
ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
•	 Το έτος 2020, η Λέσχη μας συμπληρώνει 40 έτη 

υπάρξεως και λειτουργίας στα πλαίσια του σκοπού και των 
μέσων προς επίτευξή του, όπως αναγράφονται στο 
καταστατικό μας. Η Λέσχη θα επιδιώξει να σηματοδοτήσει 
την επέτειο αυτή με κάποιες ιδιαίτερες εκδηλώσεις ή/και 
διαφοροποίηση στην διεξαγωγή ήδη υφισταμένων.

•	 Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται η 
κατασκευή στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού λιτού 
μαρμάρινου μνημείου στον χώρο του πάρκου Παπάγου, 
προς τιμήν των Δυνάμεων Καταδρομών και των 
επιχειρήσεών τους στην Κύπρο 1964-1974 και η ίδρυση 
τράπεζας αίματος σε συνεργασία με υφιστάμενη για τις 
Ειδικές Δυνάμεις.

•	 Η πρώτη επετειακή και συμβολική/σημειολογική 
εκδήλωση θα είναι η Ετήσια συνεστίαση με την κοπή 

της Βασιλόπιτας, η οποία θα λάβει χώρα την 9η 
Φεβρουαρίου, μεσημέρι Κυριακής, στην Λέσχη 
Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ) στο 
Σαρόγλειο Μέγαρο, η οποία και θα ενισχύσει τους 
διαρκώς βελτιούμενους δεσμούς με το ενεργό τμήμα 
του Στρατού. Κατά την διάρκειά της και στα πλαίσια 
των αναφερομένων επετειακών εκδηλώσεων της 
40ετίας, θα γίνει επίδοση αναμνηστικών μεταλλίων και 
διπλωμάτων στους πολεμιστές-μέλη της Λέσχης για την 
προσφορά τους προς το Έθνος κατά τις: Επιχειρήσεις Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου στον Ελλαδικό χερσαίο κορμό και 
Κρήτη 1940-41, στην Β. Αφρική και Μέση Ανατολή 
1942-43, στην Ιταλία 1944, στο Αρχιπέλαγος 1943-45. 
Επιχειρήσεις 1946-49. Επιχειρήσεις Κορέας 1950-55. 
Επιχειρήσεις Κύπρου 1964-1974. Αναμνηστικά 

διπλώματα θα επιδοθούν ομοίως και στις οικογένειες 
των πολεμιστών που δεν βρίσκονται πλέον ανάμεσά 
μας. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί με την ζωντανή ιστορία 
των Ειδικών Δυνάμεων.

•	 Η Λέσχη μας όπως είναι γνωστό διαθέτει 
περιορισμένους πόρους και αποθεματικό, θα καταβάλλει 
όμως συνεχώς προσπάθεια ώστε να προσδώσει μια 
ξεχωριστή χροιά στο έτος 2020. Η βοήθεια όλων μας, είτε 
υλική, είτε με δημιουργική σκέψη-προτάσεις, είτε ακόμα 
και με την φυσική παρουσία των μελών στις επετειακές και 
όχι μόνο εκδηλώσεις, ιδιαίτερα των πρεσβυτέρων, η οποία, 
επαυξάνοντας το κύρος της Λέσχης δημιουργεί επί πλέον 
κίνητρο, έρεισμα και παραδειγματισμό προς τους 
νεώτερους, άρα είναι κεφαλαιώδους σημασίας.

Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
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Η κατάληψη της κορυφής Κάμενικ του 
Γράμμου την 10:00 της 30ης Αυγ. 
1949 από τον Ελληνικό Στρατό (Ε.Σ), 

σηματοδότησε το τέλος των στρατιωτικών ε-
πιχειρήσεων για την καταστολή της κομμου-
νιστικής ανταρσίας. Την 2αΑυγούστου 1949, 
ξεκίνησε η επιχείρηση ΠΥΡΣΟΣ Α΄, η πρώτη 
από τις τρεις επιχειρήσεις με την ίδια ονομα-
σία, με σκοπό την εκ-
καθάριση του ορεινού 
συγκροτήματος Βίτσι-
Γράμμου. Ο αρχιστρά-
τηγος Παπάγος για 
την τελική επιχείρηση 
ΠΥΡΣΟΣ Γ΄, που αφο-
ρούσε την κατάληψη 
του Γράμμου, ενέπλε-
ξε 4 μεραρχίες πεζι-
κού, 1 μεραρχία κατα-
δρομών, 1 ταξιαρχία 
πεζικού, 4 ελαφρά συ-
ντάγματα πεζικού, τεθωρακισμένα, πυροβο-
λικό και αεροπορία. Την γενική διεύθυνση 
της επιχειρήσεως είχε ο Αντιστράτηγος Θρα-
σύβουλος Τσακαλώτος. Οι δυνάμεις του 
«Δημοκρατικού Στρατού» ανερχόντουσαν σε 
δύο μεραρχίες μειωμένης συνθέσεως 8.000 
ανδρών. Ο συσχετισμός των δυνάμεων, σε 
συνδυασμό με το κλείσιμο των συνόρων από 
την Γιουγκοσλαβία, δεν άφηναν καμιά πιθα-
νότητα υπέρ των ανταρτών. Παρόλα αυτά, 
δεν εγκατέλειψαν τον αγώνα αλλά αμύνθη-
καν μέχρι τέλους. Την 25ηΑυγούστου, μετά 
την κατάληψη του υψώματος Τσάρνο, το ο-
ποίο αποτελούσε το κλειδί της αμυντικής δι-

ατάξεως, η μάχη είχε κριθεί τελειωτικά. 
Μόνο στη μάχη του Γράμμου οι απώλειες του 
Ε.Σ ανήλθαν σε 243 νεκρούς και 1.452 
τραυματίες, ενώ οι νεκροί των αντιπάλων α-
νήλθαν σε 922 και οι αιχμάλωτοι σε 944.

Τα Αίτια της Ήττας
Τον Μάρτιο του 1946 ο γενικός Γραμματέας 

του ΚΚΕ Νίκος Ζαχαρι-
άδης αποφάσισε την 
αποχή του ΚΚΕ από τις 
βουλευτικές εκλογές. 
Η επιτροπή των ξένων 
παρατηρητών εκτίμησε 
ότι σε περίπτωση συμ-
μετοχής, το ΚΚΕ θα 
ελάμβανε ποσοστό 
9,5%. Στις εκλογές του 
Νοεμ. 1974, η Ενωμέ-
νη Αριστερά έλαβε 
9,47 %, ενώ στις εκλο-

γές του Νοεμ. 1977, το ΚΚΕ, έλαβε 9,34%. 
Την παραμονή των εκλογών ένοπλα κομμου-
νιστικά τμήματα επετέθησαν κατά του σταθ-
μού χωροφυλακής Λιτοχώρου. Η ενέργεια 
αυτή σηματοδότησε την έναρξη του Γ΄ Γύρου, 
όπως έχει μείνει στην ιστορία. Οι αναφορές 
στην συγκεκριμένη ιστορική περίοδο χαρακτη-
ρίζονται από έντονη ιδεολογική φόρτιση. Η ει-
κόνα του φλογερού αντάρτη που αψηφούσε 
τον θάνατο και ήξερε να γλεντά την επανά-
σταση, υπήρξε μόνο στην προπαγάνδα. Η 
πραγματική όψη αυτής της συγκρούσεως 
έκρυβε απερίγραπτο πόνο, φρίκη και σπαραγ-

Η Μάχη του Γράμμου 
(24-29 Αυγ 1949)

συνέχεια στη σελ. 7

Ο Δεκέμβριος του 1940 υπήρξε για 
τον Μουσολίνι ένας εφιαλτικός 
μήνας. Στην Βόρεια Αφρική είχε 

χάσει σχεδόν όλη την Λιβύη και αγωνιζό-
ταν να κρατήσει την Τρίπολη. Στο μέτωπο 
της Βορείου Ηπείρου, μετά την απώλεια 
του Πόγραδετς, την 4η Δεκ. 1940, ο Στρα-
τηγός Ουμπάλντο Σοντού, διοικητής των 
ιταλικών στρατευμάτων στην Αλβανία, ζή-
τησε την εύρεση πολιτικής λύσεως, διότι 
θεωρούσε αδύνατη την περαιτέρω στρατι-
ωτική δράση.

Η Απόγνωση του Ντούτσε
Στην σύσκεψη που ακολούθησε στο Πα-

λάτσο Βενέτσια ο Μουσολίνι απογοητευμέ-
νος, όσο ποτέ άλλοτε δήλωσε: «Κάθε 
ἄνθρωπος κάνει στὴν ζωή του ἕνα μοιραῖο 
σφάλμα, ἐγώ τὸ ἔκανα ὅταν ἐμπιστεύτηκα 
τὸν Πράσκα». Ο Τσιάνο1 στην ίδια σύσκεψη 
έγινε περισσότερο τραγικός: «Προτιμῶ νὰ 
φυτέψω μιὰ σφαῖρα στὸ κεφάλι μου, παρά 
νὰ παρακαλέσω τὸν Ρίμπεντροπ (Ὑπουργό 
ἐξωτερικῶν τοῦ Ράϊχ)». Το Γερμανικό επιτε-
λείο συνέταξε το σχέδιο «Κυκλάμινα των Άλ-
πεων2», το οποίο προέβλεπε την αποστολή 
γερμανικών δυνάμεων στην Αλβανία για την 
αποφυγή της καταρρεύσεως του μετώπου.

Η Γερμανική Πρόταση 
Η Ελλάδα δεν είχε διακόψει τις διπλω-

ματικές σχέσεις με την Γερμανία, μετά την 
κήρυξη πολέμου από την Ιταλία. Οι επαφές 
των δύο χωρών, πέρα των διαπιστευμένων 
διπλωματικών εκπροσώπων, διεξαγόντου-
σαν και μέσω τρίτων χωρών και στελεχών 
των μυστικών υπηρεσιών. Τον Δεκέμβριο 
του 1940 επισκέφθηκε την Μαδρίτη, ο επι-
κεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών του 
Γ΄ Ράιχ, Ναύαρχος Βίλχελμ Φον Κανάρης3. 
Την 17η Δεκ. 1940 ο Ούγγρος πρέσβης 
στην Μαδρίτη στρατηγός Ρούντολφ 
Αντόρκα, φίλος του Κανάρη και πρώην αρ-
χηγός των μυστικών υπηρεσιών της Ουγ-
γαρίας, μετέφερε στον Έλληνα ομόλογό 
του Περικλή Αργυρόπουλο, γερμανική 
πρόταση τερματισμού του Ελληνο-
ιταλικού πολέμου. Οι όροι ήσαν απλοί: Η 
Ελλάδα θα διατηρούσε τα εδάφη που κα-
τέλαβε, ενώ η Γερμανία θα παρείχε εγγυή-
σεις μη επιθέσεως, εφόσον χώρα η παρέ-
μενε αυστηρά ουδέτερη και αποχωρούσαν 
οι Βρετανοί από την ελληνική επικράτεια. 
Ο Έλληνας πρέσβης τηλεγράφησε αμέσως 
την γερμανική πρόταση στον Ιωάννη Με-
ταξά. Την ίδια περίοδο παρόμοια πρόταση 
φαίνεται να έγινε και στην Αθήνα, από τον 
πολιτιστικό ακόλουθο της Γερμανίας προς 
τον Υφυπουργό Ασφαλείας Κωνσταντίνο 
Μανιαδάκη.

Η Πρόταση Ειρήνης  
του Χίτλερ προς τον Μεταξά

«Μόνον ὁ κίνδυνος ὁ μεγάλος, ὁ βαθύς, ὁ τρομερός  
ἀνοίγει τά μάτια διάπλατα εἰς τήν ἀλήθειαν».  

Ἰωάννης Μεταξᾶς (2 Ιαν. 1941).

Γράφει ο Αντγος ε.α Ιωάννης Κρασσάς Γράφει ο Αντγος ε.α Ιωάννης Κρασσάς

«Οἱ Ἕλληνες δὲν ἔχουν συνηθίσει νὰ συζητοῦν, 
γι’ αὐτὸ ἀλληλοσφάζονται».  

Ἰωσήφ Στάλιν.

συνέχεια στη σελ. 2



2 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΗΜ.  
ΠΟΣΟ ΣΕ € ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Αντγος ε.α. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 25,00 Για το έτος 2019
2. Υπτγος ε.α. ΚΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25,00 Για το έτος 2018 
3. Υπτγος ε.α. ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ 30,00 Για το έτος 2019 
4. Λγος ε.α. ΜΠΑΝΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50,00 Για τα έτη 2018 & 2019 
5. Εφ. Ανθυπίατρος ΣΟΥΓΚΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25,00 Για το έτος 2019 
6. Εφ. Λχίας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 60,00 Για τα έτη 2018 & 2019
7. Εφ. ΚΔ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25,00 Για το έτος 2019 
8. Εφ. ΚΔ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΜΙΧΑΗΛ 25,00 Για το έτος 2019 
9. Κυρία ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 30,00 Για το έτος 2019 

10. Κυρία ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 100,00 Για τα έτη 2017, 2018 & 2019
11. Κυρία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ-ΖΑΪΡΗ ΜΑΡΙΑ 80,00 Για τα έτη 2018, 2019 & 2020

Σημείωση: Αναγράφονται μόνον όσοι κατέβαλαν τη συνδρομή τους από 1ης 
Ιουνίου μέχρι 31ης Αυγούστου 2019.

Ο Ταμίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ

Συνταγματάρχης ε.α.

Πλήρωσαν την συνδρομή τους

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
Ο Εφ. Πεζοναύτης κ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΜΙΧΑΗΛ, κατέθεσε το ποσόν των εβδομήντα πέντε 

(75,00) € για οικονομική ενίσχυση της Λέσχης εις μνήμην του Αντιστρατήγου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης τον ευχαριστεί θερμά

TA NEA THΣ ΛEΣXHΣ
KATAΔPOMEΩN & IEPOΛOXITΩN

Τριμηνιαίο όργανο της Λέσχης Kαταδρομέων & Iερολοχιτών
ΚΩΔ. 01 6392

ΓPAΦEIA: 
Μαυρομιχάλη 15 

Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ 
Tηλ. 210 3235907 &  
Fax: 210 3213534

www.lki.gr • e-mail: info@lki.gr
info.contactlki@gmail.com

ΣYNTAΣΣETAI
AΠO EΠITPOΠH Δ.Σ. ΛEΣXHΣ
Xειρόγραφα δημοσιευμένα

ή μη δεν επιστρέφονται

YΠEYΘYNOΣ ΣYNTAΞHΣ:
Tο Δ.Σ. της Λέσχης

ΔIEYΘYNTHΣ-ΕΚΔOΤΗΣ:
Υπτγος ε.α. Γιάγκου Γιάγκος

Το Δ.Σ. διευκρινίζει σχετικά με τα 
δημοσιεύματα:

1. Απηχούν προσωπικές απόψεις 
του συντάκτου.

2. Δεν τροποποιούνται ως προς το 
περιεχόμενο.

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:
Ανχης ε.α. Κομπόρης Πέτρος

ΠAPAΓΩΓH

  Δ. Γαβαλάς
Θίσβης 7 - Περιστέρι  

Tηλ.: 210 5722902 • 6973 432010
E-mail: anagrafigavalas@gmail.com  

www.anagrafi.gr

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

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Ευχαριστούμε θερμότατα τα παρακάτω μέλη μας για την ευγενική προσφορά τους, με 
τα έναντι εκάστου χρηματικά ποσά, για οικονομική ενίσχυση της Λέσχης, επί πλέον της 
συνδρομής τους.

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΗΜ.  
ΠΟΣΟ ΣΕ € ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Ιερεύς ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 60,00
2. Κυρία ΦΟΥΡΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 50,00

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Η Πρόταση Ειρήνης του Χίτλερ  
προς τον Μεταξά
συνέχεια από τη σελ. 1

Η Αντίδραση του Μεταξά
Η προσφορά ήταν πολύ δελεαστική για να απορριφθεί και πολύ καλή για γίνει πι-

στευτή. Η εποχή της ουδετερότητος είχε όμως παρέλθει. Ο Μεταξάς δεν έτρεφε αυ-
ταπάτες, είχε αντιληφθεί ότι η γερμανική επίθεση είχε καταστεί αναπόδραστη. Το εκ-
μυστηρεύθηκε στον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Λίνκολν Μακβί. Ο Έλληνας πρω-
θυπουργός αποφάσισε να μην απαντήσει, εάν δεν διαβιβαζόταν η πρόταση μέσω της 
πρεσβείας. Την 20η Δεκεμβρίου, ο Μεταξάς δέχθηκε τον Γερμανό πρέσβη στην Ελλά-
δα Πρίγκιπα Φον Έρμπαχ. Την ημέρα εκείνη έγραψε στο ημερολόγιο του: «Εὐτυχῶς 
ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Γερμανοῦ δέν εἶχε κακά ἀποτελέσματα. Στὴν ἀρχή-χθές- νόμισα ὅτι 
θά ἐπήρχετο ρῆξις καί ὅτι οἵ Γερμανοί θὰ μᾶς πίεζαν μέ ἀπειλάς. Εὐτυχῶς τίποτα ἀπό 
αὐτά. Ἥμουν ἔτοιμος γιά ὅλα. Εἰδοποίησα τον Ἄγγλο».

