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Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. εύχονται σε σας
και τις οικογένειες σας Χαρούμενα Χριστούγεννα και Ευτυχισμένη χρονιά!

Μήνυμα Αντγου ε.α. Λάζαρη Νικολάου Προέδρου
του νέου ΔΣ της ΛΚΙ με την ανάληψη καθηκόντων του
Σεβαστοί Στρατηγοί,
Αγαπητά Μέλη της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών,
Εκ μέρους του νέου ΔΣ της Λέσχης, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την εμπιστοσύνη που δείξατε με την
ψήφο σας, σε μένα και σε όλα τα μέλη του ΔΣ.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον απελθόντα Πρόεδρο
Στρατηγό κ. Καλαντζή Κωνσταντίνο, τον Αντιπρόεδρο Στρατηγό κ. Κωνσταντίνο Γεωργαντά και όλα τα μέλη του προηγούμενου ΔΣ για τις υπηρεσίες που προσέφεραν μέχρι
τώρα.
Αποτελεί τιμή μας, να είμαστε μέλη του ΔΣ της πρώτης
ιστορικά Λέσχης Καταδρομών στην Ελλάδα και του πρώτου
Σωματείου πολεμιστών των Ειδικών Δυνάμεων συναισθανόμενοι το βάρος της παράδοσης και της ιστορίας της
Λέσχης μας.
Είμαστε όλοι εθελοντές και πρόθυμοι όχι απλά να συνεχίσουμε τη λειτουργία της Λέσχης αλλά να βελτιώσουμε
και ν’ αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο τις δραστηριότητές
της, για την διάδοση του υπέροχου πνεύματος των Ειδικών
Δυνάμεων.
Με γνώμονα τους σκοπούς ύπαρξης της Λέσχης μας, θα
επιδιώξουμε την υλοποίησή τους κατά τον καλύτερο δυνατό
τρόπο, επεκτείνοντάς τους όπου είναι εφικτό.
Σχεδιάζουμε την δημιουργία Τμήματος Μελετών-Ερευνών,
το οποίο θα πλαισιωθεί σε εθελοντική βάση από μέλη μας,
καταξιωμένους στο χώρο τους επιστήμονες, έγκριτους δημοσιογράφους, νομικούς και στρατιωτικούς. Το Τμήμα αυτό
θα ασχολείται με:
α. Πραγματοποίηση ερευνών και εκπόνηση μελετών
που έχουν σχέση με το δόγμα και την στρατηγική και
τακτική χρήση των ειδικών δυνάμεων και των ειδικών επιχειρήσεων εν γένει, καθώς και με εξέλιξη της τεχνολογίας
ειδικών επιχειρήσεων.
β. Ιστορική έρευνα και καταγραφή διδαγμάτων και συμπερασμάτων επί των ειδικών επιχειρήσεων σε θέατρα πολέμου και περιοχές επιχειρήσεων ανά τον κόσμο, που
έχουν σχέση με διαμόρφωση δογμάτων, στρατηγική χρησιμοποίηση ειδικών επιχειρήσεων, αξιοποίηση εφεδρείας,
εξοπλισμό, εκπαίδευση και ιστορία ειδικών δυνάμεων και
ειδικών επιχειρήσεων.
γ. Οργάνωση και υλοποίηση διαλέξεων με βάση τα παραπάνω και συμμετοχή με μέλη του στην παρουσίαση
αυτών ή /και σε ημερίδες που θα διοργανώνονται, με
μέριμνα της Λέσχης.
Η διεύρυνση των δημοσίων σχέσεων είναι ένας άλλος
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σημαντικός τομέας με τον οποίο θα ασχοληθούμε κατά
προτεραιότητα. Η ανταλλαγή επισκέψεων της Λέσχης, με
Συλλόγους, Συνδέσμους Ειδικών Δυνάμεων, αλλά και με
άλλα παρεμφερή Σωματεία, θα αποτελέσει τη βάση σύσφιξης
σχέσεων, αδελφοποίησης και ενδεχομένως, δημιουργίας
μιας συνομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων, προσπάθειας που
είχε γίνει στο παρελθόν, αλλά δεν απέδωσε τ’ αναμενόμενα
αποτελέσματα.
Επιπλέον θα επιδιωχθεί η αδελφοποίηση με αντίστοιχες
ιστορικές Λέσχες Ειδικών Δυνάμεων εξωτερικού, ώστε να
ανανεωθεί η διεθνής αναγνώριση, που είχε επιτευχθεί στο
παρελθόν.
Επίσης η επαφή με τις διοικήσεις Ειδικών Δυνάμεων αλλά
και με την στρατιωτική ιεραρχία εν γένει, με προγραμματισμένες επισκέψεις ή με την ευκαιρία προσκλήσεων σε
τελετές και εορτές, θα κάνει γνωστή την παρουσία μας και
τις επιδιώξεις μας που συμπυκνώνονται σε μία φράση: Διατήρηση του πνεύματος των Ειδικών Δυνάμεων!
Η προβολή της Λέσχης μας με τη δύναμη του διαδικτύου
και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα δώσει τη δυνατότητα
σε ευρύ κοινό να μάθει την ιστορία της και την ιστορικότητά
της και θα δημιουργήσει την άμεση πρόσβαση σε νεότερους
έφεδρους καταδρομείς και πεζοναύτες να γίνουν τα νέα
μέλη, που θα συνεχίσουν την παράδοση των Ειδικών Δυνάμεων.
Προς τούτο, θα επιδιωχθεί η μηχανοργάνωση της Λέσχης
με την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού, αφ’ ενός
μεν για την δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων, απόκτηση
δυνατότητας ταχείας πρόσβασης σε πληροφοριακό υλικό
και επικοινωνία με όλους τους απαραίτητους φορείς και
αφ’ ετέρου για την διαμόρφωση επίσημης ιστοσελίδας με
πλούσιο και επίκαιρο περιεχόμενο, τόσο για τις δραστηριότητές της Λέσχης όσο και για τις δραστηριότητες και την
εξέλιξη των ειδικών δυνάμεων διεθνώς.
Έχοντας υπ’ όψιν την προτίμηση και την ροπή των νεότερων σε ηλικία μελών προς τον αθλητισμό, που αποτελεί
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προσωπικού των Ειδικών Δυνάμεων, θα επιδιωχθεί η συμμετοχή της Λέσχης σε διεθνώς
αναγνωρισμένους στρατιωτικούς αγώνες εφέδρων, της
μορφής του στρατιωτικού πεντάθλου, αλλά και αγώνων
περιπόλων, με την κατάλληλη προετοιμασία ομάδων εθελοντών μελών.
Παράλληλα, σχεδιάζεται η ετήσια καθιέρωση παρόμοιων
αγώνων σε εθνικό επίπεδο, με πρωτοβουλία της Λέσχης,
προς τιμήν του θρυλικού Ιερού Λόχου Μέσης Ανατολής,
αλλά και των μεταγενέστερων πρώτων ΛΟΚ.

Η εθελοντική συμμετοχή
και η προσφορά των νέων μελών σε παροχή υποστήριξης
προς την κοινωνία στην περίπτωση μειζόνων φυσικών καταστροφών και η αρωγή σε
έρευνες αγνοουμένων σε δύσβατες περιοχές, είναι ένας
ακόμη τομέας που θα επιδιωχθεί η παρουσία μας, με
τη συγκρότηση κατάλληλων
ομάδων διασωστών και την
προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού.
Σχεδιάζεται η δημιουργία Τμήματος Αθλητικών δραστηριοτήτων και Επιμόρφωσης για την εκπαίδευση των εθελοντών με την οργάνωση ανάλογων εκπαιδευτικών σεμιναρίων, σε αντικείμενα σχετικά με το θέμα, όπως Α’ Βοήθειες,
έρευνα περιοχής, ορειβασία, κλπ
Για να υλοποιηθούν όμως τα παραπάνω, θα απαιτηθεί η
επικαιροποίηση του καταστατικού μας με τις ανάλογες προσθήκες, θέμα που θα προταθεί για εξέταση και λήψη απόφασης, στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση των τακτικών
μελών της Λέσχης. Γι’ αυτό το λόγο θα ήταν πολύτιμη η
συμβολή όλων, με την κατάθεση γόνιμων προτάσεων.
Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης θα συνεχιστεί άσβεστη
με την πραγματοποίηση επισκέψεων όπου είναι δυνατόν,
για την απόδοση τιμών στους ηρωικά πεσόντες Ιερολοχίτες
και Καταδρομείς, με την κατάθεση στεφάνων στα μνημεία
ανά την Ελλάδα και στο εξωτερικό, εκεί όπου η προηγούμενη
γενιά μελών της Λέσχης, κατόρθωσε να αναγείρει.
Η σύσφιξη και η δημιουργία νέων δεσμών μεταξύ των
μελών μας θα συνεχισθεί με την διοργάνωση εκδρομών
και συνεστιάσεων, στα πλαίσια του εφικτού, αναγνωρίζοντας
τη δυσχερή οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουμε
όλοι μας την παρούσα χρονική περίοδο στην πατρίδα μας.
Τελειώνοντας με τις παραπάνω σκέψεις και ιδέες, για τις
οποίες ομόφωνα συμφώνησε το νέο ΔΣ στις συνεδριάσεις
του προκειμένου να αναβαθμισθεί η Λέσχη Καταδρομέων
και Ιερολοχιτών, καλούμε όλα τα μέλη να ενισχύσουν οικονομικά με την τακτική καταβολή της ετήσιας συνδρομής
τους και προσκαλούμε αυτούς που μπορούν και θέλουν να
προσφέρουν με τις γνώσεις τους υποστηρίζοντας το έργο
μας, να δηλώσουν συμμετοχή και να συνεργασθούν μαζί
μας, στην κοινή μας προσπάθεια.
Με την ευκαιρία των Άγιων Ημερών που πλησιάζουν,
σας εύχομαι ολόψυχα, Καλές Γιορτές, με υγεία και δύναμη.
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Πλήρωσαν την συνδρομή τους
Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΧΡΗΜΑΤ.

Ή ΙΔΙΩΤΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ

1.
2.

Υποστράτηγος
Ταξίαρχος

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

30,00
45,00

3.
4.
5.

Αντιστράτηγος
Κ/Δ
Εφ. Δεκαν.

ΒΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΠΤΙΣΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ.

30,00
30,00
45,00

6.

Εφ. Υπολ.γός

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

45,00

7.
8.
9.

Κ/Δ
Ταγ/ρχης
Κ/Δ

ΓΚΙΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ ΚΙΜΩΝ
ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

30,00
30,00
45,00

10.

ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ.

30,00

11.

Ταγ/ρχης Καθηγητής ΑΕΙ
Π/Ν

ΔΩΡΟΥΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

45,00

12.

Κ/Δ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

45,00

13.
14.

Ανθλγός ε.α.
Εφ. Λοχίας

ΚΑΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

30,00
45,00

15.
16.

Κ/Δ
Εφ. Υπολ/γός

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

30,00
60,00

17.
18.

Έφ. Λοχίας
Υποστράτηγος

ΜΠΟΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΝΕΣΤΩΡΑΣ ΔΗΜ.

30,00
60,00

19.
20.

Αντ/ρχης
Ταξίαρχος

ΠΕΠΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

30,00
45,00

21.

Εφ. Υπολ/γός

ΡΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

60,00

22.

Υποστράτηγος

ΣΑΒΡΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

90,00

23.

Έφ. Λοχίας

ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

90,00

24.
25.
26.

Αντ/ρχης
Κυρία
Υποστράτηγος

ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΣΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ
ΦΑΡΑΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

30,00
30,00
60,00

27.

Κ/Δ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝ.

45,00
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Για έτος 2016
Εγγραφή
& Συνδρομή 2015
Για έτος 2015
Για έτος 2015
Εγγραφή
& Συνδρομή 2015
Εγγραφή
& Συνδρομή 2015
Για έτος 2015
Για έτος 2015
Εγγραφή
& Συνδρομή 2015
Για έτος 2015
Εγγραφή
& Συνδρομή 2015
Εγγραφή
& Συνδρομή 2015
Για έτος 2015
Εγγραφή
& Συνδρομή 2015
Για έτος 2015
Για έτη 2014
& 2015
Για έτος 2015
Για έτη 2014
& 2015
Για έτος 2016
Εγγραφή
& Συνδρομή 2015
Για έτη 2014
& 2015
Για έτη 2013,
2014 & 2015
Για έτη 2013,
2014 & 2015
Για έτος 2015
Για έτος 2015
Για έτη 2014
& 2015
Εγγραφή
& Συνδρομή 2015

Σημείωση: Αναγράφονται μόνον
όσοι κατέβαλαν τη συνδρομή
τους κατά το τρέχον διάστημα μέχρι 30 Νοεμβρίου, ημερομηνία
επιδόσεως της ύλης για εκτύπωση.
Ο Ταμίας
Ευάγγελος Γατσούλης

Συνταγματάρχης ε.α.

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

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

ΧΡΗΜΑΤ.

Ή ΙΔΙΩΤΗΣ

1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ

Αντιστράτηγος
Υποστράτηγος
Υποστράτηγος
Κ/Δ
Ταγ/ρχης Καθηγητής ΑΕΙ

ΒΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΕΣΤΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡ.
ΣΑΒΡΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

20,00
140,00
10,00
5,00
20,00

Ο Ταμίας
Ευάγγελος Γατσούλης
Συνταγματάρχης ε.α.

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

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ταξίαρχος ε.α.
Ταξίαρχος ε.α.
Έφ. Υπλγός
Έφ. Λοχίας
Έφ. Λοχίας
Έφ. Δεκαν.
Καταδρομέας
Πεζοναύτης
Πεζοναύτης
Καταδρομέας

ΜΗΤΡΟΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΔΟΡΟΥΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Για το Δ.Σ.
ο Γενικός Γραμματέας

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Η κυρία ΦΟΥΡΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, κατέθεσε το ποσόν των χιλίων
(1.000,00) € για οικονομική ενίσχυση της Λέσχης
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
του αγαπημένου της συζύγου αειμνήστου Στρατηγού ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΦΟΥΡΙΩΤΗ.
Το Δ.Σ θερμά ευχαριστεί για την κατ’ επανάληιν ευγενική προσφορά της κυρίας ΦΟΥΡΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ.

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

Α

εροπορική δύναμη, πληροφορίες και ειδικές επιχειρήσεις, τείνουν να διαμορφώσουν νέο δόγμα
στη διεξαγωγή του ανορθόδοξου πολέμου και γενικότερα στην αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών.
Όλες οι σύγχρονες ειδικές επιχειρήσεις που εξελίσσονται ή έχουν εκτελεσθεί στις δύσκολες περιοχές
του πλανήτη, Αφγανιστάν, Ιράκ, Συρία, Σομαλία, Υεμένη
και αλλού, στηρίζονται πρωτίστως στους παραπάνω
τρεις συντελεστές.
Η συλλογή ακριβών και νωπών πληροφοριών, για
την όποια περιοχή ενδιαφέροντος, διευκολύνει πάρα
πολύ την επιτυχή διείσδυση ειδικών τμημάτων, συνήθως
απ’ αέρος, προς εκτέλεση ειδικής αναγνώρισης ή
άμεσης (καταδρομικής) ενέργειας.
Στα πλαίσια της ειδικής αναγνώρισης από ειδικά τμήματα, γίνεται εντοπισμός ή επιβεβαίωση ύπαρξης κρισίμων εχθρικών στόχων, για τους οποίους έχει δοθεί
προτεραιότητα προσβολής. Η αμφίδρομη διακίνηση
πληροφοριών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, επιτρέπει
στα κατάλληλα αεροπορικά μέσα (και όχι μόνο) αεροσκάφη επανδρωμένα και μη και ελικόπτερα να βρεθούν
πολύ σύντομα πάνω από το στόχο τους και να σπείρουν
το χάος και τον πανικό.
Το “πάνω από το στόχο” λέγεται μεταφορικά, γιατί
στις περισσότερες περιπτώσεις πιθανόν η άφεση των
πυρομαχικών να γίνει αρκετά μακριά, ενώ η καθοδήγησή
τους προς τον επιλεγέντα στόχο να γίνει με τη βοήθεια
καταδείκτη laser, ή radiobeacons (φορητών ραδιοφάρων
που τοποθετούνται από καταδρομικά τμήματα με διείσδυση εγγύς του στόχου), ή με την απ’ ευθείας συνεννόηση του καταδρομικού τμήματος με τα αεροσκάφη.
Αυτή η “ζύμωση” αεροπορικών μέσων, πληροφοριών

Του NΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΖΑΡΗ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ε.α.*

Άνδρας των ειδικών δυνάμεων, ετοιμάζεται να εκτελέσει
επιχειρησιακό άλμα από μεγάλο ύψος με πλήρη φόρτο.
Φέρει και μάσκα οξυγόνου για ν’ αντιμετωπίσει την
έλλειψη του οξυγόνου στο μεγάλο υψόμετρο, καθώς θα
πέφτει.

και ειδικών επιχειρήσεων, διαπιστώθηκε ότι αποτελεί
την καλύτερη “συνταγή” για την δημιουργία ευνοϊκών
συνθηκών εκτέλεσης μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Στην
διεξαγωγή ανορθόδοξου πολέμου ή “άτακτου” πολέμου,
όπως εμφανίσθηκε σε σύγχρονή στρατιωτική ορολογία,
αποδείχτηκε ότι και μόνο αυτό το τρίδυμο επιφέρει τα
επιθυμητά αποτελέσματα.
Ήταν κάτι που ανακουφίζει κατά κάποιο τρόπο μέχρι
τώρα τους πολιτικούς ηγέτες μεγάλων χωρών δυνάμεις
των οποίων εμπλέκονται σε επιχειρήσεις ανά τον
κόσμο. Η αποφυγή εμπλοκής μεγάλων χερσαίων δυ-

νάμεων συμφέρει πολιτικά και οικονομικά, αρκεί να
βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι να κάνουν την δουλειά.
Αυτό όμως προϋποθέτει, απόλυτα στενή συνεργασία
αεροπορικών δυνάμεων, με μονάδες ειδικών επιχειρήσεων και υπηρεσίες πληροφοριών. Δηλαδή, κοινό διακλαδικό επιτελείο, ή τουλάχιστον ανταλλαγή συνδέσμων, θέσπιση κοινών κανόνων, άριστο και συμβατόδιαλειτουργικό υλικό επικοινωνιών, διάθεση μέσων και
υλικών τελευταίας τεχνολογίας και βέβαια διαρκής συνεκπαίδευση, για την αποφυγή λαθών και αδελφοκτόνων
πυρών. Με μια λέξη: Διακλαδικότητα!!
Μόνο έτσι, οι εκτιμήσεις γίνονται πιο γρήγορα, υπάρχει
“κοινή” γλώσσα κατανόησης, οι αποφάσεις είναι ταχείες
και ορθές στηριζόμενες σε σωστές πληροφορίες και η
αντίδραση είναι άμεση επιτυγχάνοντας έτσι τον αιφνιδιασμό του αντίπαλου, αφού δεν προλαβαίνει ν’ αντιδράσει όπως θα ήθελε.
Αλλά δεν θα πρέπει να γίνεται παρερμηνεία ούτε να
υπάρχει σύγχυση! Οι ειδικές επιχειρήσεις από μόνες
τους δεν κερδίζουν τον πόλεμο. Απαιτείται συλλογική
προσπάθεια όλων των δυνάμεων ενός κράτους. Οι
ειδικές επιχειρήσεις, όπως έχει αποδειχθεί ιστορικά,
συμβάλλουν κατά πολύ στην επιτυχή έκβασή του, με
την αποφυγή ίσως μεγαλύτερων και μαζικών συγκρούσεων. Αρκεί να αναλαμβάνονται στον κατάλληλο χρόνο
και τόπο, αφού έχει εκτιμηθεί σωστά η αναγκαιότητα και
η δυνατότητα εκτέλεσής τους, για την προσβολή του
κατάλληλου στόχου.
* Ο Αντιστράτηγος Νικόλαος Λάζαρης
διετέλεσε Διευθυντής Ειδικών Δυνάμεων στο ΓΕΣ.
Πηγή: http://tolmwnnika.blogspot.gr/2015/10/blog-post_6.html

