ατομική

και οικογενειακή μέχρι και τα σανδάλια που φοράει.

Εάν τηρούντο όλα τα παραπάνω ο πολίτης αυτός μπο-

ρούσε να βάλει υποψηφιότητα για να γίνει Βουλευτής.

Εάν στην συνέχεια, ο οποιοσδήποτε Βουλευτής πρότεινε

και περνούσε νόμο, ο οποίος στην εφαρμογή του αποδει-

κνυόταν οικονομικά ζημιογόνος για την Αθήνα, τότε έπρεπε

να κατασχεθεί από την περιουσία του, όλο το ποσόν κατά

το οποίο ζημιώθηκε οικονομικά η Αθήνα. Εάν η περιουσία

του δεν κάλυπτε το ποσόν, τότε το υπόλοιπο ποσόν το

κάλυπτε ο εν λόγω πολιτικός εργαζόμενος σε δημόσια

έργα.

Αν όμως, ο νόμος που πρότεινε ο εν λόγω πολιτικός ζη-

μίωνε ηθικά, εθνικά ή εδαφικά την Πόλη-Κράτος, τότε ο

νόμος προέβλεπε «Αυθημερόν τελευθησάτω…».

Αυτά τον 5ο π.Χ. αιώνα, τον χρυσούν αιώνα του Περικλέους.

Σήμερα τον 21ο αιώνα:

• Σήμερα Ψάχνουμε να βρούμε χρήματα να πληρώσουμε,

το τεράστιο χρέος μας που επισυσσωρεύτηκε τα τελευταία

τριάντα χρόνια με αποκλειστική ευθύνη των κυβερνήσεων

της Χώρας μας.

• Νοιώθουμε θλίψη και απογοήτευση από το γεγονός

ότι η Αθήνα βυθίζεται κάθε τόσο στα σκουπίδια, τα κατα-

στήματα καταστρέφονται από αταξικές ομάδες ή κλείνουν

από έλλειψη χρημάτων, ο τουρισμός το ισχυρότερο μέσο

εισροής εσόδων δεν ανταποκρίνεται όσο πρέπει, μπρος

στην αδυναμία κρατικής θωράκισης.

• Ντρεπόμαστε για την αναξιοπιστία της χώρας μας,

που προέρχεται δυστυχώς και αυτό από την αβελτηρία

των πολιτικών της χώρας μας και την ολιγωρία των κυβερ-

νήσεων της τελευταίας τριακονταετίας, και όχι μόνο οι

οποίες «… περί άλλα ετύρβαζον..».

• Και! δεν ξέρω τι έφταιξε και η πατρίδα μας, η φωτοφόρος

του ευρωπαϊκού Πολιτισμού είναι σήμερα για τα κράτη-

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «κακόν παράδειγμα προς

μίμηση».

Εγώ βέβαια δεν είμαι οικονομολόγος, σαν όμως προ-

βληματισμένος πολίτης πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε λάθος

δρόμο, διότι από την απλή οικιακή οικονομία γνωρίζουμε

ότι, όταν βγάζουμε «Α» χρήματα και ξοδεύουμε στο σπίτι

μας «2Α» μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θα πάμε

οπωσδήποτε φυλακή το λιγότερο. Όσο και εάν επιεικής

είμαστε στην κρίση μας, ακεραία την ευθύνη έχουν οι Κυ-

βερνήσεις και ειδικότερα οι ηγέτες των τελευταίων τριάντα

ετών οι οποίοι έφεραν την

χώρα μας σ’ αυτή την κατά-

σταση, διότι δεν έλαβαν υπ’

όψιν των, πιστεύω συνειδητά,

την απλή αυτή λογική. Κατα-

γραμμένο βέβαια ότι, αμέσως

μετά την μεταπολίτευση η

χώρα μας ουδέν όφειλε. Παρ’

όλα αυτά δεν υπάρχει μέχρι

σήμερα υπεύθυνος.

Πρέπει λοιπόν να βρεθεί ο

από πάσης πλευράς δίκαιος

εκείνος ο Ηγέτης , ο οποίος

θα πείσει τον Ελληνικό λαό

ότι: «Πρέπει να τρώμε όσα

βγάζουμε» και χωρίς προστά-

τες.

Εάν η Πολιτική Ηγεσία της

χώρας μας δώσει πρώτη αυτή

το παράδειγμα, με δύο απλές κινήσεις: Πρώτον μειώσει τις

οποιεσδήποτε Βουλευτικές αποδοχές στο ήμισυ και Δεύτερον

μειώσει τον αριθμό των Βουλευτών στις επόμενες εκλογές

στους 150, ποιος δεν θα δεχθεί να συμμετάσχει με οιαν-

δήποτε τρόπο, ανάλογα με το βαλάντιό του και τις

αποφάσεις της Κυβέρνησης στην ανόρθωση της Οικονομίας

μας;

Αυτός ο Ηγέτης και ανάλογη ηγετική ομάδα χρειάζεται

σήμερα στη Χώρα μας. Έστω και αργά, υπάρχει ελπίδα,

διότι η κατάσταση της χώρας φαίνεται ότι έχει πείσει τους

πολιτικούς μας ηγέτες ότι, πρέπει να αλλάξουμε, γιατί

αλλιώς είναι βέβαιο ότι βουλιάξουμε.

Είναι παρήγορο είναι ελπιδοφόρο, το ότι η Αστυνομία

μας άρχισε να περνά χειροπέδες σε Υπουργούς και μεγα-

λοσχήμονες της Ελληνικής κοινωνίας. Ποιος το πίστευε

αυτό κάποτε.

