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Δόξα εν υψίστοις Θεώ...
Π

οιός χριστιανός δεν
έχει ακούσει αυτή τη
φράση! Είναι η σημαντικότερη θρησκευτική
ρήση που φέρεται στην χριστιανική εκκλησία μας και
έχει σχέση με τη γέννηση του
Ιησού Χριστού. Είναι ο ύμνος
των Αγγέλων επί του κοσμοϊστορικού εκείνου γεγονότος,
που αναφέρεται από τον
Ευαγγελιστή Λουκά.
Όπως είναι γνωστό από
τους τέσσερις Ευαγγελιστές
που κατέγραψαν την ιστορία της ενανθρώπησης του Ιησού
Χριστού μόνο οι δύο, ο Ματθαίος και Λουκάς εξιστορούν
το γεγονός της γέννησής του. Εξ αυτών, ο Ευαγγελιστής
Λουκάς, είναι ο μόνος που αναφέρει αυτή την θεία υμνολογία
των αγγέλων που συνέβη πάνω από τη Βηθλεέμ της Ιουδαίας
κατά τη θεία γέννηση, αναφέροντας συγκεκριμένα στο
κεφ. Β’:14-15:
«..καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς
οὐρανίου αἰνούντων τὸν Θεὸν καὶ λεγόντων (14) Δόξα ἐν
ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.
{15} ...»
Αυτά τα αγγελικά λόγια τα οποία επί 21 αιώνες ηχούν
κάθε χρόνο στ’ αυτιά των ανθρώπων, υπενθυμίζουν κάτι
που δυστυχώς εμείς, οι νοήμονες αλλά «ανόητοι» άνθρωποι
τείνουμε να το ξεχνάμε: Την ανατολή του αληθινού φωτός,
με το οποίο αναγεννήθηκε ο άνθρωπος! Του φωτός της
άδολης και απεριόριστης Αγάπης.
Αυτά τα λόγια του αγγελικού ύμνου, περιέχουν την πεμπτουσία της ύπαρξης του ανθρώπου επί της γης. Το Απέραντο
Θείο προσφέρθηκε απλόχερα στον μικρό γήινο κόσμο! Ο
Πλάστης πλησίασε το πλάσμα Του. Έστειλε τον Χριστό
και έδειξε τον σωστό δρόμο για τον τελικό προορισμό, που
δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πνευματική συνένωση του
ανθρώπου με το Θείο. Ο καταλύτης γι’ αυτό, δεν κοστίζει
πολύ: Είναι η απλή Αγάπη! «Αγάπα τον πλησίον σου ως
εαυτόν..»και «Αγαπάτε αλλήλους...» Η αγάπη για τον άνθρωπο, η αγάπη για το σπίτι του, τη Γη, η αγάπη για τον
Θεό!

Δηλώσεις
χής
συμμετο
μέχρι
18
19 Ιαν. 20

Και όμως! Ο νοήμων
«ανόητος» άνθρωπος, που
του εδόθη το χάρισμα της
«λογικής» επιλογής, επιλέγει:
Μίσος, ζήλεια, αλαζονεία,
βία, οργή, φιληδονία, εγωισμό, πλεονεξία, ματαιοδοξία,
αδικία, συμφεροντολογία,
αδιαφορία. Η αρχή που πρεσβεύει είναι ότι «ο ισχυρότερος επικρατεί» και παρουσιάζεται σαν ...νόμος της φύσης! Επιστημονικά, κοινωνικοπολιτικά γεωστρατηγικά
και οικονομολογικά συγγράμματα παρουσιάζονται για ν’
αποδείξουν ότι το όποιο «συμφέρον» πρέπει να διαφυλάσσεται επ’ ωφελεία του εαυτού μας. Πρώτα εμείς και μετά ο
..γείτονας! Με κοινά συμφέροντα, είμαστε φίλοι. Με αντικρουόμενα συμφέροντα, είμαστε εχθροί! Ο αδύναμος, υποκύπτει στον δυνατό! Όποιος μπορεί αμύνεται για τα υπάρχοντά του! Επιβολή της απρόσωπης «κοινωνικής δικαιοσύνης» επιλεκτικά και πολλές φορές δια της βίας!
Όλα αυτά, γεννιώνται πρώτα στο μυαλό του ανθρώπου,
που διαθέτει το χάρισμα της ελεύθερης σκέψης, πριν γίνουν
πράξη! Το αποτέλεσμα είναι σε όλους μας γνωστό! Η αλυσιδωτή αντίδραση των «καλών» για μας αλλά λανθασμένων
για το σύνολο επιλογών μας, δημιουργεί καταστροφή, φτώχεια, πείνα, αρρώστιες, εγκληματικότητα, τρομοκρατία, ξενοφοβία, πόλεμο, πρόσφυγες, θλίψη, θάνατο.
Όλα τα δεινά που μαστίζουν την ανθρωπότητα σήμερα,
οφείλονται κατά κύριο λόγο σε σκέψεις και ιδέες, που δημιουργήθηκαν, σε μυαλά κάποιων ανθρώπων και υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται, με αποφάσεις που έλαβαν με ελεύθερη βούληση!. Και δυστυχώς μέσα σ’ αυτά τα μυαλά, δεν
υπήρξε ίσως ποτέ το «φίλτρο» της αγάπης! Φθοροποιά
μυαλά για την ανθρωπότητα!
Και έτσι βρισκόμαστε μέσα σ’ ένα κόσμο που η βουλιμία
της αρπαγής, του κέρδους, της επικράτησης με κάθε τρόπο
δεν έχει εκλείψει. «Ο ισχυρότερος επικρατεί» στην προσωρινή
γήινη, ζωή μας.

Ο Πρόεδρος και τα
μέλη του Δ.Σ. εύχονται σε
σας και τις οικογένειές σας

Χαρούμενα Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένο το 2018

Πρωτοχρονιάτικες
ιστορίες των ΛΟΚ

Άνδρες των ΛΟΚ κατά τη διάρκεια μάχης, φορώντας στολές τύπου “Αλάσκα”, νέου (για την
εποχή) τύπου εξαρτύσεις και αμερικανικό οπλισμό (Φωτο Αρχείου)

Συνέχεια στη σελίδα 5

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ - ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Στη σελίδα 4

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕ
ΙΕΣ
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
8

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣH
Θα λάβει χώρα την 4η ή εναλλακτικά την 11η Μαρτίου 2018, ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ, ώρα 10.00
στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ της ΕΑΑΣ (Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού)
Oδός Χαριλάου Τρικούπη 18Α & Ακαδημίας
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕ
ΙΕΣ
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

8

2
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Πλήρωσαν την συνδρομή τους
Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΧΡΗΜΑΤ.

Ή ΙΔΙΩΤΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ

1
2
3
4
5
6

Αντγος ε.α.
Υπτγος Π.Δ.
Υπτγος ε.α.
Υπτγος ε.α.
Υπτγος ε.α.
Σχης ε.α.

ΒΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

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

7
8
9
10

Ανχης ε.α.
Εφ. Υπλγός
Εφ. Ανθτρος
Εφ. Λχίας

ΚΟΜΠΟΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΣΟΥΓΚΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

30,00
60,00
30,00
45,00

11

Κυρία

ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

45,00

12
13
14

Εφ.Κ/Δ
Εφ.Κ/Δ
Εφ. Λχίας

ΒΛΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

30,00
60,00
60,00

Για το έτος 2017
Για το έτος 2017
Για το έτος 2017
Για το έτος 2017
Για το έτος 2017
Για τα έτη 2015,
2016 & 2017
Για το έτος 2017
Για το έτος 2016 & 2017
Για το έτος 2017
Εγγραφή &
συνδρομή 2014
Εγγραφή και
συνδρομή 2017
Για το έτος 2017
Για τα έτη 2016 & 2017
Για τα έτη 2016 & 2017

Σημείωση:Αναγράφονται μόνο όσοι κατέβαλαν τη συνδρομή τους κατά το χρονικό
διάστημα από 26 Μαΐου 2017 μέχρι 31 Αυγούστου 2017.
Ο Ταμίας
Ευάγγελος Γατσούλης Συνταγματάρχης ε.α.

EΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
Κατόπιν αιτήσεών των και με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. εγγράφονται ως τακτικά μέλη της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών οι παρακάτω:
Α/Α ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΗΜ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1
2
3

ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΛΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
(Κόρη αείμνηστου Στρατηγού
Γεωργίου Καρούσου)

18/10/2017
18/10/2017
18/10/2017

Εφ. Λχίας
Εφ. Κ/Δ
Κυρία

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

Επίτιμο
μέλος

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιωάννης Τζιάκης
Ταξχος ε.α.

Βιβλιοπαρουσίαση
Ρήγας Ρηγόπουλος
ΑΔΕΡΦΙΑ, ΑΔΕΡΦΙΑ
Εκδόσεις Παπαζήση
Αθήνα 2001 (Β’ έκδ.), σελ. 326

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

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΧΡΗΜΑΤ.

Ή ΙΔΙΩΤΗΣ

1
2

Υπτγος ε.α
Κύριος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ

ΦΑΡΑΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΝΔΥΛΗΣ

60,00
50,00

Ο Ταμίας
Ευάγγελος Γατσούλης Συνταγματάρχης ε.α.

Επιστολές μελών
Κύριε Πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Σας απευθύνω τις θερμές μου ευχαριστίες για τις ευχές σας, επ’ ευκαιρία της
ονομαστικής μου εορτής.
Μαρία Χριστοφόρου-Ζαϊρη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΕΑΑΣ, μετά από έγγραφο που απέστειλε η Λέσχη, δια του Συντονιστικού συμβουλίου των Ενώσεων Αποστράτων (όλων των Κλάδων ΕΔ), υπέβαλε έγγραφο
αίτημα προς τα αρμόδια Υπουργεία με κοινοποίηση και στον Πρωθυπουργό,
αναφορικά με τον νέο νόμο και τις ιδιαίτερες περικοπές που επιφέρει ειδικά στο
προσωπικό το οποίο προέρχεται από τις Ειδικές Δυνάμεις, ουσιαστικά εκμηδενίζοντας τις όποιες (ήδη μειωμένες) προσαυξήσεις λόγω επιδομάτων επικινδυνότητας (αλεξιπτωτιστού, υποβρυχίου καταστροφέα και ιπταμένου).