Η έλλειψη αποδεικτικών εγγράφων έδωσε τροφή για την δημιουργία πολλών υπο-
θέσεων και σεναρίων. Το γερμανικό υπουργείο εξωτερικών του Ράϊχ φαίνεται ότι δεν 
συμμετείχε σ’ αυτή την πρωτοβουλία. Ο Χίτλερ την 12ηΝοεμ. 1940 είχε διατάξει την 
κατάρτιση του σχεδίου «Μαρίτα» που αφορούσε την κατάληψη της Ελλάδος από την 
Γερμανία. Στα ιταλικά αρχεία και στο ημερολόγιο του Τσιάνο δεν υπάρχουν σχετικές 
αναφορές. Όταν η Ελλάδα υπέγραψε δύο Πρωτόκολλα συνθηκολογήσεως με την 
Γερμανία, μετά την επίθεση κατά της χώρας μας τον Απρίλιο του 1941, ο Μουσολίνι 
αγανάκτησε και υποχρέωσε τον Χίτλερ να υπογραφεί και τρίτο Πρωτόκολλο στο 
οποίο συμμετείχε και η Ιταλία. Ο Μουσολίνι είχε εμπλέξει στην Αλβανία μισό εκατομ-
μύριο στρατιώτες και είχε υποστεί τεράστιες απώλειες (90.000 νεκρούς και τραυμα-
τίες). Η ανακωχή σε κάθε περίπτωση θα υπογράφονταν από την σύμμαχο Ιταλία. Το 
πιθανότερο είναι ότι οι γερμανικές προτάσεις αποτελούσαν ενέργειες στα πλαίσια 
ψυχολογικών επιχειρήσεων, με σκοπό την ανακοπή της ελληνικής επιθέσεως (η οποία 
συνεχιζόταν, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε λόγω της ελλείψεως μεταφορι-
κών και του χειμώνα), ώστε να αποφευχθεί η κατάρρευση του ιταλικού στρατού χω-
ρίς την αποστολή γερμανικών ενισχύσεων. Μόλις εξέλιπε αυτό το ενδεχόμενο οι προ-
τάσεις των Γερμανών σταμάτησαν. Η επιλογή για την κατάληψη της στενωπού της 
Κλεισούρας, η οποία μας έδωσε τακτικό πλεονέκτημα, αντί της καταλήψεως του λι-
μένος του Αυλώνος, που αποτελούσε το κύριο λιμένα εφοδιασμού του ιταλικού 
στρατού, ενδέχεται να υπήρξε μια «θετική χειρονομία» προς την γερμανική πρωτο-
βουλία τερματισμού του πολέμου. Ο Τσώρτσιλ από την άλλη, επέμενε στην αποστο-
λή περιορισμένων βρετανικών δυνάμεων, τις οποίες δεν αποδεχόταν ο Μεταξάς, μην 
επιθυμώντας να δώσει δικαιολογία για την επέμβαση των Γερμανών. Ο θάνατος του 
Μεταξά4, την 29η Ιαν. 1941, αποδίδεται από ορισμένους ιστορικούς στους Βρετα-
νούς, λόγω του φόβου αποδοχής εκ μέρους του, της γερμανικής προτάσεως ειρήνης.

Το ελληνικό έπος του 1940 είχε αυτή την τραγική παράμετρο. Η Ελλάδα μπο-
ρούσε να αμυνθεί με επιτυχία κατά των Ιταλών, αλλά δεν μπορούσε να τους νι-
κήσει, γιατί αυτό θα προκαλούσε την ταχεία επέμβαση της Γερμανίας. Επίσης 
ήταν σαφές ότι, εάν επιτρέπαμε στους Βρετανούς να έλθουν προς βοήθεια, ο 
Χίτλερ θα επενέβαινε προκειμένου να προστατεύσει τα πλευρά του. Μπροστά 
όμως σ’ αυτό το δίλημμα αποφασίσαμε να πολεμήσουμε. Ήταν μια πράξη με 
εσωτερικό μεγαλείο, η οποία προκάλεσε το θαυμασμό του ελεύθερου κόσμου 
και εξακολουθεί ακόμα να 
κερδίζει την εκτίμησή του. 
Στην συνέντευξή του προς 
τους συντάκτες και ιδιοκτήτες 
των Αθηναϊκών εφημερίδων 
την 30η Οκτ. 1940 , ο Μετα-
ξάς το διατύπωσε με σαφή-
νεια:« Ἕνας λαός ὁφείλει, ἄν 
θέλῃ νὰ μείνῃ μεγάλος, νὰ 
εἶναι ἱκανός νὰ πολεμήσῃ 
ἔστω καί χωρίς ἐλπἰδα νίκης».

1  Κόμης Γκαλεάτσο Τσιάνο, Υπουργός Εξωτερικών, γαμπρός του Μουσολίνι. 
2  Το γερμανικό σχέδιο προέβλεπε την αποστολή ενός Σώματος Στρατού Πεζικού και τεθωρακι-

σμένα.
3  Την 9η Απριλ. 1945 απαγχονίσθηκε, λόγω της συμμετοχής του στην απόπειρα κατά της ζωής 

του Χίτλερ, την 20η Ιουλίου 1944.
4  Το ιατρικό ανακοινωθέν του θανάτου του Ιωαν. Μεταξά (29 Ιαν. 1941), το οποίο υπογράφηκε 

από 13 ιατρούς, αναφέρει ως αιτία θανάτου: «Τοξιναιμικά φαινόμενα και επιπλοκές, μετά από 
εγχείρηση αποστήματος παραμυγδαλικού».
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•	 13 Ιουλ 2α ΜΑΛ
Συγκέντρωση παλαιών καταδρομέων-

αλεξιπτωτιστών στο Στρδο «Κ. ΣΕΕΜΑΝ» για 
την 8η ετήσια συνάντηση. Παράλληλα έλαβε 
χώρα το ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
όλων των πεσόντων εν υπηρεσία αλεξιπτωτι-
στών.

Το ΔΣ της Λέσχης εκπροσωπήθηκε από τον 
Γεν. Γραμματέα, Ανχη ε.α. Κομπόρη Πέτρο και 
από μεγάλο αριθμό μελών στελεχών και κατα-
δρομέων.
• 19 Ιουλ Α’ ΜΑΚ

Ετήσια επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσε-
ως των πεσόντων 29 Αξκών- Καταδρομέων και 
4 Πιλότων της ΠΑ, οι οποίοι την νύχτα 21/22 Ι-
ουλίου συμμετείχαν στην επιχείρηση αερομετα-
φοράς «ΝΙΚΗ» του συγκροτήματος της Α’ Μοί-
ρας Καταδρομών ενισχυμένης από τμήμα της Γ’ 
Μοίρας Αμφιβίων Καταδρομών και στην συνέ-
χεια συμμετείχαν στις επιχειρήσεις στην Κύπρο, 
αποτρέποντας την κατάληψη του Α/Δ (Αττίλας 
1) και της κυκλώσεως και αποκοπής της Λευ-
κωσίας (Αττίλας 2). 

Το Στρδο της Α’ ΜΑΚ, η οποία αποτελεί την 
συνέχεια της Α’ ΜΚ, μετά την επιστροφή της 
στην Κρήτη από την Κύπρο, όπου έδρασε ως 35 
ΜΚ και μετασταθμεύσεως στη Ρόδο και Κω το 
1975, μετασχηματισθείσης σε αμφίβια, έλαβε το 
2018 μετά τον θάνατο του αειμνήστου Δκτού 
της Α’ ΜΚ, Ταξχου ε.α. Παπαμελετίου, προς τιμήν 
του την σημερινή του σύνθετη ονομασία.

Η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από τον Επίτιμο Α/
ΓΕΣ, Στρατηγό .ε.α. Τσέλιο Αθανάσιο κα άλλα 
μέλη της, ενώ ο Σύνδεσμος Εφέδρων Κατα-
δρομέων και Ιερολοχιτών Ρόδου παρέστη με το 
πλείστον των μελών του.

• 20 Ιουλ 19
Α. ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ  

(ΑΛΣΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ-ΚΑΤΕΧΑΚΗ).
Ετήσια επιμνημόσυνη δέηση υπέρ πεσόντων 

στην Κύπρο κατά τις επιχειρήσεις του 1974, πα-
ρουσία του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας, αντιπροσωπείας των Ενόπλων Δυνάμεων 
και Κυπριακών οργανώσεων αγωνιστών. Η Λέ-
σχη εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του ΔΣ, 
Ταξχο ε.α. Τζιάκη Ιωάννη, ενώ παρέστησαν 
μέλη μας που είναι ταυτόχρονα και μέλη του ΔΣ 
του Συνδέσμου Ελλήνων Βατραχανθρώπων.

Β. ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΘΗΝΩΝ -  
ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ.

Ετήσιο Αρχιερατικό μνημόσυνο υπέρ πεσό-
ντων στην Κύπρο κατά τις επιχειρήσεις του 
1974, παρουσία του Πρέσβη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, αντιπροσωπείας των Ενόπλων 
Δυνάμεων και Κυπριακών οργανώσεων αγωνι-
στών. Η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό 
Γραμματέα του ΔΣ, Ανχη ε.α. Κομπόρη Πέτρο. 
Στέφανος κατετέθη συμβολικά, κατόπιν συνεν-
νοήσεως από τον Σύλλογο «Κομάντος-74»

Γ. ΤΥΜΒΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ 
 (ΚΥΠΡΟΣ)

Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων α-
ξιωματικών και οπλιτών κατά την τουρκική ει-
σβολή στον Τύμβο Μακεδονίτισσας στην Κύ-
προ, παρουσία και του Έλληνα ΥΕΘΑ, κατά την 
διάρκεια της πρώτης επίσημης επίσκεψής του 
στην Κύπρο. Η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από τον 
Αντιπρόεδρο του ΔΣ, Υπτγο ε.α. Γιάγκου Γιάγκο.

Ο Τύμβος ανακατασκευάστηκε εν μέρει μετά 
τις ανασκαφές για την εκταφή, εύρεση και ταυ-
τοποίηση οστών των Καταδρομέων και των συ-
ντριμμιών του Α/Φ ΝΟΡΑΤΛΑΣ που καταρρί-
φθηκε την Ν 21/22 Ιουλ 74 κατά την φάση της 
προσεγγίσεως στο Α/Δ μεταφέροντας προσω-
πικό του συγκροτήματος της Α΄ ΜΚ (λεπτομέ-
ρειες σε προηγούμενη δημοσίευση για την Α’ 
ΜΑΚ) από την Ελλάδα.

Μετά την ανακατασκευή, σε ανάμνηση της ε-
πιχειρήσεως, τοποθετήθηκε και Α/Φ ΝΟΡΑΤ-
ΛΑΣ, το οποίο μεταφέρθηκε από Ελλάδα και 
συναρμολογήθηκε επί τόπου.

• 28 Ιουλ 1η ΜΑΛ. 
Σαράντα πέντε χρόνια 

μετά τη θυσία των Κατα-
δρομέων και των Αερο-
πόρων στη μαρτυρική 
Κύπρο, στο καθιερωμέ-
νο ετήσιο μνημόσυνο 
που πραγματοποιήθηκε 
στο στρατόπεδο της 1ης 
ΜΑΛ τιμήθηκε η μνήμη 
των 33 πεσόντων (4 Αε-
ροπόρων και 29 Καταδρομέων) του αερο-
μεταφερθέντος Συγκροτήματος της Α’ Μοίρας 
Καταδρομών (Α’ ΜΚ και τμήμα της Γ ΜΑΚ).

Ο Διοικητής της Ι ΜΠ κατέθεσε στέφανο ως 
εκπρόσωπος του ΓΕΣ, εκ μέρους της στρατιω-
τικής ηγεσίας. Παρέστησαν οι Δκτές της 1ης ΤΑΞ 
ΚΔ-ΑΛ, Vης Α/Μ ΤΑΞ, ΠΒΚ και αντιπροσωπείες 
από τοπικές πολιτικές και στρατιωτικές αρχές.

Η τελετή περιελάμβανε προσκλητήριο πεσό-
ντων, ομιλία του Διοικητού της Μοίρας, κατά-
θεση στεφάνων στο μνημείο και την ανάκρου-
ση του Εθνικού Ύμνου, τον οποίο έψαλλαν και 
οι Καταδρομείς σκορπώντας ρίγη συγκίνησης 
στους παρευρισκόμενους.

Ο σύλλογος «Κομάντος – 74» ο οποίος α-
παρτίζεται από το προσωπικό που υπηρετούσε 
στην Α΄ ΜΚ το 1974 και συμμετείχε στην επι-
χείρηση «ΝΙΚΗ», στον οποίον διετέθη Α/Φ C-
130 για αυθημερόν μεταφορά από Ελευσίνα 
στη Σούδα, προσέφερε στην Λέσχη Καταδρομέ-
ων και Ιερολοχιτών αριθμό θέσεων για συμμε-
τοχή στο τελετουργικό της ημέρας. Η Λέσχη εκ-
προσωπήθηκε από τον πρόεδρο, μέλη του ΔΣ 
και άλλα μέλη της, αριθμός των οποίων είναι 
και μέλη του συλλόγου «Κομάντος – 74»

Στη συνέχεια της κύριας εκδηλώσεως και 
σύμφωνα με το πρόγραμμα του συλλόγου «Κο-
μάντος – 74» πραγματοποιήθηκε μετάβαση στο 
«Καθίδρυμα Άγιος Ραφαήλ» στις Καλύβες Απο-
κορώνου, όπου τελέσθηκε μνημόσυνο και κα-
τάθεση στεφάνων στο εκεί μνημείο για τους 
πεσόντες Ήρωες και παρατέθηκε κρητικό γεύμα 
στην αντιπροσωπεία. Τις απογευματινές ώρες 
το πρόγραμμα περιέλαβε επίσκεψη στους τά-
φους των Βενιζέλων.

• 1 Σεπ Βίτσι-Γράμμος 
Ο εορτασμός των επετειακών εκδηλώσεων 

για τους πεσόντες σε Γράμμο και Βίτσι (επίσημος 
εορτασμός) πραγματοποιήθηκε με διοργανώτρια 
αρχή την ΕΑΑΣ και τα τοπικά Παραρτήματα. 

Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών η ο-
ποία έχει στις τάξεις των μελών της Αξιωματι-
κούς και Καταδρομείς οι οποίοι ως στελέχη των 
ΛΟΚ και των Μοιρών Καταδρομών πολέμησαν 
ηρωικά κατά το διάστημα 1947-1949 από την 
Πελοπόννησο μέχρι τον Γράμμο αποτελώντας 
την αιχμή του δόρατος στις επιχειρήσεις βά-
θους του Ελληνικού Στρατού και συνέβαλαν α-
ποφασιστικά στην τελικά νικηφόρα έκβαση του 
αγώνα του Έθνους επί των ξενοκίνητων ανταρ-
τών στο Βίτσι και Γράμμο την 29 Αυγούστου 
1949, εκπροσωπήθηκε στο Βίτσι από τον Ιερο-
λοχίτη και Καταδρομέα αειθαλή Στρατηγό ε.α. 
Κόρκα, τον Αντγο ε.α. Συναδινό, τον Ανχη ε.α. 
Μουρούτσο, τους εφέδρους Καταδρομείς-
Αλεξιπτωτιστές Πανταζή και Ζαμπιάκη, ο οποί-
ος κατέθεσε στέφανο και άλλα μέλη μας. 

Στον Ιερό χώρο παρευρέθησαν και άλλα εν 
εφεδρεία στελέχη και οπλίτες των Ειδικών Δυ-
νάμεων που δεν είναι μέλη της Λέσχης.

