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Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη.

ΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Η Ελλάδα μας, πότε;

Η

εβδομάδα των παθών, σηματοδοτεί, πέρα από το
θρησκευτικό της νόημα, την έναρξη μίας εποχής
σκέψης και περισυλλογής για τους περισσότερους
ανθρώπους.
Τα πάθη του Χριστού, σε ψυχολογικό επίπεδο, συμβολίζουν τα πάθη που περνάει κάθε άνθρωπος. Πρόκειται για μία υπενθύμιση
ότι, όσο καλά και αν πάει η ζωή κάποιου, υπάρχουν πάντα οι δύσκολες
στιγμές, τα πράγματα που δεν μπορεί
κανείς να ελέγξει, οι συγκυρίες ή τα
δυσάρεστα που συμβαίνουν ξαφνικά
και ταράζουν την ομαλή ζωή του.
Η Εβδομάδα των Παθών που καταλήγει στην Ανάσταση έχει ένα βαθύ
ψυχολογικό νόημα: το πέρασμα από
τα πάθη στη λύτρωση και τον εορτασμό της ανανέωσης και της ανάτασης.
Ζούμε σε μία εποχή, σε μία χώρα
που η τοπική κοινωνία αντιμετωπίζει
τεράστια κοινωνικά προβλήματα
όπως το πρόβλημα της έλλειψης
ασφάλειας, τη φτώχειας, του έϊτζ,
των ναρκωτικών, της ανεργίας, της οικονομικής κρίσης,
της καταστροφής του περιβάλλοντος και τόσα άλλα προβλήματα που συνδέονται με τη προτεραιότητα που δίνει
ο σύγχρονος αμαρτωλός άνθρωπος στις υλικές αξίες παραβλέποντας τις πνευματικές-τις ηθικές- τις ανθρωπιστικές
αντίστοιχες , τη φιλανθρωπία, το πατριωτισμό, την αγάπη
για την οικογένεια, την ελεημοσύνη, την ανθρώπινη ευαισθησία μας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την επικράτηση της ειρήνης στον κόσμο.
Έχει κυριαρχήσει παντού ο ατομισμός, ο εγωϊσμός, ο
υλισμός, η απρέπεια και η έλλειψη σεβασμού προς τη δη-

μιουργία του Θεού. Η διαφθορά και η
απάτη κυριαρχούν παντού. Το αγαθό
της ελευθερίας εκλαμβάνεται από πολλούς ως ασυδοσία. Η ασέβεια που
υπάρχει στην κοινωνία μας είναι απαράδεκτη. Ληστείες,
φόνοι, μίσος και
κακία κυριαρχούν.
Η βίαιη εγκληματικότητα που παρατηρείται, σημαίΤαξίαρχος ε.α.
νει απόρριψη της
Αθανάσιος
Αναστάσεως του
Πουλάκης
Χριστού, σημαίνει
Αντιπρόεδρος
ότι αυτοί οι φονιάΛέσχης
δες, οι εγκληματίες
δεν πιστεύουν ότι
η ζωή είναι δώρο του Θεού και ότι
πρέπει να προστατεύεται από όλους
μας.
Το μήνυμα της Ανάστασης έρχεται
να μας θυμίσει με πολύ επίκαιρο τρόπο
ότι, παρ’ όλες τις δυσκολίες, τις αντιξοότητες, ακόμα και το θάνατο γύρω
μας, μπορούμε ν’ αλλάξουμε τον εαυτό μας στον βαθμό
που επιθυμούμε κάτι τέτοιο.
Ζούμε σε μία εποχή , σε μία περιοχή που η γεωπολιτική
αξία της Ελλάδος είναι θεμέλιος λίθος που καθορίζει σε
συνδυασμό, με την γεωοικονομία, την αξία σε γεωστρατηγικό
επίπεδο μίας χώρας. Αυτός ο συνδυασμός δείχνει τελικά
αν μία χώρα μπορεί να επηρεάσει στο παγκόσμιο στερέωμα,
αλλά και αν μπορεί να έχει μία ικανή αντίσταση σε κάθε είδους προκλήσεις και προσπάθειες ενάντια στην ακεραιότητά
της σε κάθε επίπεδο.
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Οι Έλληνες Stratioti
Γράφει ο Αντιστράτηγος ε.α. Νικόλαος Λάζαρης
Πρόεδρος Λέσχης

Υπό του Yποστρατήγου ε.α.
Ιωάννη Δάφνη

Ο

ι χώροι του
επιβλητικού νεοκλασικού Μεγάρου
της ΛΑΕΔ (Σαρόγλειου)
«πρασίνισαν»
από την παρουσία των καταδρομέων
φερόντων τον
κλασικό πράσινο μπερέ, που
ήλθαν την 27/2/2018 να τιμήσουν τους προκατόχους
συναδέλφους τους στο τιμημένο αυτό Σώμα του
Ελληνικού Στρατού. Την επιμέλεια διοργάνωσης της
εκδήλωσης είχε η Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων
του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
Στην εκδήλωση παρέστησαν οι: Μητροπολίτης
Μεσογαίας - Λαυρεωτικής, Υπουργός Εθνικής Αμύνης
κ .Π. Καμμένος, Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος κ. Ε.Αποστολάκης, Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος κ. Α. Στεφανής,
οι Αρχηγοί ΓΕΝ Αντιναύαρχος κ. Τσούνης, Αρχηγός
ΓΕΑ Αντιπτέραρχος κ. Χ. Χριστοδούλου, Αρχηγοί
Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ, Υπαρχηγός, επιτελάρχης ΓΕΣ, Διοικητής ΑΣΔΕΝ, Διοικητής
ΑΣΔΥΣ, Διευθυντής ΔΕΔ/ΓΕΣ, Διοικητής ΚΕΕΔ, Διοικητής
Σχολής Αλεξιπτωτιστών, Διοικητές Σχολών, Μονάδων
και Υπηρεσιών, υπηρετούντες σ’ αυτές Αξιωματικοί
Λεκανοπεδίου Αττικής, Επίτιμοι Αρχηγοί κ. Ε. Καπραβέλος, κ. Ν. Ντούβας, Επίτιμος Δκτής Στρατιάς
Αντιστράτηγος κ. Κ. Κόρκας, από την ΕΑΑΣ ο Πρόεδρος
κ. Β. Ροζης ε.α., από τη Λέσχη Καταδρομέων – Ιερολοχιτών ο Πρόεδρος Αντιστράτηγος κ. Ν. Λάζαρης
ε.α., μετά μελών ΔΣ Ταξχων κ. Α. Πουλάκη ε.α.και Ι.
Τζιάκη ε.α. και των μελών Υποστρατήγων κ. Κ. Γεωργαντά ε.α., Δημητρόπουλου π.δ. και Ζ. Δεμέστιχα ε.α.,
Πρόεδρος ΠΕΣΜΑΡΙ Γ. Μονογιός.
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Ο

ι Έλληνες όλα τα χρόνια της τουρκοκρατίας, προσπάθησαν επανειλημμένα να απαλλαγούν από τον τουρκικό
ζυγό. Όλες οι προσπάθειες όμως ήταν τοπικά περιορισμένες
και μεμονωμένες.
Κατά καιρούς ανταρτικά σώματα ή ακόμη και χωριά σε
απόμερες και απόκρημνες περιοχές που δεν είχαν εύκολη
πρόσβαση για τους Τούρκους κατακτητές αντιστάθηκαν με
μανία, προσπαθώντας ν’ αποκτήσουν την πολυπόθητη ελευθερία και αυτονομία. Άλλοτε παρακινούμενοι από ξένες δυνάμεις που είχαν κυρίως οικονομικά συμφέροντα, άλλοτε
πάλι γιατί κάποια άδικη και βαριά πράξη των Τούρκων τους
έκανε να ξεσηκώνονται από οργή και αγανάκτηση.
Οι αποσπασματικές εξεγέρσεις δεν ευδοκίμησαν, έστω
και αν ξεκινούσαν σαν μαζικό κίνημα αντίστασης αρχικά.
Όταν άρχισε η αντίσταση να συντονίζεται μέσα από τη
“Φιλική Εταιρεία” και να γίνεται η ενημέρωση των λαών της
Δύσης με τη βοήθεια των Ελλήνων της διασποράς, που προκάλεσε ένα φιλελληνικό ρεύμα, τ’ αποτελέσματα δεν άργησαν

Εκδήλωση από το ΓΕΣ
στην ΛΑΕΔ

να φανούν. Η συγκέντρωση ένοπλων ανταρτικών σωμάτων
στην ξηρά, με την καθοδήγηση των οπλαρχηγών, είτε αυτοί
προέρχονταν από τους αρματολούς, είτε από την κατηγορία
των κλεφτών, αλλά και η συμμετοχή των νησιωτών με τη διάθεση των εμπορικών τους πλοίων που τα μετέτρεψαν εύκολα
σε πολεμικά, έδωσε μια νέα δυναμική στο κίνημα αντίστασης
που μετεξελίχθηκε σε συνολικό ένοπλο αγώνα.
Δεν θέλω όμως να επεκταθώ σε γενικά ιστορικά θέματα
που άλλωστε λίγο- πολύ είναι γνωστά σε όλους μας.
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ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ
ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ
σελ. 8

Καταδρομές
Πυροβολικού
σελ. 10

2

TA NEA THΣ ΛEΣXHΣ KATAΔPOMEΩN & IEPOΛOXITΩN

Πλήρωσαν την συνδρομή τους
Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ή ΙΔΙΩΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ

1
2
3
4
5
6

Αντγος ε.α.
Αντγος ε.α.
Αντγος ε.α.
Αντγος ε.α.
Αντγος ε.α.
Αντγος ε.α.

ΒΑΪΤΣΑΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΛΥΒΑΣ ΒΑΪΟΣ
ΚΟΡΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

30,00
25,00
30,00
25,00
25,00
90,00

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Αντγος ε.α.
Αντγος ε.α.
Αντγος ε.α.
Αντγος ε.α.
Αντγος ε.α.
Υπτγος ε.α.
Υπτγος ε.α.
Υπτγος ε.α.
Υπτγος ε.α.
Υπτγος ε.α.
Υπτγος ε.α.
Ταξχος ε.α.
Σχης ε.α.
Σχης ε.α.
Σχης ε.α.
Ανχης ε.α.
Ανχης ε.α.
Ανχης ε.α.
Ανχης ε.α.
Ανχης ε.α.
Ανχης ε.α.
Ανχης ε.α.
Ανχης ε.α.
Εφ. Τχης
Τχης ε.α.
Τχης ε.α.
Τχης ε.α.
Τχης ε.α.
Λγός ε.α.
Εφ. Λγός
Λγός ε.α.
Υπλγός ε.α.
Εφ. Ανθλγός
Εφ. Ανθλγός

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ.
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΒΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΖΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝ
ΠΙΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΜΠΟΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΑΝΤΑΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΥΦΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓ.
ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ ΚΙΜΩΝ
ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓ.
ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤ.
ΣΥΡΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

25,00
25,00
25,00
25,00
30,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
30,00
30,00
25,00
25,00
30,00
25,00
30,00
30,00
30,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
30,00
25,00
70,00

41
42
43
44
45
46
47
48

Εφ. Ανθλγός
Εφ. Ανθλγός
Εφ. Λχίας
Εφ. Λχίας
Εφ. Λχίας
Εφ. Λχίας
Εφ. Λχίας
Εφ. Λχίας

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

25,00
25,00
25,00
60,00
30,00
25,00
25,00
85,00

49
50
51
52

Εφ. Κ/Δ
Εφ. Κ/Δ
Εφ. Κ/Δ
Εφ. Κ/Δ

ΒΑΠΤΙΣΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓ.
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

25,00
25,00
30,00
45,00

53
54
55
56

Εφ. Κ/Δ
Εφ. Κ/Δ
Εφ. Κ/Δ
Εφ. Κ/Δ

ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

25,00
25,00
30,00
40,00

57
58
59
60
61
62
63

Κυρία
Κυρία
Κυρία
Κυρία
Κυρία
Κυρία
Κυρία

ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛ.
ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΝΑ
ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΑΜΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

30,00
30,00
25,00
60,00
25,00
50,00
25,00

Για έτος 2017
Για έτος 2018
Για έτος 2017
Για έτος 2018
Για έτος 2018
Για έτη 2015, 2016
& 2017
Για έτος 2018
Για έτος 2018
Για έτος 2018
Για έτος 2018
Για έτος 2017
Για έτος 2018
Για έτος 2018
Για έτος 2018
Για έτος 2018
Για έτος 2018
Για έτος 2018
Για έτος 2018
Για έτος 2018
Για έτος 2018
Για έτος 2018
Για έτος 2018
Για έτος 2018
Για έτος 2018
Για έτος 2017
Για έτος 2018
Για έτος 2018
Για έτος 2018
Για έτος 2018
Για έτος 2017
Για έτος 2017
Για έτος 2018
Για έτος 2018
Για έτος 2018
Για έτος 2018
Για έτος 2018
Για έτος 2018
Για έτος 2017
Για έτος 2018
Για έτη 2016, 2017
& 2018
Για έτος 2018
Για έτος 2018
Για έτος 2018
Για έτη 2016 & 2017
Για έτος 2017
Για έτος 2018
Για έτος 2018
Για έτη 2016, 2017
& 2018
Για έτος 2018
Για έτος 2018
Για έτος 2018
Εγγραφή &
συνδρομή 2017
Για έτος 2018
Για έτος 2018
Για έτος 2017
Εγγραφή &
συνδρομή 2018
Για έτος 2018
Για έτος 2018
Για έτος 2018
Για έτη 2017 & 2018
Για έτη 2017 & 2018
Για έτη 2017 & 2018
Για έτος 2018

Σημείωση:Αναγράφονται μόνο όσοι κατέβαλαν τη συνδρομή τους κατά το χρονικό
διάστημα από 15 Νοεμβρίου 2017 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018.
Ο Ταμίας
Συνταγματάρχης ε.α. Ευάγγελος Γατσούλης

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.

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

1
2
3
4
5
6
7
8

ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ
ΣΑΡΔΕΛΛΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΓΑΤΖΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΜΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜ.
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦ.

Υπτγος ε.α.
Υπτγος ε.α.
Ανθστής ε.α.
Εφ. Κ/Δ
Εφ. Κ/Δ
Εφ. Κ/Δ
Εφ. Λχίας
Εφ. Δνέας

ΗΜ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

22-02-2018
22-02-2018
22-02-2018
22-02-2018
22-02-2018
22-02-2018
15-03-2018
15-03-2018

Ο Γενικός Γραμματέας
Ταξίαρχος ε.α. Ιωάννης Τζιάκης

Εις μνήμην
1. Ο Εφ. Λοχίας (ΚΔ) ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΜΙΚΟΛΑΟΣ, κατέθεσε το ποσόν των
πενήντα (50,00) ευρώ για οικονομική ενίσχυση της Λέσχης εις μνήμην του πατρός του
τυφεκιοφόρου καταδρομέως ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ ΕΡΜΗ, κλάσεως 1947 με Στρατ. αριθμό
113/48813/47.
2. Ο Τχης ε.α., πρώην βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ, κατέθεσε το ποσόν των είκοσι πέντε (25,00) ευρώ για οικονομική ενίσχυση
της Λέσχης εις μνήμην του Αντιστρατήγου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ.
3. Η Κυρία ΦΟΥΡΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, σύζυγος του αειμνήστου Αντιστρατήγου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΟΥΡΙΩΤΟΥ, κατέβαλε το ποσόν των εκατό (100,00) ευρώ για οικονομική
ενίσχυση της Λέσχης εις μνήμην του προσφάτως εκλιπόντος Αντιστρατήγου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑ¬ΔΟΠΟΥΛΟΥ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης θερμά ευχαριστεί.
Ο Ταμίας

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

Ή ΙΔΙΩΤΗΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΧΡΗΜΑΤ.

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ

Αντγος ε.α
Αντγος ε.α
Σχης ε.α.
Ανχης ε.α.
Εφ.Τχης
Εφ.Τχης
Υπλγός ε.α
Εφ. Λχίας
Εφ. Λχίας
Εφ. Κ/Δ
Κυρία
Κυρία

ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΥΦΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΜΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

20,00
25,00
10,00
25,00
70,00
20,00
20,00
40,00
25,00
25,00
25,00
30,00

Ο Ταμίας

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

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:
Ανχης ε.α. Κομπόρης Πέτρος

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

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

YΠEYΘYNOΣ ΣYNTAΞHΣ:
Tο Δ.Σ. της Λέσχης
ΔIEYΘYNTHΣ-ΕΚΔOΤΗΣ:
Ταξχος ε.α. Πουλάκης Αθανάσιος

Δημοσιογραφική επιμέλεια:
ΔEΣMOΣ

To Δ.Σ. διευκρινίζει σχετικά με τα
δημοσιεύματα:
1. Απηχούν προσωπικές απόψεις
του συντάκτου
2. Δεν τροποποιούνται ως προς το
περιεχόμενο

3

TA NEA THΣ ΛEΣXHΣ KATAΔPOMEΩN & IEPOΛOXITΩN

Επιστολή Αλχία ε.α. Όμηρου Κλήμη

Επιστολές μελών
28 Νοεμβρίου 2017
Στρατηγέ
Ευχαριστώ θερμά εσάς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης
Καταδρομέων και Ιερολοχιτών για τις ευχές σας με την ευκαιρία της ονομαστικής μου
εορτής. Εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας.
Με σεβασμό
Ανχης ε.α. Δημήτριος Ορφανός
-------------------ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
05 Δεκεμβρίου 2017
Αξιότιμε κύριε Λάζαρη Νικόλαε
Ως πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών, θα ήθελα να σας
ευχαριστήσω, από καρδιάς, για την σημαντική σας παρουσία, στο 73ο εορτασμό της
επετείου της Μάχης του Μακρυγιάννη, που έλαβε χώρα την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου
2017. Η μεγάλη σημασία αυτού του αγώνα επιβάλλει σε όλους εμάς να μην ξεχάσουμε
ποτέ, αυτήν την επέτειο ενώ αποτελεί χρέος μας να εξηγήσουμε στους νεότερους την
σημασία της, που είναι η παραμονή της χώρας μας στην Δημοκρατία. Οι νεκροί της
μάχης του Μακρυγιάννη και των άλλων επικών αγώνων που έδωσαν οι εθνικές δυνάμεις,
υπήρξε, ίσως, ο σημαντικότερος παράγοντας κάθε θετικής εξέλιξης στην Ελλάδα από το
1949 και έπειτα.
Δίνοντας υπόσχεση για την 74η επέτειο, πάντα με την βοήθεια του Θεού, σας εκφράζω
τις ευχαριστίες μου και την πίστη μου πως και του χρόνου, όλοι εμείς και ακόμα περισσότεροι, θα είμαστε παρόντες στο Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη.
Με Εκτίμηση
Χρήστος Κονταρίδης
Πρόεδρος Σ.ΑΠ.ΑΣ.Α.
-------------------Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
18 Ιανουαρίου 2018
της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών
Σας απευθύνω τις βαθύτατες ευχαριστίες μου για τις εγκάρδιες ευχές σας, επ’
ευκαιρία της ονομαστικής μου εορτής. Σας χαιρετώ κατά μέτωπο.
Έφεδρος Λοχίας Βασίλειος Αναστασιάδης
-------------------Στρατηγέ
Ευχαριστώ για τις ευχές σας για την ονομαστική μου εορτής
Αντεύχομαι χρόνια πολλά με υγεία, χαρά και οικογενειακή ευτυχία για σας και το
προσωπικό της ΛΕΣΧΗΣ ΜΑΣ.
Ο καινούργιος χρόνος να είναι ανέφελοςκκαι να εκπληρώσει τις ευγενικές φιλοδοξίες
και επιδιώξεις σας.
Με εκτίμηση
Υπτγος ε.α. Ιωάννης Φώλας
-------------------18 Ιανουαρίου 2018
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε
Ευχαριστώ πολύ, εσάς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης Καταδρομέων
και Ιερολοχιτών για τις ευχές για την ονομαστική μου εορτή.
Με εκτίμηση και σεβασμό
Τχης ε.α. Αθανάσιος Παπασταύρος
-------------------08 Φεβρουαρίου 2018
Στρατηγέ
Σας ευχαριστώ θερμά, για την ευγενική σας χειρονομία να μου επιδώσετε το βιβλίο
με τίτλο «Οι Καταδρομείς κατά τον Αττίλα». Οι πράξεις ηρωισμού και αυτοθυσίας που
περιγράφονται στο βιβλίο αποτελούν δίδαγμα για όλους μας. Εύχομαι ο Θεός, να δίνει
υγεία και δύναμη σε εσάς και τα μέλη της Λέσχης.
Με σεβασμό
Διοικητής ΑΣΔΕΝ
-------------------Κύριε Πρόεδρε
Σας ευχαριστούμε για την συμπαράστασή σας στο πένθος μας για την απώλεια του
αγαπημένου μας συζύγου και αδελφού
Ιωάννη Βάγια
Με εκτίμιση
Θεοδώρα Βάγια, Κλειώ Βάγια, Νινόν Σβορώνου Patricia George
-------------------Κύριε Πρόεδρε
Σας ευχαριστούμε θερμά για την συμμετοχή σας στο πένθος μας, για την απώλεια του
συζύγου, πατέρα και παππού.
Με εκτίμιση
Ελένη Παπαδοπούλου
-------------------Στρατηγέ
Επιτρέψτε μου να σας υποβάλλω τις ευχαριστίες μου για τη από μέρους σας αποστολή
της έκδοσης «Οι Καταδρομείς κατά τον Αττίλα».
Είναι ιδιαίτερα τιμητικόγια μένα, να είμαι αποδέκτης αυτής της εξαιρετικής έκδοσης,
την οποία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα μελετήσω.
Παρακαλώ δεχθείτε τα θερμά μου συγχαρητήρια γι’ αυτήν την εξαίρετη πρωτοβουλία
και είμαι σίγουρος ότι στο πλαίσιο των συνεχών δράσεών σας ανάλογα πονήματα, θα
κοσμήσουν στο μέλλον τις βιβλιοθήκες μας.
Με βαθύτατο σεβασμό
Διοικητής ΓΕΕΘΑ/ΔΔΕΕ
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Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε της Λέσχης
Σε ευχαριστώ για την Δημοσίευση
Είναι θλιβερό να επαναλαμβάνεται ένα
λάθος!
Στις 13 Νοεμβρίου 1996 διάβασα στις
εφημερίδες ότι:
Το «Θαρσείν Χρη» και το «Τολμών Νικά»
χθες 12 Νοεμβρίου 1996 είχαν την τιμητική
τους, αφού χθες συμπλήρωναν 50 χρόνια
από την ίδρυσή του τα Λ.Ο.Κ., οι Δυνάμεις
Καταδρομών μετέπειτα, και οι Ειδικές
Δυνάμεις σήμερα. Παρέστησαν λέει, πέρα
από τους εν ενεργεία αρχηγούς, πρώην
Αρχηγοί και Διοικηταί, απόμαχοι και
άλλοι, στο Κ.Ε.Ε.Δ που βρίσκεται στο Μ.
Πεύκο (ΚΕΜΚ).
Κάπου μέσα στον Σεπτέμβριο 2005
γιορτάσθηκαν τα 50 χρόνια από την ίδρυση
της Σχολής Αλεξιπτωτιστών στη Σχολή
Αλεξιπτωτιστών.
Αυτές οι δύο εκδηλώσεις δεν ξέρω πως
οργανώθηκαν, γνωρίζω όμως ότι, βασικοί
διαχρονικοί συντελεστές και χτίστες αυτής
της ιδέας και του μεγαλείου των Καταδρομών δεν προσκλήθηκαν ή δεν το πληροφορήθηκαν για να παραστούν.
Στελέχη μικρά η μεγάλα που υπηρέτησαν χρόνια ατελείωτα αυτή την ιδέα σε
όλες τις μονάδες των Καταδρομών, και
εγώ μαζί στο μερίδιο που μου ανήκει, δίνοντας την ψυχή, το αίμα, και την καρδιά
τους, δεν ενημερώθηκαν, ώστε να παραστούν σε αυτές τις εκδηλώσεις για να θυμηθούν , να υπερηφανευθούν, να χαρούν
για τους άξιους συνεχιστές τους. Επιπόλαια
τους έκαναν απόντες από αυτές τις τόσο
σημαντικές εκδηλώσεις των Καταδρομών.
Άραγε θα είχαν μια δεύτερη ευκαιρία
στην ζωή τους ώστε, να ζήσουν και να
παρευρεθούν σε τέτοιες μεγάλες Λοκατζίδικες γιορτές;
Σήμερα λοιπόν επαναλαμβάνεται η ίδια
ιστορία ακριβώς.
Πέρασαν είκοσι δύο χρόνια από το 1996,
και να που ξαναήρθε η δεύτερη ευκαιρία,
και ποιος το περίμενε, πολλά από αυτά
τα μικρά ή μεγάλα στελέχη, ακόμη ζουν.
Με «Υπερηφάνεια» και «Λαμπρότητα»
εορτάστηκε λέει, η επέτειος των 70 ετών
από την ίδρυση των Καταδρομών σήμερα,
«Ειδικών Δυνάμεων» στη ΛΑΕΔ, το απόγευμα της 27ης Φεβρουαρίου.
Σε επτά χρόνια από σήμερα που θα
συμπληρωθούν τα εβδομήντα χρόνια της
Σχολής των Αλεξιπτωτιστών πόσοι από
τους πρωτομάστορες άραγε θα ζουν;
Δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο σκεπτικό, οι Διοικούντες, αποφάσισαν ότι
αυτή η εκδήλωση έπρεπε να γίνει, μόνο
με την παρουσία, πέραν των εν ενεργεία
στελεχών των Καταδρομών, και με την
συμμετοχή των αποστράτων Καταδρομέων, αλλά, από τον βαθμό του Ταξιάρχου
και άνω.
Από το διαδίκτυο έμαθα ότι, προσκλήθηκαν και πρόσωπα, χωρίς ιδιαίτερα, άμεση σχέση, με τις Καταδρομές. Αλήθεια
πόσο θα χάλαγε η λαμπρότητα της εκδήλωσης, αν προσκαλούνταν κα παραστούν
και οι μικρών βαθμών απόστρατοι; Αυτοί,
που ήταν και είναι εξειδικευμένοι στρατιώτες και Καταδρομείς, τα χνάρια τους
στην ιστορία των Καταδρομών, δεν θα
σβηστούν εύκολα αφού αυτή η ιστορία
τους, με την αδιάλειπτα συνεχή πολυετή
θητεία και προσφορά τους σε όλες τις
μονάδες Καταδρομών, είναι ανεπανάληπτη.
Αλήθεια, πόσοι από τους παρόντες στην
εκδήλωση υπηρέτησαν αδιαλείπτως 10,
15, 20, στις σκληρές Μοίρες Καταδρομών
χρόνια και χρόνια. Λίγοι…

Σέβομαι, εκτιμώ, και αγαπώ ιδιαίτερα
όλους τους Καταδρομείς ανώτατους αξιωματικούς με πολλούς εκ των οποίων υπηρέτησα κάτω από τις διαταγές τους. Το
σχόλιό μου δεν αφορά αυτούς, ίσως όμως,
να αφορά κάποιους που εκλήθησαν ως
παλαιοί Καταδρομείς ενώ η διαδρομή και
η θητεία τους σε αυτές ήταν απλώς περιστασιακή.
Όλοι οι σεβαστοί ανώτατοι αρχηγοί,
πανάξιοι Διοικηταί Μονάδων Καταδρομών
που, φαντάζομαι, ότι παρέστησαν στην
εκδήλωση για να τιμήσουν αυτή την μοναδική επέτειο, σε όλη διαδρομή της καριέρας τους διοίκησαν τις Μονάδες τους,
στις οποίες υπηρετούσαν εκατοντάδες
άξια μικρά στελέχη των Καταδρομών και
που εξ’ αιτίας της αποτελεσματικότητας,
του ηρωισμό, της ακάματης εργατικότητας
και της εν γένει υψηλής απόδοσής, μπολιασμένοι στην καρδιά και στο πετσί του
με το αόρατο μπόλι των Καταδρομών,
τους έκαναν υπερήφανους για την Μονάδα
τους.
Αυτά τα στελέχη δημιούργησαν την ιδέα,
αυτά μεταλαμπάδευσαν το πνεύμα του
Καταδρομέα στους απλούς στρατιώτες
στη διάρκεια της δύσκολης εκπαίδευσης.
Το ψιθύρισμα θαυμασμού του κόσμου,
στην πόλη, στα χωριά, στα βουνά, στο
διάβα Καταδρομέων, «Κοίτα Λοκατζήδες
Καταδρομείς!!» Σε αυτά τα στελέχη οφείλεται.
Αγαπητέ Πρόεδρε
Ο Διευθυντής των Ειδικών Δυνάμεων
οργάνωσε και εκτέλεσε αυτή την γιορτή,
στον μικρό χώρο της ΛΑΕΔ, γνωρίζω όμως
τις προσπάθειες που έκανε η Λέσχη αφ’
ενός να αλλάξει ο χώρος και αφ’ ετέρου
οι προσκλήσεις να σταλούν αρχής γενομένης από του χαμηλόβαθμους και προς
τα επάνω. Δυστυχώς δεν εισακούστηκε η
σωστή άποψη της Λέσχης
Όμως αδυνατώ να κατανοήσω με ποιό
σκεπτικό, αποκλείστηκαν αξιωματικοί, και
υπαξιωματικοί, ιερά τέρατα σήμερα των
Καταδρομών;
Έτσι για να τους τιμήσω, θα αναφερθώ
μόνο στους εξ Υπαξιωματικών συναδέλφους μου, εγώ ο ελάχιστος, θα αναφέρω
μερικά ονόματα αν και γνωρίζω ότι θα
μου θυμώσουν γιατί η σεμνότητά τους
περισσεύει. Τους ζητώ συγνώμη. Και από
τους, εν ζωή, θα θυμηθώ τον Μάνθο Ευλάμπιο, ολυμπιονίκη σκοπευτή, τον Κώστα
Καρατζαΐδη τον Νίκο Καραπατάκη, τον
Γιώργο Νύκταρη, ιερά τέρατα του Ορεινού
Αγώνα, και όχι μόνο, αλλά, όταν σουλατσάριζαν στις αερογέφυρες στο Παναθηναϊκό Στάδιο και δεχόταν τις έξαλλες επευφημίες, 60.000 χιλιάδων θεατών, δεν ήταν
μεμονωμένα άτομα. Ήταν οι Καταδρομείς.
Και τόσους άλλους που δυστυχώς δεν
θυμάμαι ή έχουν φύγει. Θα ήταν παράληψη
αν δεν ανέφερα και τον πατριάρχη των
μικρών ηγητόρων, Λευτέρη Μπουϊκίδη,
και τον πρώτο των πρώτων, Αλεξιπτωτιστών, Γιάννη Ζουμή παρ’ ότι αυτοί έδωσαν
το παρών στην εκδήλωση.
Όλοι αυτοί, και άλλοι, από του παλαιούς Υπαξιωματικούς, που ήταν και δικοί
μου εκπαιδευτές στα πρώτα Καταδρομικά
μου βήματα, θέλω να πιστεύω, ότι με
έκαναν άξιο Καταδρομέα και άνθρωπο.
Τους χρωστώ ευγνωμοσύνη και θα τους
ευχαριστώ για όλη μου τη ζωή.
Αγαπητέ Πρόεδρε!
Όλους αυτούς προαναφερόμενους και
μη, τους έκαναν απόντες από αυτή την
τόσο σημαντική γιορτή των Καταδρομών
αλλά αυτοί ήταν, είναι και θα είναι πάντα
παρόντες στην αέναη Καταδρομική οικογένεια.
Κρίμα…
Το τρείς εξαμαρτείν …
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ΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Εκδήλωση από το ΓΕΣ στην ΛΑΕΔ
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Παρέστη επίσης πλήθος αξιωματικών εν ενεργεία
και εν αποστρατεία μετά μελών οικογένειας και
φίλων.
Την επιμέλεια και συντονισμό του προγράμματος
είχε ο Διευθυντής της ΔΕΔ.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε: προσφωνήσεις
των κ.κ Π. Καμμένου Υπουργού ΕΘΑ, των αρχηγών
ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ, του Διευθυντού της ΔΕΔ και του
Αντιστρατήγου Ιερολοχίτη Κ. Κόρκα για τη δράση
των Ειδικών Δυνάμεων και εκφώνηση πανηγυρικού
από τον κεντρικό ομιλητή Αντιστράτηγο Επίτιμο
Επιθεωρητή Στρατού κ. Χ. Φωτόπουλο, προβολή
documentary (video) για την εξέλιξη των Ειδικών
Δυνάμεων, καθώς και εμβόλιμη παρέμβαση με
θέμα: «Οι Ειδικές Δυνάμεις με τα μάτια ενός Ανθυπολοχαγού» και η εκδήλωση συνεχίστηκε με την
επίδοση τιμητικών διακρίσεων στους κ.κ Υπουργό
Εθνικής Αμύνης Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, Αντιστρατήγους ε.α. κ.κ. Κ. Κόρκα, Χ. Φωτόπουλο,
Καμπουρίδη, Τσουμή, παλαιά στελέχη των Καταδρομών μεταξύ των οποίων ο Συνταγματάρχης
ε.α. κ. Μπουϊκίδης, ο Υπλγος κ. Ζουμής και ο καταδρομέας Τιτομιχελάκης.
Στις προσφωνήσεις τους οι ανωτέρω που ήταν
σχεδόν ταυτόσημες ο κ. Κόρκας ειπε ότι μέχρι
πρότινος είχαμε μία μόνο απειλή «από Βορρά κίνδυνο» τώρα έχουμε και «εξ Ανατολών» ή μάλλον
από όλες τις κατευθύνσεις μια και πρόκειται περί
«οικονομικού πολέμου» γι’ αυτό πρέπει να επαγρυπνήσουμε. Ο κ. Καμμένος εξήρε το ήθος πολεμική αρετή αυτών που υπηρετούν στις Ειδικές
Δυνάμεις προσθέτοντας ότι «δεν παραχωρούμε
σε κανένα ούτε χιλιοστό του εδάφους μας κάνοντας
μνεία της προγραμματιζόμενης συγκρότησης Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικού Πολέμου. Ο κ. Α/ΓΕΕΘΑ
εξέφρασε τη χαρά του που βρίσκεται ανάμεσα σε
στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων αφού και ο ίδιος
προέρχεται από αυτές και οι κ.κ. Αρχηγός ΓΕΣ και
ο Διευθυντής ΔΕΔ/ΓΕΣ συνεχάρησαν τα στελέχη
για την καταβαλλόμενη από αυτά προσπάθεια
ώστε η ετοιμότητα και το αξιόμαχο επίπεδο αυτών
να βρίσκεται σ’ αυτό το αξιοζήλευτο σημείο, για

