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ΚΕΜΠ.ΑΘ

ΗΛέσχη Καταδρομέ-
ων και Ιερολοχι-
τών, για να τιμήσει

τον αείμνηστο Στρατηγό,
διοργάνωσε (μετά από
πρόταση του  εξέχοντος
μέλους της, Στρατηγού
Φωτόπουλου Χρήστου, ο
οποίος υπηρέτησε και σαν
επιτελής του Καλίνσκη)
και τέλεσε στις 18 Μαΐου

2016, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών στον τάφο του, ένα
λιτό τρισάγιο. 

Παρέστησαν πολλοί παλαιοί και νέοι Καταδρομείς.
Εκτός των παλαιών Ιερολοχιτών, Ριμινιτών και Καταδρο-
μέων, παρευρέθησαν προερχόμενοι από τις Ειδικές Δυ-
νάμεις επίτιμοι Α/ΓΕΣ, Υ/ΓΕΣ, Δκτές Στρατιάς, ο Δντής
ΓΕΣ/ΔΕΔ, οι Δκτές της ΓΕΕΘΑ/ΔΔΕΕ και της 13 ΔΕΕ, οι
Δκτές των Μονάδων και εμπέδων ΕΔ του Λεκανοπεδίου,
αντιπροσωπείες Αξκών και Καταδρομέων, Αλεξιπτωτιστών

και Πεζοναυτών, και επί πλέον αντιπροσωπεία της ΣΣΕ,
της οποίας η Τάξη 2016 φέρει το όνομα του Στρατηγού
Καλλίνσκη, καθώς και συγγενείς. Ο δε αειθαλής Στρατηγός
Κόρκας, ο “Νέστορας” των Ειδικών Δυνάμεων και επίσης
εξέχον μέλος της Λέσχης, επικέντρωσε επάνω του για
μια ακόμη φορά, την προσοχή των παρισταμένων αφη-
γούμενος τις παλιές δόξες του Ιερού Λόχου και την συμ-
βολή του Στρατηγού Καλίνσκη σε όλα όσα έγιναν.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΓΙΑ ΤΑ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΗ ΤΩΝ 

ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΙΝΣΚΗ

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου 

σας εύχονται 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΟΥποστράτηγος Αν-

δρέας Καλίνσκης

υπήρξε ένας από τους

εκλεκτούς αξιωματικούς

και εξαίρετους πολεμιστές

τον Ελληνικού Στρατού

και μάλιστα σε μία από

τις πλέον ταραχώδεις πε-

ριόδους της νεότερης Ιστο-

ρίας της πατρίδας μας,

όπως ήταν αυτή μεταξύ

των ετών 1909 —1949. Η

δε ζωή και η δράση του

συνδέθηκαν στενά με

όλους τους αγώνες του

Έθνους εκείνης της πε-

ριόδου.

Καταγόταν από αριστοκρατική στρατιωτική οικογένεια

και ήταν γιος τον Αντιστρατήγου Ιππικού Ανδρέα Καλίνσκη

- Ροΐδη και αδελφός της Μαρίας, συζύγου τον Στρατάρχη

Αλέξανδρου Παπάγου. Ο από τη γιαγιά προπάππος του,

ήταν ο Πολωνός πατριώτης, πολιτικός αυτοεξόριστος στην

Ελλάδα, Ανδρέας Καλίνσκη (ς), Γραμματέας τον βασιλιά

Όθωνα και μετέπειτα τον Γεωργίου A’.

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16 Σεπτεμβρίου 1895, όπού

και τελείωσε τις γυμνασιακές του σπουδές. Στις 23 Νοεμβρίου

1911, σε ηλικία 16 ετών, εισήλθε 3ος, ύστερα από εξετάσεις,

στο Στρατιωτικό Σχολείο Ευελπίδων (ΣΣΕ), ακολουθώντας

τα βήματα του πατέρα του.

Λίγες μέρες πριν ξεσπάσει ο νικηφόρος A’ Βαλκανικός

Πόλεμος (1912-1913) και συγκεκριμένα στις 18 Σεπτεμβρίου

1912 εξήλθαν από το Σχολείο, λόγω επιστρατεύσεως, οι

Ευέλπιδες της ΙVης Τάξης ως Ανθυπολοχαγοί και οι της

ΙΙΙης ως Ανθυπασπιστές, ενώ στις 25 Σεπτεμβρίου οι Ευέλ-

πιδες της ΙΙης Τάξης ονομάστηκαν Λοχίες Πεζικού. Μεταξύ

αυτών ήταν και ο Ανδρέας Καλίνσκης- και αμέσως τοπο-

θετήθηκαν σε Συντάγματα Πεζικού (εκστρατείας).

Έτσι, ο Εύελπις - Λοχίας Καλίνσκης έλαβε μέρος σε

όλες τις επιθετικές επιχειρήσεις του 1ου Συντάγματος

Πεζικού (Vης Μεραρχίας), στο οποίο είχε τοποθετηθεί ως

Διμοιρίτης. Στο B’ Βαλκανικό Πόλεμο (1913) συμμετείχε

ως Ανθυπασπιστής, τοποθετημένος στο Έμπεδο τον 1ου

Συντάγματος Πεζικού, χωρίς όμως να λάβει μέρος στις πο-

λεμικές επιχειρήσεις. Επιστρέφοντας στη Σχολή, φοίτησε

και πάλι για ένα περίπου χρόνο, έδωσε απολυτήριες

εξετάσεις και κατατάχθηκε οριστικά στο Ιππικό ως Ανθυ-

πίλαρχος (23 Αυγούστου 1914). Όμως σ’ αυτόν τον πόλεμο

είχε και ένα σοβαρό ατύχημα: Προσβλήθηκε από τυφοειδή

πυρετό, ο ο- ποίος του δημιούργησε ωτοσκλήρυνση με συ-

νέπεια τη μόνιμη βαρηκοΐα. Δεν τον εμπόδισε ωστόσο να

παραμείνει στο στράτεύμα.

Από τον Αύγουστο τον 1914 μέχρι τον Αύγουστο τον

1917 υπηρέτησε στο 3ο Σύνταγμα Ιππικού. Δυστυχώς, ο

από το 1916 Εθνικός Διχασμός υπήρξε η αιτία να αποταχθεί,

όπως και πολλοί άλλοι αξιωματικοί, για πολιτικούς λόγους,

και να παραμείνει, ως Υπίλαρχος, εκτός υπηρεσίας επί

μια περίπου τριετία. 

Ένας Ευπατρίδης Αξιωματικός

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΙΝΣΚHΣ
Ο ιδρυτής και πρώτος 

Αρχηγός των 

Μονάδων Καταδρομών (1946 -1956)
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ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΛΙΝΣΚΗ 

Σύμφωνα με τους

στρατιωτικούς κα-

νονισμούς  όταν ο

αξιωματικός  τραυ-

ματιστεί ελαφριά ή

σοβαρά, παραπέμ-

πεται στην Επιτροπή Απαλλαγών για

να αποφανθεί για τις συνθήκες τραυ-

ματισμού και εάν ο τραυματισθείς

είναι ικανός δια την ενεργό υπηρεσία.

Στην περίπτωση που υπάρχει σο-

βαρή αναπηρία ή βαριά ασθένεια, ο

παθών παραπέμπεται στην Ανωτάτη

Υγειονομική Επιτροπή Στρατού για

να κρίνει η υπηρεσία το ποσοστό

αναπηρίας. 

«ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ»
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΙΝΣΚΗΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Π.Δ

Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

ΘΥΜΗΣΕΣ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ Π.Δ ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕ.Α.ΠΑ
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Ανδρέας 

Δημητρόπουλος

Ταξχος Π.Δ.
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ 

ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΤΕ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 

ΣΚΟΠΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΕΣΧΗ ΕΙΝΑΙ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθ. λογαρ. 6901-128799-019 EUR.

ΙΒΑΝ GR 4701719010 0069 0112 8799 019

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 Eφ. Π/N ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10,00
2 Κυρία ΜΑΡΚΟΥ  ΑΝΝΑ 50,00
3 Υπτγος ε.α ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ  ΚΩΝΝΟΣ 20,00
4 Εφ. Τχης ΓΥΦΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 70,00
5 Ταξχος ε.α ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ   ΝΑΠΟΛ. 20,00
6 Υπτγος ε.α ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ  ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 20,00
7 Eφ. Κ/Δ ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00
8 Στγος ε.α ΚΑΠΡΑΒΕΛΟΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 40,00
9 Σχης ε.α ΚΑΡΔΑΡΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20,00
10 Ταξχος ε.α ΚΟΡΔΑΛΗΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ 10,00
11 Υπτγος ε.α ΚΑΨΑΛΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ 20,00
12 Αντγος ε.α ΚΟΤΡΑΦΟΥΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25,00
13 Κυρία ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 290,00
14 Ανχης ε.α ΜΑΝΤΑΣΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40,00
15 Ανχης ε.α ΜΕΝΕΓΑΚΟΣ  ΗΛΙΑΣ 20,00
16 Κυρία ΠΑΠΑΔΑΚΗ  ΑΛΙΚΗ 30,00
17 Λγός ε.α ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΗΡΑΚΛΗΣ 55,00
18 Κυρία ΠΑΣΤΡΑ  ΑΝΝΑ 100,00
19 Κύριος ΡΟΚΚΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ 20,00
20 Εφ. Κ/Δ Ιατρός ΡΟΥΣΣΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 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 Εφ. Λγός ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   ΗΡΑΚΛΗΣ
2 Εφ. Λοχίας ΚΟΥΤΣΕΓΚΟΣ          ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 Εφ. Κ/Δ ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ      ΘΕΟΔΩΡΟΣ
4 Εφ. Κ/Δ ΒΛΑΧΟΣ-ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ   ΔΗΜ.
5 Εφ. Ανθλγός ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6 Ανχης ε.α ΓΟΥΝΑΡΗΣ          ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Για το Δ.Σ.

ο Γενικός Γραμματέας

ΝΕΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας γνωρίζουμε ότι οι ημέρες και ώρες λειτουργίας των γραφείων της Λέσχης,
κατά τους θερινούς μήνες θα είναι:

α. Από 15-6-2015 μέχρι 31-7-2015 μόνον κάθε Τετάρτη και από ώρα 08:30

μέχρι 12:30 και από 18:00 μέχρι 20:00.

β. Από 1ης Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου κλειστά.