Οι Μεγάλοι πυλώνες της Δημοκρατίας μας Δικαιοσύνη,

Αστυνομία, Εκκλησία και Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να μεί-

νουν όρθιες και να συμπαρασταθούν στον αγώνα του Ελ-

ληνικού Λαού.

Πρέπει τέλος να βραβεύουμε την αρετή και την τόλμη

στην χώρα που την γέννησε, σ’ όσους προμαχούντες ‘Έλ-

ληνες και ξένοι το αξίζουν. Λέει ο ΣΕΝΕΚΑΣ: «Η σπουδαιότερη

ανταμοιβή της Αρετής είναι η γαλήνη της συνείδησης και

η μεγαλύτερη τιμωρία της Κακίας οι τύψεις της ενοχής».

Υπάρχει άραγε σήμερα!!!

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
α. 3 Σεπτεμβρίου 1943

Συνθηκολόγησις μεταξύ Ιταλίας και Συμμ. Δυνάμεων

Αύτη υπεγράφη στις 3 Σεπτ., αλλά δι’ υπηρεσιακούς λόγους η Ανακωχή εκοινοποιήθη

την 8ην Σεπτεμβρίου.

Το Πρακτικόν υπεγράφη εις χωράφι και κάτωθι μιας μηλιάς, υπό του Στρατάρχου

ΜΠΑΝΤΟΛΙΟ και Αντιπροσώπου των Συμμαχικών Δυνάμεων, ενώ τα μέλη της Κυ-

βερνήσεως Ιταλίας και η Βασιλική Οικογένεια, κατέφυγον εις το ΠΡΙΝΤΕΖΙ πλησίον

των Συμμάχων.

β. 9 Σεπτεμβρίου 1943

Αντίδρασις Γερμανών

Άμα τη αναγγελία της υπογραφής του Πρακτικού της Μεταστάσεως της ΙΤΑΛΙΑΣ

στο Στρατόπεδον των Δυτ. Συμμ. Δυνάμεων, η Γερμανία αντέδρασεν αμέσως, δι-

καιολογημένως δια την ΑΠΙΣΤΙΑΝ του μέχρι της υπογραφής του Πρακτικού Μετα-

στάσεως Συμμάχου της Ιταλίας, αλλά απάνθρωπα και αντίθετα προς τον σημερινόν

πολιτισμόν των Ευρωπαίων, ως η φυσική εξόντωσις της εις νήσον Κεφαλληνίαν

Ιταλικής Μεραρχίας «AQUI», του Ιταλικού Συντάγματος στην Χερσόνησον ΛΕΥ-

ΚΙΜΜΗΣ (Κερκύρας) και αλλαχού στον χώρον της Ελλάδος.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

α. 12 Οκτωβρίου 1943

Ημέρα Απελευθερώσεως των Αθηνών, λόγω της ενάρξεως αποχωρήσεως των

Γερμανικών Στρατιωτικών Δυνάμεων από την Ελλάδα με πέρας αυτής από τα Ε/Β

Σύνορα την 18ην του ιδίου μηνός.

Αύτη έχει καθιερωθεί ως Εθνική Εορτή με έπαρσιν της Εθνικής Σημαίας στον

ιστόν της Ακροπόλεως και στην συνέχειαν Κατάθεσις Στεφάνων στο Μνημείον

Αγνώστου Στρατιώτου με την συμμετοχήν των Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρχών,

ως και Αντιπροσωπευτικών ΕφεδροΠολεμιστικών Οργανώσεων και Εθνικής Αντι-

στάσεως.

β. 14 Οκτωβρίου 194...

Άφιξις εις Αθήνας του Πρώτου Τμήματος των Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων της

Μέσης Ανατολής (Ιερός Λόχος).

Κατ’ αυτήν Λόχος της ΙΙ Μοίρας του Ι.Λ., με επικεφαλής τον Λοχαγόν ΠΒ Δρακ.

Βασιλαράκον, αφίχθη στον Πειραιά, ελθών εκ Κυθήρων, επεβιβάσθη εις αναμένοντα

μεγάλα επιβατικά οχήματα και φθάνει στην Πλατείαν Κουμουνδούρου όπου, ανα-

συνταχθείς, συνέχισεν πεζή δια των οδών Πειραιώς και Σταδίου μέχρι την Πλατείαν

Συντάγματος, συνεχώς επευφημούμενος από πλήθη Αθηναίων.

Στην πλατείαν Συντάγματος, κατάμεστος από Αθηναίους, εψάλη ο Εθνικός Ύμνος.

γ. 13-18 Οκτωβρίου 1944

Επιχείρησις Απελευθερώσεως νήσου ΝΑΞΟΥ.

Παρά την υπογραφήν του Πρακτικού Παραδόσεως των νήσων του ΑΙΓΑΙΟΥ (8

Μαΐου 1944) μερικά εξ αυτών, ως η ΝΑΞΟΣ κατείχοντο υπό των Γερμανών.

Προς τούτο αρχικώς διετέθησαν δυνάμεις του Ιερού Λόχου, ως και ενισχύσεις

κατά την εξέλιξιν της επιχειρήσεως προσωπικού, μέσων πυρός, ακόμη και Αεροπορίας

και μετά πενθήμερον σκληρόν αγώνα, λόγω της Αμύνης των Γερμανών, χρησιμοποι-

ούντων το κάστρο της νήσου, επετεύχθη η κατάπαυσις των εχθροπραξιών και η πα-

ράδοσις της Γερμανικής Φρουράς ολοκλήρου της νήσου ανερχομένης εις δύναμιν

Τάγματος περίπου.