το οποίο αποσπούν τα συγχαρητήρια ημετέρων
και ξένων.
Ο Ανθυπολοχαγός κ. Αθανάσιος Ιλαρίδης τάξεως
ΣΣΕ 2016 είπε ότι όταν οι νέοι ανθυπολοχαγοί
πληροφορούνται ότι επελέγησαν για τις «καταδρομές» νοιώθουν πολύ χαρά (σ.σ.), όση ένοιωθαν
στη «νηπιακή τους ζωή» που οι γονείς χάριζαν
«ένα προσφιλές τους παιχνίδι».
Στην ομιλία του ο κεντρικός ομιλητής κ. Χ. Φωτόπουλος αναφέρθηκε στην πρώτη εμφάνιση των
καταδρομέων του Ιερού Λόχου Μέσης Ανατολής
υπό τον Χριστόδουλο Τσιγάντε, στη δομή αυτού
και αγώνες περιόδου 1942-1945 στη Βόρειο Αφρική
και νησιά Αιγαίου, στα ηθικά χαρίσματα των καταδρομέων που σφυρηλατούνται περαιτέρω κατά
την διάρκεια της υπηρεσίας τους, φιλοπατρία, αυταπάρνηση, τόλμη, σθένος, πνεύμα της ομάδος,
στοιχεία που επιπλέον αποτελούν πολλαπλασιαστή
ισχύος.
Η ομιλία του κ. Φωτόπουλου μπορούμε να πούμε
ότι περιελάμβανε 4 ενότητες:
•Συγκρότηση του Ιερού Λόχου (Σεπ. 1942), προδρόμου των Δυνάμεων Καταδρομών
•Συγκρότηση 40 ΛΟΚ (1946)και άλλων 40
•Οργάνωση 5 μοιρών καταδρομών και συμμετοχή
στις Επιχειρήσεις 1946-1949, στα βουνά, λαγκάδια,
πόλεις και χωριά της Ελλάδας (Σημείο σύνταξης:
Η 3η Μοίρα Καταδρομών του Ε. Ζαχαράκη και Παπαθανασίου έλυσε την πολιορκία της Κονίτσης
Χριστούγεννα 1947. Ο 14ος ΛΟΚ του Κόρκα με κεραυνοβόλα αντεπίθεση 12/2/1949 ανακαταλαμβάνει το δεσπόζον ύψωμα 1033 και αποτρέπει
την μετατροπή της Φλώρινας σε έδρα κυβερνήσεως
του Βουνού. Η ΙΙΙ Μεραρχία Καταδρομών 14/8/1949
ενεργεί απόβαση με φουσκωτά στην Πρέσπα και
απελευθερώνει την Χερσόνησο Πυξού. Καταδρομείς
ενεργούν αντεπιθέσεις στη Μουργκάνα 1948 και
Στράτσανη 1949).
•Συμμετοχή στις επιχειρήσεις Κύπρου 1964 Κοφίνου και 1974 Αττίλας 1 και 2
Ο διακεκριμένος ομιλητής που απέσπασε τα
θερμά συγχαρητήρια των ακροατών έκλεισε με
τα λόγια του ιδρυτού των Καταδρομών Στρατηγού
Ανδρέα Καλίνσκη «Θα πολεμήσουμε παντού».

Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη!
Η Ελλάδα μας, πότε;
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Η πατρίδα μας και η Κύπρος δέχονται την
ανηλεή οικονομική επίθεση της τρόικας-των θεσμών, που οδηγεί στη φτώχεια και την εξαθλίωση
μεγάλο μέρος του πληθυσμού τους. Επιδίωξη
των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων φαίνεται να είναι
μία νέα ρύθμιση, που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους στη νέα πολυπολική διεθνή αντιπαράθεση. Το θέμα της οριοθέτησης της ΑΟΖ αποτελεί μείζον πρόβλημα που μπορεί και μάλλον
δημιουργεί εντάσεις.
Έτσι έχουμε την Τουρκία, τα Σκόπια και την
Αλβανία να λαμβάνουν επιθετική στάση απέναντι
μας , διατηρώντας έτσι ενα πλαίσιο εντυπώσεων
που λειτουργεί σχεδόν πάντα εις βάρος μας.
Από την άλλη πλευρά οι συμμαχίες και οι συνεταιρισμοί με χώρες δεν αποτελούν παρά έγγραφες συνεργασίες και όχι αδερφικές φιλίες
που θα θέσουν άμεσα, όποια χώρα στο πλάϊ
άλλης προς υποστήριξη. Αυτό θα έπρεπε να
είναι ιδιαίτερα γνωστό στην Ελλάδα, όπου σχεδόν
σε όλη την διάρκεια της ιστορίας της, όποτε
χρειάστηκε να στηριχθεί εξολοκλήρου σε ξένες
δυνάμεις, τιμωρήθηκε μετέπειτα. Για αυτό και η
ένοπλη ισχύ της Ελλάδος πρέπει να είναι πάντα
έτοιμη στον μέγιστο αποτελεσματικό αλλά και
αυτοδύναμο βαθμό.
Καθίσταται σαφές ότι, η διεθνής γεωπολιτική
ισχύς της Ελλάδας έχει εξασθενήσει σε μεγάλο
βαθμό. Η επιθετικότητα της Τουρκίας σε επίπεδο

στρατιωτικό αλλά και συμβολικό, και οι αλυτρωτικές τάσεις των βαλκάνιων γειτόνων της
Ελλάδας που εμφανίζονται πιο έντονα από ποτέ
και τείνουν να εξελιχθούν σε κρατική πολιτική,
δεικνύουν την υποβάθμιση της γεωπολιτικής
ισχύος της Ελλάδας. Αν, μάλιστα, τα παραπάνω
γεγονότα εξεταστούν σε συνδυασμό με το σημαντικό έλλειμμα εμπιστοσύνης, ανάμεσα στην
Ελλάδα και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω των οικονομικών προβλημάτων, συμπεραίνει κανείς ότι διανύουμε
την πιο πρόσφορη περίοδο για εδαφικές διεκδικήσεις κατά του Ελληνικού Κράτους.
Οι δικές μας ευχές δεν θα μπορούσαν παρά
να ενωθούν με τις ευχές όλων των Ελλήνων για
μια καλύτερη εποχή, μια καλύτερη μοίρα, ένα
καλύτερο μέλλον.
ΕΙΘΕ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΜΑΣ,
ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ.
ΕΙΘΕ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΝΑ ΦΩΤΙΣΕΙ,
ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ,
ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΜΑΣ.
Βιβλιογραφία:
http://health.in.gr/news/various/article/?aid=1231089843
http://geopolitics.iisca.eu/?p=2550
https://olympia.gr/2012/09/10
https://powerpolitics.eu

Οι Έλληνες Stratioti
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Θα σταθώ περισσότερο στο στρατιωτικό σκέλος εκείνης της εποχής, ίσως
και λίγο πιο πριν. Τι στρατιωτική εκπαίδευση είχαν οι Έλληνες εκείνη την
εποχή που οι Τούρκοι πασάδες και οι αγάδες αλώνιζαν από άκρη σε άκρη την
υπόδουλη και ταπεινωμένη Ελλάδα;
Πώς θα μπορούσαν να τα βάλουν με την κραταιά οθωμανική αυτοκρατορία
που τον στρατό της τον έτρεμαν όλοι οι λαοί της Δύσης; Με τον τρόπο που
ήξεραν! Με τη μέθοδο των κλεφτών “πλησιάζω μυστικά και αθόρυβα, χτυπάω
και φεύγω”. Δηλαδή με την μέθοδο των ανταρτών.
Ο ανταρτοπόλεμος των Ελλήνων και η φλογερή προσπάθεια για την
ελευθερία τους, έκανε τόση εντύπωση στον δυτικό κόσμο εκείνης της εποχής,
που ακόμη και σήμερα υπάρχουν συγγράμματα και εκδίδονται βιβλία που περιλαμβάνουν εκείνο τον ελληνικό ανταρτοπόλεμο σαν ένα πρώτο παράδειγμα
διεξαγωγής ανορθόδοξου πολέμου. Αυτός ο ανταρτοπόλεμος δεν εξελίχθηκε
τυχαία. Στηρίχθηκε στην εμπειρία Ελλήνων στρατιωτικών μισθοφόρων που
υπηρετούσαν σε άλλους στρατούς εκείνης της εποχής. Ακόμη και ο οθωμανικός
στρατός συμπεριλαμβάνεται μέσα σ’αυτούς.
Οι Έλληνες στρατιώτες- μαχητές δεν εξέλειπαν ποτέ από τότε που έπεσε η
Πόλη και μετά. Παντού τους συναντάμε από τον 15ο αιώνα μέχρι και την
εποχή της Επανάστασης.
Είναι οι Έλληνες “στρατιώτες” ή όπως τους κατονόμασαν οι Λατίνοι
“stratioti”. Η αντοχή τους, το θάρρος τους, το πείσμα τους και προπαντός η
επιδεξιότητά τους στα όπλα και η τακτική τους, τους έκανε περιζήτητους μέσα
στους στρατούς της Ευρώπης και όχι μόνο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του Θωμά του Αργείτη
(Thomas of Argos) τον 15ο αιώνα που επικεφαλής ενός ελληνικού σώματος
550 ανδρών από την Πελοπόννησο, υπό τις διαταγές του βασιλιά Ερρίκου του
Η’ της Αγγλίας, πολέμησε εναντίον των Σκώτων, αλλά συμμετείχε και στη μάχη
της Βουλώνης,εναντίον των Γάλλων.
Μάλιστα στην δεύτερη περίπτωση, με την τεχνική της ενέδρας, κατόρθωσε
να εξουδετερώσει 1000 και πλέον Γάλλους, αφήνοντας στο πεδίο της μάχης
που διεξήχθη με ακόντια και σπάθες, 360 νεκρούς. Οι Έλληνες είχαν 35 νεκρούς.
Δυστυχώς ελάχιστα ιστορικά ντοκουμέντα βρέθηκαν ως τώρα για την απόλυτη
κάλυψη των αιώνων που ακολούθησαν. Η προέλευση όμως των κλεφτών και των
αρματολών της περιόδου της ελληνικής επανάστασης, κρατάει από αυτούς
τους παλιούς Έλληνες στρατιώτες, που για να ζήσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές
τους, αναγκάστηκαν να γίνουν μισθοφόροι σε ξένους στρατούς.
Εγώ θα προσθέσω μόνο μια μικρή πληροφορία στην πληθώρα όλων αυτών
που μπορεί κάποιος να διαβάσει σε ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. Πριν
από πολλά χρόνια βρέθηκα στην Αμερική εκπαιδευόμενος στους Αμερικανούς
Πεζοναύτες στο Quantico της Virginia. Εκεί μου έτυχαν 2 περιστατικά, που με
έκαναν να καταλάβω το συναίσθημα και τις εντυπώσεις των Αμερικανών για
την περίοδο της ελληνικής επανάστασης.
Η πρώτη μου έκπληξη ήταν όταν σε προγραμματισμένη επίσκεψη στο Καπιτώλειο, μέσα σε μια σειρά τοιχογραφιών, είδα και μια σκηνή με φουστανελοφόρους Έλληνες, που πολεμούσαν τους Τούρκους. Όταν ρώτησα μου απάντησε
ο ξεναγός, ότι ανήκε σε σειρά τοιχογραφιών κάποιου φημιστού ζωγράφου
τους που απεικόνιζε τους αγώνες των λαών για ελευθερία και ανεξαρτησία,
όπως έκαναν και οι ίδιοι to 1775.
Η δεύτερη έκπληξη ήταν όταν έμαθα από τους Πεζοναύτες για το “Ζήτημα
της Τρίπολης” (The Tripoli Affair) δηλαδή για τον Βερβερικό πόλεμο, το 1805.
Σε αυτή την επιχείρηση οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν μισθοφόρους στρατιώτες,
μεταξύ των οποίων και γύρω στους 40 Έλληνες με τον οπλαρχηγό τους. Μια
μάλλον άγνωστη ιστορία για πολλούς!
Την ημέρα της επετείου της μάχης θυμάμαι, είδα στην τηλεόραση και μια
ταινία που ο σκηνοθέτης έβαζε τους Έλληνες φουστανελοφόρους, να συναγωνίζονται τους Αμερικανούς πεζοναύτες στη σκοποβολή.
Τη φράση “The Tripoli Affair” την είδα για πρώτη φορά σαν ταμπέλα ενός
εστιατορίου που το είχε ένας Ελληνοαμερικανός, παλιός πολεμιστής στην
Ιταλία κατά το 2ο παγκόσμιο πόλεμο. Δυστυχώς δεν μπόρεσε ποτέ να επιστρέψει
στην πατρίδα που τόσο αγαπούσε. Έμεινε για πάντα εκεί.
Η μάχη που έδωσαν τότε οι Αμερικανοί πεζοναύτες, έμεινε ανεξήτηλη στη
μνήμη τους, πέρασε στις παραδόσεις τους με το πεζοναυτικό ύμνο “To the
shores of Tripoli” και συνδέθηκε με το ξίφος που φέρουν οι αξιωματικοί τους,
γυρτό σαν γιαταγάνι, όπως ήταν το ξίφος που έκανε δώρο ένας Μαμελούκος
Τούρκος εκπρόσωπος της οθωμανικής αυτοκρατορίας στον επικεφαλής Αμερικανό αξιωματικό.
Οι “stratioti” μετεξελιγμένοι υπήρχαν πάντα και περνούσαν από γενεά σε
γενεά.Οι Έλληνες πολεμιστές έστω και σαν μισθοφόροι υπήρχαν και ήταν
έτοιμοι όταν ωρίμασε η σκέψη για την επανάσταση! Τίποτα δεν ήταν τυχαίο
και τίποτα δεν έγινε μόνο από ενθουσιασμό!