Οι μαχητές του ΙΚΙΛ και οι ειδικές δυνάμεις του Ιράκ
Ποιά είναι αυτή η νέα ισλαμική οργάνωση;
Το “Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε, ΙΚΙΛ” ή
το Islamic State in Iraq and the Levant ή Islamic State in Iraq
and the al-Sham” όπως λέγεται στ’ Αγγλικά με την
σύντμηση “ISIL ή ISIS” συστήθηκε επίσημα τον Απρίλιο του
2013 και ουσιαστικά είναι παραφυάδα - προϊόν της Αλ Κάιντα
του Ιράκ (κατόπιν τους αποκήρυξε η οργάνωση). Μέσα στις
κατακτητικές τους βλέψεις συμπεριλαμβάνεται και η Κύπρος!
Στο βασικό πυρήνα της οργάνωσης, σύμφωνα με τους ειδικούς αναλυτές, βρίσκονται πρώην στελέχη των δυνάμεων
(κυρίως των μυστικών υπηρεσιών) του Σαντάμ Χουσεΐν. Το
ακριβές μέγεθός της είναι ασαφές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
των ειδικών πάντως, μετρά χιλιάδες μαχητές στο Ιράκ, τη
Συρία αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Και διαθέτουν πολύ χρήμα!
Οι ανταποκριτές του ξένου Τύπου αλλά και οι μυστικές
υπηρεσίες δυτικών χωρών αναφέρουν ότι τείνει να ξεπεράσει

Ιρακινό τμήμα της ειδικής αντιτρομοκρατικής μονάδας τους,
πλήρως εξοπλισμένο με αμερικανικό υλικό και οπλισμό, παρελαύνει
κατά τη διάρκεια μιας επίδειξης δεξιοτήτων, σε στρατιωτική βάση
βόρεια της Βαγδάτης, τον Ιούνιο του 2013. Ο εξοπλισμός τους
και η εκπαίδευσή τους στοίχισε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.
Αλλά τα χρήματα αυτά φαίνονται ελάχιστα μπροστά στο ...τρισεκατομμύριο δολάρια που κόστισε στους Αμερικανούς η ..ανόρθωση
της χώρας.
την Αλ Κάιντα, αν όχι σε μέγεθος, σίγουρα στο ότι γίνεται η
πιο επικίνδυνη τζιχαντιστική οργάνωση του κόσμου.
Σύμφωνα με γεωπολιτικές αναλύσεις, αναμένονται ραγδαίες
εξελίξεις τα αμέσως επόμενα χρόνια ακόμη και εμφάνιση
κουρδικού κράτους.
Πολύ δύσκολη και χαώδης η κατάσταση στο Ιράκ, που
παρά την πολυετή θυσία του λαού του και την επίμονη εκπαίδευση του μεταπολεμικού στρατού του από τις αμερικανικές
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δυνάμεις, βρίσκονται ξανά στο χείλος εθνικής καταστροφής
με τον εμφύλιο πόλεμο να ξεσπάει ανάμεσα σε θρησκευτικό
φανατισμό. Το κρατικό σύστημα ασφάλειας διαλύθηκε σαν
καπνός!
Οι Ιρακινοί προσπαθούν αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Κατέρρευσαν πολύ γρήγορα στην επιθετική ορμή των ανταρτών,
οι οποίοι εκμεταλλεύθηκαν αμέσως το κενό που άφησαν οι
ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας. Αλίμονο στον άμαχο πληθυσμό
και στους αιχμάλωτους στρατιώτες!
Πάλι το θέατρο επιχειρήσεων που διαμορφώνεται εκεί,
απαιτεί την εκτέλεση ειδικών επιχειρήσεων, γιατί όπως φαίνεται, με συμβατικά στρατεύματα οι συγκεκριμένοι αντάρτες,
πολύ δύσκολα μπορούν να καταπολεμηθούν. Θα χρειασθούν
τεράστιες δυνάμεις και μέσα για συμβατικές επιχειρήσεις εκκαθάρισης. Οι παραστρατιωτικοί Σιίτες που πήραν το μέρος
του στρατού, δεν είναι βέβαιο ότι καλύπτουν τις ανάγκες
ασφαλείας.
“Ο αντάρτης πολεμιέται με αντάρτη” όπως έχει αποδείξει
η ιστορία. Εδώ πλέον, όπου δεν υπάρχει σαφές μέτωπο αντιπάλων και όλα είναι ρευστά, χρειάζονται ψυχωμένοι μαχητές
για να εκτελέσουν άμεσες προσβολές ανταρτικών σταθμών
διοίκησης, αποθηκών, χώρων απόκρυψης και κατασκευής
εκρηκτικών και πυρομαχικών και μέσων επικοινωνιών.
Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να προηγηθούν “τα παιδιά
της αναγνώρισης” για να βρουν τους σωστούς στόχους.
Χρειάζονται εκπαιδευμένοι ελεγκτές αέρος (μάχης) για να
κατευθύνουν αεροπορικά πυρά, ακριβώς εκεί που πρέπει.
Χρειάζονται ελεύθεροι σκοπευτές για να σπείρουν τον πανικό
και τον φόβο στον εχθρό τους.
Αυτές οι ενέργειες θ’ αναχαιτίσουν και θα καθηλώσουν
τον αντίπαλο, ο οποίος θα χάσει την πρωτοβουλία
ενεργειών. Διαθέτουν τέτοιους ανθρώπους οι Ιρακινές ένοπλες
δυνάμεις;
Βεβαίως και διαθέτουν μετά από πολυετή προετοιμασία
και εκπαίδευση από Αμερικανούς και άλλους συμμάχους
(Ιορδανούς) εκπαιδευτές. Υπάρχουν δύο ταξιαρχίες ειδικών
δυνάμεων που είναι επανδρωμένες μόνο με ..προσωπικό
κουρδικής και σιιτκής αραβικής καταγωγής. Δεν φαίνεται να
συμπεριλαμβάνονται σουνίτες Άραβες.
Η 1η ταξιαρχία Ειδικών Επιχειρήσεων, περιλαμβάνει 3 τάγματα ειδικών επιχειρήσεων, ένα τάγμα υποστήριξης και ένα
τάγμα εκπαίδευσης, το οποίο έχει αναλάβει την ευθύνη της
λειτουργίας και του Κέντρου Εκπαίδευσης Ειδικών Επιχειρήσεων.
Η 2η ταξιαρχία Ειδικών Επιχειρήσεων, διαθέτει 4 τάγματα

Προσωπικό της ειδικής αντιτρομοκρατική μονάδας, κάνει
επίδειξη δεξιοτήτων, τον Ιούνιο του 2013, σε άσκηση εναντίον
τρομοκρατών που κατέλαβαν αεροσκάφος της πολιτικής αεροπορίας.
Δυστυχώς από αλλού ήλθε το πρόβλημα. Και ας μη γελιόμαστε!
Οι επιδείξεις μπορεί να είναι ευχάριστες “προς τέρψιν” των
θεατών, αλλά η πραγματικότητα απέχει πολύ.
κομάντος, με συνολική δύναμη γύρω στους 1440 άνδρες τα
οποία έχουν έδρες στην Μπάσρα (Basra), στη Μοσούλη
(Mosul), στην επαρχία της Ντιγιάλα (Diyala) και στην αεροπορική
βάση Al Asad. Τώρα πλέον στη Μοσούλη και σε μεγάλη
έκταση στην Ντιγιάλα, δεν υπάρχει τίποτα αφού αποχώρησαν,
μετά την κατάληψη πόλεων από τους αντάρτες.
Από το 2008 που ανέλαβαν οι Ιρακινοί τον πλήρη έλεγχο
της χώρας τους και τις επιχειρήσεις εναντίον ανταρτών και
τρομοκρατών, έχουν οργανωθεί τοπικά κέντρα επιχειρήσεων
για την συλλογή-επεξεργασία πληροφοριών και τον συντονισμό
όλων των απαιτούμενων ενεργειών. Δυστυχώς όμως, τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι δεν ήταν προετοιμασμένοι όσο θα
έπρεπε. Ή δεν ήταν καλοί μαθητές, ή οι “δάσκαλοι” δεν
τους τα έμαθαν σωστά! Γενικά, οι ιρακινές ειδικές δυνάμεις
του κυβερνητικού στρατού δεν φαίνεται να χρησιμοποιούνται
επαρκώς. Η κατάσταση μάλλον επιβαρύνεται και από την
έλλειψη των απαιτούμενων εναέριων μέσων συλλογής πληροφοριών. Εις μάτην οι Ιρακινοί ζητούσαν ενίσχυση από
τους Αμερικανούς το 2013.
Δύσκολα, πολύ δύσκολα τα πράγματα και οι Ιρακινοί χρειάζονται στιβαρή και αποφασισμένη ηγεσία για να τα βγάλει
πέρα. Οι εστίες πολέμου δεν λένε να σβήσουν! Μία σβήνει,
πέντε ανάβουν γύρω από το σπίτι μας. Θέλει προσοχή!
* Ο Αντιστράτηγος Νικόλαος Λάζαρης
διετέλεσε Διευθυντής Ειδικών Δυνάμεων στο ΓΕΣ.
Πηγή: http://tolmwnnika.blogspot.gr/2015/10/blog-post_6.html
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1ο βραβείο στο λογοτεχνικό διαγωνισμό
στην πεζογραφία του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός
στο μέλος μας ΙΩΑΝΝΗ ΧΕΙΜΩΝΑΚΟ, ιστορικού ερευνητή συγγραφέα, για το διήγημα «Η μπάλα»

Με τον πρόεδρο
κ. Μικρογιαννάκη,
καθηγητή
Πανεπιστημίου

Θερμά Συλλυπητήρια
για τους αθώους
νεκρούς του Παρισιού!

