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Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΚΑΙ Η ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ ΕΞΑΠΛΩΣΗ
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ
Γράφει ο Σχης ε.α. Γατσούλης Ευάγγελος,
μέλος του Δ.Σ.

Σ

τη Βηθλεέμ σε μία ταπεινή φάτνη,
γεννήθηκε το Θείον Βρέφος, ο
ΧΡΙΣΤΟΣ, που έμελλε να γίνει ο
θεμελιωτής ενός απέριττου σε λιτότητα
και εκθαμβωτικού σε ηθική, Καταστατικού
χάρτη, που είκοσι και πλέον αιώνες αποτελεί
το στήριγμα της ανθρώπινης ατομικής και
κοινωνικής ζωής.
«ΧΡΙΣΤΟΣ γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ
τη πόλη οι ουρανοί αγάλλονται χαίρει η φύσις όλη…..». Αυτή ήταν η αφετηρία της κληροδοσίας, στην ανθρωπότητα της Χριστιανικής Θρησκείας, με τις εκατοντάδες των εκατομμυρίων των οπαδών της, που βρίσκονται
και στις πέντε ηπείρους της γης.
Η συγκλονιστική για την ειδωλολατρική εκείνη εποχή, παρουσία του ΧΡΙΣΤΟΥ με τα

συνθήματά Του της απεριόριστης αγάπης
για τον κάθε άνθρωπο, συνοδευόμενη από
μία γιγαντική διάνοια και σοφία, τρυφερή
καρδιά και ισχυρή θέληση, υποδειγματική
ζωή και ακτινοβόλα αγνότητα, κοσμική συναναστροφή, συγκινητική επιείκεια, ταπεινοφροσύνη, απλότητα τρόπων, οργή κατά της
αναλήθειας και αυτοθυσία, τον τοποθέτησε
στο βάθρο του Θεανθρώπου, μολονότι ο ίδιος εχαρακτήριζε τον εαυτό του ως ΥΙΟΝ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.
Ίσως καμμία εδραιωμένη θρησκεία να μην
περιέχει με τόση απλή ανάταση και μεταρσίωση στα συστατικά της θεμελιακής δομής,
τόσα αληθολόγα και παραβολικά περιστατικά και γεγονότα, που να διαπλάθουν με αδρό τρόπο την ανθρώπινη φυσιογνωμία του

«Νύχτα γεμάτη θαύματα,
Νύχτα σπαρμένη μάγια»
ΧΡΙΣΤΟΥ και του Χριστιανισμού γενικότερα.
Η επίδραση του Χριστιανισμού στην πνευματική και υλική διαμόρφωση του κόσμου,
εκτός από τις θεμελιακές μεταβολές της
Προχριστιανικής Φιλοσοφίας, είχε και έχει
συγκλονιστικές επιπτώσεις στη δομή και στη
διαμόρφωση της κοινωνικής ζωής, με τον
ενσυνείδητο ενστερνισμό της ισότητας (ενώπιον του Θεού) που ταυτίστηκε και στην
εγκόσμια ζωή, με την απελευθέρωση από τη
δουλεία, με την αποκατάσταση της γυναίκας
στην οικογένεια και την εξομοίωσή της στα
δικαιώματα με τον άνδρα.
Άλλωστε, όλες οι φιλοσοφικές θεωρίες,
περί κοινωνικών συστημάτων, εμπεριέχουν
την πνευματική υπόσταση της Χριστιανικής
Κοσμοθεωρίας.

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

Ε

πειδή η Λέσχη μας βασίζεται στα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη,
θα ξεκινήσω αντίστροφα το μήνυμα, ευχόμενος εκ μέρους του
ΔΣ στα μέλη μας,

Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχές το Νέο Ετος

με υγεία και επιτυχίες σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Επί πλέον, απευθυνόμενος στις Ένοπλες Δυνάμεις μας, επιτυχή εκτέλεση των αποστολών τους επ΄ ωφελεία των ελληνικών όπλων.
Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών ιδρύθηκε το έτος
1979/1980, από απόστρατους Ιερολοχίτες, αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες των Δυνάμεων Καταδρομών. Είναι η πρώτη Λέσχη Ιερολοχιτών και Καταδρομέων που ιδρύθηκε μετά τον 2ο
Παγκόσμιο Πόλεμο και τις επιχειρήσεις εναντίον ανταρτών του
1947-1949 και ο πρώτος Σύνδεσμος παλαιών πολεμιστών αμιγώς των Ειδικών Δυνάμεων.
Από ιδρύσεώς της μπορούσαν να εγγραφούν ως μέλη, πλέον των Ιερολοχιτών και Καταδρομέων, όσοι συμμετείχαν σε υπηρεσίες και μονάδες ανορθοδόξου πολέμου και πληροφοριών κατά τη διάρκεια του
Β’ παγκοσμίου πολέμου, υπαγόμενες στα ελληνικά και συμμαχικά
στρατηγεία Μέσης Ανατολής.
Μέλη της σήμερα μπορούν να γίνουν, με τις προβλεπόμενες από το
καταστατικό διαδικασίες, οι ικανοί προς δικαιοπραξία υπηρετήσαντες
στις ειδικές δυνάμεις όλων των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, ανεξαρτήτως βαθμού.
Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου εγγράφονται ως επίτιμα
μέλη γονείς, σύζυγοι και τέκνα πεσόντων ή θανόντων Ιερολοχιτών και

Καταδρομέων, όπως και μέλη καταδρομικών συλλόγων συμμάχων
χωρών. Επίσης πρόσωπα που παρέχουν σοβαρές υπηρεσίες στη Λέσχη
και συντελούν ουσιαστικά στην επίτευξη των σκοπών της.
Η Λέσχη με προσφορές των μελών της, ανήγειρε μνημεία πεσόντων
Ιερολοχιτών στα πεδία μαχών που έλαβαν μέρος στην Βόρειο Αφρική
και στο Αιγαίο. Εξέχουσα θέση έχει το μεγαλοπρεπές Μνημείο – Μαυσωλείο Ιερολοχιτών του 2ου Π.Π., στο Πεδίον του Άρεως.
Μέλη της, διακριθέντες εμπειροπόλεμοι Αξιωματικοί και Έφεδροι,
έγραψαν την ιστορία του Ιερού Λόχου, καθώς και προσωπικές πολεμικές ή μετέπειτα εμπειρίες τους, αλλά και ιστορικά συγγράμματα, στρατιωτικού κυρίως ενδιαφέροντος, τα οποία διατηρούν άσβεστη την ιστορική μνήμη.
Επιπλέον, παλαιά μέλη της Λέσχης έχουν θέσει προσωπικά τους αντικείμενα, φωτογραφικό υλικό και χειρόγραφα απ΄ ευθείας ή μέσω
της Λέσχης στη διάθεση του Πολεμικού Μουσείου ως εκθέματα προς
το κοινό, στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) αλλά
και στην 13η ΔΕΕ «Ιερός Λόχος» για την δημιουργία μικρού Μουσείου στην ειδική αίθουσα τελετών.
Η Λέσχη συνεχίζει την παράδοση και επιδιώκει την προώθηση του
πνεύματος των ειδικών δυνάμεων, αλλά και την προσπάθεια συσπείρωσης των επί μέρους πολλών αναφυομένων σωματείων και λεσχών
ειδικών δυνάμεων, κάτω από μια πανεθνική συνομοσπονδία σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το 2020 συμπληρώνονται 40 χρόνια από την επίσημη έγκριση
λειτουργίας της Λέσχης ως σωματείου. Σαράντα χρόνια διαρκούς προσπάθειας προς επίτευξη των σκοπών της. Σαράντα χρόνια επιτυχούς διατηρήσεως της ιστορικής μνήμης και σταδιακής
μεταπτώσεως στην απαιτούμενη σύγχρονη μορφή, χωρίς απώλεια της ταυτότητάς της.

Επιτεύχθηκε κατά την δική μας άποψη κατά μεγάλο ποσοστό, απέτυχε και δημιούργησε προβλήματα κατά τους «εχθρούς» μας.
Τι ισχύει τελικά; Ασφαλώς ως Λέσχη κάναμε λάθη και πρέπει να το
αναγνωρίσουμε, αλλιώς δεν θα βελτιωθούμε ποτέ. Τα λάθη όμως τα
οποία μας καταλογίζουν οφείλονται και εδράζονται σε «παθογένειες»
διαφόρων προελεύσεων και όχι από το εσωτερικό της Λέσχης μας. Ας
όψονται όλοι αυτοί που ήθελαν οπωσδήποτε να δημιουργήσουν «ανεξάρτητα καπετανάτα» στο βωμό δήθεν της ανανέωσης και αυτοί που
ήθελαν οπωσδήποτε «να γραφτεί κάπου το όνομά τους ως προέδρων» και ξέχασαν την στρατιωτική αγωγή, τον κώδικα τιμής του καταδρομέα και τον σεβασμό προς τους πολεμιστές και την ιστορία που
είχαν γράψει.
Γιατί η ελευθερία άποψης, χωρίς το φίλτρο (και όχι περιορισμό) του
σεβασμού, μεταπίπτει σε ασυδοσία. Απευθύνομαι τώρα, όπως το έκανα και ως εν ενεργεία στέλεχος, μέσα στο παραπάνω πλαίσιο και, προ-

συνέχεια στη σελ. 5

2

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Πλήρωσαν την συνδρομή τους
Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Αντγος
"
"
"
"
"
Υπτγος
"
"
"
Ταξχος
Σχης
"
Ανχης
Ανχης
"
Τχης
"
"
Ανθλγός
"

22

Λχίας

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Λχίας
"
"
Δνέας
Π/Ν
Κ/Δ
Κ/Δ
Κυρία
Κυρία
Κυρία

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡ.
ΒΑΪΤΣΑΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΓΛΕΝΤΖΕΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΑΓΚΑΦΩΣΗΣ ΝΙΚΟΛ.
ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘ.
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ.
ΚΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝ.
ΦΑΡΑΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ.
ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛ.
ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΠΛΑΤΩΝ
ΜΕΝΕΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΕΠΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΒΙΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛ.
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛ.
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ.
ΖΑΡΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΧΑΒΙΑΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΝΑΖΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΟΥΜΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ

ΧΡΗΜ.
ΠΟΣΟ ΣΕ €
25,00
25,00
40,00
50,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
40,00
50,00
25,00
25,00
25
25,00
50,00
40,00
25,00
40,00
25,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Για έτος 2019
"
Εγγραφή και Συνδρομή 2020
Για έτη 2018 και 2019
Για έτος 2020
Για έτος 2019
"
"
"
"
Εγγραφή και Συνδρομή 2019
Εγγραφή και Συνδρομή 2020
Για έτος 2019
"
Συνδρομή 2020
"
Για έτη 2018 και 2019
Εγγραφή και Συνδρομή 2019
Για έτος 2019
"
Για έτος 2019

40,00

Εγγραφή και Συνδρομή 2020

25,00
25,00
40,00
50,00
50,00
50,00
25,00
50,00
50,00
25,00

Για έτος 2019
"
Εγγραφή και Συνδρομή 2020
Για έτη 2018 και 2019
"
"
Για έτος 2019
Για έτη 2018 και 2019
Για έτη 2018 και 2019
Για έτος 2019

Σημείωση: Αναγράφονται μόνον όσοι κατέβαλαν τη συνδρομή τους από 1ης
Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου 2019.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμότατα τα παρακάτω μέλη μας για την ευγενική προσφορά τους, με
τα έναντι εκάστου χρηματικά ποσά, για οικονομική ενίσχυση της Λέσχης, επιπλέον της
συνδρομής τους.

Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

1

Αντγος

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡ.

ΧΡΗΜ.
ΠΟΣΟ ΣΕ €
25,00

2

"

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ.

25,00

3

Ανχης

ΜΕΝΕΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

25,00

4

Τχης

ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛ.

20,00

5

"

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ.

25,00

6

Λχίας

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘ.

25,00

7

Κυρία

ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣYNH

150,00

8

Κυρία

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

50,00

9

Κυρία

ΦΟΥΡΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

50,00

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

Ο Η κυρία ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΙΟΥ - ΠΗΛΙΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ κατέθεσε το ποσό των εκατόν πενήντα
(150) € για οικονομική ενίσχυση της Λέσχης ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ του Συζύγου της Ταξιάρχου ε.α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΙΟΥ.
Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά.
Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
Συνταγματάρχης ε.α.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΕΣΧΗ ΕΙΝΑΙ:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθ. λογαρ. 6901-128799-019 EUR.
ΙΒΑΝ GR 4701719010 0069 0112 8799 019

Προοίμιον

Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, σε συνέχεια παλαιότερης πρακτικής, θα ενεργοποιήσει και
πάλι στην εφημερίδα και στην ιστοσελίδα την στήλη
«Αυτοί που έφυγαν». Η Λέσχη αποστέλλει τις προβλεπόμενες τυπικές συλλυπητήριες επιστολές στα μέλη
των οικογενειών μόλις ενημερώνεται σχετικά.
Η παρούσα αναφορά δημοσιεύεται συγκεντρωτικά για τα τέσσερα χρόνια που πέρασαν στο τελευταίο
φύλλο του τρέχοντος έτους 2019 για να καλύψει τυχόν προηγούμενα κενά. Η μνημόνευση των ονομάτων ακολουθεί χρονολογική και όχι ιεραρχική σειρά.
Θα επιθυμούσαμε να παραμείνει «κλειστή», ως έχει
μέχρι αυτή τη στιγμή και το 2020, το οποίο είναι το επετειακό τεσσαρακοστό έτος λειτουργίας της Λέσχης,
να παραμείνει κενό σε αυτό το θέμα, αλλά, «άγνωστοι
αι βουλαί του Κυρίου»…
Δημοσιεύονται ονόματα μελών και μη μελών της
Λέσχης μας, έχοντας την πεποίθηση ότι η οικογένεια
των καταδρομών είναι μία. Ενδέχεται και, σίγουρα
απουσιάζουν ονόματα, αλλά δυστυχώς δεν ενημερωνόμαστε για όλα τα δυσάρεστα συμβάντα. Τα ονόματα μνημονεύονται πάντα στην έναρξη κάθε ετήσιας
Γενικής Συνελεύσεως.
Το ρήμα το οποίο χρησιμοποιείται στον τίτλο της
συγκεκριμένης στήλης «έφυγαν» είναι συμβολικό.
Όπως λένε οι νεώτεροι καταδρομείς μας, για να μαθαίνουμε και από τους «μικρότερους», χρησιμοποιείται ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μου
το μετέδωσαν ως άλλη θεώρηση:
«Ο καταδρομέας δεν πεθαίνει ποτέ, απλά πηγαίνει στον χώρο ανασυγκροτήσεως και περιμένει τους συναδέλφους του για να εμπλακεί στον
αγώνα όποτε απαιτηθεί».
ΜΑΡΤΙΟΣ 2015-ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
† Αντγος Σύρμος Λάμπρος
† Αντγος Συκιώτης Νικόλαος
† Υπτγος Ποπολάνος Αναστάσιος
† Υπτγος Παπαδόπουλος Δημήτριος
† Υπτγος Σαλαμούρας Ευριπίδης
† Υπτγος (ΥΙ) Παπαθανασίου Παρμενίων
† Ταξχος Τσαρμακλής Λεωνίδας
† Ταξχος Αβραμέας Μιχαήλ
† Τχης Τσιγκούνης Κυριάκος
† Υπλγος Μπακαλίδης Χρήστος
† Εφ. Ανθλγος Μαυρίκης Ιάσων
† Εφ. Ανθλγος Κωσταρόπουλος Στέλιος
ΜΑΡΤΙΟΣ 2016-ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
† Υπλγός Μπακαλίδης Χρήστος
† Τζένη-Ολυμπίου Τσιγάντε, κόρη του Ιωάννη Τσιγάντε
† Μιχαήλ Τουρναβίτης, πατέρας του μέλους του ΔΣ,
αγωνιστής της εθνικής αντιστάσεως
† Υπτγος Σαββάκης Παντελής
† Υπτγος Σύρμος Γεώργιος
† Κόρκας Γεώργιος
† Ρήγος Ιωάννης
† Αντγος Ζέρβας Νικόλαος
† Ανθστής Καρλιάμπας Δημήτριος
† Τχης Καζαντζάκης Φώτιος
† Αντγος Πράπας Παναγιώτης
† Δροσόπουλος Αντώνιος
† Επιπροσθέτως αναφέρεται ότι 42 χρόνια μετά, έγιναν οι νεκρώσιμες ακολουθίες των επαναπατρισθέ-

ντων λειψάνων 15 Καταδρομέων της Α’ ΜΚ οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους ενώ συμμετείχαν στην επιχείρηση «ΝΙΚΗ» το 1974.
ΜΑΡΤΙΟΣ 2017-ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
† Λχίας Ρόκκος Σπυρίδων
† Σχης Σαρρής Αδαμάκης
† ΚΔ Κοφινάκης Νικόλαος
† Λχίας Χάλαρης Αργύριος
† Αντγος Γιαμαλάκης Ιωάννης
† Αντγος Βάγιας Ιωάννης
† Αντγος Παπαδόπουλος Γεώργιος
† Ιερολοχίτης Μαλανδράκης Ανδρέας
† ΚΔ Χολής Γεώργιος
ΜΑΡΤΙΟΣ 2018-ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
† Ταξχος Παπαμελετίου Γεώργιος
† Υπτγος Καραμπάτσης Φίλιππος
† ΚΔ Κατσανεβάκης Νικόλαος
† Σχης Φθενός Βασίλειος
† Υπτγος Καραγιώργος Κυριάκος
† Υπτγος Κυριάκος Δημήτριος
† Υπλγός Βαρυτιμίδης Αναστάσιος
† Τχης Μπόλαρης Παρασκευάς
† ΚΔ Μιχελάκης Γεώργιος
† ΚΔ Σεπέρας Στέργιος
† ΚΔ Χολής Γεώργιος
† Ταξχος Βαφειάδης Χαράλαμπος
† Σχης Τσούπας Κωνσταντίνος
† ΚΔ Λίλος Δημήτριος
† Εφ. Τχης Μαρίνος Θεμιστοκλής
† Εφ. Λγος Αντωνιάδης Γεώργιος
† Επχίας Κοφινάς Μιχαήλ (εν ενεργεία της Ζ΄ΜΑΚ)
† ΚΔ Καούκης Ανδρέας
† Ανχης Αδαμίδης Πέτρος
† ΚΔ Κατσιπάνος Ιωάννης
† ΚΔ Σφακιανάκης Ελευθέριος
† ΚΔ Πούλιος Αργύρης
† ΠΖΝ Χιονής Αντώνιος
† ΚΔ Σαράντος Ιωάννης
† Αλχίας Γεωργίου Παναγιώτης
ΜΑΡΤΙΟΣ 2019-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ (15/12) 2019
† Ιερολοχίτης Χαροκόπος Γεώργιος
† Υπτγος Ψύχας Λουκάς
† Ταξχος Δαμασκηνός Αθανάσιος
† ΚΔ Τερζάκης Κων/νος
† Ακστής Καμαράτος Μηνάς (εν ενεργεία της ΔΥΚ)
† ΚΔ Χαριτονίδης Αναστάσιος
† Στγός Βερυβάκης Ιωάννης
† ΚΔ Τοπτσιώτης Ιωάννης (Α΄ΜΚ)
† Υπτγος Σαβράμης Ευάγγελος
† Αντγος Πολυζώης Ιωάννης
† Επχίας Σαββίδης Χρήστος
† ΚΔ Μωησίδης Ιωάννης (Α’ ΜΚ)
† Ταξχος Φίλης Θεόδωρος
† Ταξχος Τζουμελέκας Κωνσταντίνος
† ΚΔ Βοσκάκης Εμμανουήλ
† Επιπροσθέτως αναφέρεται ότι 45 χρόνια μετά, έγιναν οι νεκρώσιμες ακολουθίες των επαναπατρισθέντων λειψάνων 2 ακόμα Καταδρομέων της Α’ ΜΚ οι
οποίοι έχασαν τη ζωή τους ενώ συμμετείχαν στην επιχείρηση «ΝΙΚΗ» το 1974.
Με βαθύτατο σεβασμό,
Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
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•	12 Οκτ. Εκδηλώσεις απελευθερώσεως Αθηνών
Η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Αθηναίων οργάνωσαν πολυήμερο εορτασμό. Στις εκδηλώσεις του
Δήμου το πρωί της 12ης το ΔΣ της Λέσχης εκπροσωπήθηκε στην επίσημη έπαρση Σημαίας στον Ιερό Βράχο
Ακροπόλεως και στη συνέχεια στην ειδική εκδήλωση
στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτου, από τον Αντιπρόεδρο και τον Εφ. Λχία Τουρναβίτη.

Το απόγευμα, σε εκδήλωση-ομιλία του Αναπληρωτού Δημάρχου στην Παλαιά Βουλή, από πλευράς ΔΣ
παρέστη ο Γεν. Γραμματέας και από τα μέλη μας η κυρία Παπαθανασίου, χήρα του αειμνήστου Στρατηγού.
•	13 Οκτ.
ΛΑΕΔ
Στην εκδήλωση τιμής για τα 115 έτη από τον θάνατο του Παύλου Μελά, την οποίαν διοργάνωσε
στην Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων ο
Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Αθηνών, από
πλευράς ΔΣ παρέστη ο Αντιπρόεδρος και από τα
μέλη μας η κυρία Παπαθανασίου.
Νήσος Νάξος
Στην κύρια τελετή, από τις τριήμερες εορταστικές
εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της νήσου, τις οποίες διοργάνωσε ο Δήμος Νάξου, η οποία περιελάμβανε επίσημη δοξολογία, κατάθεση στεφάνων
και επετειακές ομιλίες η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από
το επίτιμο μέλος μας Δρ. Νικολούδη Νικόλαο, ο οποίος ως επίσημος προσκεκλημένος κατέθεσε στέφανο εκ μέρους της Λέσχης και πραγματοποίησε την
κύρια ομιλία.

