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ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αντγου ε.α. Κωνσταντίνου Καλαντζή
Μ

ετά από τριάντα ένα χρόνια υπηρεσίας στις Ειδικές Δυνάμεις και δεκαπέντε χρόνια στο Δ.Σ. της
Λέσχης μας, ως πρόεδρος, νομίζω ότι είναι πλέον καιρός να αποσυρθώ.
Στην απόφαση αυτή, οδηγήθηκα όχι από κάποιο ιδιαίτερο λόγο, αλλά διότι πιστεύω ότι νεότεροι συνάδελφοι με όρεξη και όραμα, θα πρέπει να συνεχίσουν
το τόσο σημαντικό έργο της Λέσχης μας.
Ως γνωστόν, τη Λέσχη μας την ίδρυσαν καταξιωμένοι Στρατηγοί, για να μην ξεχασθούν ποτέ οι ήρωες Ιερολοχίτες και Καταδρομείς, οι οποίοι με τους αγώνες
τους και τη ζωή τους, έγραψαν σελίδες δόξης στη νεώτερη ιστορία της πατρίδος μας.
Βεβαίως, πολύ φοβάμαι, ότι με την απόσταση του
χρόνου και τις σημερινές συνθήκες που βιώνουμε ως
κοινωνία και ως άτομα, άλλαξαν οι προτεραιότητες
και ξεχνάμε το χρέος μας προς τους ήρωές μας και την
Πατρίδα.
Γι’ αυτό, κάνω έκκληση προς όλους τους συναδέλ-

φους Καταδρομείς, να μην αφήσουμε τη Λέσχη μας
να περιέλθει σε περιπέτειες ή και ακόμη να διακόψει
τη λειτουργία της, γιατί θα είναι όνειδος για όλους
μας και στίγμα για τις ένδοξες και τιμημένες Ειδικές
Δυνάμεις, τις οποίες χαρακτηρίζει ο εθελοντισμός και
το ακατάλυτο καταδρομικό πνεύμα της προσφοράς
και του αλτρουϊσμού.
Με τις σκέψεις αυτές, θέλω να ευχαριστήσω το Θεό
που μου έδωσε υγεία, δύναμη και τύχη να ανταποκριθώ σε ό,τι Αυτός μου επιφύλαξε στη ζωή μου.
Επίσης, να ευχαριστήσω τα μέλη του Δ.Σ. για τη
βοήθεια και στήριξη που μου παρείχαν αμέριστα.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο σεβαστό Στρατηγό Παπαδόπουλο Γεώργιο, την ψυχή της Λέσχης, γιατί για
περισσότερα από τριάντα χρόνια, προσφέρει εξαιρετικό και τεράστιο έργο. Ομοίως, τον Υπγο Γεωργαντά
Κων/νο, αντιπρόεδρο της Λέσχης, για την επί εικοσαετία προσφορά του και την ουσιαστική βοήθεια προς
το πρόσωπό μου.

Ευχαριστώ πολύ το ΓΕΣ, το οποίο δια των Σχηματισμών και Μονάδων του, ήταν αρωγός σε κάθε αίτημά
μας.
Την ΔΕΔ και τις Μονάδες των Ειδικών Δυνάμεων,
γιατί ήταν πάντα δίπλα μας.
Την ΕΑΑΣ και τα αδελφά σωματεία, για την άριστη
συνεργασία που είχαμε, όπου και όποτε χρειάστηκε.
Τις Δημόσιες-Δημοτικές και Αστυνομικές Αρχές, για
τη συμβολή τους και τις διευκολύνσεις που μας παρείχαν κάθε φορά που ζητούσαμε τη συνδρομή τους
στους χώρους των εκδηλώσεών μας.
Τέλος, να ευχαριστήσω όλα τα μέλη και φίλους της
Λέσχης, για τη συμπαράσταση που μας παρείχαν σε
κάθε δυσκολία και την τιμή να μας εμπιστευθούν επανειλημμένα, τα της διαχείρισης της Λέσχης.
Τελειώνοντας, εύχομαι υγεία σε όλους και στη Λέσχη μας, να συνεχίσει πολλά-πολλά χρόνια ακόμη,
για να θυμίζει την ιστορία μας και να τιμά τους αθάνατους νεκρούς μας.

ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΣΙΓΑΝΤΕ
Του Κων/νου Μ. Τουρναβίτη*
ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Γ

ια το πολεμικό και γεοπολιτικό αποτέλεσμα του Ιερού Λόχου της Μέσης
Ανατολής και του Αιγαίου έχουν γραφεί
πολλά απο ιστορικούς αλλά κυρίως από
τους ίδιους τους πρωταγωνιστές Ιερολοχίτες.
Σήμερα όμως είναι και πάλι επίκαιρο
όχι μόνον το μήνυμα ομοψυχίας και ενότητας που διέχυσε ο αείμνηστος Χριστόδουλςο Τσιγάντες, αλλά η διοικητική
του ικανότητα να πείσει να τον ακολουθήσουν υπό την Ελληνική Σημαία άπαντες όσοι άκουσαν το προσκλητήριό του.
Μέσα σε ένα πολιτικό περιβάλον όπως
αυτό του Καΐρου εκείνη την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, που τα πάθη του
Εθνικού διχασμού είχαν αναζωπυρωθεί,
ο Χριστόδουλος Τσιγάντες έκανε την
υπέρβαση να στρατολογήσει ως Ιερολοχίτες όλους. Όλους μάλιστα, ανεξάρτητα
από τους εθνοκτόνους διαχωρισμούς.
Αυτό το μήνυμα σήμερα με τα δεινά
που ήδη μας περιβάλουν έχουμε ιερά

υποχρέωση να το διαδόσουμε πρός πάσα κατεύθυνση. Ο Ιερός Λόχος πέρα
από την ουσιαστική απελευθέρωση και επανάκτηση
ύστερα από χιλιάδες έτη των
Δωδεκανήσων, αλλά και την
απελευθέρωση όλων των
νήσων κα νησίδων του Αιγαίου, μας δείχνει διαχρονικά
ποια πρέπει να είναι η “πολιτεία” μας.
Από τα ανωτέρω απορρέει η δική μας
υποχρέωση να διατηρήσουμε άσβεστη
την φλόγα της Λέσχης Καταδρομέων και
Ιερολοχιτών. Για τρεις κυρίως λόγους:
Α’ Γιά την διατήρηση, συντήρηση και
ανάδειξη των Μνημείων του Ιερού
Λόχου ως αποδεικτικών στοιχείων της
έμπρακτης Εθνικής κυριαρχίας μας στα
3200 νησιά και νησίδες μας. Εν όψει της
ανακήρυξεως της ΑΟΖ προκύπτει νέα
νομική πλέον αναγκαιότητα.
Β’ Για την διάδοση του ενωτικού πνεύ-

ματος για το καλό της πατρίδας που διακατείχε την ανεπανάληπτη αυτή μονάδα του
Ελληνικού Στρατού. Ειδικά
τώρα που οι εχθροί μας προσπαθούν να μας διχάσουν για
πολλοστή φορά στην πολυχιλιετή Ιστορία μας ως Έθνος.
Γ’ Για τον ευρύτερο συμβολισμό και την μετάδοση προς
τις νεότερες γεννιές, την διατήρηση
όλων των ιστορικών αρχείων, των ντοκουμέντων και των κειμηλίων του Ιερού
Λόχου, την άμεση σύνδεσή των όλων
αυτών με τους ΛΟΚ και τις Ειδικές Δυνάμεις σήμερα.
Για να συνεχίσουν όμως όλα αυτά να
υπάρχουν και να διαιωνίζονται, εμείς
έχουμε την ευθύνη να πλαισιώσουμε
την Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, απόστρατοι και έφεδροι. Στο προσκλητήριο αυτό δεν μας καλούν άτομα
αλλά η Πατρίδα.

Διότι Εύζωνοι – Καταδρομείς υπήρχαν,
υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα σ’
αυτόν εδώ τον τόπο, υπερασπιζόμενοι
την Ελευθερία στην Ελληνική χερσόνησο, τις Εστίες και τις οικογένειες των
Ελλήνων.
Εύζωνοι είναι οι ευ (καλά) ζωσμένοι –
τον θώρακα, το όπλον, το ξίφος και το
δόρυ, όπως αποκαλούνται οι Μυρμηδόνες στην Ιλιάδα, οι καταδρομείς τρόπον
τινά της προϊστορικής αυτής εποχής,
διότι είχαν και την απαράμιλλη εκπαίδευση στις τακτικές μάχης, ώστε χωρίς
αυτούς δύσκολα ξεκίναγε μια νικηφόρα
πολεμική αναμέτρηση.
Η ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΔΙΔΕΙ ΜΕΓΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ.
* Ο Κων/νος Τουρναβίτης είναι Καθηγητής
Φυσικής Αγωγής – προπονητής ξιφασκίαςΈφεδρος λοχίας Ειδικών Δυνάμεων - Μέλος
Δ.Σ. Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών
Διατηρεί ατομική επιχείρηση με πολλές δραστηριότητες.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2015, ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ, ώρα 11.00 (ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ)
στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ της ΕΑΑΣ (Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού)
Oδός Χαριλάου Τρικούπη 18Α & Ακαδημίας
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Πλήρωσαν την συνδρομή τους
Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ή ΙΔΙΩΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Υποστράτηγος
Έφ. Ταγ/ρχης
Αντιστράτηγος
Αντιστράτηγος
Υποστράτηγος
Αντιστράτηγος
Κ/Δ
Συντ/ρχης

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΥΦΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΥΒΑΣ ΒΑΪΟΣ
ΚΟΡΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΜΜΑΝ.
ΜΑΝΤΑΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
90,00

9.
10.
11.
12.
13.

Αντ/ρχης
Αντιστράτηγος
Λοχαγός
Συντ/ρχης
Έφ. Λοχίας

ΜΑΡΚΑΝΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡ.
ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ.
ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓ.
ΠΙΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

30,00
30,00
30,00
30,00
60,00

14.
15.
16.
17.