• 15 Σεπ Μητρόπολη-ΜΑΣ
Πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για 

τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, 
από την Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων 
Ελλάδος (ΟΠΣΕ) σε συνεργασία με την Περιφέ-
ρεια Αττικής, η οποία προσεκάλεσε την Λέσχη. Η 
εκδήλωση περιελάμβανε επιμνημόσυνη δέηση 
στον Καθεδρικό Ναό της Αθήνας και δέηση στο 
μνημείο του Εθνοιερομάρτυρα Αγίου Χρυσοστό-
μου Σμύρνης. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε 
κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου 
Στρατιώτη, Την Λέσχη εκπροσώπησε ο Εφ. Λχίας 
Τουρναβίτης, ο οποίος κατέθεσε στέφανο. 

• 15 Σεπ Στρδο ΓΕΕΘΑ-ΣΕΑΝ
Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Αθη-

νών γιόρτασε την μνήμη του Προστάτη των Ε-
φέδρων Αξιωματικών Αγίου Νικήτα, με λει-
τουργία στον Ι. Ν. Παντάνασσας (εντός του 
στρατοπέδου ΓΕΕΘΑ). Την Λέσχη εκπροσώπη-
σε ο Εφ. Ανθλγός Φιλόσοφος Γεώργιος.

• 21-24 Σεπ Ρίμινι-ΠΣ ΠΕΣΜΑΡΙ
Ετήσια εκδήλωση η οποία οργανώνεται από 

τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πολεμιστών Εκστρα-

τευτικών Σωμάτων Μέσης Ανατολής Ριμινιτών-
Ιερολοχιτων (ΠΣ ΠΕΣΜΑΡΙ) σε συνεργασία με 
το ΥΕΘΑ στο Ρίμινι της Ιταλίας σε ανάμνηση 
των επιχειρήσεων της ΙΙΙης Ελληνικής Ορεινής 
Ταξιαρχίας το 1944. 

Από πλευράς Λέσχης συμμετείχαν ο Σχης ε.α. κ. 
Πλάτων Συναδινός, ο οποίος πολέμησε στο Ρίμι-
νι, ο Ανχης ε.α. κ. Βασίλειος Μαντασάς και η κυρία 
Αναστασία Ραψομανίκη-Παπαδοπούλου, επίτιμο 
μέλος μας. Στην κύρια εκδήλωση της 22 Σεπ πα-
ρέστη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η ΔΕΠΑΘΑ 
επέδωσε αναμνηστικά στους πολεμιστές.

• 22 Σεπ Θερμοπύλες
Αντιπροσωπευ-

τική ομάδα της Λέ-
σχης με επί κεφα-
λής τον Εφ. Λχία 
ΚΔ Κουτσέγκο Γε-
ώργιο, συμμετείχε 
στην ετήσια εκδή-
λωση στις Θερμο-
πύλες «Λεωνίδα 
Τρόπαιο», η οποία 
εκτός άλλων περι-
λαμβάνει πορεία 
22 χλμ. Η ομάδα 
της Λέσχης συμμε-
τείχε στο αθλητικό σκέλος με φόρτο. 

• 24 Σεπ
Εξόδιος ακολουθία του Υπτγου ε.α. Σαβράμη 

Ευαγγέλου, από το νεκροταφείο Παπάγου. Την 
Λέσχη εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του ΔΣ, ο Εφ. 
Ανθλγός Φιλόσοφος και άλλοι αξιωματικοί ε.α. 
μέλη μας. Διακεκριμένος μεταξύ των παρόντων, 
ο συμμαθητής του Τχης ε.α. Δακανάλης Κίμων.

• 22 και 29 Σεπ Κύπρος
Ετελέσθησαν στην Κύπρο, η ετήσια εκδήλωση 

την οποίαν διοργανώνει η 33 ΜΚ και ο Παγκύπρι-
ος Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων (ΠΣΕΚ) α-
ντίστοιχα, στο στρατόπεδο της 33 ΜΚ, προς τιμήν 
των Καταδρομέων που συμμετείχαν και απωλέ-
σθησαν κατά τις επιχειρήσεις εναντίον των Τούρ-
κων το 1974. Την Λέσχη εκπροσώπησαν μέλη 
μας Αξιωματικοί ε.α. και Έφεδροι Καταδρομείς, 
πολεμιστές όλων των Κυπριακών Μοιρών Κατα-
δρομών του 1974 και οι σύζυγοι των αειμνήστων 
Διοικητών της 33 ΜΚ και της Α΄ ΜΚ.

• 29 Σεπ Αιμοδοσία
Στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» έλαβε χώρα η 

πρώτη πιλοτική αιμοδοσία μελών της Λέσχης σε 
συνεργασία και με την υποστήριξη της Τράπεζας 
αίματος «Δημήτρης Βλων» με σκοπό την εξαγω-
γή συμπερασμάτων επιβιωσιμότητας και λει-
τουργικότητας της προς ίδρυση Τράπεζας αίμα-
τος της Λέσχης μας. Σκέψη μας είναι, η Λέσχη 
Καταδρομέων και Ιερολοχιτών (ΛΚΙ) να γίνει ο 
αιματολογικός φορέας όλων των Καταδρομών 
σε επίπεδο συλλόγων αλλά και των εν ενεργεία 
και αποστρατεία στελεχών και κληρωτών. 



4 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

Υποστράτηγος ε.α.  
Μαντζουράτος Ευάγγελος

➣  Eίναι τάξεως ΣΣΕ 1963, επιλέχθηκε από τις Δυνάμεις Κατα-
δρομών το 1966 με το βαθμό του Υπολοχαγού.

➣  Τοποθετήθηκε στην 33 Μοίρα Καταδρομών στην Κύπρο από 
τον Αύγουστο 1973, έως τον Σεπτέμβριο του 1974, με τα καθή-
κοντα του Υποδιοικητού Μοίρας, Αξκού 2ου και 3ου Γραφείου.

➣  Έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις κατά των τουρκικών στρατευ-
μάτων τον Ιούλιο του 1974 και με τη μονάδα του, σε όλες τις 
μάχες στον Α’ και Β’ Γύρο των επιχειρήσεων.

➣  Τραυματίσθηκε στη μάχη του ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΑ και την μάχη του 
προγεφυρώματος ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ.

➣  Μετά τον επαναπατρισμό του στην Ελλάδα υπηρέτησε κατά 
χρονολογική σειρά στις παρακάτω θέσεις: Β’ ΜΚ σαν αξκος 3ου 
Γρ, ΚΕΑΠ σαν αξκος 3ου Γρ, 3ο Σύνταγμα Πεζικού (Ορεστιάδα 
Έβρου) σαν Δντής 2ου ΕΓ, Υποδιοικητής της ΣΧΑΛ, Τμηματάρ-
χης 3ου Γρ ΓΕΣ/ΔΕΔ, Δκτής της Ε’ ΜΚ (επί τριετία 1983 – 
1986), Δκτής 2ου ΣΑΛ επί διετία, 
Δντής Διευθύνσεως Προσωπι-
κού και Διοικητικής Μερίμνης/
ΓΕΕΘΑ, Δκτής ΣΜΥ (Σχολής Μο-
νίμων Υπαξκων Τρίκαλα).

➣  Είναι απόφοιτος των σχολών 
του Όπλου του, Ειδικών Δυνά-
μεων, Ανωτέρας Σχολής Πολέ-
μου (ΑΣΠ) και Σχολής Εθν. Αμύ-
νης (ΣΕΘΑ).

➣  Αποστρατεύθηκε το έτος 1994  
ως ευδοκίμως τερματίσας την 
σταδιοδρομίαν του, με τον βαθ-
μό του Υποστρατήγου ε.α.

Κατά την τουρκική εισβολή στην Κύ-
προ το 1974, υπηρετούσα ως Υποδιοι-
κητής στην 33η Μοίρα Καταδρομών 
(Ε/Κ), της οποίας έδρα ήταν η περιοχή ΜΠΕΛΑ-
ΠΑΪΣ, νοτιοανατολικά της Κυρήνειας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΜΟΙ-
ΡΑΣ

Τα μόνιμα στελέχη της Μονάδος , ήσαν μόνιμοι Ελλα- δίτες 
Αξιωματικοί, ένας (1) Έφεδρος Μακράς Ανακατατάξεως Ανθλγός, 
ενώ οι οπλίτες καταδρομείς και Έφεδροι Αξιωματικοί ήσαν Ελληνο-
κύπριοι, οι οποίοι υπηρετούσαν την στρατιωτική τους θητεία και ε-
πελέγοντο με αυστηρά στρατιωτικά κριτήρια, μεταξύ όλων των κα-
τατασσομένων νεοσυλλέκτων της Εθνικής Φρουράς. 

Όλος ο φορητός οπλισμός των Καταδρομέων ήταν αναχρονιστι-
κός και απηρχαιωμένος (τυφέκια, οπλοπολυβόλα, αντιαρματικά κλπ). 
Συσκευές νυκτερινής παρατηρήσεως και σκοπεύσεως δεν υπήρχαν.

Την παραμονή της εχθρικής εισβολής, η διάταξη της Μοίρας είχε 
ως εξής:

•	 	Μοίρα (μείον 2 Λόχοι) στην περιοχή του Α/Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, α-
ποτελούμενη από τους 31 ΛΟΚ [Δκτής ο Υπλγός (ΠΖ) ΚΑΤΟΥ-
ΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ], ο 32 ΛΟΚ [Δκτής ο Ανθλγός (ΠΖ) ΚΟΤΣΑ-
ΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ] και τμήματα του Λόχου Υποστηρίξεως. Συνο-
λικά δύναμη 100 περίπου Καταδρομείς. 

•	 	Ο 33 ΛΟΚ (+) με Δκτή τον Υπλγό (ΠΖ) Ροκκά Βασίλειο, δυνά-
μεως περίπου 60 Καταδρομέων, στην περιοχή του Ραδιοφω-
νικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ). 

•	 	Μικρό τμήμα του Λόχου Δκσεως και Υποστηρίξεως είχε παρα-
μείνει στο Στρατόπεδο του ΜΠΕΛΑΠΑΪΣ (περίπου 20 άνδρες) 
με επικεφαλής τον Υπλγό ΑΡΓΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, για ασφάλεια 
του Στρδου, υποδοχή τμημάτων της Μοίρας και υλοποίηση πι-
θανής επιστρατεύσεως.

Κατά την νύκτα της 19ης προς 20η Ιουλίου, ο Δκτής της Μοίρας, 
Τχης (ΠΖ) ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ενημερώνει τα στελέχη της Μονά-
δος για επικείμενη εχθρική επίθεση και εκδίδει διαταγή ετοιμότητας, 
όλων των τμημάτων για την ανάληψη και διεξαγωγή επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα:
α. Οι 31 και 33 ΛΟΚ να έχουν ετοιμότητα κίνησης από την πρω-

ϊα της 20ης Ιουλίου, προς την περιοχήν του ΜΠΕΛΑΠΑΪΣ.
β. Ο 32 ΛΟΚ να έχει ετοιμότητα αναλήψεως αποστολής ασφα-

λείας του Α/Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ από εχθρικά χερσαία ή αερομεταφερόμε-
να τμήματα.

γ. Το Τμήμα Ασφαλείας του Στρδου της Μοίρας (ΜΠΕΛΑΠΑΪΣ), να 
ασφαλίσει το Στρδο, να έχει δυνατότητα υποδοχής τμημάτων της 
Μοίρας και, εφόσον ληφθεί διαταγή, να εκτελέσει την προβλεπόμε-
νη επιστράτευση.

Από το Π.Φ της 20ης Ιουλίου αρχίζει η τουρκική εισβολή.
Προσβάλλονται αεροπορικώς ή καταβάλλεται προσπάθεια προ-

σβολής ζωτικών στόχων, στην περιοχή της ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, όπως το ΡΙΚ 
(απέτυχε η εισβολή λόγω υλοποιήσεως  του Σχεδίου Α/Α αμύνης 
από τον Λόχο της Μοίρας), το Α/Δ, το ΓΕΕΦ, Στρδα της Ε.Φ κλπ, ενώ 
ρίπτονται αλεξιπτωτιστές νότια του ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΥ και συγκεκρι-
μένα στις περιοχές ΧΑΜΙΤ Μάνδρες, ΜΙΑ ΜΗΛΙΑ και ΚΙΟΝΕΛΙ.

Παράλληλα προς τις επιχειρήσεις αυτές  εχθρικές δυνάμεις διεξά-
γουν απόβαση στις ακτές του ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ.  

Ομοίως συνεχίζονται αεροπορικές προσβολές σε Στρδα της Κυρή-
νειας. Προσπάθεια να προσβληθεί και το Στρδο της Μοίρας στο 
ΜΠΕΛΑΠΑΪΣ, αποτυγχάνει. Τούρκικο Α/Φ καταρρίπτεται από Α/Α 
πυρά της Μοίρας. H Μοίρα κινείται εσπευσμένα προς τους χώρους 
αραίωσης και διασποράς στην ευρύτερη περιοχή του ΜΠΕΛΑΠΑΪΣ, 
σε δύο (2) φάλαγγες.

Η πρώτη φάλαγγα αποτελούμενη από τον 31 ΛΚ και έχουσα επι-
κεφαλής τον Δκτή της Μοίρας, φθάνει στο χώρο Διασποράς, χωρίς 
απώλειες προσωπικού και υλικού περί την 07:00 ώρα, όπου και λαμ-
βάνει μέτρα καλύψεως και ασφαλείας και αρχίζει τις προπαρασκευ-
ές για την ανάληψη επιχειρήσεων.

Η δευτέρα φάλαγγα, αποτελούμενη από τον 33 ΛΚ + στοιχεία του 
ΛΥΠ, εκκινά για ΜΠΕΛΑΠΑΪΣ, μέσω Διαβάσεως ΚΛΕΠΙΝΗΣ, μετά την 
αντικατάσταση εις ΡΙΚ, υπό τμημάτων της 31 ΜΚ. Μετά του Λόχου 
είναι και ο Υδκτής της Μοίρας. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ του Λόχου όπως και της Μοίρας, μετά την αντικατά-
σταση, όπως εδόθει από τον Διοικητή της Διοικήσεως Καταδρομών 
Σχην ΚΟΜΠΟΚΗΝ ΚΩΝ/ΝΟΝ ήτο: «Πάση θυσία άφιξις εις ΜΠΕΛΑ-
ΠΑΪΣ, μέχρι των απογευματινών ωρών της ημέρας. Τονισμός ιδιαιτέ-
ρως, ότι υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής του Λόχου εις μάχην λόγω της 
εν τω μεταξύ ρίψεως αλεξιπτωτιστών και πιθανής καταλήψεως των 
διαβάσεων ΚΛΕΠΙΝΗΣ και ΔΙΚΩΜΟΥ».

Η δευτέρα φάλαγγα όταν φθάνει στην περιοχή του ΑΓΙΟΥ ΕΠΙΚΤΗ-
ΤΟΥ, ανατολικά της ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ περί την 08:15 ώραν, προσβάλλεται 
από εχθρικά Α/Φ για περισσότερο από 15 λεπτά και οι Καταδρομείς 
αποβιβάζονται από τα οχήματα, καλύπτονται και προσβάλλουν τα ε-
χθρικά Α/Φ. Οι Καταδρομείς, αμέσως μετά, συνεχίζουν πεζή προς τον 
Χώρο Διασποράς της Μοίρας, όπου και φθάνουν την 17:00 ώραν.

Από τις αεροπορικές προσβολές τραυματίζονται 13 Καταδρομείς 
(1 Διμοιρίτης και 12 Κατ/μείς), καταστρέφονται όλα τα οχήματα με 
τα βαρέα πολυβόλα 7,62 χιλ., περίπου 50 τυφέκια ΑΚ-47 (Καλασνί-
κωφ) και όλα σχεδόν τα πυρομαχικά, εκτός από τα όπλα και πυρομα-
χικά που έφεραν μετ΄ αυτών οι Καταδρομείς. Οι τραυματίες μεταφέ-
ρονται στο κοντινό Ν/Σ του ΜΠΕΛΑΠΑΪΣ.

ΜΑΧΗ ΑΓΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝΑ – ΠΕΤΡΟΜΟΥΘΙΩΝ
Περί την 18:00 ώρα της 20ης Ιουλίου, ο Διοικητής της Μοίρας 

προσήλθε στο Σ.Δ της Διοίκησης Δυνάμεων Καταδρομών (Διοικητής 
ο Σχης Κομπόκης Κων/νος) στην περιοχή Βίλλα Λαίδης, όπου και του 
εδόθει διαταγή για την «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ» προς κατάλη-
ψη των ΠΕΤΡΟΜΟΥΘΙΩΝ του ΑΓΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝΑ, δια δύο (2) Λόχων 
Κρούσεως και ενός (1) Λόχου Επιστράτων (Συγκροτουμένων κατά 
την ώρα εκείνη), εξ επιστράτων ΠΖ και ελαχίστων ΚΔ .

