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ΚΕΜΠ.ΑΘ

Θ
εμελιωτής ενός απέριττου σε λιτότητα και εκ-

θαμβωτικού σε ηθική, καταστατικού χάρτη, εί-

κοσι και πλέον αιώνες αποτελεί το στήριγμα

της ανθρώπινης ατομικής και κοινωνικής ζωής, είναι ο

ΧΡΙΣΤΟΣ .

Από τις πηγές της Χριστιανικής θρησκείας διαφαίνεται

ότι ακρογωνιαία ηθική αρχή είναι η ταπεινοφροσύνη

και η μέχρι αυτοθυσίας, για όλους τους ανθρώπους και

αυτούς τους εχθρούς, ΑΓΑΠΗ.

Η συγκλονιστική, για την ει-

δωλολατρική εκείνη εποχή πα-

ρουσία του ΧΡΙΣΤΟΥ με τα συν-

θήματά του, της απεριόριστης

αγάπης για τον κάθε άνθρωπο,

συνοδευόμενη από μία γιγαντική

διάνοια και σοφία, τρυφερή καρ-

διά και ισχυρή θέληση, υποδειγ-

ματική ζωή και ακτινοβόλα αγνό-

τητα, κοσμική συναναστροφή, όχι

μόνο με τους οπαδούς του αλλά

και με αμαρτωλούς, συγκινητική

επιείκεια, ταπεινοφροσύνη, απλό-

τητα τρόπων, οργή κατά της αναλήθειας,  και αυτοθυσία,

τον τοποθέτησαν στο βάθρο του ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ, μο-

λονότι ο ίδιος χαρακτήριζε τον εαυτό του ως ΥΙΟΝ

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

Ίσως καμία εδραιωμένη θρη-

σκεία να μην περιέχει με τόσο απλή

ανάταση και μεταρσίωση στα συ-

στατικά της θεμελιακής δομής, τόσα

αληθολόγα και παραβολικά περι-

στατικά και γεγονότα, που να δια-

πλάθουν με αδρό τρόπο την αν-

θρώπινη φυσιογνωμία του Χριστια-

νισμού.

Τα ηθοπλαστικά διδάγματα της

διδασκαλίας του, και το πρότυπο

της συμπεριφοράς του, ήταν και η

αφετηρία της κληροδοσίας στην αν-

θρωπότητα της Χριστιανικής θρη-

σκείας με τις εκατοντάδες των εκα-

τομμυρίων των οπαδών της, που

βρίσκονται και στις πέντε ηπείρους της γης.

Και η επίδραση του Χριστιανισμού στην πνευματική

και υλική διαμόρφωση του κόσμου, εκτός από τις θεμε-

λιακές μεταβολές της προχριστιανικής φιλοσοφίας,  είχε

και έχει συγκλονιστικές επιπτώσεις στη δομή και στη

διαμόρφωση της κοινωνικής ζωής.

Δυστυχώς σήμερα τα προβλή-

ματα, ηθικά και υλικά της Ελλη-

νικής κοινωνίας είναι και μεγάλα

και αγωνιώδη και ανεπίλυτα.

Μέσα στο αλαλούμ και στη

σύγχυση, μέσα στην αναταραχή,

στην αγωνία και στην ανασφά-

λεια, μέσα στο κυκεώνα της οι-

κονομικής και πολιτιστικής αναρ-

χίας, μέσα στην πρωτοφανή κρίση

των αξιών και στην επικίνδυνη

καθίζηση τους ήθους της πολιτι-

κής εξουσίας, ας προσευχηθούμε

όλοι μαζί και ας κλείνουμε νοερά

και ευλαβικά το γόνυ μας στην ταπεινή φάτνη και στο

ΘΕΙΟ ΒΡΕΦΟΣ. 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ 

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2017

H Γέννηση του Θεανθρώπου
και οι Επιταγές Του Ο Πρόεδρος και τα μέλη 

του Δ.Σ. εύχονται σε σας 

και τις οικογένειες σας

Χαρούμενα Χριστούγεννα 

και Ευτυχισμένο το 2017!

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ - ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ
11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 8

Δηλώσεις 

συμμετοχής  

μέχρι  

2 Φεβ 2017

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣH - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
της 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 (OΡΙΣΤΙΚΑ), ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ, ώρα 11.00

στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ της ΕΑΑΣ (Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού)

Oδός Χαριλάου Τρικούπη 18Α & Ακαδημίας ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 8

Γράφει ο

Σχης ε.α.

Ευάγγελος 

Γατσούλης

μέλος του Δ.Σ.

της Λέσχης

Οργή, αγανάκτηση
και θυμός

Η Λέσχη Καταδρομέων και 
Ιερολοχιτών δημιουργεί την 

“ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ”

του Ιωάννη Μ. Ασλανίδη, Αντγού ε.α.
Επίτιμου Διοικητή Σ.Σ.Ε.

σελ. 3

σελ. 4
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ 

ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΤΕ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 

ΣΚΟΠΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΕΣΧΗ ΕΙΝΑΙ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθ. λογαρ. 6901-128799-019 EUR.

ΙΒΑΝ GR 4701719010 0069 0112 8799 019

EYXAPIΣTHPIO

Eυχαριστούμε θερμότατα τους παρακάτω για την ευγενική προσφορά τους με τα
έναντι εκάστου χρηματικά ποσά για οικονομική ενίσχυση Λέσχης, επί πλέον της συν-
δρομής τους.

1           Υπτγος ε.α          ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       40,00

2           Ανχης ε.α           ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ             20,00

3           Eφ. Κ/Δ              BΛAΣHΣ ΣABBAΣ                    160,00

4           Κυρία                 ΦΟΥΡΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ           40,00

5           Κυρία                 ΚΥΡΚΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ                     20,00

6           Εφ. Κ/Δ               ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ                    10,00

Ο Ταμίας 

Ευάγγελος Γατσούλης

Συνταγματάρχης ε.α.

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΗΜΑΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ή ΙΔΙΩΤΗΣ ΠΟΣΟ

ANAKOINΩΣH

ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΔΕΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜ-
ΒΡΙΟΥ 2016, ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ
“ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ”.

1 Ανχης ε.α ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
2 Αντγος ε.α ΒΑΪΤΣΑΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 30,00 Για το έτος  2016
3 Εφ. Κ/Δ ΒΛΑΣΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 30,00 Για το έτος  2016
4 Σχης ε.α ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
5 Εφ.Τχης - 

Καθηγητής ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30,00 Για το έτος  2016
6 Εφ. Κ/Δ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΜΙΧΑΗΛ 30,00 Για το έτος 2016
7 Εφ. Κ/Δ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 90,00 Για τα έτη  2015, 

2016, 2017
8 Κυρία ΚΥΡΚΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 30,00 Για το έτος 2016
9 Εφ. Λγός ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝ. 120,00 Για τα έτη 2015,

2016, 2017, 2018
10 Εφ. Κ/Δ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧ. 120,00 Για τα έτη 2015, 

2016, 2017, 2018
11 Ανχης ε.α MΠΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
12 Κυρία ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ 30,00 Για το έτος 2016
13 Υπτγος ε.α ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓ. 60,00 Για τα έτη 2015, 2016
14 Ανθλγός ε.α ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 30,00 Για το έτος 2016
15 Υπτγος ε.α ΣΑΒΡΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
16 Κυρία ΦΟΥΡΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 60,00 Για τα έτη 2015, 2016
17 Υπτγος ε.α ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
18 Εφ. Κ/Δ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝ. 30,00 Για το έτος 2016

Σημείωση: Αναγράφονται μόνο όσοι κατέβαλαν τη συνδρομή τους κατά το χρονικό διά-
στημα από 01 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι 30 Νοεμβρίου 2016. 

Ο Ταμίας

Ευάγγελος Γατσούλης 

Συνταγματάρχης ε.α.

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΗΜΑΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Ή ΙΔΙΩΤΗΣ                                                            ΠΟΣΟ

TA NEA THΣ ΛEΣXHΣ 
KATAΔPOMEΩN & IEPOΛOXITΩN

Τριμηνιαίο όργανο της Λέσχης Kαταδρομέων & Iερολοχιτών

ΚΩΔ. 01 6392

ΓPAΦEIA: Μαυρομιχάλη 15
Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ

Tηλ. 210 3235907 & 210 3213534
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ΣYNTAΣΣETAI 

AΠO EΠITPOΠH Δ.Σ. ΛEΣXHΣ

Xειρόγραφα δημοσιευμένα
ή μη δεν επιστρέφονται

YΠEYΘYNOΣ ΣYNTAΞHΣ:

Tο Δ.Σ. της Λέσχης

ΔIEYΘYNTHΣ-ΕΚΔOΤΗΣ:

Ταξχος ε.α. Πουλάκης Αθανάσιος

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

Εφ. Λοχίας Τουρναβίτης Κων/νος

Δημοσιογραφική επιμέλεια: 

ΔEΣMOΣ

Eκτύπωση: N. Γ. Παπαδόπουλος
E. Γιάνναρη 5 T.K. 11853 

Tηλ. 210 3468268 - 210 3467155

Κύριε Πρόεδρε, 
Αγαπητά Μέλη του ΔΣ της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών,

Σας ευχαριστώ θερμά για τις ευχές σας, για την ονομαστική μου εορτή.
Επιτρέψτε μου, παρακαλώ, με την ευκαιρία αυτή, να εκφράσω τα ειλικρινή μου

συγχαρητήρια, σε όλο το ΔΣ της Λέσχης και σε όλους, όσους συνέβαλλαν, καθ’ οι-
ανδήποτε τρόπο, στην παρουσίαση της άρτια οργανωμένης ημερίδας “Επιχειρήσεις
των Δυνάμεων Καταδρομών στην Κύπρο, 1974”, την 09-11-16. 

Επίσης να εκφράσω το σεβασμό μου, τις ευχαριστίες μου, σε όλους τους ομιλη-
τές, συμμετασχόντων στα πολεμικά γεγονότα, της περιόδου αυτής. Ακούσαμε την
ιστορία ζωντανά, νοιώσαμε υπερήφανοι για τους συναδέλφους μας. Άξιοι πολεμι-
στές, Έλληνες ήρωες, υπερασπιστές της πατρώας γης και της ιστορίας, εξέφρασαν
στο πεδίο της μάχης, σε αντίξοες συνθήκες, το “Πνεύμα Καταδρομών” και το πνεύ-
μα της παραγωγικής μας Σχολής “Εις οιωνός άριστος αμύνεσθε περί πάτρης”.