•	18-20 Οκτ. Ελ-Αλαμέιν
Στην εκδήλωση η οποία οργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πολεμιστών Εκστρατευτικών Σωμάτων Μέσης Ανατολής Ριμινιτών-Ιερολοχιτών (ΠΣ ΠΕΣΜΑΡΙ) σε συνεργασία με το ΥΕΘΑ και την Ελληνική
Πρεσβεία στην Αίγυπτο, σε ανάμνηση της συμμετοχής
στις επιχειρήσεις των Ελληνικών Δυνάμεων, οι οποίες
υπήχθησαν στην αντεπιτεθείσα 8η Βρετανική Στρατιά το
1942 στο Ελ-Αλαμέιν, οπότε και ανεστράφη οριστικά το
επιχειρησιακό περιβάλλον εις βάρος των δυνάμεων του
Άξονος στην Βόρειο Αφρική, από πλευράς Λέσχης συμμετείχε ο Σχης ε.α. κ. Πλάτων Συναδινός, ο οποίος κατέθεσε στέφανο στο Μνημείο πεσόντων.

•	24-28 Οκτ. Επετειακές εκδηλώσεις
Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
Η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του ΔΣ
και πολλά τακτικά και επίτιμα μέλη μας αποστράτους
Αξιωματικούς και μέλη οικογενειών, οι οποίοι διαμένουν στην περιοχή. Τον πανηγυρικό της ημέρας στον
Ι.Ν Αγίας Σκέπης εκφώνησε ο Αντγος ε.α. κ. Κρασσάς
Ιωάννης.
• 25 Οκτ. Πολεμικό Μουσείο
Στην εκδήλωση την οποίαν διοργάνωσε η ΕΑΑΣ
για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, η
Λέσχη εκπροσωπήθηκε από πολλά τακτικά και επίτιμα μέλη μας αποστράτους Αξιωματικούς και μέλη οικογενειών. Στον Ιερολοχίτη Στρατηγό Κόρκα Κωνσταντίνο απενεμήθη αναμνηστικό για τις υπηρεσίες
του κατά το διάστημα 1940-49 και την μετέπειτα
προσφορά του.
•	27 Οκτ Εκδηλώσεις στην Αθήνα
για την Εθνική Επέτειο
Στις επετειακές εκδηλώσεις τις οποίες διοργάνωσε

η Περιφέρεια Αττικής, το ΔΣ της Λέσχης εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος κατέθεσε στέφανο στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη εκ μέρους της
Λέσχης.
•	31 Οκτ. ΓΕΣ-13 ΔΕΕ ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ –
ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον «ΙΕΡΟ ΛΟΧΟ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 1942-45» τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση για τους υπέρ Πατρίδος πεσόντες
Ιερολοχίτες στο Μνημείο του Ιερού Λόχου στο Πεδίον Άρεως.

Το Μνημείο, το οποίο είναι ταυτόχρονα και μαυσωλείο, διότι στη βάση του έχει εναποτεθεί η τεφροδόχος του Υπτγου ε.α. Χριστόδουλου Τσιγάντε,
Διοικητού με τον βαθμό του Συνταγματάρχου τότε
του Ιερού Λόχου, αποκαταστάθηκε το 2016, μετά
από εισήγηση της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, περίπου στην αρχική μορφή, από την στρατιωτική υπηρεσία (ΑΣΔΥΣ – 13 ΔΕΕ).
Λόγω της θέσεώς του είχε καταστεί στόχος λεηλασίας όλων των μεταλλικών εμβλημάτων τα οποία αντικαταστάθηκαν με αντίστοιχα από μάρμαρο. Η ευρύτερη περιοχή χρησίμευε ως κατάλυμα διαφόρων
«παρασιτικών» στοιχείων εγχώριας και μη προελεύσεως.
Η Λέσχη ευελπιστεί ότι μετά την ανάληψη της όλης
εκδηλώσεως από την στρατιωτική υπηρεσία, τόσο το
Μνημείο, όσο και η περιοχή, αλλά και η τελετή, θα διατηρήσουν την πρέπουσα λαμπρότητα. (Λεπτομερής αναφορά στο μνημείο σε ιδιαίτερο άρθρο).

το τιμώμενο πρόσωπο της τελετής από την Αγγλική
Πρεσβεία καθώς ανεγνώσθη από τον Άγγλο στρατιωτικό ακόλουθο το βιογραφικό του. Το ΔΣ της Λέσχης εκπροσώπησε ο ΓΓ, ενώ παρέστησαν το επίτιμο
μέλος μας, κυρία Αικατερίνη Παπαθανασίου και ο Αντγος ε.α. Ελευθέριος Συναδινός.

• 21 Νοε. Εορτασμός Ημέρας Ενόπλων
Δυνάμεων
Εορτασμός της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων
από την Περιφέρεια Αττικής. Το πρόγραμμα περιέλαβε επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό
Βράχο της Ακροπόλεως, τέλεση Δοξολογίας στον
Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών προεξάρχοντος του
Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος κυρίου ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄, η οποία συνδυάστηκε με ομιλία από την Αναπληρώτρια καθηγήτρια
στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κυρία Μπότσιου. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο
του Άγνωστου Στρατιώτη από την Α.Ε. τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο και ο εορτασμός ολοκληρώθηκε με την υποστολή της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο.
Παρέστησαν η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία
των Ενόπλων Δυνάμεων. Το ΔΣ της Λέσχης εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο και η Λέσχη από
πολλά μέλη μας αποστράτους και εφέδρους.
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•	03 Νοε. Αποκαλυπτήρια της προτομής του
Ταξιάρχου (ΠΖ) Γεώργιου Παπαμελετίου.
Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν στην
Παραλία Ασπροπύργου και έξωθεν της πύλης του
Στρδου «Κ. ΣΕΕΜΑΝ» τα αποκαλυπτήρια της προτομής
του Ταξχου (ΠΖ) Γεωργίου Παπαμελετίου Διοικητού της
Α’ ΜΚ κατά τις επιχειρήσεις στις οποίες έλαβε μέρος
μετά την αερομεταφορά της στην Κύπρο των Ν21/22
Ιουλίου κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το καλοκαίρι του 1974. Την τελετή διοργάνωσε ο Δήμος Ασπροπύργου μαζί με το σωματείο “ΚΟΜΑΝΤΟΣ 74”. Η
προτομή η οποία κατασκευάστηκε από τον γλύπτη κ.
Μπάρδη Ιωάννη τοποθετήθηκε στην πλατεία η οποία
φέρει πλέον το όνομα του Ταξχου Παπαμελετίου. Τον
αείμνηστο Διοικητή της Μοίρας τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της
Εκκλησίας, της Περιφέρειας Αττικής, Δημοτικές Αρχές, ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αντιπροσωπεία Αξιωματικών
και Καταδρομέων, τέως
αρχηγοί ΓΕΕΘΑ – ΓΕΣ, εν
αποστρατεία αξκοί και οπλίτες της Α’ ΜΚ την συγκεκριμένη περίοδο, μέλη
του Συλλόγου «ΚΟΜΑΝΤΟΣ-74», καθώς και
πλήθος αποστράτων στελεχών των ειδικών δυνάμεων. Τιμές αποδόθηκαν
από τμήμα Αλεξιπτωτιστών. Εκ μέρους της Λέσχης έγινε κατάθεση στεφάνου από τον Γ.Γ. Η Λέσχη εκπροσωπήθηκε επίσης από το μέλος του Δ.Σ. Ιωάννη Παπαδάκη και Αξιωματικούς ε.α. και Εφέδρους Καταδρομείς μέλη της.
•	10 Νοε. Εκδήλωση μνήμης πεσόντων Άγγλων και συμμάχων στον Α’ & Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο
Στο κοιμητήριο της Κοινοπολιτείας στο Δήμο Αλίμου πραγματοποιήθηκε τελετή για τους πεσόντες
των συμμαχικών δυνάμεων στον Α’ & Β’ Παγκόσμιο
πόλεμο από την Αγγλική Πρεσβεία. Στην τελετή παρέστησαν εκπρόσωποι της Προεδρίας, του Υπουργείου
Εθνικής Αμύνης, της Περιφέρειας και των όμορων
δήμων, Πρέσβεις πολλών χωρών και εκπρόσωποι εφεδροπολεμικών σωματείων. Τιμές απεδόθησαν από
τον μικτό Λόχο αποδόσεως τιμών του ΓΕΕΘΑ. Τη Λέσχη εκπροσώπησε ο βετεράνος πολεμιστής Σχης ε.α.
Πλάτων Συναδινός ο οποίος και κατέθεσε στέφανον.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ο παραπάνω βετεράνος ήτο

•	22 Νοε. Εκδήλωση ΥΠΕΘΑ στη ΛΑΕΔ
Σε εκδήλωση που οργάνωσε το ΥΠΕΘΑ στη ΛΑΕΔ έγινε παρουσίαση του Λευκώματος «Αγαπητές
Ελληνίδες»-Γράμματα από το Αλβανικό μέτωπο. Παρέστησαν η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων. Το ΔΣ της Λέσχης εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο.
•	22-24 Νοε. Δραστηριότητες στρατιωτικού
αθλητισμού.
Στον Πανελλήνιο Αγώνα Άσκηση Εθελοντών Εφέδρων “Athens Patrol 2019”, ο οποίος διοργανώθηκε
στην Αττική το τριήμερο 22-24 Νοε από τον Σύλλογο Στρατιωτικού Αθλητισμού Εφέδρων (Σ.Σ.Α.Ε), και
απευθύνεται σε άτομα που έχουν υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις και επιθυμούν να βελτιώσουν την
φυσική τους κατάσταση και να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους πάνω σε στρατιωτικά θέματα η 6μελής
Ομάδα-περίπολος της Λέσχης κατέκτησε το χάλκινο
μετάλλιο, παρά τις αντιξοότητες και κάποια θέματα
τα οποία όμως ήταν εκτός της δικής της αρμοδιότητος και ευθύνης. Την 28 Νοε, ο Ομαδάρχης, Έφ. Ανθλγός Πασιώτης παρέδωσε στα γραφεία της Λέσχης
το τρόπαιο των αγώνων και την αναφορά πρώτων εντυπώσεων.
Η συμμετοχή αυτή θα πρέπει να παραδειγματίσει τα
νέα σε ηλικία μέλη μας για εντατικοποίηση της παρακολουθήσεως των δραστηριοτήτων στρατιωτικού αθλητισμού, με τελικό σκοπό, όπως έχει τεθεί από την
Λέσχη τη συμμετοχή σε εθνικούς και διεθνείς αγώνες
(CIOR, Cambrian Patrol) και τελικά την διοργάνωση από την Λέσχη δραστηριοτήτων και αγώνων τέτοιας
μορφής.
24 Nοε. Επέτειος Εθνικής Αντιστάσεως
Εορτασμός της επετείου από την Περιφέρεια Αττικής. Το πρόγραμμα περιέλαβε επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως,
τέλεση Δοξολογίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο
του Άγνωστου Στρατιώτη από τον Περιφερειάρχη και
λοιπές αρχές και ο εορτασμός ολοκληρώθηκε με την
υποστολή της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο.
Παρέστησαν εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Το ΔΣ της Λέσχης εκπροσωπήθη-