1 Αντγος ε.α AΣΛΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30,00 Για το έτος 2016
2 Κυρία ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥ-ΛΟΥ  ΣΟΦΙΑ 60,00 Για τα έτη 2015, 2016
3 Ανχης ε.α ΒΙΛΛΙΟΣ ή ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ Κ 30,00 Για το έτος 2016
4 Εφ. Π/Ν ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
5 Υπτγος ε.α ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
6 Εφ. Κ/Δ ΓΑΖΕΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 90,00 Για τα έτη 

2014,2015,2016
7 Υπτγος ε.α ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 90,00 Για τα έτη 

2014,2015,2016
8 Εφ. Τχης ΓΥΦΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
9 Τχης ε.α ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ ΚΙΜΩΝ 30,00 Για το έτος 2016
10 Τξχος ε.α ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΝΑΠΟΛ. 30,00 Για το έτος 2016
11 Υπτγος ε.α ΔΑΦΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30,00 Για το έτος 2016
12 Υπτγος ε.α ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 30,00 Για το έτος 2016
13 Εφ. Κ/Δ ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
14 Εφ. Κ/Δ ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
15 Εφ. Υπλγός ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 60,00 Για τα έτη 2015, 2016
16 Εφ. Ανθλγός ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45,00 Εγγραφή & Συνδρομή 

έτους 2016
17 Αντγος ε.α ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΝΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
18 Υπτγος ε.α ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
19 Εφ. Ανθλγός ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓ. 30,00 Για τα έτη 2015, 2016
20 Υπτγος ε.α ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠ. 30,00 Για το έτος 2016
21 Σχης ε.α ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
22 Ανθλγός ε.α ΚΑΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
23 Υπτγος ε.α ΚΑΡΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30,00 Για τα έτη 

2014,2015,2016
24 Υπτγος ε.α KAΨΑΛΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
25 Ταξχος ε.α ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 90,00 Για τα έτη 

2014,2015,2016
26 Εφ.Λοχίας ΚΟΥΤΣΕΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45,00 Εγγραφή & Συνδρομή 

έτους 2016
27 Υπτγος ε.α ΚΟΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
28 Υπτγος ε.α ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
29 Κυρία ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 210,00 Για τα έτη 

2010,2011,2012, 
2013,2014,2015,2016

30 Εφ.Λοχίας ΛΑΖΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30,00 Για το έτος 2015
31 Αντγος ε.α ΜΑΓΚΑΦΩΣΗΣ ΝΙΚΟΛ. 30,00 Για το έτος 2016
32 Εφ.Λοχίας ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60,00 Για τα έτη 2015,2016
33 Αντγος ε.α ΜΑΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
34 Ανχης  ε.α ΜΑΡΚΑΝΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. 30,00 Για το έτος 2016
35 Ανχης  ε.α ΜΑΝΤΑΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 60,00 Για τα έτη 2016,2017
36 Ανχης  ε.α ΜΕΝΕΓΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 30,00 Για το έτος 2016
37 Εφ. Κ/Δ ΜΑΡΙΝΕΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡ. 45,00 Εγγραφή & Συνδρομή 

έτους 2016
38 Κυρία ΜΑΡΚΟΥ  ΑΝΝΑ 30,00 Για το έτος 2016
39 Εφ. Δνέας ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 90,00 Για τα έτη 

2014,2015,2016
40 Εφ. Λγός ΜΠΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 60,00 Για τα έτη 2015,2016
41 Εφ.Λοχίας ΝΤΟΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
42 Λγός ε.α ΝΤΟΜΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
43 Εφ. Κ/Δ ΝΟΥΣΚΑΣ  ΚΩΝΝΟΣ 60,00 Για τα έτη 2015,2016
44 Τχης ε.α ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 30,00 Για το έτος 2016
45 Εφ.Λοχίας ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 60,00 Για τα έτη 2015,2016
46 Κυρία ΠΑΠΑΔΑΚΗ  ΑΛΙΚΗ 30,00 Για το έτος 2016
47 Εφ. Λγός ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛ 45,00 Εγγραφή & Συνδρομή 

έτους 2016
48 Εφ. Ανθλγός ΠΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 150,00 Για τα έτη 

2012,2013,2014, 
2015,2016

49 Κυρία ΠΑΣΤΡΑ ΑΝΝΑ 30,00 Για το έτος 2016
50 Ανχης ε.α ΠΕΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 60,00 Για τα έτη 2014,2015
51 Αντγος ε.α ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30,00 Για το έτος 2016
52 Ταξχος ε.α ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
53 Εφ. Κ/Δ ΡΟΚΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
54 Υπτγος ε.α ΡΟΥΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 30,00 Για το έτος 2015
55 Εφ. Κ/Δ Ιατρός ΡΟΥΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
56 Εφ. Κ/Δ ΣΑΪΣΑΝΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30,00 Για το έτος 2016
57 Υπτγος ε.α ΣΒΩΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
58 Εφ.Λοχίας ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. 30,00 Για το έτος 2016
59 Υπτγος ε.α ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ 30,00 Για το έτος 2016
60 Λγός ε.α ΣΥΡΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
61 Αντγος ε.α ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
62 Εφ. Κ/Δ Ιατρός ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΛΕΟΝΙΚΟΣ 120,00 Για τα έτη 

2012,2013,2014,2015
63 Αντγος ε.α ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΚΩΝΝΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
64 Υπτγος ε.α ΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
65 Υπτγος ε.α ΦΩΛΑΣ ΙΩΑΝΝHΣ 30,00 Για το έτος 2016
66 Εφ.Λοχίας ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. 30,00 Για το έτος 2016
67 Εφ. Π/Ν ΔΩΡΟΥΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
68 Σχης ε.α ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΛΑΤ. 60,00 Για τα έτη 2015,2016
69 Ανχης ε.α ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 45,00 Εγγραφή & Συνδρομή 

έτους 2016

Σημείωση: Αναγράφονται μόνο όσοι κατέβαλαν τη συνδρομή τους κατά το χρονικό διάστημα
από 16 Φεβρουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαΐου 2016.

Ο Ταμίας

Ευάγγελος Γατσούλης

Συνταγματάρχης ε.α.

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

 Ή ΙΔΙΩΤΗΣ                                                            ΠΟΣΟ



Στις 11 Μαΐου 2016, η Υπηρεσία
Μελετών-Ερευνών των Ενόπλων

Δυνάμεων των ΗΠΑ,  η γνωστή “DAR-
PA” (Defense Advanced Research
Project Agency) είχε την Ημέρα Επί-
δειξης (Demo Day)(1) εντός του αμε-
ρικανικού Πενταγώνου,  όπου πα-
ρουσίαζε στους επιλεγμένους και
διαβαθμισμένους επισκέπτες της,
την τεχνολογία της και τα προ-
γράμματα που “τρέχουν” για το
μέλλον στον αμυντικό τομέα. Ίσως
όχι για όλα, αφού είναι κατανοητό
ότι για λόγους ασφαλείας δεν θα
μπορούσαν μερικά  να δημοσιο-
ποιηθούν.

Κατά διαστήματα, εμφανίζονται στα ΜΜΕ  κάποια δικά της
προγράμματα που διεγείρουν το ενδιαφέρον των στρατιωτικών

κύκλων διεθνώς. Άλλωστε, αυτά
τα προγράμματα σχεδιάζονται,
μετά από επιχειρησιακές ανάγ-
κες που “εγείρονται” στα διά-
φορα  θέατρα επιχειρήσεων
κατά την αντιμετώπιση προβλη-
μάτων  επί του πεδίου.

Την “Ημέρα Επίδειξης” λοιπόν,
δίνεται η ευκαιρία σε αυτούς
που ασχολούνται με  νέες τε-
χνολογίες και προμήθεια υλικών
για τις υπηρεσίες τους, να δουν
από κοντά τις προτεινόμενες
εφαρμογές και να συμβάλλουν
στην χρηματοδότησή τους για
μαζική παραγωγή και προμή-
θεια.

Οι τομείς στρατιωτικής τεχνο-
λογίας με τους οποίους ασχολείται η DARPA, (συνεργαζόμενη
με εγχώριες εταιρείες προηγμένης τεχνολογίας) είναι ο αε-
ροπορικός, ο βιολογικός, ο αντιτρομοκρατικός, ο κυβερνο-
χώρος, ο χερσαίος, ο ναυτικός, ο ηλεκτρονικός, ο φυσικοχη-
μικός, ο διαστημικός και ο ηλε-
κτρομαγνητικός. Σε όλους τους
τομείς υπάρχουν προγράμματα
για την υποστήριξη του μαχητή
στο έδαφος, ξεκινώντας από τη
στολή και την εξάρτυσή του,
μέχρι την βελτίωση του ανοσο-
λογικού του συστήματος.

Για παράδειγμα ένα πρόγραμ-
μα που αυτή τη στιγμή εξελίσ-
σεται στον ηλεκτρονικό τομέα,
έχει να κάνει με τις διόπτρες
νυκτερινής όρασης πολλαπλής
χρήσης 3ης γενεάς.(2)

Το πρόγραμμα έχει την ονο-

μασία “PIXNET” (Pixel Network for Dynamic Visualization)(3)

και στοχεύει στην δραστική μείωση μεγέθους, όγκου και κα-
τανάλωσης ενέργειας των διοπτρών, ενώ παράλληλα θα
προσφέρει όραση στον μαχητή σε οποιεσδήποτε αντίξοες
συνθήκες ορατότητας, με τη χρήση πολλαπλών ζωνών  φά-
σματος φωτός και θερμότητας. 

Με απλά λόγια, οι φορητές διόπτρες που ξέραμε μέχρι
σήμερα, επί του κράνους μικραίνουν πολύ και λειτουργούν
ασύρματα, είτε σαν παθητικές, είτε σαν θερμικές, ενώ θα
έχουν την δυνατότητα να βιντεοσκοπούν και να επικοινωνούν
και να μεταδίδουν έγχρωμες εικόνες σε κινητά τηλέφωνα,
τάμπλετς, σε άλλες παρόμοιες φορητές διόπτρες και σε
υπολογιστές, εντός κοινού δικτύου! Δηλαδή ό,τι βλέπει ένας
μαχητής σε μια ομάδα, θα μπορούν να το βλέπουν και όλοι
οι άλλοι, με την ανάλογη ρύθμιση λειτουργίας. Απίθανα
πράγματα που κάποτε τα βλέπαμε σε ταινίες επιστημονικής
φαντασίας!

Προς το παρόν, κυκλοφορούν οι διόπτρες 2ης γενεάς
(ENVG ΙΙ)  ενώ αναμένεται στον αμερικανικό στρατό η διάθεση
των διοπτρών 3ης γενεάς,  από το 2017.(4) Η ΡΙΧΝΕΤ 4ης
γενεάς, ίσως να είναι η διόπτρα του 2025.

Πώς θα ενεργεί η ομάδα πεζικού στο μέλλον; Τι μέσα θα

έχει για αυτοπροστασία, ειδικά μέσα σε εχθρικό αστικό περι-
βάλλον; Αυτό είναι το αντικείμενο έρευνας του προγράμμα-
τος Squad X(5) που και αυτό ανήκει στον τομέα τεχνολογίας
χερσαίων επιχειρήσεων. Όπλα υψηλής ακρίβειας, αισθητήρες
για ανίχνευση αντιπάλου σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου, αυτο-
νομία κίνησης με μη επανδρωμένα μέσα μεταφοράς, συστή-
ματα ενδοεπικοινωνίας και αλληλοενημέρωσης και «μη
κινητική εμπλοκή»  (δηλαδή αποδιοργάνωση του συστήματος
ελέγχου και διοίκησης το αντίπαλου, χρήση μη επανδρωμένων
μέσων, μη θανατηφόρα όπλα, ψυχολογική επιβολή κλπ) θ’

αποτελούν τους  πολλαπλασιαστές ισχύος της μελλοντικής
ομάδας μάχης του πεζικού, για την οποία θ’ αναφερθούμε
σε επόμενο άρθρο.

Η προστασία του στρατιώτη από βιολογικές προσβολές
και η ενίσχυση του οργανισμού του στην άμυνα εναντίον
ασθενειών, αποτελεί ένα επίσης ενδιαφέρον πρόγραμμα
έρευνας με την ελληνική ονομασία : “Προφητεία. Ήττα της
Παθογένειας” (Prophecy. Pathogen Defeat)(6).

Ο “ Άνδρας Ζ” (Z-Man)(7) είναι ένα ακόμη πρόγραμμα που
ανήκει στον τομέα της τεχνολογίας καταπολέμησης της τρο-
μοκρατίας και αφορά στην τεχνολογία αναρρίχησης ακόμη
και σε κάθετες  λείες επιφάνειες, για την προσέγγιση του
αντίπαλου από απίθανες (μέχρι τώρα προσβάσεις) χωρίς κα-
θυστέρηση, κόπο και χρήση πολλών αναρριχητικών υλικών.

Αρκεί η χρήση ειδικών γαντιών και υποδημάτων ή άλλων
φορητών συσκευών που κυριολεκτικά κολλάνε και γαντζώ-
νονται στις επιφάνειες, με την ίδια μέθοδο που εφαρμόζουν
τα διάφορα αραχνοειδή (και όχι μόνο) έντομα  που κυκλο-
φορούν παντού χωρίς πρόβλημα. Βιομιμητική τεχνολογία! (8)

Το μέλλον μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις, ελπίζω όχι
οδυνηρές!