Σας ευχαριστώ

Με εκτίμηση

Μιχάλης Αραμπατζής

Αξιότιμα μέλη Aθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2016
Διοικητικού Συμβουλίου 
Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών 

Κύριοι
Επιτρέψτε μου να σας υποβάλλω τις θερμές μου ευχαριστίες για τις  ευχές σας με

την ευκαιρία της  ονομαστικής μου εορτής.
Με σεβασμό 

Αικατερίνη Κ. Τσαμαδιά

Τχης (Νομ)

Αντιστράτηγο ε.α. Aθήνα,1 Δεκεμβρίου 2016                                                               
Νικόλαο Λάζαρη
Πρόεδρο Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών 

Αγαπητέ κύριε Λάζαρη,
Ευχαριστώ θερμά, εσάς και όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Λέσχης Καταδρομέων και Ιε-

ρολοχιτών, για τις εγκαρδίους ευχάς σας επί τη ονομαστική μου εορτή.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Ανδρέας Δημητρόπουλος

Ταξίαρχος Π.Δ.

Πρόεδρος της Π.Ε.Α.Π.Α

Τροποποίησης καταστατικού  του σωματείου  υπό  την επωνυμία

«ΛΕΣΧΗ  ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ  και ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ»

που εδρεύει στην  Αθήνα (Μαυρομιχάλη αρ.15) και εκπροσωπείται νόμιμα.
Το  Δ.Σ. του σωματείου «ΛΕΣΧΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ και ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ» με  την παρούσα

ανακοινώνει ότι δυνάμει της με αριθμό 365/2016 Διαταγής του κου. Ειρηνοδίκου
Αθηνών επήλθε τροποποίηση των άρθρων 2,3,4,5,6,9,10 και 11 του ισχύοντος Κα-
ταστατικού της. 

Ειδικότερα: Εμπλουτίστηκε το άρθρο 2 αναφορικώς με τα μέσα και τρόπους επι-
τεύξεως του σκοπού της Λέσχης, το άρθρο 5 αναφορικώς με τον τρόπο προσπορι-
σμού λειτουργικών πόρων και εισοδημάτων της Λέσχης και τα άρθρα 6,9,10 που
αφορούν σε διασαφήσεις αναφορικώς με τον τρόπο διοικήσεως, τα καθήκοντα των
μελών διοικήσεως και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως.

Το  ισχύον καταστατικό με τις ανωτέρω αναφερόμενες τροποποιήσεις κωδικοποι-
ήθηκε σε ενιαίο κείμενο και ήδη αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Λέσχης  κα-
θιστάμενο ούτω προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Στην Αθήνα  την 30 Νοεμβρίου 2016.
Τα  Μέλη  του Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πλήρωσαν την συνδρομή τους ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
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Προ καιρού, έλαβε χώρα μια τελετή, παρασημοφό-
ρησης κάποιων Σκοπιανών αξιωματικών από το ΝΑΤΟ
δεν γνωρίζω για ποιον λόγο και μάλιστα ο εκπρόσω-
πος του ΝΑΤΟ ήτο Τούρκος αξιωματικός. Βέβαια, από
ότι δύναμαι να γνωρίζω, κατά την γνώμη μου, η όλη
τελετή και ο χώρος που επελέγη, παρουσίαζε μια ει-
κόνα σκηνοθετημένη για την
εξυπηρέτηση κάποιων διεθνών
πολιτικών συμφερόντων, διότι!
το ουσιαστικό αίτιο παρασημο-
φόρησης στην ουσία απουσίαζε
από την τελετή, απλώς εκτε-
λείτο εντολή των ειδικών υπη-
ρεσιών του μεγάλου Αδελφού.

Μέχρις εδώ, δεν μας αγγίζει το
θέμα, ΝΑΤΟ είναι όποιον θέλει
και για όποιον λόγο θέλει μπο-
ρεί να παρασημοφορεί. Εκείνο
όμως που μας θίγει και προσβάλλει αφάνταστα το Ελ-
ληνικό Εθνικό, Ιστορικό και Πατριωτικό φιλότιμο κάθε
Έλληνα είναι η συμπεριφορά της Κυβέρνησής μας
στην περίπτωση αυτή. Ήτοι:

ΠΡΩΤΟΝ: Ανάγκασαν κατόπιν εντολής αντιπροσω-
πεία Ελλήνων Αξιωματικών να παραστούν σε μια σκη-
νοθετημένη τελετή παρασημοφόρησης Σκοπιανών
Αξιωματικών, που έφεραν το έμβλημα με την ονομα-

σία Μακεδονία, το επίσημο όνομα για το ΝΑΤΟ είναι
FYROM (ΠΓΔΜ) και να τους παρασημοφορεί Τούρκος
Στρατηγός. Χωρίς δυστυχώς, καμία Ελληνική ενέργεια
ή έστω διαμαρτυρία. Τόσος ραγιαδισμός, τόση αδια-
φορία, τόσος ηθικός συμβιβασμός. Έλεος πλέον.

Τι θα γράψουν άραγε οι σύγχρονοι Ιστορικοί και πως
θα δικαιολογήσουν την σημερινή συμπεριφορά  της
Πατρίδος μας έναντι των χιλιάδων νεκρών Ελλήνων
μαχητών, του Μακεδονικού Αγώνα, των Βαλκανικών

Πολέμων και των αγώνων του Ελληνικού Στρατού την
περίοδο 1946-1949, αφενός για
την απελευθέρωση της Ελληνι-
κής από αρχαιοτάτων χρόνων
και από πάσης πλευράς Μακε-
δονίας μας και αφετέρου, για
την πάση θυσία διατήρηση
αυτής στην αγκάλη της Μητέ-
ρας Ελλάδος από την προσπά-
θεια ανεξαρτητοποίησής της,
με υποκίνηση και Ελλήνων
Επιόρκων από ξένα   για την Ελ-
λάδα συμφέροντα.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Είναι γνωστός παγκοσμίως, ο άθλιος
σφετερισμός του ονόματος της Ελληνικής Μακεδο-
νίας, από το συνονθύλευμα, αυτό του Κράτους των
Σκοπίων, που προσπαθούν ν’ αποκτήσουν ταυτότητα
δια μέσου της Ελληνικής ιστορίας και δυστυχώς με
την συμπαράσταση των ΗΠΑ, εις βάρος της ιστορικής
Αλήθειας.

Δεν μπορεί ο Ελληνικός λαός ν’ ανεχθεί, σε καμία
περίπτωση το συνονθύλευμα αυτό που κατέχει σή-
μερα το 6% του εδάφους του Αρχαίου Ελληνικού Μα-
κεδονικού Κράτους, γιατί το υπόλοιπο είναι η αρχαία
Δαρδανία, ν’ αυτοονομάζεται «Μακεδονία», και να
διεκδικεί με διάφορες αθλιότητες (αγάλματα κ.λπ.)
την Ιστορία αυτής, έχοντας δε, άκουσον-άκουσον,
συνταγματική επιταγή ότι, οι αδελφοί των που κατοι-
κούν στους Νομούς Ιωαννίνων, Κοζάνης, Γρεβενών,
Βεροίας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Σερρών, Δράμας

και Καβάλας, ευρίσκονται υπό Ελληνικήν Κατοχήν.
Δηλαδή! μία χώρα, μάλλον μια πρώην περιοχή της

Σερβίας, η οποία είχε μέχρι το 1944 το από αρχαιοτά-
των χρόνων όνομά της «Δαρδανία» ή «Βαρντάσκα» να
ονομάσει το κράτος της αυτό με το έτσι θέλω και με
την συμπαράσταση των ισχυρών «Μακεδονία». Ε! αυτό
για τους Έλληνες δεν θα πρέπει να περάσει ΠΟΤΕ! με
ελληνική συγκατάθεση.

Επειδή εμείς δεν μπορούμε διαφορετικά. Δεν είμα-
στε Τούρκοι, που παρανόμως κατέλαβαν την μισή
Κύπρο και παρά την παγκόσμια κατακραυγή και κατα-
δίκη του ΟΗΕ αδιαφορώντας για όλα αυτά να συνεχί-
ζουν να διατηρούν το βόρειο τμήμα της Κύπρου υπό
Στρατιωτική Τουρκική Κατοχή.

Για εμάς στην φάση που είμαστε, μια λύση υπάρχει,
δεν θα πρέπει ποτέ με ελληνική υπογραφή να ονο-
μαστούν τα Σκόπια Μακεδονία, ή οποιασδήποτε μορ-
φής σύνθετο όνομα που να περιέχει το όνομα
«Μακεδονία», έστω και εάν όλα τα κράτη του κόσμου,
αναγνωρίσουν τα Σκόπια ως Μακεδονία. Διότι! οι ση-
μερινοί κάτοικοι της Δαρδανίας (Σκόπια) και η Δαρδα-
νία, δεν έχουν καμία σχέση, ούτε εδαφικά, ούτε
ιστορικά, ούτε μυθολογικά, ούτε πολιτιστικά, και ούτε
ακόμη με το DNA των Ελλήνων Μακεδόνων. Οι Σκο-
πιανοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι, θα οικειοποιηθούν
το όνομα «Μακεδονία»,μόνο όταν θα υπάρξει Ελλη-
νική Κυβέρνηση, η οποία θα προβεί στο ιστορικό έγ-
κλημα, να βάλλει την υπογραφή της 

Η παρουσία ως γλάστρες των Ελλήνων Αξιωματικών
σε μια τέτοια τελετή σκοπιμοτήτων και προκλητικό-
τητας θίγει το γόητρο και το φιλότιμο του Έλληνα και
γιατί όχι και την Ελληνική Κυβέρνηση. Δυστυχώς
ανεχθήκαμε την πρόκληση αυτή των Σκοπίων, χωρίς
καμία αντίδραση της κυβέρνησης και των αξιωματού-
χων που παρέστησαν στην τελετή αυτή.

Ιστορική αναδρομή

Η προσπάθεια καταστολής της δυνατότητας του αντι-

πάλου να μάχεται και να προβάλει αντίσταση κατά την

διάρκεια των συγκρούσεων, χωρίς την διεξαγωγή μάχης

με συμβατικά όπλα, απετέλεσε ειδική πραγματεία από

τους ιστορικούς χρόνους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα πρώιμης χρήσης μη θα-

νατηφόρων όπλων απετέλεσε η πολιορκία της Ιεριχούς

(1400 π.Χ.), όπου οι Ισραηλινοί χρησιμοποίησαν κεράτινα

πνευστά για την κα-

ταστροφή των τειχών

της πόλεως.