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

Γράφει ο Νίκος Νικολούδης, διδάκτωρ
Ιστορίας Πανεπιστημίου Λονδίνου και Επίτιμο μέλος της Λέσχης Καταδρομέων και
Ιερολοχιτών.
Ο Αγγλοελληνικός Στολίσκος Ημιολιών,
που έδρασε στο κατεχόμενο Αιγαίο από
κοινού με τον Ιερό Λόχο, υπήρξε πρόδρομος
των σημερινών μονάδων πεζοναυτών και
δημιούργημα του αντιπλοιάρχου του Βασιλικού Ναυτικού Αντρέα Λόντου.
Μετά τη βρετανική αποτυχία στη Μάχη
της Λέρου (1943), το Στρατηγείο Μέσης
Ανατολής έδωσε έμφαση στις θαλάσσιες
καταδρομές οι οποίες αρχικά ανατέθηκαν
σε έναν βρετανικό στολίσκο από καμουφλαρισμένα καΐκια που έφεραν πολυβόλα
διαφόρων τύπων, στελεχώνονταν από άτομα
με γνώσεις ιστιοπλοΐας και μετέφεραν καταδρομείς που διενεργούσαν επιθέσεις σε
μεμονωμένα γερμανικά φυλάκια και αποθήκες εφοδιασμού. Για τον σκοπό αυτό
χρησιμοποιούσαν ως βάσεις απομακρυσμένους κολπίσκους στα τουρκικά παράλια.
Το ίδιο μοντέλο δράσης υιοθέτησε και ο
Αγγλοελληνικός Στολίσκος που στελεχώθηκε
από επτά καΐκια με πληρώματα ψαράδες ή
σφουγγαράδες και εθελοντές αξιωματικούς
του Ιερού Λόχου. Έδρασε σε συνεργασία
με τον Ιερό Λόχο και βρετανικές ειδικές
δυνάμεις, ενώ ήταν η πρώτη ελληνική μονάδα
που κατέπλευσε στο Μικρολίμανο, ως προ-

πομπός της κυβέρνησης του Καΐρου.
Το έργο που παρουσιάζουμε εδώ βασίζεται στις αναμνήσεις του Ρήγα Δ. Ρηγόπουλου, ιδρυτή στην Κατοχή της ανεξάρτητης
αντιστασιακής οργάνωσης «Εθνική Πατριωτική Εταιρεία» («Υπηρεσία 5-165») και
αργότερα κυβερνήτη καϊκιού στον Στολίσκο
Ημιολιών. Το βιβλίο του αποτελεί μια λογοτεχνική ανασύνθεση περιστατικών από
τη δράση του Στολίσκου. Σ’ αυτό περιγράφονται οι περιπέτειες τριών μυθιστορηματικών ηρώων: του Γεράσιμου Ζησιμάτου
και των φίλων του Άρη και Περικλή. Οι
τρεις φίλοι κατατάσσονται αρχικά στον
Ιερό Λόχο, για να αποσπαστούν αργότερα
στις Ημιολίες. Στο περιθώριο της αφήγησης
περιγράφεται με ζωηρά χρώματα η προσωπικότητα του Χριστόδουλου Τσιγάντε.
Το κείμενο αποπνέει τον έντονο πατριωτισμό
που χαρακτήριζε τους Ιερολοχίτες και τα
πληρώματα των Ημιολιών. Έτσι, η κυρίαρχη
τελική αίσθηση του αναγνώστη δεν είναι η
θλίψη για την απώλεια των τριών φίλων
αλλά η υπερηφάνεια για την πατριωτική
τους δράση και την ανιδιοτελή τους αυτοθυσία!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Λέσχη λαμβάνουσα υπ’όψιν τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες και
συνεκτιμώντας τα λειτουργικά της έξοδα, αναπροσαρμόζει το ποσόν
της ετήσιας συνδρομής από 30 σε 25€ από το έτος 2018. Το ποσόν της
εγγραφής παραμένει στα 15€.
Εκ του ΔΣ.

ΚΩΔ. 01 6392
ΓPAΦEIA: Μαυρομιχάλη 15
Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ
Tηλ. 210 3235907 & 210 3213534
www.lki.gr • e-mail: info@lki.gr
info.contactlki@gmail.com

ΔIEYΘYNTHΣ-ΕΚΔOΤΗΣ:
Ταξχος ε.α. Πουλάκης Αθανάσιος

ΣYNTAΣΣETAI
AΠO EΠITPOΠH Δ.Σ. ΛEΣXHΣ
Xειρόγραφα δημοσιευμένα
ή μη δεν επιστρέφονται

Δημοσιογραφική επιμέλεια:
ΔEΣMOΣ

YΠEYΘYNOΣ ΣYNTAΞHΣ:
Tο Δ.Σ. της Λέσχης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:
Ανχης ε.α. Κομπόρης Πέτρος

Eκτύπωση: N. Γ. Παπαδόπουλος
E. Γιάνναρη 5 T.K. 11853
Tηλ. 210 3468268 - 210 3467155

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
ΙΒΑΝ GR 4701719010 0069 0112 8799 019
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Mη θανατηφόρα όπλα (Non Lethal Weapons)
συνέχεια από προηγούμενο φύλλο

Ελληνική πραγματικότητα
Η επιχειρησιακή αντίληψη που επικρατεί στην Ελλάδα,
για τα μη θανατηφόρα όπλα, είναι ότι θεωρούνται
«εξωτικά», πέραν από κάποια βασικά εξ αυτών (ράβδοι,
χειροβομβίδες κρότου – λάμψης κτλ.), εστιασμένα αποκλειστικά στην καταστολή οχλοκρατικών καταστάσεων
και ελέγχου του πλήθους. Κάποιες προσπάθειες για
περαιτέρω ενσωμάτωση τους στο οπλοστάσιο των
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, μέσω μελετών, ακόμη και αξιολογήσεων πεδίου, συνήθως «πέφτουν στο κενό», λόγω στερεότυπων αντιλήψεων.
Στο εγχώριο επίπεδο, η χρήση των μη θανατηφόρων
όπλων ξεκινά την δεκαετία του 1950, με την Ελληνική
Στρατιωτική Αστυνομία, την Χωροφυλακή και την Αστυνομία Πόλεων, να φέρουν αστυνομικές ράβδους, αρχικώς
ξύλινες. Ειδικά, τα τότε Σώματα Ασφαλείας, έφεραν
τον ανωτέρω οπλισμό μόνο σε περιπτώσεις καταστολής
εξεγέρσεων.
Η εξέλιξη ήρθε το 1976 με την προμήθεια των πρώτων
δακρυγόνων ουσιών, οι οποίες εκτοξεύονταν μέσω
ειδικών εκτοξευτών αποκλειστικής χρήσης, για χρήση
από τους νεοιδρυθέντες σχηματισμούς των Μονάδων
Αποκατάστασης Τάξης.
Την ίδια περίπου περίοδο, σε επίπεδο Ενόπλων Δυνάμεων, εντοπίζονται και οι καπνογόνες χειροβομβίδες,
ως μέσο όμως, απόκρυψης και διαφυγής τμημάτων
Καταδρομών.
Οι πρώτες σοβαρές προσπάθειες ένταξης των όπλων
αυτών στο επιχειρησιακό οπλοστάσιο των Ενόπλων
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εμφανίστηκαν
την περίοδο της προετοιμασίας των Ολυμπιακών
Αγώνων του 2004, με παρουσιάσεις από εταιρείες, τακτικές δοκιμές οπλισμού σε πεδία κ.α. Ωστόσο και πάλι,
οι όποιες ενέργειες αυτοακυρώθηκαν.
Τα γεγονότα του Δεκεμβρίου του 2008 οδήγησαν σε
εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και την εστίαση
στην καταγραφή των ελλείψεων, τουλάχιστον σε επιχειρήσεις καταστολής οχλοκρατικών καταστάσεων και
ελέγχου του πλήθους. Το Ενιαίο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Άμυνας και Εξοπλισμών 2008 - 2012 για την Ελληνική Αστυνομία καθόριζε την προμήθεια 200 τυφεκίων
Non Lethal Weapons, 600 εκτοξευτών δακρυγόνων και
100 φυσούνων, 18.500 χειροβομβίδων δακρυγόνων,
15.000 αστυνομικές ράβδους κ.α. Η προμήθεια των
ανωτέρω ολοκληρώθηκε.
Ομοίως, την ίδια περίοδο το Γενικό Επιτελείο Στρατού
με τον υπ’ αριθμό 48/ 2008 διαγωνισμό, ύψους
60.000,00€, ζητούσε την προμήθεια 60 συλλογών καταστολής οχλοκρατικών καταστάσεων (ράβδοι, χειροβομβίδες κρότου λάμψης, ασπίδες κτλ.)
Με την ολοκλήρωση των προμηθειών αυτών, η κατάσταση σήμερα αποτυπώνεται ως εξής:
Σε επίπεδο Σωμάτων Ασφαλείας, ειδικότερα:
•Οι Ειδικές Κατασταλτικές Αντιτρομοκρατικές Μονάδες
1 και 2, οι κατά τόπους
Ομάδες Πρόληψης και
Καταστολής της Εγκληματικότητας και η Ομάδα Ειδικών Επεμβάσεων
της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών χρησιμοποιούν χειροβομβίδες κρότου – λάμψης.
Από συμβατικής χρήσεως, χρησιμοποιούνται λειόκαννα διαφόρων τύπων, με δυνατότητα τροφοδοσίας
και με πλαστικά σφαιρίδια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η επέμβαση της
ΟΕΕ σε κατάσταση ομηρίας στο πλοίο «ΚΡΗΤΗ ΙΙ».
•Οι ΕΚΑΜ 1/2 χρησιμοποιούν χειροβομβίδες χημικών
αερίων. Επίσης έχει γίνει προμήθεια 130 τυφεκίων MR35
Punch Gun, με τα οποία εμφανίστηκε ομάδα της ΕΚΑΜ
1, στα επεισόδια των γραφείων του κόμματος ΔΗ.ΜΑΡ.
•Οι Υποδιευθύνσεις Αποκατάστασης Τάξεως των
Αθηνών και της Θεσ/νίκης χρησιμοποιούν χειροβομβίδες
κρότου – λάμψης και χημικών αερίων. Επίσης φέρουν
εκτοξευτές δακρυγόνων ενός βομβιδίου (σε αποθήκευση)
και φυσούνες.
•Σε επίπεδο Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, έχει