Αντιστράτηγος ε.α.

Γεώργιος Παπαδόπουλος

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΙ
Σημαντικών Στρατιωτικών Γεγονότων

Του Αντιστρατήγου ε.α.

Ι. ΑΣΛΑΝΙΔΗ Επιτίμου Δκτού της ΣΣΕ

«Εκείνοι που ξεχώρισαν την πολιτική από

την ηθική, ποτέ δεν κατάλαβαν ούτε την

μία ούτε την άλλη»
[ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ]

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
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«Παιδιά, στα χέρια σας κρατάτε την ελευθερία της

Ελληνικής Δωδεκανήσου» είπε στους άνδρες του

Ιερού Λόχου ο Διοικητής Συνταγματάρχης Τσιγάντες

δύο ημέρες προ της επιχειρήσεως «Tent». «Ίσως αυτή

να είναι η τελευταία επιχείρηση στην Ελλάδα αλλά και

σε ολόκληρη την Ευρώπη. Φανείτε αντάξιοι των προ-

γόνων μας». Απευθυνόμενος δε, στην Αγγλική Ομάδα

των συμμετεχόντων, συμπληρώνει «Co-warriors act as

the marines of the admiral Codrington in Navarino

1827 against Ibrahim’s fleet: Συμπολεμιστές δράσατε

όπως οι πεζοναύτες του Κόδριγκτον στο Ναβαρίνο το

1827 κατά του στόλου του Ιμπραήμ».

Η 69η Επέτειος απελευθερώσεως της Δωδεκανήσου

και η υπογραφή του πρωτοκόλλου συνθηκολογήσεως

της Γερμανικής Φρουράς Ρόδου που έγινε την 8-5-

1945 γιορτάστηκε και φέτος στην Σύμη με την παρουσία

αντιπροσωπείας της Λέσχης Καταδρομέων-Ιερολοχιτών. 

Την Ομάδα Καταδρομέων-Ιερολοχιτών που συγκρο-

τούσαν οι: Αντιστράτηγος Κ. Κόρκας πολεμιστής του Ι.

Λόχου 1942-1945, Αντιστράτηγος Γ. Αραμπατζής, Υπο-

στράτηγος Ι. Δάφνης, Συνταγματάρχης Φ. Καζαντζάκης,

Ιερολοχίτης Α. Μαλανδράκης, Κα Ε. Παπαδοπούλου,

έφ. Αξιωματικοί Π. Βενετσάνος, Π. Βιτσέντζος υποδέχτηκε

την 7-5-14 εθιμοτυπικά στην Λέσχη Αξιωματικών Φρου-

ράς Ρόδου ο Υποστράτηγος Α. Στεφανής Διοικητής 95

ΑΔ ΤΕ ο οποίος στην προσφώνηση του εκφράστηκε με

θερμά λόγια για την παρουσία της αντιπροσωπείας,

λέγοντας ότι «ζούμε και αναπνέουμε για τον Ιερό

Λόχο», δημιουργώντας συνάμα ιδιαίτερη αίσθηση δια

της παρουσίας του τόσο στην κεντρική εκδήλωση της

Σύμης, όσο και στη σύντομη τελετή στο Ηρώο Ιερολο-

χιτών της Ρόδου, όπως επίσης και στην κατευόδωση

της αντιπροσωπείας στο Αεροδρόμιο την 9η Μαΐου. Ο

Διοικητής της 95 ΑΔΤΕ όρισε για το τριήμερο 7/9-5-14

μόνιμη συνοδό (διαγγελέα) για την αντιπροσωπεία,

την Υπολοχαγό Μαριάννα Μαστοράκη η οποία επίσης

κατέπληξε με την ευγένειά της.

Η κα Μαστοράκη βοηθήθηκε από τον μόνιμο επιλοχία

Κ. Ζυγογιάννη του 7ου ΕΓ. 

Οι εκπρόσωποι της Λέσχης Καταδρομέων-Ιερολοχιτών

την 9-5-14 συμμετείχαν στον εορτασμό της λήξεως

του Β’ ΠΠ που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό της

Ευαγγελιστρίας Ρόδου με την παρουσία τοπικών αρχών

και του Ταξιάρχου Ε. Λιακόπουλου Υποδιοικητού της

95 ΑΔΤΕ. Προστίθεται εδώ ότι ο ενθουσιώδης Διοικητής

της 95 ΑΔΤΕ μετέδωσε το πνεύμα φιλοξενίας και στο

προσωπικό της Λέσχης Αξιωματικών, αποτελούμενο

από τον Διευθυντή Λοχαγό Π. Αρβανίτη και Ανθυπολο-

χαγό Χ. Αϊβαλιώτη, Αρχιλοχία Β. Βυτοπούλου, που υπε-

ρέβησαν εαυτούς, στην προσφορά υπηρεσιών.