Ώρα Κρούσεως «Κ» καθορίσθει για την Μοίρα η 23:00 - Πέρας κατα-
λήψεως  μέχρι των πρωϊνών ωρών – Επί της κατευθύνσεως ΑΛΩΝΑ-
ΓΡΑ-ΑΣΠΡΗ ΜΟΥΤΗ-ΑΓΥΡΤΑ θα ενεργούσε η 32 ΜΚ και επί της κατευ-
θύνσεως ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΙΛΑΡΙΩΝ (ΚΟΤΖΑΚΑΓΙΑ) η 31 ΜΚ.

Κατόπιν των ανωτέρω, την 19:00 ώραν, ο Διοικητής της Μοίρας 
(Τχης ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ), παρά τον Σ.Δ της Μοίρας (Περιοχή 
ΒΙΛΛΑΣ ΛΑΙΔΗΣ), εξέδωσε διαταγή επιχειρήσεων προς τους Διοικη-
τές των Λόχων, ως κάτωθι :

•	 	Ο 31ος Λ.Κ υπό τον Υπλγό ΚΑΤΟΥΝΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, δια νυκτερι-
νής διεισδύσεως, θα κατελάμβανε εκ Νότων το δυτικό μέρος 
των ΠΕΤΡΟΜΟΥΘΙΩΝ.

•	 	Ο 33ος Λ.Κ, υπό τον Υπλγό ΡΟΚΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, δια διεισδύσεως, 
θα έφθανε αθορύβως εκ των έμπροσθεν, επί της ανατολικής 
πλευράς των ΠΕΤΡΟΜΟΥΘΙΩΝ, τα οποία και θα κατελάμβα-
νε.

•	 	Βάσις Πυρός, Τμήμα του ΛΥΠ, υπό τον Υπλγό ΑΡΓΥΡΗ ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΟ, θα εγκαθίστατο εις Βίλλα Σίμονς, προς πιθανή υπο-
στήρηξη της Μοίρας, μεθ΄ω τη διαταγή Μοίρας, θα ανήρχετο 
και θα ετάσσετο επί ΠΕΤΡΟΜΟΥΘΙΩΝ .

•	 	Λόχος Επιστράτων, υπό τον εξ επιστράτων έφεδρον Ανθλγό 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ως Δκτή Λόχου και υπό 
τον Υδκτή της Μοίρας, να διεισδύσει και να ανέλθει επί ΠΕ-
ΤΡΟΜΟΥΘΙΩΝ εκ της νοτίας κατευθύνσεως και να προσβάλει 
τον στόχο εκ του πλευρού. Ο Δκτής της Μοίρας θα ηκολούθει 
τον 31ο ΛΟΚ.

Η Μοίρα ενεργήσασα με ΤΟΛΜΗ-ΤΑΧΥΤΗΤΑ-ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και 
ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ, κατώρθωσε να διεισδύσει και να ευρεθεί επί του 

στόχου, εκ των καθορισθέντων κατευθύνσεων και την 23:00 ώραν 
(Ευρισκομένη επί στόχου), εξαπέλυσε συντονισμένη επίθεση εντός 
και εκτός των εχθρικών χαρακωμάτων και επέτυχε να εκκαθαρίσει 
τον τεθέντα εις αυτήν ΑΝΣΚ ΠΕΤΡΟΜΟΥΘΙΑ και τα επ΄ αυτών πο-
λυβολεία και λοιπά οχυρωματικά έργα.

Την 23:45 ώρα, ανεφέρθει από τον Δκτή, με ρίψη πράσινης φω-
τοβολίδας πλήρης κατάληψη του ΑΝΣΚ. Πυρά υποστηρίξεως δεν αι-
τήθησαν, διότι η Μοίρα επέτυχε απολύτως εις τον αιφνιδιασμόν.

Κατά την διάρκεια καταλήψεως των ΠΕΤΡΟΜΟΥΘΙΩΝ, ετραυμα-
τίσθη από χειροβομβίδα στην κεφαλή και όχι μόνο, ο Δκτής του 33ου 
ΛΟΚ Υπλγός ΡΟΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ο Διμοιρίτης της 1ης Δρίας/33 
ΛΟΚ, Ανθλγός ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ο Διαβιβαστής του Δκτού, ο 
ΚΔ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ, οίτινες και διεκομίσθησαν στο ΣΑΒ/
ΜΟΙΡΑΣ με όχημα που εζητήθει και εστάλη στην Μοίρα, από τον Λ/
Δκσεως, από ανοικτό δρομολόγιο.

Μετά την κατάληψη εγένετο ανασυγκρότησις και προώθηση των 
Τμημάτων της Μοίρας, επί όλων των ΠΕΤΡΟΜΟΥΘΙΩΝ και επί μέ-
ρους του υψώματος  Γκαμήλας.

Περί την 03:00/20ης Ιουλίου, τη διαταγή του Δκτού Μοίρας, ανήλ-
θον επί των ΠΕΤΡΟΜΟΥΘΙΩΝ, μέρος των όπλων της Βάσεως Πυ-
ρός, υπό τον Υπλγό ΑΡΓΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, άτινα και ετάχθησαν.

Από της αυτής περίπου ώρας (03:00 πρωϊνή), η Μοίρα ήρχισε να 
βάλλεται δια δραστικών πυρών όπλων ευθυτενούς τροχιάς, εσκο-
πευμένων και μη, όσον και δια πυρών όπλων καμπύλης τροχιάς. Από 
δε του Π.Φ, η Μοίρα και οι πέριξ στόχοι ήρχισαν να βάλλονται και εκ 
της εχθρικής αεροπορίας.

Κατά τας πρωϊνάς ώρας, η Μοίρα δια πυρών και σχετικής κινήσεως, 
προσπάθησε να υποβοηθήσει το έργο της 31 ΜΚ, προσβάλλουσα τον 
πύργο ΑΓΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝΑ. Τα υπάρχοντα βαρέα όπλα της Μοίρας, έ-
πληξαν πλειστάκις τον πύργο και άλλους στόχους, μέχρι ότου η εχθρι-
κή αεροπορία και εχθρικά όπλα καμπύλης τροχιάς κατέστρεψαν αυτά.

Ο Διοικητής της Μοίρας Τχης 
ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, προωθημέ-
νος ως ήτο, μετά κατάληψιν οικί-
σκου, όστις ήτο πλήρης όπλων και 
πυρομαχικών, επλήγη και εφονεύθει, 
περί την 09:30 της 21ης Ιουλίου.

Ωσαύτως η Μοίρα έμεινε άνευ επα-
φής, μετά της ΔΔΚ, λόγω της εν τω με-
ταξύ καταστροφής των Σ/Α και τραυ-
ματισμού Διαβιβαστού  (Δκτού/31ου 
ΛΟΚ, ο Λόχος Επιστράτων δεν είχε 
Σ/Α). Την διοίκηση της Μοίρας, ανα-
λαμβάνει ο Υδκτής της, Λγός (ΠΖ) ΜΑ-
ΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

Εν τω μεταξύ, όσο προχωρεί η ημέρα, η Μοίρα συνεχίζει να δέχε-
ται τεράστιο όγκο καταιγιστικών πυρών από όλες τις κατευθύνσεις 
των υπερκειμένων ορεινών συγκροτημάτων του ΚΟΤΖΑΚΑΓΙΑ, της 
ΑΣΠΡΗΣ ΜΟΥΤΤΗΣ του ΧΑΤΖΗΣΟΛΩΜΟΥ και από το ΚΑΣΤΡΟ Α-
ΓΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝΑ.

Παράλληλα, Τουρκικές εφεδρείες δύο (2) Λόχων, κινούνται προς 
τις Ν.Δ καταπτώσεις του υψ. ΓΚΑΜΗΛΑ και προς τα υψώματα των 
ΠΕΤΡΟΜΟΥΘΙΩΝ, επιχειρώντας να σχηματίσουν κλοιό και να περι-
κυκλώσουν την Μοίρα.

Τα πυρομαχικά της Μοίρας, είχαν σχεδόν εξαντληθεί, το δίκτυο ε-
πικοινωνιών είχε καταστραφεί, όπως αναφέρθηκα στα προηγούμε-
να, ενώ τα Τμήματα του Τακτικού Στρατού που θα αντικαθιστούσαν 
την Μονάδα δεν εμφανίσθηκαν.

Ενώπιον της τραγικής αυτής καταστάσεως και προκειμένου να α-
ποφευχθεί ο εγκλωβισμός και η ολοσχερής καταστροφή της Μοίρας, 
αποφάσισα και διέταξα στις 11.30 της 21ης Ιουλίου, την σύμπτυξη 
της Μονάδος η οποία και ολοκληρώθηκε περί την 14:00 ώραν, μέσα 
σε μία κόλαση πυκνού πυρός από όλες τις κατευθύνσεις και υπό τον 
συνεχή βομβαρδισμό της τουρκικής αεροπορίας.

Κατά την όλην επιχείρηση καταλήψεως των ΠΕΤΡΟΜΟΥΘΙΩΝ 
υπό της Μοίρας, διεδραματίσθηκαν σκηναί αφθάστου ηρωισμού και 
περιφρονήσεως του θανάτου τόσον από τους Αξιωματικούς, όσον 
και από τους Καταδρομείς της Μοίρας. 

Στην αναφερόμενη επιχείρηση η Μοίρα είχε τις πιο κάτω απώλειες:
ΝΕΚΡΟΙ : ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ  2,    ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ  7. 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ :   ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ  6     ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ 15. 
Επί πλέον τραυματίες από βομβαρδισμό στο ΑΓΙΟ ΕΠΙΚΤΗΤΟ 

ένας (1) Διμοιρίτης και δώδεκα (12) Καταδρομείς.
Στις απώλειες αυτές δεν περιλαμβάνονται οι αγνοούμενοι κληρω-

τών και εφέδρων, ενώ μεταξύ των τραυματιών Αξκών περιλαμβάνε-
ται και ο Υποδιοικητής της Μοίρας.

Κατά το απόγευμα – βράδυ της αυτής ημέρας, οι Μοίρα συγκε-
ντρώνεται στο Χώρο Διασποράς, στην περιοχή ΜΠΕΛΑΠΑΪΣ όπου 
και ανασυγκροτείται, συμπληρώνοντας τους δύο (2) Λόχους Κρού-
σεως και το Τμήμα Υποστηρίξεως, με εφέδρους Καταδρομείς, οι ο-
ποίοι άρχισαν να καταφθάνουν στο πλαίσιο του Σχεδίου Επιστρα-
τεύσεως ή και αυτοβούλως.

 Ο 32ος ΛΟΚ εξακολουθεί να απουσιάζει από την Μοίρα, ευρισκό-
μενος σε ΑΠΟΣΤΟΛΗ στο Α/Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ.

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο ΔΕΚ 19)

(Μέρος 1ο)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 33 ΜΚ  
ΚΑΤΑ ΤΟΝ «ΑΤΤΙΛΑ-1»
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➣  Ο Συνταγματάρχης ε.α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝ, τάξεως 
ΣΣΕ 1968, επιλέχθηκε από τις Δυνάμεις Καταδρομών το 
1973, με το βαθμό του Υπολοχαγού. 

➣  Τοποθετήθηκε στην Α΄ Μοίρα Καταδρομών από 1973 έως 
1976 με τα καθήκοντα Δκτου Λόχου. 

➣  Έλαβε μέρος στην Επιχείρηση «ΝΙΚΗ», αερομεταφοράς του 
συγκροτήματος της Α΄ΜΚ (Α’ ΜΚ και Διμοιρία της Γ’ Μοίρας 
Αμφιβίων Καταδρομών) με 15 Α/Φ ΝΟΡΑΤΛΑΣ από Α/Δ 
Σούδας στο Α/Δ Λευκωσίας την νύκτα 21 προς 22 Ιουλ 1974 
& συμμετείχε στη μάχη του Α/Δ Λευκωσίας στις 23 Ιουλ. ως 
Δκτης του 41 ΛΟΚ.

➣  Μετά τον επαναπατρισμό του στην Ελλάδα, υπηρέτησε, σαν 
διοικητής Λόχου & επιτελής στην 1η ΜΟΙΡΑ ΑΛΕΞ/ΣΤΩΝ & 
Ε΄ΜΚ,  Υδκτής 542 ΤΠ, Δκτής Δυνάμεων Νήσου Σύμης &  Ε-
πιτελής ΜΕΡΥΠ, ΔΕΕ, ΔΕΔ & Β΄ΣΣ.

➣ Είναι απόφοιτος των Σχολών ΠΕΖΙΚΟΥ, ΑΣΠ.
➣  Αποστρατεύθηκε το 1989 κατόπιν αιτήσεώς του με το βαθ-

μό Συνταγματάρχου.
➣  Τιμήθηκε με τα προβλεπόμενα παράσημα και μετάλλια που 

αναλογούν στον βαθμό του.
Στις 23 Ιουλ 1974, την επομένη της 

άφιξής μας στην ΚΥΠΡΟ, και περί ώρα 
07:30 το πρωί, ο Διοικητής της Α΄ ΜΚ 
Τχης ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ μου 
δίνει διαταγή να πάρω το λόχο μου και 
να μεταβώ, από την ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
που ευρισκόμαστε, στο Α/Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
για ασφάλειά του.

Ετοίμασα το λόχο μου και αφού τον 
ενημέρωσα για την αποστολή μας, επι-
βιβαστήκαμε σε λεωφορεία και δια μέ-
σου της Λευκωσίας φθάσαμε στο Α/Δ. 

Εκεί με υποδέχθηκε ο διοικητής των δυνάμεων του Α/Δ ταγματάρ-
χης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. (Οι δυνάμεις του Α/Δ ήταν: Διμοι-
ρία της 33ης Μοίρας Καταδρομών με τον ανθυπολοχαγό Κώτσαλη 
και ένα τροχοφόρο άρμα της Εθνοφρουράς). Με ενημέρωσε για 
την κατάσταση που επικρατούσε, με έμφαση ότι περιμένει αεροπο-
ρική επίθεση και να καλύψω τους καταδρομείς.

Έδωσα ανάλογες διαταγές στους Διμοιρίτες μου και πήγα να 
πάρω τηλέφωνο τον Διοικητή μου ότι έφθασα. Πριν προλάβω να 
τηλεφωνήσω έρχεται πάλι ο ταγματάρχης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και με 
ενημερώνει ότι οι Τούρκοι ετοιμάζονται να επιτεθούν στο Α/Δ. Υπ’ 
όψιν ότι την προηγουμένη, στις 16.00 ώρα, είχε συμφωνηθεί κατά-
παυση πυρός, μεταξύ κυπριακών και τουρκικών δυνάμεων με πα-
ρέμβαση του ΟΗΕ.

Αμέσως συγκεντρώνω το λόχο μου και δίνω διαταγή στους δι-
μοιρίτες να τάξουν τις διμοιρίες τους για να αντιμετωπίσουμε την 
επικείμενη επίθεση των Τούρκων.

Στον υπολοχαγό ΣΤΑΥΡΟ ΜΠΕΝΟ να μεταβεί με την Διμοιρία 
του στην ταράτσα του κεντρικού κτιρίου, όπου να ταχθεί, ενισχύο-
ντάς τον με αυτόματα όπλα και αντιαρματικά (Α/Τ).

Στον ανθυπολοχαγό ΗΛΙΑ ΣΙΑΚΑΒΕΛΑ και τον ΔΕΑ ΠΕΤΡΟ ΚΡΙ-

ΚΕΛΗ να πάρουν θέσεις με τις Διμοιρίες τους στο ισόγειο και μπρο-
στά από το κεντρικό κτίριο.

Δίνοντας συνεχώς οδηγίες, ήλεγχα τις θέσεις τους, καλύπτοντας 
κενά και αδυναμίες στην αμυντική διάταξη του Λόχου μου. Από την 
ταράτσα του κτιρίου παρακολουθούσα συνεχώς τις κινήσεις των 
Τούρκων.

Ενώ συνεχίζετο η εγκατάσταση των ανδρών του Λόχου μου, 
φθάνει στο Α/Δ ο 42ος ΛΚ με διοικητή τον υπολοχαγό ΡΟΥΚΑ ΔΗ-
ΜΟΣΘΕΝΗ και ο διευθυντής του 3ου Γραφείου της Μοίρας ταγμα-
τάρχης ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, τους οποίους αμέσως ενημέρωσα 
για την επικρατούσα κατάσταση, θέσεις και προθέσεις τουρκικών 
δυνάμεων, καθώς και την διάταξη των διμοιριών του λόχου μου. Α-
μέσως ο ταγματάρχης ΜΑΝΟΥΡΑΣ αναλαμβάνει την διοίκηση της 
διλοχίας και δίνει διαταγή στον υπολοχαγό ΡΟΥΚΑ να ταχθεί με τον 
42 ΛΚ στα αριστερά του λόχου μου. 

