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ΚΕΜΠ.ΑΘ

Η
Επανάσταση του 1821 ήταν
η αναμενόμενη έκρηξη ενός
ηφαιστείου, που ο κρατήρας

του έβραζε επί αιώνες με την αν-
θρώπινη λάβα του σκλάβου ραγιά.
Αυτή η ιερή λάβα ήταν ζυμωμένη
με τα κόκκαλα και το αίμα, τις
πληγές, τα βογγητά, τους πόνους
και τα δάκρυα ενός ατίθασου και
ανυπότακτου λαού, που κράτησε
στα σπλάχνα του άσβεστη τη φλό-
γα για λευτεριά και τον πόθο για
αληθινή και πλέρια λύτρωση.

“Αυτήνη η πατρίδα – αποκρίθηκε
ο Μακρυγιάννης σ’ ένα Βαυαρό –
δε  λευτερώθη με παραμύθια, λευ-
τερώθη με αίματα και θυσίες”.

Την έμπνευση για τον ωραίο αυ-
τόν αγώνα την δίνουν πλουσιοπάροχα οι ανεξάντλητες
πηγές της δραματικής εποποιϊας του 1821 - 1830.

Δεν υπάρχουν πιο πλούσια ντοκουμέντα από τους δια-
λογισμούς, τις σκέψεις, τους στοχασμούς και τις προσδοκίες,
που είναι αποτυπωμένα με τα χέρια των ίδιων των αγωνι-
στών, που κράτησαν το καριοφίλι και το γιαταγάνι. Τα

τίμια χέρια του Κολοκοτρώνη, του θρυλικού γέρου του
Μωριά, του Καραϊσκάκη, του Νικήτα Σταματελόπουλου
(γνωστού ως Νικηταρά), του Παπαφλέσσα, του Μακρυ-
γιάννη, του Κανάρη, του Μιαούλη και ουκ έστιν αριθμός
από επώνυμους και ανώνυμους ξυπόλυτους και ρακέν-
δυτους αγωνιστές, που είχαν για στρώμα τη φτέρη και
προσκέφαλο τη πέτρα και με αδούλωτη ψυχή τίναξαν το
Σταυρό του μαρτυρίου, που τους φόρτωσε στους ώμους
ο Τούρκος δυνάστης.

Τι να πρωτοθυμηθείς και τι να γράψεις για μια εποποιϊα
εθνεγερσίας, που ξεπέρασε τα όρια της ανθρώπινης αν-
τοχής, του λογικού και της φαντασίας και δεν έχει συν-
ταίριασμα στην παγκόσμια ιστορία εκείνης της εποχής.

Ένα φαινόμενο και ένα θαύμα προνομιακά Ελληνικό
και ένας καθαγιασμένος τίτλος του Έθνους, που χωρίς
ίχνος πατριωτικού κομπασμού και υπερβολικής περη-
φάνιας, είναι το όσιο και ιερό κληροδότημα των προγόνων
στους μεταγενέστερους.

Οι βαθύτερες πνευματικές ρίζες της Επανάστασης του
1821, φθάνουν στις απαρχές της ελληνικής μνήμης, στην
απώτερη αρχαία μας ιστορία με τις διαπλατυσμένες υπε-
ρεθνικά πολιτιστικές και φιλοσοφικές της αξίες και γα-
λουχήθηκαν  με τα νάματα της ακατανίκητης Χριστιανικής
Ορθοδοξίας. Και αυτή η διασύνδεση οφείλεται στους

θρύλους, στην εθνι-
κή παράδοση και
κατά κυρίαρχο λόγο,
στο μοναδικό στο
κόσμο θαύμα της
διατήρησης της ελ-
ληνικής γλώσσας.

Σήμερα, περισσότερο
παρά ποτέ, είναι επιτακτική
ανάγκη να γίνει συνει-
δητή μέριμνα και καί-
ριος σκοπός, του
κάθε λόγιου, πνευ-
ματικού και επιστή-
μονα και πρωτίστως των εκπαιδευτικών μας και των πολι-
τικών μας, ανεξάρτητα από τα πολιτικά τους πιστεύω, η
απελευθέρωση του τραγικού Προμηθέα Δεσμώτη, του
λαού μας, και η σωστή καθοδήγησή του για την έξοδό
του από την  οικονομική κρίση, για να ακολουθήσει το
δρόμο προς την κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και
πνευματική του πρόοδο και ευτυχία.

Έλληνες ΥΠΟΜΟΝΗ και ψηλά το κεφάλι γιατί όπως είπε
και ο Κολοκοτρώνης, θα ζήσει η ΕΛΛΑΔΑ μας γιατί “Ο
Θεός έβαλε την υπογραφή του και δεν την παίρνει πίσω”.

Το εθνικό κληροδότημα της

Επανάστασης του 1821

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
της  20ης  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 (ΟΡΙΣΤΙΚΑ), 

ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ, ώρα 10.30 στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ της ΕΑΑΣ 
(Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού) Oδός Χαριλάου Τρικούπη 18Α & Ακαδημίας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
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Του Σχη ε.α. 
Γατσούλη

Ευαγγέλου
μέλους του Δ.Σ.

της Λέσχης

Γιορτάζουμε μια ακόμη επέτειο της 25ης Μαρτίου

του 1821. Πολύ παλιά ιστορία! Τόσο
παλιά, που αν ρωτήσεις νέα παιδιά, ίσως να
μην ...μπορούν να πουν τι έγινε! Μη σας φαί-
νεται παράξενο! 

Υπάρχουν άτομα που δεν ξέρουν τι και
γιατί έγινε, μπερδεύοντας μέσα και την “28η
Οκτωβρίου του 1940”!! Αφήστε και τις δια-

στρεβλώσεις που εμφανίζονται τελευταία.

Πολύ λυπηρό φαινόμενο της εποχής μας.
Δεν θα κάνω εξιστόρηση εκείνης της πε-

ριόδου που έχει ήδη γίνει από πάρα πολλούς
εκλεκτούς ιστορικούς. Μέσα από τ’ απομνη-
μονεύματα παλιών αγωνιστών όμως, μπορεί
να διαβάσει κάποιος τακτικές και νυκτερινά
καταδρομικά εγχειρήματα. Δεν εμβαθύνουν
με λεπτομέρεια, γιατί είτε τα θεωρούν συνη-
θισμένα τεχνάσματα της στρατιωτικής τέχνης

εκείνης της περιόδου, είτε γιατί το μυαλό τους πήγαινε
σε άλλα που τα θεωρούσαν πιο σημαντικά γε-
γονότα.

Για να τιμήσω τη μνήμη τους, παραθέτω
μερικά αυτούσια, όπως τα περιγράφουν με τη
δική τους γλώσσα, ξεκινώντας από τον στρατηγό

Μακρυγιάννη. Αναφέρει ο ηρωικός πατριώτης
στρατηγός μέσα στ’ Απομνημονεύματά του, ένα
περιστατικό ατυχούς νυκτερινής διείσδυσης:

“...Σηκωθήκαμεν καμμιὰ τρακοσιαριὰ ἀπ᾿
οὕλους τους καπεταναίους (ἔδωσαν ἀναλόγως
ὁ Γῶγος ἔδωσε ἐμένα μὲ καμμιὰ τριανταριά) κι᾿
ὁ Καραϊσκάκης κεφαλή μας ὀλωνῶν, καὶ πήγαμε
διὰ τὸ Νιοχώρι καὶ τ᾿ ἄλλα τὰ χωριὰ νὰ χτυπή-
σωμεν τοὺς Τούρκους καὶ νὰ πάρωμεν τοὺς κα-
τοίκους ῾στὴν ἐξουσία μας καὶ ζαϊρέδες, ὅτι δὲν
εἴχαμεν. 

Πολεμικές Ιστορίες του ‘21

Η άλωση της Μονεμβασιάς. Ιούλιος του 1821. 

Μια αποβατική ενέργεια εκείνης της εποχής, όπως 

απεικονίζεται σε λιθογραφία του 1839. (Πηγή ΓΕΕΘΑ)
Συνέχεια στη σελίδα 8

Του NΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΖΑΡΗ  Αντιστρατήγου ε.α. Προέδρου Δ.Σ.



Όπως όλοι οι Έλληνες, αισθανόμεθα
βαθύτατη θλίψη, για την απώλεια

του πληρώματος του ελικοπτέρου του
Πολεμικού Ναυτικού που κατέπεσε τις
πρώτες πρωϊνές ώρες της 11ης Φεβρουα-
ρίου 2016 στη νήσο Κίναρος, εν ώρα κα-
θήκοντος προς την Πατρίδα.

Οι Υποπλοίαρχοι Τουλίτσης
Αναστάσιος, Πανανάς Κωνσταν-
τίνος και ο Ανθυπασπιστής
Ευαγγέλου Ελευθέριος, τα πα-
λικάρια αυτά, οι ιπτάμενοι των
Ενόπλων Δυνάμεων, που χά-
θηκαν σε καιρό ειρήνης, θα
είναι πάντα κοντά μας και ειδικά
κάθε φορά που κοιτάμε τον
ουρανό.

Η Ελλάδα, οι Έλληνες, οι Ένοπλες
Δυνάμεις και εμείς οι συνάδελφοί τους
πενθούμε. Συγκλονισμένοι εκφράζουμε
τα βαθιά μας συλλυπητήρια στις οικογέ-
νειές τους.

Αιωνία τους η Μνήμη
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ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Ο ΝΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΤΕ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΕΣΧΗ ΕΙΝΑΙ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθ. λογαρ. 6901-128799-019 EUR.
ΙΒΑΝ GR 4701719010 0069 0112 8799 019

Καταργούνται όλοι οι παλαιότεροι λογαριασμοί

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΗ
ΣΥΝΔΡOΜΗ ΣΑΣ.

ΕΙΝΑΙ O
ΜOΝΑΔΙΚOΣ

ΠOΡOΣ
ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΜΑΣ,

ΕΙΝΑΙ Η
ΑΝΑΠΝOΗ ΜΑΣ!

1. Εφ. Τχης ΓΥΦΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30,00 Για το έτος 2015
2. Εφ. Τχης / ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30,00 Για το έτος 2016

Καθηγητής
3. Αντγος ε.α ΚΟΡΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 30,00 Για το έτος 2015
4. Τχης ε.α ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 50,00 Εγγραφή & 

Συνδρομή έτους 2016
5. Εφ. Κ/Δ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 50,00 Εγγραφή & 

Συνδρομή έτους 2016
6. Αντγος ε.α ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
7. Ανχης ε.α ΜΠΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 30,00 Για το έτος 2015
8. Εφ. Κ/Δ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 30,00 Για το έτος 2015
9. Κυρία ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 90,00 Για τα έτη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2014, 2015, 2016
10. Σχης ε.α ΠΙΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
11. Εφ. Κ/Δ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
12. Σχης ε.α ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗΣ 40,00 Για το έτος 2016

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
13. Ανχης ε.α ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
14. Σχης ε.α ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30,00 Για το έτος 2015
15. Τχης ε.α ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 30,00 Για το έτος 2016
16. Κυρία ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 30,00 Για το έτος 2016
17. Εφ. Ανθλγος ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
18. Εφ. Ανθλγος ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΦΥΛΑΚΤΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
19. Εφ. Υπλγος ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ 30,00 Για τα έτη 2015, 2016

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
20. Κυρία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ-ΖΑΪΡΗ 60,00 Για τα έτη 2015, 2016

ΜΑΡΙΑ
21. Mr DELIS GEORGE 45,00 Για το έτος 2016
22. Ανχης ε.α ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30,00 Για το έτος 2015
23. Λγος ε.α ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 30,00 Για το έτος 2016

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
24. Σχης ε.α ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
25. Ανχης ε.α ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
26. Ανχης ε.α ΚΟΜΠΟΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 45,00 Εγγραφή &

Συνδρομή έτους 2016
27. Υπτγος ε.α ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
28. Εφ.Λοχίας ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60,00 Για τα έτη 2015, 2016
29. Υπτγος ε.α ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
30. Εφ. Κ/Δ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 90,00 Για τα έτη 

- Ιατρός 2014, 2015, 2016
31. Κύριος ΚΟΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25,00 Για το έτος 2015
32. Υπλγος ε.α ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20,00 Για το έτος 2016
33. Υπτγος ε.α ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 60,00 Για τα έτη 2015, 2016

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
34. Εφ.Λοχίας ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
35. Τξχος ε.α ΤΖΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30,00 Για το έτος 2016
36. Κυρία ΤΣΙΤΣΙΜΠΗ ΚΩΝ/ΝΑ 30,00 Για το έτος 2016
37. Αντγος ε.α ΚΑΛΥΒΑΣ ΒΑΪΟΣ 60,00 Για τα έτη 2015, 2016
38. Αντγος ε.α ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 60,00 Για τα έτη 2015, 2016

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
39. Αντγος ε.α ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
40. Εφ.Λοχίας ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
41. Κυρία ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 30,00 Για το έτος 2016

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Σημείωση: Αναγράφονται μόνο όσοι κατέβαλαν τη συνδρομή τους κατά το χρονικό διάστη-
μα από 1η Δεκεμβρίου 2015 μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2016.

Ο Ταμίας
Ευάγγελος Γατσούλης

Συνταγματάρχης ε.α.

Πλήρωσαν την συνδρομή τους
Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΗΜΑΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Ή ΙΔΙΩΤΗΣ                                                            ΠΟΣΟ

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. Αντγος ε.α Φωτόπουλος Χρήστος 20,00
2. Υπτγος ε.α Δάφνης Ιωάννης 25,00
3. Ανχης ε.α Ασημάκης Βασίλειος 20,00
4. Εφ. Τχης Γύφτος Χρήστος 70,00
5. Εφ.Ανθλος Φιλοσόφος Γεώργιος 20,00
6. Εφ. Λοχίας Φωτόπουλος Ελευθέριος 20,00
7. Εφ. Π/Ν Θεοχάρης Ματθαίος 25,00
8. Κυρία Τσιτσιμπή Κων/να 20,00
9. Κυρία Παπαδημητρίου Χρυσούλα 70,00

Ο Ταμίας 
Ευάγγελος Γατσούλης

Συνταγματάρχης ε.α.