Τα συγχαρητήρια
της κριτικής
επιτροπής

Πρόγραμμα εκδηλώσεων
αθλητικοστρατιωτικών δραστηριοτήτων
Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2015
Α/Α Ημερομηνία

Περιγραφή εκδήλωσης-δραστηριότητος

1. ΚΥΡ. 20 ΔΕΚ.

Ορεινός Αγώνας: Καταρριχήσεις.
Τεχνική αναρρίχηση.
Καταβίβαση τραυματία.

Έκδηλη είναι η χαρά στα πρόσωπα την
εξουσιοδοτημένων μελών με την υπογραφή του προσυμφώνου αγοράς των
γραφείων της Λέσχης μας. Από αριστερά προς τα δεξιά διακρίνονται οι
Υπτγος ε.α. κ. Κωνσταντίνος Γεωργαντάς, αντιπρόεδρος ΛΚΙ, Ταξίαρχος Π.δ.
κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος, πρόεδρος ΠΕΑΠΑ και κύριος συντελεστής
της εξέλιξης, Αντιστράτηγος ε.α. κ.
Κωνσταντίνος Καλατζής, πρόεδρος
της ΛΚΙ, Υποστράτηγος Π.δ. κ. Κωνσταντίνος Αθανασιάδης, Γεν. Γραμματέας ΠΕΑΠΑ.

Ευχαριστήριο
Αντιστράτηγον ε.α.
Κύριον
Λάζαρη Νικόλαο
Πρόεδρο Λέσχης Καταδρομέων
& Ιερολοχιτών
Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2015
Αγαπητέ Νικόλαε
Ευχαριστώ θερμά, για τις ευχές σας για

την ονομαστική μου εορτή. Αντεύχομαι ο Άγιος Θεός, διά πρεσβειών του
Αγίου Δημητρίου, να σας δίνει ευλογία, φώτιση, δύναμη υγεία, και επιτυχία στο έργο σας.
Με μεγάλη εκτίμηση
Αντιστράτηγος ε.α.
Δημήτριος Χαντζής
Επίτιμος Διοικητής Β’ ΣΣ

Συγχαρητήρια
Αντιστράτηγο ε.α.
Κύριο Νικόλαο Λάζαρη
Πρόεδρο Λέσχης Καταδρομέων
και Ιερολοχιτών
Μάλεμε, 10 Νοε 15
Στρατηγέ
Επιτρέψτε μου, με την ευκαιρία της
ανάληψης των καθηκόντων σας, ως
Προέδρου της Λέσχης Καταδρομέων και

Ιερολοχιτών, να σας υποβάλλουμε τα
θερμά μας συγχαρητήρια.
Οι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και οι
Καταδρομείς - Αλεξιπτωτιστές της 1ης
ΜΑΛ, σας εύχονται υγεία και κάθε επιτυχία στην εκπλήρωση των τεθέντων στόχων σας.
Με σεβασμό
Νικόλαος Ε. Κωστάκης
Άνχης (ΠΖ)
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Επισκέψεις νέου Δ.Σ. σε ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, Σχηματισμούς, Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών
Δυνάμεων και Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων Νομού Αττικής

Μ

ε την ανάληψη καθηκόντων του νέου Δ.Σ
της Λέσχης έλαβαν χώρα εθιμοτυπικές επισκέψεις από τους Αντγο ε.α. κ. Λάζαρη Νικόλαο
και Ταξχο ε.α. κ. Πουλάκη Αθανάσιο στις Διακλαδική
Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων ΓΕΕΘΑ, Διεύθυνση
Ειδικών Δυνάμεων ΓΕΣ, 13η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων «Ιερός Λόχος», Κέντρο Εκπαιδεύσεως
Ειδικών Δυνάμεων, Ζ’ Μοίρα Αμφιβίων Καταδρομών
και 2η Μοίρα Αλεξιπτωτιστών.

Επισκέψεις νέου ΔΣ στην Ένωση Αποστράτων
Αξιωματικών Στρατού και Σύνδεσμο Αποστράτων
Αξιωματικών Υπαξιωματικών Στρατού

Μ

Στα γραφεία της Ένωσης
με τον πρόεδρο κύριο Δανιά

ε την ανάληψη καθηκόντων του νέου Δ.Σ
της Λέσχης έλαβαν χώρα εθιμοτυπικές
επισκέψεις από τους Αντγο ε.α. κ. Λάζαρη Νικόλαο και Σχη ε.α. κ. Γατσούλη Ευάγγελο στην

Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού και
στον Σύνδεσμο Αποστράτων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Στρατού.
Στα γραφεία του Συνδέσμου
με τον πρόεδρο κ. Λίγκα

21οι Πανελλήνιοι αγώνες Εφέδρων Καταδρομέων
Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν, οι 21οι Πανελλήνιοι αγώνες Εφέδρων Καταδρομέων, οι οποίοι
πραγματοποιήθηκαν, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2015 στο
χωριό Σκάμνος του Νομού Φθιώτιδας, που διοργάνωσε η
Λέσχη Καταδρομέων Στερεάς Ελλάδος.
Οι αγώνες περιελάμβαναν δεκαπέντε (15) επεισόδια
από αντικείμενα τοπογραφίας, καταρριχήσεων, βολών,
πρώτων βοηθειών, διασώσεων, οπλισμού, αναγνωρίσεων

κ.α, σε μία απόσταση 18 χλμ.
Στον αγώνα συμμετείχαν 18 ομάδες εκ των οποίων η μία
ομάδα «Ομάδα Έφεδρου Ανθυπολοχαγού Ειδ. Δυν. Δραμιτινού
Γ. Μιχαήλ» αποτελείτο από τρία μέλη της Λέσχης μας και
συγκεκριμένα από τους Δραμιτινό Γεώργιο, Ντούσκα Κων/νο
και Πουλόπουλο Δημήτρη, η οποία ομάδα κατέλαβε την
2η θέση.
Οι απονομές έγιναν στο Ιστορικό Πολιτιστικό Μουσείο

Θερμοπυλών.
Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών συγχαίρει την
«Ομάδα Έφεδρου Ανθυπολοχαγού Ειδ. Δυν. Δραμιτινού
Γ.Μιχαήλ». Επίσης συγχαίρει τα μέλη της που συμμετείχαν
με μιά άλλη ομάδα που ήταν πρώτη στην βαθμολογία λίγο
πρίν το τέλος και παραλίγο να κερδίσουν τον αγώνα'' .

6

TA NEA THΣ ΛEΣXHΣ KATAΔPOMEΩN & IEPOΛOXITΩN

ΙΣ ΤΟΡΙΑ Α ΠΟ ΠΡΩΤ Ο ΧΕ ΡΙ
Πολλές φορές κατά το παρελθόν η εφημερίδα μας δημοσίευε κείμενα στα
οποία μέλη της Λέσχης μας κατέγραφαν τις μαρτυρίες τους από πολεμικά και άλλα σημαντικά γεγονότα. Καθώς το καταστατικόν επιβάλλει την αξιοποίηση της εμπειρίας των μελών (Άρθρον 2) αλλά και επειδή -ευτυχώς- πέρασαν πολλά χρόνια
από τότε που οι καταστάσεις μας προσέφεραν πολεμικές εμπειρίες (ήδη πέρασαν
41 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο), θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο
να ενθαρρύνουμε την διάσωση, συγκέντρωση και δημοσίευση τέτοιων εμπειριών.
Γι’ αυτό έχουμε την πρόθεση να καθιερώσουμε μόνιμη στήλη στην εφημερίδα
μας με τίτλο «Ιστορία από πρώτο χέρι», στην οποία θα δημοσιεύουμε περιγραφές
(και κριτική) γεγονότων στα οποία τα μέλη μας ήσαν αυτόπτες ή αυτήκοοι μάρτυρες ή έλαβαν μέρος στην εξέλιξή τους.

Προς τούτο παρακαλούμε τα μέλη μας να συνδράμουν την προσπάθεια της
εφημερίδας μας προς αυτήν την κατεύθυνση, καταθέτοντάς μας τις αναμνήσεις
τους και τις περιγραφές τους.
Εκτός από τα σχετικά κείμενα περιγραφής, θα ήταν πολύ χρήσιμα:
α. Φωτογραφία του μέλους μας που καταθέτει την εμπειρία του, αν είναι δυνατόν
κοντινή στον χρόνο που εξελίχθηκε το περιγραφόμενο γεγονός ή και σύγχρονη.
β. Άλλες φωτογραφίες (εδάφους, αναμνηστικές φωτογραφίες κλπ.). Αν είναι δυνατόν να αναφέρεται και χρόνος λήψεως της φωτογραφίας, ονόματα εικονιζόμενων ή ονοματολογία εδαφικών σημείων.
γ. Σχεδιαγράμματα, χάρτες, διαταγές, σημειώματα κ.ο.κ.