Λοχαγός
Ταγ/ρχης
Κυρία
Έφ. Ανθλγός

ΣΙΑΡΑΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

30,00
30,00
30,00
45,00

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Έφ. Ανθλγός
Αντιστράτηγος
Έφ. Λοχίας
Αντιστράτηγος
Κ/Δ
Έφ. Λοχίας
Κυρία
Κυρία
Καθηγητής ΑΕΙ
Έφ. Λοχίας
Ιατρός Καθηγ.
Κύριος
Συντ/ρχης
Κύριος
Κύριος
Κυρία

ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.
ΒΛΑΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΥΣ.
ΚΥΡΚΙΛΗ ΡΙΡΗ
ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓ.
ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΟΥΓΚΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡ.
ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘ.
ΚΟΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚ.
ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗ ΦΑΝΗ

30,00
40,00
40,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
90,00

Για έτος 2015
Για έτος 2014
Για έτος 2014
Για έτος 2015
Για έτος 2015
Για έτος 2015
Για έτος 2014
Για έτη 2013,
2014 & 2015
Για έτος 2015
Για έτος 2015
Για έτος 2015
Για έτος 2015
Για έτη 2013
& 2014
Για έτος 2015
Για έτος 2015
Για έτος 2015
Εγγραφή
& Συνδρομή 2015
Για έτος 2015
Για έτος 2015
Για έτος 2015
Για έτος 2014
Για έτος 2015
Για έτος 2015
Για έτος 2015
Για έτος 2015
Για έτος 2014
Για έτος 2014
Για έτος 2014
Για έτη 2015
Για έτη 2015
Για έτη 2014
Για έτος 2015
Για έτη 2013,
2014, 2015

Σημείωση: Αναγράφονται μόνον όσοι κατέβαλαν τη συνδρομή τους κατά το τρέχον
διάστημα μέχρι 16 Φεβρουαρίου 2015, ημερομηνία επιδόσεως της ύλης για εκτύπωση.
Ο Ταμίας
Ευάγγελος Γατσούλης

Συνταγματάρχης ε.α.

TA NEA THΣ ΛEΣXHΣ
KATAΔPOMEΩN & IEPOΛOXITΩN
Τριμηνιαίο όργανο της Λέσχης
Kαταδρομέων & Iερολοχιτών

ΚΩΔ. 01 6392
ΓPAΦEIA: Παλ. Πατρών Γερμανού 7
T.K. 10561 ΑΘΗΝΑ
Tηλ. 210 3237768 & 210 3213534
e-mail: info@lki.gr
ΣYNTAΣΣETAI AΠO EΠITPOΠH Δ.Σ. ΛEΣXHΣ
Xειρόγραφα δημοσιευμένα
ή μη δεν επιστρέφονται
YΠEYΘYNOΣ ΣYNTAΞHΣ:
Tο Δ.Σ. της Λέσχης
ΔIEYΘYNTHΣ-ΕΚΔOΤΗΣ:
Yπτγος ε.α. Γεωργαντάς Kων/νος
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:
Εφ. Λοχίας Τουρναβίτης Κων/νος
Δημοσιογραφική επιμέλεια: ΔEΣMOΣ
Eκτύπωση: N. Γ. Παπαδόπουλος
E. Γιάνναρη 5 T.K. 11853
Tηλ. 210 3468268 - 210 3467155

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.
Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ή ΙΔΙΩΤΗΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Έφ. Ταγ/ρχης
Ανθλγός
Υποστράτηγος
Αντιστράτηγος
Συντ/ρχης
Έφ. Ανθλγός
Έφ. Λοχίας
Καθηγητής ΑΕΙ
Αντιστράτηγος

ΧΡΗΜΑΤ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ

ΓΥΦΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΝΤΑΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ
ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

20,00
20,00
20,00
50,00
10,00
20,00
100,00
10,00
30,00
Ο Ταμίας
Ευάγγελος Γατσούλης
Συνταγματάρχης ε.α.

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡOΜΗ ΣΑΣ.
ΕΙΝΑΙ O ΜOΝΑΔΙΚOΣ ΠOΡOΣ ΤΗΣ
ΛΕΣΧΗΣ ΜΑΣ,
ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΠΝOΗ ΜΑΣ!

ΠΡΟ Σ ΟΧ Η! !!
Ο ΝΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ
ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΕΣΧΗ ΕΙΝΑΙ:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθ. λογαρ. 6901-128799-019 EUR.
ΙΒΑΝ GR 4701719010 0069 0112 8799 019
Καταργούνται όλοι οι παλαιότεροι λογαριασμοί

3

TA NEA THΣ ΛEΣXHΣ KATAΔPOMEΩN & IEPOΛOXITΩN

Αξιολόγηση και επιλογή
προσωπικού Καταδρομών
Β

ασικά όλα ξεκινούν με την εθελοντική προσφορά
των υποψηφίων για υπηρέτηση στις ειδικές δυνάμεις.
Πριν απ’ αυτό όμως, θα πρέπει να τελειώσουν με
επιτυχία τη βασική εκπαίδευση νεοσυλλέκτου στο αντίστοιχο Κέντρο κατάταξης.
Εκεί, σε διάστημα 10 εβδομάδων, μετατρέπεται ένας
πολίτης σε στρατιώτη. Η πρώτη εβδομάδα, είναι αφιερωμένη στην προσαρμογή στολών, λόγων και ..έργων.
Μαθαίνουν τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Μαθαίνουν τα βασικά του στρατιωτικού κανονισμού λειτουργίας της υπηρεσίας.
Μετά, ξεκινά η 1η φάση εκπαίδευσης, η επονομαζόμενη
“Κόκκινη Φάση”. Στίβος εμποδίων, σωματική αγωγή
εμπόδια αυτοπεποίθησης και στρατιωτικοί κανονισμοί,
είναι τα αντικείμενα εκπαίδευσης που κυριαρχούν σ’
αυτή τη φάση. Μα πιο πολύ δίνεται σημασία στην ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος και στη συλλογικότητα
ενεργειών. Όχι μόνο “εγώ” αλλά και “εμείς”
Ακολουθεί η επόμενη “Λευκή Φάση” για όσους δεν
έχουν εγκαταλείψει. Αρχίζουν οι βολές και οι πορείες!
Πώς φτιάχνουμε το φόρτο μας και πώς περπατάμε σε
διάφορα είδη εδάφους. Η ταχεία καταρρίχηση από
πύργο είναι ένα απαραίτητο εμπόδιο αυτοπεποίθησης
για όλους. Παράλληλα οργανώνονται και οι πρώτες
μικρές ασκήσεις επιπέδου ομάδας όπως και σε ενέργειες
άμεσης αντίδρασης σε έκτακτες καταστάσεις. Ο βασικός
στόχος αυτής της φάσης είναι η δημιουργία του αισθήματος αυτοπεποίθησης, του αισθήματος του μαχητή.
Η “Μπλε Φάση” περιέχει πολλές νυκτερινές ασκήσεις.Οι βολές με ομαδικά όπλα και οι ρίψεις χειροβομβίδων πλαισιώνουν το πρόγραμμα μαζί με πορείες
των 15 χιλιομέτρων με πλήρη φόρτο και οπλισμό!
Όποιος περάσει αυτή τη φάση, θεωρείται επιτυχημένος στρατιώτης στη βασική εκπαίδευση, ορκίζεται
και είναι έτοιμος να συνεχίσει την εκπαίδευση ειδικοτήτων που ακολουθεί. Εννοείται ότι αυτή η βασική
εκπαίδευση γίνεται σε όλους ανεξάρτητα από Όπλο
ή Σώμα κατάταξης.
Ναι, μιλάω γι’ άλλο στρατό!
Οι ειδικότητες πολλές και διάφορες, αλλά αν πάρουμε την ειδικότητα του οπλίτη πεζικού, θα δούμε
ότι η εκπαίδευση των πεζών περιλαμβάνει:
• Οπλομηχανήματα
• Συντήρηση οχημάτων
• Τοπογραφία
• Ναρκοπέδια και νάρκες
• Διαβιβάσεις
• Κατασκευή θέσεων μάχης
• Κατασκευή κωλυμάτων

Του NΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΖΑΡΗ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ε.α.*

Ο πεζός οπλίτης μαθαίνει πώς πρέπει να ενεργεί στα
πλαίσια μιας ομάδας μάχης, να χρησιμοποιεί και να
συντηρεί όλα τα όπλα της ομάδας, να εκτελεί ατομικές
εντολές και αποστολές περιπόλων αναγνώρισης-μάχης
και να χειρίζεται αιχμαλώτους και εχθρικά έγγραφα.
Κατά μέσο όρο η εκπαίδευση ειδικοτήτων διαρκεί
περίπου 4 με 5 εβδομάδες και για ορισμένες απαιτείται
περισσότερος χρόνος.
Μόλις τελειώσει η εκπαίδευση ειδικοτήτων με επιτυχία,
οι εθελοντές καταδρομείς, πρέπει να δηλώσουν αν επιθυμούν να γίνουν αλεξιπτωτιστές γιατί αλλιώς δεν μπορούν να επιλεγούν. Έτσι όσοι επιθυμούν, πηγαίνουν
στη σχολή αλεξιπτωτιστών για να περάσουν ΣΒΕΑ
(σχολείο βασικής εκπαίδευσης αλεξιπτωτιστού) και
μετά από 3 εβδομάδες, αν όλα πάνε καλά, έρχονται στο
σχολείο επιλογής καταδρομών.
Από εδώ και μετά, αρχίζει η εντατική εκπαίδευση,
που αν και κατά βάση έχει τις ίδιες απαιτήσεις σε
ατομικό επίπεδο, διαφέρει στη θεωρία σε ό,τι αφορά
οπλίτες από την αντίστοιχη που πρέπει να διδάσκεται
σε μόνιμους υπαξιωματικούς και αξιωματικούς. Έτσι
υπάρχουν αντίστοιχα δύο ειδών σχολεία καταδρομών.
Ας δούμε περισσότερο το σχολείο οπλιτών, διάρκειας
8 εβδομάδων.
Η 1η φάση των 4 εβδομάδων είναι γεμάτη από σωματική προπόνηση και ψυχολογική ..καταπίεση. Όποιος
αντέξει.. Η σκληρή προπόνηση που χαλυβδώνει το σώμα
και την ψυχή! Παράλληλα διελεύσεις στίβου εμποδίων
και τακτικών μάχης μικρών κλιμακίων. Η εκπαίδευση
γίνεται με τη μέθοδο της αξιολόγησης. Όποιος δεν περνάει τα παραδεκτά όρια φεύγει!
Η 2η φάση επικεντρώνεται στην εκπαίδευση σε
βολές μάχης, εκρηκτικές ύλες-καταστροφές και στην
επιχειρησιακή οδήγηση οχημάτων στο πεδίο μάχης.
Σε ό,τι αφορά σωματικές επιδόσεις, οι υποψήφιοι
θα πρέπει να πετύχουν:
• Τουλάχιστον 6 έλξεις στο μονόζυγο και επιπλέον
γενική βαθμολογία φυσικής κατάστασης τους 240
βαθμούς.
• Δρόμος 8 χιλιομέτρων με στολή, σε λιγότερο
από 40 λεπτά.
• Πορεία 20 χιλιομέτρων με φόρτο 16 κιλών μέσα
σε 3 ώρες.
• Κολύμβηση 50 μέτρων με στολή και άρβυλα
• Επιπλέον θα πρέπει να περάσουν τα ψυχολογικά τεστ, που τους θέτουν ειδικοί ψυχολόγοι.
Όσοι έχουν πετύχει, συμμετέχουν στην τελετή αποφοίτησης όπου τους απονέμεται ο
σταχτής μπερές του 75 Συντάγματος των Ρέιντζερς.
Αυτοί που αντέχουν, συνεχίζουν για το σχολείο
των Ρέιντζερς αργότερα, αφού τοπο-θετηθούν
στη μονάδα τους.
* Ο Αντιστράτηγος Νικόλαος Λάζαρης διετέλεσε Διευθυντής Ειδικών Δυνάμεων στο ΓΕΣ.
Πηγή:
http://tolmwnnika.blogspot.gr/
2015/02/blog-post_4.html
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ΕΤΗΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ
ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014
ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1.
2.
3.
4.