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΗΜΑΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ή ΙΔΙΩΤΗΣ ΠΟΣΟ

Κατόπιν αιτήσεως των και με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. εγγράφονται ως τακτικά
μέλη της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχίτων οι παρακάτω:

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Συνταγματάρχης ε.α ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2. Αντισυνταγματάρχης ε.α ΚΟΜΠΟΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
3. Συνταγματάρχης ε.α ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Για το Δ.Σ.
ο Γενικός Γραμματέας

ΝΕΑ ΜΕΛΗ

TA NEA THΣ ΛEΣXHΣ
KATAΔPOMEΩN & IEPOΛOXITΩN

Τριμηνιαίο όργανο της Λέσχης 
Kαταδρομέων & Iερολοχιτών

ΚΩΔ. 01 6392

ΓPAΦEIA: Μαυρομιχάλη 15
Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ

Tηλ. 210 3235907 & 210 3213534
www.lki.gr • e-mail: info@lki.gr
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Η
πρόσφατη εμπειρία από συρράξεις σε θέατρα πολέμου
ανά τον κόσμο, έδωσε ευκαιρία στους στρατιωτικούς
επιτελείς-μελετητές πολλών σύγχρονων στρατών

να επιβεβαιώσουν ή/και να βελτιώσουν την θεωρητική
πλευρά της στρατιωτικής επιστήμης, μέσα από την πρακτική
εφαρμογή κανόνων και αρχών.

Έτσι λοιπόν κάνοντας αναφορά για το θέατρο πολέμου,
το οποίο είναι κατ’ εξοχήν διακλαδικό, οι διεθνείς τάσεις
προσδιορίζουν 4 κανόνες ή λειτουργίες:

1.Διαμόρφωση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, έτσι
ώστε να “εμφυτευθεί” στο μυαλό του αντίπαλου(πρωτίστως
της πολιτικής του ηγεσίας) το αίσθημα της αμφιβολίας περί
του νικηφόρου αποτελέσματος κάποιου στρατιωτικού εγ-
χειρήματος και επομένως o φόβος της εθνικής και πολιτικής
ήττας και της απώλειας οικονομικών πόρων της χώρας
τους. Ο φόβος της ήττας δημιουργεί την αναστολή της
πρόθεσης του αντιπάλου για πολεμική ενέργεια (επιθετική
ή αμυντική), αποδεχόμενος ίσως και αναίμακτα τους όρους
του νικητή. Αυτό επιτυγχάνεται με τις πληροφοριακές-ψυ-
χολογικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις των ΜΜΕ.

2.Προσβολή της συνοχής του αντίπαλου, που θα τον
αναγκάσει να χάσει τη διοίκηση και τον έλεγχο των δυνάμεών
του και των πλουτοπαραγωγικών του πηγών. Προσβολή
των ένοπλων δυνάμεων του σε χρόνο και τόπο που δεν
είναι καθόλου βολικά γι’ αυτόν. Βασικά προσβολή του κέν-
τρου βάρους του, ανιχνεύοντας και καταστρέφοντας τα απο-
φασιστικά σημεία που το στηρίζουν. (Έμμεση προσέγγιση)

3.Προστασία της συνοχής της δικής μας δύναμης, με
διατήρηση του ηθικού και της ενότητας του αντικειμενικού
σκοπού.

4.Δημιουργία και εκμετάλλευση ευνοϊκών συνθηκών,
με την απόλυτη επιχειρησιακή επίγνωση της
κατάστασης, ταχύτερη λήψη απόφασης και διατήρηση
υψηλότερουεπιχειρησιακού ρυθμού σε σχέση με τον αν-
τίπαλο.

Με βάση τα παραπάνω, σε ένα σύγχρονο θέατρο επι-
χειρήσεων, σε επιχειρησιακό αλλά και σε τακτικό επίπεδο,
διαδραματίζονται 3 βασικές ενέργειες, σε σχέση με τον
αντίπαλο: Ο εντοπισμός του, η καθήλωσή του και η προ-
σβολή του.

Εντοπισμός σημαίνει, απόκτηση πληροφοριών σχετικά
με τις θέσεις του, τις δυνατότητές του, τις προθέσεις
του και τις αδυναμίες του. Ο εντοπισμός του αντίπαλου  εί-
ναι αναγκαίος και επιτακτικός προκειμένου να ακολουθήσει
η καθήλωσή του και στη συνέχεια η προσβολή του. 

Καθήλωση σημαίνει απαγόρευση του αντίπαλου να
πετύχει τους στόχους του, παρενόχληση και αποπροσα-
νατολισμός, στέρηση της ελευθερίας κινήσεων του αντί-
παλου, έτσι ώστε να αυξήσουμε τη δική μας ελευθερία κι-
νήσεων.

Η προσβολή του αντίπαλου, είναι αποτέλεσμα της δικής
μας μεγαλύτερης ελευθερίας κινήσεων που εκφράζεται
με:

- Ελιγμό, δηλαδή κίνηση και τοποθέτηση δυνάμεων σε
τόπο και χρόνο σε σχέση με τον αντίπαλο,  έτσι ώστε ο τε-
λευταίος να απειλείται σοβαρά χωρίς να μπορεί να αντιδράσει
αποτελεσματικά.

- Πλήγμα το αντίπαλου αιφνιδιαστικά με πυρά ή/και με
υπέρτερη δύναμη σε τόπο και χρόνο, ώστε να ηττηθεί.

- Εκμετάλλευση των ευνοϊκών για μας αποτελεσμάτων
του πλήγματος που έχουμε καταφέρει στον αντίπαλο.

Οι τρεις αυτές  ενέργειες, είναι δυνατόν, ανάλογα με το
επίπεδο διοίκησης, να εξελίσσονται ταυτόχρονα ή σταδιακά
ή εναλλασσόμενα. Για παράδειγμα σε επίπεδο μεγάλου
σχηματισμού, με την ύπαρξη και διάθεση πολλών μέσων,
οι τρεις λειτουργίες είναι πιο εύκολο να εκτελούνται πα-
ράλληλα, απ’ ότι σε επίπεδο ταξιαρχίας, που τα διατιθέμενα
μέσα και οι δυνάμεις είναι λιγότερες. Για να είναι δυνατή
όμως η εκτέλεση αυτών των τριών βασικών ενεργειών, οι
επιχειρήσεις και ειδικότερα οι χερσαίες επιχειρήσεις, πρέπει
να σχεδιάζονται και να οργανώνονται στα πλαίσια της συ-
νέργειας, αλλά και του γεωγραφικού χώρου, σε επιχειρήσεις
βάθους, εγγύς επιχειρήσεις  και επιχειρήσεις μετόπισθεν. 

Οι επιχειρήσεις βάθους, έχουν σαν σκοπό να εντοπίσουν
και να προσβάλουν εχθρικές δυνάμεις, εγκαταστάσεις και
στρατηγεία,  σε βάθος της εχθρικής ζώνης μάχης και της
ζώνης συγκοινωνιών, με σκοπό να εμποδίσουν τον εχθρό
να επιτύχει τους δικούς του στόχους και να περιορίσουν
την ελευθερία κινήσεών του. Το βάθος προσδιορίζεται σε
χρόνο, χώρο και εξαρτάται από τα διατιθέμενα μέσα και το
επίπεδο επιχειρησιακής ικανότητας του δικού μας προσω-
πικού.

Οι εγγύς επιχειρήσεις είναι η άμεση εμπλοκή δυνάμεων
με σκοπό την φθορά και την μείωση της μαχητικής  ικανότητας
του αντίπαλου.

Οι επιχειρήσεις μετόπισθεν, διασφαλίζουν την ελευθερία
κινήσεων, με την προστασία ζωτικών χώρων και εγκατα-
στάσεων,  δυνάμεων και μέσων και γραμμών επικοινωνιών,

ώστε να λειτουργεί το ρεύμα διοικητικής μέριμνας και να
μετακινούνται οι εφεδρικές δυνάμεις, όπου και όταν απαι-
τείται.

Μόνο με  σωστό συντονισμό αυτές οι τρεις επιχειρήσεις
μπορούν ν’ αποδώσουν, έχοντας αρμονική ζεύξη διεύθυνσης
και ελέγχου, ανά επίπεδο διοίκησης. 

Ο συνδυασμός επιχειρήσεων βάθους, εγγύς και μετόπισθεν,
βοηθά ένα διοικητή στην εκτίμηση του ορθού συσχετισμού
δυνάμεων, ως προς τον χρόνο, τον τόπο, τα μέσα και τις
προθέσεις του. Αυτό που πρέπει να επιδιώκεται πάντα,
είναι η ταυτόχρονη διεξαγωγή επιχειρήσεων βάθους και  επι-
χειρήσεων εγγύς, διότι ο αντίπαλος καταβάλλεται πιο
εύκολα, όταν προσβάλλεται ταυτόχρονα σε όλο του το βά-
θος!

Σχηματική παράσταση προσδιορισμού περιοχών διεξαγωγής
επιχειρήσεων βάθους, εγγύς και μετόπισθεν.(Πηγή)

Ας επικεντρωθούμε όμως στις επιχειρήσεις βάθους, γιατί
σ’ αυτές ο ρόλος των ειδικών δυνάμεων, ή των δυνάμεων
ειδικών επιχειρήσεων, είναι σημαντικός. Οι επιχειρήσεις βά-
θους συμπεριλαμβάνουν επί μέρους επιχειρήσεις όπως:
- Παραπλάνηση/Εξαπάτηση. Επιδιώκεται ο αποπροσανατο-
λισμός του αντίπαλου, ως προς τη δράση μας, με αποτέλεσμα
να ακολουθεί  τρόπο ενέργειας, που θα τον οδηγήσει σε
σφάλματα, ενώ θα αυξήσει την ελευθερία κινήσεων των
δικών μας δυνάμεων.

- Συλλογή πληροφοριών και εντοπισμός στόχων. Επιτυγ-
χάνεται πληρέστερα συνήθως από επίπεδο σώματος στρατού
και άνω, γιατί εκεί υπάρχει διαθεσιμότητα των κατάλληλων
μέσων για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με εχθρικά
συστήματα διοίκησης και ελέγχου, γραμμές συγκοινωνιών,
αντιαεροπορικά μέσα, μονάδες και εγκαταστάσεις διοικητικής

μέριμνας, και εφεδρικές δυνάμεις.
- Απαγόρευση. Με τις επιχειρήσεις απαγόρευσης, επιδιώ-

κεται η παρεμπόδιση του αντίπαλου να ενισχύσει τις κύριες
δυνάμεις του, ή να αντιδράσει στις εγγύς επιχειρήσεις απο-
τελεσματικά και έγκαιρα, με την πρόκληση  φθοράς, σε
στόχους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Για την διεξαγωγή επιχειρήσεων βάθους, χρησιμοποιούν-
ται:

Πυρά (Πυροβολικό Μάχης, πύραυλοι εδάφους-εδάφους/αέ-
ρος, ναυτικό πυροβολικό κλπ)

Ηλεκτρονικός πόλεμος
Ψυχολογικός-Πληροφοριακός πόλεμος
Μη επανδρωμένα αεροσκάφη
Επιθετικά ελικόπτερα
Μαχητικά αεροσκάφη, 
Μονάδες επιτήρησης
Μονάδες ειδικών επιχειρήσεων
Αεροκίνητες ή/και αεραποβατικές δυνάμεις.
Ναυτικές δυνάμεις 
Η διεξαγωγή επιχειρήσεων βάθους μόνο με πυρά, δεν

επιφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα, γιατί ο αντίπαλος προ-
σαρμόζεται και λαμβάνει μέτρα αυτοπροστασίας που ελα-
χιστοποιούν τ’ αποτελέσματα των πυρών. Ο συνδυασμός  πυ-
ρών και μονάδων ελιγμού ή/και μονάδων ειδικών επιχειρή-
σεων τον αναγκάζουν να αντιδράσει, με αποτέλεσμα  να
εκτίθεται.

Σε όλες τις παραπάνω επιχειρήσεις, όλες οι κατηγορίες
μονάδων είναι δυνατόν να συμμετέχουν. Περισσότερο
όμως εμπλέκονται μονάδες  ειδικών επιχειρήσεων και τα-
χυκίνητες μονάδες ελιγμού. Ειδικότερα στις επιχειρήσεις
απαγόρευσης, όταν χρησιμοποιούνται ταχυκίνητες μονάδες
ελιγμού, αεροκίνητες/αεραποβατικές δυνάμεις ή/και αμφίβιες
δυνάμεις, σε συνδυασμό με υποστήριξη πυρών από πολεμική
αεροπορία, επιθετικά ελικόπτερα, και πυροβολικό ξηράς ή
ναυτικό κατά περίπτωση, το αποτέλεσμα είναι καταλυτικό
εις βάρος του αντιπάλου.

Ο συγχρονισμός ενεργειών και η σχεδίαση της στοχοποί-
ησης, που βασίζεται στην εξάρθρωση των αποφασιστικών
σημείων του αντίπαλου, είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες
στην επιτυχία των επιχειρήσεων βάθους.

Με τη στοχοποίηση, εντοπίζονται όλοι οι στόχοι στην πε-

ριοχή του αντίπαλου που η προσβολή τους θα επηρεάσει
ευμενώς τις φίλιες επιχειρήσεις, αναλύονται και προτεραι-
οποιούνται, μελετάται το προσφορότερο μέσον προσβολής
τους και το αποτέλεσμα που επιδιώκεται από αυτή την
προσβολή και εκτελείται λεπτομερής συντονισμός μέσων
και προσωπικού σε τόπο και χρόνο, για την υλοποίησή της.
Από εδώ απορρέουν συγκεκριμένες αποστολές που ανατί-
θενται σε μονάδες ειδικών επιχειρήσεων.

Ένα σημείο που χρειάζεται προσοχή, είναι ότι κατά τη
διάρκεια επιχειρήσεων βάθους, επίλεκτα τμήματα και των
δύο αντιπάλων, ενεργούν, ή προσπαθούν να ενεργήσουν
στα μετόπισθεν του άλλου. Αυτό σημαίνει, ότι όποιος δεν
έχει λάβει τα σωστά μέτρα προστασίας ζωτικών γι’ αυτόν
χώρων, που αποτελούν πιθανούς στόχους για τον αντίπαλό
του, θα έχει σημαντικές απώλειες  και θα έλθει σε δυσμενή
θέση.