Αμέσως μετά φθάνει στο Α/Δ και ο 43ος ΛΟΚ με διοικητή τον λο-
χαγό ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ ΙΩΑΝΝΗ. Κατόπιν διαταγής του ταγματάρχη 
ΜΑΝΟΥΡΑ τάσσεται στα δεξιά του λόχου μου στο χώρο του Πύρ-
γου ελέγχου του Α/Δ.

Ενώ ελάμβαναν θέσεις και οι άλλοι λόχοι, ξεκινά η επίθεση των 
Τούρκων με άρματα και πεζικό. Αμέσως οι λόχοι αρχίζουν πυρά ε-
ναντίον των θέσεων των Τούρκων, κυρίως από το λόχο μου που 
είχε ήδη πάρει θέσεις μάχης και ειδικά από την ταράτσα του κτιρί-
ου, που ήλεγχε πλήρως τις κινήσεις των Τούρκων.

Η έναρξη των πυρών βρήκε τον διοικητή μας ταγματάρχη ΠΑΠΑ-
ΜΕΛΕΤΙΟΥ να δέχεται πυρά, ερχόμενος στο Α/Δ και σε απόσταση 
200μ. περίπου από το κτίριο, ευρισκόμενος ανάμεσα στα πυρά των 
Τούρκων και του 43 ΛΚ. 

Από τα πυρά τραυματίζεται ο Κύπριος οδηγός του. Ενημερώ-
νει με τον ασύρματο τον Τχη ΜΑΝΟΥΡΑ, ο οποίος στέλνει το 
άρμα από τις δυνάμεις του Α/Δ να τον παραλάβει. Από ριπή των 
τουρκικών πυρών τραυματίζεται θανάσιμα ο αρχηγός του άρμα-
τος Αλχίας Ι. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, στην προσπάθεια απεγκλωβισμού 
του Διοικητού μας, εκτελώντας πυρά εναντίον των Τούρκων. Τε-
λικά ο Διοικητής μας έρχεται στο Α/Δ και αναλαμβάνει την διοί-
κηση της Μοίρας.

Ομοίως, λίγο πίσω από το τζιπ του Διοικητού μας περί τα 300 
μέτρα ακολουθούσαν 1 τζιπ Land Rover με τον υποδιοικητή της 
Μοίρας ταγματάρχη ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΑΓΓΕΛΟ και τον διοικητή του ΛΥΠ 
υπολοχαγό ΝΤΟΥΒΑ ΝΙΚΟΛΑΟ και ένα τζιπ Land Rover με τον ταγ-
ματάρχη ΚΥΡΙΑΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ και τον ιατρό της Μοίρας ΚΟΣΚΙΝΑ. 
Δέχθηκαν πυρά και τα δύο τζιπ με αποτέλεσμα να πέσουν σε χα-
ντάκι στα αριστερά του δρόμου και να ανταλλάξουν πυρά με τους 
Τούρκους με τα όπλα που είχαν και να καθηλωθούν.

Επί 2ωρο περίπου οι Τούρκοι προσπαθούν με συνεχείς επιθέσεις 
αρμάτων και πεζικού να καταλάβουν το Α/Δ. Όμως τα εύστοχα και 
καταιγιστικά πυρά της Μοίρας, όχι μόνο δεν επέτρεψαν να επιτύ-
χουν τα σχέδια τους, αλλά υπέστησαν μεγάλες απώλειες, με απο-
τέλεσμα να καθηλωθούν και να υποχωρήσουν. Οι απώλειες προκύ-
πτουν από το ότι ασθενοφόρα και φορτηγά τους μάζευαν, μέχρι τις 
απογευματινές ώρες που φύγαμε, νεκρούς και τραυματίες, όπως 
παρακολουθούσα από την ταράτσα του κτιρίου.

Αντίστοιχα οι δικές μας απώλειες ήταν, ο ελαφρός τραυματισμός 
στο χέρι του καταδρομέα ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ του 43 ΛΟΚ, ο ελαφρός 
τραυματισμός του Κύπριου οδηγού του διοικητού μας ΓΙΑΝΝΑΚΗ 
και ο θανάσιμος τραυματισμός του αρχηγού του άρματος Αρχιλο-
χία Ι. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ.

Εδώ πρέπει να αναφέρω ότι, πυρά δεχόμαστε και από το στρα-
τόπεδο του ΟΗΕ, όπως ανέφεραν οι άνδρες των λόχων. Οι δυνά-
μεις του ΟΗΕ στο Α/Δ ήταν κυρίως Εγγλέζοι.

Λόγω της αποτυχίας των τουρκικών επιθέσεων και της αδυναμί-
ας των να καταλάβουν το Α/Δ, καθώς και της έναρξης αντεπίθεσης 
των λόχων της Α΄ Μοίρας, έρχονται οχήματα των δυνάμεων του 
ΟΗΕ με λευκές σημαίες, μπαίνοντας στα δίκτυα των ασυρμάτων 
μας και ζητούν από την Διοίκηση της Μοίρας να γίνει κατάπαυση 
πυρός, όπως και έγινε.

Στην συνέχεια οι δυνάμεις του ΟΗΕ ζητούν από την Διοίκηση της 
Μοίρας να φύγει από το Α/Δ. Ο ταγματάρχης ΜΑΝΟΥΡΑΣ, που λει-
τουργούσε κατ’ εντολή του διοικητού μας, αρνείται να φύγει η Μοί-
ρα, αν δεν παραλάβουν πριν οι δυνάμεις του ΟΗΕ το Α/Δ και συ-
γκεκριμένα το μηχανοκίνητο τάγμα των Καναδών. 

Μετά την άρνηση άρχισαν τα τηλέφωνα, πρώτα από την Διοίκη-
ση του ΓΕΕΦ, μετά από τον Σχη ΚΟΜΠΟΚΗ Διοικητή Καταδρομών 
Κύπρου και τον Έλληνα Πρέσβη ΛΑΓΑΚΟ, ζητώντας να πάρει ο Δι-
οικητής μας την Μοίρα και να εγκαταλείψει το Α/Δ.

Ο Διοικητής μας αρνείται και πάλι να εγκαταλείψει το Α/Δ, αν 
δεν το παραλάβουν πρώτα οι δυνάμεις του ΟΗΕ.

Αφού είδαν οι επικεφαλής των δυνάμεων του ΟΗΕ ότι δεν πρό-
κειται η Μοίρα να εγκαταλείψει το Α/Δ, υποχρεώθηκαν να το πα-
ραλάβουν, τοποθετώντας δυνάμεις τους στις θέσεις που είχαν οι 
λόχοι μας. 

Κατά την αποχώρηση μας έπεσαν στο Α/Δ βλήματα όλμου από 
τους Τούρκους και οι Καναδικές δυνάμεις του ΟΗΕ που μας αντι-
κατέστησαν απήντησαν με πυρά.

Έτσι το Α/Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ μέχρι σήμερα ελέγχεται από δυνάμεις 
του ΟΗΕ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η απόκρουση των επιθέσεων των τουρκικών δυνάμεων από την 

ΜΟΙΡΑ και η αποτυχία τους να καταλάβουν το Α/Δ, καθώς και η 
άρνηση του διοικητού μας ταγματάρχη ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΙΟΥ να εγκα-
ταλείψει το Α/Δ, είχαν σαν αποτέλεσμα:

Την ακύρωση των σχεδίων των Τούρκων να φέρουν ενισχύσεις 
στο Α/Δ για να υλοποιήσουν τον ΑΤΤΙΛΑ 2, με άγνωστο αποτέλε-
σμα για την τύχη της ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ εάν υλοποιούντο τα σχέδια τους.

Τον αρνητικό επηρεασμό της ψυχολογίας των τουρκικών δυνά-
μεων, λόγω των μεγάλων απωλειών που είχαν και της αποτυχίας 
των σχεδίων κατάληψης του ΑΔ.

Την ενίσχυση της ψυχολογίας των ανδρών της Α΄ ΜΟΙΡΑΣ μετά 
και από τις απώλειες που είχαμε κατά την άφιξη μας την προηγου-
μένη ημέρα (29 νεκροί και 10 τραυματίες).

Την κατάδειξη του υψηλού επιπέδου ηθικού, εκπαίδευσης και ι-
κανότητος των Δυνάμεων Καταδρομών.

Και τέλος την ενίσχυση της ψυχολογίας των κυπριακών δυνάμεων.

ΜΑΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΔΕΥΚΩΣΙΑΣ 23 ΙΟΥΛ 74 ΥΠΛΓΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

Δραστηριότητες - Εκδηλώσεις
ΛΟΙΠΕΣ

  Τελετή Ορκωμοσίας Ανθυπολοχαγών 
Τάξης 2019 παρουσία της Α.Ε.  
κ. Προέδρου της Δημοκρατίας

Την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε στη 
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, στη Βάρη Αττικής, η τελετή 
αποφοίτησης και ορκωμοσίας των νέων Ανθυπολοχαγών Τά-
ξεως 2019, παρουσία της Αυτού Εξοχότητος Προέδρου της 
Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου, ο οποίος και επέ-
δωσε τα ξίφη στους ορκισθέντες.

Στην τελετή παρέστησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. 
Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Πτέραρχος Χρή-
στος Χριστοδούλου, ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Γεώργιος 
Καμπάς ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ 
και ο Αρχηγός ΓΕΑ, Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης.

Παρευρέθηκαν επίσης, Επίτιμοι Αρχηγοί των Γενικών Επι-
τελείων, εκπρόσωποι θρησκευτικών και ακαδημαϊκών αρχών, 
αντιπροσωπείες στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφαλείας, εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων 
καθώς και συγγενείς και φίλοι των νέων Ανθυπολοχαγών.

Συνολικά ορκίστηκαν 218 Ανθυπολοχαγοί εκ των οποίων 
179 από την Ελλάδα, 34 από την Κύπρο, 3 από την Αρμενία, 
1 από την Βοσνία-Ερζεγοβίνη και 1 από το Μαυροβούνιο.

  Τελετή Ορκωμοσίας Μονίμων Λοχιών 
Τάξης 2019 στην ΣΜΥ

Την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019, πραγματοποιήθηκε στην 
έδρα της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, στα Τρίκαλα, η τε-
λετή ορκωμοσίας Μονίμων Λοχιών Τάξης 2019 «Αντισυνταγ-

ματάρχη (ΠΖ) Αθανάσιου Σακέττα», παρουσία του Αρχηγού του 
Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) Αντιστράτηγου Γεωργίου 
Καμπά, του Διοικητή της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ Αντιστράτη-
γου Κωνσταντίνου Φλώρου, της Πολιτειακής και Θρησκευτικής 
ηγεσίας, των τοπικών Αρχών και λοιπών φορέων της πόλης 
της Τρικάλων, καθώς και πλήθος συγγενών των ορκισθέντων.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού απένειμε τα 
πτυχία σε 160 νέους Μόνιμους Υπαξιωματικούς εκ των οποί-
ων 134 από την Ελλάδα (92 άντρες και 42 γυναίκες) και 26 
από την Κύπρο (23 άντρες και 3 γυναίκες).

  Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΣ στην Ι Μεραρχία 
Πεζικού και 1η Ταξιαρχία ΚΔ - ΑΛ

Τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019, ο Αρχηγός του Γενικού Επι-
τελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς, επισκέ-
φτηκε την Ιη Μεραρχία Πεζικού (Ι ΜΠ «ΣΜΥΡΝΗ») και την 1η 
Ταξιαρχία ΚΔ – ΑΛ «ΕΛ ΑΛΑΜΕΪΝ».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στην έδρα της Ι ΜΠ, ο 
Αρχηγός ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες της Μεραρχίας, 
έδωσε κατευθύνσεις και εξήρε το προσωπικό για το πολύπλευ-
ρο έργο του Σχηματισμού, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε κοι-
νωνικό επίπεδο.

Στη συνέχεια ο Αρχηγός επισκέφτηκε την 1η Ταξιαρχία ΚΔ – 
ΑΛ «ΕΛ ΑΛΑΜΕΪΝ». Παρείχε κατευθύνεις προς τη Διοίκηση, το 
επιτελείο και το υπηρετούν προσωπικό της Ταξιαρχίας. Απευθυ-
νόμενος στο προσωπικό, τόνισε την σπουδαιότητα των Ειδικών 
Δυνάμεων και την συνεισφορά τους στην επίτευξη του σκοπού 
των Ενόπλων Δυνάμεων που στηρίζεται σε δυο πυλώνες: την 
«επιχειρησιακή χρηστικότητα» και την «κοινωνική αρωγή».

  Απονομή Πτυχίων και Πτερύγων 
σε Σπουδαστές Παραγωγικών Σχολών 
ΣΣΕ-ΣΜΥ

Την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019 στη Σχολή Αλεξιπτω-
τιστών (ΣΧΑΛ) στον Ασπρόπυργο, πραγματοποιήθηκε η τελε-
τή απονομής πτυχίων και Πτερύγων Αλεξιπτωτιστή Στατικού 
Ιμάντα, στους Ευέλπιδες και Σπουδαστές της Σχολής Μονί-
μων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), που αποφοίτησαν από το Σχολείο 
Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστή (ΣΒΕΑ).

Τα πτυχία και τις πτέρυγες απένειμε στους εκπαιδευόμενους 
ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού – Διοίκησης Δόγματος και Εκ-
παίδευσης (ΓΕΠΣ – ΔΙΔΟΕ), Αντιστράτηγος Αντώνιος Νομικός.

Στην τελετή παρέστησαν, αντιπροσωπεία Αξιωματικών, 
συγγενείς και φίλοι των Ευελπίδων και Σπουδαστών της 
ΣΜΥ.

  Επίσκεψη Αρχηγού Γενικού Επιτελείου 
Στρατού στο ΚΕΕΔ

Την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019, ο Αρχηγός ΓΕΣ Γεώργιος 
Καμπάς, επισκέφθηκε το Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνά-
μεων (ΚΕΕΔ), συνοδευόμενος από τον Διοικητή της Ανώτα-
της Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ 
«ΑΙΓΕΑΣ»), Αντιστράτηγο Γεώργιο Δημητρόπουλο και τον Δι-
ευθυντή των Ειδικών Δυνάμεων (ΔΕΔ), Υποστράτηγο Ευάγ-
γελο Παπαδόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Αρχηγός ενημερώ-
θηκε για τις τρέχουσες δραστηριότητες του ΚΕΕΔ και παρα-
κολούθησε την εκπαίδευση χειριστών ταχυπλόου σκάφους.
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Μετά την παραγωγή των ψηφιακών δίσκων, είναι δυνατή και η διάθεση, εκ παραλλήλου με τα βιβλία των πρακτικών, των 
DVD της ημερίδας Κύπρου.
• Η ημερίδα για τις επιχειρήσεις των 

Δυνάμεων Καταδρομών εναντίον του ΑΤΤΙΛΑ 
στην Κύπρο, οργανώθηκε από την Λέσχη 
Καταδρομέων και Ιερολοχιτών (ΛΚΙ), έλαβε χώρα 
αρχικά στην Αθήνα την 09 Νοεμβρίου 2016 στο 
Πολεμικό Μουσείο και επαναλήφθηκε την 10 
Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη στη Λέσχη Αξιωματικών 
Φρουράς, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο 
Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Μακεδονίας.
• Το περιεχόμενο του βιβλίου πρακτικών της 

ημερίδας (220 σελίδων μεγέθους Α5, ISBN 978-
618-83135-0-7) αφορά στην απομαγνη-
τοφώνηση και ακριβή αποτύπωση των λεχθέντων 
(ομιλιών, σχολίων και παρεμβάσεων) σε όλη την 
διάρκεια της ημερίδας. 
• Οι ψηφιακοί δίσκοι (3 DVD, 1 διπλό και 2 

μονά σε θήκη/κασετίνα, ISBN 978-618-83135-1-
4) αποτελούν την διαρκείας περίπου 6 ωρών οπτικο-ακουστική παρουσίαση των παραπάνω. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής 
παρακολούθησης του συνόλου ή μέρους κατά ομιλητή κλπ, με φιλικό προς τον χρήστη μενού επιλογών.

Το κόστος των εκδόσεων δεν αποτιμάται εμπορικά, αλλά θα αποτελεί έσοδο οικονομικής ενίσχυσης της Λέσχης για από-
σβεση των εξόδων παραγωγής τους.