Στην σύγχρονη

εποχή, σταθμό απο-

τέλεσε η χρήση κα-

πνογόνων και δακρυ-

γόνων ουσιών προς

το τέλος του Α’ Παγ-

κοσμίου Πολέμου

από τους Αμερικα-

νούς. Η διάχυση τους

στο πεδίο της μάχης,

μέσω ειδικών διατά-

ξεων ή μέσω βολών πυροβολικού, εκμεταλλευόμενα την

φορά του ανέμου, προκαλούσαν έλλειψη ορατότητας,

δακρύρροια, βλεφαρόσπασμο και δύσπνοια, μειώνοντας

την ικανότητα των αντιπάλων για μάχη εντός των χαρα-

κωμάτων.

Στις μετέπειτα δεκαετίες, η τεχνολογική εξέλιξη στην

παρασκευή των ανωτέρων ουσιών, οδήγησε στην παγ-

κοσμίως εκτεταμένη χρήση τους από τα Σώματα Ασφα-

λείας, για την καταστολή και τον έλεγχο πλήθους, για

την αντιμετώπιση οχλοκρατικών καταστάσεων και ομηρίας

κτλ. (Επιχείρηση “NIMROD”, Λονδίνο, 1980, Επιχείρηση

«ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ», Uako, Texas, 1993, κ.α.)

Σήμερα, η τεχνολογία των μη θανατηφόρων όπλων,

αν και βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο για εκτεταμένη

εφαρμογή στο πεδίο της μάχης, εν τούτοις έχει πλήρη

εφαρμογή στην αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών, στις

Other Than War Op-

erations και στο φά-

σμα των αστυνομι-

κών επιχειρήσεων.

Οι πόλεμοι και οι

μάχες στο μέλλον θα

διεξάγονται, χωρίς

να προκαλούν θύμα-

τα μεταξύ των αμά-

χων, ελάχιστες έως

καθόλου απώλειες

για το στρατιωτικό

προσωπικό, χωρίς

αρνητικές επιδράσεις

στο περιβάλλον και με καταστροφή ή αδρανοποίηση

της υλικοτεχνικής υποδομής του αντιπάλου.

Το παρόν άρθρο θα ασχοληθεί με την παρουσίαση

του υπάρχοντος φορητού οπλισμού, ο οποίος μπορεί να

χρησιμοποιηθεί σε επίπεδο operator ειδικών επιχειρή-

σεων, η τακτική και η επιχειρησιακή του χρήση, η

εξέλιξη του και η δυνατόν ενσωμάτωση του στα πλαίσια

των ελληνικών δεδομένων.

Ακουστικά Όπλα

Αισθητήρες: Εκπέμπουν συχνότητες υποήχων, για

αποπροσανατολισμό δυτών. Η τακτική χρήση τους πε-

ριλαμβάνει την εγκατάσταση τους στον πυθμένα, μεμο-

νωμένα ή σε συνδυασμό με άλλους. Όταν πλησιάζει

δύτης, την προς δολιοφθορά εγκατάσταση, εκπέμπονται

από τους αισθητήρες, υπόηχοι, οι οποίοι προκαλούν

αποπροσανατολισμό, ίλιγγο και δυσφορία.

Επιχειρησιακά χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια

λιμενικών εγκαταστάσεων. 

Χειροβομβίδες κρότου – λάμψης

(flash bangs): Κατά την πυροδότηση

τους, το διασπώμενο κέλυφος πα-

ράγει στιγμιαία, εκκωφαντικό κρότο

και εκτυφλωτική λάμψη, που απο-

προσανατολίζουν και αδρανοποιούν

τον στόχο για λίγα δευτερόλεπτα.

Γίνεται προσπάθεια για αντικατά-

σταση του εκρηκτικού γεμίσματος

με πούδρα αλουμινίου, η οποία ανα-

φλέγεται στιγμιαία με την επαφή με

αέρα. Η έκρηξη που προκύπτει είναι

μεγαλύτερης διάρκειας.

Επιχειρησιακά χρησιμοποιείται

σε Close Quarter Battle, καταστάσεις

ομηρίας, αφοπλισμού και αντιμετώ-

πισης οχλοκρατικών καταστάσεων και ελέγχου του πλή-

θους.

Σε πειραματικό και ερευνητικό επίπεδο, γίνεται προ-

σπάθεια ανάπτυξης ενός φορέα εκπομπής υπερήχων

συχνοτήτων 50 kHz – 150 MHz, ο οποίος επιχειρησιακά

θα χρησιμοποιείται σε ειρηνευτικές αποστολές, για κα-

ταστολή οχλοκρατικών καταστάσεων και ελέγχου του

πλήθους.

Οργή, αγανάκτηση και θυμός

Ιωάννης Μ. Ασλανίδης

Αντγος ε.α.

Επίτιμος Διοικητης της Σ.Σ.Ε.

Mη θανατηφόρα όπλα (Non Lethal Weapons)

«Το μεγαλύτερο κατόρθωμα είναι να κάμψεις την 

αντίσταση του εχθρού χωρίς να γίνει μάχη». 

Η Τέχνη του Πολέμου, Sun Tzu 

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

συνέχεια από προηγούμενο φύλλο

«Πολλών χρημάτων κρείττον ο παρά του πλήθος έπαινος»

(ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ)

υπό Εφ. Ανθλγού (ΠΖ)

Πασιώτη Δημητρίου
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Την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016, η Λέσχη Καταδρο-

μέων και Ιερολοχιτών τέ-

λεσε  επιμνημόσυνη δέηση για τον

Ιδρυτή του Ιερού Λόχου Μέσης

Ανατολής Υποστράτηγο Χριστό-

δουλο Τσιγάντε, με την συμπλή-

ρωση 46 χρόνων από τον θάνατό

του, στο μνημείο του Ιερού Λόχου

Μέσης Ανατολής στο Πεδίο του

Άρεως, την 16.30 ώρα.

Το τρισάγιο, με την παρουσία

της εγγονής του αείμνηστου Στρα-

τηγού Μαίρης-Ελένης Ζέγγελη-Τσι-

γάντε, τέλεσε ο Αιδεσιμολογιώτατος

Ταξίαρχος (ΘΡ) ε.α. κ. Γεώργιος

Αποστολακίδης μαζί με Ιερέα της

Διευθύνσεως Θρησκευτικού του

ΓΕΣ.

Στην τελετή παρέστησαν: 

Εκπρόσωποι των: ΥΕΘΑ, Α/ΓΕ-

ΕΘΑ, Περιφερειάρχου Αττικής,

Α/ΓΕΣ και Διοικητού ΑΣΔΥΣ.

Ο Ακόλουθος Άμυνας του Ηνω-

μένου Βασιλείου

Οι Διοικητές των: Ιης Μεραρ-

χίας, Διακλαδικής Διοικήσεως Ει-

δικών Επιχειρήσεων και 13ης

Διοικήσεως Ειδικών Επιχειρήσεων

“ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ”.

Εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ

Επίτιμοι Διοικητές Σχηματισμών

Αντιπροσωπείες στελεχών και καταδρομέων, πε-

ζοναυτών και αλεξιπτωτι-

στών των Διευθύνσεων και

Διοικήσεων, των Επιτελείων,

Σχηματισμών, Μονάδων και

Ανεξαρτήτων Υπομονάδων,

Εμπέδων και Σχολών των Ει-

δικών Δυνάμεων.

Ιστορικά και νεώτερα μέλη

της Λέσχης Καταδρομέων και

Ιερολοχιτών όλων των βαθ-

μών της ιεραρχίας, συγγενείς

πολεμιστών του Ιερού Λόχου,

εκπρόσωποι Ενώσεων Απο-

στράτων, Ενώσεων Αναπή-

ρων και θυμάτων πολέμου

και Συλλόγων Εφέδρων Ει-

δικών Δυνάμεων.

Το πρόγραμμα της τελε-

τής περιελάμβανε:

• Τρισάγιο – Προσευχή.

• Ομιλία από τον Αντι-

στράτηγο ε.α.  κ. Κωνσταν-

τίνο Κόρκα, Επίτιμο Διοικητή

Στρατιάς και Ιερολοχίτη. 

• Κατάθεση στεφάνων από:

Υπτγο κ. Κων/νο Φλώρο, ως

εκπρόσωπο Α/ΓΕΕΘΑ, Υπτγο

κ. Νικόλαο Μανωλάκο, Δι-

ευθυντή της Δνσεως Ειδικών

Δυνάμεων, ως εκ-

πρόσωπο Α/ΓΕΣ,

Αντγο ε.α κ. Νι-

κόλαο Λάζαρη,

Πρόεδρο της Λέ-

σχης Καταδρομέ-

ων και Ιερολοχι-

τών

• Τήρηση σιγής

– Ανάκρουση

Εθνικού Ύμνου.

• Τιμές αποδό-

θηκαν από την

Μουσική του ΠΝ και Τμή-

μα της Διακλαδικής Διοι-

κήσεως Ειδικών Επιχειρή-

σεων, ενώ την υλικοτεχνική

και σε προσωπικό υποστή-

ριξη παρέσχε η 13η Διοί-

κηση Ειδικών Επιχειρήσε-

ων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της Λέσχης Καταδρομέων

και Ιερολοχιτών ευχαριστεί

για την παρουσία όλων και

για την με οποιονδήποτε

τρόπο και από οποιαδήποτε

θέση συμμετοχή και συν-

δρομή στην τελετή.

ΗΛέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, στα πλαίσια της

διατήρησης της ιστορικής μνήμης των ελληνικών Ειδικών

Δυνάμεων, που αποτελεί έναν από τους κύριους σκοπούς του

καταστατικού της, διοργάνωσε την 09 Νοεμβρίου 2016 στο

Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, Ημερίδα Ειδικών Δυνάμεων με

θέμα: 

“Κύπρος 1974. Οι επιχειρήσεις των 

Δυνάμεων Καταδρομών κατά του ΑΤΤΙΛΑ”, 

σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο χωρητικότητας 430 καθημένων

με πλήθος ορθίων θεατών ακόμη και

στον χώρο του φουαγιέ, όπου γινόταν

ταυτόχρονη προβολή σε video-wall, υπήρ-

χε μια ατμόσφαιρα συναισθηματικά

φορτισμένη από την ιστορική αξία του

θέματος και την αφήγηση των πολεμι-

στών. 