κε από τον Εφ. Λοχία (ΚΔ) Παπαδάκη Ιωάννη με το
λάβαρο της Λέσχης.
• 24 Νοε. Εκδήλωση ΕΑΑΣ
Η ΕΑΑΣ διοργάνωσε για πρώτη φορά εκδήλωση
εις μνήμην των πεσόντων και εκλιπόντων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς. Η εκδήλωση περιέλαβε Επιμνημόσυνη Δέηση στον Ι. Ν. Αγ. Νικολάου και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο «Απτέρου Νίκης» (Παραπλεύρως ΛΑΕΔ). Παρέστησαν εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.
Το ΔΣ εκπροσώπησε ο Ανχης ε.α. Πεππές Δημήτριος, ενώ παρέστησαν πολλά μέλη μας απόστρατοι
Αξκοί με εξέχουσα την παρουσία του Ιερολοχίτη
Στρατηγού Κόρκα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

•	01 Δεκ. Σύνταγμα Χωροφυλακής
Μακρυγιάννη.
Ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών
των πεσόντων κατά την μάχη των Αθηνών στρατιωτικών και ανδρών της Χωροφυλακής του Δεκεμβρίου
1944, στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου στο χώρο του Μουσείου Ακροπόλεως. Το ΔΣ της Λέσχης εκπροσωπήθηκε
από τον Ανχη ε.α. Πεππέ Δημήτριο, ο οποίος κατέθεσε στέφανο και από πολλά μέλη μας αποστράτους
και εφέδρους. Την εκδήλωση οργάνωσε ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών (Σ.ΑΠ.ΑΣ.Α).
•	05 – 06 Δεκ. Επαναπατρισμός λειψάνων
πεσόντων στην Κύπρο
Συμμετοχή μελών της Λέσχης στην τελετή υποδοχής και στις νεκρώσιμες ακολουθίες των επαναπατρισθέντων ταυτοποιηθέντων λειψάνων Ελλήνων
πολεμιστών, μεταξύ των οποίων 2 ακόμα Καταδρομέων της Α’ ΜΚ οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους ενώ
συμμετείχαν στην επιχείρηση «ΝΙΚΗ» το 1974.
•	08 Δεκ. Φόρος τιμής στους πολεμιστές στην
Πλατεία Ρίμινι
Ετήσια επιμνημόσυνη Τελετή στο Ίλιον Αττικής,
στο Μνημείο Πεσόντων ΡΙΜΙΝΙΤΩΝ – ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ, ως φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους Ήρωες Πεσόντες των εκστρατευτικών Σωμάτων Μέσης
Ανατολής στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατά την τελετή έγιναν τα αποκαλυπτήρια των μαρμάρινων πλακών με τα ονόματα των πεσόντων. Το ΔΣ της Λέσχης
εκπροσωπήθηκε από τον Ανχη ε.α. Πεππέ Δημήτριο
και από πολλά μέλη μας αποστράτους και εφέδρους.
Μεταξύ των παρόντων οι πολεμιστές μας εκείνης της
περιόδου Αντγος ε.α. Κόρκας Κων/νος και Σχης ε.α.
Συναδινός Πλάτων. Την εκδήλωση οργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πολεμιστών Εκστρατευτικών
Σωμάτων Μέσης Ανατολής Ριμινιτών-Ιερολοχιτών
(Π.Σ. Π.Ε.Σ.Μ.Α.Ρ.Ι.).
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

Λ Ε Σ Χ Η Κ ΑΤΑ Δ Ρ Ο Μ Ε Ω Ν Κ Α Ι Ι Ε Ρ Ο Λ Ο Χ Ι ΤΩ Ν

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ – ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΤΩΝ 40 ΕΤΩΝ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ
ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Σ Α Ρ Ο ΓΛ Ε Ι Ο Μ Ε ΓΑ Ρ Ο
• Ημερομηνία Κυριακή 09 Φεβρουαρίου 2020
• Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 17 Ιανουαρίου 2020
• Μουσική κάλυψη από τμήμα Μουσικής της ΑΣΔΥΣ
• Τιμή πρόσκλησης 25 €
• Διάθεση των προσκλήσεων από τα γραφεία της
Λέσχης
Η τελετή της κοπής της Βασιλόπιτας και η ετήσια συνεστίαση της Λέσχης θα πραγματοποιηθεί την 09 Φεβρουαρίου 2020 (Κυριακή) και από 13:00 ώρα στη Λέσχη
Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (Σαρόγλειο Μέγαρο) στην Πλατεία Παύλου Μελά (Ρηγίλλης), οδός Ρηγίλλης 1.

 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α. Με επίσκεψη στα γραφεία της Λέσχης ή τηλεφωνικά
στον αριθμό 2103235907 από την 4 Νοεμβρίου 2019
(Δευτέρα) και μέχρι την 17 Ιανουαρίου 2020 (Παρασκευή) καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής από τις
09:00 έως 12:30. Τηλεφωνική επικοινωνία εκτός ωραρίου
με τον Ταμία της Λέσχης, Σχη ε.α. κ. Γατσούλη. Τηλ. οικίας
2108067366 ή κινητό 6947547378. (Η ανακοίνωση έχει
ήδη δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης).
β. 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.

 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ:

ΜΟΝΟ από τα γραφεία της Λέσχης, Μαυρομιχάλη 15, 3ος
όροφος, και κατά το χρονικό διάστημα από 9 μέχρι και 23
Ιανουαρίου 2020 το αργότερο, τις ημέρες ΤΡΙΤΗ και

Χώρος στάθμευσης πλησίον ΛΑΕΔ, στο πολεμικό Μουσείο (Ριζάρη): https://polispark.gr/.

ΠΕΜΠΤΗ κατά τις ώρες από 09:00 μέχρι 12:30 από τον
Ταμία της Λέσχης. Για τυχόν ειδικές περιπτώσεις, κατόπιν
επικοινωνίας με τον Σχη ε.α. κ. Γατσούλη.

 ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Μετά την 31 Ιανουαρίου 2020 (Παρασκευή) δεν θα
μπορεί να γίνει ΑΠΟΔΕΚΤΗ η ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και
ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ η επιστροφή χρημάτων, επειδή η
Λέσχη θα έχει ήδη καταβάλει τις προκαταβολές για την αίθουσα και την τροφοδοσία.

 ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ:

Όπου επιτρέπεται στις κοντινές οδούς.
Οχήματα με άδειες ΑΜΕΑ στον χώρο μέσα στο προαύλιο
της ΛΑΕΔ, κατόπιν εγκρίσεως, κοντά στους ανελκυστήρες.
Με προηγούμενη χρήση (ανεύρεση-δέσμευση θέσεων)
της εφαρμογής από Η/Υ ή κινητό: https://www.parkaround.
gr/parking/athens/euaggelismos

 ΠΕΡΑΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΩΣ: Η 13:00 ώρα.

Κατά την διάρκεια της όλης εκδηλώσεως θα λάβει
χώρα επίδοση αναμνηστικών μεταλλίων και διπλωμάτων στους πολεμιστές-μέλη της Λέσχης για την προσφορά τους προς το Έθνος κατά τις:
• Επιχειρήσεις Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στον Ελλαδικό χερσαίο κορμό και Κρήτη 1940-41, στην Βόρειο Αφρική και Μέση
Ανατολή 1942-43, στην Ιταλία 1944, στο Αρχιπέλαγος 1943-45.
• Επιχειρήσεις 1946-49.
• Επιχειρήσεις Κορέας 1950-55.
• Επιχειρήσεις Κύπρου 1964-1974.
Αναμνηστικά διπλώματα θα επιδοθούν και στις οικογένειες, επίτιμα μέλη μας, των πολεμιστών που δεν
βρίσκονται πλέον ανάμεσά μας.
Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί με την ζωντανή ιστορία
των Ειδικών Δυνάμεων.
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ.

ΜΕΝΟΥ
Ορεκτικά:

Κυρίως πιάτο:

Επιδόρπιο:

Ποτά (Ελεύθερη κατανάλωση):

Πρώτο πιάτο
Ποικιλία Ορεκτικών: Μπιφτέκι, Λουκάνικο
χωριάτικο, Κοτόπουλο πανέ, Σπανακόπιτα
χωριάτικη, δυο φλογέρες ζαμπόν - τυρί
Σαλάτα (ανά 4)
Πράσινη εποχής

Χοιρινό με
μανιτάρια αλά
κρεμ, ρύζι άγριο
με λαχανικά
και πατατούλες
φούρνου με
θυμάρι

Πάστα σοκολάτα
και κρέμα

Κρασί λευκό, Κόκκινo κρασί
όπου ζητηθεί, Ανθρακούχα

Βασιλόπιτα: Μεγάλη για κόψιμο και
ατομικές συσκευασμένες με ένα φλουρί.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 33 ΜΚ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ «ΑΤΤΙΛΑ-1»
Υποστράτηγος ε.α. Μαντζουράτος Ευάγγελος (Το Βιογραφικό δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας).

ΜΑΧΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ–ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ

Την 05:00 ώρα της 22ης Ιουλίου, η Μοίρα (Υποδιοικητής), λαμβάνει διαταγή από τον Διοικητή της Διοικήσεως Δυνάμεων Καταδρομών, Σχη Κομπόκη
Κων/νο, να ενεργήσει επιθετικά και να εξαλείψει το
εχθρικό προγεφύρωμα στην περιοχή των ακτών του
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ. Στην προσπάθεια
αυτή θα συμμετείχε και Μηχανοκίνητος Μονάς, η
οποία θα έφθανε στην περιοχή συντόμως.
Στις πληροφορίες που παρασχέθηκαν στη Μοίρα,
αναφέρονταν ότι στην περιοχή είχαν αποβιβασθεί
μικρός αριθμός τουρκικών δυνάμεων και μόνον δύο
(2) άρματα Μ 48 ή Μ 47.
Όπως όμως αποδείχθηκε κατά την διεξαγωγήν
της επιχειρήσεως, η πληροφορία αυτή ήταν ανακριβής και η πραγματικότητα ήταν ότι είχαν αποβιβασθεί πενήντα (50) άρματα και αντίστοιχα τμήματα
επί ΤΟΜΠ Μ113.
Στο αριστερό της Μοίρας ελέχθει ότι θα ενεργούσαν φίλια τμήματα.