Στην κεντρική εκδήλωση στη Σύμη για την 69η επέτειο

συνθηκολογήσεως της Γερμανικής Φρουράς Ρόδου

παρέστησαν: ο Στρατηγός Διοικητής 95 ΑΔΤΕ με το

επιτελείο του και των Διοικητών της τοπικής φρουράς

και Εθνοφυλακής, ο Δήμαρχος Σύμης Λ. Παπακαλο-

δούκας μετά δημοτικών συμβούλων και της Γραμματέως

Ε. Μεγαλούδη, η αντιπεριφερειάρχης Ε. Φτακλάκη,

από τους Σταθμούς Π. Αεροπορίας και Π. Ναυτικού, οι

Σμήναρχος Ι. Ιωαννίδης και Ανθυποπλοίαρχος Ν. Γεώργας,

εκπρόσωποι Σωμάτων Ασφαλείας, αντιπροσωπείες το-

πικής αυτοδιοίκησης, από την ΕΑΑΣ Ρόδου ο πρόεδρος

Υποστράτηγος Α. Γιώτης, μαθητές σχολείων των τριών

βαθμίδων, φιλαρμονικές του Στρατού και των Δήμων,

η Υπολιμενάρχης Σύμης Σημαιοφόρος ΛΣ Α. Τσούκαρη,

Πολιτιστικοί Σύλλογοι και πλήθος κόσμου.

Το πρόγραμμα στη Σύμη περιελάμβανε: Δοξολογία

στον Ι. Ναό Αγ. Ιωάννου Προδρόμου προεξάρχοντος

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύμης, Τήλου,

Χάλκης και Καστελορίζου κ. Χρυσοστόμου, εκφώνηση

του πανηγυρικού από τον Αντιστράτηγο Κ. Κόρκα Ιε-

ρολοχίτη ε.τ. Διοικητή Στρατιάς, επιμνημόσυνη δέηση

στα δύο Ηρώα της πόλεως, κατάθεση στεφάνων, πα-

ρέλαση σχολείων, Σωματείων Στρατού και Εθνοφυλακής,

παρουσίαση παραδοσιακών χορών από την Ένωση Γυ-

ναικών, τον Σύλλογο Συμιακών Ελευσίνας και της

Σχολής Μυλωνάκη.

Το κυρίαρχο στοιχείο της εκδήλωσης –πλέον της

αποδόσεως τιμής στους πρωταγωνιστές των αγώνων

του Έθνους 1941-1945– ήταν η διάχυση παντού ενός

αναπτερωμένου φρονήματος που διακρίνει πάντοτε

τους Δωδεκανησίους.

Κατά την εκφώνηση του πανηγυρικού ο Στρατηγός

Κ. Κόρκας έκανε σύντομη αναδρομή του επταμήνου

αγώνα της χώρας μας κατά των δυνάμεων του Άξονα

στα Βορειοηπειρωτικά βουνά, στα οχυρά της γραμμής

Μεταξά και στην Κρήτη, στη συνέχιση αυτού του αγώνα

στη Μέση Ανατολή στο πλευρό των Συμμάχων, στην

ίδρυση τον Σεπτέμβριο 1942 του Ιερού Λόχου με

διοικητή τον Συνταγματάρχη Χ. Τσιγάντε, στις επιχει-

ρήσεις στη Βόρεια Αφρική και εν συνεχεία στους

Ειδικούς Αγώνες, στα νησιά του Αιγαίου και Δωδεκάνησα,

στη συνθηκολόγηση της Ιταλίας 8/9/1943 και στην

κράτηση από τους Γερμανούς πολλών ελληνικών

νησιών μέχρι αποχωρήσεώς τους από την Ελλάδα

Οκτώβριο 1944, αλλά με εξαίρεση της Ρόδου, Κω, Κα-

λύμνου, Λέρου, Μήλου και Κρήτης που έμειναν στα

χέρια των κατακτητών μέχρι λήξεως του πολέμου.

Εναντίον των κατακτητών στα νησιά ενεργήθηκαν

από τον Ιερό Λόχο 33 καταδρομικές επιχειρήσεις και

207 περιπολίες με σκοπό την πρόκληση σ’ αυτούς

απωλειών μείωση της μαχητικής ικανότητας, εκνευρι-

σμού, εξύψωση του ηθικού των κατοίκων και το κυριό-

τερο σήμανση της ελληνικότητας της Αιγαιοπελαγίτικης

θάλασσας.

Ειδικότερα για «τα Δωδεκάνησα, οι επιχειρήσεις σή-

μαιναν την απελευθέρωση αυτών για να καταλήξει ο

κ. Κόρκας με την χαρισματική φωνή που τον διακρίνει

ότι τα Δωδεκάνησα δεν μας τα χάρισαν αλλά τα απε-

λευθερώσαμε, αυτό άλλωστε μαρτυρούν τα σύμβολα

ελληνικής κυριαρχίας», δηλαδή τα Μνημεία των Ιερο-

λοχιτών τους οποίους τιμούμε και ευγνωμονούμε».

Το ίδιο εκφράζεται και από τους ίδιους τους Δωδε-

κανήσιους που στις εμφανίσεις Ιερολοχιτών αναφωνούν

«νάστε καλά που μας ελευθερώσατε», αλλά και από το

γεγονός ότι οι άνδρες μέχρι ηλικίας 60 ετών είναι μο-

νίμως επιστρατευμένοι, τηρούντες τον ατομικό και

ομαδικό οπλισμό στα σπίτια τους, γυμναζόμενοι και

συγκροτούντες μονάδες τακτικού στρατού.