Βιβλιογραφία
1. The war of Greek independence, 1821 to 1833
Phillips, W. Alison (Walter Alison) Έκδοση 1897. (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου
Καλιφόρνιας ΗΠΑ)
2. The Flame Of Freedom; The Greek War Of Independence, 1821 1833
David Brewer Έκδοση 2001
3. Invisible Armies: An Epic History of Guerrilla Warfare from Ancient Times to
the Present
Max Boot Έκδοση 2013
4. Naval Documents Related to the United States Wars with the Barbary Powers,
Volume V (1944) Επανέκδοση 2011
5. Η Πορεία προς την Επανάσταση του 1821. Παναγιώτη Σπυρόπουλου Ανχη
(ΜΧ) Ιστορικού ΔΙΣ. (Εργασία δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Stratioti (Τελευταία επίσκεψη 10 Μαρ 2018)
7. «STRADIOTI» Οι Προστάτες των συνόρων Χρύσα Μαλτέζου 2003
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Η απελευθέρωση της Νισύρου από τον Ιερό Λόχο
(11-12 Φεβρουαρίου 1945)

Σ

τις αρχές του 1945 η ήττα του Γ’ Ράιχ εθεωρείτο
πλέον δεδομένη από όλους τους εμπολέμους. Παρά
ταύτα, σε αρκετά νησιά του Αιγαίου εξακολουθούσαν
να παραμένουν γερμανικές μονάδες η αποχώρηση των
οποίων καθίστατο όλο και πιο αβέβαιη. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ι.Κ. Μανέτας, «ο βραδύς ρυθμός
με τον οποίον διεξήγετο μέχρι των αρχών Οκτωβρίου
[1944] η εκκένωσις της Ελλάδος υπό των γερμανικών
δυνάμεων είχεν ως αποτέλεσμα ώστε κατά την απελευθέρωσιν των Αθηνών - 12 Οκτωβρίου 1944 - να κατέχονται
ακόμη υπό του εχθρού οκτώ εκ των νήσων της Δωδεκανήσου, η Κρήτη, η Μήλος, η Λήμνος, η Θάσος και η Σαμοθράκη. Διεφαίνετο ως εκ τούτου ότι πολλαί γερμανικαί
φρουραί των νήσων του Αιγαίου θα απεκόπτοντο εκ
των υπολοίπων γερμανικών δυνάμεων αι οποίαι υπεχώρουν εξ Ελλάδος προς τα βορειοδυτικά. Η αποκοπή
αυτή ανησυχούσε πολύ την διοίκησιν του Ιερού Λόχου
και τους Βρετανούς αρμοδίους, διότι η κατάστασις
κατοχής θα παρετείνετο μέχρι της συνθηκολογήσεως
της Γερμανίας, η πραγματοποίησις της οποίας εφαίνετο
προσεγγίζουσα μεν αλλά πολύ βραδέως. Εάν αι αποκοπτώμεναι αυταί δυνάμεις παρέμενον ανενόχλητοι, θα
επεδίδοντο εις την πειρατείαν με στόχον τας ελευθέρας
νήσους του Αιγαίου… Ως εκ τούτου η διοίκησις της βρετανικής «Δυνάμεως 142» και του Ιερού Λόχου απεφάσισαν
όπως δια συνεχών παρενοχλήσεων και αποβατικών καταδρομών διακόπτουν την άνετον παραμονήν των Γερμανών επί των κατεχομένων υπ’ αυτών νήσων, με
τελικόν σκοπόν την προοδευτικήν εκκαθάρισιν της περιοχής του Αιγαίου εκ των υπολειμμάτων του αντιπάλου»1.
Μετά την απόβαση στη Νορμανδία (6 Ιουνίου 1944)
και τη μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους των αγγλοαμερικανικών δυνάμεων στη Γαλλία (και δευτερευόντως
στην Ιταλία), στα τέλη του 1944 στον χώρο του Αιγαίου
απέμεναν ως κύριες συμμαχικές μονάδες υπό τη διοίκηση
του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής η «Δύναμη 142» (που
περιλάμβανε τα κατάλοιπα των βρετανικών ειδικών δυνάμεων στο Αιγαίο και τον Ιερό Λόχο) και η «Δύναμη
281» (ουσιαστικά δηλαδή η 5η Ινδική Ταξιαρχία)2. Αυτές
επρόκειτο να αναλάβουν το κύριο βάρος των επιχειρήσεων
παρενόχλησης των γερμανικών φρουρών προκειμένου
να τις αποτρέψουν από τη λαφυραγώγηση των νησιών
και να τις εξαναγκάσουν να παραδοθούν (ταυτόχρονα
όμως έπρεπε να αποφεύγονται οι κατά το δυνατόν
άσκοπες συμμαχικές απώλειες). Ως έδρα των καταδρομικών επιχειρήσεων ορίστηκε η Σύμη, η οποία είχε απελευθερωθεί μετά από συντονισμένη ελληνοβρετανική
επιχείρηση στις 15 Ιουλίου 19443. Εκεί εγκαταστάθηκε
το «Απόσπασμα Αιγαίου» του Ιερού Λόχου, το οποίο
από τις 31 Δεκεμβρίου 1944 αποτελείτο από το 2ο Καταδρομικό Τμήμα της Α’ Μοίρας, με επικεφαλής τον αντισυνταγματάρχη Τρύφωνα Τριανταφυλλάκο4. Το Τμήμα
αυτό ενισχύθηκε τις επόμενες εβδομάδες από 31 Ιερολοχίτες και μία διμοιρία της Β’ Μοίρας υπό τον υπολοχαγό
Απ. Ζαλαχώρη.
Η απόφαση για την καταδρομή
Την περίοδο 3-6 Φεβρουαρίου το αρχηγείο της Σύμης
έστειλε αναγνωριστικές περιπόλους Ιερολοχιτών στην
Τήλο, τη Χάλκη και τη Νίσυρο. Στις 11 Φεβρουαρίου η
περίπολος της Νισύρου ανέφερε με επείγον σήμα ότι
στο χωριό Πάλοι, στη βόρεια πλευρά του νησιού, είχαν
αποβιβαστεί περίπου 30-38 Γερμανοί με πρόθεση τη
συγκέντρωση τροφίμων, των οποίων όμως το πλοιάριο
είχε βυθιστεί από βρετανικό αεροπλάνο. Επίσης, άλλοι
40 Γερμανοί είχαν γίνει αντιληπτοί στο χωριό Μανδράκι,
στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού.
Οι πληροφορίες αυτές προκάλεσαν ανησυχία, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η αποστολή ενός αποσπάσματος
προκειμένου να εκκαθαριστεί το νησί από την εχθρική
παρουσία. Στο απόσπασμα αυτό (που τελούσε υπό τη
γενική διοίκηση του αντισυνταγματάρχη Τριανταφυλλάκου) συμμετείχαν 110 άνδρες του Ιερού Λόχου υπό τους
υπολοχαγούς Χατζηευαγγέλου και Ζαλαχώρη, ενώ το
συγκροτούσαν δύο διμοιρίες καταδρομέων υποστηριζόμενες από μια διμοιρία πολυβόλων, ομάδα όλμων και
τμήμα διαβιβαστών. Στην αποστολή συμμετείχαν επίσης
τέσσερεις Βρετανοί. Σε περίπτωση κατά την οποία οι
αποβατικές δυνάμεις θα αντιμετώπιζαν ισχυρή αντίσταση,
προβλεπόταν η ενίσχυσή τους με έναν λόχο της ινδικής
ταξιαρχίας υπό τον διοικητή της, ο οποίος και θα αναλάμβανε τη γενική διεύθυνση της επιχείρησης5.

Γράφει ο Νίκος Νικολούδης
Διδάκτωρ Ιστορίας Πανεπιστημίου Λονδίνου
και Επίτιμο μέλος της Λέσχης Καταδρομέων
και Ιερολοχιτών
Σε αυτό τη σημείο αξίζει να επισημανθεί ότι η Νίσυρος
είχε προσελκύσει και παλαιότερα το συμμαχικό ενδιαφέρον. Δύο περίπολοι της SBS είχαν σταθμεύσει στο
νησί στις αρχές του 1944 και στις 6 Απριλίου του ίδιου
έτους, αντίστοιχα. Σκοπός της τετραμελούς δεύτερης
περιπόλου ήταν ο ακριβής εντοπισμός των παράκτιων
οχυρώσεων των Γερμανών και η αιχμαλωσία κάποιου
στρατιώτη προκειμένου να ανακριθεί. Ο δεύτερος στόχος
όμως δεν επιτεύχθηκε, καθώς το κρησφύγετο των Βρετανών εντοπίστηκε νωρίς το επόμενο πρωί και η περίπολος αναγκάστηκε να αποχωρήσει εσπευσμένα6.
Το απόσπασμα του Ιερού Λόχου επιβιβάστηκε σε ένα
αποβατικό σκάφος και αναχώρησε από τη Σύμη στις
1.30 το μεσημέρι της 11ης Φεβρουαρίου συνοδευόμενο
από τον Νισύριο ιδιώτη Κοντοβέρο που γνώριζε τη διαμόρφωση του νησιού. Καθ’ οδόν οι επικεφαλής του αποσπάσματος πραγματοποίησαν ορισμένες αλλαγές στο
σχέδιο της καταδρομής για να ενισχύσουν τις πιθανότητες
επιτυχίας της. Αποφάσισαν δηλαδή να αποβιβαστούν

τις βραδινές αντί για τις απογευματινές ώρες, αφενός
μεν επειδή ούτως ή άλλως δεν θα είχαν επαρκή χρόνο
για να πραγματοποιήσουν αναγνώριση του χώρου, αφετέρου δε για να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα να
γίνουν αντιληπτοί από τους Γερμανούς.
Παράλληλα αποφάσισαν να μην αποβιβαστούν στο
Μανδράκι, λόγω της εκεί παρουσίας Γερμανών, αλλά
βόρεια του ακρωτηρίου Κατσούνι (που βρίσκεται στη
βορειοανατολική πλευρά του νησιού), με πρόθεση να
κατευθυνθούν στη συνέχεια στο ημιορεινό χωριό Εμπορειός, στο εσωτερικό, απ’ όπου θα μπορούσαν να κατοπτεύσουν τις κινήσεις των Γερμανών και να λάβουν πληροφορίες γι’ αυτούς από τους κατοίκους. Προτού οριστικοποιήσουν το νέο σχέδιο ενημέρωσαν το αρχηγείο
της «Δύναμης 142» για να το γνωστοποιήσει με τη σειρά
του σε ένα βρετανικό αντιτορπιλλικό που περιπολούσε
ανοικτά της Νισύρου7.
Η μάχη στον Εμπορειό
Πράγματι, η απόβαση άρχισε στις 8.00 το βράδυ και,
υπό την κάλυψη της διμοιρίας του υπολοχαγού Χατζηευαγγέλου, οι πρώτοι κατάφορτοι Ιερολοχίτες κατευθύνθηκαν προς τον Εμπορείο στις 9.30, αφού προηγουμένως άφησαν τα τρόφιμα και τα περισσότερα πυρομαχικά που μετέφεραν στην παραλία, υπό τη φύλαξη
του υπολοχαγού Ψωμόπουλου και δύο οπλιτών. Μετά
από δύσκολη πορεία σε αμμώδες ανηφορικό έδαφος,
στάθμευσαν στις 2.30 της 12ης Φεβρουαρίου σε απόσταση
περίπου 500 μέτρων νοτιοανατολικά του χωριού. Εκεί η
αναγνωριστική περίπολος υπό τον υπολοχαγό Γ. Καραγιάννη πληροφορήθηκε από τη σύζυγο του καφετζή ότι
στο καφενείο του χωριού διανυκτέρευε μια ομάδα
περίπου είκοσι Γερμανών που παρέμεναν άγρυπνοι για
τον φόβο ενδεχόμενου αιφνιδιασμού τους από νυκτερινή
επίθεση. Γερμανοί βρίσκονταν και στους Πάλους, όπως
και το Μανδράκι, αλλά ο ακριβής αριθμός τους ήταν
άγνωστος Με βάση λοιπόν τα νέα δεδομένα αποφασίστηκε να εκκαθαριστεί πρώτα ο Εμπορειός και στη συνέχεια να πραγματοποιηθούν επιθέσεις στους Πάλους

και το Μανδράκι. Έως τις 4.00 το πρωί είχαν προωθηθεί
στις θέσεις τους οι ομάδες εφόδου, η βάση πυρός και οι
εφεδρείες, ενώ η διμοιρία κρούσης υπό τον υπολοχαγό
Χατζηευαγγέλου προσέγγιζε το καφενείο. Την προετοιμασία της επίθεσης περιγράφει παραστατικά ο δημοσιογράφος Γ. Ρούσσος στην 7η συνέχεια του αφηγήματός
του για την ιστορία του Ιερού Λόχου, υπό τον τίτλο «Ταξιαρχία καταδρομών», που δημοσιεύτηκε σε συνέχειες
στην εφημερίδα Εμπρός αμέσως μετά τη λήξη του Πολέμου: «Η ομάδα κρούσεως – εικοσιτέσσερις τον αριθμό
γιατί οι άλλοι δεκάξι θα σταθούν μακρύτερα – καταστρώνει
και τις τελευταίες λεπτομέρειες και ξεκινά. Από το σπίτι
του καφετζή έως το καφενείο η απόστασις είναι 80-90
μέτρα. Έ, λοιπόν, για να φθάσουν έως εκεί κάνουν τρία
τέταρτα ακριβώς. Βγάζουν τα παπούτσια τους και βαδίζουνε ξυπόλητοι. Κάθε βήμα στέκονται και αφουγκράζονται. Πρέπει να φθάσουν στα δέκα μέτρα από τον
καφενέ χωρίς να ακουσθεί ούτε ένα κιχ γιατί […] το παν
στα εγχειρήματα των κομάντος είναι ο αιφνιδιασμός.
Ύστερα από λίγα μέτρα πηδούν μες στα χωράφια οι
πολυβολητές και φεύγουν δεξιά κι αριστερά. Θα πάνε
να πιάσουν άλλες θέσεις, όπου θα στήσουνε τα πολυβόλα
τους. Από κει, από τρία διάφορα σημεία, θα υποστηρίξουνε την έφοδο της κυρίως ομάδος κρούσεως. Αυτοί
που απομένουν, δεκαπέντε όλοι κι όλοι, αποτελούνε
ακριβώς την ομάδα εφόδου που στους ώμους της θα
πέσει όλο το βάρος. Επικεφαλής της είναι ο υπολοχαγός
Χατζηευαγγέλου, ένα παλληκάρι από τα καλύτερα του
Λόχου, στρατιώτης που τον έκλαψαν πολύ». Ο Μανέτας
διευκρινίζει περισσότερο τη διάταξη μάχης του αποσπάσματος του Ιερού Λόχου: «Ως βάσις πυρός εχρησιμοποιήθη ανά μία ομάς πολυβόλων και όλμων, με αποστολήν την απαγόρευσιν της βορείας και βορειοδυτικής
εξόδου του χωρίου. Έν εισέτι οπλοπολυβόλον και ένας
όλμος 2”, από της κατευθύνσεως της οδού ΕμπορειόΝικιά. Εις μίαν ομάδα της διμοιρίας Ζαλαχώρη ανετέθη η
αποστολή της απαγορεύσεως εξόδου των Γερμανών εκ
του χωρίου κατά την επίθεσιν και την ενδεχομένην ενίσχυσιν τούτων εκ Πάλου [sic]. Η υπόλοιπος δύναμις
παρέμεινεν ως εφεδρεία του αποσπάσματος. Ο Σταθμός
Διοικήσεως εγκατεστάθη επί της αυτής τοποθεσίας και
την 04.00 ώ. η επιθετική δύναμις των τμημάτων είχε περατωθεί. Η έφοδος ήρχισε την 06.00 ώ. με ταυτόχρονα
πυρά βάσεως προς τας εξόδους του χωρίου»8.
Σύμφωνα με την περιγραφή του Ρούσσου, βασισμένη
στην προφορική κατάθεση ενός ανθυπολοχαγού του
αποσπάσματος που διενήργησε την επίθεση, λίγο πριν
την έναρξη των εχθροπραξιών οι Ιερολοχίτες έγιναν αντιληπτοί από δύο γυναίκες που βγήκαν από τα σπίτια
τους για να τους προϋπαντήσουν και με δυσκολία πείστηκαν να παραμείνουν σιωπηλές για να μην προδώσουν
το εγχείρημα από τον ενθουσιασμό τους9!
Οι Ιερολοχίτες της δύναμης κρούσης κατόρθωσαν να
προσεγγίσουν το καφενείο χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.
Παρά την αιφνιδιαστική τους επίθεση όμως συνάντησαν
σκληρή αντίσταση. Τη λύση ανέλαβε τότε να δώσει μια
μικρή ομάδα πέντε ανδρών: τριών υπαξιωματικών, ενός
ανθυπολοχαγού και του υπολοχαγού Χατζηευαγγέλου,
που κατόρθωσαν να καλυφθούν στον εξωτερικό τοίχο.
Από εκεί οι δύο αξιωματικοί σύρθηκαν προσεκτικά έως
τις δύο πλευρές της εισόδου του καφενείου. Τη συνέχεια
περιγράφει παραστατικά ο Ρούσσος: «Για λίγα δευτερόλεπτα οι δύο αξιωματικοί μένουνε κολλημένοι πάνω
στον τοίχο, δεξιά κι αριστερά από την πόρτα, με τα
νώτα προς τον εχθρό και με μέτωπο προς τους συναδέλφους των. Τα πολυβόλα των Ιερολοχιτών εντείνουν
το μπαράζ […] Ξάφνου σε ένα νεύμα του Χατζηευαγγέλου
βουβαίνονται απότομα τα πολυβόλα των Ιερολοχιτών.
Κι ευθύς οι δύο αξιωματικοί κάνουν μια στροφή, ένα
σάλτο – δεξιά ο ένας και αριστερά ο άλλος – και ορμούν
μέσα στον καφενέ. Δεν στέκονται μπροστά στην πόρτα
αλλά με την ίδια ευλυγισία κάνουν δεύτερο πήδημα δεξιά
ο ένας και αριστερά ο άλλος για να μπερδέψουνε τους
Γερμανούς. Στο μεταξύ αυτό από τα πολυβόλα τους
έχουνε φύγει αμέτρητα βλήματα. Κάμποσοι από τους
Γερμανούς, λαβωμένοι κυλιούνται κατά γης ουρλιάζοντας.
Άλλοι έχουνε χτυπηθεί καίρια και επέσανε χωρίς να
βγάλουνε ούτε μιλιά. Οι υπόλοιποι τα έχουν χάσει. Σαν
να βρίσκονται σε αμηχανία φρικτή.
-Έντε χοχ (ψηλά τα χέρια), φωνάζουν άγρια οι δύο
αξιωματικοί.