Οι περισσότεροι, ουδέποτε μέχρι τώρα

είχαν προβεί σε εξιστόρηση γεγονότων,

τραγικών μεν για την μαρτυρική Κύπρο,

που προσέθεσαν όμως, ακόμα περισ-

σότερες δάφνες στην χρυσή πολεμική

ιστορία των Δυνάμεων Καταδρομών και

επιβεβαίωσαν τον θρύλο που περιέβαλε

ανέκαθεν τον πράσινο μπερέ! 

Ένας μόνο τίτλος θα μπορούσε να

αποδώσει την πραγματική εικόνα και

εντύπωση, από την συγκεντρωτική απο-

τύπωση των σχολίων, τα οποία κοινο-

ποιήθηκαν ηλεκτρονικά σε όλους τους

θεατές…

“ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ” 

Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρό-

σωποι της πολιτικής και στρατιωτικής

ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων και

του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς

από την Κύπρο, ο Κύπριος Πρέσβης,

εκπρόσωποι της Εκκλησίας και κομμάτων

του Κοινοβουλίου και του Ευρωκοινο-

βουλίου, Επίτιμοι Αρχηγοί Κλάδων των

Ε.Δ και του ΓΕΕΦ, Μειζόνων Σχηματι-

σμών και Επιτελείων, Ανώτατοι Αξιωματικοί των Σχηματισμών

και Επιτελείων των Ειδικών Δυνάμεων και λοιπών Σχηματισμών,

αντιπροσωπεία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, αντιπρο-

σωπείες από τις Μονάδες Ειδικών Δυνά-

μεων, εκπρόσωποι Ενώσεων Αποστράτων

και Συνδέσμων Αποφοίτων Τάξεων της

Σχολής Ευελπίδων, εκπρόσωποι Πολεμικών

Συλλόγων και λοιπών Συλλόγων/Συνδέσμων

Ειδικών Δυνάμεων, έφεδροι καταδρομείς

και απλοί λάτρεις της ιστορικής αλήθειας. 

Την έναρξη της ημερίδας κήρυξε ο Πρό-

εδρος της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερο-

λοχιτών, Αντιστράτηγος

ε.α. κ. Νικόλαος Λάζαρης. 

Κατά τη διάρκεια της

Ημερίδας, η οποία διε-

ξήχθη σε δύο συνεδρίες,

με συντονιστή τον Δρα

Ιστορίας κ. Νικόλαο Νι-

κολούδη μίλησαν Διοικη-

τές Μονάδων και Τμημά-

των Δυνάμεων Καταδρο-

μών Κύπρου και Ελλάδος,

που έλαβαν μέρος στις

επιχειρήσεις, ως εξής: 

Α’ Συνεδρία

- Αντγος ε.α. κ. Ελευ-

θέριος Σταμάτης: Γενική

Στρατιωτική κατάσταση.

Οργάνωση και Επιχειρη-

σιακή ετοιμότητα Δυνά-

μεων Καταδρομών. Γενι-

κή περιγραφή επιχειρή-

σεων Μονάδων Καταδρο-

μών στο πλαίσιο της Εθνι-

κής Φρουράς. Επιχειρήσεις της 31 Μοίρας

Καταδρομών (31 ΜΚ). 

- Αντγος ε.α. κ. Ηλίας Γλεντζές: Επιχειρή-

σεις του 13ου Λόχου Κρούσεως (13 ΛΚ) της

31 ΜΚ. Μάχες του Κοτζάκαγια και Πυροΐου. 

- Αντγος ε.α. κ. Αθανάσιος. Γαληνός: Επι-

χειρήσεις του 11ου Λόχου Κρούσεως (11

ΛΚ) της 31 ΜΚ, Μάχες του Κοτζάκαγια και

Λαπήθου-Καραβά. 

- Ταξχος ε.α. κ. Ναπολέων Δαμασκηνός: Επιχειρήσεις της

32 Μοίρας Καταδρομών (32 ΜΚ). 

- Υπτγος ε.α. κ. Ευάγγελος Μαντζου-

ράτος: Επιχειρήσεις της 33 Μοίρας Κα-

ταδρομών (33ΜΚ). 

- Σχης ε.α. κ. Βασίλειος Ροκκάς: Επι-

χειρήσεις του 33ου Λόχου Κρούσεως (33

ΛΚ) της 33 ΜΚ. 

Β’ Συνεδρία

- Υπτγος ε.α. κ. Δημήτριος Κυριάκος:

Επιχείρηση “ΝΙΚΗ”.

Αερομεταφορά από την Κρήτη του Συγ-

κροτήματος Α’ Μοίρας Καταδρομών (Α’

ΜΚ) και Διμοιρίας της Γ’ Μοίρας Αμφιβίων

Καταδρομών (Γ’ ΜΑΚ) από την 354 Μοίρα

Τακτικών Μεταφορών. Επιχειρήσεις της

Α’ ΜΚ. 

- Σχης ε.α. κ. Πλάτων Κολοκοτρώνης:

Ενέργειες του 41ου Λόχου Κρούσεως (41

ΛΚ) της Α’ ΜΚ κατά την άμυνα του Αε-

ροδρομίου της Λευκωσίας. 

- Υπτγος ε.α. κ. Νικόλαος Κοϊμτζόγλου:

Ενέργειες της Διμοιρίας Α/Τ της Α’ ΜΚ κατά την άμυνα της

Λευκωσίας. 

- Δημοσιογράφος κ. Σάββας Βλάσσης: Σύγκριση Δυνάμεων

Καταδρομών Ελλάδος και Κύπρου με τις αντίστοιχες τουρκικές

το 1974 στην Κύπρο. 

Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, θα εκδώσει σε εύ-

λογο χρονικό διάστημα σε έντυπη μορφή τα πλήρη Πρακτικά

της Ημερίδας, καθώς και σε οπτικοακουστική μορφή σε DVD,

για ενημέρωση του κοινού. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να

απευθύνονται στη Λέσχη, τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.

Επιμνημόσυνη Δέηση για τον Ιδρυτή του Ιερού Λόχου Μέσης Ανατολής
Υποστράτηγο Χριστόδουλο Τσιγάντε

Μνημείο Ιερού Λόχου Μέσης Ανατολής

Πεδίον του Άρεως.

Τμήμα αποδόσεως

τιμών.

Ο Ιερολοχίτης Στρατηγός  ε.α κ. Κωνσταντίνος Κόρκας ,

Επίτιμος Διοικητής Στρατιάς απέδωσε με ιστορική ακρί-

βεια την δράση του Ιερού Λόχου.

Ο Πρόεδρος της Λέσχης Καταδρομέων & Ιερο-

λοχιτών Αντιστράτηγος ε.α. κ. Νικόλαος Λάζα-

ρης αποδίδει τιμές μετά την κατάθεση

στεφάνου.

Παρούσα η εγγονή του Χριστόδουλου Τσιγάντε, ο

ΑΚΑΜ του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Διευθυντής της

ΔΕΔ ως εκπρόσωπος του Α/ΓΕΣ και ο εκπρόσωπος

της ΑΣΔΥΣ.

Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών δημιουργεί την

“ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ”

Δελτίο Τύπου της 10 Νοεμβρίου 2016 

Α’ Συνεδρία από αριστερά προς τα δεξιά:

Αντγος ε.α. κ. Ελευθέριος Σταμάτης, Αντγος

ε.α. κ. Ηλίας Γλεντζές, Αντγος ε.α. κ. Αθανά-

σιος  Γαληνός, Ταξχος ε.α. κ. Ναπολέων Δα-

μασκηνός, Υπτγος ε.α. κ. Ευάγγελος Μαν-

τζουράτος, Σχης ε.α. κ. Βασίλειος Ροκκάς

και ο Δρ  Ιστορίας κ. Νικόλαος  Νικολούδης.

Αμφιθέατρο Πολεμικού Μουσείου

Επίσημοι

Πέρας Ημερίδος και επίδοση αναμνηστικών

Προσέλευση κοινού

Β’ Συνεδρία Από αριστερά προς τα δεξιά:

Υπτγος ε.α. κ. Δημήτριος Κυριάκος, Σχης

ε.α. κ. Πλάτων Κολοκοτρώνης, Υπτγος ε.α.

κ. Νικόλαος Κοϊμτζόγλου, Δημοσιογράφος

κ. Σάββας Βλάσσης.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΗΛέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών
συμμετείχε στην 72η επέτειο της

απελευθέρωσης των Αθηνών από τα Να-
ζιστικά στρατεύματα στον Ιερό βράχο
της Ακροπόλεως και στο μνημείο Αγνώ-
στου Στρατιώτου διά του εκπροσώπου
του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνου Τουρναβίτη.

Ως γνωστόν το πρώτο ένοπλο τμήμα
του Ελληνικού Στρατού Μέσης Ανατολής
που εισήλθε την πόλη των Αθηνών μετά
την αποχώρηση των γερμανικών στρα-
τευμάτων, ήταν ή Β' Μοίρα του Ιερού
Λόχου που παρέλασε επευφημούμενη
από σύσσωμο τον Αθηναϊκό λαό θριαμ-

βευτικά όπου κατέληξε με κατάθεση
στεφάνου υπέρ των πεσόντων στο μνη-
μείο του Αγνώστου Στρατιώτου το 1944.
Την ίδια μέρα ο Ιερός Λόχος έδινε την
μάχη απελευθέρωσης της Νάξου παράλ-
ληλα με άλλες επιχειρήσεις του στην νη-
σιωτική Ελλάδα.

Την 19 Νοεμβρίου η SAS
Regimental Associa-

tion, ο αντίστοιχος της
Λέσχης Καταδρομέων και
Ιερολοχιτών (ΛΚΙ) Σύνδε-
σμος των Βρετανών SAS,
πραγματοποίησε εορτα-
στική εκδήλωση για τα
75 έτη από ιδρύσεώς τους
στο Λονδίνο. 

Η αποκατάσταση της
από το 1992 διακοπείσης
επαφής έγινε προ μηνών
με πρωτοβουλία της ΛΚΙ,
με αποτέλεσμα την ανα-
θέρμανση των σχέσεων
των ιστορικών Λεσχών,

των οποίων μέλη πολέμησαν μαζί στην
Αφρική, την Μέση Ανατολή και τα νησιά
του Αιγαίου κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο.

Η εκδήλωση και στα δύο της σκέλη
ήταν άψογη οργανωτικά και εντυπωσιακή
σε εκτέλεση. Η τήρηση της παράδοσης

σε γενικό και ειδικά στρα-
τιωτικό επίπεδο και το
κλασικό βρετανικό φλέγ-
μα και χιούμορ ήταν εμ-
φανή σε όλη τη διάρκεια,
τόσο της εκκλησιαστικής,
από την οποίαν δεν απου-
σίαζε η σκωτσέζικη γκάιν-
τα όσο και της κοσμικής
εκδηλώσεως.