Ο κ. Κόρκας έκανε ειδική μνεία στις διαδοχικές συν-

θηκολογήσεις των Γερμανικών Στρατιών στην Ευρώπη,

δίνοντας έμφαση στην παράδοση της Γερμανικής Φρου-

ράς Ρόδου που έγινε στη Σύμη 8/5/1945 όπου το

όπλο (πιστόλι) του παραδοθέντος Γερμανού Στρατηγού

Βάγκενερ μεταβιβάστηκε στον Διοικητή του Ιερού

Λόχου Χριστόδουλο Τσιγάντε με την επισήμανση του

Άγγλου ταξιάρχου Moffat «Κύριε Συνταγματάρχα αυτό

το τρόπαιο σας ανήκει ως απελευθερωτή της Δωδεκα-

νήσου».

Ο κ. Κόρκας, αναφερόμενος στην συνθηκολόγηση

της Γερμανικής Φρουράς Κρήτης την 9/5/1945 τόνισε

ότι ο Β.Π.Π. για την Ευρώπη έληξε επί ελληνικού εδά-

φους.

Η επιχείρηση “Tent-Ρόδος” άρχισε να μελετάται από

31 Μαρτίου 1945 με αλλεπάλληλες αποστολές περι-

πόλων αναγνωρίσεως της συμμαχικής Ταξιαρχίας Κα-

ταδρομών (Δύναμις 281) στην οποία υπαγόταν ο Ελ-

ληνικός Ιερός Λόχος. Σκοπός των περιπολιών ήταν η

συλλογή πληροφοριών για την δύναμη – θέση επάν-

δρωση – συνήθειες, εξοπλισμό και οχύρωση του εχθρού.

Μερικές περίπολοι θα παρέμεναν και την «D» ημέρα

για την καθοδήγηση των τμημάτων εφόδου προς τους

στόχους. Τον έλεγχο του νησιού είχαν οι Γερμανοί

(6.000 περίπου) υπό τον στρατηγό Βάγκενερ, μετά

την συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Στις γερμανικές Μο-

νάδες είχαν ενταχθεί και Ιταλοί στρατιωτικοί, φίλα

προσκείμενοι στον ναζισμό.

Στη Ρόδο είχαν επιλεγεί ως στόχοι οι τρεις φρουρές

που επάνδρωναν τις οχυρωμένες θέσεις, στους τομείς

Χειμαράσσι – Φοκαστέλι – Νοτι στην βορειοδυτική

πλευρά του νησιού περιοχή «Μονόλιθου» καθώς και η

φρουρά στο νησάκι «Αλίμνια».

Τα σημεία που κατείχαν οι Γερμανοί διέθεταν πολυ-

βολεία, επάκτια πυροβόλα, αντιαεροπορικά και αμυντικά

κωλύμματα. Η συμμαχική δύναμη που θα ενεργούσε

κατά των στόχων που αναφέρουμε τελούσε υπό την

Διοίκηση του Αντισυνταγματάρχου Μεσσηνόπουλου

με επιτελάρχη τον Αντισυνταγματάρχη Λεπραίκ (Άγγλος)

με συνολική δύναμη (Ελλήνων – Άγγλων) 220 ανδρών,

θα χρησιμοποιούσε ως βάση τη Ν. Σύμη και θα είχε ως

αποστολή την καταστροφή των εχθρικών πυροβολαρ-

χιών και την σύλληψη αιχμαλώτων, όπως αναφέρει ο

Στρατηγός Ι. Μανέτας στο βιβλίο του «Ιερός Λόχος» Δι-

οικητές τμημάτων σε όλους τους τομείς είχαν ορισθεί

Έλληνες αξ/κοί ταγματάρχης Μαντούβαλος, Λοχαγός

Τσεπαπαδάκης, Υπολοχαγός Κάντας, η συνολική δύναμη

θα υποστηριζόταν από δύο Βρετανικά αντιτορπιλικά,

το ελληνικό «Κρήτη» και ένα Γαλλικό, και θα χρησιμο-

ποιούνταν έξι σκάφη εφόδου (ML) και τρία αποβατικά.

Ώρα εφόδου επί της ξηράς για όλες τις δυνάμεις κα-

ταδρομών είχε ορισθεί η 00.30 της 2ας Μαΐου 1945,

δηλαδή έξι ημέρες προ της λήξεως του Β.Π.Π. Όλες οι

αποστολές των καταδρομέων στη Ρόδο και Αλίμνια

εφαρμόστηκαν σχεδόν κατά γράμμα και σημείωσαν

απόλυτη επιτυχία, χάρις στην τόλμη και ανδρεία των

συμμετεχόντων. Υπήρξαν από πλευράς του εχθρού

απώλειες, συνελήφθησαν 54 αιχμάλωτοι εξ ων οι 31

Γερμανοί που μεταφέρθηκαν στη Σύμη και από πλευράς

της αποβατικής δυνάμεως υπήρξαν ελαφροί τραυμα-

τισμοί καταδρομέων, των Υπολοχαγού Δημητριάδη,

Λοχία Φραγκιαδάκη και Δεκανέα Σαγιανάκη.

Εδώ πρέπει να εξαρθεί η συμμετοχή στην επιχείρηση

κατοίκων της Ρόδου που χρησιμοποιήθηκαν στις επι-

χειρήσεις ως οδηγοί.

Σημειώνεται ότι η κινηματογραφική ταινία «Τα κανόνια

του Ναβαρόνε» της δεκαετίας 1960 είχε ως σενάριο

την επιχείρηση “Tent” όπως και η παλαιότερη «Άννα

Ροδίτη».