Να μην το ξεχάσουμε:
22 Μαρτίου 2015, ώρα 11.00,
στην αίθουσα Εντευκτηρίου της ΕΑΑΣ

ΧΡΗΜ.
ΠΟΣΟ

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Από δικ. Εγγραφών-Συνδρομών 4.272,00
Οικον. Ενίσχυση
3.215,00
Ενίσχυση για αγορά στέγης
220,00
Υπόλοιπο Ταμείου
Οικ. Έτους 2014
25.221,47

ΣΥΝΟΛΟ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

32.928,47

ΧΡΗΜ.
ΠΟΣΟ

Γενικά έξοδα
Έξοδα λειτουργίας
Γραφική ύλη
Τελετές-Εκδηλώσεις
Ενοίκιο-Κοινόχρηστα
Έξοδα Εφημερίδας

399,50
1.740,62
308,83
579,80
4.578,64
2.520,95

ΣΥΝΟΛΟ

10.128,34

Σύνολο Εσόδων μέχρι 31-12-2014 + Το Υπόλ. Ταμείου έτους 2013
Αφαιρούνται τα έξοδα του έτους 2014
Υπόλοιπο Ταμείου έτους 2014

€ 32.928,47
€ - 10.128,34
€ 22.800,13

Δια το Οικον. έτος 2014 εξεδόθησαν δια πάσης φύσεως έσοδα και έξοδα
τα παρακάτω παραστατικά:
α. Γραμμάτια Εισπράξεως από α/α 2233 μέχρι α/α 2261.
β. Εντάλματα Πληρωμής από α/α 2209 μέχρι α/α 2257.
Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2014
Ο Πρόεδρος
Κων/νος Καλαντζής
Αντιστράτηγος ε.α.

Ο Γενικός Γραμματέας
Βασίλειος Δερμεντζίδης
Αντιστράτηγος ε.α.

Ο Ταμίας
Ευάγγελος Γατσούλης
Συνταγματάρχης ε.α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2015
1. ΓΕΝΙΚΑ
Κατά τη σύνταξη του παρόντος Προϋπολογισμού ελήφθησαν υπ’ όψιν οι παρακάτω παράγοντες:
α. Τα πάγια έξοδα της Λέσχης (ενοίκιο, κοινόχρηστα, ΔΕΗ, ΟΤΕ, έκδοση Εφημερίδας, γραφική ύλη,
καθαριότητα, κ.λπ.).
β. Τα έκτακτα έξοδα (συμμετοχή σε εκδηλώσεις, κατάθεση στεφάνων κ.λπ.).
γ. Η αμέλεια ως και η δυσκολία ικανού αριθμού μελών μας εις την καταβολή της συνδρομής των.
δ. Η εγγραφή νέων μελών.
ε. Η οικονομική ενίσχυση από ορισμένα μέλη της Λέσχης.
στ. Τα έσοδα από την ετήσια συνεστίαση - κοπή βασιλόπιτας.
ζ. Η ανάγκη δημιουργίας ενός μικρού αποθεματικού για έκτακτες ανάγκες.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
ΕΣΟΔΑ
α/α ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞΟΔΑ
ΧΡΗΜ.
ΠΟΣΟ

α/α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΗΜ.
ΠΟΣΟ

1.
2.

Α’ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Συνδρομές μελών 160Χ30
Εγγραφές νέων μελών 10Χ15

4800,00
150,00

1.
2.
3.

Γενικά έξοδα
Έξοδα λειτουργίας
Γραφική ύλη

400,00
1600,00
200,00

3.
4.

Β’ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Οικονομική ενίσχυση
Από εκδηλώσεις

2500,00
2500,00

4.
5.
6.

Τελετές - Εκδηλώσεις
Ενοίκιο - Κοινόχρηστα
Έξοδα εκδόσεως εφημερίδας

300,00
4500,00
2500,00

ΣΥΝΟΛΟ

9950,00

ΣΥΝΟΛΟ

9500,00
Αθήνα 1η Ιανουαρίου 2015

Ο Πρόεδρος
Κων/νος Καλαντζής
Αντιστράτηγος ε.α.

Ο Γενικός Γραμματέας
Βασίλειος Δερμεντζίδης
Αντιστράτηγος ε.α.

Ο Ταμίας
Ευάγγελος Γατσούλης
Συνταγματάρχης ε.α.

Π

ρέπει να είμαστε όλοι εκεί! Με άρθρο που δημοσιεύτηκε σε παλαιότερο φύλλο της εφημερίδας μας, συνοψίζαμε και θέσαμε
υπόψη σας, την κατάσταση, τα προβλήματα και τις διαφαινόμενες
προοπτικές της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών. Σας ζητήσαμε, με ειδικό έντυπο, τις απόψεις, προτάσεις και συνεισφορές που
προτίθεσθε να καταβάλλετε υπέρ της Λέσχης. Δεν πήραμε τον αριθμό των απαντήσεων που θέλαμε, ούτε και όσες αναμέναμε!
Είναι κρίμα! Η Λέσχη - παρά τις υφιστάμενες δυσχέρειες και στενότητες - προσφέρει τις ανάλογες δυνατότητες διακρίσεως, κοινωνικής συναναστροφής και επαφής και ικανοποιητικής δραστηριοποιήσεως. Χώρια την υποχρέωση που έχουμε για να τιμούμε και υπενθυμίζουμε τους ηρωϊκούς νεκρούς που θεμελίωσαν και ανήγειραν
τον θρύλο των ΛΟΚ και του Ιερού Λόχου.
Στο Φάγιετβιλ της Βορείου Καρολίνας των ΗΠΑ, έξω από το Φορτ
Μπραγκ όπου είναι η έδρα του Κέντρου Ειδικών Δυνάμεων και της
82ας Μεραρχίας Αλεξιπτωτιστών, υπάρχει πολυτελέστατο, μεγαλοπρεπές, εντυπωσιακό και πλούσιο Μουσείο.
Κατασκευάστηκε, συντηρείται και λειτουργεί δαπάναις και ποικίλη
συνεισφορά, βετεράνων ανδρών της 82ας Μεραρχίας. Στις ΗΠΑ, τέτοιες δραστηριότητες δεν χρηματοδοτούνται από την Ομοσπονδιακή ή την Πολιτειακή Κυβέρνηση.
Γνωρίζω επίσης, ότι ο Γερμανός Στρατηγός Σάρνερ - ήταν Διοικητής της 6ης Ορεινής Μεραρχίας που επετέθη εναντίον της Ελλάδας
το 1941 - πολύ σκληρός και αυστηρός, περισσότερο προς τους υφισταμένους του παρά προς τους εχθρούς, καταδικάσθηκε σε 10 χρόνια φυλακή από δικαστήριο της Δυτικής Γερμανίας, επειδή όταν, το
1945, προήχθη σε Στρατάρχη (ο τελευταίος που προήχθη) και έλαβε
ως αποστολή να συμπτύξει γερμανικές δυνάμεις από το Ανατολικό
Μέτωπο και να επανδρώσει και ενεργοποιήσει το Μπερχτεσγκάντεν,
το τελευταίο καταφύγιο στο οποίο σκόπευε τελικώς, να αποσυρθεί ο
Χίτλερ και κατά την εκτέλεση αυτής της αποστολής, εξετέλεσε περισσότερους Γερμανούς στρατιωτικούς από αντιπάλους του Ρώσους. Και φυσικά, του έκοψαν κάθε σύνταξη. Μέχρι το θάνατό του
(στη δεκαετία του 1990 αν δεν κάνω λάθος), τον συντηρούσαν οι παλιοί στρατιώτες της 6ης Ορεινής Μεραρχίας!
Βέβαια, δεν είμαστε ούτε Γερμανοί ούτε Αμερικανοί. Αλλά να μην
μπορούμε να κρατήσουμε μια Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών
σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο; Πάει πολύ!
Και θεωρούμε ότι δεν μας τιμά κανέναν, το να κοιτάμε αλλού, το
να κάνουμε ότι δεν ξέρουμε. Αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό Καταδρομέα.
Όσοι παίρνουμε την εφημερίδα μας, γνωρίζουμε και αποφασίζουμε. Και έχουμε ευθύνη για την εξέλιξη!
Είναι γνωστόν ότι η υπόμνηση του καθήκοντος δεν είναι ελκυστική. Είναι όμως κρίμα, να μην μας συγκινήσει η δόξα και η λάμψη αυτού που αντιπροσωπεύει η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών,
ούτε να μας θίξει η αίσθηση καθήκοντος και τιμής προς εκείνο που
υπηρετήσαμε και από το οποίο ποικιλοτρόπως, ωφεληθήκαμε: την
καταδρομική ιδέα.
Με κάποιο δέος και αμηχανία, είμαι υποχρεωμένος να σημειώσω
ότι πολλές σύζυγοι Καταδρομέων που έφυγαν από κοντά μας, επιδεικνύουν συγκινητικό ενδιαφέρον και αξιόλογη προσφορά προς τη
Λέσχη. Αναφέρω το παράδειγμα της κυρίας Αικατερίνης Παπαθανασίου που παρακολουθεί όλες τις εκδηλώσεις της Λέσχης μας, της κυρίας Δημητρέλη, προσφάτως της κυρίας Χρυσούλας Παπαδημητρίου, που πριν ακόμη κάνει το μνημόσυνο του άνδρα της, μας έστειλε
150 € προς ενίσχυση της Λέσχης καθώς και της κυρίας Αικατερίνης
Τσαμαδιά και πάρα πολλών άλλων.
Ακόμη πρέπει να σημειώσω την περίπτωση της κυρίας Φανής Δροσογιάννη, συζύγου του αειμνήστου Ιερολοχίτη, Καταδρομέα, Βουλευτή και Υπουργού, Αντώνη Δροσογιάννη, η οποία επικοινώνησε
τηλεφωνικά με τη Λέσχη μας για να πληροφορηθεί πώς πάμε και παρεμπιπτόντως, τι χρωστάει από συνδρομές. Την επομένη ελάβαμε
ταχυδρομικώς 90€!
Τι συμβαίνει; Οι σύζυγοι των καταδρομέων αγαπούν και νοιάζονται
τη Λέσχη μας περισσότερο από αυτούς που φόρεσασν Πράσινο Μπερέ.
Να είμαστε όλοι εκεί. Να τα πούμε. Να αποφασίσουμε. Να ξαναζωντανέψει η φωτιά. Να ξαναδώσουμε στη Λέσχη μας, την παλιά της
Λάμψη. Να απολαύσουμε την ακτινοβολία που είχε και τη συντροφικότητα που μας έδιναν οι εκδηλώσεις της.
Διαφορετικά η Λέσχη μας αντιμετωπίζει την άμεση απειλή διακοπής της λειτουργίας της.
Υποστράτηγος ε.α.
Κων. Γεωργαντάς
Αντιπρόεδρος
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ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
των Μελών της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών

Π Ρ ΟΣ ΚΛ ΗΣΗ
Γνωρίζεται ότι, η υπό του καταστατικού της Λέσχης (Άρθρον 10) καθοριζόμενη Ετησία Γενική Συνέλευση των Τακτικών και Επίτιμων Μελών της Λέσχης, θα πραγματοποιηθεί την 22αν Μαρτίου 2015 (ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ) ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων, ημέραν ΚΥΡΙΑΚΗΝ και από 11.00 ώραν, στην αίθουσαν Εντευκτηρίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), επί της οδού Χαρ. Τρικούπη αρ. 18Α και Ακαδημίας.

Θέματα
Ημερησίας Διατάξεως
- Έκθεσις Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2014.
- Έκθεσις Εξελεγκτικής Επιτροπής δια τον έλεγχον της Οικονομικής Διαχειρίσεως έτους 2014.
- Έγκρισις των άνωθι και απαλλαγή των Δ.Σ. και Ταμείου από ΠΑΣΑΝ ευθύνην.
- Έκθεσις Οικονομικής Καταστάσεως κατά το έτος 2014 υπό του Ταμίου της Λέσχης.
- Ανάλυσις και έγκρισις του Προϋπολογισμού έτους 2015 υπό Ταμίου της Λέσχης.
- Απαντήσεις και Διευκρινήσεις επί των άνωθι από το Δ.Σ. και Ταμίαν της Λέσχης.
- Αρχαιρεσίαι δια την ανάδειξιν νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.

Προτροπές
α. Ανανέωσις Προσώπων Δ.Σ. και Ε.Ε.
Η ανανέωσις της συνθέσεως των εν λόγω οργάνων της Λέσχης, είναι αναγκαία
και επιβεβλημένη, ώστε η σκυτάλη της ευθύνης λειτουργίας της Λέσχης και της
διαχειρίσεως των πόρων αυτής, να μεταβιβάζεται εις νεωτέρους την ηλικίαν ανθρώπους αλλά και δια την παρουσίασιν και υλοποίησιν νέων ιδεών και αντιλήψεως επί της προαγωγής και υλοποιήσεως του σκοπού του Καταστατικού της Λέσχης.
Δι’ αυτό προτρέπομεν τα μέλη να δηλώσουν υποψηφιότητα ως εξής:
- Μέχριν την 13ην Μαρτίου 2015 (Παρασκευή) εγγράφως (δι’ απλής επιστολής)
στον Γενικόν Γραμματέα της Λέσχης
ή
- την ημέραν των εργασιών της Γεν. Συνελεύσεως στην Αίθουσαν όταν τούτο
ανακοινώσει ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως.
β. Συμμετοχή στις εργασίες της Γεν. Συνελεύσεως
Προτρέπομεν ΑΠΑΝΤΑ τα μέλη της Λέσχης (τακτικά και επίτιμα), να συμμετάσχουν στις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως διότι είναι ευκαιρία:
(1) μιας ευρυτέρας ενημερώσεως επί:
- των δραστηριοτήτων της Λέσχης,
- των μελλοντικών επιδιώξεων και σκοπών του Δ.Σ. και
- ιδιαιτέρως των σοβαρών προβλημάτων και δυσχερειών εις την λειτουργίαν
της Λέσχης.
(2) Ανανεώσεως και ισχυροποιήσεως του συναδελφικού δεσμού μεταξύ των
μελών και αυτών μετά της Λέσχης.
Υπ’ όψιν ότι, έκαστον παρόν μέλος (τακτικόν ή επίτιμον), δύναται να ψηφίσει,
εκτός δια τον εαυτόν του και δι’ ΕΝ (1) ΜΟΝΟΝ κωλυόμενον μέλος (συμφώνως
προς τον Αστικόν Κώδικα), δια το οποίον πρέπει να προσκομίσει επιστολήν του
μέλους αυτού προς τον Πρόεδρον της Γενικής Συνελεύσεως και το οποίο θα επιδόσει στην Εφορευτικήν Επιτροπήν κατά την διαδικασίαν της ψηφοφορίας.
Υπάρχει περίπτωσης, η εν λόγω επιστολή να έχει αποσταλεί στον Γενικόν Γραμματέα της Λέσχης, οπότε μερίμνη αυτού, θα επιδοθεί εγκαίρως στον εξουσιοδοτούμενον.
Το κωλυόμενον μέλος, πρέπει να συνεννοηθεί με αυτόν που θα εξουσιοδοτήσει, ώστε να αποφευχθεί πολλαπλή εξουσιοδότησις του αυτού μέλους και απώλεια ψήφων.

Διάφορα
α. Η προσπέλασις στο κτίριο της ΕΑΑΣ είναι απολύτως ΑΝΕΤΗ και ΕΞΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ, λόγω της κεντρικής θέσεως αυτής και των πολλών Μέσων Συγκοινωνίας.
β. Η στάθμευσις οχημάτων ΙΧ πέριξ των οδών του κτιρίου της ΕΑΑΣ, είναι δυνατή λόγω της Κυριακής.
γ. Μετά το πέρας των Απολογισμών, κατά την διάρκειαν της διαδικασίας των
Αρχαιρεσιών, θα λειτουργεί το Κυλικείον της ΕΑΑΣ.
Ο Γενικός Γραμματεύς
Συνημμένα
(Υπόδειγμα Επιστολής Εξουσιοδοτήσεως)

Προς: Τον κ. Πρόεδρον ....................................................................................
της Γενικής Συνελεύσεως .................................... (Ονοματεπώνυμον)
Θέμα:

Ψηφοφορία δια την ανάδειξιν .............................................................
νέων Δ.Σ. και Ε.Ε. ....................................................... (Ημερομηνία)

Κύριε Πρόεδρε,
Κωλυόμενος όπως, παραστώ στις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως των μελών της Λέσχης κατά την 22αν Μαρτίου 2015, δια της παρούσης εξουσιοδοτώ
τον .............................................................................................................................
να ψηφίσει αντ’ εμού τα νέα όργανα του Δ.Σ. και Ε.Ε.
Ο Εξουσιοδοτών

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

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Μέλους της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών
Θεωρώντας δεδομένη και θερμή την Αγάπη σας και το ενδιαφέρον σας για την Λέσχη
Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, αφού λάβετε υπόψη σας τη σημερινή κατάσταση και
τάσεις που διαγράφονται

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ
Να συμπληρώσετε το έντυπο αυτό και να μας το επιστρέψετε στη Διεύθυνση:
Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών
Παλαιών Πατρών Γερμανού 7
Τ.Κ. 10561 Αθήνα
Τηλ. 210 3237768 ή 210 3235907
FAX:
e-mail: lki@info.gr
1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. ΠΟΙΑ Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ;
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. ΠΩΣ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΣΧΗ;
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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ΜΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