Παραλαβή είναι δυνατόν να γίνει από τα γραφεία της Λέσχης, σε καθημερινή βάση, μεταξύ 09.00-12.00.
Οι εκτός Αττικής θα πρέπει να ρυθμίσουν την παραλαβή μέσω κάποιας εταιρίας ταχυμεταφορών, με έξοδά τους.
Επικοινωνία για παραγγελίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gengrammateasleschis@gmail.com

Η αίτηση θα πρέπει να αναγράφει ονοματεπώνυμο, αριθμό αντιτύπων (βιβλίου ή κασετίνας δίσκων), παραλαβή 
ή όχι από τα γραφεία.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ  
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΤΤΙΛΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟ 1974

Άλλο ένα ακόμη περιοδικό; Με τι θεματολογία, όταν όλα έχουν καλυφθεί και υφιστάμεθα έναν ορυ-
μαγδό ειδήσεων και πληροφοριών; Στην εποχή του διαδικτύου και της παγκοσμιοποίησης ο καθένας 
μπορεί να βρει ό,τι χρειάζεται από πολλαπλές πηγές.

Όλες οι παραπάνω παρατηρήσεις είναι σωστές· παρόλα αυτά, πιστεύουμε ότι στη χώρα μας λείπει 
ένα βήμα διαλόγου και συζητήσεων για θέματα στρατηγικής. Η στρατηγική ως αντικείμενο συστηματι-
κής σπουδής στη χώρα μας έχει ζωή μικρότερη των τριάντα ετών. Οι ένοπλες δυνάμεις – και όχι μόνο 
οι ελληνικές – μέχρι και τη δεκαετία του 1980 ασχολούνταν κυρίως με την τακτική. Από την άλλη, οι 
στρατηγικές σπουδές στην πατρίδα μας αποτέλεσαν αντικείμενο ακαδημαϊκής σπουδής κυρίως από τη 
δεκαετία του 1990 και μετά, όταν ιδρύθηκαν και στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολές διεθνών σχέσεων 
που συμπεριέλαβαν και τις στρατηγικές σπουδές. 

Μετά από τριάντα χρόνια ενασχόλησης με τη στρατηγική είναι καιρός οι ακαδημαϊκοί και οι επαγ-
γελματίες, εκκινώντας από διαφορετικές αφετηρίες, να συναντηθούν και να συνεργασθούν σε ένα ε-
πιστημονικό βήμα που θα είναι ένα περιοδικό στρατηγικής.

Το ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ είναι ένα ελεύθερο, ανεξάρτητο, με διαδικασία ομότιμης αξιολόγησης (peer re-
view) επιστημονικό περιοδικό με διαθεματική προσέγγιση, που ενδιαφέρεται πρωτίστως για τη στρα-
τιωτική στρατηγική, την οποία αντιλαμβάνεται ως γέφυρα που συνδέει τους σκοπούς της πολιτικής με 
τα στρατιωτικά μέσα. Το περιοδικό είναι ηλεκτρονικό, ελεύθερης πρόσβασης και θα εκδίδεται αρχικά δύο φορές το χρόνο. Για να αποκτά κάποιος πρόσβαση θα 
πρέπει πρώτα να έχει πραγματοποιήσει εγγραφή στην ιστοσελίδα, η οποία γίνεται πολύ απλά και γρήγορα.

Το περιοδικό απευθύνεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα, τους ερευνητές και αναλυτές που ασχολούνται με αμυντικά θέματα και ζητήματα πολέμου και συγκρούσεων. 
Ταυτόχρονα επιθυμεί να είναι ελκυστικό και ωφέλιμο σε όσους εργάζονται και απασχολούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με το χώρο της άμυνας. Τέλος, απευθύνεται και στο 
ευρύτερο κοινό, σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για τα ζητήματα του πολέμου και της στρατηγικής. Η	ιστοσελίδα	του	περιοδικού	είναι	www.strategikon.gr

Βιβλιο 
παρουσιάσεις

Η ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 
ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Ε.Α. 

ΣΑΒΡΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

Η ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Ε.Α.   
ΒΕΡΥΒΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ,  

ΕΠΙΤΙΜΟΥ Α/ΓΕΕΘΑ, 

Ο Στρατηγός διετέλεσε Υποδιοικητής της 
ΙΙΙης ΜΕΔ.

Γεννήθηκε στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας 
το 1925 και ονομάσθηκε Ανθυπολοχαγός 
το 1949.

Συμμετείχε στις πολεμικές επιχειρήσεις 
1946-1949.

Φοίτησε κατά την σταδιοδρομία του στα 
προβλεπόμενα κατά βαθμό Σχολεία Πεζικού 
και Ειδικών Δυνάμεων, στη ΣΣΞΓ και στην 
ΑΣΠ.

Υπηρέτησε σε Μονάδες και Επιτελεία Πε-
ζικού και Ειδικών Δυνάμεων.

Διετέλεσε Διοικητής των ΣΧΑΛ, 582 ΤΕΧ, 
ΤΕ Πενταλόφου, 3/40 Συντάγματος Ευζώ-
νων και 87 ΣΔΙ.

Τιμήθηκε με τα προβλεπόμενα παράσημα 
κα ιμετάλλια.

Κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του στις Δυνάμεις Καταδρομών ασχολήθηκε με τον 
στρατιωτικό αθλητισμό και ιδιαίτερα την σκοποβολή και τον αλεξιπτωτισμό. Συμμετείχε τό-
σο ο ίδιος, όσο και ως επί κεφαλής των ομάδων των ΛΟΚ και του Στρατού σε εθνικούς και 
διεθνείς στρατιωτικούς αγώνες με πληθώρα τιμητικών διακρίσεων. 

Ο Στρατηγός Βερυβάκης Ιωάννης διετέλεσε αρχηγός ΓΕΣ, αρχηγός ΓΕΕΘΑ και πρόεδρος της Στρατιωτικής Επι-
τροπής του ΝΑΤΟ σε επίπεδο Αρχηγών. Υιός του αντιστράτηγου Δημητρίου Βερυβάκη.

Βιογραφία-σταδιοδρομία
Γεννήθηκε το 1930 στην Έδεσσα όπου υπηρετούσε τότε ο πατέρας του. Σπούδασε στη Στρατιωτική Σχολή Ευ-

ελπίδων (ΣΣΕ) από την οποία αποφοίτησε το 1953 ως ανθυπολοχαγός του Πεζικού, ενώ αργότερα αποφοίτησε 
από την Ανωτάτη Σχολή Πολέμου και τη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ). Συμπλήρωσε τις σπουδές του στη Σχο-
λή Πεζικού, σε όλα τα σχολεία ειδικών δυνάμεων-αλεξιπτωτιστών και σε διάφορα Σχολεία γενικής στρατιωτικής 
μορφώσεως.

Τη δεκαετία του 1980 διετέλεσε, μεταξύ άλλων:
•	 Επιτελάρχης Μεραρχίας Ειδικών Δυνάμεων
•	 Διευθυντής 2ου Επιτελικού Γραφείου ΓΕΣ
•	 Διοικητής ΙΙΙ Μεραρχίας Ειδικών Δυνάμεων
•	 Διοικητής ΑΣΔΕΝ
•	 Γενικός Επιθεωρητής Στρατού
•	 Αρχηγός ΓΕΣ (1989-1990)
•	 Αρχηγός ΓΕΕΘΑ (1990-1993).
•	  Από τον Ιούλιο του 1991 ως τον Ιούνιο του 1992 ο στρα-

τηγός Βερυβάκης ήταν πρόεδρος των Α/ΓΕΕΘΑ της Στρατιωτικής 
Επιτροπής του ΝΑΤΟ.

Έχει τιμηθεί με πλήθος παρασήμων και στρατιωτικών μεταλλί-
ων, του έχουν δε αποδοθεί οι τιμητικοί τίτλοι Commander of the 
Legion of Merit (ΗΠΑ), Commander of the Legion of Honor (Γαλλία), Knight of the Order of Madara (Α’ Ταξέ-
ως, μετά ξιφών – Βουλγαρία).

ΕΤΕΛΕΣΘΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24 ΣΕΠ 19  
ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ.

ΕΤΕΛΕΣΘΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΝ 19  
ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ

Τηλέμαχος Ίγγλέσης.  
Παραγγελίες και πληροφορίες  2108948659

Το κείμενο είναι μία αυτοτελή βιωματική ιστορία 
του συγγραφέα και αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου 
συνόλου αυτοτελών ιστοριών που με την σειρά τους 
δημιουργούν ένα βιβλίο με τίτλο «Ο χρυσός δύτης με 
τις δάφνες-ΟΥΚ» το οποίο εκδόθηκε τον Ιούνιο 2019. 

… Και μέσα σ´ αυτή τη στιγμή πανικού...κατάλαβα! 
Κατάλαβα γιατί είχε παλέψει ο παππούς μου! Κατάλα-
βα ποιό ήταν το συστατικό που έλειπε!

Ήταν ή ελευθερία! Η ελευθερία για όλους! Ελευθε-
ρία στο να μπορεί κάποιος να ζει μέσα στα όρια της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και να μπορεί να εκφράσει 
την άποψη του χωρίς κανέναν φόβο ανεξάρτητα από 
τις πεποιθήσεις του!

Ελευθερία στο δικαίωμα του να προστατεύει κα-
νείς αυτό το ίδιο το ιδανικό της, με όλες του τις δυνά-
μεις! Γιατί αυτό το ίδιο ιδανικό είναι, που πραγματικά 
κάνει την πατρίδα μου να έχει ξεχωριστή αξία! Το ότι 
μέσα της πρέπει να έχουν όλοι το δικαίωμα υποχρέω-
ση, να είναι ελεύθεροι. Και η υπερηφάνεια, αν πρέπει 
να υπάρχει αυτή, θα πρέπει να είναι μόνο γιατί η πα-
τρίδα μου με το παράδειγμα των ανθρώπων της, θα 
φωτίζει όλες τις πατρίδες των ανθρώπων. Γιατί πρέπει 
και επιβάλλεται, να μάθουν όλες να υπάρχουν ως ελεύθερες μεταξύ ελεύθερων ώστε να σταματήσουν να υ-
πάρχουν βάρβαρες κ´ απάνθρωπες πατρίδες πάνω στην γη. Αυτό είναι που ανακάλυψαν οι αρχαίοι πρόγονοι 
που ζούσαν εδώ και που στη διάρκεια των αιώνων οι παλαιότεροι πάλεψαν για να το υπερασπίσουν δίνοντας 
ακόμη και το αίμα τους! Κ´ ανάμεσα τους κ´ ο παππούς μου! Γι´ αυτήν την πατρίδα πάλεψε! Για την πατρίδα, 
που ήταν ο τόπος που αυτή η ιδέα της ελευθερίας γεννήθηκε! Ο τόπος που ο καθένας θα μπορούσε να ζήσει 
με αξιοπρέπεια, διά μέσου μιας αληθινής δικαιοσύνης! Αυτό είναι το αληθινό πνεύμα της πατρίδας, που μέσα 
του προστατεύεται αυτή η απόλυτη αξία των προγόνων μου. Τώρα πια ήξερα γιατί βρισκόμουν εδώ, βρεγμέ-
νος μέσα στο κρύο κρατώντας στα χέρια μου τον λιπόθυμο συμμαθητή μου! 

(στην μνήμη του παππού μου Τηλεμάχου Κυριαζή)
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Η μάχη του Άρνεμ, ήταν μια από τις πιο 
μεγάλες διακλαδικές επιχειρήσεις του 
2ου ΠΠ που έλαβε χώρα στο διάστημα 

μεταξύ 17 και 26 Σεπτεμβρίου του 1944. Πε-
ριλάμβανε μιας μεγάλης κλίμακας αεραποβα-
τική επιχείρηση, μετά από την απόβαση στη 
Νορμανδία, με σκοπό την έγκαιρη κατάληψη 
των γεφυρών του Ρήνου που βρίσκονταν κο-
ντά στην ομώνυμη ολλανδική πόλη, έτσι ώστε 
να διατηρηθούν ανέπαφες μέχρις συνένωσης 
με τις προελαύνουσες συμμαχικές δυνάμεις.

Οι σύμμαχοι επιδίωκαν, με την κατάληψη τέ-
τοιων γεφυρών ή περασμάτων, να παρακάμ-
ψουν την ισχυρή γερμανική αμυντική γραμμή 
Siegfried και να εισχωρήσουν γρήγορα στην κοι-
λάδα του Ρουρ, όπου βρισκόταν η βαριά βιομη-
χανική περιοχή των Γερμανών. Έτσι εκτιμούσαν 
ότι θα μπορούσαν να σταματήσουν την γερμανι-
κή «πολεμική μηχανή» και ότι θα επέσπευδαν την 
λήξη του πολέμου.

Πολύ καλή σύλληψη της ιδέας ενεργείας, 
που ανήκε στον Στρατηγό Μοντγκόμερι, αλλά 
πολύ δύσκολη στην εκτέλεση, όπως αποδεί-
χτηκε εκ των υστέρων. Το γενικό σχέδιο των 
αεραποβατικών επιχειρήσεων, πήρε την ονο-
μασία «Market Garden». Η αμερικανική 101 
αεραποβατική μεραρχία ανέλαβε την κατάλη-
ψη γεφυρών στην περιοχή του Έιντχοβεν, ενώ 
η επίσης αμερικανική 82 αεραποβατική με-
ραρχία ανέλαβε να εξασφαλίσει τα περάσμα-
τα στην περιοχή του Νέιμεγχεν. 

Οι γέφυρες του Άρνεμ, (μια οδική, μια σιδη-
ροδρομική και 1 πορθμείο), βρίσκονταν στο 
βορειότερο σημείο της ζώνης ενεργείας του 
βρετανικού ΧΧΧ Σώματος Στρατού το οποίο 
είχε σχεδιασθεί να προελάσει ανατολικά μέσα 
στη Γερμανία, σαν πρώτο κλιμάκιο της 2ης 
βρετανικής στρατιάς, εκμεταλλευόμενο την δι-
ατήρηση των ανέπαφων γεφυρών από τις αε-
ραποβατικές δυνάμεις, με τις οποίες θα έκανε 
συνένωση εντός δύο έως τριών ημερών από 
την ημέρα έναρξης της αεραποβατικής επιχεί-
ρησης.

Την κατάληψη των γεφυρών του Άρνεμ, 
που βρισκόταν 97 χιλιόμετρα πίσω από τις ε-
χθρικές γραμμές, την ανέλαβε η 1η βρετανική 
αεραποβατική μεραρχία, με διοικητή τον υπο-
στράτηγο Ρόι Έρκχαρτ συνεπικουρούμενη 
από ένα σύνταγμα ανεμοπτέρων και από την 
ανεξάρτητη πολωνική 1η ταξιαρχία αλεξι-
πτωτιστών.

Η μεραρχία περιλάμβανε δύο ταξιαρχίες α-
λεξιπτωτιστών, μια αερομεταφερόμενη ταξι-
αρχία (με ανεμοπλάνα), μια μοίρα πυροβολι-
κού, μονάδα μηχανικού, μονάδα εφοδιασμού-
μεταφορών, μονάδα υγειονομικού. Όλες οι μο-
νάδες είχαν πολεμική εμπειρία από επιχειρή-
σεις σε άλλα μέτωπα, αλλά η μεραρχία σαν 
σχηματισμός, για πρώτη φορά ανελάμβανε πο-
λεμική αποστολή με πλήρη συγκρότηση. Ο δε 
διοικητής της ανελάμβανε επίσης για πρώτη 
φορά διοίκηση μεραρχίας και το οξύμωρο 
ήταν, ότι τον έπιανε ναυτία όταν ταξίδευε με α-
εροπλάνο!

Οι Βρετανοί θεώρησαν ότι θα ήταν μια εύ-
κολη επιχείρηση, εκτιμώντας ότι ο αντίπαλος, 
είχε ήδη αποδιοργανωθεί υποχωρώντας μπρο-
στά στην προέλαση των συμμάχων. Οι εκτιμή-
σεις τους όμως ήταν λανθασμένες, γιατί βασί-
στηκαν σε λάθος πληροφορίες, οι οποίες ανέ-
φεραν για την περιοχή του Άρνεμ, ύπαρξη τμη-
μάτων επιστρατευμένων εφέδρων μεγάλης η-
λικίας, αμελητέας επικινδυνότητας για τους α-
λεξιπτωτιστές!

Για την ακρίβεια, οι πληροφορίες υπήρχαν 

για την ύπαρξη γερμανικών δυνάμεων και 
μάλιστα τεθωρακισμένων στην περιοχή, προ-
ερχόμενες και από την ολλανδική αντίσταση, 
αλλά δεν αξιοποιήθηκαν στο βαθμό που έ-
πρεπε. Η «ζέση» για την αεραποβατική επιχεί-
ρηση, συνεπήρε τους επιτελείς αξιωματικούς-
αλεξιπτωτιστές και δεν έδωσαν την βαρύτητα 
που έπρεπε στην ανάλυση των πληροφοριών. 
Ειδικότερα ήθελαν να αποδείξουν ότι μπο-
ρούν ν’ αναλάβουν αυτοδύναμα τέτοιες απο-
στολές! Εδώ έγινε το μεγάλο σφάλμα!