Η Μονάδα στην επιχείρηση αυτή ενήργησε με
δύο (2) ΛΟΚ και ΛΥΠ ως εξής:
31ος ΛΟΚ: Επί της κυρίας οδού ΚΥΡΗΝΕΙΑΣΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Παρά τον ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ) και νοτίως της οδού προς ΤΡΙΜΙΘΙ. Διοικητής Λόχου ο
Υπλγός (ΠΖ) ΚΑΤΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

33ος ΛΟΚ: Βορείως της κεντρικής οδού, μέχρι την
θάλασσα. Διοικητής Λόχου ο Υπλγός (ΠΖ) ΡΟΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ο οποίος παρά τον τραυματισμό
του στον ΑΓΙΟ ΙΛΑΡΙΩΝΑ, ανέλαβε και πάλι τον
Λόχο του.
ΛΥΠ: Διοικητής Λόχου ο Υπλγός (ΠΖ) ΑΡΓΥΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ο Λόχος του θα υποστήριζε την όλη
ενέργεια, με μία διμοιρία πολ/λων και ένα (1)
ΠΑΟ των 57 χιλ.
Ο 32ος ΛΟΚ, όπως έχει αναφερθεί, απουσίαζε στο
Α/Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ και είχε διατεθεί προς φύλαξή του.
Τα διατεθέντα (ευρεθέντα) προς υποστήριξη ΠΑΟ
106 χιλ., επί του πεδίου, ήταν κατεστραμμένα ή ελλειπή, χωρίς υπηρετικό προσωπικό, χωρίς πυρομαχικά και ως ήταν επόμενο, δεν υποστήριξαν την
Μοίρα.
Οι ανευρεθέντες όλμοι 4,2 ιντσών, κάποιου Τάγματος, δεν ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για
αποτελεσματική υποστήριξη της Μονάδος, ελλείψει
υπηρετικού προσωπικού, παρατηρητών, αλλά και
πυρομαχικών, πλην καπνογόνων βλημάτων.
Παρ΄ όλα αυτά, τα δύο (2), εχθρικά άρματα Μ
48-Μ 47, εβλήθησαν και κατεστράφησαν υπό των
ελαχίστων Α/Τ των Λόχων και της Μοίρας [Α/Τ 2,36
- 3,5 και ενός ΠΑΟ 57 χιλ.].
Έτσι η Μονάδα μετά από αυτό, ενεπλάκη σε ένα
άνισο και άπελπι αγώνα, εναντίον ασυγκρίτως υπερτέρου εχθρού, άριστα οργανωμένου και εξοπλισμένου, διαθέτοντος τεθωρακισμένα και μηχανοκίνητα
Τμήματα και έχοντα αεροπορική και ναυτική υποστήριξη.
Από την Μονάδα εγένετο συνεχής ενημέρωση
δια Σ/Α, του Δκτού Δυνάμεων Καταδρομών, περί
των πυρών του τουρκικού Στόλου, περί υπάρξεως
και ετέρων αρμάτων, περί προσπάθειας αποβάσεως
και ετέρων αρμάτων εκ των πλοίων (πέντε αρματαγωγά), εις την περιοχή ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΕΝΤΕΜΙΛΙ), ως και εις ετέραν ακτήν όπισθεν της Μοίρας,
εις απόστασιν περίπου τριών μιλίων από ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ. Αιτείται επειγόντως την αποστολή στη Μοίρα
αντιαρματικών όπλων μετά αντιστοίχων πυρ/κών,
για να μπορέσει η Μοίρα να κρατήσει τα τόσα άρματα του εχθρού.
Πράγματι απεστάλη στην Μοίρα ένα όχημα ¾ με

τον Τχη του 3ου Τ.Σ ΤΣΑΚΑ, με τσέχικα Α/Τ, αγνώστου λειτουργίας και άνευ εμπυρευμάτων και ως εκ
τούτου αδυνατούντων να προσβάλουν τα εχθρικά
άρματα. Από την κίνηση το θετικό για την Μοίρα είναι ότι έμειναν μικρός αριθμός κιβωτίων με χειροβομβίδες, οι οποίες και χρησιμοποιήθηκαν από τους
άνδρες.
Παρά όμως την εχθρική υπεροχή και υπεροπλία,
ο αγώνας διεξήχθη κάτω από σκληρές και άγριες
συνθήκες. Οι ελαφρά εξοπλισμένοι Καταδρομείς,
χωρίς καμία απολύτως υποστήριξη από την ξηρά, τη
θάλασσα και τον αέρα, αγωνίσθηκαν ηρωικά, επέδειξαν γενναιοψυχία, ακατάβλητο θάρρος και
άφθαστο ηρωισμό και προξένησαν σοβαρές απώλειες στα αποβατικά στρατεύματα, προτάσσοντες
υπερηφάνως τα στήθη τους, απέναντι στα εχθρικά
τμήματα τεθωρακισμένων.
Σε κάποιο σημείο εξέλιξης της επιχειρήσεως,
εχθρικές δυνάμεις, ορμώμενες από το Τούρκικο χωριό ΤΕΜΠΛΟΣ, ενισχύουν τις αποβατικές δυνάμεις,
οι οποίες δια των αρμάτων και λοιπών ΤΘ (Μ113),
προβαίνουν σε μεγάλη κυκλωτική ενέργεια και μέρος των αρμάτων κατευθύνεται προς ΚΥΡΗΝΕΙΑ,
ενώ το υπόλοιπο τμήμα, εκ των όπισθεν προσβάλλει
τα τμήματα της Μοίρας.
Έτσι η Μονάδα ευρίσκεται σε ασφυκτικό κλοιό, προσβαλλομένη πανταχόθεν, η επαφή με τους Λόχους διακόπτεται, λόγω καταστροφής αρκετών Σ/Α, αλλά και
της επισυμβάσης ηλεκτρονικής αποτυφλώσεως με
ηλεκτρονικά μέσα από τον αντίπαλο. Συνεπεία των
ανωτέρω, η επιχειρησιακή κατάσταση της Μοίρας καθίσταται πολύ δύσκολη, αν όχι απελπιστική.
Η Μονάδα μας, απ΄ ό,τι διαπίστωσα, μόνη από το
ΣΥΝΟΛΟ σχεδόν Μονάδων της Εθνοφρουράς, αλλά
και των άλλων Μονάδων Καταδρομών, λαμβάνει μέρος στην απόκρουση της εχθρικής εισβολής, στις
ακτές αποβάσεως του ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ.
Το Μηχανοκίνητο Τακτικό Συγκρότημα, το οποίο
από πρωίας θα ενίσχυε την Μοίρα, ουδέποτε έφθασε στο χώρο αποβάσεως. Πολύ αργότερα ευρέθη
σταθμευμένο ανατολικά της ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ, δι΄ αγνώστους λόγους.
Ομοίως και φίλια τμήματα, που θα ενεργούσαν
στο αριστερό της Μονάδος, πάλι δεν ενεφανίσθη-

(Μέρος 2ο)
(Συνέχεια από το φύλλο ΣΕΠ 19)
σαν, πλην ελαχίστων τμημάτων του Τάγματος
«ΚΟΥΡΟΥΠΗ». Ο Διοικητής της 31 ΜΚ, Τχης ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ευρισκόμενος με την Μοίρα, ως μου ελέχθη (Μέσω Σ/Α), στην διάβαση
ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, μου εζήτησε να ενημερώσω τον
Δκτή της ΔΔΚ, ότι αδυνατεί να κατέλθει προς τον
χώρο των επιχειρήσεων, γιατί δεν το επιτρέπουν
προϊστάμενα κλιμάκια.
Η αναφορά αυτή, ανεφέρθη στο Δκτή ΔΔΚ αμέσως μετά και ολίγον πριν ή επέλθη η αποτύφλωση
των Σ/Α της Μοίρας. Παρ΄ όλα αυτά, ο αγώνας της
Μοίρας, διεξάγεται σκληρός και προς όλες τις κατευθύνσεις και η πολεμική αρετή των Καταδρομέων
αποθεώνεται.
Ο κίνδυνος όμως ολοκληρωτικής καταστροφής
της Μονάδος διαγράφεται άμεσος.
Προ της δημιουργηθείσης καταστάσεως, διατάσσονται οι Λόχοι, δι΄ αγγελιαφόρων να προβούν σε
διάσπαση του εχθρικού κλοιού δια παντός μέσου
και να διολισθήσουν προς την περιοχή του στρατοπέδου της, στο ΜΠΕΛΑΠΑΪΣ ή στην ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΡΚΟΤΙΣΣΑ και σε περίπτωση αδυναμίας των, να γίνει
συνένωση με φίλια τμήματα.
Ακολουθούν σκηνές απερίγραπτου ηρωισμού και
αυτοθυσίας, σε αγώνα εκ του συστάδην. Τα εχθρικά
άρματα και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς
προσωπικού (ΤΟΜΠ), επιτίθενται ακάθεκτα εναντίον των ελαφρά εξοπλισμένων, αλλά ηρωικών Λοκατζήδων.
Τα τμήματα της Μοίρας με αγώνα εκ του συστάδην και τη χρήσει του ελαφρού οπλισμού και χειροβομβίδων, αλλά και με μεγάλες απώλειες, διασπούν
τον εχθρικό κλοιό και διαρρέουν προς τις ελεύθερες
περιοχές και τους προβλεπόμενους χώρους συγκεντρώσεως. Λαμβάνουν χώρα πράξεις αφθάστου
γενναιότητος, που δεν υπάρχουν λόγια να τις χρωματίσουν. Τραυματισμένοι Καταδρομείς, κάλυπταν
τους συναδέλφους τους για να διαφύγουν και ξεψυχώντας φώναζαν «ΕΛΛΑΣ-ΚΥΠΡΟΣ-ΕΝΩΣΙΣ» (ΚΔ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ κ.α).
Οι απώλειες της Μοίρας στην μάχη αυτή ήσαν:
Δύο (2) Αξκοί και επτά (7) καταδρομείς νεκροί.
Μεταξύ των Αξκών και ο Δκτής του 31ου ΛΟΚ,
Υπλγός ΚΑΤΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ (ΛΚΙ)
Γνωρίζεται ότι, η υπό του καταστατικού (Άρθρον
10) καθοριζόμενη Ετησία Γενική Συνέλευση της
Λέσχης, θα πραγματοποιηθεί την 01 (με την προβλεπόμενη απαρτία) ή εναλλακτικά την 08 Μαρτίου 2020 (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 2019.
• Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Οικονομικής
Διαχειρίσεως έτους 2019.
• Ανάλυση και έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2020.
• 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
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 ύο (2) Αξκοί και οκτώ (8) καταδρομείς τραυματίες.
Δ
Τρεις (3) Αξκοί και τριάντα πέντε (35) καταδρομείς αγνοούμενοι. Τρεις (3) καταδρομείς νεκροί στο χωριό ΚΟΥΤΣΟΒΕΝΤΙ.
Εδώ πρέπει να τονισθεί, ότι κατά την διάσπαση του κλοιού
στις παρυφές της ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ από τον 33ο ΛΟΚ, τραυματίσθηκε πάλι ο Υπλγός ΡΟΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δκτής του Λόχου
(Τραύμα εις αριστερό πόδα εκ βλήματος Α/Τ, στον αριστερό
μηρό εκ σφαίρας Τόμσον) και στο δεξιό υπογάστριο ομοίως
εκ σφαίρας Τόμσον.
Ομοίως λόγω υπάρξεως νάρθηκος, εις τον δεξιόν πόδα,
από τραύμα στον ΑΓΙΟ ΙΛΑΡΙΩΝΑ, ο Δκτής της Μοίρας μετά
δυσκολίας ακολουθεί τον 33ο ΛΟΚ μέχρι τις Ν.Α παρυφές ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ.
Εκεί αποδεσμεύει τους αρνουμένους να τον εγκαταλείψουν, τέσσαρες (4) Καταδρομείς της Μοίρας (Αγγελιαφόρους, Δ/Β κλπ) και διαφεύγει εντός του κατοικημένου τόπου
της ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ, με προοπτική, την μετά την βελτίωση της
υγείας και του τραύματός του, να διολισθήσει κατά την νύκτα
προς Μοίραν.
Περαιτέρω παραμονή των Καταδρομέων, θα τους έθετε
σε μεγάλο κίνδυνο, καθ΄ όσον οι Τούρκοι, είχαν πλησιάσει
εγγύτατα.

ΜΑΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Η Μοίρα, κατά την μετακίνησή της από την περιοχή ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ στην περιοχή ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ, κατά την 20η Ιουλίου
1974, διέθεσε, ως διετάχθη, ένα (1) Λόχο (+) στο Α/Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (32ος ΛΟΚ).
Ο Λόχος αυτός ετέθη υπό τις διαταγές της Διοικήσεως
Ασφαλείας του Α/Δ, προκειμένου να συμβάλει στην άμυνα και
εξασφάλιση του Α/Δ. Δκτής του Λόχου ήταν ο Ανθλγός (ΠΖ)
ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
Από την πρωία της 20ης Ιουλίου, άρχισε σφοδρός βομβαρδισμός του Α/Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ενώ ο διατεθείς από την Μονάδα Λόχος (+), εγκαταστάθηκε περιμετρικά του αερολιμένα,
οργάνωσε την άμυνα και είχε ετοιμότητα αποκρούσεως
εχθρικής επιθέσεως και αντιμετωπίσεως αεραγημάτων.
Την 20η και 21η Ιουλίου, το Α/Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, εδέχθη το βάρος των αεροπορικών επιθεσεων.
Κατά την Ν 21/22 Ιουλίου, ο Λόχος υπεδέχθη τους Καταδρομείς της Α΄ ΜΚ, οι οποίοι μεταφέρθησαν στην νήσο με
Α/Φ ΝΟRATLAS της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.
Την 16:00 ώρα της 22ας Ιουλίου, υπογράφεται ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ
μεταξύ των αντιπάλων και κηρύσσεται κατάπαυση των
εχθροπραξιών.
Δύο (2) ώρες μετά την εκεχειρία, λαμβάνονται πληροφορίες για επικείμενη εχθρική ενέργεια αλεξιπτωτιστών προς κατάληψη του Α/Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ και λαμβάνονται τα αντίστοιχα
μέτρα ασφαλείας.
Από Π.Φ της 23ης Ιουλίου, το Α/Δ υφίσταται τουρκική επίθεση και o Λόχος συμμετέχει στην απόκρουσή της μαζί με

σύμφωνα με το καταστατικό μέχρι την 27 Φεβρουαρίου 2020 (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 2019.
• Θα υπάρχει δυνατότητα καταβολής των συνδρομών προηγουμένων ετών, αλλά και του
2020 (25€) για περιορισμένο χρονικό διάστημα
πριν την έναρξη της συνελεύσεως.
• H ΓΣ του 2020, φυσιολογικά δεν περιλαμβάνει
αρχαιρεσίες, αλλά στα λοιπά θέματα ημερησίας διάταξης θα υπάρξουν ζητήματα στα οποία ενδεχομένως θα απαιτηθεί ψηφοφορία. Συνεπώς η οικονομική ενημερότητα των μελών είναι απαραίτητη.
5. ΔΙΑΦΟΡΑ
• Η προσπέλαση στην ΕΑΑΣ είναι 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.
Για το ΔΣ
Ανχης ε.α. Κομπόρης Πέτρος
Γενικός Γραμματεύς ΛΚΙ

τμήματα της Α΄ ΜΚ, που έχουν αφιχθεί στο Α/Δ και έτσι η
εχθρική επίθεση αποκρούεται.
Επακολουθεί παρέμβαση των Ηνωμένων Εθνών για εκεχειρία.
Ο Λόχος μετά την μάχη του Α/Δ, διατάσσεται και μεταβαίνει στο Α/Δ ΤΥΜΠΟΥ, όπου και αρχίζει η ανασυγκρότησή του.
Κατά την μάχη του Α/Δ, στον Λόχο δεν υπήρξε νεκρός ή
τραυματίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(1Ο μέρος)

Η Μονάδα μου (33 ΜΚ), έλαβε μέρος σε όλες τις επιχειρήσεις της Τουρκικής εισβολής, στην Ζώνη Ευθύνης της και πέραν αυτής, με εξαιρετική επιτυχία, αλλά και βαρύτατο φόρο
αίματος.
Επολέμησεν εναντίον πάνοπλου και αριθμητικά πολύ
υπέρτερου εχθρού, στενώς υποστηριζομένου από ξηράς, θαλάσσης και αέρος, ενώ η Μοίρα, εστερείτο κάθε αεροπορικής
και ναυτικής υποστηρίξεως, ακόμα δε και αυτής της άμεσης
υποστήριξης Πυροβολικού και αρμάτων μάχης.
Οι γενναίοι Καταδρομείς της Μοίρας, Αξκοί, Υπξκοί και Καταδρομείς, εξοπλισμένοι με αναχρονιστικό ελαφρύ οπλισμό,
ελάχιστα και αναποτελεσματικά Α/Τ (2,36 κλπ), αγωνίσθηκαν
ηρωικά εναντίον μηχανοκινήτων και Τ/Θ Τουρκικών δυνάμεων, τις οποίες σφοδρώς υποστήριζαν η Πολεμική Αεροπορία,
το Ναυτικό, το Πυροβολικό, αλλά ακόμα και οι οργανωμένοι
ποικιλοτρόπως Τουρκοκύπριοι.
Όλοι οι Καταδρομείς της Μοίρας, αψηφώντας τον κίνδυνο
της ζωής τους και περιφρονώντας τον θάνατο στον άνισο
αγώνα, εσημείωσαν λαμπρές επιτυχίες και απέδειξαν εμπράκτως, επί του πεδίου των πολεμικών αναμετρήσεων, το υπέροχο πνεύμα των Μονάδων Καταδρομών, το αδάμαστο θάρρος στο πεδίο της μάχης, το υψηλό επίπεδο εκπαιδεύσεως και
μαχητικής ικανότητος.

ΑΠΩΛΕΙΕΣ

Ο φόρος αίματος της Μοίρας, υπήρξεν βαρύτατος, αφού οι
απώλειες στις επιχειρήσεις (Βομβαρδισμός φάλαγγος στον
ΑΓΙΟ ΕΠΙΚΤΗΤΟ, προσβολή εχθρού στον ΑΓΙΟ ΙΛΑΡΙΩΝΑ,
προσβολή εχθρικού προγεφυρώματος στον ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ) ανέρχονται σε:
Νεκροί και αγνοούμενοι
α. Αξιωματικοί: 6
β. Οπλίτες: 63
Σύνολο: 69
Τραυματίες: Το μέγιστο μέρος των επιζησάντων, υπήρξαν
τραυματίες, οι οποίοι όμως, στις περισσότερες των περιπτώσεων, εθελοντικά αν και τραυματίες, προσέτρεξαν άμεσα και
συμμετείχαν στην επόμενη ή επόμενες μάχες.