“Επί προσωπικού”
Ό

Διοικητικού Συμβουλίου, αν και ολοκληταν τον Οκτώβριο του 1994 εγκαΥποστράτηγος ε.α. Κων/νος Γεωργαντάς, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ρώνει την 9η δεκαετία της ζωής του.
ταστάθηκα, οριστικώς, στην Αθήνα, έσπευσα να συνδεθώ ενεργώς με
- Αειμνήστου Στρατηγού Δημητρίου
φιότητα· για τις τελευταίες δύο, η εκλογή ήταν πετην Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών. Με έλκυΜάρκου,
ο
οποίος
μας έφυγε νωρίς, πέφτοντας κυρίπου υποχρεωτική καθώς δεν υπήρχαν αρκετοί
σε και με οδήγησε εκεί, ο ισχυρός δεσμός που αιριολεκτικά
στην
εκτέλεση
των καθηκόντων του Γευποψήφιοι. Ασχολήθηκα στενά και με την έκδοση
σθανόμουν ότι έχω με τις Ειδικές Δυνάμεις, πρόσωνικού Γραμματέα της Λέσχης και όχι μόνο, ήταν βατης εφημερίδας της Λέσχης μας «Τα Νέα της Λέσχης
πα - γεγονότα - καταστάσεις - ιστορίες που γνώρισα,
σικός πυλώνας λειτουργίας της Λέσχης.
Καταδρομέων και Ιερολοχιτών».
συμμετείχα ή ήρθα σε επαφή κατά την διάρκεια της
Επίσης, πρέπει να σημειώσω και την μεγάλη προΜε λύπη μου, είμαι υποχρεωμένος να παραδεχθώ
δωδεκαετούς υπηρεσίας μου στις Δυνάμεις Κατασφορά
έργου, του Προέδρου Αντιστρατήγου ε.α.
ότι δεν κατόρθωσα να προσφέρω όσα αξίζει η υπόδρομών. Μια υπηρεσία που όσο την ζούσα, με γέμιΚων.
Καλαντζή,
ο οποίος επί δεκαπέντε χρόνια, επιθεση των Καταδρομών και η Λέσχη μας. Δεν κατόρζε υπερηφάνεια καθώς μου προσέφερε το σήμα της
τελεί τα καθήκοντα του Προέδρου πάντοτε και πανθωσα να προσφέρω ούτε όσα απαιτεί το καταστατιυπεροχής, τον Πράσινο Μπερέ.
τού, σε όλες τις εκδηλώσεις της Λέσχης, χωρίς να
κό της Λέσχης από όλα τα μέλη της και ιδιαίτερα
Και όταν αποστρατεύτηκα, αυτή η υπηρεσία, αυτά
κάμπτεται από προσωπικές περιπέτειες, οικογενειτους εκλεγμένους, στα όργανα Διοικήσεως. Ούτε
τα δώδεκα χρόνια, μου προσέφεραν την πιο ωραία,
ακές υποχρεώσεις και άλλες δυσχέρειες και τον Σχη
και όσα προσέφεραν και προσφέρουν άλλα μέλη
την πιο βαθιά, την πιο έντονη ανάμνηση. Παρά τις
ε.α. Ευάγγελου Γατσούλη, ο οποίος λειτουργεί το
της και εδώ, κρίνω ότι είναι επιβεβλημένο να αναπικρίες, παρά τις δυσκολίες της ζωής, παρά τις αναταμείο, μέχρι πρόσφατα έφερε το μεγαλύτερο μέφέρω τα παραδείγματα των:
ποδιές, ίσως και τις απογοητεύσεις, ένιωθα έντονη
ρος του βάρους - θα έλεγα το 80% - της παραγωγής
- Στρατηγού Κόρκα Αντιστρατήγου ε.α. και Επιτίτην ανάγκη να είμαι σε επαφή με το περιβάλλον που
και αποστολής της εφημερίδας, αλλά καλύπτει
μου Διοικητού Ιης Στρατιάς, ο οποίος διετέλεσε και
περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο με έφερνε πιο
όταν υπάρχει ανάγκη, και τα καθήκοντα Γραμματέα
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης,
κοντά στον χώρο των Ειδικών Δυνάμεων, την μεγάκαι Γενικού Γραμματέα.
είναι πάντοτε παρών σε όλες τις εκδηλώσεις της Λέλη ιστορία τους και την βαριά κληρονομιά τους.
Ούτε όσα ήθελα μπόρεσα να τα δώσω στο ακέσχης, ακόμη και τις πιο κοπιαστικές (στη Σύμη, στο
Αισθανόμουν ότι έπρεπε να επιστρέψω κάτι από
ραιο. Όμως, κλείνοντας τα 78 μου, εκτιμώ ότι δεν
Βίτσι, στο Γράμμο κ.τ.λ.), πάντοτε συμμετέχων
ό,τι μου προσέφερε ο Πράσινος Μπερές. Και θεώρηέχω κάτι παραπάνω να προσφέρω. Γνωρίζω ότι ακόενεργώς με ομιλίες και πολύ χρήσιμες διαφωτιστισα ότι η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, ήταν
μη και μεγαλοφυΐα να είναι κανείς και τέλεια να είκές αφηγήσεις, χωρίς να περιορίζει την προσφορά
ο χώρος στον οποίον μπορούσα να καταθέσω την
ναι μια λειτουργία, αν διαρκεί για πολύ καιρό καθίτου το γεγονός ότι διανύει την 10η δεκαετία της
αντικαταβολή που ήμουν υποχρεωμένος προς την
σταται ρουτίνα, ίσως αποκρουστική.
ζωής του.
ιδέα, το θρύλο, την ιστορία των Ειδικών Δυνάμεων.
Γι’ αυτό, αποφάσισα να μην θέσω εκ νέου υποψη- Στρατηγού Γεωργίου Παπαδοπούλου, Επιτίμου
Έτσι, το 1977 εκλέχτηκα στο Διοικητικό Συμβούλιο
φιότητα
για το Διοικητικό Συμβούλιο. Βέβαια, όσο
Δκτού ΣΔΑ (μάλλον ΑΣΔΥΣ), ο οποίος επίσης διετέτης Λέσχης και μέχρι σήμερα, εκλεγόμουν συνεχώς.
περπατάω
δεν μπορώ να απομακρυνθώ από τη Λέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΛέΟι παλαιοί Καταδρομείς με τιμούσαν με την ψήφο
σχη.
Θα
είμαι
εκεί πάντοτε. Θα προσφέρω ό,τι μποσχης και για πάνω από 25 χρόνια, είναι πάντοτε πατους, αυξάνοντας την αίσθηση του χρέους μου προς
ρώ.
Όχι
όμως
από θεσμικό πόστο. Αντιλαμβάνομαι
ρών, οργανωτής και βασικός λειτουργός όλων των
τις Ειδικές Δυνάμεις και τη Λέσχη Καταδρομέων και
ότι τα θεσμικά πόστα πρέπει να τα καταλάβουν νεόεκδηλώσεων της Λέσχης. Προσφέρει τεράστιο έργο
Ιερολοχιτών. Για τις πρώτες θητείες, έθετα υποψητεροι (και άφθαρτοι).
στη Λέσχη. Θα έλεγα, το μείζον λειτουργικό έργο του

4. ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΣΧΗ
(περιγραφή, ποσότητα, διάρκεια, συχνότητα):
α. ΣΕ ΧΡΗΜΑ: ❑
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
β. ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ
(1) Στην εφημερίδα: ❑
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(2) Στην Ηλεκτρονική Λειτουργία της Λέσχης:: ❑
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ΕΠΙΣ ΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩ ΣΤΩ Ν Μ ΑΣ
Προς
τον Πρόεδρο και τα Μέλη
του Δ.Σ. της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στο βαρύτατο πένθος μας για την απώλεια του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού Δημητρίου Παπαδημητρίου. Το
αποχαιρετιστήριο μήνυμά σας, ζέστανε τις καρδιές μας ως έκφραση της αγάπης σας στο
πρόσωπό του της αναγνώρισης της αφοσίωσής του στην ιστορική Λέσχη Καταδρομέων
και Ιερολοχιτών και το έργο της. Εκφράζουμε την ειλικρινή μας επιθυμία να διατηρήσουμε τον δεσμό μας με τη Λέσχη καθώς και να συμβάλλουμε με όποιο τρόπο ζητηθεί
και δυνάμεθα στο σημαντικό σας έργο.
Με εκτίμηση
Οικ. Δημητρίου Παπαδημητρίου

(3) Στις Δημόσιες Σχέσεις: ❑
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
(4) Σε Μελέτες-Έρευνες: ❑
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
(5) Άλλη Υπηρεσία: ❑
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
γ. ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΤΟ Δ.Σ.
(ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015).
5. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ ή ΠΡΟΤΑΣΗ:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:......................
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Θεσσαλονίκη 10-1-2015
Σεβαστοί μου Στρατηγοί
κ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ και κ. ΔΕΡΜΕΝΤΖΙΔΗ
Με την επιστολή μου αυτή, θέλω να σας ευχαριστήσω για τις εγκάρδιες ευχές σας, με
την ευκαιρία των εορτών και της ονομαστικής μου εορτής.
Πιστεύω ότι η ενέργειά σας αυτή, δεν είναι μία συνήθης εθιμοτυπική εκδήλωση, αλλά
απορρέει από το καταδρομικό πνεύμα που καλλιεργείται μεταξύ των στελεχών και των
απλών Καταδρομέων και κυρίως στις Μονάδες των Ειδικών Δυνάμεων που υπηρετούσαμε.
Αυτό το πνεύμα συνεχίζεται διαχρονικά γιατί μας συγκινεί δυνατά και ενίοτε μας συγκλονίζει.
Αντευχόμενος ό,τι καλύτερο για όλους μας και για την ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ.
Σας ευχαριστώ και πάλι για την χαρά που μου δώσατε.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Γιάννης Ιωαννίδης
Υπολ/γός Δ/Β Κ/Τ ε.α.
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Αφιέρωμα
στον Ηρωομάρτυρα
Σολωμό Σολωμού

Από αρχαιοτάτων χρόνων υπέρ Πίστεως και Πατρίδος

Α

Εις της Δερύνειας το οδόφραγμα,ορμάει σαν θεριό,
σαν αίλουρος σκαρφάλωσε πάνω στον τούρκικο ιστό,
στοχεύοντας χαμαί της κατοχής το σκιάκτρο να το ρίξει,
σαν χρέος προς τον Ισαάκ, ο κίνδυνος δεν τον φοβίζει.
***
Μα’ κει που να τ’ αδράξει άπλωνε τα χέρια,
τον τρύπησε εις το λαιμό των Τούρκων σφαίρα.
Κι ύστερα κι άλλη... κι άλλη...
κι έγειρε το κεφάλι και στο Θεό παρέδωσε το πνεύμα
...μα τον σφικτοκρατούσ’ ακόμα τον ιστό
του ήρωα το χέρι... και ας ήτανε νεκρό.
***
Κι ύστερα... Θέ(ε) μου... ύστερα, ακολουθεί μια πάλη,
του Σολωμού το άψυχο το σώμα ποιός να πάρει;
Τραβούσαν Τούρκοι απ’ τη μιά, οι ΟΗΕδες απ’ την άλλη
μα κι οι δικοί μας, επαλεύαν να το πάρουν
και με τιμές, σαν πρέπει να το θάψουν.
Σου θύμιζε ετούτη η σκηνή κι η θέα
το θάνατο του Πάτροκλου... και τ’ Αχιλλέα.
***
Παρασκευή... Μεσάνυκτα... μέσα στη σκοτεινιά,
ντυμένοι στα ολόμαυρα με αναμμένα τα κεριά,
όπως στον Επιτάφιο
...κηδεύσανε το Σολωμό.
***
Στον τάφο του ο Ποιητής, γονατιστός,
μουρμούραγε... «Δεν είμ’ ο Όμηρος,
με στίχους δυνατούς να σε υμνήσω,
γι’ αυτό φοβάμαι μήπως σ’ αδικήσω.
Μα δέξου τούτους τους δακρύβρεκτους
και ταπεινογραμμένους στίχους
Ω! Γυιέ μου! Γυιέ του Παραλιμνιού!
Γυιέ του Νησιού των Αγίων!
Γυιέ της Ελλάδας των Πανελλήνων!».
Κων/νος Πάτσαλος
Αντιστράτηγος ε.α.
Θαυμάσιο ποίημα του Στρατηγού και σχετικό
σημείωμα, είχαμε δημοσιεύσει και στο φύλλο
αριθ. 71 της εφημερίδας μας. Έκτοτε όμως, ο
Αντιστράτηγος Πάτσαλος Κωνσταντίνος, πατέρας
του Συνταγματάρχου (ΠΖ) (ΚΔ) Αναστασίου Πάτσαλου, πατέρας συνολικά τριών γιών και παππούς 18 εγγονών, Τάξεως ΣΣΕ 1959, εκ Παραλιμνίου Αμμόχωστου (Κοκκινοχωρίων) Κύπρου,
παρουσίασε πιο πλούσιο λογοτεχνικό έργο και
απεκόμισε νέες διακρίσεις. Συγκεκριμένα:
- Στις 22 Νοεμβρίου 2014, σε λαμπρή εκδήλωση του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων Ελλάδος (ΕΠΟΚ), του
απονεμήθηκε το Α’ Βραβείο για το ανωτέρω ποίημα, στα πλαίσια του 5ου
Παγκοσμίου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού.
- Στις 15 Δεκεμβρίου 2014, στην Αίθουσα της ΧΑΝ (Ακαδημίας και Ομήρου), σε τελετή που οργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, του απένειμε το Β’ Βραβείο Διηγήματος για το διήγημά του «Ο χτιτζιάρης» (“Ο χτικιάρης).
- Στο ίδιο έτος του απενεμήθη από την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών,
τιμητικό Δίπλωμα προς αναγνώριση της εν γένει Λογοτεχνικής προσφοράς και σπουδαίας συμβολής του, στην πνευματική ζωή του τόπου μας.
Έχει συμπεριληφθεί, δικαίως, στο Λεζικό της Ελληνικής Διανόησης και
στην Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, των εκδόσεων Χάρη Πάτση (τόμος 19ος, σελ. 185-188 και τόμος 25ος σελ. 217219).
Μέχρι τώρα έχει εκδώσει πέντε ποιητικές συλλογές και μία συλλογή
διηγημάτων.
Του ευχόμαστε ολόψυχα, υγεία, περισσότερο λογοτεχνικό έργο και
περισσότερα εγγόνια!