Στην πραγματικότητα η περιοχή του Άρνεμ 
είχε καθοριστεί από τους Γερμανούς σαν χώ-
ρος ανασυγκροτήσεως των εφεδρικών μονά-
δων τους που είχαν αποχωρήσει από την περι-
οχή του Ατλαντικού, ειδικά μετά την κατάληψη 
της Αμβέρσας από τους συμμάχους, αρχές Σε-
πτεμβρίου 1944. Στην περιοχή, δυτικά της πό-
λης, βρίσκονταν σταθμευμένες γερμανικές μο-
νάδες όλων των κλάδων, που αποτελούσαν 
μια μικτή δύναμη επιχειρήσεων, δυνάμεως 7 
ταγμάτων, με ένα στρατηγείο μετόπισθεν.

Κοντά στο Άρνεμ, ήταν εγκατεστημένο το 
στρατηγείο του διοικητή της γερμανικής Ομά-
δος Στρατιών Β το οποίο είχε σαν αποστολή την 
αναδιοργάνωση των σκορπισμένων μονάδων 
και την οργάνωση της άμυνας της περιοχής.

Επιπλέον βόρεια του Άρνεμ, είχαν συγκε-
ντρωθεί για αναδιοργάνωση, μονάδες του 
ΙΙου τεθωρακισμένου σώματος στρατού των 
SS, προερχόμενες από την 9η και 10η τεθω-
ρακισμένες μεραρχίες SS αντίστοιχα, μετά 
την διαφυγή τους από τον θύλακα του Φαλέ-
ζε. Ειδικά αυτές οι μεραρχίες ήταν καλά εκ-
παιδευμένες στην αντιμετώπιση αεραποβατι-
κών στρατευμάτων.

Για να γίνει πιο αντιληπτή η δυνατότητα 
αυτών των σχηματισμών, αρκεί να ειπωθεί ότι 
η 9η μεραρχία για παράδειγμα, διέθετε εκεί 
μια μηχανοκίνητη ταξιαρχία πεζικού, μια μοί-
ρα πυροβολικού, δύο αυτοκινούμενες πυρο-
βολαρχίες και μια ίλη αρμάτων. Εκτιμάται ότι 
η συνολική δύναμη των σχηματισμών SS έ-
φτανε τους 7.000 άνδρες, με βαρύ εξοπλι-
σμό!

Υπήρχαν και οι Ολλανδοί Ναζί όμως, που 
είχαν οργανωθεί, σε ένα τάγμα επιτήρησης 
των γερμανικών στρατοπέδων συγκέντρω-
σης της περιοχής μαζί με Ουκρανούς Να-
ζί,(για να μην ξεχνάμε την ιστορία). Υπήρχε α-
κόμη ένα ολλανδικό τάγμα πεζικού SS που 
εκπαιδευόταν σε μια κοντινή πόλη.

Επομένως τα πράγματα δεν ήταν τόσο εύ-
κολα όπως πίστευαν οι Βρετανοί αλεξιπτωτι-
στές πολλοί από τους οποίους είχαν πάρει 
στο φόρτο τους και προσωπικά αντικείμενα 
για «ώρες ανάπαυσης» που πίστευαν ότι θα 
ήταν αρκετές!

Η σχεδίαση της αεραποβατικής επιχείρη-
σης στο Άρνεμ, παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
ένα στρατιωτικό μελετητή. Λόγω της μεγάλης 
κλίμακας αεραπόβασης σε τρεις διαφορετικές 
περιοχές, εκτελούμενης από τρεις αντίστοιχα 
μεραρχίες, τα αεροπορικά μεταφορικά μέσα 
δεν ήταν διαθέσιμα για την εκτέλεση μιας και 
μοναδικής διαδρομής προς τον αντικειμενικό 
σκοπό της βρετανικής 1ης μεραρχίας. Αποφα-
σίστηκε λοιπόν η μεταφορά της σε τρεις δια-
δρομές, με εκτέλεση μιας διαδρομής ανά ημέ-
ρα.

Έτσι το σχέδιο επιχειρήσεων προέβλεπε:
Σε 1η φάση, (1η ημέρα):
Την ρίψη της 1ης ταξιαρχίας αλεξιπτωτι-

στών και την προσγείωση με ανεμοπλάνα της 
1ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας, μαζί με 
μια μοίρα πυροβολικού, λόχο μηχανικού και 
λόχο υγειονομικού. Μαζί τους, θα προσγειω-
νόταν και το τακτικό στρατηγείο της μεραρχί-
ας. Η προσγείωση των αερομεταφερομένων 
στρατευμάτων θα γινόταν στις ΖΠ «S» και «Z» 
αντίστοιχα (δείτε τον χάρτη παραπάνω), με 
σκοπό να εξασφαλίσουν τις υπόλοιπες σχε-
διασθείσες ΖΡ και ΖΠ για τις επόμενες ημέ-
ρες.

Η ταξιαρχία αλεξιπτωτιστών με τα τρία 
τάγματά της θα έπεφτε στην ΖΡ «Χ» και από 
εκεί, το κάθε τάγμα θα ακολουθούσε δικό του 
δρομολόγιο για να καταλάβει τις γέφυρες 
του Άρνεμ. Το 2ο τάγμα κινούμενο παράλλη-
λα με τις όχθες, θα έμπαινε στην πόλη θα α-
πέκοπτε τον κεντρικό δρόμο προς την οδική 
γέφυρα και θα εξασφάλιζε την σιδηροδρομι-

κή γραμμή και το πορθμείο που βρισκόταν α-
νάμεσά τους. (Αυτό το τάγμα, με διοικητή τον 
αντισυνταγματάρχη Φροστ τράβηξε το μεγα-
λύτερο βάρος της μάχης τελικά).

Το 3ο τάγμα θα έμπαινε στο Άρνεμ, θα βοη-
θούσε στην κατάληψη της οδικής γέφυρας σε 
συνεργασία με το 2ο τάγμα και θα καταλάμβα-
νε αμυντική διάταξη ανατολικά της πόλης. Το 
1ο τάγμα θα προχωρούσε βόρεια της σιδηρο-
δρομικής γραμμής και θα καταλάμβανε τα υ-
ψώματα βόρεια και βορειοδυτικά της πόλης. 
Μπροστά από αυτό το τάγμα θα προπορευό-
ταν εποχούμενη διμοιρία αναγνώρισης.

Σε 2η φάση (2η ημέρα)
Η 4η ταξιαρχία αλεξιπτωτιστών θα έκανε 

ρίψη στην ΖΡ «Υ». Τα τάγματα αυτής της ταξι-
αρχίας, θα ενίσχυαν και θα εξασφάλιζαν το α-
εροπρογεφύρωμα βόρεια και βορειοδυτικά 
της πόλης. Μαζί με αυτήν την ταξιαρχία, θα 
προσγειώνονταν με ανεμοπλάνα στην ΖΠ «Χ» 
μονάδα πυροβολικού και τα β’ κλιμάκια της 
1ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας, που θα 
προσγειωνόταν την 1η ημέρα.

Σε 3η φάση (3η ημέρα)
Η πολωνική ταξιαρχία αλεξιπτωτιστών θα 

έκανε ρίψη στην ΖΡ «Κ» νότια του ποταμού 
και καλύπτοντας την οδική γέφυρα, θα εξα-
σφάλιζε το αεροπρογεφύρωμα ανατολικά 
της πόλης, αφού θα συνενωνόταν πρώτα με 
την πυροβολαρχία της που θα προσγειωνό-
ταν στην ΖΠ «L».

Μετά την ολοκλήρωση των ρίψεων και 
των προσγειώσεων, η 1η αερομεταφερόμενη 
ταξιαρχία που μέχρι τότε ασφάλιζε τις ΖΡ και 
τις ΖΠ, θα αναδιπλωνόταν και θα εξασφάλιζε 
το δυτικό πλευρό του αεροπρογεφυρώματος, 
ενώ η 1η ταξιαρχία αλεξιπτωτιστών θα ανα-
διατασσόταν για να καλύψει τη νότια πλευρά 
του αεροπρογεφυρώματος.

Σε 4η φάση (4η-5η ημέρα)
Εκτέλεση συνένωσης με τα προελαύνοντα 

τμήματα του βρετανικού ΧΧΧ σώματος στρα-
τού. Στη συνέχεια η μεραρχία θα αποτελούσε 
ακολουθούσα δύναμη του παραπάνω σώμα-
τος.

Καθημερινά η μεραρχία θα ανεφοδιαζόταν 
απ’ αέρος με ρίψη εφοδίων και υλικών σε προ-
σχεδιασμένες ΖΡ εφοδίων «L» και «V».

Λόγω της ανησυχίας των αεροπόρων για ύ-
παρξη αντιαεροπορικών όπλων στην περιοχή, 
όλες οι ΖΡ και ΖΠ σχεδιάστηκαν μακριά από τις 
γέφυρες (ειδικά οι ΖΡ και ΖΠ της 1ης ημέρας), 
σε αποστάσεις πάνω από 13 χιλιόμετρα. Επίσης 
η ανάγκη εξασφάλισης ΖΡ εφοδίων για την δύ-
ναμη, οδήγησε τους επιτελείς στην σχεδίαση α-
εροπρογεφυρώματος του οποίου η περίμετρος 
έφτανε τα 29 χιλιόμετρα και περίκλειε όλη την 
πόλη του Άρνεμ!

Εύκολο στα χαρτιά, αλλά διαφορετικά κύ-
λησαν τα πράγματα στην πράξη! Η κακή πλη-
ροφόρηση και οι κακές επικοινωνίες, (μάλλον 
καθόλου επικοινωνίες στο τέλος) τόσο στο ε-
σωτερικό της μεραρχίας, όσο και με τα προϊ-
στάμενα κλιμάκια, οδήγησαν σε παταγώδη α-
ποτυχία της επιχείρησης, με μεγάλες απώλει-
ες σε προσωπικό και υλικό!

Οι δυνάμεις συνένωσης δεν ήλθαν ποτέ! 
Το ΧΧΧ σώμα στρατού «κόλλησε» σε αγώνα 
τριβής και καθυστέρησε, μέσα από λάθος ε-
κτιμήσεις και αποφάσεις! Μετά από 9 ημέρες 
αγώνα, (πολύ περισσότερες απ’ αυτές που εί-
χαν υπολογιστεί) περικυκλωμένη από ισχυρές 
γερμανικές δυνάμεις και με ενισχύσεις τους 
που συνεχώς κατέφθαναν, η μεραρχία ανα-
γκάσθηκε να διαφύγει ακολουθώντας σχέδιο 
εκκένωσης, αφήνοντας πίσω 1.485 νεκρούς, 
6.525 συλληφθέντες και αγνοούμενους. Κα-
τόρθωσαν να διαφύγουν 3.910 άνδρες συνο-
λικά. Η 1η βρετανική αεραποβατική μεραρχία 
ποτέ δεν «συνήλθε», μετά την απώλεια των 
3/4 της δύναμής της (περίπου 11.500 άνδρες 
μαζί με τους Πολωνούς και τα πληρώματα 
των ανεμοπλάνων).

Στο πεδίο της μάχης υπήρξαν δείγματα αν-
δρείας και από τις δύο αντίπαλες πλευρές. 
Δύο διοικητές ταξιαρχίας , οκτώ διοικητές 
ταγμάτων, και 26 διοικητές λόχων, έμειναν 
για πάντα εκεί.

Κάθε χρόνο, τον Σεπτέμβριο, όσοι ακόμα 
είναι ζωντανοί από τους βετεράνους της μά-
χης, συγκεντρώνονται για να τιμήσουν τους 
νεκρούς τους εκεί στον χώρο που άφησαν 
την τελευταία τους πνοή.

(Περιληπτική δημοσίευση από το πρωτότυπο)
Πηγή: Εφημερίδα των ειδικών δυνάμεων : https://
tolmwnnika.blogspot.com/

μό. Τα κύρια αίτια της αποτυχίας του ΚΚΕ να καταλά-
βει την εξουσία δια των όπλων ήσαν:

α. Η έναρξη του αγώνος αποφασίσθηκε όχι λόγω 
ωριμάνσεως των κοινωνικών συνθηκών, αλλά 
λόγω της εξασφαλίσεως της υποστηρίξεως των 
ανατολικών κρατών, χωρίς την οποία δεν ήταν δυ-
νατό να ξεκινήσει το αντάρτικο. 

β. Η εθνική συνείδηση του Ελληνικού λαού απο-
δείχτηκε πολύ ισχυρότερη της ταξικής. Ποτέ δεν 
πραγματοποιήθηκε η μαζική λαϊκή προσχώρηση 
στις τάξεις του ΚΚΕ, με την οποία προσδοκούσε την 
επικράτησή του.

γ. Αποδείχθηκε λανθασμένη η επιλογή των διοικη-
τών των μονάδων, του αυτοαποκαλούμενου «Δημο-
κρατικού Στρατού», με βάση τη κομματική τους αφο-
σίωση και όχι τις στρατιωτικές τους ικανότητες.

δ. Η ύπαρξη του «Πολιτικού Επιτρόπου» στις μονά-
δες ως συνδιοικητού δημιούργησε διενέξεις και σύγχυ-
ση αρμοδιοτήτων.

ε. Η τυφλή υποταγή στις διαταγές της κομματικής ιε-
ραρχίας οδήγησε σε τραγικά στρατιωτικά σφάλματα. 

στ. Η βίαιη στρατολόγηση νεαρών αγοριών και κορι-
τσιών ήταν αντίθετη με τις παραδοσιακές αρχές της 
Ελληνικής κοινωνίας. 

ζ. Η βίαιη αποστολή 28.000 παιδιών στις ανατολι-
κές χώρες προκάλεσε την παγκόσμια αγανάκτηση. 

η. Η μετατροπή των ανταρτικών μονάδων σε τακτι-
κές υπήρξε μεγάλο στρατηγικό και τακτικό σφάλμα. 

θ. Η απόφαση της 5ης Ολομέλειας του ΚΚΕ τον 
Ιανουάριο του 1949 για την αυτονόμηση της Μα-
κεδονίας υπήρξε αντίθετη με το γενικό αίσθημα 
του Ελληνικού λαού.

ι. Ο Ελληνικός Στρατός αποδείχθηκε κατά πολύ 
ανώτερος του «Δημοκρατικού Στρατού», σε όλα τα 
επίπεδα.

Το Δια Ταύτα 
Οι νεκροί του τριετούς αδελφοκτόνου πολέμου ξεπέ-

ρασαν τις 120.000, περισσότεροι από τις συνολικές 
απώλειες του ελληνικού στρατού στους Βαλκανικούς 
Πολέμους, την Μικρασιατική Εκστρατεία και τον Πόλεμο 
του ‘40. Οι εκτεταμένες υλικές καταστροφές καθυστέ-
ρησαν δραματικά την ανασυγκρότηση της πατρίδος μας. 

Ο Μάρκος Βαφειάδης1 στο βιβλίο του «Αποστολή 
στα Ουράλια», υποστηρίζει ότι: «Ο Στάλιν τούς είπε το 
σωστό θα ήταν να συμμετάσχουν στις εκλογές. Τούς 
έδωσε την συμβουλή που ήθελαν, δεν τούς υποχρέωσε, 
όμως να την ακολουθήσουν. Όμως ακριβώς αυτό δεν 
έκαναν». Δεν υπήρχε καμμιά περίπτωση ο Ζαχαριάδης 
να ενεργούσε αντίθετα στις επιθυμίες του Στάλιν, 
όταν αποφάσισε την αποχή από τις εκλογές, υιοθετώ-
ντας την κήρυξη του ένοπλου αγώνος για την κατά-
ληψη της εξουσίας. Για την ολέθρια αυτή απόφαση 
φέρει ακέραια την ευθύνη. Ο φοβερός αυτός πόλε-
μος δεν έγινε για τον «σοσιαλιστικό μετασχηματισμό» 
της κοινωνίας, αλλά για την επιβολή της «δικτατορίας 
του προλεταριάτου». Της προσωπικής δηλαδή δικτα-
τορίας του Ζαχαριάδη και των συντρόφων του, στα 
πρότυπα της διακυβερνήσεως του Στάλιν, η οποία 
στηριζόταν στον απόλυτο τρόμο, την καταπάτηση 
των ατομικών ελευθεριών και την καταρράκωση της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Εάν επικρατούσε το ΚΚΕ, 
η χώρα μας θα καθίστατο δορυφόρος της Σοβιετικής 
Ένωσης και τηρουμένων των αναλογιών θα είχε με-
τατραπεί σε μια δεύτερη «Αλβανία».