Στις εκδηλώσεις εκπρο-
σώπησαν την ΛΚΙ ο Αντι-
στράτηγος ε.α. κ. Κων-
σταντίνος Κόρκας, Επίτι-
μος Διοικητής Στρατιάς και
ο Γενικός Γραμματέας της
Λέσχης Ταξίαρχος ε.α.  κ.

Ιωάννης Τζιάκης.
Επιδόθηκε αναμνηστικό από την ΛΚΙ

και η παρουσία και σύντομος χαιρετισμός
του Ιερολοχίτη Στρατηγού έγινε δεκτή
με ενθουσιασμό από τους συμμάχους
και συμπολεμιστές κατά τον Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο.

Σε εκδήλωση που
διοργανώθηκε από

τον Σύνδεσμο Κατα-
δρομέων και Ιερολο-
χιτών Μακεδονίας την
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου
2016 στη Λ.Α.Φ. Θεσ-
σαλονίκης, πραγματο-
ποιήθηκε ομιλία από
τον Επίτιμο Γενικό Επι-

θεωρητή  Στρατού Αντιστράτηγο ε.α. κ.
Χρήστο Φωτόπουλο με θέμα “Η ιστορία

των 40 πρώτων ΛΟΚ και η ίδρυση των

Δυνάμεων Καταδρομών” με την ευκαιρία
της συμπληρώσεως 70 ετών από της
συγκροτήσεώς τους. 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν εν
ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικό
και μεγάλος αριθμός προσωπικού της
εφεδρείας των Ειδικών Δυνάμεων. 

Με την ευκαιρία του εορτασμού της
Εθνικής Επετείου για την 28η Οκτω-

βρίου 1940, πραγματοποιήθηκε την 27η
Οκτωβρίου 2016 στο Πολεμικό Μουσείο,
η επετειακή εκδήλωση “28η Οκτωβρίου
1940. Ο άλλος Πό-
λεμος”, που διορ-
γάνωσε η Ε.Α.Α.Σ
με  ομιλητή τον
Υπτγο (ΠΖ) ε.α.
Χρήστο Μπολώση.

Στην εκδήλωση
παρευρέθηκαν εκ-
πρόσωποι Θρησκευ-
τικών, Πολιτικών, Στρατιωτικών, Σωμάτων
Ασφαλείας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
άλλων Αρχών, ο πρόεδρος και αντιπρό-
εδρος της Λέσχης Καταδρομέων και Ιε-

ρολοχιτών Aντιστράτηγος ε.α κ. Νικόλαος
Λάζαρης και Ταξίαρχος ε.α κ. Αθανάσιος
Πουλάκης αντίστοιχα, εν ενεργεία και
αποστρατεία στελέχη καθώς και πυκνό
ακροατήριο.

Η κύρια εκδήλωση
ήταν συνδυασμός της
επετειακής ομιλίας,
με ταυτόχρονη προ-
βολή εικόνων-video,
με ενδιάμεσες χορω-
διακές συνθέσεις από
τη μικτή Χορωδία ενη-
λίκων του Δήμου

Αγίας Παρασκευής, απαγγελία από την
κυρία Χαρά Θεοδωράκη και επετειακών
τραγουδιών από τη Στρατιωτική Μουσική
της Α.Σ.Δ.Υ.Σ. 

Την 05 Νοεμβρίου 2016 και μετά
την συνεδρίαση του Δ.Σ. της Λέ-

σχης, έλαβε χώρα η επίσημη επίδοση

συγχαρητηρίων από τον κ. Πρόεδρο
εκ μέρους του Δ.Σ., στα μέλη των
ομάδων και η παράδοση του κυπέλλου
από την νικήτρια των αγώνων ομάδα.

Την 26 Νοεμβρίου 2016, ο Ανχης ε.α. κ. Πέτρος Κομπόρης εκπροσώπησε την
Λέσχη στην Ημερίδα που διοργάνωσε η Ένωση Αποστράτων της Αστυνομίας Πόλεων
στο Αμφιθέατρο της Δ/νσης Εγκληματολογικών Υπηρεσιών, με θέμα “Η γεωστρατηγική

θέση της Ελλάδος και η σύγχρονη καταπολέμηση της εγκληματικότητας”.

Ημερίδα Ένωσης Αποστράτων 

της Αστυνομίας Πόλεων

72η επέτειος

Aπελευθέρωσης Αθηνών
Συμμετοχή της Λέσχης

σε εκδήλωση των SAS στο Λονδίνο

Εορτασμός της Εθνικής Επετείου 

της 27ης Οκτωβρίου 2016

Ομιλία για την Ιστορία των 40 Πρώτων ΛΟΚ 

και την Ίδρυση των Δυνάμεων Καταδρομέων

Κατάθεση στεφάνου του εκπροσώπου

του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνου Τουρναβίτη

Αναμνηστικό της ΛΚΙ προς SAS

Eπίδοση αναμνηστικού Ομιλία Αντγου ε.α. κ. Κωνσταντίνου Κόρκα

Παρουσίαση στο Δ.Σ. των Ομάδων 

που συμμετείχαν στους Αγώνες ΠΟΕΔ

Παράδοση κυπέλλου στη Λέσχη και συγ-

χαρητήρια Προέδρου στον επικεφαλής

της νικήτριας ομάδας.

Συγχαρητήρια Προέδρου 

στην δεύτερη συμμετέχουσα ομάδα.

Πρόεδρος και μέλη των  ομάδων

Η Λέσχη συμμετείχε με εκπρόσωπό της τον κ. Γεώργιο Φιλόσοφο, μέλος του
Δ.Σ., στις εκδηλώσεις του Δήμου Παπάγου - Χολαργού την 23η Οκτωβρίου 2016,
για την επέτειο του ιστορικού “ΟΧΙ”, παρουσία πολιτικών και στρατιωτικών αρχών.

Εκδηλώσεις για την επέτειο του «ΟΧΙ»

του Δήμου Παπάγου-Χολαργού

ΗΛέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών
συμμετείχε στις επίσημες εορτα-

στικές εκδηλώσεις της επετείου της
28ης Οκτωβρίου 1940, που διοργάνωσε
η Περιφέρεια Αττικής στο Μνημείο του
Αγνώστου Στρατιώτου με την παρουσία
των εκπροσώπων του Προέδρου της

Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του
Προέδρου της Βουλής, της Ανώτατης
Στρατιωτικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυ-
νάμεων, του Δημάρχου Αθηναίων και
των υπόλοιπων πολιτειακών αρχών. 

Την Λέσχη εκπροσώπησε το Μέλος του
Δ.Σ. κ. Κων/νος Τουρναβίτης Κων/νος.

Συμμετοχή Λέσχης Καταδρομέων & Ιερολοχιτών
στην Εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου 2016
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ΙΣΤΟΡΙΑ  ΑΠΟ ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ

Η στήλη με τίτλο «Ιστορία από πρώτο χέρι» δημοσιεύει περιγραφές και κριτική γε-
γονότων από μέλη μας τα οποία  ήταν αυτόπτες ή αυτήκοοι μάρτυρες ή έλαβαν μέρος

στην εξέλιξή τους. Για την δημοσίευσή τους εκτός από τα κείμενα περιγραφής απαι-
τούνται και τα παρακάτω:

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 δυνα-

τόν να αναφέρεται και χρόνος λήψεως της φωτογραφίας, ονόματα εικονιζόμενων ή
ονοματολογία εδαφικών σημείων.

γ. Σχεδιαγράμματα, χάρτες, διαταγές, σημειώματα κ.ο.κ.

Πρέπει να ήταν γύρω στις 2 το πρωί της 11ης Αυγού-
στου 1949. Ο υποδ/τής της Μοίρας Λοχαγός Πεζ. ΚΕΡΤΕ-
ΜΕΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, που ηγείτο της διλοχίας ήρθε σ’
επαφή μέσω ασυρμάτου, με το διοικητή της Μοίρας. Εν
τω μεταξύ, οι Συμμορίτες φαίνεται ότι μας είχαν πλέον
αντιληφθεί, γιατί άρχισαν να μας βάλλουν με όλμους. Εί-
χαμε μερικούς τραυματίες.

Ο υποδ/τής, μόλις τελείωσε την επαφή του με τον δι-
οικητή, μας κάλεσε και μας έδωσε τις τελευταίες οδηγίες
του για την επίθεση. Μας είπε: «Ο διοικητής μου έδωσε
να καταλάβω την κρισιμότητα της κατάστασης και τον
κίνδυνο που διατρέχουν οι Μοίρες Καταδρομών που
ακολουθούν, ΑΝ πριν ξημερώσει δεν έχουμε καταλάβει
το υψ. ΜΠΑΡΟ.

Εμείς πρέπει να απήχαμε περίπου 70-80 μέτρα από την
κορυφή του υψ. ΜΠΑΡΟ και συνέχισε, λέγοντάς μας, ΕΠΙ-
ΤΕΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ, ΟΥ-
ΔΕΜΙΑ ΙΔΕΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΩΣ. ΣΗΜΕΡΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΜΑΧΗ
ΤΟΥ ΒΙΤΣΙΟΥ. ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΔΕΝ ΕΧΩ ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ!!!

Με τη Διμοιρία μου έφυγα αριστερότερα από το ΛΟΧΟ,
με κατεύθυνση την κορυφή. Από εκεί σχηματίζονταν
δύο αντερίδες, μια Ν.Α. και μια Α., όπου ευρισκόμεθα ο
51ος ΛΟΚ, η Διμοιρία μου και ο 52ος ΛΟΚ. Ενδιάμεσα σχη-
ματιζόταν ένα κοίλωμα. Στην απέναντι από μας αντερίδα
ήταν ο 53 ΛΟΚ και ο 55 ΛΟΚ, με διοικητές λόχων, τους
Υπολ/γούς ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓ. και ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ.
αντίστοιχα.