Η διαχρονική αξιοπιστία
του όρκου των Ελλήνων

πό αρχαιοτάτων χρόνων,
τε αυταρχικό Κυβερνήτη, αλοι Έλληνες μέσα στο Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Α. ΔΡΑΚΑΤΟΥ λά κοινό Πατέρα όλων, ώστε
Ομότιμου Καθηγητή
χωροχρόνο της δράσης των,
η διαγωγή σας να μοιάζει με
στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο, Πανεπιστημίου Πατρών (*) τη ζωή που κάνουν τα αδέλέδιδαν τον όρκο υπέρ Πίστεφια στην οικογένεια. Από μέως και Πατρίδος, τόσο κατά την ειρηνικήν
ρους μου, θα θεωρώ όλους ίσους, λευκούς ή
όσο και κατά την πολεμικήν περίοδον.
μελαψούς και θα ήθελα να μην είστε μόνον
Κατά την ειρηνικήν περίοδον, ο Ιπποκράυπήκοοι της Κοινοπολιτείας μου, αλλά μέτοτης (460-377 π.Χ.) διατυπώνει τον όρκον εις
χοι, όλοι συνέταιροι...».
την Ιατρικήν επιστήμην και αποτελεί τον όρΗ διαχρονική αξιοπιστία του όρκου των
Ελλήνων, εκφράζει το δυναμικό του στο χωροκον πίστεως για κάθε ιατρό πριν αναλάβει τα
χρόνο της υπάρξεώς του για να πιστεύει πάντοκαθήκοντά του, ανεξαρτήτως θρησκείας και
τε και να επιτυγχάνει:
εθνικότητας, παγκοσμίως:
«Αιέν αριστεύειν
«Ομνύω Απόλλωνα ιητρόν και Ασκληπιόν
και υπείροχον έμμεναι άλλων
και Υγείαν και Πανάκειαν και θεούς πάντας
μηδέ γένος πατέρων αισχυνέμεν».
τε και πάσας, ίστορας ποιεύμενος, επιτελέα
Στον παγκόσμιο θρίαμβο που πέτυχαν οι
ποιήσειν κατά δύναμιν και κρίσιν εμήν όρκον
Έλληνες στο 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη θρυτόνδε και συγγραφήν τήνδε...».
λικό άμυνα των 219 ημερών εναντίον Ιταλών
Για την πρόοδο της ανθρώπινης κοινωνίας,
και Γερμανών, όταν όλες οι χώρες της Ευρώγενικότερον, διαβιούν με την ρήσιν του Ξεπης έπεφταν μετά από 1 έως 3 ημέρες άμυνα,
νοφώντος (410 π.Χ.):
η ευχή της Ελληνίδας μάνας, που πήγαζε από
«Όπου άνδρες θεούς μεν σέβοιντο
τον όρκο υπέρ Πίστεως και Πατρίδος: «στο
τα δε πολεμικά ασκείεν
καλό και η Παναγιά μαζί σου», πειθαρχώνπως ου ει δυνατόν ταύτα πάντα
τας στην ημερησία διαταγή της 19.09.1940
μεστά ελπίδων αγαθών είναι;»
του Στρατηγού Παπάγου:
που αναφέρεται στις ειρηνικές περιόδους;
«Ουδείς αξιωματικός ή στρατιώτης
Κατά τις πολεμικές περιόδους ισχύει ο όρθα παραδώσει το όπλο του
κος του Αθηναίου Οπλίτη:
εκτός και αν πέσει νεκρός».
«Ου καταισχυνώ τα όπλα τα ιερά
Αυτή η ευχή της Ελληνίδας μάνας, δεν ήταν
ουδ’ εγκαταλείψω τον παραστάτην
διαφορετική από την ευχή της Σπαρτιάτισότω αν στοιχίσω
σας μάνας «ή ταν ή επί τας» σύμφωνα με την
πλείω δε και αρείω
οποία δεν επετρέπετο ο στρατιώτης να είναι
όσης αν παραδέξομαι».
λαβωμένος ή σκοτωμένος χτυπημένος πισώΜε αυτή τη διατύπωση του όρκου, που
πλατα.
ισχύει για κάθε δραστηριότητα και εκδήλωΑυτή η διαχρονική αξιοπιστία του δυναμιση της ανθρώπινης κοινωνίας, οι αρχαίοι
κού του ελληνικού όρκου, βασισμένου στον
Έλληνες δημιουργούν τον παγκόσμιο πολιυπέρ Πίστεως και Πατρίδος όρκο, ισχύει και
τισμό, όπως ισχύει σήμερα και εκτιμάται ότι
σήμερα:
δεν θα υπάρξει ανώτερος πολιτισμός. Ο ση«Ορκίζομαι να φυλάττω
μερινός πολιτισμός είναι αντιγραφή και παπίστιν εις την Πατρίδα
ραγωγή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.
υπακοήν εις το Σύνταγμα,
Έτσι ο Έλληνας, έχοντας φωτεινό φάρο
τους Νόμους και τα ψηφίσματα
τον όρκο του, που ισχύει σε όλο το χωροχρότου Κράτους,
νο της δράσεως παγκοσμίως, επιτυγχάνει την
να υπερασπίζω μέχρι της τελευταίας
απελευθέρωσή του μετά 400 έτη τόσο σκληρανίδος του αίματός μου
ρής δουλείας που δεν έχει γνωρίσει ποτέ η
τας σημαίας
ανθρωπότητα, που όπως λέει ο Κολοκοτρώνα μην τας εγκαταλείπω
νης (1821), μετά 410+1821=2231 χρόνια:
μηδέ να αποχωρίζομαι ποτέ απ’ αυτών».
«Εδώσαμεν τον όρκον
Αυτός ο όρκος επιβάλλεται σήμερα περισδια του Χριστού την πίστιν την Αγίαν
σότερο από κάθε άλλη εποχή, να δονείται
και της Πατρίδος την Ελευθερίαν».
από κάθε ελληνική ψυχή για να είμαστε έτοιΑυτό σημαίνει διαχρονική αξιοπιστία του
μοι «στις επάλξεις του Έθνους», όπως έπραόρκου των Ελλήνων. Αυτή η διαπίστωση της
ξαν οι πρόγονοί μας και δεν θα υπάρξει Έλδιαχρονικής αξιοπιστίας του όρκου των Ελληνας με ελληνική ψυχή που να μην πιστεύει
λήνων, αποτελεί την πλέον διακριτική παράστο «ή ταν ή επί τας», τόσο στην ειρηνική όσο
δοση, όχι μόνο για τους Έλληνες αλλά και
και στην πολεμική περίοδο.
για όλους τους λαούς, αν θέλουν να ζουν σε
αξιόπιστη ανθρώπινη κοινωνία για την πρόοδο και ευτυχία.
(*) Ο Παναγιώτης Α. Δρακάτος είναι:
Επ’ αυτού, όπως τονίζει ο Μέγας ΑλέξανΜέλος:
δρος, στον όρκο που έδωσε στην πόλη Ώπις
- Της Ακαδημίας Μηχανικών Περιβάλλοντος
της Ασσυρίας, το 324 π.Χ. στους προσκεκλητων Ηνωμένων Πολιτειών
μένους αξιωματούχους όλων των φυλών:
- Της Ακαδημίας Επιστημών της Ρωσίας
«Σας εύχομαι, τώρα που τελειώνουν οι πό- Της Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών
λεμοι, να ευτυχήσετε με την ειρήνη. Όλοι οι
της Ευρώπης
θνητοί από ‘δω και πέρα να ζήσουν σαν ένας
- Της Ακαδημίας Επιστημών της Νέας Υόρκης
λαός, μονιασμένοι, για την κοινή προκοπή...
Τιμητικό Ισόβιο Μέλος της Διεθνούς Ενώσεως
Δεν με ενδιαφέρει η καταγωγή των πολιτών
Αμερικανών Μηχανολόγων Μηχανικών
ούτε η ράτσα που γεννήθηκαν. Τους καταμεΔιακεκριμένος ομιλητής της Διεθνούς Ενώσεως
ρίζω με ένα μόνο κριτήριο, την αρετή. Για μέΑμερικανών Μηχανολόγων Μηχανικών
να κάθε καλός ξένος είναι Έλληνας και κάθε
Της Ενώσεως Επιστημόνων Μηχανικών
κακός Έλληνας είναι χειρότερος από βάρβατης Ρωσίας
ρο. Αν ποτέ σας παρουσιαστούν διαφορές, δε
Εκπρόσωπος της Ελλάδος στον Ο.Η.Ε./
θα καταφύγετε ποτέ στα όπλα, αλλά θα τις λύΕπιτροπή Επιστήμης και Τεχνολογίας για την
νετε ειρηνικά. Στην ανάγκη θα σταθώ εγώ διΑνάπτυξη
αιτητής σας. Το Θεό δεν πρέπει να τον νομίζε-
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σαμε εμείς τον παίναι απορίας άξιον,
Του Αντιστρατήγου ε.α.
τριωτισμό μας ώστε·
πώς είναι δυνατόν
Ι. ΑΣΛΑΝΙΔΗ Επιτίμου Δκτού της ΣΣΕ
μην πεις λέξει που ν’
οι βουλευτές του Ελαρχίζει από ΕΛΛΑΣ,
ληνικού ΚοινοβουλίΕΘΝΟΣ, ΠΑΤΡΙΔΑ, αλλοίμονό σου. Με αυτόν
ου, υπό την προϋπόθεση ότι, είναι όλοι των παλοιπόν τον νοητικό ψεκασμό, εδώ και χρόνια,
τριώτες, που δεν πρέπει ν’ αμφισβητούνται, καθ’
σχεδόν μετά την μεταπολίτευση, κατάφεραν
όσον είναι εκλεγμένοι του ελληνικού λαού , να
να μας φέρουν σ’ αυτή την κατάντια, να πουέχουν τα κόμματά των, τόση αγεφύρωτη άποψη
λιέται πλέον η Ελλάδα μας και να μην κουνιέται
περί πατριωτισμού.
φύλλο. Αναφέρομαι βέβαια και στις ασχήμιες
Ο Ελληνικός Λαός εκλέγει τους εκπροσώπους
των ανευθύνων κουκουλοφόρων, οι οποίοι είναι
του ώστε με την συνεργασία μεταξύ των (Συμόπως ξέρετε δυστυχώς και αυτοί παράγωγα του
πολίτευση-Αντιπολίτευση η κάθε μία στο ρόλο