Ο Ελληνικός Στρατός πολέμησε κατά των κομμουνι-
στών ανταρτών, προκειμένου να διαφυλάξει τις ελευ-
θερία της πατρίδος και τις αξίες του έθνους μας, υπα-
κούοντας στις εντολές της εκλεγμένης κυβερνήσεως 
της χώρας. Οι πρόγονοι μας, κινούμενοι από αγνό πα-
τριωτισμό, ακολούθησαν την οδό της τιμής και του χρέ-
ους, επιδεικνύοντας απαράμιλλη γενναιότητα και αντο-
χή. Η γενιά των πατεράδων μας, δικαιώθηκε από το 
χρόνο και την ιστορία αφού απέτρεψε να επιβληθεί στη 
χώρα μας κομμουνιστική δικτατορία, διατηρώντας την 
πατρίδα μας στις χώρες των ελευθέρων κοινοβουλευτι-
κών δημοκρατιών.

Ο Μάρκος Βαφειάδης (Ερζερούμ Μικράς Ασίας 
1906-Αθήνα 1992) υπήρξε ηγετικό στέλεχος του ΚΚΕ 
και επικεφαλής του «Δημοκρατικού Στρατού» μέχρι το 
1949, οπότε και απομακρύνθηκε από τον Ζαχαριάδη τον 
Ιαν. του 1949. Στην συνέχεια διαγράφηκε από μέλος του 
ΚΚΕ και εξορίσθηκε στην Σοβιετική Ένωση. Επέστρεψε 
στην Ελλάδα το 1983 και εξελέγη βουλευτής επικρατεί-
ας με το ΠΑΣΟΚ.

Η Μάχη του Γράμμου 
(24-29 Αυγ 1949)
συνέχεια από τη σελ. 1

Η μάχη  
του Άρνεμ



8 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

•	 Το προπονητικό πρόγραμμα εκτελείται σε εθελοντική βάση και έχει ως σκοπό την κάλυψη δύο στόχων:
	 ➣	 Την αύξηση και διατήρηση της φυσικής κατάστασης των συμμετεχόντων.
	 ➣  Την προετοιμασία των αθλητικών Ομάδων για την συμμετοχή τους σε στρατιωτικούς αθλητικούς 

αγώνες εφέδρων σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. 
•	 Δύναται να καλύψει ένα μεγάλο μέρος των απαιτήσεων  των διεθνών στρατιωτικών αγώνων 

Cambrian patrol, των διασυμμαχικών αγώνων εφέδρων στα πλαίσια του ΝΑΤΟ CIOR αλλά και λοιπών δι-
εθνών αγώνων εφέδρων που διοργανώνονται από άλλες χώρες.
•	 Το εκπονούμενο πρόγραμμα, αποτελείται από 2 μέρη. Το πρώτο μέρος παρουσιάζει την γενική αθλητική 

δραστηριότητα του συνόλου των συμμετεχόντων σε ημερολογιακή σειρά, ενώ το δεύτερο μέρος αποτελείται 
από δραστηριότητες ενισχυτικής προπόνησης και προετοιμασίας αθλητικών ομάδων για συμμετοχή σε στρα-

τιωτικούς αθλητικούς αγώνες. 
•	 Ο χώρος διδασκαλίας των θεωρητικών αντικειμένων, καθώς και των προπονήσεων βελτιώσεως φυ-

σικής καταστάσεως και οι λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων υπαίθρου θα κοινοποιούνται σε όσους δηλώ-
νουν συμμετοχή.
•	 Υπενθυμίζεται η υποχρέωση υποβολής υπευθύνου δηλώσεως εθελοντικής συμμετοχής με την προϋπόθεση ι-

ατρικών γνωματεύσεων.
•	 Η διαδικασία συμμετοχής σε αγώνες ρυθμίζεται με οδηγίες της Λέσχης κατά περίπτωση.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.lki.gr  
ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ https://www.facebook.com/groups/187276824943544/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2019 - ΟΔΗΓΙΕΣ

2019
Α/Α Αντικείμενο Εκδήλωσης Τοποθεσία Xρόνος Υπεύθυνος Εκδήλωσης Παρατηρήσεις

1 Απελευθέρωση Αθηνών Ιερός Βράχος Ακροπόλεως – Μνημείο Αγνώστου 
Στρατιώτη

12 Οκτωβρίου Περιφέρεια

2 Επέτειος 28ης Οκτωβρίου Μητροπολιτικός Ναός – Μνημείο Αγνώστου 
Στρατιώτη

28 Οκτωβρίου Περιφέρεια

3 Εκδήλωση Ιερού Λόχου 
Μνημόσυνο Χριστόδουλου Τσιγάντε

Μνημείο Ιερού Λόχου Πεδίον του Άρεως 31 Οκτωβρίου ΓΕΣ 
13η ΔΕE

Αναμένεται έγκριση του ΓΕΣ.

4 Μνημόσυνο πεσόντων Βρετανών και γενικώς 
αποστολών Κοινοπολιτείας στην Ελλάδα

Βρετανικό κοιμητήριο Κοινοπολιτείας Παλαιού 
Φαλήρου

1η Κυριακή Νοεμβρίου Βρετανική Πρεσβεία

5 Μνημόσυνο πεσόντων κατά τα Δεκεμβριανά Πρώην στρατόπεδο Μακρυγιάννη 1ο δεκαήμερο Δεκεμβρίου Σύνδεσμος Αποστράτων 
Αστυνομικών Αθηνών

2020
Α/Α Αντικείμενο Εκδήλωσης Τοποθεσία Χρόνος Υπεύθυνος Εκδήλωσης Παρατηρήσεις

1 Μάχη Αγ. Βασιλείου Λεωνιδίου Λεωνίδιο Δήμου Νότιας Κυνουρίας  
Μνημείο πεσόντων

Τέλος Ιανουαρίου Δημοτική Ενότητα Λεωνιδίου Θα καταβληθεί προσπάθεια 
ομαδικής κινήσεως με λεωφορείο, 
αν υπάρξει συμμετοχή. Θα 
ακολουθήσει ενημερωτικό μόλις 
οριστικοποιηθεί η ημερομηνία.

2 Επιμνημόσυνη δέηση Ιωάννη Τσιγάντε και μέλη 
της Μ.Ο. «Μίδας 614»

Συμβολή Λεωφόρου Πατησίων και Αλεξάνδρας 
ή κέντρο Αθηνών

Ιανουάριο ή Απρίλιο Δήμος Αθηναίων 
ή Λέσχη

Εξαρτάται από την αποδοχή από 
την Δημοτική Αρχή της προτάσεως 
Λέσχης για εκ περιτροπής 
ομαδοποιημένο εορτασμό στα 
μνημεία περιοχής κέντρου Αθηνών

3 Κοπή Βασιλόπιτας 
Συνεστίαση

ΛΑΕΔ 9 Φεβρουαρίου Λέσχη Ενημέρωση μελών-φίλων της 
Λέσχης, μέσω εφημερίδας, 
ιστολογίου και  στις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
•	Πλέον των όσων αναγράφονται για την καλυπτόμενη περίοδο από τον παραπάνω πίνακα επετείων και εκδηλώσεων, τελούνται και άλλες για τις οποίες οι υπεύθυνοι 

οργανωτές, αποστέλλουν προσωπικές προσκλήσεις προς μέλη της Λέσχης.
• Επί πλέον στα πλαίσια ενεργού συνεργασίας με άλλους Συλλόγους, ενδέχεται να προστεθούν δραστηριότητες επετειακών εκδηλώσεων.
• Λεπτομερή ενημερωτικά θα αποστέλλονται μόλις εκδίδονται ή οι διοργανωτές ενημερώνουν την Λέσχη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

«Ιστορία από πρώτο χέρι»
Αποσπάσματα από το ημερολόγιο του Ριμινίτη 

πολεμιστή Υποστρατήγου ε.α. Παπαδοπούλου Δη-
μητρίου Τάξεως 1947Α´ (1925-2015). Ευγενική 
προσφορά της κόρης του Αναστασίας Παπαδοπού-
λου Ραψομανίκη.

75η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ
Η μάχη του Ρίμινι ήταν μια στρατιωτική αναμέ-

τρηση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κατά την οποία 
δοξάστηκαν τα ελληνικά όπλα με την θρυλική ΙΙΙ Ελ-
ληνική Ορεινή Ταξιαρχία (ΙΙΙ ΕΟΤ) και διεξήχθη από 
τις 13 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 1944.

«Η συγκρότηση της ΙΙΙης Ελληνικής Ορεινής Ταξι-
αρχίας (ΙΙΙ ΕΟΤ) Μέσης Ανατολής έγινε μετά το στα-
σιαστικό κίνημα της 6ης Απριλίου 1944 και την διά-
λυση της Ιης Ελληνικής Ταξιαρχίας Μ.Α. η οποία είχε 
ήδη συμμετάσχει επιτυχώς σε όλες τις πολεμικές α-
ποστολές της κατά τη διάρκεια αμύνης και επιθέσε-
ως στην ιστορική μάχη του Ελ Αλαμέιν και της προ-
ελάσεως της μέχρι της τελευταίας αμυντικής γραμ-
μής Ελ Αγκέιλα του Ρόμμελ στην Βεγγάζη, στη ζώνη 
μάχης της 8ης Βρετανικής Στρατιάς με διοικητή τον 
στρατηγό Μοντγκόμερυ.

Τον Ιούνιο του 1944 οι περισσότεροι της Ιης Ελ-
ληνικής Ταξιαρχίας Ελ Αλαμέιν, συμμετείχαμε στην 
νεοσυγκροτηθείσα ΙΙΙη Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία η 
οποία είχε ενταχθεί στην 8η Βρετανική Στρατιά, α-
ποτελούμενη από τρία τάγματα πεζικού, με διοικητή 
τον Συνταγματάρχη Θρασύβουλο Τσακαλώτο.

Την 2α Αυγούστου 1944 σε επιθεώρηση της Τα-
ξιαρχίας ο Αρχιστράτηγος Μέσης Ανατολής Πάτζετ 

δήλωσε «Δεν θα ήθελα να είμαι αντίπαλος της ΙΙΙης 
Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας. Μη λησμονείτε ότι 
κρατείτε στα χέρια σας την τιμή και το μέλλον της 
Ελλάδος». Ο διοικητής της Ταξιαρχίας απάντησε «Η 
Ταξιαρχία δια της πίστεως της εις την νίκην και το 
άγος της Μέσης Ανατολής θα αποπλύνει και τους ε-
χθρούς της Ελλάδος θα καταπλήξει».

Μετά από εντατική εκπαίδευση στο Λίβανο και 
στη Συρία στις 5 Αυγούστου 1944 καταφερθήκαμε 
με το υπερωκεάνιο Ρουίς από το λιμάνι της Χάιφας 
στο λιμάνι του Τάραντα Ιταλίας όπου στις 11 Αυγού-
στου μας υποδέχθηκε ο Νεοζηλανδός Στρατηγός 
Μπέρναρντ Φράιμπεργκ.

Από εκεί μεταφερθήκαμε σιδηροδρομικώς στο 
χωριό Κατόλικα, 20 χιλιόμετρα νοτίως του Ρίμινι. 
Στις 26/27 Αυγούστου 1944 η Ταξιαρχία μας εντά-
χθηκε στην Καναδική Μεραρχία. 

Την 8η προς 9η Σεπτεμβρίου η Ταξιαρχία αντικα-
τέστησε την 3η Καναδική Ταξιαρχία στην περιοχή 
του Ριτσιόνε. Την στιγμή της αντικαταστάσεως, η 
Ταξιαρχία μας δέχθηκε την επίθεση των Γερμανών, 
την οποία και απέκρουσε. Το βράδυ της 10ης Σε-
πτεμβρίου βρέθηκε κάτω από νέα επίθεση των Γερ-
μανών την οποία και πάλι απέκρουσε επιτυχώς. Στη 
μάχη αυτή σκοτώθηκε ο Ταγματάρχης Πυροβολικού 
Στεφανάκης.

Από τις 13 Σεπτεμβρίου η Ελληνική Ταξιαρχία πέ-
ρασε στην αντεπίθεση υποστηριζομένη από το πυ-
ροβολικό και τα τεθωρακισμένα των Συμμάχων. 
Παρά το γεγονός ότι η αντίσταση των Γερμανών 
ήταν πολύ ισχυρή, στις 15 Σεπτεμβρίου η Ταξιαρχία 

επιτέθηκε και κατέλαβε το αεροδρόμιο μετά 
από τριήμερη μάχη. Ακόλουθα και η πόλη του 
Ρίμινι κατελήφθη στις 09.00 της 21ης Σεπτεμ-
βρίου 1944 με την Ταξιαρχία να εισέρχεται 
πρώτη στην πόλη, να υψώνει την Ελληνική 
σημαία στο Δημαρχεί και ο Δήμαρχος να πα-
ραδίδει με πρωτόκολλο παράδοσης την πόλη. 
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έγινε στο ίδιο 
σημείο τελετή, με την παρουσία αντιπροσω-
πειών της Ελληνικής Ταξιαρχίας και των Κα-
ναδικών και Νεοζηλανδικών μονάδων, για να 
αποδοθούν τιμές στην πολεμική σημαία του ΙΙ Τάγ-
ματος που εισήλθε πρώτο στην πόλη. Από το γεγο-
νός αυτό, η ΙΙΙ ΕΟΤ ονομάσθηκε Ταξιαρχία Ρίμινι.

Η μεγάλη αυτή νίκη χαιρετίστηκε από την ηγεσία 
των συμμαχικών δυνάμεων. Ο διοικητής των συμμα-
χικών στρατευμάτων Στρατηγός Αλεξάντερ έγραψε 
«Οι Έλληνες πολεμιστές πέτυχαν όλους τους ΑΝΣΚ 
της Στρατιάς. Ήμουν ευτυχής γιατί η επιτυχία αυτή 
είχε τόσο έγκαιρα λαμπρύνει τα πεπρωμένα της η-
ρωικής αυτής χώρας, που ήταν η μόνη μαχομένη 
σύμμαχος στο πλευρό μας σε στιγμές ζοφερές και 
γιατί μια νέα νίκη στην Ιταλία είχε προστεθεί στη 
δόξα που αποκτήθηκε στα βουνά της Αλβανίας». Ο 
Αρχιστράτηγος Μέσης Ανατολής Πάτζετ σε τηλε-
γράφημα του έγραψε «επιτελέσατε πολλά για την τι-
μήν της Ελλάδος»

Ο Αντιστράτηγος Μπέρναρντ Φράιμπεργκ Διοικη-
τής 2ας Νεοζηλανδικής Μεραρχίας εξέδωσε ειδική 
Ημερησία Διαταγή επί τη αναχωρήσει της ΙΙΙ ΕΟΤ 
από την Ιταλία, λέγοντας ότι ήταν τιμή τους που η 

Ταξιαρχία ετέθη υπό την διοίκησή τους, εξαίροντας 
την δράση της στα πεδία των μαχών Ελλάδος, Κρή-
της και Αλαμέιν και ενισχύθηκε περαιτέρω με τους 
κοινούς αγώνες στην Ιταλία. «Δια των κατορθωμά-
των σας εις Ρίμινι και Ρουβίκωνα προσθέσατε έτι μια 
νέαν σελίδα εις την ένδοξον ιστορία του Στρατού 
σας, εφάνητε αντάξιοι των μεγάλων παραδόσεων 
του Έθνους το οποίον ανέκαθεν επίστευσεν ότι η Ε-
λευθερία σημαίνει Ευτυχία».

Τέλος ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Γεώργιος 
Παπανδρέου είπε ότι «το έθνος είναι υπερήφανον 
δια τα ηρωικά τέκνα του. Όταν έλθει η ώρα του απο-
λογισμού δια τον σημερινόν επικόν αγώνα της αν-
θρωπότητος εναντίον των βαρβάρων, η Ορεινή Τα-
ξιαρχία θα βρίσκεται μεταξύ των πρώτων στην καρ-
διά των Ελλήνων και τας δέλτους της Ελληνικής Ι-
στορίας».

Οι συνολικές απώλειες της Ταξιαρχίας στις εννιά 
ημέρες που διήρκεσε η μάχη του Ρίμινι ανήλθαν σε 
116 νεκρούς (10 αξιωματικοί και 106 οπλίτες) και 
316 τραυματίες (23 αξιωματικοί και 293 οπλίτες).»