Ο Ι ε ρ ό ς Λ ό χ ο ς Από τις ερήμους της Αφρικής στα νησιά του Αιγαίου
Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο
Υποστήριξαν ότι η επιστροφή του Ιερού Λόχου στην Αίγυπτο, για δεύτερη φορά, χωρίς να χρησιμοποιηθεί στις
επιχειρήσεις για τις οποίες είχε προετοιμασθεί, θα είχε σημαντικές και απρόβλεπτες επιπτώσεις στο ηθικό των ανδρών
του, οι περισσότεροι των οποίων ήταν αξιωματικοί. Επίσης,
ότι οι εντυπώσεις της ελληνικής κοινής γνώμης, τόσο στο
εξωτερικό όσο και στην κατεχόμενη Ελλάδα, θα ήταν πολύ
δυσμενείς σε βάρος των Συμμάχων σε συνδυασμό και με
το γεγονός ότι την ίδια περίπου περίοδο απομακρύνθηκε
από το μέτωπο και η Ι Ελληνική Ταξιαρχία. Τελικά, ως συμβιβαστική λύση, προτάθηκε η ένταξη του Ιερού Λόχου στη
Γαλλική Ταξιαρχία... Η πρόταση αυτή στηρίχθηκε στην
άποψη ότι ο Ιερός Λόχος με την ένταξή του στην Ταξιαρχία
του Λεκλέρ μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ενέργειες
υπερκεράσεως του δεξιού πλευρού των Γερμανών προς
την Τυνησία» (ΓΕΣ/ΔΙΣ, 87).
Υπ’ αυτές τις συνθήκες, η πρώτη εμπλοκή του Ιερού
Λόχου στο Βορειοαφρικανικό μέτωπο συνέβη στην τοποθεσία
Κσαρ Ριλάν, στη νότια Τυνησία, κατά τις μάχες για την εκπόρθηση της «Γραμμής Μαρέθ». Εκεί, ο Ιερός Λόχος (που
εκτελούσε αποστολές αναγνώρισης) και ορισμένα γαλλικά
τμήματα δέχθηκαν το πρωί της 10ης Μαρτίου επίθεση
ισχυρής μηχανοκίνητης φάλαγγας, η οποία όμως αναχαιτίσθηκε από τη RAF. Κατά τη μάχη ο Ιερός Λόχος είχε
απώλειες τριών ανδρών (αγνοούμενοι). Η τοποθεσία του
Κσαρ Ριλάν καταλήφθηκε ολοκληρωτικά στις 19 Μαρτίου
από γαλλικό απόσπασμα με συμμετοχή και 12 τζιπ του
Ιερού Λόχου, και απώλειες ενός νεκρού και ενός βαρειά
τραυματισμένου Ιερολοχίτη.
Ακολούθησε η επιτυχημένη υπερκέραση της «Γραμμής
Μαρέθ» από τα στρατεύματα της 8ης Στρατιάς και η κατάληψη
της πόλης Γκαμπές, στη νότια Τυνησία. Εκεί στάθμευε και
ο Ιερός Λόχος, ο οποίος στις 3 Απριλίου αποσπάσθηκε από
τη Γαλλική Ταξιαρχία και τέθηκε υπό τις διαταγές της 2ης
Νεοζηλανδικής Μεραρχίας. Η τελευταία, στις 6 Απριλίου,
συμμετέσχε στη μάχη του Ουάντι Ακαρίτ, τη σφοδρότερη
στο Βορειοαφρικανικό μέτωπο μετά από εκείνη στο Ελ
Αλαμέιν. Στη μάχη αυτή ο Ιερός Λόχος είχε έναν νεκρό
(τον ίλαρχο Μπουρδάκο).
Στη συνέχεια ο Ιερός Λόχος συμμετέσχε στην απελευθέρωση των πόλεων Σφαξ (9 Απριλίου) και Σους (12 Απριλίου), στην οποία τα ελληνικά τμήματα έγιναν δεκτά με
μεγάλο ενθουσιασμό. Την περίοδο 13-16 Απριλίου πραγματοποίησε τις τελευταίες επιχειρήσεις του στη Βόρεια
Αφρική, συμμετέχοντας με αναγνωριστικές περιπόλους
στη μάχη για την κατάληψη της Ενφινταβίλ (σημ Ενφίντα),
κατά τις οποίες αιχμαλωτίσθηκαν έξι Ιερολοχίτες. Την 17η
Απριλίου, λίγες εβδομάδες πριν από την επιτυχημένη λήξη
της Μάχης της Τυνησίας (στις 13 Μαϊου), διατάχθηκε να
επιστρέψει εσπευσμένα στην Αίγυπτο προκειμένου να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις σε άλλα μέτωπα. Ο πραγματικός
λόγος, όμως, της εσπευσμένης ανάκλησής του ήταν ο
φόβος της ελληνικής κυβέρνησης για ενδεχόμενη συμμετοχή
του Ιερού Λόχου στις στασιαστικές ενέργειες που είχαν
εκδηλωθεί στις τάξεις των δύο ελληνικών ταξιαρχιών του
Στρατού Μέσης Ανατολής (Βλαχοσταθόπουλος, 26, 98,
Φωτόπουλος, σημ. στη σελ. 30).
ΠΡΩΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
Από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο του 1943 ο Ιερός
Λόχος αναδιοργανώθηκε σε στρατόπεδα της Αιγύπτου και
της Παλαιστίνης. Κατά τον Βλαχοσταθόπουλο (σελ. 26), «ο
διοικητής του Λόχου, μετά την εκστρατεία της Τυνησίας,
απομάκρυνε το μισό προσωπικό (όσους δεν κατάφεραν να
αποδεχθούν το καινούργιο πνεύμα που ήθελε να επιβάλει
στην μονάδα) και ενέταξε άλλους, οι οποίοι ήσαν πρόθυμοι
να υπηρετήσουν υπό αυτόν». Παράλληλα ενισχύθηκε η
σύνθεσή του φθάνοντας τα 327 άτομα, αναδιαρθρώθηκε η

Του Νίκου Νικολούδη
Δρος Ιστορίας του Παν/μίου
του Λονδίνου (King’s College)
δομή του (που περιλάμβανε πλέον Ομάδα Διοικήσεως,
τμήμα Βάσεως και τρία Τμήματα Καταδρομών) και εντάθηκε
η εκπαίδευσή του, ώστε οι άνδρες του να καταστούν
ικανοί για αμφίβιες και αεραποβατικές καταδρομικές επιχειρήσεις στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους.
Την ίδια περίοδο, η συνθηκολόγηση της Ιταλίας, στις 8
Σεπτεμβρίου 1943, ανέτρεψε το στρατιωτικό status quo
στην κατεχόμενη Ελλάδα. Ξαφνικά οι Ιταλοί, από σύμμαχοι
του Γ’ Ράιχ, μετατράπηκαν σε δυνάμει εχθρούς του. Το γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια τη δημιουργία μιας χαώδους
κατάστασης σε όλες τις ιταλοκρατούμενες περιοχές, καθώς
οι ιταλικές δυνάμεις κατοχής είχαν χάσει μεν τη διάθεσή
τους να συνεχίσουν τον πόλεμο, χωρίς όμως να είναι
δυνατή και η επιστροφή τους στην πατρίδα τους. Υπ’ αυτές
τις συνθήκες, οι βρετανικές και οι γερμανικές δυνάμεις
επιδόθηκαν σε μια διελκυστίνδα με έπαθλο την κατοχή
των ιταλοκρατούμενων περιοχών στο Αιγαίο και στο Ιόνιο.
Στην περίπτωση της Σάμου, η διάθεση της ιταλικής μεραρχίας
Κούνιο, που την κατείχε, να συνεργαστεί με τους Συμμάχους
είχε ως αποτέλεσμα να σταλούν στο νησί μικρές βρετανικές
δυνάμεις, ως συμβολική ενίσχυση της, συμμάχου πλέον,
ιταλικής φρουράς. Την ίδια περίοδο και υπό παρόμοιες
συνθήκες άλλαξαν παράταξη και οι ιταλικές φρουρές των
νησιών Ικαρία, Φούρνοι, Αστυπάλαια, Λέρος, Κάλυμνος,
Κως και Σύμη. Η βρετανική κυβέρνηση, όμως, ήταν απρόθυμη
να επιτρέψει την παρουσία ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στα νησιά, καθώς απέβλεπε στην ενδεχόμενη παραχώρησή ορισμένων από αυτά στην Τουρκία, ως αντάλλαγμα
για την έξοδό της στον πόλεμο στο πλευρό των Συμμάχων.
Αργότερα βέβαια, όταν έγινε προφανής η απροθυμία της
Τουρκίας, η βρετανική στάση άλλαξε. Έτσι, η πρώτη άδεια
για την αποστολή ανδρών του Ιερού Λόχου στα «απελευθερωμένα» νησιά του Αιγαίου δόθηκε μόλις στα τέλη Οκτωβρίου. Η αποστολή τους θα γινόταν σε δύο ομάδες. Η
πρώτη, από 200 αλεξιπτωτιστές, θα προσγειωνόταν στο
νησί σε δύο τμήματα στις 30 και 31 Οκτωβρίου. Η δεύτερη
θα μετέβαινε δια θαλάσσης μέσω Λέρου (τα πλοία που την
μετέφεραν έφθασαν στη Σάμο την 1η και την 5η Νοεμβρίου,
αντίστοιχα). Παρά την επεισοδιακή άφιξη του συνόλου
των Ιερολοχιτών στη Σάμο (είναι χαρακτηριστικό ότι, λόγω
των δυσμενών καιρικών συνθηκών, 21 αλεξιπτωτιστές Ιερολοχίτες τραυματίστηκαν κατά τη ρίψη τους, από τους
οποίους πέντε σοβαρά), οι άνδρες του κατέλαβαν θέσεις
στους Μυτιληνιούς και σε περιοχές κοντά στο Πυθαγόρειο
και το Καρλόβασι. Την ίδια περίοδο κατέφθασε στο νησί
και ο υπουργός Πρόνοιας της κυβέρνησης του Καϊρου, ως
εκπρόσωπος των ελληνικών πολιτικών αρχών. Η απελευ-