«Το μεγαλύτερο κατόρθωμα είναι να κάμψεις
την αντίσταση του εχθρού χωρίς να γίνει μάχη».
Η Τέχνη του Πολέμου, Sun Tzu
υπό Εφ. Ανθλγού (ΠΖ)
Πασιώτη Δημητρίου

γίνει προμήθεια έξι(6) FN303 για δοκιμές από τις
διάφορες υπηρεσίες, οι οποίες όμως δεν έχουν οδηγήσει
σε περαιτέρω προμήθεια.
•Όλο το κατώτερο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, δύναται να φέρει αστυνομικές ράβδους.
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Σε επίπεδο Ενόπλων Δυνάμεων, παρότι χρησιμοποιούνται σε περιορισμένο αριθμό λειόκανα όπλα Remington
870 από το Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών και την Ζ’
Μοίρα Αμφιβίων Καταδρομών, εν τούτοις δεν υπάρχει
καταγεγραμμένη προμήθεια πλαστικών σφαιριδίων, για
χρήση σε ειδικού «προφίλ» επιχειρήσεις.
Η χρήση χειροβομβίδων κρότου – λάμψης έχει καταγραφεί σε ασκήσεις και επιδείξεις των ανωτέρω μονάδων,
σε επισήμους.
Η χρήση καπνογόνων χειροβομβίδων είναι γενικευμένη
σε όλο τον Ελληνικό Στρατό, όπως και στην Διοίκηση
Υποβρυχίων Καταστροφών και στη 31 Μοίρα Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης.
Η χρήση ξύλινων αστυνομικών ράβδων είναι καθιερωμένη στην Αστυνομία Ενόπλων Δυνάμεων και στις
Αστυνομίες Μονάδων. Ωστόσο, δεν γίνεται επιχειρησιακή
εκπαίδευση και κατά συνέπεια ούτε χρήση.
Μετά την εισβολή των υπαλλήλων των ναυπηγείων
στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εμφανίστηκε διμοιρία
της 71 Αερομεταφέρομενης Ταξιαρχίας να φέρει εξοπλισμό καταστολής εξεγέρσεων και ελέγχου πλήθους
(αστυνομική ράβδος, προσωπίδα ΡΒΧ, ασπίδα, θώρακας,
επιγονατίδες, επιαγκωνίδες). Κατά συνέπεια, τα μη θανατηφόρα όπλα είναι «άγνωστα» σε επίπεδο Ενόπλων
Δυνάμεων. Αυτό οφείλεται και στο είδος των αποστολών
που αναλαμβάνουν, αφού ο στρατός θα πρέπει να
ασκεί φονική βία.
Το γεωπολιτικό περιβάλλον στο οποίο εμπλέκονται
πλέον όμως οι Ε.Δ., απαιτεί την εμπλοκή τους και
σε OOTW στα πλαίσια συμμαχικών απαιτήσεων,
εξωτερικής πολιτικής κτλ. Επομένως, θα πρέπει
OI KATAΔΡOMEIΣ
να υπάρχει και η αντίστοιχη «φαρέτρα» επιλογής
οπλισμού για χρήση μη φονικού πυρός. Ο δρόμος
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΤΤΙΛΑ
είναι μακρύς και μεγάλος για να καλυφθεί η τεχνοΜετά από 7 μήνες και με την υπολογική απόσταση.
στήριξη του ΓΕΣ, εκδόθηκαν από το
ΤΥΕΣ (Τυπογραφείο Στρατού) τα
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TA NEA THΣ ΛEΣXHΣ KATAΔPOMEΩN & IEPOΛOXITΩN

Πρωτοχρονιάτικες ιστορίες των ΛΟΚ
Α

πό τη νύχτα της 29ης Δεκεμβρίου 1947, οι πολιορκημένοι της Κόνιτσας αντικρίζουν πέρα κατά τη
Βίγλα να σκάζουν οι φωτοβολίδες των τμημάτων μας
που αγωνίζονται να ανοίξουν δρόμο κατά την Κόνιτσα.
Σαν διάττοντες αστέρες (με αντίστροφη πορεία προς
τους πραγματικούς), πότε κίτρινοι, πότε πράσινοι, οι
φωτοβολίδες διασχίζουν κάθε τόσο τον σκοτεινό
ουρανό και τον φωτίζουν με τις χαρωπές υποσχέσεις
του για την άμυνα.
Στα υψώματα της Γκραμπάλας ο αγώνας είναι εξαιρετικά σκληρός. Στο ύψωμα 1060 είχαν μείνει από
τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο χαρακώματα, και αυτά ακριβώς κρατούσαν οι αντάρτες. Το πυροβολικό μας και η
αεροπορία τα κτυπούν συνεχώς, αλλά οι συμμορίτες
εξακολουθούν να αντιστέκονται.
Το απόγευμα όμως της 29ης Δεκεμβρίου 1947 στις
τρεις, μία Διλοχία του 527 Τάγματος Πεζικού με τον
Λυγεράκη καταφέρνει και με ηρωική εξόρμηση μπαίνει
στα χαρακώματα και διώχνει κακήν-κακώς τους συμμορίτες.
Για να ανέβει η ηρωική αυτή Διλοχία εκεί επάνω,
έκανε σωστή αναρρίχηση στην πλαγιά που ήτανε εντελώς γυμνή και φοβερά απότομη. Μετά την κατάληψη
του υψώματος 1060 το άλλο ύψωμα της Γκραμπάλας,
το ύψωμα 1090 εγκατελείφθηκε τις νυχτερινές ώρες.
Τη νύχτα εγκατέλειψαν επίσης κι ένα μικρό ύψωμα
μεταξύ Γκραμπάλας - Βίγλας, το 723. Έμενε τώρα η
Βίγλα, που όλοι οι στρατιωτικοί περίμεναν πως θα
συναντήσουν την πιο σοβαρή αντίσταση.
Εν τω μεταξύ η Στρατιά παρακολουθεί άγρυπνα την
εξέλιξη των επιχειρήσεων, φάση με φάση, ώρα με
ώρα, λεπτό προς λεπτό. Από την πρώτη στιγμή που
εκδηλώθηκε η επίθεση κατά της Κόνιτσας, η Στρατιά,
ο Διοικητής της τελευταίας μόλις την προηγούμενη
είχε γυρίσει βιαστικά από τα Γιάννενα στο Βόλο, αφού
διανυκτέρευσε σε ένα προκεχωρημένο φυλάκιο της
Θεσπρωτίας με το Τάγμα Τζινιέρη και εισέπραξε
καμμιά διακοσαριά βλήματα συμμορίτικων όλμων,
παίρνει στα χέρια του την κατάσταση, εμψυχώνει τον
αγώνα, και δίνει απεριόριστο επιθετικό πνεύμα για
την αντιμετώπιση της κρίσεως.
Όλες οι διαταγές τονίζουν εμφατικά ότι επάνω από
όλα προέχει η τύχη της ηρωικής Ταξιαρχίας και
του πληθυσμού της Κόνιτσας. Ούτε στιγμή δεν επιτρέπεται να χαθή. Καμμία ταλάντευση, κανένας χρονισμός, καμμιά καθυστέρηση. Εμπρός, όλοι Εμπρός.
Αυτός είναι από της πρώτης στιγμής ο άνωθεν τόνος.
Ο παλμός αυτός πραγματοποιείται από όλα τα παραπέρα κλιμάκια της Διοικήσεως και τα εκτελούντα
στρατιωτικά τμήματα, με κίνηση θυελλώδη και με
έφοδο ακράτητο.
Κάτι όμως συμβαίνει με τους απαράμιλλους ΛΟΚ,
τους επίλεκτους Έλληνες κομάντος, από τους οποίους
έχει σταλεί στην Ήπειρο μία πρότυπος Μοίρα υπό
τον ηρωικό Ζαχαράκη. Κάποια στιγμιαία σύγχυση φαίνεται να επικράτησε επί τόπου ως προς τον καλύτερο
τρόπο τακτικής ενεργείας των ειδικών αυτών σχηματισμών.
Διατίθενται σε αποστολές στατικής άμυνας, ενώ
προορισμός τους είναι ο ελιγμός και η διείσδυση
στα νώτα του εχθρού. Η Στρατιά επεμβαίνει.
- Γιατί ακινητούν οι ΛΟΚ;
- Αδύνατον να μην υπάρχει για τους ΛΟΚ ένα κενό
για να περάσουν.
Οι Λόχοι Ορεινών Καταδρομών πρέπει να εξαπολυθούν
προς τα πρόσω. Να βρουν κενό και να περάσουν. Να
φθάσουν οπωσδήποτε βορείως της Βίγλας. Να δράσουν
ως λαβίδες και ως βρόχοι για τον εχθρό. Τη νύχτα
πρέπει απαραιτήτως να συντελεσθή ο δύσκολος αλλά
αποφασιστικός ελιγμός.
Έτσι κι έγινε. Μέσα στο χιονισμένο χάος των βουνών,
που οι απάτητες πλαγιές τους είναι και την ημέρα για
ασκημένους χιονοδρόμους ορειβατικό κατόρθωμα να
τις δαμάσουν, οι δαίμονες του Ζαχαράκη βρίσκουν
πατήματα, εκβιάζουν περάσματα, μέσα στο πυκνό
σκοτάδι, καβαλάνε το ύψωμα 935, πηδούν στην Κε-