Καθώς ανεβαίναμε στην αριστερή πλευρά της αντερί-
δας βρεθήκαμε ξαφνικά μπροστά σ’ ένα ξέφωτο, αποψι-
λωμένο πεδίο. Το υψ. ΜΠΑΡΟ ήταν δασωμένο και όσο

πλησιάζαμε προς την κορυφή, είχε μεγάλα δέντρα. Στα-
ματήσαμε καλυμμένοι στο δασωμένο μέρος. Η νύχτα
ήταν σαν ημέρα (πανσέληνος) και με τις διόπτρες άρχισα
να ερευνώ το χώρο μετά το ξέφωτο. Ξαφνικά μας πλη-
σίασε ένας καταδρομέας σταλμένος από τον 53 ΛΟΚ της
διπλανής αντερίδας. Μου είπε ότι τον έστειλε ο Ανθ/γός
του να με ενημερώσει, ότι μπροστά μας και σε απόσταση
περίπου 60-70μ. ήταν τρία πολυβολεία και να προσέξω
να μη βγω στο ξέφωτο. Πράγματι τα εντόπισα. Μαζί με το
βοηθό μου Λοχία, αναθέσαμε την προσβολή των θυρί-
δων και των τριών πολυβολείων στα 6 ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ, ανά
δύο για κάθε πολυβολείο κι έτσι αρχίσαμε τις βολές.

Τα βλήματα έπεφταν βροχή στις θυρίδες και οι μάνδα-
λοι σταθεροποίησης των βλημάτων είχαν πυρακτωθεί.

Μετά τα εκρηκτικά βλήματα ρίξαμε και από δύο φωτι-

στικά ανά ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ. Σημειωτέον, ότι από επιστράτευ-
ση πολιτών της Καστοριάς, μου είχαν διατεθεί 6 άνδρες,
που μετέφεραν σε σάκους βλήματα και είχαμε επάρκεια.
Με τη ρίψη των φωτιστικών (φωσφορούχα), οι Συμμορί-
τες έντρομοι εγκατέλειψαν τα πολυβολεία, τρέχοντας
προς την κορυφή. Εντελώς αυθόρμητα, όλοι οι άνδρες
της διμοιρίας μου, επιτέθηκαν και κατέλαβαν τα 3
πολ/εία, καταδιώκοντας τους έντρομους συμμορίτες,
που υποχωρούσαν προς την κορυφή του υψ. ΜΠΑΡΟ.

Πίσω από τα καταληφθέντα πολ/εία υψώνονταν μεγά-
λα δέντρα, για 20-30μ. Μόλις φθάσαμε στη θέση αυτή
δεχτήκαμε καταιγιστικά πυρά πολυβόλου και αναγκα-
στήκαμε ν’ ανακόψουμε την επίθεσή μας, καλυπτόμενοι
στους κορμούς των δέντρων. Ήδη είχε αρχίσει να ξημε-
ρώνει. Μπροστά μας είχαμε την κύρια οργανωμένη το-
ποθεσία της κορυφής του υψ. ΜΠΑΡΟ. Η τοποθεσία προ-
στατευόταν από παγιδευμένα συρματοπλέγματα με χει-
ροβομβίδες, κ.α. και πίσω απ’ αυτά ισχυρά πολ/εία που
συνδέονταν με βαθιά χαρακώματα.

Μπρος σ’ αυτό το ισχυρό μέτωπο δε χάσαμε την ψυ-
χραιμία μας. Με τον ενθουσιασμό που μας κατείχε, εξαι-
τίας της πρώτης μας επιτυχίας, καταλαμβάνοντας τα 3
ισχυρά πολυβολεία, αρχίσαμε να βάλλουμε ταυτόχρονα
εναντίον του πολυβολείου, απ’ όπου δεχόμεθα καταιγι-
σμό πυρών και του παγιδευμένου συρματοπλέγματος,
για να ανοίξουμε διάδρομο, να εισβάλλουμε στα χαρα-
κώματά τους.

Τα αποτελέσματα υπήρξαν επιτυχή. Το πολ/είο εσίγη-
σε (είχαν φονευθεί και οι 3 συμμορίτες), ενώ οι εκρήξεις
των βλημάτων ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ, είχαν ανοίξει αρκετό χώρο
στα συρματοπλέγματα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΤΣΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1949

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

Δακανάλης Κίμων

Ταγματάρχης Π.Ζ., ε.α. Τάξεως 1949Α Σ.Σ.Ε

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Στο διάστημα 30 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2016 πραγ-

ματοποιήθηκαν στην περιοχή του Σκαμνού Φθιώτιδος οι

22οι αγώνες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων

“ΑΧΙΛΛΕΙΑ 2016”, τους οποίους διοργάνωσε για δεύτερη

συνεχή χρονιά η Λέσχη Εφέδρων Καταδρομέων  Στερεάς

Ελλάδος υπό την αιγίδα της Περι-

φέρειας Στερεάς Ελλάδος και του

Δήμου Λαμιέων.

Σκοπός των αγώνων αυτών είναι

η διατήρηση του αξιόμαχου των Ελ-

λήνων εφέδρων, οι οποίοι διαγωνί-

ζονται σε στρατιωτικά αντικείμενα

γενικής φύσεως και σε αντικείμενα

πολιτικής προστασίας.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων

κρίνεται ικανοποιητικός καθώς έλα-

βαν μέρος 10 τετραμελής ομάδες, οι

οποίες κινήθηκαν στο στίβο των

αγώνων από το πρωί του Σαββάτου

(06:30) μέχρι τις πρώτες ώρες της

Κυριακής (02:00).

Συμμετείχαν ομάδες  των  Λ.Ε.Δ.

Φλώρινας, Λ.Ε.Κ. Τρικάλων, Λ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, Λέσχης

Καταδρομέων και Ιερολοχιτών (2 ομάδες), Λ.Ε.Κ. Πέλλας,

Λ.Ε.Κ. Πιερίας, Ομάδα Οδεύω, Π.Σ.Ε.Ε.Δ.  Σ.Α.Κ. και

Λ.Ε.Δ. Καστοριάς. Επίσης υπήρχε και συμμετοχή ενός μέ-

λους της  Λ.Ε.Φ.Ε.Δ.  Ν. Μαγνησίας, καθώς επίσης και ενός

μέλους της Λ.Ε.Κ. Λάρισας οι οποίοι συμμετείχαν στους αγώ-

νες με την ομάδα της Λ.Ε.Δ. Τρικάλων. 

Στους αγώνες παρευρέθησαν ως παρατηρητές το προ-

εδρείο της Π.Ο.Ε.Δ. με δύο μέλη του, τον πρόεδρο κ. Γεωρ-

γάκη Δημήτριο Αντισυνταγματάρχη ε.α. και τον γενικό

γραμματέα κ. Μηλιωρίτσα Νικόλαο Αντιστράτηγο ε.α. Ως πα-

ρατηρητές επίσης παρευρέθησαν δύο μέλη του  Σ.Σ.Α.Ε, οι

οποίοι είναι και οι διoργανωτές του Athens Patrol, ένα μέλος

της Λ.Ε.Κ. Τρικάλων καθώς και το μέλος μας κ. Κων/νος

Τουρναβίτης, ο οποίος και είναι Αντιπρόεδρος της Πανελλή-

νιας Ομοσπονδίας Προπονητών. Ιδιαίτερη τιμή ήταν η πα-

ρουσία ως παρατηρητή του καταδρομέα Υποστρατήγου ε.α.

κ. Πανέτσου Κων/νου.

Το πρωί της Κυριακής 2 Οκτωβρίου

βρήκε διοργανωτές και διαγωνιζόμε-

νους στον ιστορικό χώρο της μάχης των

Θερμοπυλών και στο Κέντρο Ιστορικής

Ενημέρωσης Θερμοπυλών για τις απο-

νομές των επάθλων και την τελετή λήξης

των αγώνων με την παρουσία εκπροσώ-

πων της τοπικής αυτοδιοίκησης, της

στρατιωτικής ηγεσίας καθώς και πλή-

θους αποστράτων που  αφίχθησαν για το

λόγο αυτό από πολλά μέρη της Ελλάδος. 

Την τελετή άνοιξε με την ομιλία του ο

πρόεδρος της

ΠΟΕΔ Δημήτριος

Γεωργάκης, ο

οποίος καλωσόρι-

σε και ευχαρίστησε τον καθένα ξεχω-

ριστά για τη συμβολή του στους αγώνες

και για την παρουσία του σε αυτούς

και ειδικότερα τους: Περιφερειάρχη

Στερεάς Ελλάδος κ. Κώστα Μπακο-

γιάννη, δήμαρχο Λαμιέων κ.Νικόλαο

Σταυρογιάννη, Ταξίαρχο ε.ε  κ. Ελευ-

θέριο Παπαδόπουλο Διοικητή ΚΕΥΠ,

Δήμαρχο Στυλίδας  κ. Απόστολο Γκλέ-

τσο, Αντιπεριφερειάρχη κ. Ευθύμιο

Καραϊσκο, Αντιπεριφερειάρχη κ. Κων-

σταντίνο Αποστολόπουλο, Αντιδήμαρχο

κ. Βίβιαν Αργύρη, Πρόεδρο ομάδος

21 Μακεδονίας – Θράκης κ. Αντώνη

Δασκόπουλο, Στρατηγό καταδρομών ε.α. και αντιπρόεδρο

της ομάδος 21 Μακεδονίας - Θράκης  κ. Αθανάσιο Καραντζίκο,

Στρατηγό καταδρομών ε.α. κ. Αθανάσιο Γαληνό, Αντιστράτηγο

καταδρομών ε.α. κ. Νικόλαο Μηλιωρίτσα γενικό γραμματέα

της ΠΟΕΔ, Αντιστράτηγο καταδρομών ε.α. κ. Μιχάλη Γρούσπα. 

Η τελική κατάταξη των ομάδων στους αγώνες διαμορφώ-

θηκε ως εξής:

1. Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών “Αχέρων”

2. Π.Σ.Ε.Ε.Δ. Σ.Α.Κ. “Ιερά Θεωρία”

3. Λ.Ε.Δ. Φλώρινας

4. Λ.Ε.Δ. Τρικάλων

5. Λ.Ε.Δ. Καστοριάς

6. Ομάδα “Οδεύω”

7. Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών “Αναλώσιμοι”

8. Λ.Ε.Κ. Πιερίας

9. Λ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης 

10. Λ.Ε.Κ. Πέλλας (εκτός συναγωνισμού)  

Η μία ομάδα της λέσχης “ΑΧΕΡΩΝ” (υπ' αριθμόν 101)

επρώτευσε με 15.150 βαθμούς ύστερα από 20 ώρες περιπόλου

σε “εχθρικό έδαφος”, σύμφωνα με το

σενάριο της άσκησης.  Επικεφαλής

της ομάδας ο εφ. Ανθλγός Δημήτριο

Πασιώτης μαζί με τους Κων/νο

Κώστα, Γεώργιο Γκίνια και Νικόλαο

Σμαϊλη, αντεπεξήλθαν με επιτυχία

όλες τις δοκιμασίες καλά προετοιμα-

σμένοι.        