Επιχείρηση «ΤΕΝΤ ΡΟΔΟΣ» και

ο Ελληνικός Ιερός Λόχος Μέσης Ανατολής
Yπό του Υποστρατήγου ε.α. Ιωάννη Δάφνη

Ποιός είπε το «ΟΧΙ»
«Πρέπει να είμεθα, χωρίς άλλο, ευγνώμονες εις

τον Ιωάννην Μεταξά, διότι είπε, ολομόναχος

εις το σκοτάδι της νυκτός, το μέγα «ΟΧΙ». Λέγουν

όσοι αντικρύζουν με εμπάθειαν και αυτά τα ανάγλυφα

γεγονότα της ιστορίας, ότι το «ΟΧΙ» δεν το είπεν ο

Μεταξάς· ότι το είπεν ο Ελληνικός Λαός.

Ναι, το είπεν ο Ελληνικός Λαός, αλλά αφού το είχε

ειπή ο Μεταξάς. Ο ατυχής και συμπαθής Emanuele

Grazzi, εκτελών εντολήν που δεν του άρεσε διόλου

(βλ. το βιβλίον του: Il principio della fine, Ρώμη 1945),

εξύπνησε, την 3ην πρωϊνήν, τον Μεταξά και όχι τον

Ελληνικόν Λαόν.

Εάν έλεγεν ο Μεταξάς «Ναι», πώς θα έλεγεν «Όχι»

ο Ελληνικός Λαός, που θα εξυπνούσε αργότερα; Θα

το έλεγε, βέβαια, μέσατου και θα το εξεδήλωνε και

έμπρακτα, όταν θα οργάνωνε μυστικά την αντίστασίν

του, αλλά η Αλβανική Εποποιΐα δεν θα εγράφετο

ποτέ. Ας είμεθα, λοιπόν, τίμιοι απέναντι της Ιστορίας.

Το μέγα «Όχι» είναι πράξις του Ιωάννου Μεταξά».

Π. Κανελλοπούλου,

«Τα Χρόνια του Μεγάλου Πολέμου 1939-1944»

Αθήναι 1964, σελ. 19-20



εθνικής μνήμης και αποτίσεως του ελά-

χιστου φόρου τιμής προς τους ηρωικώς

πεσόντες για να είμαστε εμείς ελεύθεροι,

ο κ. Δανιάς αναφέρθηκε σε ρήσεις των

τότε Πολιτικών Αρχηγών που χαρακτή-

ριζαν τον αγώνα του ελληνικού λαού

ως αγώνα υπάρξεως του Έθνους μας,

καθώς και στις αποφάσεις του ΟΗΕ για

το θέμα. Ο κ. Ιατρίδης έκανε μνεία για

την δράση της Πολεμικής μας Αεροπορίας

και στις τρεις φάσεις του Σχεδίου ΠΥΡΣΟΣ

Α-Β-Γ από 2 μέχρι 29 Αυγούστου 1949,

και οι τρεις πρόεδροι και ο κεντρικός

ομιλητής αναφέρθηκαν στις προσωπι-

κότητες της εποχής, Στρατάρχη Παπάγο,

Αντιστράτηγους Κ. Βεντήρη, Θ. Τσακα-

λώτο και στο επιχειρησιακό μέρος του

εθνικού αγώνα που έγινε αριστοτεχνικά

από Νότου προς Βορράν, με αίσια κατά-

ληξη των μαχών Βίτσι-Γράμμου τον Αύ-

γουστο 1949.

Κατά την διαδρομή προς Βούρμπιανη

και επιστροφή, συμμετέχοντες συνά-

δελφοι, Αντιστράτηγοι Γ. Παπαδόπουλος,

Κ. Σκαρμαλιωράκης, Αντισυνταγματάρχης

Π. Κράγκαρης καθώς και άλλοι, παρου-

σίασαν ευγενώς  στοιχεία που αναφέ-

ρονται στην καλυπτόμενη από το παρόν

περίοδο.

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κ. Αν-

δρέας στην ομιλία του στη Βούρμπιανη

συνεχάρη τους διοργανωτές της εκδη-

λώσεως, πλέκοντας το εγκώμιο των τι-

μωμένων ηρώων, χάρις στις θυσίες των

οποίων η πατρίδα μας σήμερα είναι ελεύ-

θερη. Ο Πρόεδρος Παραρτήματος ΕΑΑΣ

Τρικάλων Υπολοχαγός Ε. Στέφος υποδέχθηκε

εθιμοτυπικά στα όρια του Νομού την απο-

στολή της ΕΑΑΣ από Αθήνα, με επικεφαλής

τον Πρόεδρο Υποστράτηγο Ε. Δανιά.

Παρόμοιες εκδηλώσεις έγιναν και στο

Βίτσι με φροντίδα του παραρτήματος

ΕΑΑΣ Καστοριάς. Την επιμέλεια του τα-

ξιδιού στο Βίτσι είχε το μέλος ΔΣ Συν-

ταγματάρχης Ν. Καίσαρης.

Κλείνοντας το παρόν προσθέτουμε ότι

η εξόρμηση του Ελληνικού Στρατού (Επι-

χείρηση Πυρσός Γ’) κατά της απρόσιτης

και υπερ-οχυρωμένης οροσειράς του

Γράμμου άρχισε τη νύχτα την 24/25-

08-1949. Ο αγώνας της Ι Μεραρχίας του

Ελληνικού Στρατού ήταν σκληρός και

στην αρχή αμφίρροπος. Χρειάστηκε οι

Αξιωματικοί και στρατιώτες να υπερβά-

λουν εαυτούς σε άμιλλα αγωνιστικότητα

και σε πράξεις ηρωισμού και αυτοθυσίας,

όταν δε το μεσημέρι κατελήφθη το ύψω-

μα ‘‘Τσάρνο’’ – κλειδί της τοποθεσίας -

ακούστηκε ο πολέμαρχος Στρατηγός Θ.