διεφθαρμένου αυτού πολιτικού συστήματος.
της), να διοικήσουν σωστά και με εφαρμογή των
ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Η έννοια της Πατρίδος είναι ένας
Νόμων, υπερασπιζόμενοι τα εθνικά συμφέροντα
γενικός χώρος στον οποίο κατοικούν, άνθρωποι,
της ιστορικής πατρίδα μας και του Λαού της.
συνηθέστατα κοινής καταγωγής, γλώσσης και
Εδώ με λύπη μου το επισημαίνω, συμβαίνει
σε μεγάλο βαθμό θρησκείας, αλλά υποχρεωτικής
ακριβώς το Αντίθετο και δεν ξέρω αν είμαστε η
κοινής Ιστορίας, κοινών ηθών και εθίμων και
μοναδική χώρα στον κόσμο που συμβαίνει αυτό.
κοινό Πολιτισμό. Την ιδέα της Πατρίδος παριστάνει
Δηλαδή! Δεν έχει σημασία ποιο κόμμα ή κόμματα
στην αισθητική της μορφή η ΣΗΜΑΙΑ, η οποία
είναι στην εξουσία, αλλά την επομένη των εκλοδια τον λόγο αυτό λέγεται και «Εθνικό Σύμβολο».
γών, σύσσωμη η αντιπολίτευση αρχίζει την τακτική
της δολιοφθοράς της Κυβερνήσεως, και γνωρίζουμε
Γίναμε όλοι, τα τελευταία χρόνια μάρτυρες παόλοι τα δεινά που υπέστη ο τόπος αυτός από
ρακολουθώντας στις τηλεοράσεις, ποια τα δεινά
αυτήν την συμπεριφορά. Μοναδικός σκοπός της
που υπέστη και το Εθνικό μας Σύμβολο. Από τις
αντιπολίτευσης, όχι μόνο σήμερα αλλά πάντα
Κομματικές διαμάχες των πεζοδρομίων και με
ήταν και είναι πώς ν’ αποτύχει η Δημοκρατικά
ποιους χαρακτηρισμούς μειωτικούς πολιτικών
εκλεγμένη Κυβέρνηση. Επιτέλους αυτό κάποτε
της Πατρίδος μας γι’ αυτήν και ακόμη αλήτες
πρέπει να σταματήσει. Σ’αυτές τις δύσκολες
του κοινού ποινικού κώδικα, όταν έκαιαν το
στιγμές της Πατρίδος μας, απαιτείται να καθίσουν
σύμβολο της Πατρίδος μας, με εικόνα πανελόλοι οι πολιτικοί ηγέτες μας, στο ίδιο τραπέζι, για
λήνιας εμβέλειας και όμως! ουδείς των υπευνα δώσουν τις όσο το δυνατόν λιγότερο επώδυνες
θύνων ανησύχησε, πήρε μέτρα, τιμώρησε ή
λύσεις για τους Έλληνες και για το μέλλον της Παείπε κάτι. Την ώρα που η Αμερική έναν παγκόσμιο
τρίδος μας. Αυτή την απλή σκέψη, που είναι και
πρωταθλητή και χρυσό Ολυμπιονίκη τον Μόρις
επιθυμία όλων των Ελλήνων, έχοντας λόγω προΓκριν, τον υποχρεώνει να ζητά συγνώμη από
καταλήψεως κλειστά τα μάτια της λογικής σκέψης,
όλο το αμερικανικό Έθνος, επειδή χαμογέλασε,
δεν εννοούν να την καταλάβουν τα κόμματα.
χωρίς σεβασμό την ώρα του Εθνικού Ύμνου,
Φαίνεται το κάθε κόμμα έχει την δική του ερστους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σύδνεϋ.
μηνεία περί «Πατριωτισμού». Επειδή η έννοια
ΤΡΙΤΟΝ: Λέει ο Κομφούκιος, ο Άριστος Ηγέτης
του Πατριωτισμού είναι μία, θα ήθελα να επισηείναι αυτός που μπορεί να πραγματώσει τις πέντε
μάνω ορισμένα θέματα, με την ελπίδα κάποιοι
αρετές:
σημερινοί πολιτικοί ηγέτες της Πατρίδος μας
- Σεβαστικός: δεν ταπεινώνεσαι ποτέ.
προβληματισθούν, που οδηγούν τη χώρα. Διότι!
- Γενναιόδωρος: Κερδίζεις το πλήθος.
το φαινόμενο αυτό του «Πύργου της Βαβέλ» με- Ειλικρινής: Σ’ εμπιστεύονται οι Άνθρωποι.
ταξύ των πολιτικών δυνάμεων, βρίσκεται σε
- Έξυπνος: Μπορεί να πετύχεις πολλά.
έξαρση μέχρι και σήμερα.
- Ευσπλαχνικός: Αρκεί αυτό για να έχει τον
Αποτέλεσμα της συμπεριφοράς αυτής, εάν
λαό μαζί του.
δεν αλλάξει θα είναι με μαθηματική ακρίβεια τεΕπίσης ο Ηρόδοτος αναφέρει στα «Ιστορικά»
λικά, η καταστροφή της Πατρίδος μας, από πάσης
του, ότι: «... η Δημοκρατία είναι το δυσκολότερο
πλευράς, γιατί δυστυχώς ο πολιτικός κόσμος σήΠολίτευμα, για την εφαρμογή της οποίας απαιμερα θυμίζει τους στίχους του Αλεξανδρινού·
τείται, ένα υψηλό επίπεδο αρχόντων και πολιτών,
«…βαθειά κοιμάται ο Νέρων, ασυνείδητα, ήσυχος
το οποίο σέβεται και τηρεί τον νόμο, άλλως η
και ευτυχής…».
διαφθορά θα εισχωρήσει στο Κράτος και τότε το
Ας έλθουμε λοιπόν στην ουσία του θέματος
κράτος ουσιαστικά διαλύεται…».
περί Πατριωτισμού:
Στο βιβλίο “Boomerang” του Michael Levis,
ΠΡΩΤΟΝ: Ο Πατριωτισμός είναι ενωτικός και
που κυκλοφόρησε προ καιρού και αναφέρεται
υψηλής ηθικής ενατένησης Ιδεολογία. Είναι ανικαι στην Ελληνική Κρίση, ο συγγραφέας καταλήγει
διοτελής και κινείται πέραν από τα όρια κάθε
ότι: «... το πρόβλημα της Ελλάδος δεν είναι τόσο
ωφελιμιστικής φιλοσοφίας. Αυτός εμφυτεύεται
δημοσιονομικό ή οικονομικό, αλλά πρόβλημα
στην εκάστοτε νέα γενιά μέσω της οικογένειας
κοινωνικής συμπεριφοράς (civic life)...». Και! διεκαι της παιδείας της Πατρίδος. Κείται πέραν
ρωτάται κατά πόσον είναι δυνατόν ένας λαός να
παντός συνδικαλισμού, κομματισμού και πολιτικής
ανακτήσει την κοινωνική συμπεριφορά του, όταν
θεωρίας. Ο Πατριωτισμός είναι μια διαχρονικά
αυτή έχει χαθεί. Φοβούμεθα ότι οι Εστιάτορες
άφθαρτη υποχρέωση του πολίτη, ν’ αγαπά και
της Ύδρας και εικόνες όπως αυτή στο Δήμο Τρινα θυσιάζεται για την Πατρίδα του. Σήμερα φθάκάλων στο παρελθόν, επιβεβαίωσαν τον Levis.
Και! όχι μόνον αυτοί. Το επιβεβαιώνει
δυστυχώς και ένα μεγάλο τμήμα του
ελληνικού λαού το οποίο καθοδηγούμενο, από λαθεμένες αντιλήψεις κομαθλητικών-στρατιωτικών δραστηριοτήτων
ματικών ινστρουχτόρων, αρνείται συMαρτίου-Ιουλίου 2015
στηματικά να τηρήσει τους Νόμους. Άρα
η χώρα μας σήμερα στερείται πολιτικών
Α/Α Ημερομηνία
Περιγραφή εκδήλωσης-δραστηριότητος Ηγετών, γι’ αυτό έφτασε εδώ που έφτασε. Χρειάζονται Ηγέτες με τα παραπάνω
1. ΚΥΡ.15 ΜΑΡ.
Δοκιμασία φυσικής κατάστασης.
αναφερθέντα χαρακτηριστικά, να ορ2. ΣΑΒ.04 ΑΠΡ.
Νυκτερινή ορεινή περεία 15 χλμ.
γανώσουν το Κράτος, ν’ αποδώσουν δι3. ΣΑΒ.25 ΑΠΡ.
Άσκηση προσανατολισμού
καιοσύνη παραπέμποντας τους υπαιτίους
ΚΥΡ.26 ΑΠΡ.
– αναγνώρισης σε άγνωστο όρος.
στην Δικαιοσύνη, να οργανώσουν το
4. ΚΥΡ.10 ΜΑΪ.
Κίνηση περιπόλου. Σχηματισμοί –
Δημόσιο εκ βάθρων, τέλος να πείσουν
Άμεσες αντιδράσεις.
τον Ελληνικό λαό, ότι αυτό που κάνουν
είναι το σωστό, όλα τα άλλα τότε, θα
5. ΚΥΡ.24 ΜΑΪ.
Καταρριχήσεις. Τεχνική αναρρίχηση.
έλθουν μόνα τους. Αυτά! Ας τα λάβει
Καταβίβαση τραυματία.
υπ’όψιν της η νέα Κυβέρνηση της
6. ΚΥΡ.31 ΜΑΪ.
Καβούρι. Άγημα εις μνημόσυνο
χώρας
μας.
Καταδρομέων και Ιερολοχιτών.
ΗΓΕΤΗΣ: Το κύριο προνόμιο του
7. ΚΥΡ.14 ΙΟΥΝ.
Κατάληψη οικίας.
Ηγέτη είναι· Να ζωντανεύει ελπίδα
8. ΚΥΡ.28 ΙΟΥΝ.
Κίνηση ομάδος σε αστική περιοχή –
στις ψυχές των ανθρώπων. Μόνο από
Έλεγχος οχήματος.
εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, ν’
9. ΣΑΒ.11 ΙΟΥΛ.
Χαλκίς. Καταρρίχηση από γέφυρα.
ανθίζει χαμόγελο, να βουρκώνουν μάτια, να γεννιέται στη θέα του αυθόρ10. ΣΑΒ. 25 ΙΟΥΛ.
Κρούση
μητα στο πλήθος γιορτή.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Η Ελλάδα ενώπιον κρίσιμων
γεωπολιτικών επιλογών
Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΚΟ
ΚΡΥΒΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΙ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Η