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Μέσα στο μισόθαμπο διακρίνονται μερικά χέρια που
πράγματι υψώνονται πειθήνια. Βέβαια όλα αυτά μέσα
σ’ ένα δευτερόλεπτο.
-Έντε χοχ, ξαναφωνάζουν πιο αγριεμένοι ο Χατζηευαγγέλου και ο συνάδελφός του.
-Γιαβόλ, γιαβόλ, ακούονται πνιχτές φωνές.
Ένας όμως, ένα σκυλί μονάχο, ρίχνει μια ριπή πάνω
στον Χατζηευαγγέλου. Το άμοιρο παλληκάρι πέφτει σαν
θερισμένο στάχυ, ενώ την ίδια στιγμή πέφτει και ο
φονιάς του γαζωμένος από ριπή του ανθυπολοχαγού»10.
Μολονότι η συμπλοκή διήρκεσε ακόμη μερικά δευτερόλεπτα, οι επιζώντες Γερμανοί δεν άργησαν να παραδοθούν. Συνολικά, η σύγκρουση διήρκεσε μόλις 15 λεπτά,
με απώλειες για τους Γερμανούς επτά νεκρούς (έναν
αξιωματικό και έξι οπλίτες), οκτώ τραυματίες οπλίτες
και 20 αιχμαλώτους (από τους οποίους ο ένας ήταν
αξιωματικός). Ορισμένοι Γερμανοί που κατάφεραν αρχικά
να διαφύγουν από τον Εμπορειό συνελήφθησαν αργότερα
από την εφεδρική ομάδα που τους καταδίωξε, ενώ τρεις
που απομακρύνθηκαν από τους Πάλους το ίδιο βράδυ
με μια βάρκα αιχμαλωτίστηκαν από ένα αποβατικό σκάφος LCI.
Περίπου δύο ώρες μετά την εκκαθάριση του Εμπορειού,
στις 8.00 το πρωί, το τμήμα που διενήργησε την επίθεση
κατέλαβε αμυντικές θέσεις στις πλαγιές βόρεια του
χωριού έως ότι αποσαφηνιστεί εντελώς η κατάσταση.
Παράλληλα, η διμοιρία Ζαλαχώρη πραγματοποίησε αναγνώριση στην περιοχή των Πάλων χάρη στην οποία
αποκαλύφθηκε ότι εκεί δεν υπήρχαν Γερμανοί. Την ίδια
πληροφορία έδωσαν και προκειμένου για το Μανδράκι
κάτοικοί του που έσπευσαν να συναντήσουν τους Ιερολοχίτες. Έτσι, το σύνολο της αποβατικής δύναμης και
των αιχμαλώτων κατευθύνθηκε στους Πάλους, απ’ όπου
ειδοποιήθηκε το βρετανικό αντιτορπιλικό που περιπολούσε ανοικτά του νησιού να παραλάβει τους τραυματίες
και τους αιχμαλώτους. Παράλληλα, τα εφόδια και τα
πυρομαχικά της αποστολής που είχαν αφεθεί στην παραλία μεταφέρθηκαν στο εσωτερικό.
Στις 2.30 το μεσημέρι της 12ης Φεβρουαρίου το απόσπασμα του Ιερού Λόχου αναχώρησε από τη Νίσυρο με
το αποβατικό σκάφος LCI 264. Στο νησί παρέμεινε η
παλιά περίπολος ενισχυμένη με δύο ακόμη Ιερολοχίτες
οπλισμένους με ένα οπλοπολυβόλο στους οποίους ανατέθηκε η αποστολή της αναζήτησης και σύλληψης τυχόν
διαφυγόντων Γερμανών. Παράλληλα, πέντε γερμανικά
τυφέκια παραδόθηκαν σε ισάριθμους Νισύριους που
συνεργάζονταν με τους Ιερολοχίτες11.
Ο ηρωικός Υπολοχαγός Ευάγγελος Χατζηευαγγέλου
Η επιτυχία της καταδρομικής επιχείρησης του Ιερού
Λόχου είχε ως αποτέλεσμα την προσθήκη της Νισύρου
στα απελευθερωμένα νησιά του Αιγαίου. Μέχρι το τέλος
του Πολέμου, τρεις μήνες αργότερα, κανένας Γερμανός
δεν επανεμφανίστηκε στο νησί. Για τον Ιερό Λόχο όμως
το τίμημα ήταν βαρύ. Παρότι εκ πρώτης όψεως ο
θάνατος ενός αξιωματικού και ο ελαφρύς τραυματισμός
ενός άλλου (του ανθυπολοχαγού Μπουρδάκου) δεν μπορούν να συγκριθούν με τις απώλειες των Γερμανών, ο
υπολοχαγός Χατζηευαγγέλου είχε διακριθεί ως ένας από
τους πιο ενθουσιώδεις και ικανούς νεώτερους αξιωματικούς του Ιερού Λόχου, γεγονός που επιβεβαιώνεται από
όλες τις σύγχρονες με τα γεγονότα μαρτυρίες. Σύμφωνα

με τον Μανέτα, «ο απολογισμός
εκ της μάχης καίτοι καρποφόρος
έναντι του εχθρού, ήτο πολύ
σκληρός δια τους Ιερολοχίτας,
διότι εφονεύθη ένας λαμπρός
πολεμιστής και άριστος αξιωματικός, ο υπολοχαγός Χατζηευαγγέλου Ευάγγελος ηγούμενος των
ανδρών της διμοιρίας του, ως
πάντοτε κατά την έφοδον»12. Ο
τότε υπολοχαγός Ευστράτιος Βαβαρούτσος, που ανέλαβε τη διοίκηση της διμοιρίας εφόδου μετά
τον θάνατο του Χατζηευαγγέλου, τον χαρακτήρισε «έναν
πολύ καλό αξιωματικό, της τάξεως του 1937»13. Πιο
αναλυτικός από όλους, ο Ρούσσος κάνοντας έναν απολογισμό της μάχης σχολιάζει τον θάνατό του με τα παρακάτω λόγια: «Από τους δικούς μας σκοτωμένος μόνο
ο Χατζηευαγγέλου. Αλλά στέκει εδώ η λέξη «μόνο» την
οποία φέρνει στα χείλη αυτομάτως η σύγκρισις με τις
απώλειες των Γερμανών; Ο θάνατος του υπολοχαγού
αυτού ήτανε μια απώλεια αληθινά τόσο μεγάλη για την
πατρίδα και για τον Ιερό Λόχο όσο ήταν και για την χαροκαμένη μάνα του»14. Αλλού προσθέτει τα εξής: «Θυμάμαι
ένα μνημόσυνο που του έκαναν στη Χίο προ δύο μηνών.
Απ’ το στασίδι όπου είχα τρυπώσει κοίταζα τους Ιερολοχίτες που είχανε γεμίσει την εκκλησία, αμίλητοι βάρυθμοι. Τους κοίταζα στα μάτια όταν ο ταγματάρχης
τους, στητός, μπροστά στο κενοτάφιο, μιλούσε για το

Τάφος Ε. Χατζηευαγγέλου (Εμπορειός Νισύρου)
παλληκάρι κι αγωνίζονταν να συγκρατήσει κάποια
υποψία λυγμού που ετρεμόπαιζε μες στη φωνή, μια
φωνή τραχειά, συνηθισμένη σε κοφτά πολεμικά παραγγέλματα. Και είδα τα βλέμματα όλων εκείνων των πολεμιστών που είχανε δει πολλές φορές τον Χάρο και στο
Αιγαίο και στην Τύνιδα και στην σκληρή έρημο και στην
Αλβανία και στο Ρούπελ και στη Μικρασία μερικοί, τα
είδα να υγραίνονται από συγκίνηση.
-Δεν ξέρεις - μου είπε κάποιος - τι λεβέντης ήτανε ο
υπολοχαγός αυτός. Κι ατρόμητος κι όσο παίρνει πιο καταρτισμένος αξιωματικός. Θα γίνονταν ένας από τους
λίγους ηγήτορας στρατού. Και με τι κέφι έκανε τον
πόλεμο. Έπεφτε σαν αφηνιασμένος μες στα όλα, λες
και δεν υπήρχε γι’ αυτόν φόβος, δισταγμός. Όσο τον
κοίταζα τόσο μου καρφωνότανε στο νου η αλλόκοτη
ιδέα ότι θα ήταν λιγοστές οι μέρες του. Στο μέτωπό του,
στη μορφή του, ήταν γραμμένος, ενόμιζες, γρήγορος
χαμός του. Ύστερα από κάθε εγχείρημα λέγαμε μερικοί:

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΛΚΙ

Τ

ην 27 Ιανουαρίου 2018, έλαβε χώρα η καθιερωμένη τελετή
της Κοπής της Βασιλόπιτας και η συνεστίαση των Μελών
και Φίλων της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο κοσμικό κέντρο «Νάρκισσος» στο
Μαρούσι.
Την βασιλόπιτα ευλόγησε ο Αιδεσιμολογιώτατος Ταξίαρχος
(Θ) ε.α. κ. Γεώργιος Αποστολακίδης.
Στην τελετή παρέστησαν από πλευράς εν ενεργεία Αξιωματικών, ο Επιτελάρχης του ΓΕΣ, ο Διοικητής της ΑΣΔΕΝ, ο
Δντής ΓΕΣ/ΔΕΔ και ο Δκτής της 13 ΔΕΕ, προσκεκλημένοι
της Λέσχης.
Παρέστησαν επί πλέον, επίτιμοι Α/ΓΕΣ και Δντές ΓΕΣ/ΔΕΔ
και Σχηματισμών Ειδικών Δυνάμεων. Την ΕΑΑΣ εκπροσώπησε
ο Αντιπρόεδρός της και τους ΠΕΑΠΑ και ΣΑΑΥΣ, οι
Πρόεδροί τους.
Για μια ακόμα φορά αποδείχθηκε ότι η αγάπη προς την
Πατρίδα και ο Όρκος υπό την σκέπη της Σημαίας έχουν σφυρηλατήσει τον ιερό δεσμό του πράσινου μπερέ, ο οποίος
κρατάει την «οικογένεια» ενωμένη.
Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν ο ηλικίας 98 ετών Ιερολοχίτης

Στρατηγός κ. Κόρκας και Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές και
Πεζοναύτες οι οποίοι απολύθηκαν τους τελευταίους μήνες,
μαζί με τις οικογένειες και τους φίλους και συναντήθηκαν με
τα Μόνιμα στελέχη, Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς των
Ειδικών Δυνάμεων οι οποίοι τους εκπαίδευσαν κατά την
διάρκεια της θητείας τους, τους εμφύσησαν το πνεύμα των
Καταδρομών, τους χαλύβδωσαν το σώμα και τους ρίζωσαν
στην ψυχή την λατρεία για τον πράσινο μπερέ και την πίστη
στον αγώνα μέχρι την τελική νίκη.

«Την γλύτωσε και τούτη τη φορά ο Χατζηευαγγέλου».
Τέτοιος ήταν ο νέος που έβαψε με το αίμα του το
χώμα της Νισύρου τη νύχτα εκείνη τη γεμάτη δόξα και
πόλεμο»15.
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Βιβλιοπαρουσίαση
OI KATAΔΡOMEIΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΤΤΙΛΑ
Με την υποστήριξη του ΓΕΣ,
εκδόθηκαν από το ΤΥΕΣ (Τυπογραφείο Στρατού) τα Πρακτικά
της Ημερίδας Ειδικών Δυνάμεων
που οργανώθηκε από τη Λέσχη
Καταδρομέων και Ιερολοχιτών,
τον Νοέμβριο του 2016, στο
Πολεμικό Μουσείο Αθηνών.
Είναι ένα βιβλίο μοναδικό,
αφού σ' αυτό έχουν αποτυπωθεί όλες οι ομιλίες και συζητήσεις ομιλητών και
παρισταμένων, που αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα τα
οποία ακούσθηκαν για πρώτη φορά δημόσια. Οι ενδιαφερόμενοι, διαθέτοντας μια μικρή οικονομική ενίσχυση προς
τη Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών ώστε να καλυφθούν
τα έξοδα της έκδοσης, μπορούν να το προμηθευτούν από τα
γραφεία της ή με ταχυδρομείο, αφού αναλάβουν τα έξοδα
μεταφοράς.
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Δραστηριότητες
•Επίσκεψη διατελεσάντων Διοικητών
στην Σχολή Αλεξιπτωτιστών
Την 13η Δεκεμβρίου 2017, επισκέφθηκαν την Σχολή
Αλεξιπτωτιστών κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητού αυτής,
οι διατελέσαντες Διοικητές της Σχολής. Το πρόγραμμα
περιελάμβανε καλωσόρισμα από τον Στρατηγό Διευθυντή
της ΔΕΔ, ενημέρωση από τον Διοικητή της ΣΧΑΛ, περιήγηση
των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων και γεύμα στη ΛΑΦ
Ασπροπύργου. Από την Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών
συμμετείχε στην εκδήλωση, ο Αντιπρόεδρος Ταξχος ε.α. κ.
Αθανάσιος Πουλάκης, Διοικητής της ΣΧΑΛ την περίοδο
1996-1998.

την συμπλήρωση 69 ετών από την μάχη του Αγίου Βασιλείου
Λεωνιδίου (20/1/1949). Η σεμνή τελετή ολοκληρώθηκε
με ομιλίες και καταθέσεις στεφάνων.
Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών εκπροσωπήθηκε,
όπως κάθε χρόνο, από τμήμα Καταδρομέων με την Ελληνική
Σημαία και το λάβαρό της. Την κατάθεση στεφάνου στο
μνημείο πεσόντων στο μύλο στην είσοδο της πόλεως
έκανε ο Εφ. Λοχίας (ΚΔ) Παπαδάκης Ιωάννης, μέλος του
ΔΣ.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν μεταξύ εκτός των τοπικών
αρχών, η κυρία Αικατερίνη Παπαθανασίου, σύζυγος του
αείμνηστου Στρατηγού, τότε Δκτού της Γ’ ΜΚ που συμμετείχε
στις επιχειρήσεις.
Καθ όλη την διάρκεια της εκδηλώσεως υπήρχε διάχυτο
ένα πολύ φιλικό και θερμό κλίμα προς την αντιπροσωπεία
της Λέσχης.