θέρωση της Σάμου όμως δεν
επρόκειτο να έχει μεγάλη διάρκεια. Η ανακατάληψη της Λέρου
από τους Γερμανούς στις 16 Νοεμβρίου άφηνε εκτεθειμένη τη
Σάμο. Την επομένη, σφοδρός
γερμανικός βομβαρδισμός μη
στρατιωτικών στόχων στο Βαθύ
και το Πυθαγόρειο και η συνακόλουθη πρόταση παράδοσης από
τους Γερμανούς, είχε ως αποτέλεσμα
την απόφαση της εγκατάλειψης της
Σάμου από τον Βρετανό στρατιωτικό διοικητή.
Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε κατά το τριήμερο 19-22
Νοεμβρίου, με μεταφορά στο Κουσάντασι, με διάφορα
πλοιάρια, των βρετανικών δυνάμεων, του Ιερού Λόχου,
800 Ελλήνων ανταρτών, 12.000 προσφύγων και 8.500 Ιταλών, περιλαμβανομένων του διοικητή της ιταλικής μεραρχίας
και του μητροπολίτη της Σάμου. Οι Ιερολοχίτες βοήθησαν
στην εκκένωση μέχρι τις 25 Νοεμβρίου οπότε, μετά από
συμφωνία με την τουρκική κυβέρνηση και φορώντας
πολιτική περιβολή, μετακινήθηκαν δια ξηράς στο Κάιρο.
ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ
Η αποτυχία των Βρετανών να ανοίξουν ένα σταθερό μέτωπο στο Αιγαίο το 1943, εμπλέκοντας ταυτόχρονα την
Τουρκία στον πόλεμο στο πλευρό των Συμμάχων, είχε ως
συνέπεια την εγκατάλειψη των επιχειρήσεων μεγάλης
έκτασης σ’ αυτή την περιοχή. Αντί γι’ αυτές προτιμήθηκε η
υιοθέτηση μεθόδων παρενόχλησης των γερμανικών φρουρών στα ελληνικά νησιά. Γι’ αυτό τον λόγο, αν και μέχρι
τον Ιανουάριο του 1944 ο Ιερός Λόχος συνέχιζε την εκπαίδευσή του σε πλωτά μέσα και σε αναρριχήσεις (με σκοπό
την απόβασή του σε κάποια περιοχή της ηπειρωτικής Ελλάδας), τελικά αποφασίστηκε η μετατροπή του σε μονάδα
καταδρομών η οποία θα δρούσε σε συνεργασία με τη Βρετανική Ταξιαρχία Καταδρομών, υπό τον ταξίαρχο Τέρνμπουλ
(Turnbull). Σύμφωνα με τον Δημήτριο Παλαιολόγο: «Οι καταδρομικές δυνάμεις θα συγκεντρώνονταν σε ερημική και
διαφορετική κάθε φορά ακτή στα νοτιοανατολικά μικρασιατικά παράλια, όπου θα συγκροτούσαν «βάση καταδρομών».
Η βάση θα περιλάμβανε επιτελείο από Βρετανούς και Έλληνες αξιωματικούς, τμήματα της Βρετανικής Ταξιαρχίας
Καταδρομών και του Ιερού Λόχου και Ναυτικό. Το Ναυτικό
θα διέθετε αποβατικά πλοιάρια, πλοία συνοδείας, εξοπλισμένα ιστιοφόρα και άλλα πλωτά μέσα διαφόρων τύπων,
χρήσιμα για το στρατωνισμό των τμημάτων και την αποθήκευση τροφίμων. Ο ιδιότυπος αυτός τρόπος συγκροτήσεως
της βάσεως οφειλόταν στην ανάγκη να αποφεύγονται διαμαρτυρίες και προστριβές με την τουρκική κυβέρνηση που
εξακολουθούσε να παραμένει ουδέτερη και δεν δεχόταν
την παραμονή ξένων στρατευμάτων στο έδαφός της»
(ΓΕΣ/ΔΙΣ, 163). Παράλληλα, για επιχειρησιακούς λόγους το
Αιγαίο διαιρέθηκε σε δύο τομείς, βόρειο και νότιο. Ο
βόρειος (Σάμος, Ικαρία και τα βορειότερα νησιά) θα αποτελούσε τομέα δράσης του Ιερού Λόχου, ενώ ο νότιος (Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη) της Βρετανικής Ταξιαρχίας
Καταδρομών. Επιπλέον, προκειμένου να ανταποκριθεί καλύτερα στη νέα αποστολή του (που θα συνίστατο στην καταστροφή πλωτών μέσων, νεωρίων, καλωδιώσεων, συνεργείων επισκευής υλικών, αποθηκών καυσίμων, σταθμών
ασυρμάτου, επάκτιων πυροβολείων, προβολέων, κλπ.), ο
Ιερός Λόχος διαιρέθηκε σε τρία καταδρομικά τμήματα, υπό
τους αντισυνταγματάρχες Ανδρέα Καλλίνσκη και Τρύφωνα
Τριανταφυλλάκο και τον ταγματάρχη Παύλο Δημόπουλο,
αντίστοιχα (η γενική διοίκηση εξακολουθούσε πάντως να
ασκείται από τον Τσιγάντε).

Η συνέχεια στο επόμενο φύλλο
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ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
Αντιστράτηγος ε.α. Νικόλαος Συκιώτης

Υποστράτηγος ε.α. Ευριπίδης Σαλαμούρας

Την 22η Ιουλίου 2015
απεβίωσε το εκλεκτό μέλος
της Λέσχης μας, ο Αντιστράτηγος ε.α. Νικόλαος Συκιώτης. Ο εκλιπών γεννήθηκε
στην Πάλαιρο (Ζαβέρδα) Αιτωλοακαρνανίας το 1918.
Τον Μάρτιο του 1936 κατετάγη ως εθελοντής Υπαξιωματικός στο 24ΣΠ, στο οποίο
υπηρέτησε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1938. Τον
Οκτώβριο του 1938 εισήλθε
στην Σχολή Ευελπίδων. Απεφοίτησε, ονομασθείς Ανθυπολοχαγός Πεζικού την 29η Οκτωβρίου 1940. Προήχθη
κατ’ Εκλογήν σε όλους τους Βαθμούς
μέχρι του Αντιστράτηγου (εν ενεργεία).
Έλαβε μέρος εις τον Ιταλοελληνικό Πόλεμο του 1940-1941, στην Εθνική Αντίσταση, στη Μέση Ανατολή, στις τάξεις
του Ιερού Λόχου (Β’ Μοίρα), στον αγώνα
για την καταστολήν της κομμουνιστικής
Ανταρσίας (Συμμοριτοπόλεμο ή Εμφύλιο)
από τις τάξεις των ΛΟΚ (Γ’ Μοίρα Καταδρομών 1946-1949). Διοίκησε Λόχον Πεζικού (2ος Λόχος/619 ΤΠ) 68ον ΛΟΚ/Γ’Μκ
(Μάϊος 1947 - Ιούλιος 1966), το 532 ΤΠ
(Ιουλ. 1954 - Ιαν. 1955), 218 ΤΕ (Σεπ.
1964 - Μαρτ. 1966), ΣΕΑΠ (Μαρτ. 1969 Σεπτ. 1970), V Μεραρχία Πεζικού (Ιουν.
1973 - Αυγ. 1973), Α’ Σώμα Στρατού (Αυγ.
1973 - Νοε. 1973), Ι Στρατιά (Νοε. 1973 Αυγ. 1974).
Υπηρέτησε σε θέσεις επιτελείου:
ΓΕΣ/2ου ΕΓ, ΓΕΣ/4ου ΕΓ, Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/Β1, ΣΑΓΕ και ΑΣΕΔ ως Διευθυντής,
Επιτελάρχης Ι Στρατιάς, AFSOUTH/Δνση
Εκπαιδεύσεως Ασκήσεων (Ιαν. 1962 Αυγ. 1964). Φοίτησε σε όλα τα Σχολεία
του όπλου του Πεζικού με Αρίστην Επίδοσην (Διετέλεσε και εκπαιδευτής στη
Σχολή Πεζικού), στα Σχολεία Γενικής Μορ-

Στις 12 Οκτωβρίου 2015
απεβίωσε ο Υποστράτηγος
εα Ευριπίδης Σαλαμούρας
και ετάφη στο νεκροταφείο Παπάγου την 13η
Οκτωβρίου 2015. Ο μεταστάς γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1932. Το 1950 εισήλθε στην ΣΣΕ από την
οποία εξήλθε το 1953 που
ονομάσθηκε Ανθυπολοχαγός Πεζικού. Προήχθη
μέχρι τον βαθμό του Υποστράτηγου. Υπηρέτησε σε
διάφορες Μονάδες και επιτελικά Γραφεία
κάθε φορά ανάλογα του βαθμού του.
Διετέλεσε Διοικητής της Γ’ Μοίρας Αμφιβίων Καταδρομών και του 32 Συντάγματος
Πεζοναυτών. Υπηρέτησε ως Επιτελής της
Διευθύνσεως Πληροφοριών AFSOUTH,
ως επιτελάρχης της ΙΙΙ Μεραρχίας Ειδικών
Δυνάμεων και ως Επιτελάρχης του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής φρουράς. Κατά την
διάρκεια της σταδιοδορμίας του φοίτησε
σε όλα τα σχολεία του Πεζικού και επιπλέον στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών, στο
Κέντρο Εκπαιδεύσεως Αμφιβίων Επιτηρήσεων, στη Στρατιωτική Σχολή Ξένων