φαλοβουλγάρα, προχωρούν προς τη Βίγλα. Κρατούν
με τον ασύρματο ενήμερη των κινήσεών τους την Κόνιτσα που παρακολουθεί με χτυποκάρδι, με περηφάνεια
και χαρά.
Η Κόνιτσα με τον ασύρματο στέλνει το ακόλουθο
σήμα:
- ‘’Με χαρά παρατηρούμε τις κινήσεις σας. Σας περιμένουμε να’ρθήτε γρήγορα’’.
Με τα χαράματα οι ΛΟΚ έχουνε φτάσει βορείως
του καίριου υψώματος. Η τύχη του εχθρού στη Βίγλα
που είναι το κλειδί για το Μπουραζάνι έχει κριθεί. Η
εχθρική αντίσταση που αναμενόταν σκληρή και ίσως
παρατεταμένη ενώπιον μετωπικής επιθέσεως καταρρέει ως πύργος από τραπουλόχαρτα. Και οι ΛΟΚ προφθάνουν να χτυπήσουν στο ψαχνό. Ο εχθρός δέχεται
σκληρά πλήγματα από τους κομάντος, που τους απειλούν την υποχώρηση. Αφήνουν πλατιές λίμνες αίματος
επί τόπου, νεκρούς, τραυματίες, εγκαταλείπουν υλικά,
αιχμαλώτους...
Εν τω μεταξύ στα Γιάννενα καταφθάνει το κλιμάκιο
της Επιτροπής Ερεύνης. Στο ξενοδοχείο ΑΚΡΟΠΟΛ
που κατέλυσαν ανοίγουν μπροστά τους χάρτες επιτελικούς και παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον την
εξέλιξη της καταστάσεως.
Η τοποθεσία της πολιορκημένης Κόνιτσας τους
πείθει πως η Αλβανία με την προστασία που παρέχει
στα ανταρτικά συγκροτήματα παίζει τον πρωτεύοντα
ρόλο σε αυτή την σκληρή μάχη. Από όλη την ατμόσφαιρα των Ιωαννίνων καταλαβαίνουν πολύ καλά
πως η Ελλάδα έχει αποδυθεί σε μία περιπέτεια, ώστε
να συνεχίζεται ουσιαστικά ο πόλεμος που έχει για
όλη την Ευρώπη λήξει.
Η Επιτροπή κινείται προς το Καλπάκι και τα Άνω
Ραβένια. Εκεί συναντούν αγρυπνισμένους αξύριστους,
κουρασμένους φαντάρους, κι ακόμα τραυματίες με
ματωμένους επιδέσμους που χαμογελούν, όμως και
χαιρετούν πρόσχαρα σαν να μην τους συνέβη τίποτα.
Η διείσδυση των ΛΟΚ στα νώτα των συμμοριτών
συντόμευσε κατά πολύ την επαφή του στρατού με
την πολιορκημένη Κόνιτσα. Ήταν κάτι που ο ‘’Δημοκρατικός Στρατός’’ δεν το περίμενε. Γι’αυτό από την
Κόνιτσα την ίδια ημέρα βλέπουν νέα φάλαγγα των ανταρτών να εγκαταλείπει την περιοχή Βίγλας - Κεφαλοβουλγάρας και από τον πεδινό διάδρομο και προχωρεί
βορειοδυτικά προς το Μάζι.
Μα τη νύχτα της 31ης Δεκεμβρίου 1947 η πολιορκημένη Κόνιτσα δοκιμάζεται πάλι από σκληρή επίθεση.
Οι αντάρτες φθάνουν κοντά στους στρατιώτες και
αρχίζουν αγώνες σώμα προς σώμα με λόγχες και χειροβομβίδες. Παρά το πείσμα τους και τις μεγάλες
τους δυνάμεις δεν καταφέρνουν να προχωρήσουν
ούτε μέτρο...
Πηγή
https://tolmwnnika.blogspot.gr
/2011/01/blog-post_08.html
http://grammomaxos.blogspot.gr/2010/10/5.html
Η άλλη πλευρά!
Το πρωί της 29ης Δεκεμβρίου 1947,οι συγκρούσεις
διεξάγονται σποραδικά και κυρίως στα υψώματα και
το Καλπάκι. Οι αντάρτες του ΔΣΕ ανασυντάσσουν τις
δυνάμεις τους και ετοιμάζονται για την μεγάλη επίθεση
που θα καθορίσει την τύχη της Κόνιτσας. Η επίθεση
ορίζεται για την 31η του μήνα. Αυτό που ο ΔΣΕ δεν συνειδητοποιεί είναι ότι ο χρόνος κυλά εναντίον του... Τα
μεσάνυχτα της 29ης οι άνδρες των ΛΟΚ έχουν φθάσει
αθόρυβα στην οδό Καλπακίου-Κόνιτσας.
Έτσι το πρωί της 30ης Δεκεμβρίου, οι άνδρες του
Παλαιολόγου καλούνται να αντιμετωπίσουν τις δυνάμεις
των ΛΟΚ στα νώτα τους. Η 30η κυλά με μάχες ανάμεσα
στους αντάρτες και τα ΛΟΚ και σφοδρές επιθέσεις
των ανταρτών στον Προφήτη Ηλία. Η κατάσταση
μένει στάσιμη και φαίνεται ότι ούτε τα ΛΟΚ από μόνα
τους δεν δύνανται να ανατρέψουν την κατάσταση. Οι
αντάρτες του ΔΣΕ αντιτάσσουν στον υπέρτερο εξοπλισμό και οι δυνάμεις του ΕΣ αναγκάζονται να συμπτυχθούν στα εσωτερικά δρομάκια της πόλης. Πολλοί

Μαχητής του ΔΣΕ
με δίποδα όλμου (Πηγή)

αντάρτες έχουν καταλάβει σπίτια και τα έχουν μετατρέψει σε οχυρά. Ο Προφήτης Ηλίας είναι τελείως
αποκομμένος. Τα ΛΟΚ από την άλλη έχουν καθηλώσει
το μέτωπο όμως και οι ίδιοι αδυνατούν να προχωρήσουν.
Το ξημέρωμα της 31ης βρίσκει τον ΔΣΕ να εξαπολύει
την μεγάλη επίθεση. Οι δυνάμεις που υποστηρίζουν
την επιχείρηση έχουν συγκεντρωθεί στο ύψωμα Προφήτη Ηλία και την Τραπεζίτσα. Η επίθεση ξεκινά,
όμως δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι δυνάμεις του ΔΣΕ δεν μπορούν να διασπάσουν την άμυνα
του ΕΣ ενώ παράλληλα ένα ξεκούραστο και άρτιο
τάγμα πεζικού καταφθάνει στην Κόνιτσα. Είναι το 527
ΤΠ που διοικείται από τον μακελάρη του Ζέρβα,
Γεώργιο Λυγεράκη. Το τάγμα πολλαπλασιάζει τις επιθετικές δυνατότητες του ΕΣ και με την βοήθεια των
ΛΟΚ καταλαμβάνεται το χωριό Γεροπλάτανος με βαρύτατες όμως απώλειες. Παράλληλα, οι αντάρτες
που πολεμούν επί 5 γεμάτες ημέρες χτυπιούνται από
μια νέα διμοιρία των ΛΟΚ και την Σχολή Αξιωματικών
Κέρκυρας που έχουν φθάσει στο σημείο. Παρά την
ισχυρή τους αντίσταση οι αντάρτες υποχωρούν τακτικά
και το μηχανικό του ΕΣ επανακατασκευάζει την γέφυρα
Ρομπόκη.
Η πρώτη Γενάρη 1948 ξημερώνει με ομίχλη. Τα επινίκια έχουν αρχίσει πολύ νωρίς για τον ΕΣ. Το πρωί
μέσα από την ομίχλη ξεχύνεται νέα επίθεση του ΔΣΕ
στον Προφήτη Ηλία και τον Άγιο Αθανάσιο. Η μάχες
είναι φονικές. Τα ΛΟΚ επιχειρούν να καταλάβουν όλη
την ημέρα την γέφυρα Μπουραζάνη που είναι σημείο
κλειδί για την μάχη, χωρίς κανένα αποτέλεσμα.
Κατά τις επόμενες δύο ημέρες επικρατεί σχετική
ηρεμία με τους αντάρτες να κρατούν ακόμα την
γέφυρα Μπουραζάνη. Το βράδυ της 2ας Γενάρη στην
πόλη εισέρχονται δύο τάγματα της 43ης ταξιαρχίας
πεζικού. Έτσι την νύχτα της 3ης και 4ης Γενάρη ξεκινά
η τελευταία φάση της μάχης της Κόνιτσας. Ο ΕΣ αντεπιτίθεται σε όλο το μήκος των υψωμάτων του Λυκόμορου και της Ηλιοράχης ενώ την επίθεση υποβοηθά
σημαντικά η αεροπορία με επιχειρήσεις μαμούθ. Ο
ΔΣΕ αντιστέκεται με σθένος απέναντι όμως σε υπέρτερες
και πιο ξεκούραστες δυνάμεις. Τα τμήματά του υποχωρούν σταδιακά και με τάξη. Την 5η Γενάρη τα ΛΟΚ
συνειδητοποιούν ότι οι αντάρτες έχουν εγκαταλείψει
και ανατινάξει την γέφυρα Μπουραζάνη ενώ την 6η
του Γενάρη καταλαμβάνεται και η Ιτιά. Στις 7 πέφτει η
τελευταία σφαίρα στην Κόνιτσα.
Πηγή
http://kokkinosfakelos.blogspot.gr/
2011/05/blog-post_07.html
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Δραστηριότητες
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
α. Την 27 Αυγ. 2017 στις εκδηλώσεις που έγιναν με
μέριμνα της ΕΑΑΣ στο Γράμμο και Βίτσι με την ευκαιρία του
εορτασμού του νικηφόρου πέρατος των επιχειρήσεων
1946-49 την 29 Αυγούστου 1949 του Εθνικού Στρατού
κατά των ξενοκίνητων ανταρτών η Λέσχη εκπροσωπήθηκε
από τον Στρατηγό Κόρκα, ο οποίος εκφώνησε τον πανηγυρικό
της ημέρας και άλλα μέλη της.
β. Στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 75
χρόνια από ιδρύσεως του Ιερού Λόχου Μέσης Ανατολής, οι

Πάντα δυναμική η παρουσία του Ιερολοχίτη, επίτιμου Διοικητή
1ης Στρατιάς Αντιστρατήγου (ε.α.) κ. Κόρκα Κωνσταντίνου, 97
ετών, ο οποίος και αναφέρθηκε στην ιστορία του Ιερού Λόχου, ενώ
συγκίνησε με τον παλμό του ο Ιερολοχίτης Έφεδρος Λοχαγός κ.
Μπαλτάς Ιωάννης, 104 ετών.