•75 έτη του Ιερού Λόχου στην ΛΑΦΘ

Από αριστερά προς τα δεξιά:
Υπτγος ε.α. Κ. Παπαβλασόπουλος, Αντγος ε.α. Χ. Καρυώτης,
Δντής ΔΕΔ, Υπτγος ε.α Ε. Σαβράμης, Δκτής ΣΧΑΛ,
Αντγος ε.α. Κ. Καραβάς, Αντγος ε.α. Β. Δερμεντζίδης,
Σχης ε.α. Γ. Πανουργιάς, Ταξχος ε.α. Α. Πουλάκης,
Αντγος ε.α Κ. Πιλάλης

•Γενική Συνέλευση και Κοπή Πίτας του
Συνδέσμου Ελλήνων Βατραχανθρώπων
Την Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε η
ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελλήνων Βατραχανθρώπων στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος
Ακολούθησε η ευλογία της πίτας από εκπρόσωπο της
Ιεράς Μητρόπολης Πειραιά, η κοπή της πίτας από τον
Πρόεδρο του Συνδέσμου Αρχιπλοίαρχο ε.α. κ. Αλέξανδρο
Παλατιανό και η βράβευση μελών, φίλων και προσώπων,
που προσέφεραν στους Βατραχανθρώπους και στον Ελληνισμό.

Την 24 Ιαν 2018, στην ΛΑΦ Θεσσαλονίκης, έλαβε χώρα η
επαναληπτική εκδήλωση για τα 75 έτη του Ιερού Λόχου
με μέριμνα της 13 ΔΕΕ, με κύριο ομιλητή τον Ιερολοχίτη
Στρατηγό κ. Κωννο Κόρκα, παρουσία του κ. Α/ΓΕΣ και του
Δκτού του Γ’ ΣΣ. Στο πλαίσιο των ενημερωτικών ομιλιών,
την πρωτοβουλία και προτροπή για τις οποίες έχει αναλάβει
από το 2017 η Λέσχη σε συνεργασία με την Ιεραρχία, ο
Στρατηγός έκανε ομιλίες στους σπουδαστές και των προσωπικό των ΑΔΙΣΠΟ και ΣΔΙΕΠ στη Θεσσαλονίκη και στο
προσωπικό του Δ’ ΣΣ στην Ξάνθη, την 22 και 23 Ιαν 2018
αντίστοιχα.

Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 τελέσθηκε η επιμνημόσυνη δέηση στον ναό της πόλεως του Λεωνιδίου για

•Εορτασμός για τα 190 χρόνια της
Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων
Παρουσία της πολιτικής, πολιτειακής και στρατιωτικής
ηγεσίας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12ης Φεβρουαρίου
2018, η τελετή έναρξης των εορτασμών για τα 190 χρόνια

Την 25 Ιαν 2018 στην εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας
της ΠΕΑΠΑ, με την οποία η Λέσχη συστεγάζεται, παρέστησαν
ο Πρόεδρος της Λέσχης Αντγος ε.α. κ. Νικόλαος Λάζαρης
και το μέλος του ΔΣ, Σχης ε.α κ. Ευάγγελος Γατσούλης.

•Τελετή εορτασμού 60 ετών από την
ίδρυση της Σχολής Υποβρυχίων
Καταστροφών (ΣΥΚ)
Την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018, εορτάσθηκε η 60η
επέτειος από την ίδρυση της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών (ΣΥΚ) του Πολεμικού Ναυτικού, στις εγκαταστάσεις
της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ), στο Ναυτικό
Οχυρό Σκαραμαγκά, όπου 700 βατραχάνθρωποι, παλιοί και
νέοι, εν ενεργεία, απόστρατοι και έφεδροι, ενωμένοι, όλοι
μαζί σαν μία γροθιά, βρέθηκαν στον τόπο, που τους
άνδρωσε και έψησε τις νεανικές τους ψυχές, στις ανώτερες
θερμοκρασίες της φιλοπατρίας, της αρετής, της συντροφικότητας, της ελευθερίας.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας
κ. Πάνος Καμμένος, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ο Αρχηγός ΓΕΝ, ο

της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ). Την έναρξη των
εορταστικών εκδηλώσεων κήρυξε ο Διοικητής της ΣΣΕ Υποστράτηγος κ. Χαράλαμπος Λαλούσης, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου, του αναπληρωτή
υπουργού κ. Δημήτρη Βίτσα, του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Αντιναύαρχου κ. Ευάγγελου Αποστολάκη, του Αρχηγού ΓΕΣ
Αντιστρατήγου κ. Αλκιβιάδη Στεφανή. Παραβρέθηκαν ε.ε.
και ε.α. στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων
Ασφαλείας, το Δ.Σ της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών
με τους Αντιπρόεδρο αυτής Ταξχο ε.α. κ. Αθανάσιο Πουλάκη
και Γενικό Γραμματέα Ταξχο ε.α. κ.Ιωάννη Τζιάκη και Ευέλπιδες.
H εκδήλωση ήταν αντάξια της Ιστορίας της Σχολής, του
αρχαιότερου εκπαιδευτικού ιδρύματος της νεώτερης ιστορίας
της Ελλάδας, που συνεχίζει να εκπληρώνει απόλυτα αυτό
που όρισε ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας, Ιωάννης
Καποδίστριας για τους Ευέλπιδες: «Καλή Ελπίδα του
Έθνους».

•Επιμνημόσυνη δέηση αειμνήστου
Στρατηγού Γεωργίου Καρούσου

Αρχηγός ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ο Αρχηγός Στόλου, εκπρόσωποι του
Στρατού Ξηράς του ΓΕΕΘΑ και του ΓΕΣ, στελέχη εν ενεργεία
και εν αποστρατεία καθώς και έφεδροι απόφοιτοι της ΣΥΚ.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν εν αποστρατεία
στελέχη απόφοιτοι της σχολής, οι οποίοι με την προσφορά
τους συνετέλεσαν καθοριστικά στην αναβάθμιση και εξέλιξη
τόσο της ΣΥΚ όσο και της ΔΥΚ, καθώς και ο πρώτος Έλληνας
υποβρύχιος καταστροφέας, που αποφοίτησε από την αντίστοιχη σχολή των ΗΠΑ.
Στην εκδήλωση παρέστηκαν ως καλεσμένοι ο Αντιπρόεδρος της Λέσχης Ταξχος ε.α. κ. Αθανάσιος Πουλάκης και
άλλα μέλη της Λέσχης.

•Γενική Συνέλευση «Κομμάντος-74»
Κατάθεση στεφάνου Λέσχης Kαταδρομέων και Iερολοχιτών

O Δήμος Παπάγου - Χολαργού την Κυριακή 28 Ιανουαρίου
2018, στο Αμφιθέατρο «Μ. Θεοδωράκης», πραγματοποίησε
εκδήλωση μνήμης και τιμής προς τους πεσόντες στα Ίμια
το 1996, τον Αντιπλοίαρχο Χριστόδουλο Καραθανάση, τον
Αντιπλοίαρχο Παναγιώτη Βλαχάκο και τον Σημαιοφόρο
Έκτορα Γιαλοψό.
Η εκδήλωση περιελάμβανε χαιρετισμούς Δημάρχου Κοσμήτορα και άλλων, ομιλία του μέλους της Λέσχης
Αντγου ε.α. κ. Ιωάννη Κρασσά, προβολή ντοκυμαντέρ με
σχολιασμό από τον π. Υπουργό κ. Αργύρη Ντινόπουλο και
τραγούδια με συνοδεία πιάνου από την μικτή χορωδία του
Δήμου.
Στην εκδήλωση παρέστηκαν από το Δ.Σ της Λέσχης ο
Αντιπρόεδρος Ταξχος ε.α. κ. Αθανάσιος Πουλάκης και ο
Εφ. Ανθλγός κ. Γεώργιος Φιλόσοφος καθώς επίσης και
άλλα μέλη της Λέσχης.

•Κοπή της βασιλόπιτας της ΠΕΑΠΑ

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η ιεραρχία
του ΓΕΕΘΑ, του ΓΕΣ, του ΓΕΝ, εκπρόσωποι των ΟΤΑ α΄
και β’ βαθμού και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εν
ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη του Στρατού Ξηράς
και του Πολεμικού Ναυτικού, έφεδροι Βατραχάνθρωποι
και μέλη των οικογενειών τους και τέλος φίλοι του Συνδέσμου.
Την Λέσχη εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος αυτής Ταξχος
ε.α κ. Αθανάσιος Πουλάκης.

•Εκδήλωση Λεωνιδίου 2018

•Εκδήλωση στη μνήμη
των πεσόντων στα Ίμια

Την 28 Ιαν 2018 στην Γενική Συνέλευση και εκδήλωση
κοπής της Βασιλόπιτας του Συλλόγου «Κομάντος – 74» την
Λέσχη εκπροσώπησε ο Σχης ε.α. κ. Πλάτων Κολοκοτρώνης.

Tην 23 Φεβρουαρίου 2018,
ημέρα Παρασκευή και ώρα
12.00, στο νεκροταφείο Παπάγου με την συμπλήρωση
13
χρόνων από τον
θάνατο του αειμνήστου Στρατηγού Γεωργίου
Καρούσου, πραγματοποιήθηκε
επιμνημόσυνη
δέηση στο μνήμα του, πρωτοστατούντος του Αιδεσιμολογιώτατου Ταξχου
(Θ) ε.α. κ. Γεωργίου Αποστολακίδη και παρουσία των
παιδιών του κ. Δήμητρας Καρούσου και κ. Διγενή Καρούσου,
του Δκτή της 13 ΔΕΕ, του πρώην Προέδρου της Λ.Κ.Ι
Αντγου ε.α. κ. Κωννου Καλατζή, του Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα της Λέσχης Ταξχων ε.α. κ.κ. Αθανασίου
Πουλάκη και Ιωάννη Τζιάκη και φίλων του.
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Δραστηριότητες

Ετησία Γενική Συνέλευση της Λέσχης
Καταδρομέων και Ιερολοχιτών (ΛΚΙ)

Συνέχεια από τη σελίδα 7

•Ετήσιος εορτασμός των Αγίων Σαράντα μαρτύρων,
προστατών της Ζ’ Μοίρας Αμφιβίων Καταδρομών
Στις 9 Μαρτίου 2018, ο πρόεδρος του ΔΣ της Λέσχης Καταδρομέων
και Ιερολοχιτών, συμμετείχε ως προσκεκλημένος και πρώτος διοικητής
στον ετήσιο εορτασμό των Αγίων Σαράντα Μαρτύρων,
προστατών της Ζ’
Μοίρας Αμφιβίων
Καταδρομών.
Στην τελετή παρέστησαν εν ενεργεία στελέχη των ειδικών δυνάμεων,
παλαιοί διοικητές
της μονάδος απόστρατοι, ο Αντγος
ε.α. κ. Ρουσσάκης
Ο Πρόεδρος της ΛΚΙ σε αναμνηστική φωτογραφία. Θεόκλητος, επίτιμος
Δκτης Β’ ΣΣ, ο Αντγος ε.α. κ. Ηλιόπουλος Ιωάννης, Επίτιμος ΓΕΠΣ, ο Υπτγος ε.α. κ. Παπαβλασόπουλος Κωνσταντίνος και εν
ενεργεία ανώτατοι αξιωματικοί, όπως ο επιτελάρχης του ΓΕΣ, ο Δκτής
ΓΕΕΘΑ/ΔΔΕΕ και ο Δκτης της 13ης ΔΕΕ.
Τους δύο τελευταίους, οι οποίοι προήχθησαν στον βαθμό του Υποστρατήγου πρόσφατα, ο πρόεδρος της ΛΚΙ τους συνεχάρη και τους
ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα που θα αναλάβουν.

Η

Ετησία Γενική Συνέλευση της Λέσχης
Καταδρομέων και Ιερολοχιτών (ΛΚΙ)
πραγματοποιήθηκε την 11η Μαρτίου 2018,
σε αίθουσα της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ).
Θέματα ημερησίας διατάξεως:
•Έκθεση Πεπραγμένων ΔΣ
έτους 2017
και στόχοι για το 2018.
•Έκθεση Οικονομικής
Καταστάσεως.
•Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
•Προϋπολογισμός 2018.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ και έκθεση πεπραγμένων

Εκ των μελών, παρέστησαν Επίτιμοι Ανώτατοι Αξκοί όλων των κλιμακίων Επιτελείων
και Σχηματισμών, Ιερολοχίτες, πολεμιστές των
ΛΟΚ και των Μοιρών Καταδρομών, καθώς
και νεώτεροι, μόνιμα στελέχη εν αποστρατεία
και έφεδροι Καταδρομείς, Πεζοναύτες και Αλεξιπτωτιστές, υπό το «Πνεύμα των Ειδικών
Δυνάμεων» το οποίο είναι υπεράνω βαθμών
και διακρίσεων.
Επί πλέον ως προσκεκλημένος, παρέστη ο
Διοικητής της Διακλαδικής Διοικήσεως Ειδικών
Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ, ο οποίος χαιρετίζων
τους παρισταμένους, ανεφέρθη επιγραμματικά
στην ήδη εξαγγελθείσα από το ΥΕΘΑ και το
ΓΕΕΘΑ αναβάθμιση της διακλαδικότητας στον

•Κοπή της πίτας του Συνδέσμου Αποστράτων
Αστυνομικών Αθηνών
Την Κυριακή 04 Φεβρουαρίου 2018, εκπροσωπώντας το Δ.Σ. της
Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, παρευρέθη ο εφ. Ανθλγός κ.
Γεώργιος. Φιλόσοφος στην κοπή της πίτας του Συνδέσμου Αποστράτων
Αστυνομικών Αθηνών (Σ.ΑΠ.ΑΣ.Α).
Σε μία ζεστή και ευχάριστη ατμόσφαιρα και με συνοδεία της χορωδίας
«ΙΟΝΙΕΣ ΦΩΝΕΣ», εορτάστηκε το έθιμο της κοπής της Βασιλόπιτας.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν απόστρατοι εκπρόσωποι των Σωμάτων
Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Αεροπορία, Λιμενικό) και
άλλων υπηρεσιών.
Ο εκπρόσωπος της Λ.Κ.Ι ευχήθηκε Χρόνια Πολλά και καλή συνέχεια
στο έργο του συνδέσμου τους.

τομέα των ειδικών επιχειρήσεων.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, πλέον των
προγραμματισμένων ομιλητών, τον λόγο έλαβε
και ο Αντγος ε.α. κ. Κόρκας Κων/νος, για να
τονίσει την αναγκαιότητα συμβολής της Λέσχης
στην αύξηση του εθελοντισμού και στην καθιέρωση εκδρομών προς τα ακριτικά νησιά
της πατρίδας μας. Επιπλέον μίλησαν και άλλα
μέλη επί διαφόρων θεμάτων σχετικά με τις
αθλητικές δραστηριότητες και την δημιουργία
«Τράπεζας αίματος».
Με το πέρας της γενικής συνέλευσης, ο
πρόεδρος του ΔΣ Αντγος ε.α. κ. Νικόλαος Λάζαρης, απένειμε τιμητική πλακέτα, στον Αντγο
ε.α. κ. Καλαντζή Κων/νο, και στον Υπτγο
π.δ. κ. Δημητρόπουλο Γεώργιο, διότι συνέβαλαν ο πρώτος ως πρώην πρόεδρος του
ΔΣ της Λέσχης και ο δεύτερος ως πρόεδρος
του ΔΣ της ΠΕΑΠΑ και μέλος της Λέσχης,
στην εξασφάλιση μόνιμης στέγης της Λέσχης
Καταδρομέων και Ιερολοχιτών.
Στην συνέλευση παρευρέθησαν ο Πρόεδρος
της ΕΑΑΣ Αντγος ε.α. κ. Ροζής Βασίλειος και
ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, Υπτγος ε.α.
κ. Δεβούρος Ιωάννης, στο πρόσωπο των
οποίων η Λέσχη ευχαρίστησε θερμά την ΕΑΑΣ
για την φιλοξενία της ΓΣ με την διάθεση του
χώρου και την παροχή υλικοτεχνικού εξοπλισμού και διευκολύνσεων.

Άποψη αίθουσας

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ
ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2017
ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

Σύνολο εσόδων μέχρι 31-12-2017 + το υπόλοιπο ταμείου έτους 2016 €
Αφαιρούνται τα έξοδα του έτους 2017
Υπόλοιπο ταμείου έτους 2017

ΕΣΟΔΑ

Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Τζιάκης
Ταξίαρχος ε.α.

ΕΞΟΔΑ

27.269,21
−9.948,51 €
17.320,70 €

Αθήνα, 01 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Λάζαρης
Αντιστράτηγος ε.α.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

Ο Ταμίας
Ευάγγελος Γατσούλης
Συνταγματάρχης ε.α.

Αθήνα, 01 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Λάζαρης
Αντιστράτηγος ε.α.

Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Τζιάκης
Ταξίαρχος ε.α.