Τσακαλώτος να αναφωνεί «Ο Γράμμος

κατελήφθη», του οποίου όμως η κατά-

ληψη ολοκληρώθηκε μετά τριημέρους

αγώνες πολεμικής αρετής και κατόπιν

του επιτυχούς ελιγμού από Βορρά της

ΙΧ Μεραρχίας».
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M O Λ Ω Ν  Λ Α Β Ε

Όταν εβάδιζ’ η Ελλάς κι έχτιζε Παρθενώνες

κι άφηνε μες στο διάβα της πολιτισμού σημάδια

στο χρόνο ανεξίτηλα κι όταν της αμαθείας

το σκότος όλων φώτιζε, ένα μεγάλο ρεύμα

τη δοξασμένη τη φυλή απείλησε να σβύσει.

Βάρβαρο Έθνος φθόνησε τη δόξα της Ελλάδος,

εζήλεψε τη λάμψη της και στην υπεροχή του

κείνη την αριθμητική δίνουν μεγάλη βάση,

ασύστολα εζήτησε να του δοθεί «γη κι ύδωρ»,

τουτέστιν δείγμα υποταγής Ελλάδος στην Περσία.

Μα υποχωρεί το δίκαιο μπροστά στην αδικία;

Ενός λαμπρού πολιτισμού το άπλετο το φως του

στο σκότος της αμάθειας μπροστά ποτέ το σβύνει;

Μπροστά στους Πέρσες η Ελλάς σκύβει ποτέ κεφάλι;

Όχι! Ποτέ... δεν γίνεται, είναι βουλή του Δία.

Κι έτσι οι δυό αντίπαλοι, θανάσιμοι ως ήταν,

εμείναν για πολύ καιρό σαν σύννεφα δυο μαύρα,

που δεν κρύβαν τις αστραπές του μίσους των κι ακόμη

το βροντερό τους το θυμό. Έφθασ’ η καταιγίδα

και ξέσπασε μανιωδώς, τα πάντα να σαρώσει.

Κι ανέτειλαν μέρες λαμπρές, που απ’ τους ημιθέους

επισκιασθήκαν οι Θεοί. Ανέτειλαν ημέρες

αφάνταστου ηρωϊσμού αλλά κι αυτοθυσίας.

Με λούλουδα ολόδροσα στολίσθ’ η ανθοδέσμη

της ιστορίας, που αυτή την κόμη της Ελλάδος,

κόμη ξανθή, πανώρια, πλαισίωσε κι αποτελεί

ένα της φωτοστέφανο μέσα στα τόσα άλλα,

που την κοσμούν ως σήμερα και άμετρα αυτά’ναι.

Οι μέρες είν’ που η φωνή του ημίθεου Λεωνίδα

βρόντησε κι αντιλάλησε και δεν ακούσθη μόνο

στο χώρο των Θερμοπυλών πλαγιές του και φαράγγια,

αλλά αυτή ακούστηκε σ’ όλη την οικουμένη.

Στο έπακρον Λακωνικά με δυό μόνο του λέξεις

έδωσε στον περήφανο αλλά κι αυθάδη Ξέρξη

ράπισμα ηχηρότατο, «Μολών λαβέ» του είπε,

όταν εκειός του ζήτησε για να του παραδώσει

τα όπλα του τα ιερά. Και τότε των Ελλήνων

αναγαλλιάσαν οι ψυχές, τα στήθη τους φουσκώσαν.

Κι ο Δίας αναγάλλιασε απ’ τη Βουνοκορφή του

τ’ Ολύμπου την απάτητη, για τ’ άτρομα παιδιά του.

Τα πάντα μέναν σιωπηλά, ως πέρναγαν κοντά τους

οι τριακόσιοι ήρωες με τον ημίθεό τους.

Τη ράχη σκύβει το βουνό και πάψανε των δένδρων

τα φύλλα να θροΐζουνε, ρυάκια να κυλούνε

τα γάργαρά τους τα νερά, θάλασσες ν’ αναγλύφουν

με τον αφρό τους τη στεριά, τι δίπλα τους περνούσαν

οι τριακόσιοι άτρομοι, που πήγαιναν ‘κει όπου

τους εκαλούσε μια γλυκειά φωνή η της πατρίδος,

στο αφρογέννητο αυτής κι αιθέριο κορμί της

μπρος του να παρατάξουνε τ’ ατρόμητά τους στήθη,

να γίνουν άγρυπνοι φρουροί σε όλους τους αιώνες.

Δεν ορρωδούν στον κίνδυνο εμπρός, τι βαπτισμένοι

σε κολυμβήθρα Εθνική ήταν την αγιασμένη

απ’ τα ποτάμια αίματος προγονικού. Ηξεύραν,

ότι είχαν, στράτευμα αναρίθμητο εμπρός τους

να παλέψουν, σατράπη εκδικητικού, του Ξέρξη

του βεβήλου μίας παραμυθένιας γης, της χώρας του Ομήρου.