οποίες διεξάγονται, μετά από πρόταση της Λέσχης από την
13 ΔΕΕ υπό την αιγίδα του ΓΕΣ,την 12 Οκτ. 2017 στο
Μνημείο του Ιερού Λόχου και του Χριστόδουλου Τσιγάντε
στο Πεδίον Άρεως, έλαβε χώρα με επισημότητα και με παρουσία της ιεραρχίας του ΓΕΣ ο επίσημος εορτασμός της
επετείου. Στις εκδηλώσεις παρέστησαν μέλη του ΔΣ και ο
Πρόεδρος της Λέσχης Αντγος ε.α κ. Νικόλαος Λάζαρης,κα-

Την Λέσχη εκπροσώπησε το μέλος αυτής Ανχης ε.α. κ.
Πέτρος Κομπόρης.

τέθεσε στέφανο στο Μνημείο του Ιερού Λόχου.
γ. Κατά το τριήμερο 27-29 Οκτ. 2017, μέλη του ΔΣ συμμετείχαν στις εκδηλώσεις της ΕΑΑΣ και του Δήμου Παπάγου
για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.
στ. Την 5 Νοε. 2017, σε εκδήλωση του ΣΑΥΣ στο Άλσος
Στρατού, όπου τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των Αξκών και Υπαξιωματικών αποφοίτων της ΣΜΥ, την Λέσχη εκπροσώπησαν ο Σχης ε.α. κ.
Ευάγγελος Γατσούλης, οποίος κατέθεσε στέφανο και οι
Ανχης ε.α. κ Δημήτριος Πεππές και Εφ. Ανθγός κ. Γεώργιος
Φιλόσοφος.
δ. Την 10 Νοε. 2017 στο ΚΕΕΔ, στην τελετή απονομής
μπερέ στους νέους Καταδρομείς της 2017 Ε’ ΕΣΣΟ, οι
οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς την Προκεχωρημένη Εκπαίδευση Νεοσυλλέκτου, σε αντικείμενα Ειδικών Δυνάμεων,
την Λέσχη εκπροσώπησε ο Εφ. Λχίας κ. Κωνσταντίνος Τουρναβίτης.
ε. Την 11 Νοε. 2017 στο Πολεμικό Μουσείο έγινε η παγκόσμια πρεμιέρα προβολής του ντοκιμαντέρ για το ΚΕΟΑΧ,
την οποία διοργάνωσε αμερικανική εταιρία υπό την αιγίδα
του ΥΕΘΑ. Η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από τον Γ.Γ Ταξχο ε.α.
κ. Ιωάννη Τζιάκη και 25 εφέδρους Καταδρομείς και Πεζοναύτες.
στ. Την 12 Νοε. 2017:
(1) ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΡΙΜΙΝΙΤΕΣ - ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΕΣ ΜΑΧΗΤΕΣ
Μια πλατεία – σύμβολο για το Ίλιον, η πλατεία μαχητών
Ριμινιτών - Ιερολοχιτών και μια μέρα μνήμης φορτισμένη
με συγκίνηση. Τιμώντας εκείνους που πολέμησαν στο
πλευρό των συμμαχικών δυνάμεων στο Ρίμινι, στον Β’
Παγκοσμίο Πόλεμο, τελέστηκε το ετήσιο τρισάγιο από τον
Μητροπολίτη Ιλίου Αχαρνών & Πετρουπόλεως και έγινε
κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους του Προέδρου της
Δημοκρτίας , της Περιφέρειας, του Δήμου Ιλίου, της Διευθύνσεως Ειδικών Δυνάμεων-ΔΕΠΑΘΑ/ΓΕΣ, της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών,φορέων και Συλλόγων.

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΕΣ
Την 28 Σεπ. 2017 ο πρόεδρος της Λέσχης επισκέφθηκε
την ΔΕΔ, την 2α ΜΑΛ και τη ΣΧΑΛ, και συνομίλησε με τον
στρατηγό διευθυντή των Ειδικών Δυνάμεων και με τους
διοικητές των μονάδων. Συζητήθηκε το θέμα του εορτα-

σμού της επετείου των 70 χρόνων από ιδρύσεως των μονάδων Καταδρομών, με βάση την επιστολή που είχε
σταλεί προς ΓΕΣ/ΔΕΔ.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
Το εγκεκριμένο εξαμηνιαίο πρόγραμμα εφαρμόζεται και
περιλαμβάνει αντικείμενα τοπογραφίας, πορειών, Α’ βοηθειών, ορεινού αγώνα και επιβιώσεως. Διεξάγεται σε πρα-

κτική βάση στο πεδίο ανά 15ήμερο (Κυριακή) και σε εβδομαδιαία βάση (Δευτέρα) ως εκπαιδευτικές διαλέξεις.

ΛΟΙΠΕΣ
α. Η Λέσχη υπέβαλε έγγραφο προς το ΥΠΕΘΑ το οποίο
σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται
με το ιδιαίτερο καθεστώς της Λέσχης σχετικά με την προέλευση των μελών της, τα λοιπά σωματεία και την πρόταση
υπαγωγής υπό το ΥΠΕΘΑ, θέματα εφεδρείας γενικότερα
και επωφελούς χρησιμοποιήσεως και υπαγωγής της.
β. Η Λέσχη απέστειλε στα Σωματεία Ειδικών Δυνάμεων
έγγραφο στο οποίο προτείνει περαιτέρω συνεργασία, σύσφιξη σχέσεων και ενεργοποίηση της Συνομοσπονδίας
(ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ) η οποία τελεί εν υπνώσει από το 1996.
Στην ίδρυσή της, ως Παγκόσμια Ομοσπονδία (τότε) Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων, συμμετείχαν ως ιδρυτικά μέλη,
η ΛΚΙ και άλλοι σύνδεσμοι και σωματεία ειδικών δυνάμεων
από Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό.
γ. Θέματα Εφεδρείας.
(1) Την 18 Οκτ. και την 09 Νοε. 2017, η Λέσχη έλαβε
μέρος αντίστοιχα:
(α) Σε εκδήλωση στη ΣΣΕ για τους εφέδρους αξιωματικούς
και την εφεδρεία γενικά. Εκπροσωπήθηκε από τον Εφ.
Λχία κ. Κωνσταντίνο Τουρναβίτη, ο οποίος με εξουσιοδότηση

του ΔΣ έκανε μια σύντομη τοποθέτηση.
(β) Σε σύσκεψη ομάδος εργασίας με μέριμνα της Δνσεως
Επιστρατεύσεως του ΓΕΣ, σχετικής με την επιστράτευση
και την χρησιμοποίηση της εφεδρείας. Εκπροσωπήθηκε
από τον Γ.Γ Tαξχο ε.α. κ.. Ιωάννη Τζιάκη και τον Ανχη ε.α.
Νικόλαο Δημητρόπουλο (έφορο αθλητικών δραστηριοτήτων). Έγιναν παρουσιάσεις και τοποθετήσεις των θέσεων
της ΛΚΙ και επί πλέον παραδόθηκε στο ΓΕΣ/ΔΕΣ πλήρης
φάκελος με τις προτάσεις που έχουν κατά καιρούς υποβληθεί προς το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης και τα Σωματεία.
Το ΓΕΣ/ΔΕΣ θα εξετάσει τις προτάσεις και θα προβεί σε
ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. Επί πλέον
θα υποβάλει προς τις αρμόδιες αρχές τα λοιπά θέματα. Η
όλη δραστηριότητα θα συνεχιστεί σε επόμενη σύσκεψη.
(2) Την 7 Δεκ. και 18 Δεκ. 2017 στην ΣΕΑΠ και, σε κατάλληλο χώρο στην Θεσσαλονίκη, θα λάβουν χώρα με
μέριμνα του ΥΕΘΑ και του ΓΕΣ εκδηλώσεις για την εφεδρεία
και την εθνοφυλακή αντίστοιχα στα πλαίσια του έτους
«Εθνοφυλακής και Εφεδρείας», όπως χαρακτηρίσθηκε το
έτος 2017.

Άγημα του στρατού απέδωσε τιμές, ενώ η στρατιωτική
μπάντα παιάνισε εμβατήρια και τον Εθνικό Ύμνο κατά την
διάρκεια της σεμνής τελετής, όπως ακριβώς ταιριάζει στην
ημέρα.
(2) Στο Νεκροταφείο της Κοινοπολιτείας, στην
ετήσια εκδήλωση
την οποίαν οργανώνει η Βρετανική Πρεσβεία, η
Λέσχη εκπροσωπήθηκε από τον
Αντγο ε.α. κ. Κωνσταντίνο Κόρκα,
ο οποίος κατέθεσε στέφανο και τον Εφ. Λχία κ. Ιωάννη Παπαδάκη.
ζ. Την 22 Νοε. 2017 ολοκληρώθηκαν στο Πολεμικό Μουσείο οι εκδηλώσεις για τον Ιερό Λόχο με ομιλίες των κ.κ.
Α/ΓΕΣ, του Στρατηγού Κόρκα και του Άγγλου ιστορικού
Alan Ogden, με παρουσία μελών της Λέσχης και του ΔΣ
αυτής. Απενεμήθησαν τιμητικές διακρίσεις στους εν ζωή
παρόντες Ιερολοχίτες και σε συγγενείς των απόντων. Έγινε
προβολή αποσπάσματος από το ντοκιμαντέρ το οποίο συνετέθη από το κανάλι ΟΤΕ History (COSMOTE) με ιστορικό
υλικό και συνεντεύξεις με ζώντες Ιερολοχίτες και SAS/SBS
και λοιπούς συντελεστές που σχετίζονται με τον Ιερό Λόχο.
Η Λέσχη υποστήριξε την όλη προσπάθεια και παρείχε τα
στοιχεία των βετεράνων Ελλήνων και Άγγλων πολεμιστών
ενώ ο Πρόεδρος αυτής, συμμετείχε με μια σύντομη συνέντευξη στο ντοκιμαντέρ.