σταση και να οικοδοτεράστια οικονοΤου
μήσει μια πολυπολική
μική κρίση που
Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΡΙΒΑ*
γεωπολιτική στρατηγιαντιμετωπίζει η χώρα
κή που θα μεγιστοποιεί τον ρόλο της.
μας έχει αντανακλάσεις και στον γεωπολιτικό της προσανατολισμό. Ως αντίδραση στις αναιμικές προσπάθειες προΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΗΣ
σέγγισης με τη Ρωσία, την Κίνα ή άλλες
ΠΟΛΥΠΟΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
χώρες, που έχουν υπάρξει τα τελευταία
Αυτή η πολυπολική, ή πολυδιάστατη,
χρόνια, έχει δημιουργηθεί το διακομμαπολιτική ακούγεται εύκολη αλλά δεν
τικό στρατόπεδο των «ευρωπαϊστών»,
είναι. Θα πρέπει δε να οικοδομηθεί σε
για τους οποίους η μέγιστη, αν όχι απομια ουσιαστική βάση. Σε αυτήν της γεωκλειστική, διακύβευση είναι να μην «τεθεί
στρατηγικής αυτονομίας. Η Ελλάδα, ναι
σε κίνδυνο η ευρωπαϊκή προοπτική της
μεν χρειάζεται να εξαντλήσει τα περιχώρας», ενώ σύνθημά τους είναι το «ανήθώρια παραμονής στην Ε.Ε., γνωρίζοντας
κομεν εις την Δύσιν». Η άποψη αυτή ενιόμως ότι το γεωπολιτικό αυτό μέγεθος
σχύεται και από τσιτάτα του τύπου «η
είναι πιθανόν να οδηγηθεί στο νεκροταΕλλάδα ανήκει στις ναυτικές δυνάμεις»,
φείο των χαμένων ελπίδων και είτε να
τα οποία επιχειρούν να πλασαριστούν
διαλυθεί με πάταγο είτε να αφεθεί να
ως αποστάγματα γεωπολιτικής σοφίας.
αργοπεθαίνει για μεγάλο χρονικό διάΟι άνθρωποι αυτοί δεν φαίνεται να καστημα. Οφείλουμε, με άλλα λόγια, να είτανοούν ότι χρησιμοποιώντας το ρήμα
μαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπί«ανήκει» ουσιαστικά υποστηρίζουν ότι
σουμε εκ νέου τον κόσμο μόνοι μας.
η Ελλάδα δεν μπορεί και δεν πρέπει να
Επίσης, μηδενιστικές απόψεις του τύπου
είναι ανεξάρτητο κράτος.
ότι η χώρα μας είναι πολύ μικρή για να
Επιπροσθέτως, άποψη του γράφοντος
υπάρχει και να κινείται αυτόνομα, κατά
είναι ότι δύσκολα μπορεί κανείς να προστην άποψη του γράφοντος δεν έχουν
διορίσει ποιες θα είναι οι μεγάλες ναυβάση. Η Ελλάδα είναι σε θέση να εξετικές δυνάμεις του μέλλοντος. Και αυτό
λιχθεί σε έναν μικρό αλλά ουσιαστικό
γιατί αλλάζει τόσο η γεωγραφική πραγπόλο διαμόρφωσης των διεθνών εξελίξεων
ματικότητα του πλανήτη, με το λιώσιμο
στο διαμορφούμενο διεθνές σύστημα. Η
των πάγων στον Αρκτικό Ωκεανό και τη
γεωγραφική της θέση, η πολιτισμική της
δημιουργία ενός νέου θαλάσσιου δρόμου
δυναμική και μια σειρά από άλλους παεκεί, όσο και η μεθοδολογία ναυτικής
ράγοντες της προσφέρουν αυτήν τη δυπροβολής ισχύος. Χαρακτηριστικό είναι
νατότητα. Και φυσικά, μια αυτόνομη ποτο παράδειγμα της ανάπτυξης καινοφανών
ρεία δεν σημαίνει πολιτική «εναντίον
οπλικών συστημάτων προσβολής θαλάσσιων
όλων». Αντιθέτως, σημαίνει εκμετάλλευση
στόχων από πλευράς της Κίνας, με πιο διάτου γεωπολιτικού δυναμικού της Ελλάδας
σημο τον κατευθυνόμενο αντιπλοϊκό βαλέτσι ώστε να μπορεί να «κουμπώσει»
λιστικό πύραυλο (ASBM) DF – 21D. Τα
στις συνεργατικές τάσεις, που υπάρχουν
όπλα αυτά αναπτύσσονται στο πλαίσιο των
μεταξύ των ισχυρών δρώντων ενός πονέων στρατηγικών ικανοτήτων αντιπρόσβαλυπολικού διεθνούς συστήματος εν πασης και άρνησης περιοχής (A2 / AD) των
ραλλήλω με τις ανταγωνιστικές, έτσι ώστε
Κινέζων και ο πρωτοποριακός τους χαρανα είναι πολύτιμη για τους πάντες. Το
κτήρας έχει κάνει τους Αμερικανούς να τα
πώς μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο είναι
χαρακτηρίζουν με το αρκτικόλεξο HEAT
μια διαδικασία που ξεφεύγει από τα πε(High End Asymmetrical Threats).
ριορισμένα όρια αυτού του κειμένου.
Από πλευράς της, η Ρωσία ενδέχεται
Ακόμη και αν σε κάποιους αυτή η
στα επόμενα χρόνια να μεταβληθεί από
στρατηγική φαντάζει ιδιαίτερα παρακινμια αμιγώς χερσαία δύναμη σε υβριδική
δυνευμένη ή και εκτός πραγματικότητας,
«θαλασσοχερσαία», ενσωματώνοντας στη
θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι στον
γεωστρατηγική της ταυτότητα και ένα
εξαιρετικά δυναμικό και ρευστό κόσμο
πλέγμα κλειστών θαλασσών, που αποτετου αύριο, θα επιβιώσουν και θα προκόλείται από τον Εύξεινο Πόντο, τη Βαλτική
ψουν οι δυναμικοί παίκτες. Όσοι επιλέκαι τον απαλλαγμένο από πάγους Αρτικό
ξουν την εύκολη λύση της απόφυσης κάΩκεανό.
ποιας ισχυρότερης συμμαχίας και αφήΩστόσο, ο γράφων δεν είναι οπαδός
σουν να σκέφτεται αυτή για λογαριασμό
της άποψης να τεθούμε στη ρωσική σφαίτους, ενδέχεται να δουν τον εαυτό τους
ρα επιρροής. Αυτή θα ήταν απλώς μια
να μετατρέπεται σε σκωληκοειδή απόαλλαγή αφεντικού και δεν εξυπηρετεί
φυση. Δηλαδή σε άχρηστο, αν όχι επιζήτα ζωτικά ελληνικά συμφέροντα ούτε
μιο, κομμάτι για τον σχηματισμό στον
ταιριάζει στην ιστορία του ελληνικού
οποίον ανήκουν (ή πιστεύουν ότι ανήέθνους.
κουν). Και τότε, κάποια στιγμή, αυτός
Το ζήτημα δεν είναι να μετακινηθούμε
μπορεί να αποφασίσει να το κόψει και
από το ένα στρατόπεδο στο άλλο αλλά
να το πετάξει. Δυστυχώς, κάτι τέτοιο εννα μπορέσουμε να αναγνώσουμε ρεαλιδέχεται να συμβαίνει σήμερα όσον αφορά
στικά το διαμορφούμενο διεθνές σύστημα
τις σχέσεις Ελλάδας και Ευρώπης. Οι
και να δημιουργήσουμε έναν ουσιαστικό
Έλληνες, λοιπόν, ιδιαίτερα δε οι «φιλορόλο για τη χώρα μας μέσα σε αυτό.
ευρωπαίοι», καλό θα ήταν να θυμηθούν
Πρώτα απ’ όλα, θα πρέπει να αντιληότι η Ελλάδα υπήρχε πριν την Ευρώπη και
φθούμε ότι η εποχή του μονοπολικού
θα πρέπει να υπάρχει και μετά από αυτήν.
διεθνούς συστήματος, δηλαδή της παντοδυναμίας των ΗΠΑ, έχει παρέλθει ορι(*) Ο Κωνσταντίνος Γρίβας διδάσκει το μάστικά, αν υπήρξε και ποτέ. Σήμερα βριθημα της Γεωπολιτικής στην Στρατιωτική
σκόμαστε στις αρχικές φάσεις ενός ποΣχολή Ευελπίδων και Γεωγραφία της Ασφάλυπολικού διεθνούς συστήματος, το οποίο
λειας και των Αφοπλισμών στο Τμήμα Τουρόμως δεν έχει ακόμη αποκρυσταλλωθεί.
κικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Στο σύστημα αυτό υπάρχουν ισχυροί και
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπηρέτησε την
στρατιωτική του θητεία στη 2α Μοίρα Αλελιγότερο ισχυροί δρώντες αλλά όχι πανξιπτωτιστών και είναι μέλος της Λέσχης Ιετοδύναμοι. Έτσι, η Ελλάδα θα πρέπει
ρολοχιτών και Καταδρομέων.
να προσαρμοστεί σε αυτήν τη νέα κατά-