φώσεως - Συνεργασίας με
Αεροπορίαν Ατομικών
όπλων (σε όλα με επίδοσην Λίαν Καλώς), στην Σχολή Πεζικού/Τμήμα Διοικητών Μονάδων ΗΠΑ (Fort
Benning), στη Σχολή MARKETING του Ναυτικού των
ΗΠΑ (Monterey), στη Σχολή
Τυποποιήσεως στην Αγγλία: σε όλα τα Σχολεία
εξωτερικού με επίδοση
Λίαν Καλώς. Υπηρέτησε εις
το Στρατηγείον (AFSOUTH
- Νεάπολη Ιταλίας) με Άριστην Επίδοσιν.
Για την πολεμική του δράση και τις
υπηρεσίες του τιμήθηκε με τις ακόλουθες
Ηθικές Αμοιβές: Μετάλλιον Εξαιρέτων
Πράξεων, Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας
(τρεις φορές), Πολεμικός Σταυρός Γ’ Τάξεως (δύο φορές), Αργυρούς Σταυρός
Γεωργίου του Α’ μετά Ξιφών, Αναμνηστικό
Μετάλλιο Αλβανίας-Μέσης Ανατολής,
Χρυσούς Σταυρός του Φοίνικος μετά Ξιφών, Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας Δ’, Γ’
και Α’ Τάξεως, Χρυσούς Σταυρός Βασιλικού
Τάγματος Γεωργίου του Α’, Αναμνηστικό
Μετάλλιο Εθνικής Αντιστάσεως, Σταυρός
των Ταξιαρχών Βασιλικού Τάγματος του
Φοίνικος, Σταυρός των Ταξιαρχών Βασιλικού Τάγματος του Γεωργίου του Α’.
Απεστρατεύθη τον Αύγουστο του 1974.
Πολύ σύντομα ενεγράφη στη δύναμη
των μελών της Λέσχης μας, της οποίας
απετέλεσε πρόθυμο και δραστήριο μέλος,
πάντοτε παρών στις εκδηλώσεις μας,
προσδίδων κύρος και Αίγλην.
Θα θυμόμστε πάντοτε τον λαμπρό
Στρατηγό, τον πολεμιστή Καταδρομέα
και Ιερολοχίτη.
Προσευχόμαστε ο Θεός να τον αναπαύσει και να παρηγορεί τους οικείους
του.

Υποστράτηγος ε.α. Δημήτριος Παπαδόπουλος
Ο Υποστράτηγος ε.α. Δημήτριος Παπαδόπουλος Τάξεως 1947 Α’ της ΣΣΕ. Ο
εκλιπών γεννήθηκε το 1924.
Υπήρξε εξαιρετικός πολεμιστής, επιβλητική μορφή, ευγενής, σταθερός και με άψογο στρατιωτικό ήθος το
οποίο διατηρούσε ακέραιο
και μετά την αποστρατεία
του. Κατά την Κατοχή διέφυγε, έφηβος ακόμη, στη
Μέση Ανατολή κατετάγη ως
εθελοντής στην Ι Ταξιαρχία
στις τάξεις της οποίας πολέμησε στο Ελ Αλαμέιν και εν συνεχεία
με την ΙΙΙ ΕΟΤ έλαβε μέρος στις μάχες
του Ρίμινι και της απελευθέρωσης της
Ελλάδος και ακολούθως με την Γ’ Μοίρα
Καταδρομών διακριθείς ιδιαίτερα κατά
την Μάχη της Κονίτσης (1947-1948).
Τον νεκρόν απεχαιρέτησε ο Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α. κ. Λεωνίδας Ρόκος, γιος του
συμμαθητού και συμπολεμιστού του Ταξιάρχου ε.α. Ρόκου.
Εκ μέρους της Λέσχης Καταδρομέων
και Ιερολοχιτών τον αποχαιρέτησε ο Αντιστράτηγος ε.α. κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος που είπε τα παρακάτω:
«Στρατηγέ είμεθα ΟΛΟΙ εδώ, οι Επιζώντες Συμπολεμιστές σου, των Πολυαιμάκτων Μαχών της Περιόδου 1941-1949,
Νοερώς βεβαίως καθ’ όσον το πλείστον

αυτών ΔΕΝ ημπορεί να
παραστή στην Τελετήν της
αναχωρήσεώς σου λόγω
της προκεκωρημένης ηλικίας των και κυρίως προβλημάτων Υγείας, διά να
σε προπέμψωμεν στο αιώνιον ταξίδι σου και να
σε διαβεβαιώσωμεν ότι,
ΠΑΝΤΟΤΕ θα σε ενθυμούμεθα.
Θα σε ενθυμούμεθα
ΠΑΝΤΟΤΕ διότι υπήρξες
ένας γενναίος πολεμιστής,
ένας εξαίρετος αξιωματικός, ένας στοργικός σύζυγος και πατέρας
και δι’ εμάς ένας λίαν αγαπητός Συνάδελφος, προσέτι δε διά την Υπηρεσίαν
Υπόδειγμα εργατικότητας, ανησυχίας και
κυρίως αισθήσεως ευθύνης στην ανάληψιν οποιασδήποτε αποστολής ή εργασίας.
Στρατηγέ,
Πριν σου απευθύνω τον Ύστατον Χαιρετισμό, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης ΚΔ και ΙΛ, εκφράζω
στην αγαπημένη μου σύζυγο σου και τα
τέκνα σου τα θερμά Συλλυπητήρια όλων
μας και παρακαλούμε τον Ύψιστο όπως
σας χαρίση το θείον Δώρον της Παρηγοριάς.»
Καλό σου Ταξίδι Στρατηγέ
και Αιώνια η Μνήμη σου.

Γλωσσών, στην Σχολή Αμφιβίων επιχειρήσεων των
ΗΠΑ στην Ανώτατη Σχολή
Πολέμου και στην Σχολή
Εθνικής Αμύνης.
Για τις υπηρεσίες του
τιμήθηκεμε τα ακόλουθα
παράσημα και μετάλλια:
Μετάλλιο Στρατιωτικής
Αξίας Δ’ Τάξεως, Χρυσό
Σταυρό του Β. Τάγματος
του Φοίνικα, Χρυσό Σταυρό του Β. Τάγματος του
Φοίνικα, Χρυσό Σταυρό
του Γεωργίου του Α’, Προαγωγή Μεταλλίου Στρατιωτικής Αξίας από Δ’ Τάξεως
σε Γ’ Τάξεως, Μετάλλιο Στρατιωτικής
Αξίας Β’ Τάξεως, Σταυρό των Ταξιαρχών
του Τάγματος της Τιμής, Προαγωγή του
Μεταλλίου Στρατιωτικής Αξίας από Β’
Τάξεως σε Α’ Τάξεως.
Εκ μέρους της Λέσχης Καταδρομέων
και Ιερολοχιτών απεχαιρέτησε τον νεκρό,
το μέλος μας Ανχης ε.α. κ. Μαντασάς
Βασίλειος.
Ευχόμαστε ο Θεός να τον αναπαύσει
και να παρηγορεί τους οικείους του.

Ταγματάρχης ε.α. Πελαγία Δρακάτου
Πολύ οδυνηρό πλήγμα
στον Ιερό Ναό της Κυεπεφύλαξε η Μοίρα στο
ράς Φανερωμένης των
εκλεκτό μέλος της ΛέΛευκαδίων, στο Χολαρσχης μας, τον ομότιμο
γό.
καθηγητή του ΠανεπιΗ αείμνηστη Πελαστημίου Πατρών Παναγία, όπως όλοι που την
γιώτη Δρακάτο: Την 1η
γνώρισαν από κοντά
Οκτωβρίου 2015 έφυγε
ομολογούν απεριφράαπό την παρούσα (εφήστων και αδιστάκτως
μερη) ζωή η εκλεκτή σύυπήρξε άριστη Αξιωζυγός του Πελαγία (Μπέματικός του Υγειονολα) το γένος Πασσάλομικού διακρινόμενη
γλου, αφού επάλεψε
όπου υπηρέτησε για
γενναία με την επόφατη
την υπευθυνότητά της,
νόσο την οποίαν αντιμετην υφηλή επαγγελτώπισε με αξιοπρέπεια,
ματική της κατάρτιση,
θάρρος και καρτερία τέκαι την εξαίρετη απότοιου βαθμού που απέδοσή της, καθώς και
σπασε τον θαυμασμό Η αείμνηστη Πελαγία και ο Πάνος για την άριστη διακριτων γιατρών του Πανε- Δρακάτος στα νιάτα τους και με τη τική κοινωνικότητά της
πιστημιακού Νοσοκομεί- στολή τους του Έλληνα Αξιωματι- και την θετική και ενερου Πατρών.
κού, την οποίαν λάτρευαν και ετί- γό χριστιανική πίστη
Η μεταστάσα, Ταγματης.
μησαν, απεχώρησαν δε από την
τάρχης Υγειονομικού ε.α.
Σε αυτόν τον θαυυπηρεσία με αίτησή τους όταν κλήκαι φίλη της Λέσχης μας,
μάσιο και ανώτερο άνθηκαν να υπηρετήσουν υψηλότε- θρωπο, σε αυτόν τον
γεννήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 1941 στις Σέρρες, ρους στόχους: ο μεν Πάνος όταν ακλόνητο άνθρωπο,
από Έλληνες γονείς, επελέγη ως Καθηγητής Πανεπι- στηρίχθηκε ο Πάνος
πρόσφυγες της Κων- στημίου και η Πελαγία όταν ο σύ- Δρακάτος και εκμεταλσταντινουπόλεως που ζυγός της ανέλαβε καθήκοντα Κα- λευόμενος το καταμεταφέρθηκαν εκεί το θηγητού στο ΜΙΤ και στο Χάρ- πληκτικό μυαλό του
1922 μετά την ατυχή έκ- βαρντ, διδάσκων μεταπτυχιακά με την παροιμιώδη ερβαση της Μικρασιατικής μαθήματα και διεξάγων υψηλής γατικότητά του και την
εκστρατείας. Το 1964 η στάθμης έρευνα, και επομένως πο- άκαμπτη θέλησή του,
Πελαγία υπηρετούσε με ρεύθηκε να υπηρετήσει την ενότη- κατόρθωσε να κατατο βαθμό του Ανθυπα- τα της οικογενείας της και τις υψη- στεί διεθνώς αναγνωσπιστή στο 401 Στρατιω- λές ακαδημαϊκές ενασχολήσεις του ρισμένος Ακαδημαϊκός
τικό Νοσοκομείο, στο συζύγου της.
(Καθηγητής Πανεπιοποίο προσέφυγε λόγω
στημίου Πατρών, ΜΙΤ,
σοβαρής περιπέτειας του
Χάρβαρντ,
Μέλος
(πλευρίτιδα) ο ΥπολοχαΑκαδ. Μηχαν. Περιβ.
γός Τεχνικού Παναγιώτης Δρακάτος. Εκεί
ΗΠΑ, Μέλος Ακαδ. Επιστ. της Ρωσίας,
γνωρίστηκαν την 3η Ιουλίου 1964. Στις
και ... και ... και: χρειάζεται ένα φύλλο
27 Οκτωβρίου 1968, ο Λοχαγός (ΤΧ) Παχαρτί Α4 για να περιλάβει κανείς όλους
ναγιώτης Δρακάτος και η Ανθυπίατρος
τους επιστημονικούς τίτλους και διακρίΝοσηλευτικής Πελαγία Πασσσάλογλου
σεις του!)
ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου
Ευχόμαστε ολόψυχα ο Θεός να την
“με την άδεια του ΓΕΣ και την ευλογία
αναπαύσει και να παρηγορεί τους οικείους
της ορθόδοξης χριστιανικής εκκλησίας”
της.
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ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ - ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ
12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Ταβέρνα «Η φωλιά»• Ημερομηνία η 12 Φεβ 2016 (Παρασκευή) • Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 01 Φεβ 2016 (Δευτέρα)
•Ζωντανή μουσική • Τιμή πρόσκλησης 25 Ευρώ •Διάθεση των προσκλήσεων από τα γραφεία της Λέσχης και καταβολή του αντιτίμου