Δόξα εν υψίστοις Θεώ...
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Ακόμη χειρότερη, είναι η συνειδητή «ανόητη» αντιπαράθεση με το Θείο. Δεν αναγνωρίζουμε Αυτόν που μας έδωσε
την Πνοή της ζωής και τα χαρίσματα! Με το χάρισμα της
«στενής» ανθρώπινης λογικής μας, επινοούμε δικά μας
υποκατάστατα, με ιδέες και αντιλήψεις με τις οποίες επιχειρούμε, εμείς οι «μικροί», να αποδείξουμε την ανυπαρξία
Του. Πιστεύουμε ότι με τον τεχνολογικό πολιτισμό μας
μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα! Πόσο όμως πέφτουμε
έξω! Μοιάζουμε σαν τα μυρμήγκια, που δεν αντιλαμβάνονται
στον μικρόκοσμό τους, την ύπαρξη και την παρουσία του
ανθρώπου!
«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις
εὐδοκία...»
Η Αγάπη, φέρνει την καλή θέληση προς στον άνθρωπο,
που με την σειρά του δημιουργεί την ειρήνη και την ευζωία
στη γη, με τον τεχνολογικό και τον ηθικό πολιτισμό σε αρμονία! Η Αγάπη προέρχεται από τον Υπέρτατο Δημιουργό
μας, τον οποίο θα πρέπει να ευγνωμονούμε!
Αυτό είναι το μήνυμα που συνεχίζει να εκπέμπεται προς
όλες τις κατευθύνσεις, περιμένοντας να ληφθεί και να κατανοηθεί από τον αποδέκτη, τον νοήμονα άνθρωπο. Επανέρχεται στην μνήμη μας κάθε χρόνο, τις ημέρες των Χριστουγέννων! Αλλά εμείς οι άνθρωποι, το αφήνουμε σε
δεύτερη προτεραιότητα και προτιμάμε την πρόσκαιρη καλοπέραση, με γλυκά, στολίδια, γλέντια, δείχνοντας ότι γιορτάζουμε για κάτι, που τελικά αρκετοί δεν το κατανοούμε ή
το έχουμε ...ξεχάσει!
Ας ευχηθούμε ότι αυτή τη φορά, οι αποδέκτες που θα λάβουν έγκαιρα και θα κατανοήσουν αυτό το μήνυμα των
Χριστουγέννων, θα είναι πολύ περισσότεροι, πριν είναι
πολύ αργά για την ανθρωπότητα!
Όμως μέχρι τότε, ...ας «έχουν γνώσιν οι φύλακες» της
πατρίδας μας.
Καλά Χριστούγεννα και Καλή Πρωτοχρονιά
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Η αναγκαιότητα των Δυνάμεων Καταδρομών
Σ

τις αρχές Ιουνίου του 1949, με την εξέλιξη των επιχειρήσεων του εθνικού στρατού στην Στερεά Ελλάδα, με την κωδική ονομασία “Πύραυλος”, εναντίον
των κομμουνιστικών ανταρτικών δυνάμεων, του “Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας” με συμμετοχή και των
Μονάδων Καταδρομών, ο τότε Γενικός Επιθεωρητής
Στρατού, Αντιστράτηγος Βεντήρης μαζί με τον διοικητή
Καταδρομών Υποστράτηγο Καλίνσκη έκαναν σύσκεψη
για να μελετήσουν αν υπάρχει αναγκαιότητα χρησιμοποίησης των Δυνάμεων Καταδρομών και με ποιό τρόπο θα έπρεπε να γίνει η τακτική χρησιμοποίησή τους.
Είναι πολύ ενδιαφέρον το συμπέρασμα που κατέληξαν, το οποίο αφού συντάχθηκε υπό μορφή απορρήτου εγγράφου, μεταφέρθηκε από τον Καλίνσκη
και παραδόθηκε προσωπικά στον Αρχιστράτηγο Παπάγο.

Ο στρατηγός Καλίνσκης,
σε επίσκεψη μονάδων Καταδρομών
“...μένομεν με την πεποίθησιν ότι περισσότερον από
κάθε άλλην περιοχήν εις ΣΗΔΜ (σ.σ. γεωγραφικό Συγκρότημα Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας) είν’ ενδεδειγμένη η δράσις των, ή τε ως έχει νυν το θέατρον επιχειρήσεων ή τε εις γενικωτέρας ενεργείας..”

•Προσβολή σταθμών διοικήσεων (ΣΔ) ανταρτικών
μονάδων
•Συλλογή πληροφοριών
•“κατοπτεύσεις επιτελικής σημασίας” (δηλαδή αναγνωρίσεις)
•Σύλληψη αιχμαλώτων
•Πρόκληση εκνευρισμού, σύγχυσης και πανικού
στον αντίπαλο
2. “Ευρύτερες” καταδρομικές ενέργειες σε μικρό ή
μεγάλο βάθος, εναντίον επιλεγμένων σημείων κατόπιν
λεπτομερών πληροφοριών και σχεδίασης με σκοπό:
•Πρόκληση σοβαρών απωλειών εχθρικού προσωπικού
•Καταστροφή οργανωμένων σημείων στηρίγματος
της εχθρικής αμυντικής τοποθεσίας
•Εξαναγκασμό του αντιπάλου σε ενίσχυση του μετώπου του με διάθεση ή κατάτμηση των εφεδρειών
του

Στοιχείο όλμου 60 χιλ. μονάδων Καταδρομών κατά
την διάρκεια του Συμμοριτοπολέμου
Σε αυτές τις “ευρύτερες” καταδρομικές επιχειρήσεις,
περιγράφεται η δυνατότητα των μονάδων Καταδρομών
να:
•Καταλάβουν επίκαιρα σημεία της εχθρικής τοποθεσίας αιφνιδιαστικά και να δημιουργήσουν ευνοϊκές
προϋποθέσεις για μονάδες πεζικού να αναλάβουν τις
μετέπειτα ενέργειες
•Εκμεταλλευθούν ρήγμα ή ρήγματα της εχθρικής
τοποθεσίας μετά από επιθετικές ενέργειες μονάδων
πεζικού και να διεισδύσουν σε μεγάλο βάθος προκαλώντας σύγχυση και αποδιοργάνωση των εχθρικών
δυνάμεων με συνεχείς προσβολές στα μετόπισθεν
του αντιπάλου
•Αναλάβουν μόνες τους οι μονάδες Καταδρομών

Άνδρες των ΛΟΚ κατά την διάρκεια της
επιχείρησης ανακατάληψης του Καρπενησίου.
Έχουν ακόμη τον αγγλικό οπλισμό.
Κατέληξαν και πρότειναν για τις επικείμενες τότε
επιχειρήσεις στον Γράμμο και στο Βίτσι, τα παρακάτω:
1. Προ της επίθεσης προπαρασκευαστικές ενέργειες
όπως:
•Καταστροφή γραμμών επικοινωνιών των ανταρτών
•Καταστροφή αποθηκών πυρομαχικών
•Ενεδρευτικές περιπόλους

σε τόπο και χρόνο ευρεία
παραπλανητική επιθετική
ενέργεια, με σκοπό την αγκίστρωση εχθρικών δυνάμεων και διευκόλυνση της κύριας πραγματικής επίθεσης
στο τμήμα του μετώπου που
έχει επιλεγεί από τις φίλιες
δυνάμεις.
Γράφει ο
Όλες οι παραπάνω τακτικές
Αντιστράτηγος
ε.α.
ενέργειες εξακολουθούν μέΝικόλαος Λάζαρης
χρι σήμερα να ισχύουν, σε
Πρόεδρος Λέσχης
σχέση με τον τύπο της επιχειρησιακής δύναμης που
αναλαμβάνει την αποστολή.
Σε ό,τι αφορά την καταδίωξη διασκορπισμένων ανταρτικών τμημάτων, συμφωνούν ότι είναι αποστολή
που μπορούν ν’ αναλάβουν και συμβατικές δυνάμεις,
αλλά οι δυνάμεις Καταδρομών λόγω της ειδικής εκπαίδευσης και της ευχέρειας κίνησης την νύκτα μπορούν να εκτελέσουν έρευνα σε ευρύτερες περιοχές.
Όλες οι απόψεις, που αποτελούσαν και συμπεράσματα από την επιχείρηση “Πύραυλος” έγιναν αποδεκτές από τον αρχιστράτηγο, όπως φάνηκε από τα
μετέπειτα γεγονότα. Η παραπάνω επιχείρηση αφορούσε
στην εκκαθάριση του κορμού της κεντρικής Ελλάδας
από ανταρτικά τμήματα.

Μνημείο Καταδρομών στο Καβούρι

Μνημείο Καταδρομών στο στρατόπεδο
“Κατσάνη” στη Ρεντίνα
Η συμμετοχή των “λοκατζήδων” ήταν καταλυτική
στις επιχειρήσεις. Επέσυρε απονομή πολλών μεταλλίων
και παρασήμων.
Οι 532 νεκροί των Δυνάμεων Καταδρομών, είναι η
απόδειξη του ηρωισμού και της ανδρείας που επέδειξαν
οι καταδρομείς στα πεδία των μαχών. Τα ονόματα
των νεκρών κοσμούν σήμερα το σεπτό και λιτό μνημείο
στην κορυφή του λόφου στο Καβούρι. Εκεί που κάθε
χρόνο γίνεται την τελευταία συνήθως Κυριακή του
Μαΐου το μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών
τους. Το ίδιο γίνεται και στο στρατόπεδο της Ρεντίνας
στη Βόρειο Ελλάδα.
Εκεί τιμούμε τους «αγωνισαμένους υπέρ πατρίδος»
νεκρούς Καταδρομείς, μακριά από πολιτικά και κομματικά μίση, πάθη και συμφέροντα.
Πηγή: Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου (1944-1949) Τόμος
13ος ΓΕΣ/ΔΙΣ/1998

ΙΣ ΤΟΡΙΑ Α ΠΟ ΠΡΩΤ Ο ΧΕ ΡΙ
Η στήλη με τίτλο «Ιστορία από πρώτο χέρι» δημοσιεύει περιγραφές και κριτική
γεγονότων 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 απαιτούνται 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
δυνατόν να αναφέρεται και χρόνος λήψεως της φωτογραφίας, ονόματα εικονιζόμενων ή ονοματολογία εδαφικών σημείων.
γ. Σχεδιαγράμματα, χάρτες, διαταγές, σημειώματα κ.ο.κ.
Σημ.: Όλα τα παραπάνω να αποστέλλονται στην Λέσχη σε ηλεκτρονική μορφή
στο e-mail: info@lki.gr
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Η Επιχείρηση «Έπαθλο»