Πηγές

(1) http://www.darpa.mil/demoday
(2) https://www.youtube.com/embed/-OJ8wULwvoo
(3) http://www.darpa.mil/program/pixel-network-for-dy-

namic-visualization
(4)http://tolmwnnika.blogspot.gr/2015/05/blog-

post_14.html
(5) http://www.darpa.mil/news-events/2016-03-15
(6) http://www.darpa.mil/program/prophecy-pathogen-

defeat
(7) http://www.darpa.mil/program/z-man
(8) Εφημ. Ελευθεροτυπία άρθρο «Βιομιμητική: κάν’το όπως

η φύση» 26 Μάι. 2013.
(9)http://tolmwnnika.blogspot.gr/2014/11/blog-

post_44.html
(10) http://www.darpa.mil/program/warrior-web
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Σεβαστοί Στρατηγοί, Αγαπητά Μέλη
της Λέσχης,

Με την παρούσα επιστολή, απευθύ-
νομαι προς όλους, για να σας ενημε-
ρώσω ότι η Λέσχη μας, αντιμετωπίζει
οικονομική δυσχέρεια στην κάλυψη των
λειτουργικών της αναγκών, καίτοι κατα-
βάλλουμε μεγάλη προσπάθεια στην τή-
ρηση μετρημένης και φειδωλής διαχεί-
ρισης των λιγοστών εσόδων μας.

Το αίτιο αυτής της δυσχέρειας έχει ανα-
φερθεί κατά την τελευταία Γενική Συνέ-
λευση του Μαρτίου 2016 και είναι η ανη-
συχητικά μειωμένη ροή των ετήσιων συν-
δρομών των εγγεγραμμένων στο Μητρώο
της Λέσχης μελών μας.

Επί συνόλου περίπου 2.000 εγγεγραμ-
μένων μελών, το έτος 2015 μόνο οι 145
πλήρωσαν την ετήσια συνδρομή τους, πέραν
της ευγενικής χειρονομίας ορισμένων μελών
και φίλων να προσφέρουν μικρά ποσά για την ενίσχυση
της Λέσχης.

Όπως γνωρίζετε, μέχρι τώρα εκδίδουμε την έντυπη

εφημερίδα μας «Τα Νέα της Λέσχης Κατα-
δρομέων και Ιερολοχιτών» ανά τρίμηνο
και την διανέμουμε σε μονάδες των Ειδι-
κών Δυνάμεων και σε παρα πολλά μέλη,
ανεξάρτητα με την οικονομική τους τα-
κτοποίηση, γιατί πιστεύουμε ότι δεν πρέ-
πει να «κόψουμε» τον δεσμό που μας
συνδέει. Και την εκδίδουμε ανά τρίμηνο
για οικονομικούς λόγους!

Το κόστος της έκδοσης και διανομής,
της εφημερίδας, ξεπερνά τα 600 Ευρώ
ανά τρίμηνο. Αν λάβουμε υπ’ όψιν μας
τα ανελαστικά πάγια έξοδα, των κοι-
νοχρήστων, της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, του ΕΝ-
ΦΙΑ με το οποίο πλέον επιβαρυνόμεθα
στη νέα μας στέγη καθώς και τις ανα-
γκαίες λειτουργικές δαπάνες τελετών,
αλληλογραφίας, γραφικών υλικών
κλπ, γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι η

ετήσια συνδρομή, των παραπάνω 145 μελών δεν επαρκεί
και μοιραία οδηγεί στην ανάγκη χρησιμοποίησης του
αποθεματικού κεφαλαίου, πράγμα που δεν είναι ούτε
επιθυμητό, ούτε συνετό.

Δυστυχώς, απαιτείται περαιτέρω μείωση των εξόδων
προς πιστή εφαρμογή του κυρωθέντος για το έτος 2016
προΰπολογισμού και επομένως αν συνεχισθεί η μειωμένη
καταβολή των συνδρομών, θα αναγκασθούμε να περι-
κόψουμε την έντυπη έκδοση της εφημερίδας μας, η
οποία ούτως η άλλως, αναρτάται και σε ηλεκτρονική
μορφή στην ιστοσελίδα μας.

Κάνω έκκληση προς όλους, για την καταβολή της ετή-
σιας συνδρομής, προκειμένου ν’ αποφύγουμε την πα-
ραπάνω περικοπή της έντυπης έκδοσης, η οποία, ενδε-
χομένως να εφαρμοσθεί από το επόμενο τρίμηνο, αν
δεν βελτιωθεί η κατάσταση. 

Έχοντας επίγνωση της οικονομικής κρίσης που διερ-
χόμαστε, θεώρησα σκόπιμο και σωστό ν’ απευθυνθώ
άμεσα προς τα μέλη μας, για να σας ενημερώσω για την
κατάσταση.

Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι με υγεία και δύναμη.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Με σεβασμό και εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος,
Αντγος ε.α. Νικόλαος Λάζαρης

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

Άρθρο του Αντγου ε.α.

Ν. Λάζαρη Προέδρου

Λέσχης Καταδρομέων

και Ιερολοχιτών, 

ο οποίος έχει 

διατελέσει και Δντης

Ειδικών Δυνάμεων.

Επισκέπτες παρακολουθούν την επίδειξη του συστήματος

ενίσχυσης δύναμης του στρατιώτη(9) για την αποφυγή  υπερ-

κόπωσης, τραυματισμών μυών και αρθρώσεων με την με-

ταφορά μεγάλου βάρους. Το σύστημα αυτό ανήκει στο

πρόγραμμα Warrior Web(10) του χερσαίου τομέα  τεχνολογίας 

Οι διόπτρες ENVG III/FWS-

I (Enhanced Night Vision

Goggle III and Family of

Weapon Sight-Individual),

που πρόκειται να κυκλοφο-

ρήσουν στον αμερικανικό

στρατό το 2017 

Η κάμερα τύπου ΡΙΧ-

ΝΕΤ που παρουσιάσθηκε στην

επίδειξη της DARPA Demo

Day. Παρουσιάζει μικρό όγκο

και βάρος, ενώ δουλεύει

ασύρματα. 

Σχηματική παράσταση των 4 στόχων του προγράμματος

Squad X της DARPA. Έξυπνα όπλα και πυρομαχικά ακρίβειας,

“μη κινητική εμπλοκή”, αισθητήρες αντίληψης περιβάλλοντος

και αυτονομία είναι οι τέσσερεις πολλαπλασιαστές ισχύος

επάνω στους οποίους στηρίζεται η έρευνα. 

Η Τεχνολογία του Μέλλοντος
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Ένας Ευπατρίδης Αξιωματικός

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΙΝΣΚHΣ
Ο ιδρυτής και πρώτος Αρχηγός των Μονάδων Καταδρομών (1946 -1956)

Επανήλθε αμέσως μετά

τις Βουλευτικές εκλογές

τον Νοεμβρίου 1920 και

δύο μήνες αργότερα το-

ποθετήθηκε ως Ίλαρχος

στην Ελληνική Στρατιά της

Μικράς Ασίας, όπου δια-

κρίθηκε σε όλες τις επιθε-

τικές και αμυντικές επιχει-

ρήσεις της Ταξιαρχίας Ιπ-

πικού και του 3ου Συντάγ-

ματος Ιππικού μέχρι και τα

έσχατα αμυντικά ερείσματα

των υπολειμμάτων της υπο-

χωρούσης Στρατιάς (χερ-

σόνησος Ερυθραίας).

Στη μάχη του Ουτς Σεράι (5 Ιουλίου 1921), όπου πολέμησε

με γενναιότητα και αυτοθυσία, τραυματίσθηκε σοβαρά δύο

φορές από πυροβόλο όπλο, ως διοικητής της 1ης Επι-

λαρχιας του 3ου Συντάγματος Ιππικού. Από το τέλος

Δεκεμβρίου 1921 είχε προαχθεί στο βαθμό τον Επι-

λάρχου.

Αμέσως μετά την Μικρασιατική καταστροφή, υπη-

ρέτησε στη Μεραρχία Ιππικού της Στρατιάς του

Έβρου και συνέχεια σε διάφορες μονάδες τον Ιππικού

ως Επίλαρχος.

Τον Αύγουστο του 1924 τέθηκε και πάλι σε Απόταξη

«λόγω ανιάτου νοσήματος» -πολύ πιθανόν για πολιτικούς

λόγους. Έτσι βρέθηκε για δεύτερη φορά εκτός στρα-

τεύματος, όπου και παρέμεινε για μεγάλο χρονικό

διάστημα (1924 -1940). Στην περίοδο αυτή και με αντί-

στοιχα διατάγματα, αρχικά μετατέθηκε από την Από-

ταξη σε «Τιμητική Αποστρατεία» (λόγω της χρόνιας

βλάβης της ακοής του) και αργότερα στην κατάσταση

της «Πολεμικής Διαθεσιμότητας» (Β’ Κατηγορίας).

Τότε και για ένα χρονικό διάστημα εργάσθηκε στην

Εταιρεία Ελληνικού Πυριτιδοποιείου (Μποδοσάκη).

Στις 28 Οκτωβρίου 1940 και μόλις κηρύχθηκε ο Ελλη-

νοϊταλικός Πόλεμος, ο Επίλαρχος Π.Δ. Ανδρέας Καλίνσκης

ζήτησε εθελοντικά την ανάκλησή του στην ενεργό υπηρεσία

και την άμεση μετάθεσή τον στο μέτωπα. Η αίτησή του έγινε

δεκτή και την 1η Νοεμβρί ου βρέθηκε, ως έφεδρος εκ

μονίμων, στην πρώτη γραμμή τον μετώπου με την A’ Ομάδα

Αναγνωρίσεως (Ιππικού). Η πράξη του αυτή χαρακτηρίζεται

περισσότερο ιπποτική, αν αναλογιστεί κανείς ότι συμμαθητές

τον από το ΣΣΕ ήταν Μέραρχοι. 

Απ’ αρχής μέχρι τέλους τον Πολέμου (1 Νοεμβρίου 1940

- 29 Απριλίου 1941), έλαβε μέρος σε όλες τις επιχειρήσεις

του Α’ Σώματος Στρατού, αρχικά με την A’ Ομάδα Ανα-

γνωρίσεως και από τον Ιανουάριο τον 1941 ως διοικητής

της VΙIlης Επιλαρχίας Ιππικού (Α’ ΣΣ). Και τότε διακρίθη-

κε.

Κατά τη διάρκεια της τριπλής κατοχής της πατρίδας

μας, ο Επίλαρχος Καλίνσκης δεν παρέμεινε αδρανής αλλά,

αντίθετα, από πολύ νωρίς αποφάσισε να διαφύγει στη

Μέση Ανατολή, Την απόφασή του αυτή την πραγματοποίησε

τον Ιανουάριο του 1942, όταν κατόρθωσε με πολλούς κιν-

δύνους και ταλαιπωρίες να φύγει κρυφά από την Αθήνα

και, μέσω Τουρκίας, να φτάσει στην Αίγυπτο. Εκεί, τοποθε-

τήθηκε, αρχικά στην 1η Ελληνική Ταξιαρχία και λίγο

αργότερα (Σεπτέμβριος 1942) στον μόλις τότε συγκροτηθέντα

Ιερό Λόχο, ύστερα από αίτηση του ιδίου και επιλογή του

από το Συνταγματάρχη Πεζικού Χριστόδουλο Τσιγάντε, δι-

οικητή τον Λόχου. Στο μεταξύ ανακλήθηκε (27 Φεβρουαρίου

1942) και πάλι στην ενεργό υπηρεσία, ως έφεδρος εκ

μονίμων, και λόγω της συμμετοχής του στον Ελληνοϊταλικό

Πόλεμο 1940-41, προήχθη στο βαθμό του Αντισυνταγματάρ-

χη.

Με τον Ιερό Λόχο, πολέμησε στην εκστρατεία στην

Τυνησία και σε όλες τις καταδρομικές επιχειρήσεις του στα

Νησιά τον Αιγαίου Πελάγούς και στη Δωδεκάνησο μέχρι

τον Ιούλιο του 1945. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι,

παρά την ηλικία του, έγινε αλεξιπτωτιστής το 1942 κατ έλαβε

μέρος στην από αέρος καταδρομή στη νήσο Σάμο (Οκτώβριος

- Νοέμβριος 1943) ως επικεφαλής διακοσίων Ιερολοχιτών

αλεξιπτωτιστών. Για την ηρωική, τέλος δράση του με τον

θρυλικό Ιερό Λόχο, ο Καλίνσκης προήχθη επ’ Ανδραγαθία

στο βαθμό  του Συνταγματάρχη, τον Απρίλιο του 1944.