Αν οι δυνάμεις ασφάλειας μετόπισθεν δεν είναι κατάλληλα
εκπαιδευμένες και έτοιμες ν’ αντιμετωπίσουν τα επίλεκτα
τμήματα του εχθρού, θα ηττηθούν,  με ανυπολόγιστη κα-
ταστροφή για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας τους.

Ακόμη και στην περίπτωση αμυντικού αγώνα, ο αμυνόμενος
οφείλει να σχεδιάζει επιχειρήσεις βάθους! Αλλιώς, θα επι-
τρέπει στον επιτιθέμενο αντίπαλό του, ακόμη μεγαλύτερη
πρωτοβουλία κινήσεων. Όταν μάλιστα ο τελευταίος διεξάγει
με επιτυχία επιχειρήσεις βάθους, κυριολεκτικά τεμαχίζει τις
αμυνόμενες δυνάμεις του αντιπάλου του, τις αποκόπτει
από τις εφεδρείες τους και διακόπτει τις γραμμές συγκοι-
νωνιών τους. Τελικά η άμυνα καταρρέει!

Οι ειδικές δυνάμεις χρησιμοποιούμενες ορθολογικά και
διακλαδικά στις επιχειρήσεις βάθους, δημιουργούν συνθήκες
επιτυχούς έκβασης των επιχειρήσεων των ενόπλων δυνάμεων

στις οποίες ανήκουν. Τ’ αποτελέσματα των ειδικών επι-
χειρήσεων που μπορεί να μην είναι άμεσα ορατά, επι-
φέρουν πλεονέκτημα σε βάθος χρόνου και διευκολύνουν
τις εγγύς επιχειρήσεις. Οι αποστολές τις οποίες μπορούν
να αναλάβουν αυτού του είδους οι μονάδες, λόγω της
ειδικής εκπαίδευσής τους  και του εξοπλισμού που δια-
θέτουν, είναι:

Ειδική αναγνώριση (συλλογή πληροφοριών, καταδείξεις
στόχων)

Δολιοφθορές
Άμεσες επιθετικές ενέργειες(Προσβολές, καταστροφές,

συλλήψεις εχθρικού προσωπικού κλπ)
Ανορθόδοξος πόλεμος(ειδικά δε, αν στα μετόπισθεν

του αντίπαλου υπάρχει φιλικά διακείμενος πληθυσμός
ή αντιφρονούντες)

Γενικότερα, οι ειδικές δυνάμεις μπορούν να ενεργήσουν
αποδοτικά, εάν τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Η διακλαδικότητα στη χρήση τους και στην υποστήριξή
τους

Η διοίκηση και έλεγχος στο ανώτατο διακλαδικό επίπεδο,
στο οποίο υπάρχει σαφής εικόνα των πολιτικών και διπλω-
ματικών επιδιώξεων, πληθώρα πληροφοριών και μέσων,
αλλά και ευρύτερη εκτίμηση της επικινδυνότητας των εγ-
χειρημάτων και των συνεπειών τυχόν αποτυχίας.

Η αποφυγή χρήσης τους σε αποστολές που μπορούν να
αναληφθούν από άλλες μονάδες των ενόπλων δυνάμεων
και ειδικότερα σε αμυντικό αγώνα, που είναι τελείως
αντίθετος με το δόγμα τους.

Η ανάθεση αποστολών που επιφέρουν μεγάλο όφελος
εάν επιτύχουν, ώστε ν’ αντισταθμίζεται η επικινδυνότητα
της εκτέλεσής τους και η ανάλωση δυσαναπλήρωτων
πόρων  που διατίθενται.

Υπάρχουν όμως και περιορισμοί στη χρήση τους, που θα
πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπ’ όψη.

Το προσωπικό των ειδικών δυνάμεων που είναι αναλογικά
μικρό σε αριθμό, υποβάλλεται σε λεπτομερή διαδικασία
επιλογής και έχει μακρόχρονη εκπαίδευση, δεν μπορεί ν’
αναπληρωθεί εύκολα, σε περίπτωση απωλειών. Άρα θα
πρέπει να χρησιμοποιείται με σύνεση και σε αποστολές
που θα επιφέρουν σημαντικό πλεονέκτημα.

Στις ειδικές επιχειρήσεις, η απαίτηση της λεπτομερούς
σχεδίασης, προετοιμασίας, και δοκιμών συνθέτων ενεργειών
με όλους όσους συμμετέχουν και υποστηρίζουν, δεν επι-
τρέπει την άμεση σε χρόνο, εκτέλεση αποστολών. Η επί-
σπευση εκτέλεσης μιας όχι λεπτομερώς σχεδιασμένης και
συντονισμένης αποστολής, εγκυμονεί κίνδυνο αποτυχίας.

Οι ειδικές δυνάμεις δεν μπορούν να διεξάγουν παρατε-
ταμένες επιχειρήσεις, διότι δεν έχουν τη δυνατότητα συ-
νεχούς υποστήριξης, όπως γίνεται στις συμβατικές δυνάμεις,
εκτός και αν αυτό εξασφαλισθεί! Συνήθως το προσωπικό
των ειδικών δυνάμεων στηρίζεται σε ό,τι μεταφέρει επάνω
του. Επομένως έχουν περιορισμένη αυτονομία.

Οι ειδικές δυνάμεις είναι ένα πολύτιμο “εργαλείο” σε
όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, αρκεί να χρησιμοποιούνται
σωστά. Στις επιχειρήσεις βάθους, μπορούν και πρέπει να
πρωταγωνιστούν.

Ανιχνευτής

Επιχειρήσεις Βάθους
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Γνωρίζεται ότι, η υπό του καταστατικού της Λέσχης (Άρθρο 10) καθοριζόμενη Ετησία

Γενική Συνέλευση των Τακτικών και Επίτιμων Μελών της Λέσχης, θα πραγματοποιηθεί την
13η Μαρτίου 2016  με εναλλακτική  την 20η Μαρτίου 2016 (OΡΙΣΤΙΚΑ), σε περίπτωση  μη
επίτευξης της αναγκαίας απαρτίας, ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και από 10.30 ώρα, στην αίθουσα
Εντευκτηρίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), επί της οδού Χαρ.
Τρικούπη αρ. 18Α και Ακαδημίας.

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως
1. Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2015.
2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο της Οικονομικής Διαχείρισης έτους

2015.
3. Έγκριση των παραπάνω και απαλλαγή των Δ.Σ. και Ταμείου από κάθε ευθύνη.
4. Έκθεση  Οικονομικής  Κατάστασης κατά το έτος 2015 από τον Ταμία της Λέσχης.
5. Ανάλυση και έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2016 από τον Ταμία της Λέσχης.
6. Απαντήσεις και Διευκρινήσεις επί των παραπάνω από το Δ.Σ. και Ταμεία της Λέσχης.
7. Τροποποίηση καταστατικού.

Προτροπές για συμμετοχή στις εργασίες της Γενικής  Συνέλευσης
Προτρέπουμε ΟΛΑ τα μέλη της Λέσχης (τακτικά και επίτιμα), να συμμετάσχουν στις

εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως διότι είναι ευκαιρία:
1. Μίας ευρύτερης ενημέρωσης επί των:
- Δραστηριοτήτων της Λέσχης,
- Μελλοντικών επιδιώξεων και σκοπών του Δ.Σ. και
- Ιδιαιτέρως των σοβαρών προβλημάτων και δυσχερειών στην λειτουργία της Λέσχης.
2. Ανανεώσεως και ισχυροποιήσεως του συναδελφικού δεσμού μεταξύ των μελών και

αυτών μετά της Λέσχης.
Υπ’ όψη ότι, κάθε παρόν μέλος (τακτικό ή επίτιμο), δύναται να ψηφίσει, εκτός από τον

εαυτό του και για ΕΝΑ (1) ΜΟΝΟ κωλυόμενο μέλος (σύμφωνα με τον τον Αστικό Κώδικα), για
το οποίο πρέπει να προσκομίσει επιστολή του κωλυόμενου μέλους προς τον Πρόεδρο της
Γενικής Συνέλευσης και το οποίο θα επιδώσει στην Εφορευτική Επιτροπή κατά την διαδικασία
της ψηφοφορίας.

Υπάρχει περίπτωση, η εν λόγω επιστολή να έχει αποσταλεί στον Γενικό Γραμματέα της
Λέσχης, οπότε με μέριμνα αυτού, θα επιδοθεί εγκαίρως στον εξουσιοδοτούμενο. Το
κωλυόμενο μέλος, πρέπει να συνεννοηθεί με αυτόν που θα εξουσιοδοτήσει, ώστε να
αποφευχθεί πολλαπλή εξουσιοδότηση του αυτού μέλους και απώλεια ψήφων.

Διάφορα
1. Η προσπέλαση στο κτίριο της ΕΑΑΣ είναι απολύτως ΑΝΕΤΗ και  ΕΞΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ,

λόγω της κεντρικής θέσεως αυτού και των πολλών μέσων συγκοινωνίας.
2. Η στάθμευση  οχημάτων ΙΧ πέριξ των οδών του κτιρίου της ΕΑΑΣ, είναι

δυνατή λόγω της Κυριακής.
3. Μετά το πέρας των απολογισμών και κατά την διάρκεια της διαδικασίας τρο-

ποποίησης - επικαιροποίησης του καταστατικού , θα λειτουργεί το κυλικείο της
ΕΑΑΣ.

Ο Γενικός Γραμματεύς
Ιωάννης Τζιάκης Ταξχος ε.α

Συνημμένα
(Υπόδειγμα Επιστολής Εξουσιοδότησης)

Προς : Τον κ. Πρόεδρο ..........................................................................................
της Γενικής Συνέλευσης ......................................................... (Ονοματεπώνυμο)

Θέμα: Ψηφοφορία για την τροποποίηση - 
επικαιροποίηση του καταστατικού ............(Ημερομηνία)

Κύριε Πρόεδρε,
Κωλυόμενος όπως, παραστώ στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των μελών
της Λέσχης κατά την 13η Μαρτίου 2016, με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον
.............................................................................................................................
να ψηφίσει αντ’ εμού  την τροποποίηση - επικαιροποίηση του καταστατικού.

Ο Εξουσιοδοτών
(Υπογραφή)

ΣΑΣ ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ
Περιμένουμε έμπρακτη εκδήλωση της αγάπης σας και του ενδιαφέροντός σας
για τη Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών. 
Περιμένουμε τις απόψεις και προτάσεις σας.

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Μέλους της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών

Θεωρώντας δεδομένη και θερμή την αγάπη και το ενδιαφέρον σας για την Λέσχη
Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, αφού λάβετε υπόψη σας τη σημερινή κατάσταση
και τις τάσεις που διαγράφονται

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

Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών
Μαυρομιχάλη 15  Τ.Κ. 10679 Αθήνα

Τηλ. 210 3235907 ή 210 3213534 (και ΦΑΞ) 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;
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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: �
............................................................................................................................................
5. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ ή ΠΡΟΤΑΣΗ:
...............................................................................................................................................

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  ......................
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

των Μελών της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών

Α/Α        ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟ (€) Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜ.ΠΟΣΟ (€)
1 Από δικαιώματα 5.904,00 1 Γενικά Έξοδα 3.237,87

Εγγραφών-Συνδρομών 2 Έξοδα λειτουργίας 4.382,33
2 Οικονομική Ενίσχυση 1.730,00 3 Γραφική Ύλη 469,46
3 Υπόλοιπο Ταμείου 22.800,33 4 Τελετές-Εκδηλώσεις 386,00

Οικονομικού Έτους 2014 5 Ενοίκιο-Κοινόχρηστα 1.720,28
6 Έξοδα Εφημερίδας 2.540,11

ΣΥΝΟΛΟ 30.434,33 ΣΥΝΟΛΟ 12.736,05

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Σύνολο Εσόδων μέχρι 31-12-2015 + Το Υπόλοιπο  Ταμείου έτους 2014: 30.434,33€
Αφαιρούνται τα έξοδα του έτους 2015: -12.736,05€
Υπόλοιπο Ταμείου έτους 2015: 17.697,28€

Για το οικονομικό έτος 2015 εξεδόθησαν δια πάσης φύσεως έσοδα και έξοδα τα παρακάτω
παραστατικά:
α. Γραμμάτια Εισπράξεως από:  α/α 2262 μέχρι α/α 2289.
β. Εντάλματα Πληρωμής από:  α/α 2258 μέχρι α/α 2301.

Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας Ο Ταμίας
Νικόλαος Λάζαρης Ιωάννης Τζιάκης Ευάγγελος Γατσούλης
Αντιστράτηγος ε.α. Ταξίαρχος ε.α. Συνταγματάρχης ε.α.

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝOMIKHΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ 
ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

1. ΓΕΝΙΚΑ
Κατά τη σύνταξη του παρόντος Προϋπολογισμού ελήφθησαν υπ’ όψη οι παρακάτω παράγοντες:
α. Τα πάγια έξοδα της Λέσχης (Κοινόχρηστα, ΕΝΦΙΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ έκδοση Εφημερίδας, γραφική

ύλη, καθαριότητα, κ.λπ.).
β. Τα έκτακτα έξοδα (Συμμετοχή σε εκδηλώσεις , κατάθεση στεφάνων κ.λπ.).
γ.  Η αμέλεια , ως και η δυσκολία ικανού αριθμού μελών μας στην καταβολή της συνδρομής των.
δ. Η εγγραφή νέων μελών.
ε. Η οικονομική ενίσχυση από ορισμένα μέλη της Λέσχης.
στ. Τα εσοδα από την ετήσια συνεστίαση – κοπή βασιλόπιτας.
ζ. Η αγορά ηλεκτρονικών μηχανημάτων για την μηχανοργάνωση της Λέσχης.
η.Η ανάγκη δημιουργίας ενός μικρού αποθεματικού για έκτακτες ανάγκες.