Η δεύτερη ομάδα της λέσχης (υπ'

αριθμόν 110) με επικεφαλής τον Γε-

ώργιο Δραμιτινό ως ομαδάρχη και

μέλη τους Ιωάννη Παπαδάκη, Κων/νο

Ντούσκα Κων/νο και Ιωάννη Παπα-

θανασίου κατέλαβε την 7η θέση με

12.011 βαθμούς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπερή-

φανο, συγχαίρει και τις δύο ομάδες

για την προσπάθειά τους στην επάξια

εκπροσώπηση της ιστορικής Λέσχης Καταδρομέων. 

“ΑΧΙΛΛΕΙΑ 2016”

Απονομή επάθλου στην νικήτρια ομάδα (“ΑΧΕ-

ΡΩΝ” No 101) της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερο-

λοχιτών από τoν Περιφερειάρχη κ. Κώστα Μπακο-

γιάννη, Έφεδρο Καταδρομέα.

1η ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ (“ΑΧΕΡΩΝ” No 101) της

Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών: Από αρι-

στερά προς τα δεξιά οι Νικόλαος Σμαϊλης, Δημή-

τριος Πασιώτης (Επικεφαλής ομάδος), Κωνσταν-

τίνος Κώστας και Γεώργιος Γκίνιας.
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ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ

Την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016 στις

11:00 πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακο-

λουθία  χοροστατούντος του Σεβασμιω-

τάτου Μητροπολίτη Γλυφάδας κ.κ Παύ-

λου και ο ενταφιασμός των λειψάνων

στην Βάρκιζα  Αττικής του  Aντωνίου

Ζησιμόπουλου του Γεωργίου, Εφέδρου

Ανθυπασπιστή  Καταδρομών της Α’

Μοίρας  Καταδρομών, ηρωικώς Πε-

σόντος την 22α Ιουλίου 1974 κατά την

τουρκική εισβολή  στην Κύπρο, για την

υπεράσπιση του πατρίου εδάφους

“Αθάνατος” ακούστηκε από όλους όσους παραβρέ-

θηκαν στην κηδεία του Εφέδρου Ανθυπασπιστή  Κα-

ταδρομών της Α’ Μοίρας Κατα-

δρομών, που χάθηκε άδικα στην

Κύπρο το 1974 και τα οστά του

επέστρεψαν και πάλι στην Ελλάδα

τόσα χρόνια μετά. Μέσα σε κλίμα

συγκίνησης, αρχές, συγγενείς, φί-

λοι, συνάδελφοι και απλοί άν-

θρωποι, τον τίμησαν αποδίδοντάς

του τις ύψιστες τιμές, ενός ήρωα

που δεν έχει ξεχασθεί.

Ο καταδρομέας Aντώνιος Ζη-

σιμόπουλος έχασε τη ζωή του τη μοιραία νύχτα της

21/22ης Ιουλίου του 1974, μαζί με 28 ακόμα Έλληνες

καταδρομείς και 4 αεροπόρους, όταν το αεροσκάφος

NORATLAS με την κωδική ονομασία “ΝΙΚΗ 4” της

Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας καταρρίφθηκε από

φίλια πυρά, εξαιτίας τραγικού λάθους της κυπριακής

αεράμυνας. 

Μία εβδομάδα πριν, η σορός του επέστρεψε στην

Ελλάδα, μέσα σε φέρετρο τυλιγμένο με

την ελληνική και την κυπριακή σημαία,

αφού πρώτα η Κυπριακή Δημοκρατία,

διά του προέδρου Νίκου Αναστασιάδη,

απέδωσε τις ύψιστες τιμές.

Τα λείψανα του Aντωνίου Ζησιμό-

πουλου και των υπολοίπων Ελλήνων κα-

ταδρομέων επέστρεψαν στην Ελλάδα

σε ειδική τελετή που έγινε στο Τατόι.

Νωρίτερα η Κύπρος είχε γονατίσει ευ-

λαβικά μπροστά στα 16 μικρά ξύλινα

φέρετρα σκεπασμένα με τις σημαίες Ελ-

λάδας και Κύπρου. Η τελετή παράδοσης των λειψάνων

έγινε στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας και στο χώρο

της θυσίας τελέστηκε τρισάγιο από

τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, κ.κ

Χρυσόστομο. Παρέστησαν αρχηγοί

κομμάτων και συγγενείς των πε-

σόντων. Στους συγγενείς ο πρό-

εδρος Αναστασιάδης απένειμε το

Μετάλλιο Εξαίρετης Προσφοράς.

Στην τελετή της 10ης Οκτωβρίου

2016, παρέστησαν ο Υπουργός

Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Καμ-

μένος, οι βουλευτές  κ. Ελένη Ζα-

ρούλια και κ. Ηλίας Παναγιώταρος, εκπρόσωποι των

Ενόπλων Δυνάμεων, ο Δντής ΔΕΔ/ΓΕΣ Υπτγος κ. Νι-

κόλαος Μανωλάκος , εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδι-

οίκησης, Απόστρατοι Αξιωματικοί  και έφεδροι κατα-

δρομείς της Α’ ΜΚ που συνυπηρετούσαν το 1974, ο

Αντιπρόεδρος της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολο-

χιτών κ. Αθανάσιος Πουλάκης, μέλη του Συλλόγου

“Κομάντος 74” καθώς και πλήθος κόσμου.

Η κ. Παπαθανασίου, χήρα του Στρατηγού και επίτιμο μέλος

μας, παρέστη την 24 Οκτωβρίου 2016, ως εκπρόσωπος της ΛΚΙ

στην εξόδιο ακολουθία του Ιερολοχίτη και μέλους μας Ιωάννη

Ρήγου. 

Ο Ιωάννης Ν. Ρήγος, υιός του Νέστωρα και της Αγγελικής

Ματρόζου,  γεννήθηκε στην Αθήνα την 10/7/1925 και πέθανε

την 23/10/2016. Ο Ιωάννης ήταν μαθητής στην Ιόνιο Σχολή

μέχρι το κλείσιμό της κατά την Γερμανική κατοχή. Ως αυτοδί-

δακτος, τελείωσε το Γυμνάσιο και εισήχθη στην Νομική Σχολή,

η οποία επίσης έκλεισε λόγω κατοχής. Διέφυγε στην Αίγυπτο,

όπου κατετάγη στον Ιερό Λόχο, ως ο νεώτερος Υπαξιωματικός

του Ελληνικού Στρατού. Πολέμησε στην Ιταλία στο τέλος του

Β’ ΠΠ και στη συνέχεια στον εμφύλιο το 1946-1949 με τους

ΛΟΚ.

Μετά τον πόλεμο έγινε δημοσιογράφος, εργαζόμενος αρχικά

για την Αμερικανική Υπηρεσία Ενημέρωσης. Στη συνέχεια

ίδρυσε και εξέδιδε (1955-1960) το αγγλόφωνο περιοδικό Επι-

θεώρηση Εθνικής Οικονομίας. Εργάστηκε επίσης για διάφο-

ρους Οργανισμούς, πρακτορεία ειδήσεων και  εφημερίδες

μεγάλης ή μικρότερης κυκλοφορίας σε διεθνές επίπεδο στην

Ελλάδα, Αφρική και Μέση Ανατολή.

Διετέλεσε τρεις φορές και για αρκετά χρόνια, Πρόεδρος του

Ελληνικού Πρακτορείου Ξένου Τύπου. Άφησε πίσω του την σύ-

ζυγό του Σάρα-Ελισάβετ, τον υιό του Ιάκωβο-Α, τις κόρες του

Αγγελική-Αρτέμιδα και Βασιλική-Λάϊνα και τα εγγόνια του.

Ο Ιωάννης Ν.  Ρήγος κηδεύτηκε στις 26 Οκτωβρίου 2016 στο

νεκροταφείο 

της Βούλας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης  Καταδρομέων και   Ιε-

ρολοχιτών εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του

και  προσεύχεται ο Θεός να τον αναπαύσει και να παρηγορεί

τους οικείους του.

Την 6 Νοεμβρίου 2016, στο Μνημείο του

ανδριάντα του Μονίμου Υπαξιωματικού

στο Άλσος Στρατού, τελέσθηκε το ετήσιο

μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών

των εν πολέμω πεσόντων και εν ειρήνη θα-

νόντων Αξκών και Μονίμων Υπαξκών Στρα-

τού, από τον Σύνδεσμο Αξιωματικών και

Υπαξιωματικών Στρατού (Αποφοίτων ΣΜΥ)

ΣΑΑΥΣ. 

Στην τελετή παρέστησαν ο Γενικός Επι-

θεωρητής Στρατού, ως εκπρόσωπος του

Α/ΓΕΣ, ο Δκτής της ΑΣΔΥΣ και άλλοι εν

ενεργεία ανώτατοι και ανώτεροι Αξκοί, κα-

θώς και Πρόεδροι και εκπρόσωποι Συλλό-

γων, συμμαθητές, συγγενείς και φίλοι των

εκλιπόντων. 

Το ΔΣ της Λέσχης εκπροσώπησε ο Σχης

ε.α. κ. Ευάγγελος Γατσούλης, ο οποίος κα-

τέθεσε στεφάνι εκ μέρους της Λέσχης.

Την 13 Νοεμβρίου στο Συμμαχικό Νε-
κροταφείο Φαλήρου έγινε το ετήσιο μνη-
μόσυνο υπέρ αναπαύσεως των Βρετανών
και γενικώς των υπη-
κόων της Κοινοπολι-
τείας, στρατιωτικών
και μη, οι οποίοι έχα-
σαν την ζωή τους
κατά την διάρκεια
των Παγκοσμίων Πο-
λέμων και μετέπειτα
επιχειρήσεων στον
ελληνικό και βαλκα-
νικό χώρο. 

Την εκδήλωση ορ-
γανώνει η Πρεσβεία
του Ηνωμένου Βασι-
λείου. Στην εκδήλωση της οποίας προ-
ηγήθηκε δέηση στην Αγγλικανική Εκκλη-

σία του Αγ. Παύλου στην Αθήνα ήσαν πα-
ρόντες εκπρόσωποι της πολιτικής και
στρατιωτικής ηγεσίας, οι Ακόλουθοι Άμυ-

νας των στην Ελλά-
δα Πρεσβειών των
συμμάχων χωρών
και εκπρόσωποι της
Εκκλησίας διαφόρων
δογμάτων. 