Ο Ταμίας
Ευάγγελος Γατσούλης
Συνταγματάρχης ε.α.

9

TA NEA THΣ ΛEΣXHΣ KATAΔPOMEΩN & IEPOΛOXITΩN

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
Αντιστράτηγος ε.α.

Γεώργιος Παπαδόπουλος

Λ

ίγο πριν φύγει ο Ιανουάριος επεφύλαξε και άλλο
οδυνηρό πλήγμα για τη Λέσχη μας: Στις 27 του
μηνός έφυγε από κοντά μας ένα σημαντικό μέλος της,
ο Αντιστράτηγος ε.α. Γεώργιος Παπαδόπουλος. Ο
εκλιπών γεννήθηκε το 1926 στην Αθήνα. Στις 29 Ιανουαρίου 1944 κατατάχθηκε ως Εθνοφύλακας στο 159
Τάγμα από το οποίο απολύθηκε στις 9 Ιουνίου 1945
ως μη ανήκων εις κληθείσαν κλάση, Εισήλθε στην
ΣΣΕ στις 20 Νοεμβρίου 1946 από την οποίαν αποφοίτησε
την 1η Μαΐου 1948, οπότε ονομάσθηκε Ανθυπολοχαγός
Πεζικού. Την 1 Ιουνίου 1949 τοποθετήθηκε στην Δ.
Μοίρα Καταδρομών (Διμοιρίτης του 72 ΛΟΚ) στις
τάξεις της οποίας έλαβε μέρος στις Επιχειρήσεις
Πηλίου, Γράμμου και Βίτσι και τραυματίστηκε την 1η
Αυγ. 1949 στο Ύψωμα Μπάρο. Στην Δ’ ΜΚ υπηρέτησε
μέχρι τις 2 Φεβ. 1953. Στη συνέχεια και μέχρι 2ο Απρ.
1956 υπηρέτησε στο ΓΕΣ/Α11 (την τότε Διεύθυνση /
Διοίκηση Καταδρομών του ΓΕΣ).
Από 21 Απρ. 1956 τοποθετήθηκε στην Ε’ Μοίρα
Καταδρομών όπου υπηρέτησε μέχρι 10 Ιουν. 1958.
Από 11 Ιουν. 1958 μέχρι 1960 υπηρέτησε στο ΚΕΜΚ.
Διοίκησε το 3241 ΤΕΑ και το 535 ΤΠ. Διετέλεσε Υποδιοικητής και Διοικητής της Διοικήσεως Καταδρομών
και Διευθυντής της Διευθύνσεως Ειδικών Δυνάμεων
του ΓΕΣ. Διοίκησε την ΧΙΙ ΜΠ και την ΣΔΑ (σημερινή
ΑΣΔΥΣ). Προήχθη μέχρι τον βαθμό του Αντιστρατήγου.
Αποστρατεύθηκε την 24η Απριλίου 1981.
Φοίτησε σε όλα τα Σχολεία Πεζικού (τμήματα Διμοιριτών, Διοικητών Λόχων, Προκεχωρημένης Εκπαιδεύσεως της Σχολής Πεζικού) και των Καταδρομών,
στην Ανωτάτη Σχολή Πολέμου και στη Σχολή Εθνικής
Αμύνης (ΣΕΘΑ), καθώς και στη Σχολή Ψυχολογικού
Πολέμου των ΗΠΑ.
Υπηρέτησε και πολλά έτη σε επιτελικές θέσεις (ΓΕΕΘΑ: Διευθυντής Γραφείου Ψυχολογικών Επιχειρήσεων
και Διευθυντής 5ης ΜΕΟ, Α/ΓΕΣ: Διοίκηση Καταδρομών
και Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων – Διευθυντής Α’
ΚΛΑΔΟΥ, Α’ ΣΣ, ΑΣΔΕΝ, ΧΙΙ ΜΠ). Υπηρέτησε
επίσης και στο επιτελείο των Δυνάμεων Ξηράς της
Νοτιοανατολικής Πτέρυγας του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ/LSE
στη Σμύρνη).
Για τις υπηρεσίες του, του απονεμήθηκαν τα ακόλουθα
παράσημα και μετάλλια: Μετάλλιον Εξαίρετων Πράξεων, Χρυσό Αριστείο Ανδρείας, Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Δ’ Τάξεως και προαγωγή αυτού σε Γ’ Τάξεως, Αργυρός Σταυρός Βασιλικού Τάγματος του Φοίνικα, Χρυσός Σταυρός του Βασιλικού Τάγματος του
Γεωργίου του Α’ και Σταυρός Ταξιαρχών του Βασιλικού
Τάγματος του Φοίνικα.
Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος υπήρξε εξαιρετική φυ-

Τ

σιογνωμία, με άριστο παράστημα, ωραία φυσική
παρουσία, παραδειγματική ευγένεια, εργατικότητα
και αρτιότητα σε ανώτατο
βαθμό. Φλογερός πατριώτης, ακριβοδίκαιος, σταθερός στις ιδεολογικές
του πεποιθήσεις. Ακούραστος, επιμελής και μεθοδικός. Η απόδοσή του
κατά την ενεργό στρατιωτική του υπηρεσία ήταν
εξαιρετική και υποδειγματική η δε απόδοση του κατά
τις επιχειρήσεις χαρακτηρίζεται επισήμως ως αρίστη.
Αμέσως μετά την αποστράτευσή του ενεγράφη στη
δύναμη των μελών της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών και υπηρέτησε την υπόθεση της για πάνω
από τριάντα χρόνια με πρωτοφανή εργατικότητα, συνέπειαν και απόδοση. Διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης και για πάρα πολλά
έτη (μέχρι πρόσφατα) κάλυπτε τον ζωτικόν για τη
Λέσχη Τομέα των Δημοσίων Σχέσεων. Η παρουσία
του στα Γραφεία της Λέσχης ήταν μόνιμη. Οι ατελείωτες
ώρες εργασίας που αφιέρωσε στη Λέσχη, εντός και
εκτός των Γραφείων, κάθε ημέρα, επτά ημέρες την
εβδομάδα, πενήντα δύο εβδομάδες τον χρόνο αποτελούν
ρεκόρ και σημαντικό ποσοτικό χαρακτηριστικό της
προσφοράς του. Από το άλλο μέρος η ποιότητα της
προσφοράς ήταν πάντοτε υψηλού επιπέδου και άγγιζε
την τελειότητα.
Ο Στρατηγός απέσπασε τον σεβασμό και τον θαυμασμό όλων των μελών της Λέσχης.
Τον νεκρό αποχαιρέτισαν εκπρόσωπος του ΓΕΣ και
ο Πρόεδρος των Αποστράτων Αξιωματικών Τάξεως
1948, Στρατηγός Ροδόπουλος. Εκ μέρους της Λέσχης
και ως αντιπρόσωπος των συμπολεμιστών του Στρατηγού
τον αποχαιρέτισε το μέλος της, πολεμιστής, επίτιμος
Διοικητής Ιης Στρατιάς Αντιστράτηγος ε.α. κ. Κωνσταντίνος Κόρκας, ο οποίος με σύντομη αλλά μεστή,
ουσιαστική, με υψηλό τόνο και άκρως συγκινητική,
από στήθους ομιλία, περιέγραψε αδρά αλλά και με
ακρίβεια και πληρότητα, τόσο την προσωπικότητα όσο
και την προσφορά του εκλιπόντος.
Πάντοτε θα θυμόμαστε τον Στρατηγό Παπαδόπουλο.
Ευχόμαστε ο Θεός να τον αναπαύσει και να παρηγορεί
την εκλεκτή σύζυγό του και αποδεδειγμένη φίλη της
Λέσχης μας, Ελένη, τα παιδιά του, τον Γεώργιο Παπαδόπουλο τον νεώτερο (τον εγγονό του) όλους τους
συγγενείς, τους φίλους του και τους πολλούς θαυμαστές
του.
Υποστράτηγος ε.α. Κων. Γεωργαντάς

Αντιστράτηγος (ΤΘ) ε.α.

Ανθυπολοχαγός ε.α.

Ιωάννης Βάγιας

Οδυσσέας Λογδανίδης

ον Ιανουάριο απεβίωσε ο Αντιστράτηγος ε.α. Ιωάννης
Βάγιας. Ετάφη στο Κοιμητήριο Παπάγου στις 23 Ιαν. 2018.
Ο εκλιπών γεννήθηκε το 1920 στο χωριό Ζωριάνο του νομού
Φωκίδος. Το 1939 εισήλθε στη ΣΣΕ. Το 1942 ονομάσθηκε Ανθυπολοχαγός. Κατετάγη στον Ιερό Λόχο μετά τις επιχειρήσεις
στην Τυνησία (Απρ. 1943) και έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις
αυτής της μονάδας στο Αιγαίο.
Έλαβε μέρος επίσης στις επιχειρήσεις της περιόδου 1946 –
1949. Στη συνέχεια σταδιοδρόμησε στο όπλο των Τεθωρακισμένων. Διοίκησε τις 393 και 21 ΕΜΑ και υπηρέτησε σε
Επιτελικά Γραφεία της ΧΧ Τεθωρακισμένης Μεραρχίας και
της Διευθύνσεως Τεθωρακισμένων του ΓΕΣ. Φοίτησε στη Σχολή
Πεζικού, σε Σχολεία του Όπλου του, στη Σχολή Γενικής Μορφώσεως / Τμήμα Ψυχολογικού Πολέμου, στη Σχολή Ειδικών
Όπλων Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΕΟΕΔ) και στην Ανωτάτη Σχολή
Πολέμου (ΑΣΠ). Φοίτησε επίσης στη Σχολή Τακτικής Αρμάτων
τη Γερμανίας και στη Σχολή Τεθωρακισμένων του Στρατού των
ΗΠΑ (Κεντάκι).
Για την πολεμική του δράση και τις εν γένει υπηρεσίες του
προς την Πατρίδα, τιμήθηκε με Χρυσό Αριστείο Ανδρείας, Πολεμικό Σταυρό Βασιλικού Τάγματος του Γεωργίου Α’, Σταυρό
των Ταξιαρχών του Βασιλικού Τάγματος του Φοίνικα.
Υπήρξε ιδρυτικό, συνεπές και ενθουσιώδες μέλος της Λέσχης
μας. Σοβαρή και ευγενική παρουσία σε όλες τις εκδηλώσεις
της.
Ευχόμαστε ο Θεός να τον αναπαύσει και να παρηγορεί τους
συγγενείς και φίλους του.
Υποστράτηγος ε.α. Κωννος Γεωργαντάς

Κ

υριακή 23 Φεβρουαρίου 2018. Βροχερό Κυριακάτικο πρωινό και μου ήρθε το μαντάτο :
Έφυγε ο Λογδανίδης.
Τελευταία μου αναφορά σε θάνατο συναδέλφου
Καταδρομέα ήταν το 2010. Έκτοτε έφυγαν πολλοί
συνάδελφοι Καταδρομείς, αλλά, για να αναφερθεί
κανείς ιδιαίτερα σε κάποια απώλεια , πρέπει να
συντρέξει και κάτι άλλο.
Παρ’ ότι γνώριζα την δοκιμασία του , αυτό το
«έφυγε ο Λογδανίδης» με συνέτριψε. Αυτό ήταν το
κάτι άλλο, το ερέθισμα που με οδήγησε στον υπολογιστή. Κατά ένα περίεργο τρόπο, αγαπούσα
αυτόν τον πόντιο.
Εκεί στο ξόδι του, στο Μ. Πεύκο, αναλογίσθηκα
ότι θα μου λείψει αυτός ο πολύ εξειδικευμένος
στρατιώτης και Καταδρομέας αφ’ ενός, και αφ
ετέρου θα μου λείψει ο πάντοτε προσηνής, πράος
, ήρεμος , ήμερος, δυναμικός, κοινωνικός, φίλος
και, προ πάντων, Συνάδελφος.
Αυτή η τελευταία του ιδιότητα τον έκανε και
δικό μου ιδιαίτερο φίλο, κι’ ας μην συνυπηρετήσαμε
ποτέ.
Να πάς στο καλό πόντιε φίλε μου, αντάμωσε,
εκεί στο τέρμα σου, και τους άλλους δικούς μας,
φίλους – αδελφούς, Καταδρομείς και ενημέρωσέ
τους ότι δεν τους ξεχνάμε.
Ελαφρύ το χώμα σου αδελφέ.
Αρχιλοχίας ε.α. Όμηρος Κλήμης

Ταξίαρχος ε.α.

Γεώργιος
Παπαμελετίου

Ά

λλη μία λαμπρή προσωπικότητα των
Καταδρομών έφυγε από κοντά μας. Στις
17 Μαρτίου 2018 απεβίωσε ο Ταξίαρχος
(ΠΖ) ε.α. Γεώργιος Παπαμελετίου. Ετάφη
στο Νεκροταφείο Ασπροπύργου την 20 Μαρτίου 2018. Ο εκλιπών γεννήθηκε στην Πύλη
Θηβών το έτος 1931. Εισήλθε στη ΣΣΕ το
1951 από την οποίαν αποφοίτησε το έτος 1954 και ονομάστηκε Ανθυπολοχαγός Πεζικού (Τάξης 1954). Ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός υπήρξε η
άσκηση από μέρους του της Διοικήσεως της Α’ Μοίρας Καταδρομών με
την οποίαν έλαβε μέρος στην προσπάθεια αναχαιτίσεως των τουρκικών
δυνάμεων που εισέβαλαν στις 20 Ιουλίου 1974 στην Κύπρο. Μετέφερε
την Μονάδα του κατά δραματικό τρόπο (επιχείρηση «ΝΙΚΗ») στο Αεροδρόμιο Λευκωσίας, που ήδη βαλλόταν από τουρκικά πυρά και πιεζόταν
από τουρκικά τμήματα, που κινούνταν για να το καταλάβουν. Είναι
γνωστά τα γεγονότα εκείνα και έχουν καταγραφεί! Πάντως η δράση του
Παπαμελετίου και της Α’ ΜΚ είχε ως αποτέλεσμα να διασωθεί το Αεροδρόμιο της Λευκωσίας από τα χέρια των Τούρκων, να διατηρηθεί το
φρόνημα της Εθνοφρουράς και να ενισχυθεί η δύναμη της αντιστάσεως
στον εισβολέα. Ο Παπαμελετίου παρέμεινε για αρκετό διάστημα Διοικητής
της Α’ ΜΚ και όταν αυτή μετονομάστηκε σε 35 ΜΚ. Φοίτησε σε όλα τα
σχολεία του Πεζικού και των Ειδικών Δυνάμεων καθώς και στην Σχολή
Αξιωματικών Ειδικών Δυνάμεων των ΗΠΑ.
Ο Γεώργιος Παπαμελετίου ήταν εξαίρετος από κάθε άποψη άνθρωπος,
αφοσιωμένος πατριώτης και λαμπρός Αξιωματικός, αναγνωριζόμενος
από όλους σε όλους τους κύκλους διαβιώσεως και δραστηριότητάς του.
Και αυτό αποδεικνύεται πέρα από κάθε αμφιβολία από την ευρεία
κάλυψη της ειδήσεως του θανάτου του και της κηδείας του από τα ΜΜΕ
και την αθρόα προσέλευση και συμμετοχή στην νεκρώσιμη τελετή πλήθους
κόσμου. Παρέστησαν πολιτειακές και πολιτικές αρχές, σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών με δεκάδες
μέλη της, ο Πολεμικός Σύλλογος «Κομάντος ‘74», πολλοί Αξιωματικοί εν
ενεργεία και εν αποστρατεία συνάδελφοι του εκλιπόντος, παλαιοί Καταδρομείς που υπηρέτησαν υπό τις διαταγές του, συντοπίτες του, κ.α.
Τον νεκρόν αποχαιρέτισαν ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Κύπρου κ.
Κενεβέζος, ο επίσημος εκπρόσωπος του ΓΕΣ Υποστράτηγος κ. Γεώργιος
Δημητρόπουλος ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος ε.α. κ. Νικόλαος
Ντούβας (Ανθυπολοχαγός της Α’ ΜΚ το 1974), ο Δήμαρχος Ασπροπύργου
κ. Nικόλαος Μελετίου, ο Πρόεδρος του Πολεμικού Συλλόγου «Κομάντος
‘74» κ. Παναγιώτης Αφάλης (Καταδρομέας της Α’ ΜΚ το 1974) και ο
πρώην Υπουργός και Βουλευτής Ανδρέας Λυκουρέτζος. Απ’ όσα
ελέχθησαν συγκρατούμε την διατύπωση του Δημάρχου Ασπροπύργου:
Δεν ξεχνούμε τα λόγια σου την ημέρα που σε τίμησε ο Δήμος.
«Δήμαρχε, δεν με τιμάς πρώτος εσύ. Με έχουν τιμήσει οι Τούρκοι που
με επικήρυξαν!»
Αυτός ήταν ο Γεώργιος Παπαμελετίου, άρχοντας, καλός, αγαθός,
ωραία και επιβλητική φυσική παρουσία, έντιμος, ευθύς, ακέραιος,
ειλικρινής, σταθερός, προσηνής, με ωραίο χιούμορ, κόσμιος, επιεικής
προς τους άλλους, αξιόπιστος, ανεξάντλητος στην έννοια και την φροντίδα
των υφισταμένων, τον φίλων του και όποιου είχε ανάγκη.
Ήταν σταθερό, πρόθυμο και συνεπές μέλος της Λέσχης Καταδρομέων
και Ιερολοχιτών. Όλοι που είμαστε μέλη της και αισθανόμαστε τιμή που
υπηρετήσαμε υπό τον Πράσινο Μπερέ, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη
μας προς τον μεταστάντα, διότι όταν χρειάσθηκε υπό δραματικές συνθήκες
να εμπλακεί σε πόλεμο στην Κύπρο το 1974 με την Μονάδα του, ανέβηκε
στο ύψος των περιστάσεων και προσέφερε με τα «Κομάντα» του άλλον
ένα λαμπρό τίτλο στην Ιστορία των Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων.
Ευχόμαστε να είναι ελαφρό το χώμα του Θριάσιου Πεδίου που σε σκεπάζει Ταξίαρχε Γιώργο Παπαμελετίου. Ο Θεός να σε αναπαύσει και να
παρηγορεί τους οικείους σου, τους συγγενείς σου και τους πολλούς,
πολλούς φίλους σου. Πάντοτε θα σε θυμόμαστε. Καλό ταξίδι.
ΑΘΑΝΑΤΟΣ
Υποστράτηγος ε.α. Κωννος Γεωργαντάς

Υποστράτηγος ε.α.