Η

καθιερωμένη τελετή της Κοπής της Βασιλόπιτας και η συνεστίαση των Μελών και Φίλων της Λέσχης θα πραγματοποιηθεί την 12η Φεβρουαρίου 2016
(Παρασκευή) και από 21.00 ώρα στην κοσμική ταβέρνα «η Φωλιά» στο 20ο χλμ Λεωφόρου Λαυρίου Παιανία (www.folia-krokos.com)
Στην όλη τελετή δύνανται να συμμετάσχουν συγγενικά και φιλικά πρόσωπα των Μελών. Η τιμή του ατομικού δελτίου συμμετοχής, ορίσθηκε στο ποσό
των εικοσιπέντε (25) ευρώ.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
Λεωφόρος Μαραθώνος

Λεωφόρος Μεσογείων
ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΠΑΙΑΝΙΑ

ΠΡΟΣ ΚΟΡΩΠΙ

Λεωφόρος Λαυρίου

α. Δια επισκέψεως στα γραφεία της Λέσχης ή τηλεφωνικώς στον αριθμό 210-3235907 από την
20η Ιανουαρίου 2016 (Τετάρτη) και μέχρι την 1ην
Φεβρουαρίου 2016 (Δευτέρα) καθ’ εκάστην πλην
Σαββάτου και Κυριακής από τις 08.30 έως 12.30 και
Τετάρτη 17.00 έως 19.00.
β. ΟΧΙ δηλώσεις Συμμετοχής ΜΕΤΑ την 1ην Φεβρουαρίου 2016.
γ. Οι δηλούντες συμμετοχή για φιλικά τους πρόσωπα, πρέπει να δώσουν τα στοιχεία αυτών για να
αποφευχθούν διπλές δηλώσεις ή και αγορά δελτίων συμμετοχής για τα ίδια πρόσωπα.

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

Μετά την 1ην Φεβρουαρίου 2016 (Δευτέρα) δεν
γίνεται ΑΠΟΔΕΚΤΗ η ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και
ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ η επιστροφη χρημάτων.

ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ:
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΠΕΡΑΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΩΣ
Η 20.45 ώρα, καθόσον η τελετή θα αρχίσει ΑΚΡΙΒΩΣ την 21.00 ώρα.
Εκ του Δ.Σ.

Λε

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ
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ΜΟΝΟ από τα γραφεία της Λέσχης, Μαυρομιχάλη
15, 3ος όροφος, και κατά το χρονικό διάστημα από
ΤΑΒΕΡΝΑ «ΦΩΛΙΑ» 20ο χλμ Λ. Λαυρίου
20 Ιαν. 2016 μέχρι 01 Φεβ. 2016 το αργότερο, τις
ημέρες από ΔΕΥΤΕΡΑ έως και ΠΕΜΠΤΗ και κατά τις
ώρες από 08.30 πμ. μέχρι 12.30μ.μ. από τον κ. Γατσούλη (τηλ. 2103235907 Λέσχης, ή 210 8066 366 οικίας του, ή κινητό 694 7547378).

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΖΙ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ
ΣΑΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ Η ΛΕΣΧΗ
ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

ΜΕΝΟΥ
Ορεκτικά ανά 4 άτομα:
•Φέτα
•Τζατζίκι
•Μελιτζανοσαλάτα
•Κολοκυθάκια τηγανητά
•Κοκορέτσι
•Αγγουροντομάτα
•Σαλάτα με διάφορα λαχανικά, σπέσιαλ
•Τυροκροκέτες

•Πατάτες τηγανητές
Κύριο Πιάτο:
•Ψαρονέφρι με πατάτες φούρνου,
μανιτάρια, καρότα
Επιδόρπιο:
Ατομικό γιαούρτι με βύσσινο

Τροποποίηση - Επικαιροποίηση Καταστατικού
α. Το ισχύον καταστατικό της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 281/1914 (ΦΕΚ 171 Α/25-61914) «Περί Σωματείων».
β. Ο νόμος της παραγράφου 1.α. τροποποιήθηκε από το Π.Δ 456/1984 (ΦΕΚ 164 Α/2410-1984) «Αστικός Κώδικας και Αναγκαστικός
Νόμος» (Αρθρα 78 - 106).
γ. Με το Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51 Α/12-032012) τροποποιήθηκαν τα άρθρα 81, 82 και
83 του Π.Δ της παραγράφου 1.β.
δ. Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό
της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών
άρθρο 10 παράγραφος 9α, για τη τροποποίηση
του καταστατικού απαιτείται η παρουσία του
μισού των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών
μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων
των παρόντων.

Προσφορά η Βασιλόπιτα
Ζωντανή μουσική
Ελεύθερο πάρκινγκ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1. Σας γνωρίζουμε ότι :

Ποτά (Ελεύθερη κατανάλωση):
•Κρασί χύμα (Άσπρο-Κόκκινο)
•Αναψυκτικά
•Μπύρες
•Νερό

Νέο Διοικητικό
Συμβούλιο της Λέσχης

2. Κατόπιν των παραπάνω απαιτείται η τροποποίηση - επικαιροποίηση του ισχύοντος καταστατικού της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών μετά από σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης.

Κατόπιν της έκτακτης Γ. Συνέλευσης της 04ης
Οκτωβρίου 2015 και του Διοικητικού Συμβουλίου
της 11ης Οκτωβρίου 2015 συγκροτήθηκε σε Σώμα
το νέο Δ.Σ. της Λέσχης όπως παρακάτω:

3. Προς τούτο το καταστατικό έχει αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα της Λέσχης www.lki.gr,
ώστε να είναι εφικτή η μελέτη αυτού και η
υποβολή προτάσεων από όλους, σε έντυπη
μορφή στα γραφεία της Λέσχης ή σε ηλεκτρονική μορφή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lki.gr μέχρι 01 Φεβρουαρίου 2016.

Τακτικά μέλη:
Πρόεδρος: Λάζαρης Νικόλαος,
Αντιπρόεδρος: Πουλάκης Αθανάσιος,
Γενικός Γραμματέας: Τζιάκης Ιωάννης
Ταμίας: Γατσούλης Ευάγγελος.
Αναπληρωτής γραμματέας: Τουρναβίτης Κων/νος
Αναπληρωτής Ταμίας: Καββαθάς Νίκόλαος
Έφορος εκδηλώσεων: Βενετσάνος Πέτρος
Οργάνωση-Μελέτες-Έρευνες:Τζιάκης Ιωάννης

4. Τέλος στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση
παρακαλούνται όλα τα μέλη να αποστείλουν
ένα e-mail με τα στοιχεία τους, άσχετα με
τυχόν προτάσεις τροποποιήσεων, ώστε να επιτευχθεί η επικαιροποίηση των καταλόγων των
μελών και η ηλεκτρονική ζεύξη ΛΚΙ - μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αναπληρωματικά μέλη:
Έφ. Ανθλγος: Φιλόσοφος Γεώργιος
Έφ. Λοχίας: Χαρχαλάκης Εμμανουήλ
Έφ. Λοχίας: Παπαδάκης Ιωάννης
Έφ. Λοχίας: Παπαγεωργίου Φίλιππος
Εξελεγκτική επιτροπή:
Λγος ε.α. Κουτσανιόπουλος Ευάγγελος
Έφ. Ανθλγος: Φυλακτού Φυλακτός
Έφ. Κ/Δ: Δραμιτινός Γεώργιος