Τον Αύγουστο τον 1945 και λίγο πριν από τη διάλυση του

Ιερού Λόχου, ο Συνταγματάρχης Καλίνσκης πρότεινε στην

τότε Στρατιωτική Ηγεσία τη συγκρότηση και οργάνωση μιας

“Δυνάμεως Καταδρομών” επιπέδου Ταξιαρχίας, με πρότυπο

τις μέχρι τότε Βρετανικές Μονάδες Καταδρομών. Η πρότασή

τον έγινε δεκτή, αλλά δεν είχε συνέχεια.

Ένα περίπου χρόνο αργότερα (Αύγουστος 1946) και

όταν είχαν ήδη αρχίσει οι πρώτες συμπλοκές μεταξύ στρα-

τιωτικών τμημάτων και ατάκτων ομάδων ανταρτών, υπέβαλε,

ευρισκόμενος στη διάθεση τον ΓΕΣ, λεπτομερή εισήγηση

για τη συγκρότηση κατ οργάνωση των πρώτων ανεξάρτητων

Λόχων Ορεινών Καταδρομών (ΛΟΚ). Αυτή τη φορά η

πρότασή του είχε συνέχεια και η διαταγή για τη συγκρότηση

των πρώτων 40 ΛΟΚ του Ελληνικού Στρατού εκδόθηκε το

Δεκέμβριο τον ίδιου χρόνου. Έτσι άρχισαν να δημιουργούνται

οι «Δυνάμεις Καταδρομών». Από τότε και μετά συγκροτή-

θηκαν προοδευτικά: το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Μονάδων

Καταδρομών (ΚΕΜΚ), άλλοι 40 ΛΟΚ, οι Μοίρες και οι

Ταξιαρχίες Καταδρομών και για λίγο χρόνο η ΙΙΙη Μεραρχία

Καταδρομών (Πεζικού), οι οποίες έλαβαν μέρος, είτε ανε-

ξάρτητα είτε σε συνεργασία με άλλες μονάδες στις πολεμικές

επιχειρήσεις 1947 - 49 με ειδικές και δύσκολες αποστολές.

Με τους υπέροχους αγώνες τους, οι Μονάδες Καταδρομών

συνέχισαν την παράδοση του Ιερού Λόχου και δημιούργησαν,

δικαιολογημένα, ένα θρύλο γύρω από το όνομά τους και τη

δράση τους.

Σε όλη την παραπάνω χρονική περίοδο, ο Ανδρέας Κα-

λίνσκης υπήρξε ακούραστος μαχητής. Προαχθείς τον Απρίλιο

του 1949 σε έφεδρο εκ μονίμων Υποστράτηγο, με ένα μικρό

επιτελείο, ήταν ο ακάματος αρχηγός όλων αυτών των δια-

κεκριμένων μονάδων, των οποίων η μεγάλη προσφορά

στην υπηρεσία του Έθνους αναγνωρίσθηκε ακόμη και από

τον τότε βασιλιά Παύλο, ο οποίος έστειλε το εξής ιδιόχειρο

μήνυμα προς τον Στρατηγό τους :

«Οι ΛΟΚ απέσπασαν τον θαυμασμόν όλων. Υπήρξαν

πάντοτε πιστοί εις το καθήκον,τολμηροί, ταχείς και ακού-

ραστοι» 

Μετά το τέλος των Επιχειρήσεων, ο Υποστράτηγος Αν-

δρέας Καλίνσκης παρέμεινε αρχηγός των Δυνάμεων Κατα-

δρομών, συνεχίζοντας να καταβάλει άοκνες προσπάθειες

για τη βελτίωση και ανάπτυξή τους, με δική του δε εισήγηση,

συγκροτήθηκε και λειτούργησε από το Μάρτιο του 1955, η

Σχολή Αλεξιπτωτιστών.

Στην τριετία 1950-53, με πρωτοβουλίες τον Στρατηγού και

συνεχείς προσπάθειές του, οι Μονάδες Καταδρομών ανή-

γειραν βόρεια ταν Στρατοπέδου του τότε Κέντρου Εκπαι-

δεύσεώς τους (ΚΕΜΚ) (Μεγάλο Καβούρι Βουλιαγμένης)

“εις μνήμην” των πεσόντων Αξιωματικών και Οπλιτών

τούς, δύο απέριττα έργα: τα ένα είναι το γραφικό εκκλησάκι

ταν ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΙ’ΓΙΟΥ (των ΛΟΚ) και το άλλο το λιτό,

αλλά επιβλητικό, “Μνημείο των Πεσόντων. Καταδρομέ-

ων”. .

Τη Δευτέρα 21 Μαΐου 1956, ο Υποστράτηγος Ανδρέας

Καλίνσκης, Διοικητής των Δυνάμεων Καταδρομών και ταυ-

τόχρονα Αρχηγός τον Στρατιωτικού Οίκου ταν βασιλιά

Παύλου, πέθανε στο Θεραπευτήριο «Ευαγγελισμός» από

καρκίνο τον πνεύμονα σε ηλικία 61 ετών. Την επομένη

μέρα κηδεύτηκε, φορώντας τον πράσινο μπερέ που τόσο

πολύ αγάπησε και τίμησε. Ένας γενναίος πολεμιστής έφυγε.

Τον αποχαιρέτησαν, όπως του άξιζε, πολλοί επώνυμοι και

ανώνυμοι, αλλά κυρίως ci συμπολεμιστές του Ιππείς, Ιερο-

λοχίτες κατ Καταδρομείς και εμείς η νεώτερη τότε γενιά

των αξιωματικών των Μονάδων Καταδρομών.

Για την εθελοντική παρουσία και προσφορά του Στρατηγού

Ανδρέα Καλίνσκη σε όλους τους αγώνες του Έθνους 1912-

1949 και για τις μέχρις αυτοθυσίας ηρωϊκές πράξεις του στα

πεδία των μαχών, η Πατρίδα τον τίμησε, κατά καιρούς,

εκτός από τα πολλά παράσημα, με τις εξής ηθικές αμοιβές:

•Προαγωγή επ’ Ανδραγαθία στο βαθμό του Συνταγμα-

τάρχη.

•Πέντε (5) Χρυσά Αριστεία Ανδρείας.

•Τρείς (3) Πολεμικούς Σταυρούς (Α’, B’ και Γ’ Τάξης).

•Τρία (3) Μετάλλια Εξαιρέτων-Πράξεων

•Δυο (2) Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας (Γ’ και Δ’ Τά-

ξης).

Ο βασιλιάς της Αγγλίας Γεώργιος ΣΤ’ του απένειμε:

το ανώτερο Βρετανικό Πολεμικό «Παράσημο της Δια-

κεκριμένης Υπηρεσίας» (DSO) και οι βρετανικές “Δυ-

νάμεις Καταδρομών” (“Raiding Forces”) τις “Πτέρυγες

Επιχειρήσεων” (Αλεξιπτωτιστού) για την εκτέλεση πο-

λεμικού άλματος στην κατεχόμενη νήσο Σάμο.

Ο δε Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμε-

ρικής Χάρρυ Τρούμαν του απένειμε, ως διοικητού των

Ελληνικών Μανάδων Καταδρομών (1947-1949), το Πα-

ράσημο “ Της Λεγεώνος της Αξίας” (“Τhe Legion of

Merit”).

Οι Μονάδες Καταδρομών, για να τιμήσουν τη μνήμη

ταν ιδρυτή και πρώτου Αρχηγού τους, έδωσαν τα όνομά

του στο μεγαλύτερο Στρατόπεδό τους, που λειτουργεί

σήμερα στη Νέα Πέραμο Αττικής (Κέντρο Εκπαιδεύσεως

Ειδικών Δυνάμεων – ΚΕΕΔ) και μέσα σε αυτό και σε

περίοπτη θέση τοποθέτησαν την προτομή του.

Ο Στρατηγός Ανδρέας Καλίνσκης, που στη μακρο-

χρόνια αλλά και πολυτάραχη σταδιοδρομία του, ως

Αξιωματικός, αποτέλεσε το πρότυπο του “πιστού, φιλότιμου

και γενναίου”στρατιώτη, πρέπει να παραμείνει παράδειγμα

προς μίμηση για όλα τα στελέχη του στρατού μας-

Αντιστράτηγος ε.α Χρήστος Σ. Φωτόπουλος

Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής Στρατού
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Όπως κάθε χρόνο, τελευταία Κυριακή του Μαΐου, ημέρα
που συνέπεσε (29 Μαΐου 2016) με την αποφράδα ημέρα

της άλωσης της Πόλης από τους Οθωμανούς, τελέσθηκε το
μνημόσυνο των πεσόντων στους πολέμους, Ιερολοχιτών και Κα-
ταδρομέων, από το 1942 έως και σήμερα.

Μνήμη των μαχητών, από τους  συμμαχητές, αλλά και από
τους νεώτερους Καταδρομείς, που συνεχίζουν την παράδοση
και διατηρούν άσβεστο το πνεύμα των Καταδρομών. Πολεμιστές
της Κύπρου, αναμίχθηκαν με τους “παλιούς” και τους “νέους”,
δίπλα στον “αρχαίο” Ιερολοχίτη Στρατηγό Κόρκα, που παρα-
βρέθηκε στην τελετή!

Η προσέλευση των Καταδρομέων ήταν μαζική και η συμμετοχή
αθρόα, με την παρουσία της ηγεσίας του Στρατού, μελών του
πολιτικού κόσμου, του τοπικού άρχοντα  δημάρχου Βάρης-
Βούλας-Βουλιαγμένης,  και εκπροσώπου της Κυπριακής Πρε-
σβείας.

“Τιμούμε τους νεκρούς μας που έδωσαν την ζωή τους για την
ελευθερία της πατρίδας μας..”, τόνισε στην ομιλία του ο Διευθυντής των Ειδικών
Δυνάμεων, Υποστράτηγος Μανωλάκος, κάνοντας αναδρομή στην ιστορία. Όταν έκανε
την αναφορά του στους πεσόντες Καταδρομείς κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων
1946-1949, θέλοντας να δώσει έμφαση στα δεινά ενός εμφύλιου πολέμου και στην κατα-
στροφή που επιφέρει ένας εθνικός διχασμός, έκανε την ευχή: 

«Ποτέ ξανά Έλληνας νεκρός από ελληνικό βόλι, 
για ό,τι κι αν πιστεύει, ό,τι κι αν επιδιώκει».

Μου θύμισε κατά κάποιο τρόπο την ομιλία του αείμνηστου Στρατηγού Καλλίνσκη, στο
πρώτο μνημόσυνο Καταδρομών το 1950, όταν, παρά την έντονη φόρτιση και το βαρύ με-
ταπολεμικό κλίμα, είπε για τους αντιπάλους του:

“Κανείς από μας, από το μέρος το δικό μας δεν θέλει Πόλεμο.
Θ’ αφήσουμε τους χειρότερους εχθρούς μας, 

ακόμη κι’ εκείνους που βγήκαν απ’ τα σπλάγχνα τα δικά μας, 
να ζήσουν ήσυχοι, αν θέλουν”.

Έτεινε χέρι συμφιλίω-
σης, πιστεύοντας ότι
αυτό είναι το καλύτερο
για την πατρίδα. Και
αυτό είναι το σωστό για
το λαό μας, για την εθνική
μας υπόσταση!

Περίμενα να το δω και
από την άλλη πλευρά!
Αλλά .... δυστυχώς, δεν
το είδα! Ή τουλάχιστον
δεν το κατάλαβα έτσι,
διαβάζοντας τις ομιλίες
που έκαναν για την επέ-
τειο των 70 χρόνων από
την ίδρυση του ΔΣΕ  στην

Πελοπόννησο!
Αυτό που κατάλαβα εί-

ναι ότι το μικρόβιο της δι-
χόνοιας, είναι ακόμη ζων-
τανό και αλίμονο στο λαό
μας αν συμβεί ξανά αδελ-
φοκτόνος σπαραγμός. Εύ-
χομαι να κατάλαβα λάθος!