2. Συνιστάται η ακριβής τήρηση του προϋπολογισμού, όπως αναγράφεται στο παρακάτω πίνακα ως προς
τα έξοδα.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας Ο Ταμίας
Νικόλαος Λάζαρης Ιωάννης Τζιάκης Ευάγγελος Γατσούλης

Αντιστράτηγος ε.α. Ταξίαρχος ε.α. Συνταγματάρχης ε.α.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Α/Α ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟ(€) Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟ(€)
Α’ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

1 Συνδρομές μελών 4.500,00 1 Γενικά Έξοδα-ΕΝΦΙΑ 2.000,00
2 Εγγραφές νέων μελών 1.500,00 2 Έξοδα λειτουργίας 1.500,00

3 Γραφική ύλη 500,00
Β’ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 4 Τελετές-ΕΚδηλώσεις 500,00

3 Οικονομική ενίσχυση 1.500,00 5 Κοινόχρηστα 500,00
4 Από εκδηλώσεις 1.000,00 6 Έκδοση Εφημερίδας 2.500,00

7 Απρόβλεπτα 300,00

ΣΥΝΟΛΟ 8.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 7.800,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016
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Με μεγάλη προσέλευση κι
επιτυχία πραγματοποιήθηκε

στις 27/1/2016, όπως κάθε χρό-
νο, στην Καστέλα στον Πειραιά,
η Γενική Συνέλευση του Συνδέ-
σμου Ελλήνων Βατραχανθρώ-
πων. Ήταν όλοι εκεί, οι Βατρα-
χάνθρωποι του Πολεμικού Ναυ-
τικού και των Ειδικών Δυνάμεων
του Στρατού Ξηράς, μόνιμοι κι
έφεδροι, εν ενεργεία κι απο-
στρατεία, παλιά και νέα μέλη
του Συνδέσμου. 

Ιδιαίτερα τιμητική για το Σύν-
δεσμο υπήρξε η παρουσία και
βράβευση ενός εκ των τελευ-
ταίων εν ζωή Ιερολοχιτών και
θρύλου των Ειδικών Δυνάμεων,
του 95χρονου στρατηγού ε.α.
Κωνσταντίνου Κόρκα, ο οποίος
με τη ζωντάνια και νοητική οξύ-
τητα 20χρονου μας μετέφερε
τις γνώσεις και τα βιώματά του
από την τόσο κρίσιμη περίοδο
δράσης του Ιερού λόχου την πε-
ρίοδο 1942-1945. 

Γενική Συνέλευση 

Συνδέσμου Ελλήνων 

Βατραχανθρώπων και

βράβευση του τελευταίου

εν ζωή Ιερολοχίτη

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ - ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Τ
ην Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016 πραγματο-
ποιήθηκε η κοπή της βασιλόπιτας των μελών αλλά
και φίλων της  ΛΚΙ  στην Ταβέρνα “ΦΩΛΙΑ” στην

Παιανία Αττικής , σε ένα κλίμα βαρύ λόγω του αεροπο-
ρικού δυστυχήματος το οποίο συνέβη  στις Ένοπλές
μας  Δυνάμεις, στο χώρο του Πολεμικού Ναυτικού, με
αποτέλεσμα τον τραγικό  θάνατο τριών στελεχών, που
αποτελούσαν το πλήρωμα του ελικοπτέρου που έπεσε
κατά τη διάρκεια νυκτερινής άσκησης, του υποπλοίαρ-
χου Αναστάσιου Τουλίτση, του υποπλοίαρχου Κων-
σταντίνου Πανανά και του ανθυπασπιστή Ελευθέριου
Ευαγγέλου. 

Ο Πρόεδρος της Λέσχης, Αντγος ε.α. κ, Νικόλαος Λά-
ζαρης πλαισιωμένος από όλα τα μέλη του ΔΣ, καλωσό-
ρισε τους προσκεκλημένους, τα μέλη και τους φίλους
της Λέσχης έκανε μνεία στο πένθος των Ενόπλων Δυ-
νάμεων, λόγω του παραπάνω ατυχήματος.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πρόγραμμα της ετή-
σιας συνάντησης, η οποία αποτελεί την μοναδική ευ-
καιρία γνωριμίας μεταξύ μελών και σύσφιγξης σχέσεων
μεταξύ τους και δεν μπορούσε να ματαιωθεί την τελευ-
ταία στιγμή, εξ αιτίας του έκτακτου θλιβερού συμβάν-
τος. 

Ετελέσθη Τρισάγιο για τους άτυχους νεκρούς που
έχασαν την ζωή τους σε ώρα καθήκοντος, και στη συνέ-
χεια ευλογία της εκδήλωσης, από τον αιδεσιμολογιώ-
τατο Ταξίαρχο (ΘΡ) Πατέρα Γεώργιο Αποστολακίδη

Ακολούθησε το υπόλοιπο τελετουργικό της εκδήλω-
σης που περιλάμβανε κοπή της πίτας και επίδοση ανα-
μνηστικών πλακετών στα αποχωρήσαντα μέλη του
προηγούμενου ΔΣ, Αντγο ε.α. κ. Καλαντζή Κων/νο,
απελθόντα Πρόεδρο του ΔΣ, Υπτγο ε.α. κ. Γεωργαντά
Κων/νο,   απελθόντα Αντιπρόεδρο του ΔΣ και εφ. Λχία
ΚΔ κ. Παπαδάκη Ιωάννη, απελθόντα μέλος του ΔΣ.

Μετά την επίδοση, τόσο ο απελθών Πρόεδρος όσο
και ο Αντιπρόεδρος, απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό
και σχολίασαν εγκωμιαστικά τις πρωτοβουλίες του νέ-
ου ΔΣ.

Φίλοι της Λέσχης τραγούδησαν τον ύμνο του Ιερού

Λόχου, προς τιμήν του μεγαλύτερου σε ηλικία αλλά θα-
λερού Ιερολοχίτη, Αντγου ε.α. κ. Κόρκα Κων/νου που
ήταν επίτιμος προσκεκλημένος της βραδιάς, ως παλαι-
ότερο ιδρυτικό μέλος της.  

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την συνεστίαση.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ως επίσημοι προσκε-

κλημένοι, πέραν του Στρατηγού Ιερολοχίτη Κόρκα
Kων/νου, οι Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιω-
ματικών Στρατού, Υπτγος ε.α. κ. Δανιάς Ευάγγελος, ο
Ταξίαρχος ε.α. κ. Κουτσογιαννόπουλος Χρήστος, ως εκ-
πρόσωπος του κ. ΥΕΘΑ και ο Ταξίαρχος ΠΔ κ. Δημητρό-
πουλος Ανδρέας, Πρόεδρος του Συνδέσμου Αναπήρων
Αξιωματικών Πολεμικής Διαθεσιμότητας και κ. Ζωϊτσας
Παύλος. 

Επιπλέον σαν απλοί συμμετέχοντες, παρέστησαν και
άλλοι εκλεκτοί φίλοι και μέλη της Λέσχης, εξέχουσες
προσωπικότητες του πολιτικού, στρατιωτικού και ακα-
δημαϊκού χώρου.

Σε όλους τους παρευρισκόμενους, μοιράστηκαν κομ-
μάτια βασιλόπιτας ένα εκ των οποίων περιείχε το τυχε-
ρό νόμισμα. Μεγάλη τυχερή ήταν η σύζυγος του Προ-
έδρου της Λέσχης, κ. Μαριάννα Λάζαρη, που βρήκε το
νόμισμα της βασιλόπιτας. Το  συμβολικό δώρο που της
προσεφέρθη, ένα διακοσμητικό αγγείο,  απομίμηση κυ-
κλαδικής φιάλης της αρχαϊκής εποχής, το αφιέρωσε
στη Λέσχη.

Τελέστηκε την Κυριακή 24/1/2016 στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως
Λεωνιδίου, το ετήσιο μνημόσυνο εις μνήμη των πεσόντων της

μάχης του Λεωνιδίου της 21ης Ιανουαρίου 1949.
Αμέσως μετά επακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθε-

ση στεφάνων στον Μύλο Μανωλάκη. Στην εκδήλωση συμμετείχαν
μέλη της Λέσχης μας. Κατάθεση στεφάνου έγινε από τον Ανθ/γο
Μηχανικού κ. Πέτρο Βενετσάνο.

Με την ανάληψη καθηκόντων του νέου Δ.Σ της Λέσχης
έλαβε χώρα εθιμοτυπική επίσκεψη από τους Αντγο ε.α  κ.
Λάζαρη Νικόλαο και Τξχο ε.α κ. Πουλάκη Αθανάσιο στην
13η Διοίκηση Εδικών Επιχειρήσεων Ιερός Λόχος.

Επίσκεψη νέου ΔΣ στη 13η 

Διοίκηση Εδικών Επιχειρήσεων

- Ιερός Λόχος

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΧΩΡΟΣ

1 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Επιμνημόσυνη δέηση Συμβολή Λεωφ.
ΚΥΡΙΑΚΗ για τα μέλη της Μ.Ο. «Μίδας 614» Πατησίων και

Αλεξάνδρας
2 ΜΑΪΟΣ Υπογραφή Πρωτοκόλλου Παραδόσεως Νήσος Σύμη

Γερμανικού Στρατού Αιγαίου
3 ΜΑΪΟΣ Ετήσιο Μνημόσυνο πεσόντων Ιερού Ηρώο ΚΔ στο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Λόχου και Καταδρομέων Καβούρι
ΚΥΡΙΑΚΗ

4 ΜΑΪΟΣ Μάχη της Κρήτης Μάϊος 1941 Μάλεμε Κρήτης

5 1ο 10ήμερο Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ Ιερολοχιτών Ηρώο Ιερολοχιτών
ΙΟΥΝΙΟΥ πεσόντων στις επιχειρήσεις Αιγαίου Παραλία

Ερμούπολης Σύρου
6 ΙΟΥΛΙΟΣ Επιμνημόσυνη δέηση πεσόντων Στρατόπεδο

ΚΔ της Α’ ΜΚ στην Κύπρο Μάλεμε Κρήτης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΝΗΜΗΣ
Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΩΡΟΣ

1 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Διέλευση στίβου μάχης - Νέα Πέραμος
ΚΥΡΙΑΚΗ Καταρρίχηση από πύργο ΚΕΕΔ (Τελεί υπό έγκριση)

2 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ανώμαλος δρόμος 10 χλμ Περιοχή Νομού
ΣΑΒΒΑΤΟ Αττικής

3 15  ή 22 ΜΑΪΟΥ Τρόπαιο ΛΟΚ Περιοχή Νομού 
ΚΥΡΙΑΚΗ Αττικής

4 ΜΑΪΟΣ Νυκτερινή πορεία 42 χλμ Περιοχή Νομού
(ΘΑ ΟΡΙΣΘΕΙ) Αττικής

5 12 ΙΟΥΝΙΟΥ Στίβος Τοπογραφίας Περιοχή Νομού
ΚΥΡΙΑΚΗ Αττικής

6 25 ΙΟΥΝΙΟΥ Αθλητική δοκιμασία Περιοχή Νομού
ΣΑΒΒΑΤΟ Αττικής

7 10 ΙΟΥΛΙΟΥ Κίνηση περιπόλου - Σχηματισμοί Περιοχή Νομού
ΚΥΡΙΑΚΗ Αττικής

8 30 ΙΟΥΛΙΟΥ Καταρρίχηση από γέφυρα Χαλκίδα Ευβοίας
ΣΑΒΒΑΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Εξ αριστερών Μέλη του Δ.Σ.: Νικόλαος Καββαθάς,

Αθανάσιος Πουλάκης, Νικόλαος Λάζαρης,

Ευάγγελος Γατσούλης

Εξ αριστερών: Τξος Θρησκευτικού Γεώργιος Αποστολακί-

δης, Κωνσταντίνος Κόρκας, Κωνσταντίνος Καλαντζής, 

Χρήστος Κουτσογιαννόπουλος εκπρόσωπος ΥΠΕΘΑ

Ο Κωνσταντίνος Γεωργαντάς παραλαμβάνει την 

πλακέτα από τον πρόεδρο Νικόλαο Λάζαρη

Ετήσιο μνημόσυνο 
εις μνήμη των πεσόντων κατά την
ιστορική Μάχη του Λεωνιδίου της 

21ης Ιανουαρίου 1949



TA NEA THΣ ΛEΣXHΣ KATAΔPOMEΩN & IEPOΛOXITΩN6

Στις 14 Φεβρουαρίου 1944 ένα απόσπασμα του πρώτου
καταδρομικού τμήματος, αφού εφοδιάστηκε κατάλληλα,
«επιβιβάσθηκε σε πετρελαιοκίνητο ιστιοφόρο και αναχώρησε,
με τη συνοδεία ανθυποβρυχιακού σκάφους, για τη Λεμεσό
της Κύπρου όπου έφθασε στις 17 Φεβρουαρίου. Από εκεί
απέπλευσε στις 26 του μηνός και παραπλέοντας τα μικρα-
σιατικά παράλια, έπειτα από έξι ημέρες και υποχρεωτικούς
σταθμούς σε διάφορους όρμους, προσορμίσθηκε στις
08.00 της 4ης Μαρτίου στον όρμο Βρωμολίμανο, κοντά στο
ακρωτήριο Κόρακας των ακτών της Ερυθραίας της Μ.
Ασίας, όπου ήταν και ο τελικός προορισμός του» (ΔΙΣ/ΓΕΣ,
164-5). Η πρώτη καταδρομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε
με επιτυχία στη Σάμο την περίοδο 7-18 Μαρτίου. Παράλληλα,
το βράδυ της 8ης Μαρτίου, μια περίπολος δύο Ιερολοχιτών
με αποστολή αναγνώρισης στη Χίο, συνέλαβε εν πλω ένα
εξοπλισμένο γερμανικό ιστιοφόρο με πυρομαχικά και τρό-
φιμα. Την ίδια περίοδο αναγνωρίσεις πραγματοποιήθηκαν,
εκτός από τη Χίο, και στην Ικαρία και τη Λέσβο. 