Προβολή
στο πεδίο της Μάχης

Τ

ην 10η Σεπ. 1943, ελλη- Γράφει ο Αντγος ε.α. Ιωάννης Κρασσάς «αδελφό» βρετανικό αντιτορπιλικό «Hurworth», 3
νοβρετανικές μονάδες
από την Μέση Ανατολή
που έσπευσε προς βοήἌντονυ Ἤντεν(ΥΠΕΞ Ην. Βασίλειου):
κατέλαβαν τις νήσους Καθεια του, προσέκρουσε
«Σχετικά με την Τουρκία.
στελόριζο, Κω, Σάμο, Ικασε νάρκη και βυθίσθηκε
Μποροῦμε να κάνουμε τίποτα για να
ρία, Λέρο, Σύμη, Κάλυμνο,
αύτανδρο, παρασέρνονβελτιώσουμε την κατάσταση;»
Πάτμο, και Αστυπάλαια,
τας στον βυθό 134 γενἸωσήφ Στάλιν:
στα πλαίσια της επιχειρή- «Πέστε τους ὅτι θα πάρουν τα Δωδεκάνησα». ναίους. άνδρες. Το
σεως «Έπαθλο (Accolade)».
«Αδρίας» άσχημα πληγωΜόσχα 16 Δεκ. 1943.
Οι ιταλικές φρουρές των
μένο προσάραξε στην
νησιών, μετά την καθαίρεση
τουρκική παραλία του
του Μουσολίνι και την συνθηκο«Γκιουμουσλούκ(Gümüslük)», απέλόγηση του Ιταλού Στρατάρχη Πιέναντι από την Κάλυμνο. 21 άνδρες
τρο Μπαντόλιο(08 Σεπτ. 1943), τάχτου πληρώματος ήσαν νεκροί, αλλά
θηκαν στο πλευρό των συμμαχικών
υπήρχαν και 19 βαριά τραυματισμένοι
δυνάμεων. Η γερμανική μεραρχία
σφηνωμένοι στα συντρίμμια. Ο κυπου στάθμευε στην Ρόδο, απέτρεψε
βερνήτης του αφηγείται: «Τούς κρατην παράδοση των ιταλικών δυνάτούσαμε σέ κατάσταση διαρκοῦς μέθης
μεων και συνέλαβε τον Ιταλό κυμέ κονιάκ. Ὅταν πέθαναν, τὰ ὑπόλοιπα
βερνήτη αντιναύαρχο Ινίγκο Καμἀνέλαβε ἕνας Τοῦρκος χασάπης, εἶναι
πιόνι(Inigo Campioni).Τον μετέφεἀπό τίς εἰκόνες πού προσπαθεῖς νά
ραν στην «Δημοκρατία του
Ο Αντιπλοίαρχος Γ.
διώξεις ἀπό τό μυαλό σου». Την 6η
Σάλο(Τμήμα της Βορείου Ιταλίας υπό Μπλέσσας, κυβερνήτης του Δεκ. 1943, μετά από τις απαραίτητες
επισκευές το «ακρωτηριασμένο πλοίο»
τον Μουσολίνι)», όπου δικάστηκε
Αντιτορπιλικού
«Βασίλισσα Όλγα»
κατέπλευσε στην Αλεξάνδρεια, ανήμε την κατηγορία της προδοσίας και
μερα του Αγίου Νικολάου, όπου
εκτελέστηκε.
έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής. Την
16 Νοεμβρίου οι υπερασπιστές της
Το Έπαθλον
Λέρου, 2.600 Βρετανοί και 5.000
Το 1943 ο Τσώρτσιλ πίστευε πως
Ιταλοί στρατιώτες παραδόθηκαν
η κατάληψη των Δωδεκανήσων, θα
στους Γερμανούς. Οι Ιταλοί αιχμάτου εξασφάλιζαν τον έλεγχο της
λωτοι αντιμετωπίσθηκαν με πρωτοΑνατολικής Μεσογείου και θα του
φανή σκληρότητα, λόγω της αλλαεπέτρεπαν να διαπραγματευτεί με
γής στρατοπέδου. Η Σάμος παρατην Τουρκία την συμμετοχή της
δόθηκε άνευ αντιστάσεως. Την 17η
στον πόλεμο, στο πλευρό των συμΝοεμ. αποχώρησαν από το νησί 358
μάχων. Ο έλεγχος του Αιγαίου και
των Δαρδανελίων θα διευκόλυνε Η είσοδος του «χτυπημέ- άνδρες του ελληνικού «Ιερού Λόχου», υπό τον συνταγματάρχη Χριτον εφοδιασμό της Ρωσίας, ενώ η
νου» Αντιτορπιλικού
στόδουλο Τσιγάντε, 138 Βρετανοί
Γερμανική πολεμική βιομηχανία θα
«Αδρίας» στην
στερείτο του τουρκικού χρωμίου. Τα Αλεξάνδρεια, 6 Δεκ. 1943. και 3.000 Ιταλοί στρατιώτες, 2.000
πολίτες και 400 Έλληνες αντάρκίνητρα του Τσώρτσιλ αφορούσαν
τες.
και στην μεταπολεμική ισορροπία
Την 23η Φεβ. 1945 η Τουρκία κήδυνάμεων. Την ίδια άποψη είχε και
ρυξε «φραστικά» τον πόλεμο κατά
ο Χίτλερ, ο οποίος ήθελε πάση θυσία
της Γερμανίας, όταν όλα είχαν πλέον
να διατηρήσει τον έλεγχο της γραμκριθεί. Η αποτυχημένη κατάληξη
μής Πελοποννήσου-Κυθήρων-Κρήτης επιχειρήσεως «Έπαθλο», λειτης-Καρπάθου-Ρόδου, την οποία
τούργησε προς όφελος των ελληαποκαλούσε «Σιδηρούν Δακτύλιον
νικών συμφερόντων, γιατί υπήρχε
(Der Eiserne Ring)». Οι Γερμανοί ενίπιθανότητα εκχωρήσεως της Ρόδου
σχυσαν τις δυνάμεις τους σε προή και άλλων νήσων στην Τουρκία,
σωπικό και μέσα(αεροπορία και ναυπροκειμένου να συνταχθεί με τους
τικό) και ανέθεσαν την ανακατάληψη
Ο Πλωτάρχης Ιωάννης
των νήσων στον «υποστράτηγο Φρέν- Τούμπας, κυβερνήτης του συμμάχους.
τεριχ Μούλλερ (Friedrich Müller)»,1 Αντιτορπιλικού «Αδρίας»
τον επιλεγόμενο «Χασάπη της ΚρήΒιβλιογραφία
της», λόγω των θηριωδιών που διέα.Πέτρος Στ. Μακρής-Στάϊκος, Ο
πραξε σε βάρος των αμάχων.
Άγγλος Πρόξενος, Εκδόσεις Ωκεανίδα, Αθήνα 2011.
Οι Επιχειρήσεις
β.Ιωάννης Τούμπας, Εχθρός εν’ όψει, ΑναΤην 26η Σεπτ. 1943, το Ελληνικό Πολεμικό
μνήσεις Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, Αθήνα 1954
Ναυτικό θρήνησε την απώλεια του αντιτορπιλικού
γ.Ουίνστον Τσώρτσιλ, Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος,
«Βασίλισσα Όλγα» στη Λέρο, μετά από αεροπορική
Αθήνα 2013, ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
επιδρομή. Ο ηρωικός κυβερνήτης του πλωτάρχης
Γεώργιος Μπλέσσας, μαζί με 72 άνδρες από τα
222 μέλη του πληρώματος, χάθηκαν μαζί με το
1
Μετά τον πόλεμο, ο Μούλερ και ο έτερος διοικητής
πλοίο. Τα νησιά Κως και Λέρος απετέλεσαν πεδία
της Κρήτης αντιστράτηγος Μπρούνο Μπράουερ (Bruno
σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ των γερμανικών
Bräuer), καταδικάστηκαν σε θάνατο από το Στρατοδικείο
και των ιταλοβρετανικών δυνάμεων. Την 4η Οκτ.
Αθηνών για εγκλήματα πολέμου και εκτελέσθηκαν την
καταλήφθηκε η Κως. Οι Γερμανοί εκτέλεσαν
20η Μαΐου 1947, στην επέτειο της «Μάχης της Κρήτης».
2
όλους τους Ιταλούς αξιωματικούς(90) με την
Ο Ιωάννης Τούμπας γεννήθηκε στην Μύκονο το
1901 και απεβίωσε στην Αθήνα το 1995. Αποστρατεύτηκε
κατηγορία της προδοσίας. Οι αιχμάλωτοι Βρετανοί
από το Πολεμικό ναυτικό με τον βαθμό του Αντιναυάρχου
ανήλθαν σε 1.600, ενώ οι νεκροί και οι τραυματίες
το 1953 και στην συνέχεια πολιτεύτηκε με το κόμμα το
ξεπέρασαν τους 200. Ακολούθησε η κατάληψη
Σοφοκλή Βενιζέλου. Εξελέγη κατ’ επανάληψη βουλευτής
της Σύμης, της Αστυπάλαιας και της Καλύμνου.
και ανέλαβε διάφορα υπουργεία. Εκλέχτηκε Πρόεδρος
α
Την 22 Οκτ. το αντιτορπιλικό «Αδρίας» με κυτης Ακαδημίας Αθηνών το 1991.
2
βερνήτη τον πλωτάρχη Ιωάννη Τούμπα, μετά
3
Τα δύο πανομοιότυπα πλοία ναυπηγήθηκαν το
από πρόσκρουση σε νάρκη ανοικτά της Καλύμνου,
1941, στο Newcastle της Αγγλίας.
έχασε την πλώρη του, αλλά δεν βυθίσθηκε. Το