Οι Καταδρομείς τιμούν
τους νεκρούς τους όπως
κάθε χρόνο, εμποδίζοντας
την λήθη να τους σκεπά-
σει! Δεν τους λησμονούν!
Ούτε υποδαυλίζουν το μί-
σος κατά των πρώην αν-
τιπάλων τους! Υπακούουν
στις προσταγές των ανω-
τέρων τους και πασχίζουν
να είναι πάντα έτοιμοι ν’
αντιδράσουν σωστά, σε
οποιαδήποτε εχθρική επι-
βουλή, ειδικά τώρα με την
δύσκολη οικονομική συγ-
κυρία!

Προετοιμάζονται να πο-
λεμήσουν τον όποιον επί-
δοξο εισβολέα, τον όποιο
επίδοξο εχθρό της πατρί-
δας μας!

Και όπως είπε τότε στο
πρώτο μνημόσυνο Κατα-
δρομών μιλώντας ο Στρα-
τηγός Καλίνσκης:

“Κι’ αν ποτέ τολμήσουν
αυτοί ή όποιοι άλλοι να
πειράξουν πάλι την Ελλά-
δα μας, πέστε το από
τώρα, βροντοφωνείστε το
παντού. Να το ξέρουν
όλοι, εχθροί και φίλοι! Θα
πολεμήσουμε! Θα πολε-
μήσουμε με πίστη και πεί-
σμα και με φανατισμό!
Θα πολεμήσουμε παντού
στα βουνά και στους κάμ-
πους, στις πόλεις στα χω-
ριά και στ’ ακρογιάλια! ...”

ΜΝΗΜΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ

Υπό του 
Αντιστρατήγου ε.α. 

Ν. Λάζαρη 
Προέδρου της

Λέσχης Καταδρομέων
και Ιερολοχιτών

«ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ»
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΙΝΣΚΗΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Π.Δ

Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

ΘΥΜΗΣΕΣ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ Π.Δ ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕ.Α.ΠΑ

Άφιξη Α/ΓΕΣ, Αντγου κ. Βασίλειου Τελλίδη, τον οποίο συνοδεύει

ο Δντής ΔΕΔ Υπτγος κ. Νικόλαος Μανωλάκος.

Δεξίωση.

Ενώσεις Ειδικών Δυνάμεων.

Στην περίπτωσή μου τίποτα από αυτά δεν έγιναν.

Όταν μεταφέρθηκα στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο,

περίπου εκεί που σήμερα είναι η νέα πτέρυγα του ΝΙΜΙΤΣ,

ο Στρατηγός Ανδρέας Καλλίνσκης διέταξε τον τότε Υπα-

σπιστή του Λοχαγό Μάνο Νικητιάδη, πριν πάει στο

γραφείο (Μέρλιν 4) κάθε πρωί, να περνάει από το 401

για να του αναφέρει τα της αποθεραπείας μου.

Όταν αποθεραπεύθηκα, εμεθόδευσε να μην παραπεμ-

φθώ  εις τις ανωτέρω Επιτροπές και με τοποθέτησε βοηθό

του γραμματέα Διοικήσεως Λοχαγού τότε, Παναγιώτη

Τσίπαρη. Μας χώριζε και τους δύο μία τζαμόπορτα από

το γραφείο του Στρατηγού.

Από τότε υπηρέτησα στο Υπασπιστήριο όλων των με-

τέπειτα Αρχηγών των ΛΟΚ.

Η επόμενη μεγάλη “παρανομία” ήταν ο διορισμός μου,

από τον τότε Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Δόβα, Αρχηγό

ΓΕΕΘΑ, εις την Διεύθυνση Ειδικών Επιχειρήσεων των

Δυνάμεων Καταδρομών, η οποία στεγαζόταν στον 3ο

όροφο του μεγάρου μας (Μέρλιν 4). Ο διορισμός (παραθέτω

αντίγραφο του διορισμού) με αναφέρει ως ιδιώτη έναντι

αμοιβής …. δραχμών το μήνα. Παρόλο ότι ήμουν αξιωμα-

τικός εν ενεργεία .

Αυτό προέκυψε μετά από μία επίσκεψη που έκανα με

την υπόδειξη του αείμνηστου Στρατηγού Ανδρέα Καλλίνσκη

στον Υποστράτηγο Νικόλαο Πουλόπουλο, επιτελάρχη

του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγου Κωνσταν-

τίνου Δόβα.

Εις την υπηρεσία αυτή παρέμεινα μισθοδο-

τούμενος επί πολλά χρόνια και γνώρισα υπέρο-

χους καταδρομείς και γενναίους πολεμιστές,

όπως τον Μανώλη Ζαχαράκη, τον Τζίμη Ηλιό-

πουλο, τον Ευθύμιο Καραδήμο, τον Ανδρέα

Βαρδουλάκη, τον Αντώνη Δροσογιάννη και πολ-

λούς άλλους, οι οποίοι με ετίμησαν με την ισόβια

φιλία τους.

Επίσης, πολύ με βοήθησαν εις την διαδρομήν

αυτή ο Εμμανουήλ Μπερδάλης, ο Αλέξανδρος

Κούρτης, ο Γεώργιος Κωνσταντόπουλος και ο

Ανδρέας Καμπουρίδης, ο οποίος ήταν πλησίον

μου τις δύσκολες στιγμές του τραυματισμού μου.

Τέλος, πρέπει  να μην παραλείψω να αναφέρω

ότι τα Χριστούγεννα  του 1954 , δύο φορτηγά με

Λοκατζήδες από την Βουλιαγμένη, με εντολή

του Στρατηγού Ανδρέα Καλλίνσκη, κατέκλυσαν

κυριολεκτικά  το 401 Σ/Ν για να μου ψάλλουν

τα κάλαντα. Αυτά τα ολίγα εις μνημόσυνον αι-

ώνιον του γενναίου Στρατηγού Ανδρέα Καλλίνσκη

από του οποίου τα χέρια, το 1954 στο ΚΕΜΚ

Βουλιαγμένης, πήρα το πράσινο μπερέ, τον

οποίο φοράω ακόμα.
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πραγματοποιήθηκε η υπό του καταστατικού της Λέσχης
(Άρθρο 10) καθοριζόμενη Ετησία Γενική Συνέλευση των Τα-
κτικών και Επίτιμων Μελών της Λέσχης, την 20η Μαρτίου

2016, ημέρα Κυριακή και από 11:00 ώρα, στην αίθουσα Εν-
τευκτηρίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού
(ΕΑΑΣ), επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αριθμός 18Α και
Ακαδημίας, κατά την οποία: 

1. Ενεκρίθησαν τα παρακάτω  θέματα της Ημερησίας Δια-
τάξεως:

α.Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου έτους
2015.

β.Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο της
Οικονομικής  Διαχείρισης  έτους 2015.

γ.Έγκριση των παραπάνω και απαλλαγή των Δ.Σ. και
Ταμία από κάθε ευθύνη.

δ.Έκθεση  Οικονομικής  Κατάστασης κατά το έτος
2015.

ε.Ανάλυση και έγκριση του Προϋπολογισμού έτους
2016.

2. Η προτεινόμενη τροποποίηση του καταστατικού, δεν
ήταν δυνατόν να παραγματοποιηθεί λόγω μειωμένου αριθμού
παρόντων  μελών, αλλά κατόπιν αποστολής επιστολών
προς όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη με δικαίωμα
ψήφου, επετεύχθη ο προβλεπόμενος αριθμός εγγράφων
συναινέσεων και δρομολογείται μέσω νομικού συμβούλου
η διαδικασία τροποποίησης και επικαιροποίησης του κατα-
στατικού. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ  Δ.Σ  ΣΤΟ 

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ

«ΚΑΙΣΑΡΑ ΣΕΕΜΑΝ»

ΟΠρόεδρος της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών
Αντιστράτηγος ε.α κ. Νικόλαος Λάζαρης μετά του αντι-

προέδρου Ταξιάρχου ε.α κ. Αθανασίου Πουλάκη και του μέ-
λους Ανχη ε.α κ. Πέτρου Κομπόρη επισκέφθηκαν εθιμοτυπικά
την 2η Μοίρα Αλεξιπτωτιστών και την Σχολή Αλεξιπτωτι-
στών.

Απονομή αναμνηστικής 

πλακέτας στον Στρατηγό 

Γ. Παπαδόπουλο  για την 

πολυετή προσφορά του στη Λέσχη

Κατά την διάρκεια της συνελεύσεως του ΔΣ της 23 Απρ
2016 απενεμήθη στον Αντγο ε.α. κ. Παπαδόπουλο Γεώρ-

γιο αναμνηστική πλακέτα από τον Πρόεδρο της Λέσχης, ο
οποίος ευχαριστώντας τον Στρατηγό, έκανε ταυτόχρονα
ενημέρωση επί των κυριότερων δραστηριοτήτων της ΛΚΙ
από τον Οκτώβριο 2015. Ο Στρατηγός απεδέχθη με συγκίνη-
ση την διάκριση και ευχήθηκε για την συνέχιση της προσπά-
θειας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 

ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ 13ης ΔΕΕ «ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ»

Οπρόεδρος της Λέσχης, συνοδευόμενος από τον αντιπρόεδρο

Ταξχο ε.α. κ. Πουλάκη και τον ΓΓ Ταξχο ε.α. κ. Τζιάκη, συμμετείχαν

στην τελετή παράδοσης-παραλαβής διοικήσεως της 13ης ΔΕΕ, η οποία

έγινε στις 23 Μαρτίου 2016 μέσα σε καταδρομικό κλίμα. 

Στην εκδήλωση είχε προσκληθεί η στρατιωτική ιεραρχία του ΓΕΣ,

εκπροσωπούμενη από τον ΓΕΠΣ Αντγο κ. Ηλιόπουλο Ιωάννη που

προέρχεται από τις Ειδικές Δυνάμεις, μεγάλος αριθμός αξιωματικών

ειδικών δυνάμεων όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς

και απόστρατοι αξιωματικοί, πρώην διοικητές του 13ου ΣΑΚ, εκπρόσωπος

του Δήμου Παπάγου και φίλοι. 

Ως προσκεκλημένοι επίσης παρέστησαν εξέχοντα μέλη της Λέσχης,

όπως ο Αντγος ε.α. κ. Κόρκας Κων/νος παλαιός Ιερολοχίτης, ο Αντγος

ε.α. κ. Φωτόπουλος Χρήστος και ο Αντγος ε.α. κ. Καλατζής Κων/νος. 

Συγκινητική ήταν η παρέμβαση του Στρατηγού Κόρκα κατά την

διάρκεια των προσφωνήσεων στην αίθουσα δεξιώσεως, όπου αναφέρθηκε

στον αγώνα του Ιερού Λόχου για την απελευθέρωση των νησιών του

Αιγαίου, που αποτελούν και την περιοχή ευθύνης της 13ης ΔΕΕ.

Εκδηλώσεις για την επέτειο

της ληξης του Β' ΠΠ

ΗΛέσχη συμμετείχε στις εκδηλώσεις της Περιφέρειας Ατ-
τικής της 9ης Μαΐου 2016 για την επέτειο της ληξης του

Β' ΠΠ, δι' εκπροσώπου της, του κ. Τουρναβίτη Κων/νου, μέ-
λους του ΔΣ, ο οποίος παρέστη στην δοξολογία που τελέ-
σθηκε στον Ι.Ν. του Διονυσίου Αρεοπαγίτου και κατέθεσε
στεφάνι στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου.