Την περίοδο 29-31 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε κατα-
δρομική επιχείρηση τμήματος δέκα Ιερολοχιτών στα Ψαρά,
με σκοπό την εξουδετέρωση της φρουράς και την κατα-
στροφή ενός φάρου και του ασυρμάτου. Η επιχείρηση

όμως απέτυχε. 
Το διήμερο 3-4 Απριλίου ένα απόσπασμα 30 Ιερολοχιτών

πραγματοποίησε επιτυχημένη καταδρομική επιχείρηση στη
Μυτιλήνη. Στόχος ήταν «ο φόνος ή η αιχμαλωσία των
υπαλλήλων της Γερμανικής Μυστικής Αστυνομίας (Γκε-
στάπο), η αρπαγή του αρχείου της και η απελευθέρωση
των κρατουμένων στις φυλακές της και στα κτίρια του Δι-
δασκαλείου της πόλεως που χρησιμοποιούνταν επίσης ως
φυλακές» (ΓΕΣ/ΔΙΣ, 175). Η επιχείρηση αποτιμήθηκε ως
επιτυχημένη, αφού κατέληξε στον θάνατο ή τον τραυμα-
τισμό 13 Γερμανών, με αντίστοιχη απώλεια τον τραυματισμό
ενός Ιερολοχίτη. 

Το διάστημα 27-29 Απριλίου ένα τμήμα έξι Ιερολοχιτών
συνέδραμε τη βρετανική μονάδα SBS (Special Boat Services,
τμήμα της περίφημης SAS), μετά από αίτημά της, κατά την
καταδρομή της στα νησιά Ίο και Αμοργό. Παράλληλα, μια
ομάδα τριών Ιερολοχιτών ενσωματώθηκε σε μια ομάδα 11
Βρετανών κομμάντος οι οποίοι διενήργησαν επιτυχημένη
καταδρομική επιχείρηση στην Πάρο, όπου βρισκόταν σε

εξέλιξη η κατασκευή γερμανικού
αεροδρομίου. Η επιχείρηση έλη-
ξε την 18η Μαϊου με σοβαρές
υλικές ζημιές για τους Γερμα-
νούς και απώλειες 6-7 ανδρών
τους. 

Κατά τη διάρκεια του Απριλίου
ο Ιερός Λόχος αναβαθμίστηκε σε
σύνταγμα, με ανάλογη αύξηση
της δύναμής του σε 1.000 άτομα
και αντίστοιχη τροποποίηση της ορ-
γάνωσής του. 

Στη συνέχεια, η Σάμος αποτέλεσε τον
χώρο και μιας δεύτερης καταδρομής του Ιερού Λόχου.
Κατά τις νυκτερινές ώρες της 17ης Μαϊου, ένα τμήμα 31 Ιε-
ρολοχιτών συνοδευόμενων από δύο Βρετανούς στρατιω-
τικούς και δύο ιδιώτες, αποβιβάσθηκε στο νησί. Αρχικός
στόχος ήταν η καταστροφή μιας αποθήκης καυσίμων και
ενός φυλακίου κοντά στο Καρλόβασι. Διαπιστώθηκε όμως
ότι τα καύσιμα είχαν μεταφερθεί αλλού και τελικά πραγ-
ματοποιήθηκε επιτυχημένη επίθεση εναντίον της ολιγά-
ριθμης φρουράς του Μαραθόκαμπου. Η επιχείρηση έληξε
με την αποχώρηση των Ιερολοχιτών στα τέλη Μαϊου. 

Ο Ιερός  Λόχος Από τις ερήμους της Αφρικής στα νησιά του Αιγαίου

Η συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο
Του Νίκου Νικολούδη

Δρος Ιστορίας του Παν/μίου
του Λονδίνου (King’s College)

Τ
ο σημερινό μας θέμα δεν είναι να εντοπίσουμε τους
υπεύθυνους που έφεραν την χώρα, από απόψεως οι-
κονομικής κατάστασης και όχι μόνον στα οικονομικά

της χώρας μας, σ’ αυτήν την άθλια, θλιβερή και περίγελη
εικόνα. Η Κρίση και καταδίκη αυτών ανήκει στο μέλλον,
διότι όντως αυτοί που διοίκησαν την Ιστορική Ελλάδα,
μετά την μεταπολίτευση, πλην λαμπρών εξαιρέσεων,
δηλαδή (Πρωθυπουργοί, Υπουργοί, κομματάρχες και συν-
δικαλιστές), υπήρξαν κατώτεροι των περιστάσεων, χωρίς
ηγετικά προσόντα, μικρόνοες και χωρίς οράματα και προ-
παντός δέσμιοι της μελλοντικής ψήφου του άθλιου Συνδι-
καλισμού της χώρας μας και του ξένου κεφαλαίου.

Προσωπικά πιστεύω, η προσπάθεια των τριών πολιτικών
κομμάτων στο παρελθόν, παραβλέποντας τις όποιες διαφορές
είχαν μεταξύ των, ήτο μία καλή αρχή. Διότι έδειξαν πολιτι-
κούς, οι οποίοι είχαν το σθένος να εγκαταλείψουν την
στείρα μέχρι σήμερα πολιτική νοοτροπία, να κάνουν την
υπέρβαση και να προσπαθήσουν και τα τρία κόμματα μαζί
να βρουν τις καλύτερες λύσεις προκειμένου να σωθεί η
χώρα μας.  Δεν τα κατάφεραν, έγινε όμως μια αρχή. Αυτό
θέλει κάθε νοήμων Έλλην πολίτης και είναι βέβαιο ότι δεν
θέλει, την μέχρι σήμερα καταστροφική στείρα αντιπαράθεση,
με εκκωφαντικές κορώνες ανεύθυνων και ηρωικών πράξεων
εκ του ασφαλούς. Όσα κόμματα συνεχίζουν ν’ αρνούνται
την ομοψυχία και συνεργασία, δεν ερμήνευσαν ορθά τα
μηνύματα των Εκλογών, στα οποία ο Ελληνικός Λαός απαί-
τησε όλες οι πολιτικές Δυνάμεις μαζί να βρουν τις καλύτερες
λύσεις και δεν παραδειγματίστηκαν ακόμη από την ιστορία
μας. Στην κατάσταση που είναι σήμερα η χώρα μας Μονο-
κομματική κυβέρνηση δεν μπορεί να σώσει την Ελλάδα.
Όπως έλεγαν και οι πρόγονοί μας «Εν τη ενώσει η Ισχύς».
Λησμονήσανε τα κόμματα αυτά ακόμη και τα αγωνιώδη
λόγια του Μακρυγιάννη «Τα πολλά ΕΓΩ, δεν μπορέσαμε να
τα κάνουμε ΕΜΕΙΣ». Η Ιστορία διδάσκει! Αλλά!

Προτού παραθέσω τις προτάσεις μου παρακάτω, για την
Ελπίδα που υπάρχει και μπορεί να έλθει, θα ήθελα ακόμη
να επισημάνω την προσοχή στον υπέρτατο βαθμό της Κυ-
βέρνησης σε τούτο, είναι βέβαιο μόνο στο άκουσμα της
πτώχευσης θα προέκυπταν αμέσως τεράστιες ελλείψεις σε
είδη πρώτης ανάγκης και το επόμενο στάδιο θα επικρατούσε
χάος στη χώρα μας. Σήμερα πλέον, για να μπορέσουμε κά-
ποτε να ορθοποδήσουμε, τα μέτρα που απαιτούνται κατά
τη γνώμη μου είναι:

ΠΡΩΤΟΝ: Οι πολιτικοί άνδρες της χώρας μας και όσοι
άλλοι τεχνοκράτες ασχοληθούν με την εξουσία, θα πρέπει
να κάμουν την Υπέρβαση, δηλαδή να ξεπεράσουν τις
στενές κομματικές ιδεοληψίες και αγκυλώσεις, να αποκτή-
σουν μια ιδεολογία, όλοι μαζί, την ιδεολογία της Σωτηρίας
της Πατρίδος. Αυτή, η συνεργασία που λείπει σ’ εμάς τους
Έλληνες, ήταν και είναι, η Αχίλλειος πτέρνα του όλου
προβλήματος της χώρας μας.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Οργάνωση του Κράτους. Πόσοι και πόσοι δεν
έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό, μάλιστα προ καιρού
ήτο και σημαία κομματικής προτεραιότητος. Όμως! πάντα
έμεναν στα λόγια ή στα χαρτιά, λόγω αλογίας και υπερβολής
του μέτρου, των συνδικαλιστικών οργάνων. 

Τι πρέπει να γίνει: θα πρέπει οι διάφοροι Κρατικοί Οργα-
νισμοί ν’ αποκτήσουν ουσιαστική Ιεραρχία (τμηματάρχες,

Διευθυντές, Επιθεωρητές, Γεν. Επιθεωρητές κ.λπ.) με δι-
καιώματα και υποχρεώσεις. Η Ιεραρχία θα βγαίνει μέσα από
τον αντίστοιχο χώρο, όπως στις Ένοπλες Δυνάμεις, χωρίς
δυνατότητα κομματικής επέμβασης, αξιοκρατικά με κριτήρια
επαγγελματικά, πνευματικά, κ.λπ. Η Ιεραρχία αυτή θα υπά-
γεται στο αντίστοιχο Υπουργείο. Η Ιεραρχία αυτή ελέγχουσα
πραγματικά τους υφισταμένους της, θα ελέγχεται και η
ίδια, χωρίς να κινδυνεύει ν’ αποπεμφθεί δημόσιος Λειτουργός,
όχι γιατί δεν θα κάνει καλά την δουλειά του, αλλά διότι το
Υπουργείο προορίζει την θέση σε κάποιο Κομματάνθρωπο
ή συγγενικό άτομο, αυτό διαλύει κάθε αρχή ηθικής της
εξουσίας. Αυτά πρέπει να τελειώσουν, εάν θέλουμε Δημόσιο.
Η Μονιμότης από το Δημόσιο πρέπει να καταργηθεί, όπως
δεν υπάρχει σήμερα ούτε στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Να μην απολυθεί κανένας δημόσιος υπάλληλος σήμερα.
Να κλείσουν όλες οι άχρηστες και παθητικές Κρατικές Υπη-
ρεσίες και το προσωπικό αυτών να κατανεμηθεί σ’ άλλες
της χώρας Κρατικές Υπηρεσίες, που έχουν ανάγκη από
προσωπικό. Με την προϋπόθεση η νέα αυτή Ιεραρχία του-
λάχιστον για 10 χρόνια δεν θα προσλάβει υπαλλήλους στο
Δημόσιο πλην έκτακτων περιστάσεων αλλά με διαγωνισμό
και θα πρέπει να μειώσει την γραφειοκρατία στο 50%.

Ακόμη οι προσλήψεις στο Δημόσιο, πρέπει να γίνονται,
με προκηρύξεις διαγωνισμών, κάθε χρόνο για θέσεις που
χηρεύουν για διάφορους λόγους. Τέλος! κάποτε πρέπει να
γίνει κατανοητό στους κομματανθρώπους και στους συνδι-
καλιστές, το Κράτος διοικείται με τα όργανά του και την ιε-
ραρχία του και όχι από τους Υπουργούς ή ακόμη χειρότερο
με το εκβιαστικό όπλο των συνδικαλιστών. Ο Συνδικαλισμός
σύμφωνα με τον νομοθέτη έχει άλλη αποστολή και όχι εκ-
βιασμούς, ή καταστροφές περιουσιών άλλων, για συντεχνιακά
οφέλη, εις βάρος των άλλων πολιτών.

ΤΡΙΤΟΝ: Σε μια ελεύθερη Δημοκρατική Κοινωνία για να
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας πρέπει να υπάρχει μια
λογική αρμονία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. Κάποτε
πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η Πολιτεία πρέπει εξ ίσου να
φροντίζει για τον εργοδότη όπως και για τον εργαζόμενο,
διότι πώς θα υπάρχει εργασία, όταν ο εργοδότης αδυνατεί
ν’ αντεπεξέλθει όχι μόνο στην υπερβολική των φορολογία,
κ.λπ., αλλά και στην μήνιν των υπερασπιστών κάποιων οι-
κονομικών Κοσμοθεωριών που απέτυχαν ακόμη και στην
γενέτειρά των.

Άρα! Βασική προϋπόθεση για ανάπτυξη είναι να δημι-

ουργηθεί και στη χώρα μας, ένα σταθερό φορολογικό σύ-
στημα και επίσης, φιλικό περιβάλλον προς το επιχειρείν.
Σήμερα στην Ελλάδα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο παρ’
όλο ότι η ανεργία έχει φθάσει σε όρια ρεκόρ, συνεχίζουν
να υπάρχουν οι χρονοβόρες διαδικασίες ιδρύσεως Επιχει-
ρήσεων και η φορολογία των επιχειρήσεων να γίνεται όλο
και πιο επαχθής. Με αποτέλεσμα της αρνητικής αυτής κα-
τάστασης να φεύγουν πολλοί νέοι και δημιουργικοί άνθρωποι
από τη χώρα, με παράλληλη μετεγκατάσταση Ελληνικών
επιχειρήσεων σε όμορα Κράτη και όχι μόνο, όπου το φορο-
λογικό καθεστώς είναι πολύ πιο φιλικό για τις Επιχειρήσεις
και δυστυχώς γι’ αυτό δεν ιδρώνει το αυτί κανενός. Ο
τρόπος λειτουργίας του Κράτους μας ευνοεί μόνο τους
λωποδύτες. 

ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Περιορισμός του αριθμού των Βουλευτών
στους διακόσιους (200), κατάργηση των Βουλευτών επι-
κρατείας, κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας, μείωση εις
το ελάχιστο της αποζημιώσεως των Βουλευτών και περιο-
ρισμό χρηματοδότησης των Κομμάτων.

Έτσι θα δώσουν οι ηγέτες της χώρας «το καλό παράδειγμα»,
αρχών, αξιών και οικονομίας, ώστε ο Ελληνικός λαός, παίρ-
νοντας παράδειγμα από τους ηγέτες του, ν’ αντιμετωπίσει
αγόγγυστα τα όποια προβλήματα θα του δημιουργηθούν
από τα οπωσδήποτε δίκαια μέτρα που θα του επιβάλλει η
Πολιτεία.

ΠΕΜΠΤΟΝ: Εις ότι αφορά την φορολογία, ένα άρθρο
μόνο χρειάζεται, όλα τα έσοδα από το 1 � έως το 1.000.000
� τον μήνα  θα πρέπει να φορολογούνται με το αυτό
ποσοστό, δηλ. Δημόσιοι λειτουργοί, επιχειρηματίες, ιδιωτικοί
Υπάλληλοι, Γεωργοί και Κτηνοτρόφοι κλπ. Έτσι θα συμμε-
τέχουν εξ ίσου όλοι και ουδείς θα έχει λόγους να παραπο-
νεθεί. Εις ότι δε αφορά αυτούς που είναι κάτω από το όριο
της φτώχειας, να λειτουργεί το κοινωνικό κράτος, πάντα
βέβαια δια μέσου των Δήμων. Έτσι μόνο θα υπάρχει κράτος
Δικαίου.