Γράφει ο Αντγος ε.α. Ν. Λάζαρης

Η

ιδέα είναι απλή! Φαντασθείτε μια μικρή περίπολο αναγνώρισης ειδικών επιχειρήσεων! Τα μέλη της παρατηρούν
ένα συγκεκριμένο σημείο της περιοχής επιχειρήσεων στην
οποία έχουν διεισδύσει και το βλέπουν μέσα από ...το κινητό
τους. (Smartphone)
Το λογισμικό των τηλεφώνων τους, σε ελάχιστο χρόνο,
εξάγει τις συντεταγμένες του σημείου στο οποίο έχουν
εστιάσει την προσοχή τους, τις στέλνει στο κέντρο επιχειρήσεων που τους παρακολουθεί και οι επιτελείς βλέπουν τον
στόχο που επιζητούν και ο διοικητής τους αποφασίζει την
προσβολή του ή συνεχίζει να παρατηρεί ό,τι παρατηρούν
και οι κομάντος! Έφυγε η «ομίχλη του πολέμου» (the fog of
war) που την μνημονεύει ο Κλαούζεβιτς στο βιβλίο του, σαν
«ομίχλη της αβεβαιότητας»!
Η εφαρμογή αυτή, είναι επινόηση μιας αμερικανικής
εταιρείας, με την οποία συνεργάζεται η αμερικανική Διοίκηση
Ειδικών Επιχειρήσεων, γνωστή σαν USSOCOM (US Special
Operations Command). Αξίζει να ειπωθεί, πώς δουλεύει το
σύστημα επιστημονικής έρευνας, στο χώρο των ειδικών τους
επιχειρήσεων.
Η αμερικανική ΔΔΕΕ, σύναψε μια συμφωνία εταιρικής
σχέσης με ένα μη κερδοσκοπικό ινστιτούτο έρευνας και τεχνολογίας της πολιτείας Φλώριδας, το Doolittle Institute, που
φέρει τ’ όνομα του φημιστού στρατηγού. Έτσι δημιουργήθηκε
η SOFWERX, ένα είδος ενδιάμεσου δημόσιου μεσάζοντα, που
φέρνει σε επαφή το ίδρυμα με εταιρείες κατασκευής αμυντικού
υλικού, για την πρακτική επεξεργασία καινοτόμων ιδεών, οι
οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην κατασκευή πρωτοτύπων
υλικών αναγκαίων για τον εξοπλισμό ειδικών δυνάμεων! Εξαιρετική ιδέα που παρέχει ευκινησία!
Η εταιρεία Crowd Optic λοιπόν, ήταν αυτή που πέρασε
την αρχή του τριγωνισμού, στην εφαρμογή της σε συνδυασμό
με GPS και δίνει τη δυνατότητα του εντοπισμού ενός σημείου
με συντεταγμένες, προς το οποίο σημαδεύουν κινητά ή
ειδικές συσκευές λήψης , μέσα από το φακό τους.
Ο χρήστης σημαδεύει κινητό ή ακίνητο στόχο και το
λογισμικό της εταιρείας, υπολογίζει την ακριβή θέση του
μέσω GPS. H συγκεκριμένη εφαρμογή, έχει κυκλοφορήσει
στην αγορά πριν από 5 χρόνια για ιδιωτική χρήση. Η λεγόμενη
«συλλογική αντίληψη» (collective awareness) χρησιμοποιείται
σε αθλήματα και σε άλλες δραστηριότητες, όπως στις επιχειρήσεις πυροσβεστικής υπηρεσίας, ή σε επιχειρήσεις
επιβολής του νόμου. Για αυτό το σκοπό η εταιρεία έχει κατασκευάσει ειδική κάμερα που φέρεται είτε στο κράνος, είτε
επάνω σε αλεξίσφαιρο γιλέκο.
Γιαλιά Google, που ενσωματώνουν την εφαρμογή της
Crowd Optic χρησιμοποιούνται από παίκτες ομαδικών παιχνιδιών και από διαιτητές για την καταγραφή επεισοδίων.
Το «έπιασε» η SOFWERX, και κάλεσε την εταιρεία για περισσότερη συνεργασία. Η εφαρμογή αξιολογήθηκε από ειδικούς
της SOCOM, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Ταχείας
Προτυποποίησης» (Rapid Prototyping Event), μιας εκδήλωσης
στην οποία επιλέγονται ανάλογα με τις πρωτότυπες ιδέες
και τα υλικά τους, εταιρείες για συνεργασία και παραγωγή
ειδικών υλικών. Γρήγορες και αποτελεσματικές κινήσεις, όπως
ακριβώς με ιδιωτική πρωτοβουλία.
Η εφαρμογή αυτή, μπορεί να βοηθήσει πολύ περισσότερο,
από το να δίνει μόνο ακριβή στοιχεία της θέσης ενός στόχου.
Μπορεί να χρησιμεύσει στον χειρισμό των οπλικών συστημάτων μη επανδρωμένου οχήματος. Ή ακόμη να διασυνδέει
μεγάλο αριθμό μαχητών για τον εντοπισμό στόχων παγκοσμίως.!
Η επιστημονική φαντασία, αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα!
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ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ - ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Ταβέρνα (Music-Restaurant) «NARKISSOS»• Ημερομηνία η 27 Ιαν. 2018 (Σάββατο) • Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 19 Ιαν. 2018 (Παρασκευή)
•Ζωντανή μουσική • Τιμή πρόσκλησης 20 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 27η Ιανουαρίου 2018 (Σάββατο) και
από 14.00 ώρα στην ταβέρνα (Music-Restaurant) «NARKISSOS» στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 52 και Λεωφόρο Κηφισίας, Μαρούσι (www.narkissoshall.gr). Στην
όλη εκδήλωση δύνανται να συμμετάσχουν συγγενικά και φιλικά πρόσωπα των μελών.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α. Με επίσκεψη στα γραφεία της Λέσχης ή τηλεφωνικώς στον αριθμό 210-3235907 από την 2α Ιανουαρίου 2018 (Τρίτη) και μέχρι την 19η Ιανουαρίου
2018 (Παρασκευή) καθ’ εκάστην πλην Σαββάτου
και Κυριακής από τις 08:30 έως 12:30.
β. ΟΧΙ δηλώσεις Συμμετοχής ΜΕΤΑ την 19η Ιανουαρίου (Παρασκευή) 2018.
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.

(τηλ. 2103235907 Λέσχης, ή 210 8067366 οικίας
του, ή κινητό 694 7547378).
ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μετά την 19η ιανουαρίου 2018 (Παρασκευή) δεν
γίνεται ΑΠΟΔΕΚΤΗ η ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και ΔΕΝ
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ η επιστροφή χρημάτων.
ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ:
Ελεύθερος χώρος
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 ΟΛΟΥΣ, ΓΙΑΤΙ Η ΛΕΣΧΗ ΜΑΣ,
ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ
ΜΟΝΟ από τα γραφεία της Λέσχης, Μαυρομιχάλη
15, 3ος όροφος, και κατά το χρονικό διάστημα από
02 Ιαν. 2018 μέχρι 19 Ιαν. 2018 το αργότερο, τις
ημέρες από ΔΕΥΤΕΡΑ έως και ΠΕΜΠΤΗ και κατά τις
ώρες από 08:30 μέχρι 12:30. από τον κ. Γατσούλη

ΜΕΝΟΥ
Ορεκτικά:
•Κρεπούλες φούρνου με κρέμα γάλακτος (Ζαμπόν, τυρί, μανιτάρια)
• Φλωρεντίν (Σπανάκι ,ζαμπόν, τυρί)
Σαλάτες:
•Πανδαισία λαχανικών με σως βινεγκρέτ
•Ανάμικτη 4 εποχές με ντοματίνια
•Κοκορέτσι

Κύριο Πιάτο:
•Χοιρινό ψητό φούρνου, ρύζι με λαχανικά και πατάτες φούρνου
(Εναλλακτικά και για περιορισμένο αριθμό θα υπάρχει η δυνατότητα για κοτόπουλο φιλέτο ή μπιφτέκι
σχάρας ή μπριζόλα χοιρινή)

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

Ζωντανή μουσική

Επιδόρπιο:
Βασιλόπιτα και γλυκό ημέρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

Γ

νωρίζεται ότι, η υπό του καταστατικού (Άρθρον
10) καθοριζόμενη Ετησία Γενική Συνέλευση των
Τακτικών και Επίτιμων Μελών της Λέσχης, θα πραγματοποιηθεί την 04 ή εναλλακτικά την 11 Μαρτίου
2018 (οριστικά ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων),
ημέρα Κυριακή και από 10.00 ώρα, στην αίθουσα
του κυλικείου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών
Στρατού (ΕΑΑΣ), επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη
18 Α.
1. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
•Εξέταση απαρτίας.
•Εκλογή Οργάνων ΓΣ (Πρόεδρος-Γραμματέας).
•Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου
έτους 2017.
•Έκθεση Οικονομικής Καταστάσεως έτους 2017.
•Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Οικονομικής
Διαχειρίσεως έτους 2017.
•Έγκριση των παραπάνω και απαλλαγή των Δ.Σ.
και Ταμία από κάθε ευθύνη.
•Ανάλυση και έγκριση του Προϋπολογισμού
έτους 2018.
•Λοιπά θέματα.

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Προτρέπουμε τα μέλη της Λέσχης (τακτικά και
επίτιμα), να συμμετάσχουν στις εργασίες της Γενικής
Συνελεύσεως διότι είναι ευκαιρία:
•Ενημέρωσης επί του ετήσιου απολογισμού έργου,
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 22 Φεβρουαρίου 2018 (ημερομηνία τελευταίας συνεδριάσεως του Δ.Σ. προ της Γ.Σ.) και όχι κατά την Γενική Συνέλευση.
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
•Υπενθυμίζεται ότι για να είναι κάποιο μέλος σε
θέση να εκφράσει άποψη, αν απαιτείται ψηφοφορία
θα πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερο μέχρι και το

έτος 2017.
•Θα υπάρχει δυνατότητα καταβολής των συνδρομών για περιορισμένο χρονικό διάστημα πριν
την έναρξη της συνελεύσεως.
5. ΔΙΑΦΟΡΑ
•Η προσπέλαση στην ΕΑΑΣ είναι απολύτως άνετη
και εξασφαλισμένη, εκτός απροόπτων, λόγω της
κεντρικής θέσεως αυτής και των μέσων συγκοινωνίας.
•Η στάθμευση οχημάτων ΙΧ πέριξ των οδών του
κτιρίου της είναι δυνατή λόγω της Κυριακής.
•Μετά το πέρας των απολογισμών, κατά την διάρκεια του διαλείμματος προ της διαδικασίας εξετάσεως
των λοιπών θεμάτων (ερωτήσεις-απαντήσεις κλπ),
υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης κυλικείου, μέσω
συνεργαζόμενης με την ΕΑΑΣ επιχειρήσεως.
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2017
Ο Γενικός Γραμματεύς της ΛΚΙ
Τζιάκης Ιωάννης
Ταξχος ε.α.