Τ

Φίλιππος Καραμπάτσης

ην 23η Μαρτίου 2018 κηδεύθηκε στο Ελληνικό Κοιμητήριο των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία ο εκλιπών Αντιστράτηγος ε.α.
Φίλιππος Καραμπάτσης.
Νυμφευμένος με την κ. Γούλα Σπανού απ’ το σκλαβωμένο Λευκόνοικο
απέκτησαν τρία τέκνα, τον Δημήτρη, την Κυβέλη και τον Μάρκο.
Είχε υπηρετήσει ως Διοικητής της 33 ΜΚ, της Α’ ΜΑΚ, του ΚΕΑΠ, του
1ου ΣΚΔ, του 13ου ΣΑΚ και της ΣΜΥ και, ως επιτελής στο ΓΕΕΦ, και σε
άλλες επιτελικές θέσεις.
Ο Διοικητής της ΕΛΔΥΚ, ο Διοικητής Καταδρομών Κύπρου, επικεφαλής
πλειάδας Αξιωματικών της ΕΦ και της ΕΛΔΥΚ, μαζί με ένοπλο τμήμα Καταδρομέων και την Στρατιωτική Μουσική της ΕΦ απέδωσαν τιμές.
Παρόντες στην κηδεία ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, απόστρατοι αξιωματικοί του Ελληνικού Στρατού και της Εθνικής
Φρουράς και πλήθος φίλοι του εκλιπόντος.
Την Λέσχη εκπροσώπησε ο Υπτγος ε.α. κ. Γιάγκου Γιάγκος.
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Καταδρομές Πυροβολικού
Ί

σως να μην είναι πολύ γνωστό στους πολλούς,
Γράφει ο Αντιστράτηγος ε.α. Νικόλαος Λάζαρης
Πρόεδρος Λέσχης
αλλά και το Πυροβολικό μπορεί να εκτελέσει
...καταδρομικές ενέργειες!
Οι Αμερικανοί πεζοναύτες-πυροβολητές, εκπαιδεύονται σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις!
Σε αμερικανικά στρατιωτικά εγχειρίδια, περιγράφεται με λεπτομέρειες η διαδικασία που ακολουθείται!
Η φιλοσοφία είναι απλή! Εκμεταλλεύσαι τα κενά
στη διάταξη του αντιπάλου, και για την υποστήριξη
χερσαίων ή αεροκίνητων ή αεραποβατικών στρατευμάτων, προωθείς από αέρος μια πυροβολαρχία
με τα αναγκαία πυρομαχικά σε ασφαλή περιοχή τάξεως, η οποία δεν απειλείται άμεσα από εχθρικές
δυνάμεις, τάσσονται τα πυροβόλα πολύ γρήγορα,
εκτελούν τις βολές τους, αιφνιδιάζουν και αποδιοργανώνουν τον αντίπαλο και στη συνέχεια μαζεύονται γρήγορα και πάλι με ελικόπτερα αποχωρούν Μεταφορά ενός οβιδοβόλου Μ777Α2 των 155 χιλ. από Ε/Π Chinook
και επιστρέφουν πίσω.
βέλειας των αεροπορικών μέσων (ελικοπτέρων) που
Συνήθως αυτό γίνεται, όταν έχει εξασφαλιστεί η
υπάρχουν, για την αποδιοργάνωση και την σύγχυση
ασφαλής πτήση, είτε γιατί ο αντίπαλος δεν έχει αντιτων μονάδων του. Ενδεχομένως και η υποστήριξη
αεροπορική δυνατότητα, είτε γιατί η αεράμυνά του
δικών μας επίγειων τμημάτων που ενεργούν σε περιοχές
δεν καλύπτει εκείνη την περιοχή και δεν υπάρχουν
εντός βεληνεκούς.
ισχυρές δυνάμεις του που μπορούν να επέμβουν
Αυτή η τολμηρή ενέργεια, εκτός από ακριβείς πληάμεσα στο χώρο τάξης των πυροβόλων.
ροφορίες, προϋποθέτει πολύ καλή εκπαίδευση του
Στόχοι που προσβάλλονται μπορεί να είναι σταθμοί
προσωπικού των πυροβόλων σε συνεργασία με τα
διοικήσεων, ή αναπτυσσόμενα στρατηγεία, αποθήκες
ελικόπτερα μεταφοράς. Η ταχύτητα μετράει ακόμη και
καυσίμων ή πυρομαχικών, ή αφύλακτοι χώροι συγκένστο δευτερόλεπτο. Η εξοικείωση στην αερομεταφορά
τρωσης μονάδων, ή ακόμη, επίγειοι σταθμοί ραντάρ.
των πυροβόλων, η ταχεία εκτέλεση βολών και η ταχεία
Το αποτέλεσμα που επιδιώκεται είναι η προέκταση
αποχώρηση, είναι προαπαιτούμενα, για να μην προλάβει
της αποτελεσματικότητας των πυρών πυροβολικού
ο αντίπαλος να αντιδράσει με τις δυνάμεις του!
στα μετόπισθεν του αντιπάλου, στο μέγιστο της εμΤα ελικόπτερα μεταφοράς, υποστηρίζονται από επι-

4η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΕΤΩΝ 1994 - 1995
& ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΩΝ ΣΤΗΝ 2α ΜΑΛ
Κυριακή 4 Μαρτίου 2018
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε της Λέσχης
Για 4η συνεχόμενη φορά, από το 2015, την πρώτη
Κυριακή του Μαρτίου γίνεται μια συνάντηση. Μια συνάντηση μέσα σε κλίμα συγκίνησης, χαράς, νοσταλγίας
και αναμνήσεων. Με ανθρώπους που μας ενώνουν “δεσμοί
αίματος”, ανθρώπους που μέσα από την εκπαίδευση και
την καθημερινότητα της θητείας μας έγιναν Πατέρας,
Δάσκαλος, Αδερφός, Φίλος. Μια όμορφη οικογένεια, δεμένη σαν μια γροθιά, δίνοντας το παρών στο στρατόπεδο
Κ.ΣΕΕΜΑΝ στον Ασπρόπυργο παρά τα τόσα προβλήματα
που υπάρχουν και όλοι έχουμε.
Ήμασταν όλοι κάποτε 18 και 20 ετών, παιδιά ακόμα
που δήλωσαν εθελοντικά να υπηρετήσουμε στις Ειδικές
Δυνάμεις - Αλεξίπτωτα, δώσαμε πολλά, αλλά πήραμε
πολλά περισσότερα.
Από ανθρώπους που μας έπλασαν και έκαναν να πιστεύουμε στις δυνάμεις μας, μας έκαναν έτσι ώστε να αντέχουμε στην πίεση, να απομονώνουμε το φόβο, να στεκόμαστε όρθιοι και να συνεχίζουμε, μας εκπαίδευσαν να
είμαστε εκεί, όταν και όπου χρειαστεί για την Πατρίδα,
την Σημαία μας για το χώμα που πατάμε και τον αέρα
που αναπνέουμε, για τους προγόνους αλλά και τα παιδιά
μας. Ναι είμαστε κάτι το διαφορετικό από άλλους , έχουμε
καρδιά, ψυχή , ηθικό και ευθύνη.
Ευθύνη απέναντι σε όλους αυτούς τους Αξιωματικούς
που πίστεψαν σε εμάς και μας έδωσαν την καλύτερη εκπαίδευση, που μας έδωσαν ότι καλύτερο είχαν για να πετύχουμε ως στρατιώτες και έπειτα να βγούμε στην κοινωνία
και να προσφέρουμε ως πολίτες. Είμαστε όλοι εμείς από
την οικογένεια αυτή των Αλεξιπτωτιστών που δακρύζουμε
όταν βλέπουμε την Σημαία μας και σφίγγουμε τις γροθιές
μας. Είναι μεγάλη η Τιμή που μας δίδαξαν και μας εκπαίδευσαν τέτοιοι άνθρωποι, είναι χαρά μας να τους βλέπουμε
να είναι πάντα κοντά και δίπλα μας.
Να ευχαριστήσω τον αεικίνητο Διοικητή μας τον κ.
Πουλάκη Αθανάσιο, τον αγαπημένο μας Υποδιοικητή κ.
Κρασσά Ιωάννη, και όλους τους τότε Διοικητές Λ.ΑΛ κ.
Τσιτσικώστα Γεώργιο, κ. Κολοκούρη Σάββα, κ. Σμυρνή
Γεώργιο, κ. Αλεξάκη Κωνσταντίνο, τον κ. Κομπόρη Πέτρο,
που μας τιμούν με την παρουσία τους στην εκδήλωση
αυτή. Να ευχαριστήσω πρωτίστως τους Διοικητή και
Υποδιοικητή της 2ας ΜΑΛ τόσο για την υποδοχή, όσο
και για την οργάνωση της εκδήλωσης, τον Ιερέα που
τέλεσε την επιμνημόσυνη δέηση και τον κ. Τσίγκα Δημήτρη
για τις φωτογραφίες και το video.

θετικά ελικόπτερα κατά την κίνηση! Ενδεχομένως
ακόμη και πολεμικά αεροσκάφη να χρησιμοποιηθούν
για κάλυψη των πυροβολητών, οι οποίοι συνοδεύονται
από παρατηρητές πυροβολικού, ανιχνευτές για την
οργάνωση Ζώνης Προσγείωσης και από τμήμα ασφαλείας εδάφους που διαθέτει και φορητά αντιαεροπορικά
όπλα!
Η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε πολύ στον πόλεμο του
Βιετνάμ και στον πρώτο πόλεμο του κόλπου. Διατυπώνονται βέβαια σήμερα επιφυλάξεις και υπάρχουν
κάποιοι που την αμφισβητούν, γιατί υπάρχουν πιο
σύγχρονα μέσα που αν τα διαθέτει ο αντίπαλος εμποδίζουν τέτοιες ενέργειες. Πάντα ..ΑΝ!!
Παρά τις αμφισβητήσεις ο αμερικανικός στρατός
και ειδικά οι αεροκίνητες και αερομεταφερόμενες δυνάμεις του εκπαιδεύονται εντατικά ακόμη και σήμερα
επάνω σ’ αυτή την τεχνική!
Δεν μιλάμε εδώ για τους αλεξιπτωτιστές-πυροβολητές! Αυτοί, πέφτουν με τα πυροβόλα τους και
ξεκινούν τη βολή μέσα στην ασφαλισμένη ΖΡ (Ζώνη
Ρίψεως) , για να υποστηρίξουν τις μονάδες τους. Είναι
άλλη περίπτωση!
Στα δικά μας δεδομένα, εδώ και χρόνια υπάρχει η
εκπαίδευση της αερομεταφοράς πυροβόλων των 105
χιλ. με ελικόπτερα, όπως φαίνεται σ’ ένα βίντεο της
άσκησης «ΣΑΡΙΣΣΑ 2016» (στο τέλος του) και μάλιστα
μετέφεραν με Chinook δύο πυροβόλα των 105 χιλ. Η
τεχνική υπάρχει «δια παν ενδεχόμενον»
Βιβλιογραφία
-Εγχειρίδιο Εκστρατείας Αμερικανών Πεζοναυτών
MCWP 3-16.1 "Artillery Operations", Appendix F "Heliborne
Artillery Raid"

ΕΥΧΕΣ

Ο

Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών εύχεται στους νεοπροαχθέντες, καθώς και στους νεοτοποθετηθέντες Αξιωματικούς, οι
οποίοι προέρχονται από τις Ειδικές Δυνάμεις, συγχαρητήρια και
καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα επ’ ωφελεία των ελληνικών όπλων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τ

Συγκινητική ήταν και η παρουσία του κ. Συριανού
Ιωάννη πατέρα του αείμνηστου Λοχία Παναγιώτη Συριανού,
που έχασε την ζωή του στις 13 Ιουλίου 1999, συμμετέχων
στην τελική φάση της διακλαδικής άσκησης «Σάρισα‘99»,
που διεξήχθει στην περιοχή Ασκού Προφήτη, στο Λαγκαδά
Θεσσαλονίκης, κατά την διάρκεια ρίψης αλεξιπτωτιστών
από αεροσκάφος. Ευχή μου να είμαστε όλοι υγιείς και
δυνατοί. Ραντεβού πρώτα ο Θεός, την Κυριακή 03 Μαρτίου
2019. Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση σε όλον τον Ελληνικό Λαό.
«Μια φορά Καταδρομέας, για πάντα Καταδρομέας»
ΛΟΚ, ΛΟΚ, ΑΕΤΟΙ
Με σεβασμό
Εφ. Λγός (ΕΔ) Καρυώτης Γεώργιος

ο Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών σας γνωρίζει, ότι προτίθεται να οργανώσει εκδρομές συμβολικής σημασίας (Δύο ή τριών διανυκτερεύσεων)
το τέλος Μαΐου στην νήσο Σάμο (Φούρνοι, Αγαθονήσι) και
το 2ο 10ήμερο Σεπτεμβρίου στα Οχυρά, Λίσσε, Νυμφαία Ροδόπης.
Όσα μέλη ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να δηλώσουν
έγκαιρα συμμετοχή, όπως παρακάτω:
ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΕΣΧΗΣ:
Τηλ. 2103235907, FAX 2103213534,
e-mail: info.contactlki@gmail.com.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ταξίαρχος ε.α.
Τζιάκης Ιωάννης: 2106516027, 6947775863,
e-mail: tziaκis@gmail.com
Αναλυτικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί στο www. lki.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΝΗΜΗΣ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018
Α/Α

ΗΜ/ΝΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

1

08 Μαϊου

2
3

2ο-3ο
10 δεκαήμερο Μαϊου
03 Ιουνίου

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Παραδόσεως
Γερμανικού Στρα-τού Αιγαίου
Μάχη της Κρήτης Μάϊος 1941

4

1ο 10ήμερο Ιουνίου

5

Ιούλιος

Ετήσιο Μνημόσυνο πεσόντων Ιερού Λόχου
και Καταδρομέων
Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ Ιερολοχιτών πεσόντων
στις επιχειρήσεις Αιγαίου
Επιμνημόσυνη δέηση πεσόντων
της Α’ ΜΚ στην Κύπρο

ΧΩΡΟΣ
Νήσος Σύμης
Μάλεμε Κρήτης
Ηρώο ΚΔ στο Καβούρι
Ηρώο Ιερολοχιτών Παραλία
Ερμούπολης Σύρου
Στρατόπεδο
ΚΔ Μάλεμε Κρήτης