Στην εκδήλωση, παρέστησαν εκπρόσωποι των πολιτει-
ακών, πολιτικών και στρατιωτικών αρχών και άλλα πατριωτι-
κά Σωματεία.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΗΣ Μ.Ο. «ΜΙΔΑΣ 614» ΚΑΙ

ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΑΥΤΗΣ 

ΑΝΧΗ(ΠΖ) Ι. ΤΣΙΓΑΝΤΕ 

Πραγματοποι-

ήθηκε την 10η

Απριλίου 2016 από

την Λέσχη Καταδρο-

μέων και Ιερολοχι-

τών το μνημόσυνο

για τα μελη της Μ.Ο.

«ΜΙΔΑΣ 614» και

τον αρχηγό αυτής

Ανχη(ΠΖ) Ι. Τσιγάν-

τε, όπως είχε προ-

γραμματισθεί στο

μνημείο επί της διασταύρωσης Λεωφ. Αλεξάνδρας και Πατησίων. 

Στην τελετή παρέστησαν: Εκπρόσωποι των Α/ΓΕΕΘΑ και

Α/ΓΕΣ , ο Διευθυντής ΓΕΣ/ΔΕΔ , ο Διοικητής ΓΕΕΘΑ/ΔΔΕΕ,

ο Διοικητής της 13ης ΔΕΕ «ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ», εκπρόσωποι

ενώσεων αποστράτων, αντιστασιακών οργανώσεων, ενώσεων

αναπήρων και θυμάτων πολέμου, πολεμικών σωματείων, μέλη

της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, Καταδρομείς, Αλε-

ξιπτωτιστές και Πεζοναύτες. 

Η εκδήλωση άρχισε με το τρισάγιο, το οποίο τέλεσε ο

Ταξχος (ΘΡ)  Πανοσιολογιότατος Πατέρας Γεώργιος Απο-

στολακίδης. 

Ακολούθησε σύντομη ομιλία από τον ιστορικό κ. Νικολούδη

Διδάκτορα Ιστορίας Πανεπιστημίου του Λονδίνου , τον οποίο

παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας της Λέσχης Ταξχος ε.α. Ι.

Τζιάκης, που εκτελούσε τα καθήκοντα Τελετάρχου. 

Στη συνέχεια έγινε κατάθεση στεφάνων εκ μέρους της οικο-

γενείας , εκπροσώπων  ενώσεων και σωματείων.

Εκ μέρους της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, ο

Αντγος ε.α. κ.  Νικόλαος Λάζαρης και μέλη αυτής .

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την ανάκρουση του εθνικού

ύμνου, από την φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων, η οποία

διατέθηκε με την ευγενική προσφορά του Δημάρχου κ. Γ.

Καμίνη. Ομοίως ήταν πολύτιμη η παρουσία της ΕΛΑΣ για τον

έλεγχο κυκλοφορίας και τα μέτρα ασφαλείας. 

Επίσης σημαντική υπήρξε η προσφορά της 13ης ΔΕΕ "ΙΕΡΟΣ

ΛΟΧΟΣ", η οποία διέθεσε όλα τα απαραίτητα υλικά για την

υλοποίηση της τελετής. 

Το ΔΣ της Λέσχης, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες σε

όλους όσους συνεισέφεραν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης

και ιδιαίτερα στο Δήμο Αθηναίων, στην ΕΛΑΣ και στην 13η

ΔΕΕ.

Δυστυχώς λόγω ασθενείας απουσίασε από την εκδήλωση η

κόρη του  Ι. Τσιγάντε, κυρία Τζένη Ολυμπίου Τσιγάντε , η

οποία λίγες ημέρες μετά  απεβίωσε και κηδεύθηκε στις 19

Απριλίου 2016. Στην κηδεία της παρέστη εκ μέρους της Λέσχης

ο Ταξχος ε.α. κ. Ι. Τζιάκης. 

Εκδηλώσεις στην Σύρο

Για την 74η επέτειο από τη συγκρότηση του Ιερού
Λόχου και την 71η επέτειο από την απελευθέρωση της

Δωδεκανήσου και της Μήλου με αγώνες του Ιερού Λόχου
από τα Γερμανικά στρατεύματα, πραγματοποιήθηκαν στην
Ερμούπολη Σύρου την 5η Ιουνίου 2016 οι εκδηλώσεις
που περιελάμβαναν: δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση στο
Μνημείο των Ιερολοχιτών σε κεντρικό χώρο της Ερμού-
πολης, κατάθεση στεφανιών εκτός των άλλων από τον
Ιερολοχίτη Στρατηγό Κόρκα Κων/νο για τη Λέσχη Κατα-
δρομέων και Ιερολοχιτών και από τον Διευθύνοντα Σύμ-
βουλο της ΕΑΑΣ Σχη ε.α. Νικ. Καίσαρη.

Το βράδυ  σε κεντρικό Ξενοδοχείο πραγματοποιήθηκε
ομιλία από τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου του Πα-
ραρτήματος Νομού Κυκλάδων της ΕΑΑΣ Αντγο  ε.α. Κων/νο
Πατιαλιάκα με θέμα «1942-1945. Ιερός Λόχος» και μηνύματα
από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΑΑΣ και τον επιζώντα
Ιερολοχίτη Στρατηγό Κων/νο Κόρκα. Τις εκδηλώσεις εκτός
από τους εκπροσώπους των αρχών παρακολούθησαν και
πολλοί κάτοικοι. Οι εκδηλώσεις εστέφθησαν από πλήρη
επιτυχία και τα σχόλια εγκωμιαστικά. 



Αθήνα , 23 Μαΐου 2016
Αγαπητέ Στρατηγέ,
Φίλε Κύριε Πρόεδρε,

Σας ευχαριστώ θερμά εσάς προσω-
πικά και τα εκλεκτά μέλη του Δ.Σ της
Λέσχης για τις ευχές με την ευκαιρία
της ονομαστικής μου εορτής.

Αντεύχομαι από καρδίας υγεία ,
δύναμη και επιτυχία στο σπουδαίο
έργο που επιτελείτε ανιδιοτελώς για
την διατήρηση και μετάδοση του Κα-
ταδρομικού Πνεύματος , παρά τις όποι-
ες αντιξοότητες και εις πείσμα του αρ-

νητικού κλίματος που δημιουργεί στην
κοινωνία η σημερινή συγκυρία.

Σας αξίζει μεγάλος έπαινος και
θερμά συγχαρητήρια για το υπέροχο
έργο, αλλά και την άοκνη προσπάθεια
που καταβάλλετε συνεχώς.

Σας παρακαλώ, Στρατηγέ , να μετα-
φέρετε τους καταδρομικούς χαιρετι-
σμούς μου σε όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Σας εύχομαι κάθε επιτυχία.  
Με εξαιρετική τιμή

Κωνσταντίνος Τσίντζας
Αντγος ε.α  

Στις 12 Μαρτίου 2016 έφυγε από κοντά μας ο Υπλγός

ε.α Χρήστος  Μπακαλίδης και ετάφη στις 17 Μαρτίου

2016 στην Δροσοπηγή Γυθείου Λακωνίας, γενέτειρα

της συζύγου του, χτυπημένος από την αρρώστια και

μετά από βαρύ εγκεφαλικό.

Κατάγετο από το Νεοχώρι Ορεστιάδος και ήταν ορ-

φανός από γονείς και με δανεικά χρήματα κατέβηκε

στην Πάτρα για να συμμετάσχει στις εξετάσεις για την

Σχολή.

Συμμετείχε στο εκστρατευτικό Σώμα στην Κορέα το

έτος 1952. Ήταν μέλος της Λέσχης Καταδρομέων και

Ιερολοχιτών. Κατά τη σταδιοδρομία του υπηρέτησε σε

πολλές Μονάδες των Καταδρομών και μαζί με τους

Καραπατάκη - Καρατζαϊδη -  Αναστασίου - Τσαμαδιά

– Νύκταρη, άφησαν υποθήκη στους νεώτερους Κατα-

δρομείς. Ήταν άριστοι στις αναρριχήσεις στο Κανδήλι,

με πάρα πολλές επιδείξεις.

Ήταν ένας εξαίρετος και αγαπητός συνάδελφος και

έχαιρε της εκτίμησης των ανωτέρων του και του σεβασμού

των κατωτέρων του.

Τα μέλη της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών

ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει  την ψυχή του και να

δίνει παρηγοριά στην σύζυγό του  και τα παιδιά του

Ελένη – Αποστόλη – Αντώνη. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.

Καλό σου ταξίδι φίλε Χρήστο. 
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ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ε.α. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΑΠΡΑΒΕΛΟΥ
Στρατηγέ,
Ευχαριστώ για τις ευχές σας. Αντεύχομαι υγεία και καλή χρονιά.
Για την επάξια εκλογή σας. Θερμά συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία στο έργο σας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Ευστράτιος Καπραβέλος Στρατηγός ε.α.

Επίτιμος Αρχηγός Γ.Ε.Σ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΗΛΙΑ ΚΑΜΜΕΝΟΥ

Σας ευχαριστούμε θερμά που με την παρουσία σας, τη σκέψη  σας, τα λόγια σας, συμπαρασταθήκατε στο πένθος  μας  και τι-
μήσατε τη μνήμη του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού Ηλία Καμμένου

Με εκτίμηση
Η οικογένεια

Η σύζυγος  Πολυτίμη
Τα παιδιά Πάνος και Έλενα, Αλεξία και Κώστας

Τα εγγόνια Ηλίας,  Γιάννης, Ηλιάνα, Νικόλαος, Λευτέρης, Πολυτίμη 

YΠTΓΟΥ ε.α ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΟΥΝΤΑ
Αθήνα , 31 Μαρτίου 2016
Στρατηγέ ,
Ευχαριστώ πολύ  εσάς για τις ευχές σας με την ευκαιρία της ονομαστικής μου εορτής. Αντεύχομαι
επιτυχία στο έργο σας και να υλοποιηθούν όλες σας οι προσδοκίες .

Με τιμή
Ευάγγελος Φούντας Υπτγος ε.α  

ΥΠOΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ

ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ

Την 8 η Μαΐου ημέρα Κυριακή με οργάνωση του
Δήμου, εορτάσθηκε η 71η επέτειος της ημέρας

κατά την οποία ο Γερμανός Στρατηγός Wagener δι-
οικητής των δυνάμεων του άξονος στο Νοτιοανα-
τολικό Αιγαίο, υπέγραψε στη Σύμη την παράδοση
της Δωδεκανήσου στους νικητές Συμμάχους. Την
Ελλάδα εκπροσώπησε ο Δκτης του Ιερού Λόχου,
Σχης Χριστόδουλος Τσιγάντες. Η Περιφέρεια Δω-
δεκανήσου οργάνωσε στη Ρόδο εκδήλωση για την
απελευθέρωση την 8η και επί πλέον τελετές για
την επέτειο της λήξεως του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
στην Ευρώπη την 9 η Μαΐου. Την 8 Μαΐου έγινε κα-
τάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Ιερού Λόχου
στη Ρόδο αρχικά και στη συνέχεια η κύρια εκδήλωση
στη Σύμη με δοξολογία, κατάθεση στεφάνων και
παρέλαση. Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών
εκπροσωπήθηκε από τον Ιερολοχίτη Στρατηγό κ.
Κωνσταντίνο Κόρκα, το ΔΣ από τον Ταξίαρχο ε.α
Τζιάκη Ιωάννη (Γεν. Γραμματέας) και τον Έφεδρο
Λοχία Καταδρομών Παπαδάκη Ιωάννη και άλλα επί-
τιμα και μη μέλη μας. Ο Στρατηγός Κόρκας κατέθεσε
στέφανο για την ΛΚΙ στη Ρόδο. Ομοίως, εκφώνησε
τον πανηγυρικό της ημέρας και κατέθεσε στέφανο
για τον Ιερό Λόχο στη Σύμη, όπου κατετέθη στέφανο
της Λέσχης από τον ΓΓ αυτής. Στις εκδηλώσεις πα-
ρέστησαν εκπρόσωποι των τοπικών πολιτικών και
στρατιωτικών αρχών και εκπρόσωποι της Περιφέρειας
και κομμάτων του Κοινοβουλίου. Η 95 ΑΔΤΕ, ο
Δήμος Σύμης και ο τοπικός Σύνδεσμος Εφέδρων
Καταδρομέων και Ιερολοχιτών παρείχαν πλήρη
υποστήριξη και διευκολύνσεις για όλα τα θέματα.