ΕΚΤΟΝ: Τέλος, το σπουδαιότερο, ένα από τα βασικά που
χρειάζεται το Ελληνικό Κράτος είναι νοικοκυριό, σ’ όλους
τους τομείς δράσεώς του. Το οποίο, χαρακτηριστικά και
σκανδαλωδώς λείπει, από όλους τους χώρους Δημοσίου
Ενδιαφέροντος, η εικόνα μαρτυρεί (Αεροδρόμιο Ελληνικού,
Ολυμπιακά Έργα, εγκαταλελειμμένα Δημόσια Κτίρια κ.λπ.
και Δημόσιες εκτάσεις πολλές των οποίων περιήλθαν όλως
παραδόξως στα χέρια δολίων).

Δυστυχώς επαληθεύονται τα λόγια του Έλληνος λογίου·
«Όπου να γυρίσω να κοιτάξω η Ελλάδα με πληγώνει». Αυτό
είναι αποτέλεσμα ελλείψεως οργανωμένου Κράτους, με
προσωπικό που να διαθέτει συνειδητοποιημένη ευθύνη
αποστολής, με αρχές και αξίες, με ευθύνες και δικαιώματα,
με έλεγχο και ουσιώδη εκπαίδευση. Σήμερα λειτουργεί
όπου λειτουργεί, απλά με το φιλότιμο μερίδας των Δημοσίων
λειτουργών, απλά γιατί είναι Έλληνες. Με αυτά τα μέτρα
μόνο, μπορεί να έλθει η Ελπίδα.

Τα Έθνη δεν φονεύονται, ούτε από την πείνα, ούτε με
τις χρεοκοπίες, ούτε και με την ήττα, φονεύονται μόνο με
τις ιδέες. Και! Κοινωνίες με ριζικά αποδυναμωμένη και
φθαρμένη εθνική συνείδηση, δεν έχουν πεδίο Στρατηγικής
Λογικής και θέτουν αναμφίβολα σε κίνδυνο την Ιστορική
ύπαρξη του Κράτους.

Υπάρχει ελπίδα, μπορεί να έλθει
Του Ιωάννη Μ. Ασλανίδη

Αντγου ε.α. Επίτιμου Διοικητή της Σ.Σ.Ε.
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ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ

Τον Ιανουάριο του 2016 απεβίωσε (σε ηλικία 99
ετών) το μέλος της Λέσχης μας Αντιστράτηγος ε.α.
Λάμπρος Σύρμος. Ετάφη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών
την 26 Ιανουαρίου 2016. Ο αείμνηστος γεννήθηκε
το 1917 στον Ελληνόπυργο Καρδίτσας. Το 1935 ει-
σήχθη στην Σχολή Ικάρων (5η Σειρά Ικάρων, 14ος
μεταξύ 29) δεν ολοκλήρωσε όμως την εκπαίδευσή
του και τον ίδιο χρόνο εισήλθε στην Σχολή Ευελπί-
δων.

Απεφοίτησε από την ΣΣΕ το 1939 που ονομάσθηκε
Ανθυπολοχαγός Πεζικού. Έλαβε μέρος στον Ελλη-
νοϊταλικό Πόλεμο με αξιόλογη δράση. Κατά την
τριπλή Κατοχή της Ελλάδος έσπευσε εκ των πρώτων
στα όρη της ιδιαίτερης πατρίδας του για να προβάλει ένοπλη αντίσταση κατά
των κατακτητών (με την ομάδα του Ταγματάρχου Βλάχου). Μετά την διάλυση
της Ομάδας Βλάχου από τον ΕΛΑΣ κατέφυγε στον ΕΔΕΣ για να συνεχίσει τον
Ένοπλο Αγώνα και στην συνέχεια διέφυγε στη Μέση Ανατολή όπου κατετάγη
τον Ιερό Λόχο.

Ως εξαιρετική αποτιμάται και η δράση του κατά την διάρκειαν του πολέμου
προς καταστολήν της κομμουνιστικής ανταρσίας (“συμμοριτοπολέμου” ή “ιδεο-
λογικού πολέμου” ή “εμφύλιου πολέμου”): Δύο πολεμικά τραύματα, Αριστείον
Ανδρείας (τρεις φορές), Πολεμικός Σταυρός (τέσσερις φορές), Μετάλλιον
εξαιρέτων Πράξεων (δύο φορές) και -κυρίως- Προαγωγή επ’ Ανδραγαθία
αποτελούν τη συγκομιδή του από τη δράση του αυτή και προσφέρουν σαφή
απόδειξη και μέτρο του έργου που προσέφερε.

Φοίτησε, πλην της Σχολής Ευελπίδων, σε όλα τα Σχολεία του Όπλου του
Πεζικού. στην ΑΣΠ, στη ΣΕΘΑ, στη Σχολή Πεζικού των ΗΠΑ και στη Σχολή
Αμφιβίων επιχειρήσεων (επίσης των ΗΠΑ). Μέχρι της αποστρατείας του το
1973:

Διοίκησε Λόχο Πεζικού, Τάγμα Πεζικού, την Γ’ Μοίρα Καταδρομών (ως Γ’ ΜΚ
και ως Αμφίβιο Μοίρα Καταδρομών), το Τάγμα Ευελπίδων και την Διοίκηση Κα-
ταδρομών (ΔΚ/ΓΕΣ). Υπηρέτησε σε πολλές επιτελικές θέσεις καθώς και ως Επι-
τελάρχης της ΑΣΔΑΚ (Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αμύνης Κύπρου).
Επετέλεσε τα καθήκοντά του, όπου υπηρέτησε, κατά τρόπον που μπορεί να
χαρακτηρισθεί από το βαφτιστικό του όνομα: Λαμπρόν!

Τακτικό και συνεπές μέλος της Λέσχης μας, πάντοτε παρών στα γραφεία μας
και στις εκδηλώσεις της, με διαύγεια πνεύματος ζηλευτή, με συγκαταβατικότητα,
με απόλυτη ευγένεια, λιτός και ακριβής στις αφηγήσεις του, ποτέ δεν άφηνε να
παρασύρεται από όνειρα, από εξάρσεις από σκοπιμότητες ή τάση για μυθοπλα-
σία.

Εκ μέρους των συμπολεμιστών του στη Μέση Ανατολή και στον Αντισυμμοριακό
Αγώνα αλλά και εκ μέρους των Μελών της Λέσχης, τον νεκρόν αποχαιρέτησε ο
Στρατηγός Κων. Κόρκας, με σύντομη, λιτή αλλά συγκλονιστική ομιλία την
οποίαν εξεφώνησε με ένταση, με παλμό και τρόπο που δεν επιδεχόταν αμφι-
σβήτηση ή χαλαρή πρόσληψη. Είπε τα ακόλουθα:

“Στρατηγός Σύρμος Λάμπρος.
Όπως ακούσατε ήταν τάξεως 1939 της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

μεταξύ των πρώτων της τάξεως.
Έλαβε μέρος στον Πόλεμο της Αλβανίας. Διέφυγε από την κατεχομένη

Ελλάδα και ήλθε στη Μέση Αντολή όπου κατετάγη στον Ιερό Λόχο.
Έλαβε μέρος στις Επιχειρήσεις Αιγαίου-Δωδεκανήσου. Έλαβε μέρος στον

ΣΥμμοριτοπόλεμο από το 1946 μέχρι το 1950. Τραυματίστηκε δυο φορές και
προήχθη επ Ανδραγαθία προωθείς στο μέσον της προηγούμενης Τάξεως του
1938.

Στην υπηρεσία του από την αρχή ήταν σεμνός και εργατικός, αλλά και με
υψηλή απόδοση.

Διακρίθηκε παντού και πάντοτε. Ετιμήθη με πολλές διακρίσεις, η μέγιστη από
τις οποίες ήταν η προαγωγή επ’ Ανδραγαθία.

Σαν συνάδελφος, ήρθα να αποχαιρετήσω τον συνάδελφο, τον συμπολεμιστή
το φίλο. Να τον διαβεβαιώσω ότι κέρδισε την παραδοχή και τη δόξα, καλή και
μεγάλη υστεροφημία.

Εκ μέρους όλων των συναδέλφων σε αποχαιρετώ. Η Πατρίς σε συγχαίρει και
σε ευγνωμονεί.

Καλό σου Ταξίδι Λάμπρο
Τα μέλη της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών ευχόμαστε ο Θεός να τον

αναπαύσει και να παρηγορεί τα δύο παιδιά του-που τιμούν το όνομα της
Πατρίδας τους ως καθηγητές Πανεπιστημίων των ΗΠΑ- τους λοιπούς συγγενείς
και τους πολλούς φίλους του.

Θα τον θυμόμαστε πάντα.

Αντιστράτηγος (ΠΖ) ε.α. Λάμπρος Σύρμος

Εφ. Ανθλγος Στέλιος Κωσταρόπουλος

Την 23η Δεκ. 2015 απεβίωσε ο Παρμενίων Πα-
παθανασίου εξέχον μέλος της Λέσχης μας. Ο

εκλιπών γεννήθηκε το 1928 στη Θεσσαλονίκη.
Εισήλθε στην Στρατιωτική Ιατρική Σχολή (ΣΙΣ)
Θεσσαλονίκης από την οποίαν απεφοίτησε το
1952, ονομαθείς Ανθυπίατρος. Προήχθη μέχρι
τον βαθμό του Υποστράτηγου (ανώτατον προ-
βλεπόμενον την εποχή της αποστρατείας τον
βαθμόν για το Υγειονομικό). Απεστρατεύθη το
1979 με αίτησή του. Διετέλεσε Διοικητής του
30ου Λόχου Υγειονομικού Συντάγματος Πεζικού
(ΛΥΣΠ), του 202 Τάγματος Υγειονομικού και της
Σχολής Εφαρμογής Υγειονομικού. Διετέλεσε επί-
σης Διευθυντής Υγειονομικού του Α’ Σώματος
Στρατού (Α’ΣΣ) και της Ανωτάτης του Στρατού
Υγειονομικής ΕΠιτροπής (ΑΣΥΕ), καθώς και Γενι-
κός Διευθυντής του Νοσηλευτικού Ιδρύματος
Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ). Υπηρέτησε
ως ιατρός Μονάδος στην Γ’ Αμφίβιο Μοίρα Κατα-
δρομών και στο 480 Τάγμα Διαβιβάσεων Κατα-
δρομών.

Έλαβε μέρος στην Εθνική Αντίσταση, προ της
κατατάξεώς του στο Στρατό ως ένοπλος σύνδε-
σμος στον παράνομο τύπο και την εθνική διαφώ-
τιση, στις τάξεις της ΠΑΟ (Πανελλήνια ΑΠελευθε-
ρωτική Οργάνωση). Φοίτησε στην Σχολή Εφαρμο-
γής Υγειονομικού (Τμήμα Κατωτέρων και Ανωτέ-
ρων και στην Σχολή Ειδικών Όπλων Ενόπλων Δυ-
νάμεων (ΣΕΟΕΔ)). Υπηρέτησε στο ΝΑΤΟ, (SHAPE,
στο Τμήμα Οπλικών Συστημάτων στη Δυτική Γερ-
μανία). Έλαβε Πτυχίο Ιατρικής από το Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πτυχίο Ραδιοϊ-
σοτόπων από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής
Ενέργειας, Πτυχίο Ακτινολόγου-Ραδιολόγου (ει-
δικότητα) και Πτυχίο Ακτινοθεραπευτού. Μετεκ-
παιδεύτηκε στα Πανεπιστήμια Παρισίων και Λον-
δίνου καθώς και στο Υγειονομικό Κέντρο του Στρα-
τού των ΗΠΑ Γουόλτερ Ρηντ (στην Ουάσινγκτον).

Ο Δρ. Παπαθανασίου τιμήθηκε με το Μετάλλιο
Εθνικής Αντιστάσεως 1941-44, το Μετάλλιο
Στρατιωτικής Αξίας Γ’ Τάξεως, τον Χρυσό Σταυρό

Γεωργίου του Α’ και
τον Σταυρό των Τα-
ξιαρχών του Φοίνι-
κος.

Ο εκλιπών ήταν
έντονη προσωπικό-
τητα και καθιστού-
σε αμέσως αισθητή
την παρουσία του
σε οποιονδήποτε
χώρο εκινείτο ή δραστηριοποιείτο. Σημαντική
υπήρξε η προσφορά του στο Στρατό κατά τη
διάρκεια της ενεργού στρατιωτικής υπηρεσίας
του. Σημαντική υπήρξε και η προσφορά του στην
ιατρική επιστήμη εντός και εκτός του Στρατού.
Αλλά αξιόλογη και σημαντική υπήρξε και η προ-
σφορά του στην ιστορική έρευνα και στην προβο-
λή της ιστορικής αλήθειας, ιδιαίτερα της κρισίμου
για την Πατρίδα μας περιόδου 1941-1944. Πασί-
γνωστο είναι το θαυμάσιο -κλασικό μπορεί να πει
κανείς- βιβλίο του με τίτλο “Για τον Ελληνικό
Βορρά. Μακεδονία 1941-1944. ΑΝτίσταση και
Τραγωδία” (έκδοση Παπαζήση, Αθήνα 1997), βά-
ση του περιεχομένου του οποίου απετέλεσε το
ανέκδοτο αρχείο και το ημερολόγιο του αείμνη-
στου πατέρα του Υποστράτηγου ε.α. Ιωάννη Πα-
παθανασίου (τότε Ταγματάρχη Πεζικού).

Ακούραστος ο Δρ. Παρμενίων Παπαθανασίου
έσπευδε να λάβει μέρος σε διάφορα συνέδρια με
θέμα την Εθνική Αντίσταση και παρενέβαινε έν-
τονα και εύστοχα, είτε αμέσως είτε με δημοσιεύ-
σεις του μετά τις εκδηλώσεις αυτές.