Εκ μέρους της Λέ-
σχης Καταδρομέων
και Ιερολοχιτών κα-
τέθεσε στέφανο ο
Αντιστράτηγος ε.α.
κ. Κωνσταντίνος
Κόρκας, Επίτιμος Δι-
οικητής Στρατιάς. Το

ΔΣ της Λέσχης εκπροσώπησε ο Συνταγμα-
τάρχης ε.α. κ. Ευάγγελος Γατσούλης.

Ημέρα Μνήμης της Βρετανικής Κοινοπολιτείας

Συμμαχικό Νεκροταφείο Φαλήρου

Την 04 Δεκ 16, στην 72η επέτειο της μάχης
των Αθηνών στο Σύνταγμα Χωροφυλακής
Μακρυγιάννη, παρέστησαν εκπροσωπώντας
την Λέσχη οι Αντγος ε.α. κ. Κωνσταντίνος
Κόρκας, Επίτιμος Δκτής Στρατιάς, ο Υπτγος
ε.α. κ. Κωνσταντίνος Γεωργαντάς και άλλα
μέλη της Λέσχης. 

Εκ μέρους της Λέσχης στεφάνι κατέθεσε ο
κ. Φιλόσοφος Γεώργιος, μέλος του Δ.Σ.

Μνημόσυνο της 72ης Επετείου της Μάχης 

του Μακρυγιάννη

Αντώνιος Ζησιμόπουλος Εξόδιος Ακολουθία 

Ιερολοχίτη Ιωάννη Ρήγου

Μνημόσυνο των εν Πολέμω Πεσόντων 

και εν Ειρήνη Θανόντων Αξιωματικών και

Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού

ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔHΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Δείτε τον προγραμματισμό των επετειακών εκδηλώσεων και αθλητικών
- επιμορφωτικών δραστηριοτήτων της Λέσχης στην ιστοσελίδα μας στη δι-
εύθυνση: http://lki.gr
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α. Δια επισκέψεως στα γραφεία της Λέσχης ή τηλε-
φωνικώς στον αριθμό 210-3235907 από την 16η Ια-

νουαρίου 2017 (Δευτέρα) και μέχρι την 2α Φεβρουα-

ρίου 2017 (Πέμπτη) καθ’ εκάστην πλην Σαββάτου και
Κυριακής από τις 08.30 έως 12.30.

β. ΟΧΙ δηλώσεις Συμμετοχής ΜΕΤΑ την 2α Φε-

βρουαρίου 2017.
γ. Οι δηλούντες συμμετοχή για φιλικά τους πρόσω-

πα, πρέπει να δώσουν τα στοιχεία αυτών για να απο-
φευχθούν διπλές δηλώσεις ή και αγορά δελτίων συμ-
μετοχής για τα ίδια πρόσωπα.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 

ΜΟΝΟ από τα γραφεία της Λέσχης, Μαυρομιχάλη
15, 3ος όροφος, και κατά το χρονικό διάστημα από 16

Ιαν. 2017 μέχρι 02 Φεβ. 2017 το αργότερο, τις ημέ-
ρες 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).

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μετά την 2α Φεβρουαρίου 2017 (Πέμπτη) δεν γίνε-
ται ΑΠΟΔΕΚΤΗ η ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και ΔΕΝ ΘΑ ΕΙ-
ΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ η επιστροφή χρημάτων.

ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΠΕΡΑΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΩΣ 

Η 13.30 ώρα, καθόσον η τελετή θα αρχίσει ΑΚΡΙΒΩΣ
την 14.00 ώρα.

Εκ του Δ.Σ.

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΖΙ 

ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ ΣΑΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ Η ΛΕΣΧΗ 

ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ - ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ
11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ηκαθιερωμένη τελετή της Κοπής της Βασιλόπιτας και η συνεστίαση των Μελών και Φίλων της Λέσχης θα πραγματοποιηθεί την 11η Φεβρουαρίου 2017 (Σάββατο) και από 14.00
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. 

Ταβέρνα  «Η φωλιά»• Ημερομηνία  η 11 Φεβ 2017 (Σάββατο) • Δηλώσεις συμμετοχής  μέχρι  02 Φεβ 2017 (Πέμπτη)

•Ζωντανή  μουσική • Τιμή πρόσκλησης 25 Ευρώ •Διάθεση των προσκλήσεων από τα γραφεία της Λέσχης και καταβολή του αντιτίμου

Λεωφόρος Μεσογείων

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣ ΚΟΡΩΠΙ

ΤΑΒΕΡΝΑ «ΦΩΛΙΑ» 20ο χλμ Λ. Λαυρίου

Λεωφόρος Μαραθώνος

Λεωφόρος Μ
αρκοπούλου

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

ΠΑΙΑΝΙΑ
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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 

Ποτά (Ελεύθερη κατανάλωση):

•Κρασί χύμα (Άσπρο-Κόκκινο) 
•Αναψυκτικά 
•Μπύρες 
•Νερό 

Προσφορά η Βασιλόπιτα 

Ζωντανή  μουσική

Ελεύθερο  πάρκινγκ

ΜΕΝΟΥ

1.ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

• Εξέταση θέματος απαρτίας.
• Εκλογή Οργάνων ΓΣ (Πρόεδρος-Γραμματέας) και Εφο-

ρευτικής Επιτροπής
• Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου έτους

2016.
• Έκθεση Οικονομικής Καταστάσεως κατά το έτος 2016

από τον Ταμία της Λέσχης.
• Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο της Οι-

κονομικής Διαχειρίσεως έτους 2016.
• Έγκριση των παραπάνω και απαλλαγή των Δ.Σ. και

Ταμία από κάθε ευθύνη.
• Ανάλυση και έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2017

από τον Ταμία της Λέσχης.
• Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Προτρέπουμε ΑΠΑΝΤΑ τα μέλη της Λέσχης (τακτικά και
επίτιμα), να συμμετάσχουν στις εργασίες της Γενικής Συνε-
λεύσεως διότι είναι ευκαιρία:

• Ενημέρωσης επί του ετήσιου απολογισμού έργου της
Λέσχης, για δραστηριότητες που έγιναν, δυσχέρειες και
προβλήματα λειτουργίας  και για μελλοντικές επιδιώξεις.

• Ανανεώσεως και ισχυροποιήσεως του συναδελφικού
δεσμού μεταξύ των μελών της Λέσχης.

3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Εγγραφές νέων μελών είναι δυνατόν να γίνουν σύμφωνα
με το καταστατικό μέχρι την 03η Μαρτίου 2017 (ημερομηνία
τελευταίας συνεδριάσεως του Δ.Σ) και όχι κατά την ΓΣ.

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

• Μέχρι την 03η Μαρτίου 2017 (Παρασκευή) εγγράφως
(με απλή επιστολή) στον Γενικό Γραμματέα της Λέσχης ή

• Την ημέρα των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως
στην αίθουσα όταν το ανακοινώσει ο Πρόεδρος της Γενικής
Συνελεύσεως.

• Εξουσιοδοτήσεις:
- Υπ’ όψιν ότι, έκαστον παρόν τακτικό μέλος, δύναται να

ψηφίσει, εκτός από τον εαυτόν του και για ένα (1) ΜΟΝΟΝ
κωλυόμενο μέλος (σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα), για το
οποίο πρέπει να προσκομίσει επιστολή εξουσιοδοτήσεως
προς τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και το οποίο
θα επιδώσει στην Εφορευτική Επιτροπή κατά την διαδικασία
της ψηφοφορίας. (συνημμένο υπόδειγμα)

- Υπάρχει περίπτωση, η εν λόγω επιστολή να έχει αποστα-
λεί στον Γενικό Γραμματέα της Λέσχης, οπότε με μέριμνα
αυτού, θα επιδοθεί εγκαίρως στον εξουσιοδοτούμενο, ενη-
μερώνοντας σχετικά τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως
και την Εφορευτική Επιτροπή. (Ηλεκτρονικά στο: gengram-
mateasleschis@gmail.com)

- Το κωλυόμενο μέλος, πρέπει να συνεννοηθεί με αυτόν
που θα εξουσιοδοτήσει, ώστε να αποφευχθεί πολλαπλή
εξουσιοδότηση του αυτού μέλους και απώλεια ψήφων.

- Σύμφωνα με το καταστατικό η διαδικασία εξουσιοδοτή-
σεων μπορεί πραγματοποιηθεί και μέσω του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου της Λέσχης. (info.contactlki@gmail.com).

5. ΔΙΑΦΟΡΑ

Η προσπέλαση στο κτίριο της ΕΑΑΣ είναι απολύτως ΑΝΕΤΗ
και ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ, λόγω της κεντρικής θέσεως αυτής και

των πολλών μέσων συγκοινωνίας.
Η στάθμευση οχημάτων ΙΧ πέριξ των οδών του κτιρίου της

ΕΑΑΣ, είναι δυνατή λόγω της Κυριακής.
Μετά το πέρας των απολογισμών, κατά την διάρκεια της

διαδικασίας των Αρχαιρεσιών, θα υπάρχει δυνατότητα εξυ-
πηρέτησης Κυλικείου.

Ο Γενικός Γραμματεύς

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Γνωρίζεται ότι, η υπό του καταστατικού της Λέσχης (Άρθρον 10) καθοριζόμενη Ετησία Γενική Συνέλευση των Τακτικών και Επίτιμων Μελών της Λέσχης, θα πραγματοποιηθεί την 5η

Μαρτίου (1η συνεδρίαση) ή εναλλακτικά την 12η Μαρτίου 2017 (ΟΡΙΣΤΙΚΑ) ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων, ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και από 11.00 ώρα, στην αίθουσα Εντευκτηρίου της Ενώ-

σεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), επί της οδού Χαρ. Τρικούπη αρ. 18Α.

Υπόδειγμα Επιστολής Εξουσιοδοτήσεως

Προς: Τον κ. Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως

Θέμα: Ψηφοφορία δια την ανάδειξη νέων

Δ.Σ. και Ε.Ε.

Κύριε Πρόεδρε,

Λόγω κωλύματός μου όπως παραστώ στις εργασίες

της Γενικής Συνελεύσεως των μελών της Λέσχης κατά

την 5η  και 12η  Μαρτίου 2017, με την παρούσα εξουσιο-

δοτώ τον........................................................................

να ψηφίσει αντί εμού τα όργανα του Δ.Σ. και Ε.Ε.

Ο Εξουσιοδοτών

................................................................(Υπογραφή)

......................................................(Ονοματεπώνυμο)

.............................................................(Ημερομηνία)