Τζένη Τσιγάντε-Ολυμπίου

Στις 17 Απριλίου 2016 απε-
βίωσε η θερμή φίλη της Λέσχης
μας Ευγενία (Τζένη) Τσιγάντε-
Ολυμπίου. Η εκλιπούσα ήταν
κόρη του αείμνηστου ήρωα της
Εθνικής Αντιστάσεως Ιωάννου
Τσιγάντε και ανιψιά του επίσης
αείμνηστου Χριστόδουλου Τσι-
γάντε, του θρυλικού Διοικητού
του Ιερού Λόχου. Γεννήθηκε
στην Κέρκυρα στις 23 Ιουνίου
1927. Ήταν παντρεμένη με τον
Δικηγόρο Αθηνών Δημήτριο Ολυμπίου ο οποίος πέθα-
νε το 1994.

Η μεταστάσα διακρινόταν για την ευγενική της φυ-
σιογνωμία, την αρχοντιά της αλλά και τον ισχυρό και
τολμηρό χαρακτήρα της: Ας σημειωθεί ότι σε ηλικία
14-15 ετών ακολούθησε τον πατέρα της στο ριψοκίν-
δυνο ταξίδι του, διαφυγής, από την κατεχομένη Ελ-
λάδα προς την Μέση Ανατολή και αντιμετώπισε
όλους τους κινδύνους και τις κακουχίες που περιέ-
κλεισε εκείνο το εγχείρημα το οποίο τελικά στέφθηκε
με επιτυχία.

Η Λέσχη μας επανειλημμένως είχε την τύχην να
δεχθεί σαφή δείγματα του ενδιαφέροντος της ευγενι-
κής Τζένης καθώς ήταν παρούσα στις εκδηλώσεις μας
-όσο της επέτρεπαν οι δυνάμεις της- όπως και της
γενναιοδωρίας της που εκδηλωνόταν με αξιόλογες
χρηματικές προσφορές της.

Ευχόμαστε ο Θεός να την αναπαύσει και να παρηγο-
ρεί τους συγγενείς και φίλους της.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 

ΣΤΟΝ  ΥΠΛΓΟ  ε.α  

ΧΡΗΣΤΟ  ΜΠΑΚΑΛΙΔΗ 
από τον Λοχαγό ε.α Ευάγγελο Κουτσιανόπουλο

Μιχαήλ Τουρναβίτης

Οδυνηρό πλήγμα από την μοίρα δέ-
χτηκε το μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Λέσχης μας κ. Κων. Τουρναβίτης:
στις 30 Μαΐου 2016 πέθανε ο πατέρας
του, Μιχαήλ Τουρναβίτης. Ο εκλιπών,
φίλος της Λέσχης μας, γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1925. Τον Ιούνιο του 1943,
καθώς απεφοίτησε από το Βαρβάκειο
Πρακτικό Λύκειο, εντάχθηκε στην Εθνική
Αντιστασιακή Οργάνωση “ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ
ΕΛΛΑΣ” με το ψευδώνυμο “ΤΡΙΤΩΝ”. Την
31 Μαρτίου 1944 συνελήφθη από γερμανική περίπολο επ’ αυτο-
φόρω, να αναπτύσσει την αντιστασιακή του δράση. Αφού υπέστη
σκληρή ανάκριση και φρικτά βσανιστήρια και άντεξε χωρίς να
αποκαλύψει το παραμικρό σχετικά με την οργάνωση, παρεπέμφθει
σε Γερμανικό Στρατοδικείο και καταδικάστηκε σε θάνατο. Οδη-
γήθηκε ως μελοθάνατος στις φυλακές Αβέρωφ. Ευτυχώς μετά
από λίγες ημέρες η ποινή του μετετράπη σε φυλάκιση 15 ετών.
Παρέμεινε όμως έγκλειστος στις φυλακές Αβέρωφ, στην διάθεση
των κατοχικών δυνάμεων για να τον επιβιβάζουν κατά την κρίση
τους στα βαγόνια-κλούβες που έβαζαν να κινούνται μπροστά
από τους σιδηροδρομικούς συρμούς τους ώστε να καθιστούν δι-
στακτικούς τους άνδρες της αντιστάσεως και να μειώνουν έτσι
τον κίνδυνο προσβολής των συρμών.

Όλη την αντιστασιακή του ιστορία την κατέγραψε σε ένα εξαι-
ρετικό βιβλίο με τίτλο, ιστορικό ενός Μελοθάνατου, 1944,
(Εκδόσεις “Πελασγός”, Αθήνα 2013), το οποίο παρουσιάσαμε
στο φύλλο Αριθμ. 76 (Ιουλ-Αυγ-Σεπτ 2015) της εφημερίδας της
Λέσχης μας.

Μετά την απελευθέρωσή του εισήχθη στο Εθνικό Μετσόβειο
Πολυτεχνείο από το οποίο απεφοίτησε ως Μεταλλειολόγος Μη-
χανικός.

Εργάσθηκε για 31 χρόνια και σε διάφορες θέσεις ως Μεταλλει-
ολόγος συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της χώρας μας. Πρόσφατα
άρχισε να συγγράφει τις αναμνήσεις του από την θητεία του στα
μεταλλεία της Ελλάδας. Είναι βέβαιο ότι θα είχε πολλά και
σοβαρά να πει.

Δυστυχώς δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει αυτό το έργο του.
Έφυγε διατηρώντας πλήρη πνευματική διαύγεια μέχρι το τέλος,
με το ενδιαφέρον του να εκδηλώνεται προς εθνικά και κοινωνικά
θέματα.

Άνθρωπος υψηλών δυνατοτήτων “καλός καγαθός”, αγωνιστής
με κάθε έννοια, ευγενικός και πατριώτης, όσο και λαμπρός οικο-
γενειάρχης ήταν ο Μιχαήλ Τουρναβίτης. Θα μας λείψει. Πάντοτε
θα τον θυμόμαστε στη Λέσχη μας.

Στο γιο του, Κων. Τουρναβίτη, εκφράζουμε τα βαθιά συλλυπη-
τήρια και της Λέσχης και της εφημερίδας μας, της οποίας είναι
αρχισυντάκτης. Ευχόμαστε ο Θεός να παρηγορεί όλα τα μέλη
της οικογενεία του εκλιπόντος.

Κων. Γεωργαντάς
Υποστράτηγος ε.α.

ANTΓΟΥ ε.α 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΝΤΖΑ
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ΙΣΤΟΡΙΑ  ΑΠΟ ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ

Γύρω στα μέσα Ιουλίου 1949 η Β’Μ Καταδρομών, ύστερα από ένα
μήνα και πλέον, εκκαθαριστικών επιχειρήσεων (ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ-ΔΕΛ-

ΒΙΝΑΚΙ-ΠΟΓΩΓΙΑΝΗ-ΔΡΥΜΑΔΕΣ-ΖΑΓΟΡΙΑ), στρατοπεύδευσε στην πε-
ριοχή του Αεροδρομίου ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Στην περίοδο μέχρι την 6η Αυγούστου η Μοίρα συμπλήρωσε τα
κενά της σε προσωπικό και άρχισε εντατική εκπαίδευση με ασκήσεις
επιθέσεως εναντίον οχυρωμένων τοποθεσιών.

Διοικητής της Μοίρας είχε μόλις τοποθετηθεί ο Ταγ/ρχης Πεζικού
ΟΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. και Υποδ/της ο Λοχαγός Πεζικού ΚΕΡΤΕΜΕΛΙΔΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ.

Εγώ υπηρετούσα στον 54 ΛΟΚ ως Διμοιρίτης της 1ης Διμοιρίας,
ενώ από μηνός και πλέον εκτελούσα και τα καθήκοντα Διοικητού
του Λόχου, προσωρινά.

Ένα πρωί ο διοικητής της Μοίρας με κάλεσε στη σκηνή του και
μου ανέθεσε την οργάνωση και εκπαίδευση μιας Διμοιρίας, μ’ όλα
τα διαθέσιμα ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ της Μοίρας. (Αντ/κοί εκτοξευτές 2,36”).

Τα όπλα αυτά τα παραλάβαμε το Μάρτιο του 1949, όταν αλλάξαμε
τον οπλισμό μας, προέλευσης Μ. Βρετανίας, με ανάλογα, προέλευσης
ΗΠΑ. Θα χρησιμοποιούντο τώρα μαζικά στις επικείμενες επιχειρή-
σεις.

Όλο αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι την 6η Αυγούστου, πέραν
της εντατικής εκπαίδευσης, η Διοίκηση των Δυνάμεων Καταδρομών,
μερίμνησε και για την όσο το δυνατόν καλύτερη διατροφή και ψυ-
χαγωγία των αξιωματικών και οπλιτών της ΜΟΙΡΑΣ.

Όλοι μας διαισθανόμασταν ότι κάτι το πολύ σοβαρό επρόκειτο

να συμβεί στο εγγύς μέλλον. Αρχίσαμε να υποπτευόμαστε ότι επί-
κεινται οι μεγάλες επιχειρήσεις ΓΡΑΜΜΟΥ-ΒΙΤΣΙΟΥ και οι καταδρομείς
θα εκαλούμεθα να δώσουμε το παρόν.

Πράγματι, την 6η Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, το απόγευμα,
συγκεντρωθήκαμε οι αξιωματικοί των Α’ και Β’ Μοιρών Καταδρομών,
σ’ ένα χωράφι κοντά στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων, κάτω από τη σκιά
λίγων δένδρων, όπου θα μας μιλούσε ο διοικητής των Δυνάμεων
Καταδρομών, Συντ/ρχης Πυροβολικού τότε, ΚΑΛΛΙΝΣΚΙ.

Ο Στρατηγός με την απλή και επιβλητική παρουσία του μας χαι-
ρέτησε και εν συνεχεία μας απηύθηνε ένα σύντομο, αλλά μεστό
λόγο. ΕΙΠΕ... και ΚΑΤΕΛΗΞΕ: «Μέχρι σήμερα ουδέποτε σας είπα ότι
ο αγώνας που κάναμε θα τελειώσει σύντομα. Σήμερα όμως σας δη-
λώνω, πως ήρθε η ώρα να δώσετε τη χαριστική βολή στον εχθρό
και ο πόλεμος θα τελειώσει. Μερικοί ίσως λείψουν από το τελευταίο
προσκλητήριο, γι’ αυτό θέλω να σας χαιρετίσω, έναν-έναν ξεχωρι-
στά».

Νωρίς το απόγευμα άρχισαν να καταφθάνουν στο χώρο του
στρατοπέδου μας, φορτηγά της ΥΕΚΑ ΠΑΤΡΩΝ (Καρνάβαλους τους
ονομάζαμε). Επρόκειτο για φορτηγά που χρησιμοποιούσαν οι Άγγλοι
στην Έρημο της Λιβύης και τα είχαν δωρίσει στην Ελλάδα.

Ο διοικητής της Μοίρας μας είπε ότι η Μοίρα τελεί σε κατάσταση
επιφυλακής. Παρόλα αυτά μας επέτρεψε να κατέβουμε στην πόλη
για ψυχαγωγία, υπό τον όρο να αφήσουμε σε κάθε ΛΟΚ έναν αξιω-
ματικό υπηρεσίας. Και ασφαλώς, απαραίτητη προϋπόθεση, ότι θα
φέραμε την πλήρη πολεμική μας εξάρτηση και θα γνωστοποιούσαμε

στον αξιωματικό υπηρεσίας το μέρος που θα βρισκόμασταν. Κατα-
λήξαμε στα ουζερί της παραλίας της λίμνης των Ιωαννίνων.

Αυτή τη βραδιά διάφορα συναισθήματα κατέκλυξαν την ψυχή
μας. Όλοι μας, νεαροί αξιωματικοί, ηλικίας από 21 έως 25 ετών,
προσπαθούσαμε να ζήσουμε ολόκληρη την υπόλοιπη ζωή μας,
μέσα σ’ αυτές τις λίγες ώρες που μας απέμεναν.