Υπήρξε τακτικό, πρόθυμο και συνεπές μέλος
της Λέσχης μας, πάντοτε παρών -μαζί με την
εκλεκτή σύζυγό του- σε όλες τις εκδηλώσεις μας
(ψυχαγωγικές μνήμης, εκδρομές, ιστορικού πε-
ριεχομένου κτλ).

Θα μας λείψει ο Στρατηγός Δρ. Παρμενίων Πα-
παθανασίου. Πάντοτε θα τον θυμόμαστε!

Ευχόμαστε ο Θεός να τον αναπαύσει και να πα-
ρηγορεί τους οικείους του.

Υπτγος (ΥΙ) ε.α. Δρ. Παρμενίων - 
Αθανάσιος Παπαθανασίου

Ταξχος ε.α. Λεωνίδας Τσαρμακλής

Στις 19 Δεκεμβρίου 2015 απεβίω-
σε ο Ταξίαρχος Λεωνίδας Τσαρ-

μακλής, Τάξεως ΣΣΕ 1957 μετά από
μακροχρόνιο αγώνα με την επάρα-
τη νόσο.

Ο εκλιπών δεν ήταν μέλος της
Λέσχης μας. Επειδή όμως υπήρξε
επώνυμος Καταδρομέας και υπηρέ-
τησε τις Καταδρομές με πάθος και
αυταπάρνηση και ήταν αποδεκτός
και αγαπητός τόσο στα στελέχη των
Ειδικών Δυνάμεων όσο και στους απλούς Κατα-
δρομείς, κρίνουμε ότι είναι σκόπιμο να τον μνη-
μονεύσουμε από τις στήλες της εφημερίδας μας
για να πληροφορηθούν τα μέλη μας την οδυνη-
ρή απώλειά του.

Ο αείμνηστος Λεωνίδας καταγόταν από το Πο-
λύδροσο Παρνασίδος (Σουβάλα). Γεννημένος το
1937. Το 1954 εισήχθη στην Στρατιωτική Σχολή
Ευελπίδων (ένας από τους τρεις της Τάξεως που
ορκίστηκαν αργότερα επειδή δεν είχαν συμπλη-
ρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του). Αποφοίτησε
το 1957 οπότε ονομάσθηκε Ανθυπολοχαγός Πε-
ζικού. Ήταν από τους πρώτους της Τάξεώς του
που εκλήθησαν να υπηρετήσουν στις Δυνάμεις
Καταδρομών όπου υπηρέτησε με φανατισμό,
παροιμιώδη εργατικότητα, εξαιρετική αντοχή και
σπάνια φιλοπονία. Υπήρξε εξαίρετος αναρριχη-
τής, άφθαστος καταστροφεάς και εκπαιδευτής.

Καθαρός και διαυγής στις απόψεις του, σταθε-
ρός στις ιδέες του, ευθύς και συγκεκριμένος, ερ-
γατικός και αποδοτικός.

Αλλά στο σημείο αυτό ας αφήσουμε το μέλος
της Λέσχης μας Φυλακτό Φυλακτού, Έφεδρο Αν-
θυπολοχαγό των Καταδρομών Κύπρου νας μας
περιγράψει τα αισθήματα των υφισταμένων για
τον εκλιπόντα.

«Ο Ταξίαρχος Τσαρμακλής ήταν ο ένας από
τους 4 πρώτους διοικητάς των λόχων της 32ΜΚ-

Κύπρου: Μαζί με τους κ. Βαΐτσα Τι-
μολέοντα νυν αντιστράτηγο ε.α.,
Χριστόδουλο Άρη (+) και Νεοφυτίδη
Μιχαήλ (+). Πρώτος Δοικητής της
Μοίρας ήταν ο ταγματάρχης και με-
τέπειτα αντιστράτηγος και αρχηγός
Γ.Ε.Σ. αείμνηστος Βασίλειος Κούρκα-
ρος.

Το ημερολόγιο έγραφε: 25η Αυ-
γούστου 1964, Σαϊτάς-Λεμεσός. 

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες του κ.
Ανδρέα Δημητροπούλου, νυν Ταξίαρχου Π.Δ. και
προέδρου της Π.Ε.Α.Π.Α, αλλά και του θρύλου
των καταδρομών αειμνηστου Γεωργίου Σαλή
(+), η 32ΜΚ του 64-65 υπήρξε μια από τις πλέον
άρτια εκπαιδευμένες και ετοιμοπόλεμες μονά-
δες του ελληνικού στρατού που γνώρισαν στην
πολυετή θητεία τους στις ειδικές δυνάμεις.

Η συμβολή του Υπολοχαγού τότε Τσαρμακλή
στην εξέλιξη της μοίρας υπήρξε καθοριστική.
Παρά την σκληρότητα και την αυστηρότητά του,
έχαιρε μεγάλης εκτιμήσεως, αγάπης και σεβα-
σμού από όλους τους καταδρομείς. Αρκετοί απ’
αυτούς είχαν μαζί του συχνή επαφή και επικοι-
νωνία μέχρι πρόσφατα. Η κλονισμένη υγεία του
δεν του επέτρεψε δυστυχώς να παραστεί στον
εορτασμό των 50 χρόνων της Μοίρας που έγιναν
στην Λεμεσό τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο θά-
νατός του μας γέμισε με θλίψη και στεναχώρια.
Όσοι είχαμε τη χαρά και την τιμή να υπηρετή-
σουμε υπό τις διαταγάς του θα τον θυμόμαστε
για πάντα. Ήταν ο λοχαγός μας.

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Να παρη-
γορεί και να προστατεύει την σύζυγο, τα παιδιά
και τα εγγόνια του.

Αιώνιά σου η μνήμη Ταξίαρχε Τσαρμακλή».
Ευχόμαστε ο Θεός να τον αναπαύσει και να πα-

ρηγορεί τους συγγενείς του και τους πολλούς
φίλους του.

Την 7η Ιανουαρίου 2016 απεβίωσε το εκλεκτό μέλος της Λέσχης μας ο Στέλιος
Κωσταρόπουλος, πατέρας του άλλου μέλους της Λέσχης μας του Σωκράτη Κω-
σταρόπουλου. Ο αείμνηστος Στέλιος γεννήθηκε την 23η Φεβρουαρίου 1931
στην Ξάνθη. Σπούδασε Νομικά και έφθασε μέχρι τον βαθμό του Αντιπρόεδρου
του Νομικού Συμβουλίου του κράτους. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία
στις Δυνάμεις Καταδρομών ως Έφεδρος Ανθγ/ος.

Ευγενική φυσιογνωμία, πρόθυμο και δραστήριο μέλος της Λέσχης μας συμμε-
τείχε πάντοτε στις εκδηλώσεις μας και καθιστούσε ευχάριστη την παρέα μας με
το λεπτό χιούμορ που τον διέκρινε.

Ευχόμαστε ο Θεός να τον αναπαύσει και να παρηγορεί τους οικείους του.
Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ.



Ἡ κακή μας τύχη, τὸ ποτάμι εἶχε πολὺ νερό, ἦταν τὰ
πρωτοβρόχια, ἔβαλαν ἐμένα μ᾿ ὀλίγους, ὁποῦ ῾ξερα τὸν
τόπον, νὰ περάσω, νὰ ἰδοῦνε καὶ οἱ ἄλλοι. Γυμνωθήκαμεν,
βάλαμεν εἰς τὸ νῶμο μας τὰ σκουτιά μας κι᾿ ἅρματά μας
καὶ μπροστὰ ἐγὼ καὶ κοντὰ ὅσους εἶχα μὲ κίντυνο τῆς
ζωῆς μας, καὶ νύχτα, κακοπεράσαμεν. Ἀφοῦ εἶδαν ὁποῦ
περάσαμεν ἐμεῖς, ἄρχισε νὰ ̔ μπῃ ὁ Καραϊσκάκης μὲ τοὺς
ἄλλους. 

Πέρναγε ἕνας μ᾿ ἕνα ἄλογον καβάλλα, τὸν ἔλεγαν
Γιωργάκη, γουρούνι ἀπελέκητο ἦταν, ἔπεσε ̔ σ ἕνα βόθηλα
῾στὴν ἄκρη, ἦταν γλίνα καὶ βούλιαξε μὲ τ᾿ ἄλογόν του.
Ἔβαλε τὶς φωνές: «Χαθήκαμεν!» Ἄκουσε τ᾿ ἀσκέρι αὐτὸν
τὸν λόγον, ὁποῦ ῾ταν ῾στὴν μέση ῾στὸ ποτάμι, κιότεψαν
ὅλοι καὶ γύρισαν ὀπίσω καὶ κόντεψαν νὰ πνιγοῦν. Τότε
ἐμεῖς μείναμεν μόνοι μας ἀπὸ πέρα. Μᾶς ἔννοιωσαν οἱ
Τοῦρκοι, πιάσαμεν τὸν πόλεμον. 

Πήραμεν καμπόσους κατοίκους γυμνοὺς καὶ δυστυχεῖς,
τρομάξαμεν νὰ τοὺς σώσωμεν καὶ νὰ σωθοῦμεν ἀπὸ τὸν
πόλεμον τῶν Τούρκων κι᾿ ἀπὸ τὸ ποτάμι. Καὶ ἔπαθαν οἱ
δυστυχεῖς οἱ κάτοικοι ἀπὸ τοὺς Τούρκους ἐξ αἰτίας αὐτὸ
τὸ κίνημα. Τοὺς εἶπαν οἱ Τοῦρκοι ὅτι αὐτεῖνοι
φέραν ἐμᾶς...”

Σε κάποιο άλλο σημείο, περιγράφει την αν-
δρεία που επέδειξε ένας μαχητής του, κατά
τη διάρκεια μιας αυτοδιάλυσης του ανταρτικού
σώματος και διάρρευσης  από κλοιό των Τούρ-
κων:
“Θὰ σᾶς εἰπῶ κ᾿ ἕνα γενναῖον πολὺ περι-

στατικόν: Ἕνας ἀτρόμητος ἄντρας ἀπὸ τοὺς
Κολοβάτες (εἶναι τοῦ Σαλώνου χωριόν), τὸν
λένε Μῆτρο Καθάριον (ἀλήθεια καθάριος κι᾿
ἀτίμητος εἶναι), ἀφοῦ τζακιστήκαμε ̔ στὴν χώρα
καὶ τραβηχτήκαμε εἰς τὸ ψήλωμα, οἱ ἐδικοί
μας ὅλοι κ᾿ ἐμεῖς φκειάσαμε ταμπούρι καὶ πο-
λεμούσαμε. 

Αὐτὸς ὁ δυστυχὴς ἦταν μέσα εἰς τὴν χώρα σὲ σπίτι
μπασμένος, Ἀφοῦ φύγαμε ἐμεῖς, αὐτὸς ἔμεινε μόνος
του κλεισμένος, τόφυγαν οἱ συντρόφοι τοῦ κ᾿ ἔμεινε
μόνος του. 

Τοῦ ρίχτηκαν οἱ Τοῦρκοι ἀπάνου του, παίρνει ἕνα για-
ταγάνι Τούρκικον καὶ σκοτώνει τέσσερους, κ᾿ ἐκεῖ ὁποῦ
τὸν πολεμοῦσαν τοῦ δίνουν μίαν μαχαιριὰ εἰς τὴν κοιλιά,
καὶ σκοτώνει τὸν Τοῦρκον καὶ μὲ τὸ μαχαίρι εἰς τὴν κοιλιὰ
ἦρθε ἐκεῖ ὁποῦ ἤμαστε ἐμεῖς, εἰς τὸ ταμπούρι. 

Καὶ δὲν τοῦ πειράξαμεν τὸ μαχαίρι, μὲ τοῦτο εἰς τὴν
κοιλιὰ τὸν πήγαμε ἐκεῖ ὁποῦ ῾ταν οἱ ἐδικοί μας καὶ ἦταν
ὁ γιατρός, καὶ τὸ᾿ ̔ βγάλε τὸ μαχαίρι καὶ μὲ τῶν μερμήγκων
τὰ κεφάλια τὸ᾿ ῾ρραψε τὴν κοιλιά. 

Καὶ τράβησε ὁ καϊμένος κοντὰ ἕναν χρόνον νὰ γιατρευτῆ.
Γέρευε καὶ πάλε ξηλώνεταν, κ᾿ ἔβγαιναν οἱ κοπριὲς ἀπὸ
τὴν κοιλιὰ ὁποῦ ῾ταν ἡ πληγή. Καὶ ζῆ τώρα καὶ δὲν ἔχει
ψωμὶ νὰ φάγη...” 

Έτσι δυστυχώς αντιμετωπίστηκαν μετά την απελευ-
θέρωση, πολλοί αγωνιστές της εποχής του.

Στις μάχες που έδωσε για την αντιμετώπιση του
Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, όπου κινδύνεψε να χαθεί
η επανάσταση, περιγράφει τεχνάσματα και τον αγώνα
που έδωσε για να διατηρήσει τις θέσεις του έναντι του
υπέρτερου εχθρού του:
“Ἀφοῦ φκειάσαμε τὰ ταμπούρια μας, τοὺς κιοτῆδες,

ὁποῦ ἀνακάτωναν τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς ἔστειλα εἰς τὸ
Παλιόκαστρο νὰ φκειάσουνε ῾μπρός εἰς τὴν πόρτα ταμ-
πούρια κι᾿ οὖθε ἦταν χαλασμένο. Ἦταν καὶ μία παλιοστέρνα
κ᾿ ἔβαλα καὶ κουβάλησαν καμπόσο νερὸ καὶ ρίξαμε μέσα.
Κ᾿ ἔβαλα ὅλους τους ἀνθρώπους κ᾿ ἔμασαν ξύλα, νὰ
εἶναι διὰ δέκα φωτιὲς τὰ ξύλα τοῦ καθενός, ὅτ᾿ ἦταν ἐκεῖ
πλησίον πολλά. Σύναξαν καθὼς τοὺς εἶπα κ᾿ ἔβαλαν
ἀλάργα ὁ καθεὶς τὰ ξύλα του. 