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ
συνέχεια από τη σελ. 1
καλώ οποιονδήποτε να αντικρούσει με επιχειρήματα όσα καταλογίζω ως «παθογένειες, καπετανάτα και προεδριλίκια».
Είτε αρέσει στους πολλούς είτε όχι, η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών είναι το πρώτο πολεμικό σωματείο αμιγώς Ειδικών Δυνάμεων και, υπολογίζοντας το κάποτε κομμάτι μας νυν ανεξάρτητο «Σύνδεσμο Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Μακεδονίας», τον «Σύλλογο Κομάντος-74» και τον «Σύνδεσμο Εφέδρων Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Ρόδου» ένα από τα τέσσερα μοναδικά του είδους στις Ειδικές Δυνάμεις. Θα πρέπει να μνημονεύσω εδώ, αν και όχι αμιγώς ως προς την προέλευση των μελών εκ των Ειδικών Δυνάμεων, τον «Πανελλήνιο Σύνδεσμο Πολεμιστών
Εκστρατευτικών Σωμάτων Μέσης Ανατολής Ριμινιτών-Ιερολοχιτών». Οι υπόλοιποι
μπορούν, αν θέλουν, να είναι «υπερήφανοι» για την ιδιοτέλειά τους και να αφήσουν
τις δάφνες εκεί όπου πραγματικά ανήκουν.
Ο αγνός κόσμος των Καταδρομών γνωρίζει και εμείς συνεχίζουμε.
Η λειτουργία της Λέσχης και ιδιαίτερα η ποιοτική αναβάθμισή της σε όλους τους
τομείς δραστηριοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνονται αρχικά στον σκοπό ιδρύσεώς της
και εκφράζονται αναλυτικά στα μέσα προς επίτευξη αυτού του σκοπού, επαφίεται
στην καλή θέληση όλων μας και στην εθελοντική προσφορά.
Η κοινή Μήτρα, το κοινό Λίκνο των Ειδικών Δυνάμεων, το DNA του Ιερολοχίτη και
του Καταδρομέα και ο Πράσινος Μπερές ως σύμβολο συνυφασμένα με τον Όρκο μας,
αποτελούν συστατικά του πατριωτισμού και του αλτρουισμού που διαμέσου της λειτουργίας της «μικρής εικόνας» της Λέσχης, οδηγούν στην διαμόρφωση της «μεγάλης
εικόνας», της Πατρίδας μας και του Έθνους.
Μιας Ελλάδας με χαρακτηριστικά γνωρίσματα οικογένειας προς τους Έλληνες, εντός ή εκτός συνόρων περιλαμβάνοντας και τους Έλληνες της διασποράς, φίλης προς
τους συμμάχους της, παράγοντος σταθερότητας και συνεργασίας προς αυτούς με
τους οποίους ταυτίζει τα συμφέροντά της, αλλά ισχυρής, επικίνδυνης και όχι απλά
αποτρεπτικά ικανής, για τους εχθρούς της.
Στα πλαίσια αυτής της 40ης επετείου ζητήσαμε την συνδρομή όλων με προτάσεις για να επισημανθεί το έτος 2020 στην ιστορία της Λέσχης.
Επειδή θα έπρεπε να γίνει η αρχή, αποφασίστηκαν από το ΔΣ οι βασικοί εορταστικοί άξονες. Λόγω περιορισμών εξ αιτίας οικονομικών κυρίως λόγων, θα επικεντρωθούμε στην ποιότητα εις βάρος της ποσότητας σε ό,τι αφορά σε κάποιες δραστηριότητες και θα πρωτοτυπήσουμε ως προς την μορφή ορισμένων επετειακών εκδηλώσεων και καθιέρωση άλλων, ενώ θα καταβληθεί προσπάθεια και για κάποιες δράσεις
κοινωνικού χαρακτήρα. Χρειαζόμαστε όμως και εξωτερική βοήθεια εκτός των συνδρομών και αρωγών μας. Ελπίζουμε ότι η εξωστρέφεια και η βελτίωση της εικόνας
μας να αποτελέσουν πόλο έλξεως και για χορηγούς και για εγγραφή νέων μελών, στελεχών και εφέδρων. Με αυτό το σκεπτικό, θα ενεργήσουμε ως εξής:
Ως Πρώτη φάση και σε πρώτο χρόνο, η αναβαθμισμένη ετήσια συνεστίαση και
κοπή της βασιλόπιτας με την παράλληλη επίδοση αναμνηστικών στους πολεμιστές-μέλη μας και τις οικογένειες των εκλιπόντων μελών μας, όλων των εθνικών
αγώνων από το 1940 μέχρι και το 1974 (Επιχειρήσεις Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στον
Ελλαδικό χερσαίο κορμό και Κρήτη 1940-41, στην Βόρειο Αφρική και Μέση Ανατολή
1942-43, στην Ιταλία 1944, στο Αρχιπέλαγος 1943-45. Επιχειρήσεις 1946-49. Επιχειρήσεις Κορέας 1950-55. Επιχειρήσεις Κύπρου 1964-1974) ως ελάχιστη αναγνώριση των
υπηρεσιών τους και ιδιαίτερα των τελευταίων που ξεχάστηκαν από το επίσημο κράτος.
Σε δεύτερο χρόνο ίδρυση Τράπεζας αίματος της Λέσχης, πρωτοβουλία και προσπάθεια για την οποίαν κυριολεκτικά «χρειάζεται να δώσουμε το αίμα μας».
Ως Δεύτερη φάση, κατασκευή και τελετή αποκαλυπτηρίων σε πρώτο χρόνο στον
Δήμο Παπάγου-Χολαργού στο κεντρικό πάρκο, σε συνεργασία με τον Δήμο και με την
ανιδιοτελή προσφορά γλύπτη φίλου των Καταδρομών, επιτύμβιας στήλης εις ανάμνηση των επιχειρήσεων των Δυνάμεων Καταδρομών στην Κύπρο (από ιδρύσεως της 31 ΜΚ το 1964, μέχρι και τις επιχειρήσεις κατά του Αττίλα, από πλευράς Κυπριακών Μοιρών και του εξ Ελλάδος αερομεταφερθέντος Συγκροτήματος της Α’ Μοίρας Καταδρομών, ως ελάχιστη απόδοση τιμής) και ενδεχομένως σε δεύτερο χρόνο,
διοργάνωση ημερίδας για την διαχρονική πολεμική εμπλοκή των μελών μας
και ανάδειξη της ιστορικότητας της Λέσχης.
Ως Τρίτη φάση, εάν εγκριθεί από τους αρμόδιους φορείς, σε πρώτο χρόνο (από τον
Δήμο Αθηναίων) αναβαθμισμένες εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης Μυστικού πολέμου και αντιστάσεως κατά την κατοχή στην Αττική και σε δεύτερο χρόνο (από τις
Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής) αναβαθμισμένες εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης των Καταδρομικών Επιχειρήσεων του Ιερού Λόχου
στην περιοχή του Αρχιπελάγους.
Ο Ιερός Λόχος, οι Δυνάμεις Καταδρομών, οι Ειδικές Δυνάμεις, οι Δυνάμεις
Ειδικών Επιχειρήσεων και οι καταβολές τους μέσα στην Λέσχη Καταδρομέων
και Ιερολοχιτών θα είναι πάντα εδώ, θεματοφύλακες της Ιστορίας του Έθνους,
για να ξεχωρίζει εις το διηνεκές η ΓΑΛΑΖΙΑ ΕΛΛΑΔΑ από την «γιαλαντζί γαλάζια πατρίδα» και ό,τι άλλο πλασάρουν από βορρά νεόδμητα κράτη του 21ου αιώνα που δεν έχουν ιστορία και άλλα εξ ανατολών δημιουργηθέντα τον 20ό,
αλλά με ευρύ ποινικό μητρώο.
Κλείνοντας, θα επικαλεστώ τα λόγια του Ιερολοχίτη ιδρυτή των Δυνάμεων Καταδρομών Υποστρατήγου Ανδρέα Καλίνσκη:
«Και αν ποτέ τολμήσουν αυτοί ή όποιοι άλλοι να πειράξουν πάλι την Ελλάδα μας,
πέστε το από τώρα, βροντοφωνάξτε το παντού! Να το ξέρουν όλοι, εχθροί και φίλοι!
Θα πολεμήσουμε! Θα πολεμήσουμε με πίστη και πείσμα. Στα βουνά και τους κάμπους,
στις πόλεις, στα χωριά και στα ακρογιάλια! Ως το τέλος, ως την τελική Νίκη. Η Νίκη θα
είναι πάντα δικιά μας. Θα είναι πάντα με την Ελλάδα. Γιατί όσο δυνατοί και αν είναι οι
εχθροί της Ελλάδας, όσο μεγάλοι και να είναι, η Ελλάδα θα είναι πάντοτε πιο δυνατή
και πιο μεγάλη».
Υ.Γ. Θα πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψιν ότι ο αείμνηστος Στρατηγός είπε, μεταξύ άλλων,
αυτά τα λόγια μετά την συντριβή των ξενοκίνητων ανταρτών από τον Εθνικό Στρατό το
1949, αναφερόμενος στους «ερυθράς πολιτικής αποχρώσεως» εντός ή εκτός συνόρων
επιβουλευόμενους την Ελλάδα. Μήπως είναι πάλι ιδιαίτερα επίκαιρα με τους «πράσινης θρησκευτικής αποχρώσεως» εισβολείς και την τάση αλλοιώσεως της εθνικής μας ταυτότητας;
Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
Πρόεδρος ΔΣ
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ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Βιβλιο
παρουσιάσεις

Ο Αντγος ε.α. Ι. Κ. Μανέτας συνέγραψε το πρώτο ιστορικό βιβλίο «Ιερός Λόχος 1942-1945» ως Αξιωματικός επιχειρήσεων και τηρών το πολεμικό ημερολόγιο του Ιερού Λόχου, το
οποίο εκτός της εξιστορήσεως και καταγραφής των επιχειρήσεων, περιλαμβάνει ονομαστικούς καταλόγους των διατελεσάντων
κατά περιόδους Ιερολοχιτών.

ΠΟΛΥΖΩΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΕΤΕΛΕΣΘΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 19
ΑΠΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ.
Ο Αντιστράτηγος
ε.α. Πολυζώης Ιωάννης του Ευθυμίου γεννήθηκε στη
Ναύπακτο την 26
Φεβρουαρίου
1927.
Απεφοίτησε από
την Στρατιωτική
Σχολή Ευελπίδων
το 1950.
Κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας του
ενδεικτικά υπηρέτησε:
− Γ’ Μοίρα Καταδρομών
− Κέντρο Εκπαιδεύσεως Μονάδων Καταδρομών (ΚΕΜΚ)
− Επιτελής 3ου Επιτελικού Γραφείου ΧΙ
Μεραρχίας Πεζικού
− Επιτελής και Διευθυντής 3ου Γραφείου
ΔΔΚ/ΓΕΣ
− Βοηθός Ακολούθου Ενόπλων Δυνάμεων Ουάσινγκτων (ΗΠΑ)
− Διευθυντής 3ου Επιτελικού Γραφείου XV
Μεραρχίας Πεζικού

Το εν λόγω βιβλίο, υφίσταται σε πολύ
περιορισμένο αριθμό στη Λέσχη και έχει διατεθεί από τον Στρατηγό με σκοπό την οικονομική ενίσχυσή της.
Τιμή εμπορίου για την έκδοση αυτή δεν
υφίσταται στο διαδίκτυο λόγω εξαντλήσεως.
Για προηγούμενη έκδοση (με λευκό εξώφυλλο με φωτογραφία εποχής Μέσης Ανατολής) η
τιμή, όπου εμφανίζεται, είναι περί τα 40€.
Ο Αντγος ε.α. Ι. Κ. Μανέτας συνέγραψε
και το δίτομο έργο «Μαχομένη Ελλάς-Μέση
Ανατολή 1942-1945».
Τα εν λόγω βιβλία, υφίστανται σε απόθεμα στη Λέσχη και έχουν διατεθεί από τον Στρατηγό με σκοπό την οικονομική ενίσχυσή της.
Τιμή εμπορίου στο διαδίκτυο για τους 2
τόμους. περί τα 60€.