Κατά τις 11 το βράδυ κατέφθαναν τα τζιπ της Μοίρας και μας με-
τέφεραν στο στρατόπεδο. Οι άνδρες μας ήταν ήδη στα φορτηγά,
έτοιμοι προς αναχώρηση.

Η βραδιά ήταν φεγγαρόλουστη και η διαδρομή ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΜΕ-
ΤΣΟΒΟ-ΚΑΤΑΡΑ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ-Αεροδρόμιο ΚΟΖΑΝΗΣ
ήταν πολύ κουραστική. Οι άνδρες υπέφεραν στις κλειστές καρότσες
των φορτηγών. Η κάλυψη ήταν απαραίτητη για λόγους ασφαλείας.
Οι Συμμορίτες δεν έπρεπε να αντιληφθούν την κίνηση των Α’ και Β’
Μ. Καταδρομών, από τα Ιωάννινα προς τη Δ. Μακεδονία, διότι ως
στρατηγική εφεδρεία, θα πρόδιδε την κύρια προσπάθεια του Αρχι-
στράτηγου. Το Α’ Σ. Στρατού στην Ήπειρο εκτελούσε επιθετικές
επιχειρήσεις προς Γράμμο, με σκοπό την παραπλάνηση των Συμμο-
ριτών.

Δακανάλης Κίμων

Ταγματάρχης Π.Ζ., ε.α.

Τάξεως 1949Α Σ.Σ.Ε

Λευκωσία: Ταυτοποιήθηκαν, με τη μέθοδο του DNA, λείψανα,

κάποια σχεδόν ολοκληρωμένα, που ανήκουν σε 15 Ελλαδίτες κατα-

δρομείς που επέβαιναν στο αεροσκάφος ΝΟΡΑΤΛΑΣ που καταρρί-

φθηκε τον Ιούλιο του 1974 από φίλια πυρά, ενώ υπολείπεται ο

εντοπισμός και η ταυτοποίηση των λειψάνων ακόμα 3 επιβαινόντων

του αεροσκάφους.                

Αυτό δήλωσε ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου μετά την πα-

ρουσίαση των αποτελεσμάτων των επιστημονικών διαδικασιών ανα-

γνώρισης των λειψάνων που εντοπίστηκαν κατά την εκταφή του «ΝΟ-

ΡΑΤΛΑΣ» στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, η οποία πραγματοποιήθηκε

σήμερα στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο Έγκωμης.

Ο κ. Φωτίου εξέφρασε ένα μεγάλο συγνώμη, εκ μέρους της

πολιτείας, «προς τις οικογένειες των ηρώων μας, για τη μεγάλη καθυ-

στέρηση να προχωρήσουμε σ’ αυτή την ανασκαφή», όπως είπε.           

Στη δήλωση του, ο Επίτροπος Προεδρίας είπε ότι έχουν ολοκληρωθεί

όλες οι επιστημονικές διαδικασίες ταυτοποίησης των λειψάνων που

είχαν εκταφεί το περασμένο καλοκαίρι από τον Τύμβο της Μακεδο-

νίτισσας.

«Ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο του DNA λείψανα, κάποια σχεδόν

ολοκληρωμένα, που ανήκουν σε 15 Ελλαδίτες καταδρομείς που επέ-

βαιναν στο αεροσκάφος ΝΟΡΑΤΛΑΣ που καταρρίφθηκε τον Ιούλιο

του 1974 από φίλια πυρά. Ο αριθμός αυτός αποτελούσε το στόχο της

ανασκαφής του Τύμβου. Από τους 31 καταδρομείς και μέλη του πλη-

ρώματος, ταυτοποιήθηκαν μέχρι σήμερα 28», πρόσθεσε.

Υπολείπεται, συνέχισε ο κ. Φωτίου, ο εντοπισμός και η ταυτοποίηση

των λειψάνων ακόμα τριών (3) επιβαινόντων του αεροσκάφους.         

«Εκτιμούμε ότι τα λείψανα τους τα κατέχουν άλλες οικογένειες στην

Ελλάδα ή περιλαμβάνονται στα λείψανα, που έχουμε στη διάθεσή

μας αλλά δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν μέχρι σήμερα λόγω επιστη-

μονικών προβλημάτων που προκλήθηκαν από χημικές ουσίες με τα

οποία ψεκάζονταν στο παρελθόν. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι οι προ-

σπάθειές μας για επίλυση των επιστημονικών προβλημάτων που

αφορούν στα πιο πάνω λείψανα συνεχίζονται, τόσο στην Κύπρο με το

Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, όσο και με εξειδικευμένα ερ-

γαστήρια του εξωτερικού», συμπλήρωσε.

Όπως είπε, η σημερινή μέρα είναι μια δύσκολη μέρα για όλους

μας.

«Μια μέρα γεμάτη με ανάμεικτα συναισθήματα και συνειρμούς.

Συναισθήματα περηφάνιας προς τους ήρωες μας, ευγνωμοσύνης και

σεβασμού προς τις δοκιμαζόμενες οικογένειες των ηρώων μας που

για 42 χρόνια βιώνουν καθημερινά και καρτερικά το μαρτύριο και

τον πόνο. Αλλά και συναισθήματα λύπης, επειδή οι οικογένειες περί-

μεναν όλα αυτά τα χρόνια να έχουν τις πειστικές απαντήσεις που δι-

καιούνταν, ώστε να προχωρήσουν στην ταφή των ιερών λειψάνων

των συγγενών τους, σύμφωνα με την θρησκεία και της παραδόσεις

μας. Εκφράζω ένα μεγάλο συγνώμη, εκ μέρους της πολιτείας, προς

τις οικογένειες των ηρώων μας, για την μεγάλη καθυστέρηση να προ-

χωρήσουμε σ’ αυτή την ανασκαφή», υπογράμμισε.

Ο κ. Φωτίου είπε ότι η σημερινή μέρα αποτελεί την αρχή του

τέλους του τελευταίου κεφαλαίου της τραγωδίας που βίωσαν οι οικο-

γένειες για σχεδόν μισό αιώνα.

«Οι οικογένειες των ηρώων μας, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση

της Ελλάδας, θα ενημερωθούν το συντομότερο για τον εντοπισμό και

την ταυτοποίηση των λειψάνων των αγαπημένων τους προσώπων.

Στη συνέχεια θα προβούμε σε όλες τις διευθετήσεις για τη μεταφορά

των λειψάνων στην Ελλάδα όπου θα ταφούν με όλες τις τιμές που

αξίζουν και δικαιούνται οι ήρωες του έθνους.                                        

Η θυσία των καταδρομέων και μελών του πληρώματος του ΝΟ-

ΡΑΤΛΑΣ αποτελεί φάρο και πυξίδα για όλους μας και για τις

επόμενες γενιές. Έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας τα ιερά και τα

όσια του έθνους, προασπίζοντας την τιμή και την αξιοπρέπεια τόσο

της Ελλάδος όσο και της Κύπρου στις ποιο δύσκολες στιγμές της σύγ-

χρονης ιστορίας μας. Η ευγνωμοσύνη μας θα είναι παντοτινή.

Όμως οι ευθύνες και υποχρεώσεις όλων μας δεν εξαντλούνται με

την παράδοση και ταφή των ιερών οστών τους. Κύπρος και Ελλάδα

θα συνεχίσουμε την συμπαράστασή μας προς τις οικογένειες των

ηρώων μας. Αποτελεί καθήκον όλων μας η τίμηση της θυσίας τους και

η διατήρηση άσβεστης της μνήμης και του αγώνα τους», πρόσθεσε.

Ο κ. Φωτίου ευχαρίστησε όλους όσοι έχουν βοηθήσει στη διαδικασία

της ανασκαφής και εξέφρασε ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τους

Κύπριους και ξένους επιστήμονες που διεκπεραίωσαν όλες τις επι-

στημονικές εξετάσεις με επαγγελματισμό και σεβασμό.

Ευχαρίστησε, επίσης, την Εθνική Φρουρά και ιδιαίτερα την μονάδα

ναρκαλιευτών, που συνέβαλε τα μέγιστα στην ολοκλήρωση της ανα-

σκαφής με ασφάλεια και επιτυχία. Θερμές ευχαριστίες, εξέφρασε

και προς τη διοίκηση του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής

Κύπρου και τους επιστήμονες, για την συνεργασία και την πραγματο-

ποίηση όλων των αναλύσεων DNA.                                                          

Ο κ. Φωτίου ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον επικεφαλής της ανασκαφής

στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας Ξενοφώντα Καλλή που, όπως είπε,

«χωρίς τη δική του βοήθεια και συνεργασία δεν θα μπορούσαμε να

φέρουμε εις πέρας αυτή τη δύσκολη ανασκαφή».

Ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο Ηλίας Φωτόπουλος, στη δική

του δήλωση, εξέφρασε τις ευχαριστίες του στην κυπριακή Κυβέρνηση

στο σύνολο της, «για όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που άρχισε με

την έναρξη των ανασκαφών και απ` ότι φαίνεται ολοκληρώνεται σή-

μερα», όπως είπε.

«Και φυσικά όλα τα στελέχη της κυπριακής Κυβέρνησης, το

δυναμικό του Ινστιτούτου και τους ξένους συνεργάτες που βοήθησαν

στο να γίνει η ταυτοποίηση των θυμάτων αυτής της τραγωδίας.

Καθήκον δικό μας, πλέον, είναι να αντιμετωπίσουμε και αντιμετωπίζουμε

με δέος τους συγγενείς αυτών των ανθρώπων, να τους δώσουμε τη

σωστή ενημέρωση ώστε να ολοκληρωθεί το συντομότερο ο επαναπα-

τρισμός στην Ελλάδα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα

παρά πάνω. Οι στιγμές αυτές είναι στιγμές που απαιτούν πολύ σκέψη,

περισυλλογή, τουλάχιστον όμως, αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι

ότι όλα έγιναν όπως έπρεπε», συμπλήρωσε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Φωτόπουλος είπε ότι «αυτή

τη στιγμή, νομίζω, ότι δεν είναι σωστό να μιλήσουμε για το ποιος και

αν οφείλει συγγνώμη σε κάποιους».

«Το πιο σημαντικό είναι ότι έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Έγι-

νε σωστά και θα πρέπει να ολοκληρωθεί σωστά. Καταλογισμός ευ-

θυνών ξέρετε καμιά φορά, ειδικά σε τέτοιες τραγικές στιγμές και με

όλα αυτά που είχαν συμβεί τότε, ίσως είναι και αδιέξοδο. Πάντως

καθόσον αφορά την ελληνική πολιτεία έχει πράξει αυτό που έπρεπε

να πράξει», κατέληξε.                                                                                 

Πηγή: philenews / ΚΥΠΕ

- See more at: http://www.philenews.com/el-gr/top-

stories/885/315666/taftopoiithikan-leipsana-15-elladiton-tou-norat-

las#sthash.fnIVT9WV.dpuf

Η συνέχεια στο επόμενο φύλλο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Δείτε τον προγραμματισμό των αθλητικών-επιμορφωτικών  δραστηριοτήτων
της Λέσχης μας στην ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση:

http://lki.gr/athletics.html

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΤΣΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1949

Όπως τις έζησα, ως Ανθ/γος ΔΙΜΟΙΡΙΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΜΟΙΡΙΑΣ ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ (εκτοξευτών 2,36”-Αντιαρματικών) ΤΗΣ Β’.Μ. ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ

ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΝORATLAS «ΝΙΚΗ 4»

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 15 ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΧΩΡΟΣ

1 Ιούλιος 2016 Επιμνημόσυνη δέηση πεσόντων Στρατόπεδο
ΚΔ της Α’ ΜΚ στην Κύπρο. Μάλεμε Κρήτης

2 Τελευταία Μνημόσυνο πεσόντων Καταδρομέων Ηρώον Γράμμου
Κυριακή στις επιχειρήσεις Γράμμου-Βίτσι ή Βίτσι εναλλάξ
Αυγούστου 1947-1949

ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  Γ’  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016
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