Τὸ βράδυ, νυχτώνοντας, τοὺς εἶπα κι᾿ ἄναψαν φωτιὲς
ὁ καθεὶς ἀπὸ δέκα καὶ τὶς κουμαντάριζαν, νὰ φαίνωνται
ὅτ᾿ εἶναι ἀπὸ πολλοὺς ἀνθρώπους. Τήραγε ὁ Μπραΐμης
– δὲν ἦταν μισὴ ὥρα ἀλάργα– ἀπὸ ῾μάς, ἀφοῦ εἶδε
τόσες φωτιές, ἔλπιζε ὅτι κατέβηκε ὁ Κουντουργιώτης μ᾿
ὅλο τὸ σῶμα, ὁποῦ ῾ταν εἰς τὶς Χῶρες. Τὴν αὐγὴ δυὸ
ὧρες νὰ φέξη πλάκωσε ὁ Μπραΐμης, πεζούρα καὶ κα-
βαλλαρία, καὶ ἤρθανε πολλὰ πλησίον μας. Εἶναι ἕνα γιο-
φύρι ἑνοῦ γιβαριοῦ καὶ πέρασαν ἐκεῖ καὶ στάθηκαν. 

Ἐγὼ κατέβασα καμμιὰ εἰκοσαριὰ παιδιὰ καὶ πιάσαν
τὸν χορὸν καὶ τραγουδοῦσαν καὶ χόρευαν. Τηρᾶνε οἱ
Τοῦρκοι, πλησιάζουν κι᾿ ἄρχισαν μὲ τοὺς κατζαδόρους
καὶ καραμπίνες τὸν ντουφεκισμόν. Ἐμεῖς τοὺς εἶπα καὶ
δὲν ἔρριχνε κανένας. Ἐκεὶ– ὁποῦ ρίχναν μου λάβωσαν
δυὸ παιδιά, εἰς τὸν χορόν. Κέρασα ἀπὸ ῾να ρακὶ τοὺς
Ἕλληνες, τοὺς ἀθάνατους, τὰ γενναῖα λιοντάρια, ὁποῦ

ἀνάθεμα τοὺς αἴτιους ὁποῦ τοὺς γιόμωσαν φατρίες

καὶ διχόνοιες, καὶ γίνηκαν ἀπὸ αὐτὰ οἱ Ἀράπηδες παλη-
κάρια κι᾿ ἄφησαν ἐποχή. 

Ἀφοῦ κέρασα τὸ ρακὶ τῶν Ἑλλήνων, ζύγωσαν οἱ Τοῦρκοι
κοντότερα. Τότε ἄρχισε ὁ πόλεμος καὶ βάσταξε ὡς ἑφτὰ
ὦρες. Ἔκαμαν πολλὰ γιρούσια οἱ Τοῦρκοι. Οἱ Ἕλληνες οἱ
καλύτεροί – τους εἶχα κάτου εἰς τὸν ἄμμον κ᾿ ἐμεῖς τοὺς
φυλάγαμε τὴν πλάτη τους ἀπὸ τὸ τζουγκρί. Ὕστερα
βγάλαν τὰ μαχαίρια οἱ Ἕλληνες καὶ τοὺς δίνουν ἕνα τζά-
κισμα καλὸν καὶ τοὺς ρίξαν ἀπὸ– μέσα τ᾿ αὐλάκι κ᾿
ἔβλεπες ἕνα θέατρο. 

Καὶ σκοτώθηκαν ἀπὸ ῾κεῖνο ὁποῦ συνπεράναμε, ὁποῦ
βλέπαμε, καμμιὰ ἑβδομηνταριὰ ἀπάνου κάτου κι᾿ ἀχώρια
οἱ λαβωμένοι. Δὲν εἴχαμε μπαρούτι καλό. Ὕστερα ἀνα-

χώρησαν πίσου διὰ τὴν θέση τους καὶ Νιόκαστρον. Τότε
γράφει ὁ Ἀναγνωσταρᾶς τοῦ Κουντουργιώτη καὶ τοῦ
λέγει αὐτά, καὶ τοῦ λέγει: «Ὅσους ἀνθρώπους ἔφερε ὁ
Μακρυγιάννης εἰς τοὺς Ἀβαρίνους, τὴν θέση τὴν πλησίον
τοῦ ὀχτροῦ, ὁποῦ κάθονται εἰς τὶς Χῶρες τόσα ἀσκέρια
καὶ δὲν ἀποφάσισαν νὰ ̔ ρθουν νὰ τὴν πιάσουνε, αὐτεῖνοι
οἱ ὀλίγοι πολέμησαν ἀντρείως. 

Δία τοῦτο ὅλους αὐτεινοὺς νὰ τοὺς κάμη ἡ πατρὶς
ἀξιωματικοὺς κατὰ τὴν τάξη». Μόστειλε ὁ Κουντουριώτης
ἕνα εὐκαριστήριον καὶ «θέλει στείλη κι᾿ ὁλουνῶν, ὅταν
πάγη ὁ ὑπουργός» Πέρασαν ὀλίγες ἡμέρες ξαναῆρθε
ὀπίσου ὁ Μπραΐμης, ἔκαμε ἀκροβολισμὸν τρεῖς τέσσερες
ὧρες, καὶ παρατηροῦσαν τὴν θέση μὲ τὰ κιάλια διὰ νὰ
῾ρθούνε συστηματικῶς.

Ο Φωτάκος, ήταν ένα από τα πρωτοπαλίκαρα του
Κολοκοτρώνη. Έγραψε κι’ αυτός τ’Απομνημονεύματά
του, περιγράφοντας τα πολεμικά γεγονότα από πολύ
κοντά. Σε κάποιο σημείο της διήγησής του, περιγράφει
τη χρήση ελεύθερου σκοπευτού από την πλευρά των
Τούρκων:

“...Ένας δε αράπης, είχεν αναβή από το βράδυ εις

μίαν αχλαδιά επάνω και έβλεπε μακρύτερα τους Έλληνας

και τους εσκότωνεν, αλλ’ οι Έλληνες δεν εγνώριζαν

πόθεν έρχεται το βόλι...” σε κάποιο άλλο σημείο, ανα-
φερόμενος στην ενέδρα στα Δερβενάκια, περιγράφει
με γλαφυρό τρόπο το εγχείρημα των Ελλήνων και την
μάχη:

“Με τον πρώτον τουφεκισμόν, όλοι οι Τούρκοι και οι

Αλβανοί έκαμαν κατά τον Άγιον Σώστην....Τότε ο αρχη-

γός (Θ. Κολοκοτρώνης) έβαλε την φωνήν, Επάνω τους

Έλληνες και μη φοβάστε, σκοτώστε όσους θέλετε από

αυτούς.

Αφού άκουσαν οι κρυμμένοι στα χαμόκλαδα την φωνήν

του αρχηγού ο καθένας έριχναν τα τουφέκια των ώστε

όλο το πλάγι εκάπνισε και εφώναζαν όλοι επάνω τους.

Οι Τούρκοι βλέποντες την χωσιά έστριψαν ευθύς ταις

πλάταις όλοι και ετραβούσαν κατά τον Άγιον Σώστην....

Αι φωναί του αρχηγού, βάρτε τους, έκαμαν τους στρα-

τιώτας να κυνηγήσουν τους Τούρκους εις όλην την ρεμ-

ματιάν και το πλάγι δια να παν εις τον Άγιον Σώστην.

Δεν δυνάμεθα να περιγράψωμεν τον θρήνον και ταις

φωναίς των Τούρκων. Όλοι Τούρκοι και Έλληνες ανε-

κατώθησαν και όποιος εδύνατο εσκότωνεν τον άλλον...”

Εδώ αναφέρει και το περιστατικό με τον τσοπάνη,
που έβλεπε δίπλα στον Κολοκοτρώνη την μάχη κρατώντας
την γκλίτσα του:

“Εις την στιγμήν αυτήν όταν ο αρχηγός ήταν εις την

ράχην του βουνού, λέπει κοντά του ένα νέον τσοπάνην

καλοκαμωμένον και με μιαν μεγάλην ράβδαν. Αυτός

έβλεπε τους Έλληνας όπου επολεμούσαν και έλεγεν Πα-

ναγία μου βοήθα μας. Εγύρισε τότε και τον εκύτταξεν ο

αρχηγός και του είπε βρε Έλληνα τι στέκεις έτσι πήγαινε

και συ να σκοτώσης Τούρκους. Δεν έχω καπετάνιε

άρματα, του απεκρίθη, πώς να τους σκοτώσω; Με την

ράβδα, του λέγει, βρε σκότωσε ένα Τούρκον πάρε τα

άρματά του και έπειτα σκότωσε και άλλους. Ενθουσιάσθη

τότε ο τσοπάνης έτρεξε πηδών τον κατήφορον τα χαμό-

κλαδα και κάπου κάπου του έλεγεν ο αρχηγός επάνω

τους βρε. Άι βρε μετ’ ολίγον εχώθη μέσα εις τον πόλεμον

και τον έχασεν. Έπειτα από πολλήν ώραν βλέπει μπροστά

του έναν άνθρωπον άγνωστον αρματωμένον και εστέκετο

κοντά του. Αφού τον εκύτταξε ένα δύο φοραίς του λέγει

τί άνθρωπος είσαι συ. Δεν με γνωρίζεις Αρχηγέ; εγώ

είμαι ό τσοπάνης όπου με έστειλες να σκοτώσω Τούρκους

και να με τώρα. Εύγε σου Έλληνά μου του

είπε...”

Σε ένα άλλο βιβλίο του που αναφέρει για
τους βίους Πελοποννησίων ανδρών, περιγράφει
τον τρόπο με τον οποίο συμμετείχαν στον αγώνα
τα μοναστήρια και τα τεχνάσματα που χρησι-
μοποιούσαν για να κρύβουν όπλα και πυρομα-
χικά:

“Πόσα δὲν ὑπέφερον οἱ μοναχοὶ καὶ ἀπὸ τοὺς
πλέον μικροτέρους Τούρκους! Οὗτοι ἐπήγαιναν
εἰς τὰ μοναστήρια νὰ φάγουν, νὰ ἁρπάσουν
καὶ νὰ τυραννήσουν τοὺς πατέρας αὐτῶν, καὶ
κατ᾿ ἐξοχὴν οἱ Ἀλβανοὶ, οἱ ὁποῖοι ἦσαν οἱ πλέον
ἀνυπόφοροι. Καὶ μ᾿ ὅλα ταῦτα, οἱ μοναχοὶ εἶχον
κρύψει τὰ ὅπλα των καὶ τὰ ἄλλα πράγματα τοῦ

πολέμου ἐντὸς τῶν ἱερῶν ναῶν, καὶ εἰς τὰ δένδρα τὰ με-
γάλα, κρεμάμενα ἐντὸς τῶν δασῶν, τὰ εἶχον ἐν τῷ σκότει,
καὶ ἀκόμη εἰς αὐτὰ τὰ μνήματα τῶν νεκρῶν· τὰ ἐπερι-
ποιοῦντο καὶ ἐφρόντιζον νὰ μὴν τὰ τρώγῃ ἡ σκωριὰ,
ἀλείφοντες αὐτὰ μὲ τὸ λεγόμενον μελοῦδι, καὶ νύκτα τὰ
ἐμετατόπιζαν ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος εἰς τὸ ἄλλο, καὶ τὰ ὅπλα
καὶ τὰ πολεμοφόδια.”

Τέλος σε κάποια άλλη εξιστόριση της κατάληψης της
Τρίπολης από τους Έλληνες από τον ιστορικό Νικόλαο
Σπηλιάδη, περιγράφεται η τολμηρή νυκτερινή καταδρο-
μική ενέργεια κατάληψης ενός φυλακίου του τείχους
της πόλης που βοήθησε στην άλωσή  της, μετά από πο-
λύμηνη πολιορκία:

“Ο Μανώλης Δούνιας από Πραστόν, διατριβών εις

Κωνσταντινούπολιν πρό τής επαναστάσεως, είχε γνωρισθή

μέ τινας εκ τών πυροβολιστών, οι οποίοι ήλθον εις Τρι-

πολιτσάν ομού μέ τόν Κεχαγιάν. Κατά τύχην βλέπει ένα

εξ αυτών διωρισμένον εις τήν πύλην τού Ναυπλίου, προ-

σφέρεται φιλοφρόνως, τόν προσκαλεί εις τό στρατόπεδον,

τόν φιλοξενεί καί τόν οδηγεί πάλιν ασφαλώς εις τήν

θέσιν του. Ούτος ομιλεί περί εκείνου μέ τόν αρχιπυροβο-

λιστήν, όστις θέλει νά τόν ίδη καί τόν αναγνωρίζει καί

τόν δείχνει όλην τήν εμπιστοσύνην καί φιλίαν, ώστε ο

Δούνιας αναβαίνει τό τείχος καί υπάγει εις τού αρχιπυ-

ροβολιστού. 

Ήτον ημέρα Παρασκευή, 23η τού Σεπτεμβρίου, ημέρα

καθ’ ήν οι Τούρκοι έσφαξαν Χριστιανούς εις τό Γαλαξίδι

καί κατέκαυσαν τήν πόλιν των καί εκυρίευσαν τά πλοία

των καί ο Δούνιας αναβαίνει τό τείχος επί σκοπώ νά

εξαγάγη τόν Τούρκον κατά τήν υπόσχεσίν του. Αλλά

κατόπι τούτου έδραμον άλλοι καί αναβαίνουσιν ωσαύτως.

Κατόπι δέ τούτων καί άλλοι καί ο αδελφός τού Κεφάλα

καί ο Διονύσιος Βασιλείου καί ώρμησαν τινες εν ριπή

οφθαλμού εις τό επί τής πύλης τού Ναυπλίου πυροβολο-

στάσιον, στρέφουσι τά πυροβόλα πρός τήν πόλιν, πυρο-

βολούσι κατ’ εκείνου επί τής παρακείμενης πύλης τού

Μιστρά, εν ώ άλλοι τρέχουσιν εκείσε νά τό κυριεύσωσι,

φεύγουσιν έντρομοι οι πυροβολισταί, ηνοίχθη πάραυτα

η πύλη τού Ναυπλίου, εισβάλλουσιν αυτόθεν οι Αγιοπε-

τρίται μέ τούς Πραστιώτας, ηνοίχθη συγχρόνως η τού

Μιστρά, εισβάλλουσιν εκείθεν ο Κεφάλας μέ τούς Μεσ-

σηνίους καί υψώνουσι τάς σημαίας τού σταυρού...”

Χρόνια Πολλά σε όλους!
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