Τα αγαθά της ήθελε ο Ξέρξης να ρημάξει,

τις πόλεις τις πεντάμορφες να τις λεηλατήσει,

τον ένδοξό της το λαό να εξανδραποδίσει,

να βεβηλώσει τάφους της, την άγια γη σκλαβώσει.

Ακόμη τούτοι ήξεραν πως θα πεθάνουν όλοι

κι όμως όλοι αδίστακτα στο θάνατο βαδίσαν,

να γίνουνε παράδειγμα στους μεταγενεστέρους,

ώστε κι αυτοί να πράξουνε το ίδιο, αν ποδάρι

επιχειρούσε βέβηλο, για να ποδοπατήσει

της ασπρογάλανής τους γης το σώμα το αιθέριο.

Τα πολεμούν ηρωϊκά τα Περσικά τα στίφη,

που εξορμούν σε κύματα, χωρίς να δειλιάζουν

οι τριακόσιοι ήρωες κι ο Βασιληάς μαζί τους.

Ξεσπούν σε βράχο ακλόνητο που ο ηρωϊσμός τους

ώρθωσε και του χρέους εδραίωσ’ η συνείδηση

αυτών των ολιγάριθμων Ελλήνων - μίας χούφτας.

Μέρα και νύχτα πολεμούν, όπως γνωρίζουν μόνο

οι Έλληνες να πολεμούν. Κι όταν της προδοσίας

το δόρυ χώθηκ’ ύπουλα, κλονίζονται, μα μένουν

στις θέσεις τους και πολεμούν, δεν τις εγκαταλείπουν.

Πέφτουν και οι τριακόσιοι γύρ’ απ’ το Βασιληά τους,

μα δεν πεθαίνουν· ζούνε μες στων Ελλήνων τις ψυχές,

για να διδάσκουν τους λαούς, πως η Ελευθερία

είναι πολυτιμότατη και ευτελής ο βίος

χωρίς αυτήν, τι χάνεται στο σκότος της δουλείας.

Σ’ αξίζουνε Ελλάδα μου δόξα, τιμή, που τέτοιους

γενναίους πάντοτε γεννάς, που ζούνε στους αιώνες,

που γράφουν με το αίμα τους, πριν από το Σωκράτη

και Σοφοκλή, πως η πατρίς είν’ υπεράνω όλων.

Μόνο συ ξέρεις να γεννάς ωσάν κι αυτούς γενναίους.

Τα άξια αυτά τέκνα της τα τίμησ’ η πατρίδα,

στήνοντας κει που έπεσαν περίλαμπρο μνημείο.

Κι ο Σιμωνίδης ύστερα με τη χρυσή του σμίλη

χάραξε το επίγραμμα πάνω σ’ αυτό που λέει:

«Ω ξένε πήγαινε να πεις στους Λακεδαιμονίους,

ότι εδώ βρισκόμαστε πιστοί στις εντολές του».

Την ίδια αυτή απάντηση οι Έλληνες ως τώρα

τη δώσανε σ’ επίβουλους εχθρούς, που προσπαθήσαν,

τα ιερά τους χώματα να τα υποδουλώσουν.

Κι αλλοίμονο αν κάποτε πάψουν και δεν τη δώσουν

στον πολυπρόσωπο εχθρό. Πολλές φορές ετούτος

ύπουλα φίλος φαίνεται, μα’χει κακό στο νου του

για την πατρίδα των Θεών, την ένδοξη Ελλάδα.

Θα πρέπει οι νεώτεροι Έλληνες να φανούνε,

αν χρειασθεί, αντάξιοι ηρωϊκών προγόνων,

να δείξουν αυταπάρνηση σ’ επίβουλο εχθρό τους.

Εμπρός σε ιταμό εχθρό αν Έλλην δειλιάσει,

αυτός δεν θα’ναι έλληνας, αλλά νέος Εφιάλτης.

Μ’ αν του ειπεί «Μολών λαβέ» θαν’ νέος Λεωνίδας.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΒΕΛ. ΧΟΥΣΟΣ (+)

Αντιστράτηγος ε.α.

(=Έλα να τα πάρεις) Λεωνίδας (Κατά Πλούταρχο)

Πρόγραμμα
αθλητικών-στρατιωτικών δραστηριοτήτων

Σεπτέμβριος 2014 - Ιανουάριος 2015

Α/Α Ημερομηνία Περιγραφή δραστηριότητος

1 Σάβ. 20 Σεπτ. ‘14 Γέφυρα Χαλκίδος. Καταρρίχησις.

2 Κυρ. 5 Οκτ. ‘14 Κίνηση περιπόλου. Σχηματισμοί. Άμεσες αντιδράσεις.

3 Κυρ. 19 Οκτ. ‘14 Διέλευση οριζοντίας. Καταρρίχηση με περιέλιξη S.

4 Σάβ. 8 Νοε. ‘14 Ορεινή νυκτερινή πορεία 20 χλμ.

5 Κυρ. 23 Νοε. ‘14 Δοκιμασία φυσικής καταστάσεως

6 Κυρ. 7 Δεκ. ‘14 ΚΕΕΔ. Διέλευση στίβου μάχης.*

Καταρρίχηση από τον πύργο.

7 Κυρ. 4 Ιαν. ‘15 Κατάδυσις

8 Τέλη Ιαν. Λεωνίδιο. Άγημα εις δοξολογίαν μαχών:

Λεωνιδίου και Αγ. Βασιλείου.

* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΣ.

Η 65η επέτειος των μαχών  Βίτσι-Γράμμου
Συνέχεια από τη σελίδα 4