ΔΥΟ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΓΟΥ Ε.Α. ΙΩΑΝΝΗ ΚΡΑΣΣΑ
100+1 Ιστορικά Άρθρα Β΄ Έκδοση (2018)
100+2 Ιστορικά Άρθρα (2018).
Τα βιβλία είναι διαστάσεων Α5 (14,8 Χ 21 εκ.), 346
σελίδων το 1001+1, και 384 σελίδων το 100+2.
Τα περιλαμβανόμενα στα βιβλία άρθρα είναι κυρίως από την Ελληνική ιστορία. Στο 100+1: 88 άρθρα
αναφέρονται σε γεγονότα μετά την επανάσταση τού
1821, 3 στην αρχαία ελληνική ιστορία, 2 στην Βυζαντινή και 7 σε διεθνή γεγονότα. Στο 100+2: 55άρθρα
αναφέρονται σε γεγονότα μετά την επανάσταση τού 1821, 12στην αρχαία ελληνική ιστορία, 2 στην Βυζαντινή και33 σε διεθνή
γεγονότα.
Τα άρθρα περιλαμβάνουν κατά σειρά τις
εξής παραγράφους:
α. Την περιγραφή του γεγονότος.
β. Τοιστορικό.
γ.	Τα ουσιώδη περιστατικά του συμβάντος.
δ. Τις συνέπειες του γεγονότος.
ε. Στο τέλος αναγράφω προσωπικά μου
συμπεράσματα και παρατηρήσεις.
Η ιδέα του τρόπου συγγραφής εστιάζεται

Η ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Ε.Α.

στην συνοπτική περιγραφή του γεγονότος και απευθύνομαι σ’ αυτούς που δεν επιζητούν την λεπτομερή
αφήγηση. Για τα σημαντικά γεγονότα ή για τους μεγάλους της ιστορίας έχω συγγράψει αριθμό άρθρων
πχ: Μέγας Αλέξανδρος,Ελληνική επανάσταση, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος κλπ.
Εύχομαι τα βιβλία να αποδειχθούν επωφελή για
την ιστορική μνήμη και ενδιαφέροντα στους αναγνώστες. Email: i.krassas@yahoo.gr

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΤΤΙΛΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟ 1974
Μετά την ολοκλήρωση της αναπαραγωγής των ψηφιακών δίσκων, είναι δυνατή και η διάθεση, εκ παραλλήλου με τα βιβλία των πρακτικών, των DVD της ημερίδας Κύπρου.
Η ημερίδα για τις επιχειρήσεις των Δυνάμεων Καταδρομών εναντίον του ΑΤΤΙΛΑ στην Κύπρο, οργανώθηκε από την Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών
(ΛΚΙ), έλαβε χώρα αρχικά στην Αθήνα την 09 Νοεμβρίου 2016 στο Πολεμικό Μουσείο και επαναλήφθηκε την
10 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη στη Λέσχη Αξιωματικών
Φρουράς, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Μακεδονίας.
Το περιεχόμενο του βιβλίου πρακτικών της ημερίδας
(220 σελίδων μεγέθους Α5, ISBN 978-618-83135-07) είναι η απομαγνητοφώνηση και ακριβής αποτύπωση
των λεχθέντων (ομιλιών, σχολίων και παρεμβάσεων)
σε όλη την διάρκεια της ημερίδας.
Οι ψηφιακοί δίσκοι (3 DVD, 1 διπλό και 2 μονά σε
θήκη/κασετίνα, ISBN 978-618-83135-1-4) αποτελούν
την διαρκείας περίπου 6 ωρών οπτικο-ακουστική παρουσίαση των παραπάνω. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής παρακολούθησης του συνόλου ή μέρους κατά ομιλητή κλπ, με φιλικό προς τον χρήστη μενού επιλογών.
Λεπτομέρειες για την διάθεση των εκδόσεων:
Το κόστος των εκδόσεων δεν αποτιμάται εμπορικά.
Αποτελεί έσοδο οικονομικής ενίσχυσης της Λέσχης για
απόσβεση των εξόδων παραγωγής τους.
Παραλαβή είναι δυνατόν να γίνει από τα γραφεία της Λέσχης. Οι εκτός Αττικής θα πρέπει να ρυθμίσουν την
παραλαβή μέσω κάποιας εταιρίας ταχυμεταφορών, με έξοδά τους. Επικοινωνία για παραγγελίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gengrammateasleschis@gmail.com . Η αίτηση θα πρέπει να αναγράφει ονοματεπώνυμο, αριθμό αντιτύπων (βιβλίου ή κασετίνας δίσκων), παραλαβή ή όχι από τα γραφεία. Θα δοθεί προτεραιότητα στα μέλη της ΛΚΙ.

− Βοηθός Επιτελάρχου ΧΙ Μεραρχίας Πεζικού
− Διοικητής Ε’ Μοίρας Καταδρομών
− Διοικητής 575 Τάγματος Πεζοναυτών
− Διοικητής 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών
− Υποδιευθυντής και Διευθυντής 3ου Επιτελικού Γραφείου Γ.Ε.Σ.
− Διοικητής 96 Α.Δ.Τ.Ε.
− Διευθυντής Ομάδος Στρατηγικών Μελετών Σχολή Εθνικής Αμύνης
Φοίτησε σε όλα τα Σχολεία που προβλέπονται για το Πεζικό και τις γενικές εκπαιδεύσεις και επί πλέον:
-Σχολή Ξένων Γλωσσών (Αγγλικά)
-Σχολή Ψυχολογικού Πολέμου ΗΠΑ
-Ανωτάτη Σχολή Πολέμου
-Σχολή Εθνικής Αμύνης
Φοίτησε στα βασικά σχολεία των Ειδικών
Δυνάμεων και επί πλέον:
-Σχολή Ειδικών Δυνάμεων ΗΠΑ
-Σχολή Αλεξιπτωτιστών ΗΠΑ
-Σχολή Πεζοναυτών ΗΠΑ
Τιμήθηκε με τα προβλεπόμενα για τον
βαθμό παράσημα και μετάλλια.

ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΑΚΤΙΟΥ

(2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 31 π.Χ.)
1. ΓΕΝΙΚΑ
Την 2αν Σεπτεμβρίου 2019 συμπληρώθηκε η 41η πεντηκονταετία από την ναυμαχία του Ακτίου, δηλαδή 2050 χρόνια.
Ήταν η επανάληψη του αρχαίου αγώνα, για μία ακόμα
φορά, μεταξύ Ανατολής και Δύσης που συνέβη ανάμεσα στο
νοτιότατο άκρο της Ηπείρου και το βορειοδυτικό της Ακαρνανίας. Το γεγονός αυτό έλαβε χώρα στις αγκαλιές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με την μορφή εμφύλιας σύρραξης, η μεγαλύτερη των Ρωμαϊκών χρόνων, που αποκλήθηκε «Ναυμαχία
του Ακτίου», δίκαια βέβαια , γιατί στην περιοχή η μόνη γνωστή
τοποθεσία ήταν το Άκτιο, ονομαστό για τον ναό του Ακτίου ΑΥποστράτηγος ε.α Πέτρος
πόλλωνος και των αποικιών στο εσωτερικό του Αμβρακικού
Αρταβάνης, ΣΣΕ 1973
κόλπου, αποικιών των Κορινθίων με κυριότερη την πόλη του
Ανακτορίου.
Εδώ λοιπόν ευρέθησαν αντιμέτωποι οι στρατοί και οι στόλοι των ανατολικού και δυτικού
τμημάτων της απέραντης τότε Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας όπου αγωνίστηκαν για την εξουσία
της, αυτοί που την αμφισβήτησαν, Μάρκος Αντώνιος και Γάιος Οκτάβιος.
2. ΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Η ιστορία έχει να αναφέρει πολλά παραδείγματα ανθρώπων αρχομανών, που θυσίασαν
για τον σκοπό αυτό φιλίες, συγγένειες, ομοϊδεατισμούς κλπ. Έτσι συνέβαιναν και στην Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, παιχνίδια του είδους αυτού προκειμένου διάφοροι αρχομανείς να καθίσουν στην εξουσία της μεγαλύτερης τότε δύναμης, του κράτους των Ρωμαίων.
Ο έκλυτος βίος του Αντωνίου με την Κλεοπάτρα, η αποστολή το 32 π. Χ. διαζυγίου προς
την Οκταβία και εξ αιτίας των πολλών δωρεών προς την Κλεοπάτρα σε βάρος του Ρωμαϊκού
κράτους, είχαν ως αποτέλεσμα να κηρυχθεί πόλεμος από τον Οκτάβιο κατά του Αντωνίου με
αποτέλεσμα η νίκη να κριθεί στον κατά θάλασσα αγώνα.
3. ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Όσον αφορά τον κατά θάλασσαν εξοπλισμό ο μεν Αντώνιος διέθετε τεράστια για την εποχή σκάφη με πύργους καταπέλτες, οξύβελους, αρπάγες και ως εκ τούτου πολύ δυσκίνητα.
Ο Οκτάβιος διέθετε μικρότερα σκάφη ευκίνητα και ευέλικτα τις λεγόμενες λιβυρνίδες που είχαν την δυνατότητα να προσεγγίζουν και να κατακαίουν τα δυσκίνητα σκάφη του Αντωνίου.
4. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ
Αν και η ναυμαχία ήταν ακόμη αμφίρροπη επήλθε η κατάρρευση των δυνάμεων του Αντωνίου με την φυγή του.
Η όλη ναυμαχία διήρκησε από τις πρώτες μεταμεσημβρινές ώρες μέχρι της 7ης απογευματινής (Πλούταρχος). Νικητής ανεδείχθη ο Οκτάβιος και παρεδόθησαν σ αυτόν 200 σκάφη
ενώ 80 κατακάηκαν.
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Παρ΄ ότι εις την εν λόγω ναυμαχία ενεπλάκησαν περί τα 700 πολεμικά σκάφη και τους
300.000 άντρες οι απώλειες (περίπου 5.000 άνδρες) υπήρξαν μικρές. Η ναυμαχία αυτή δεν
εχαρακτηρίσθη ως ναυμαχία των εμβόλων και των συρράξεων αλλά ως των εκηβόλων όπλων. Δεν επετεύχθη η ολική συντριβή του Αντωνίου. Η τελική συντριβή του Αντωνίου επετελέσθη στην Αίγυπτο όπου μετέβη ο Οκτάβιος αφού διαχείμασε στη Σάμο προπαρασκευαζόμενος.
Όλη η ρωμαϊκή αυτοκρατορία ήλθεν εις χείρας του Οκταβίου, καταστάς μόνος κύριος αυτής το δε τέλος του πολέμου στην Αίγυπτο έφερε και την ίδρυση της ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ το του
«σεβαστού κτίσμα» ή την «προς Ακτίοις Νικόπολιν».
Ολόκληρο το άρθρο και η Βιβλιογραφία είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα της Λέσχης:
http://lki.gr/articles.html
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ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ
Τοποθεσία-Μορφή-Τύπος

Εδράζεται σε βαθμιδωτό βάθρο και η όλη σύνθεση καταλαμβάνει το κέντρο μιας μικρής στρογγυλής
πλατείας στο προς την πλευρά της ΓΥΣ και της παλαιάς ΣΣΕ τμήμα του Πεδίου του Άρεως.

φεται: «ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ 1942 – 1945».
Λίγο πιο χαμηλά, σε ένθετη μαρμάρινη πλάκα, ανα-

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ

Το ηρώο στην τυπολογία της στήλης, αποτελείται
από μαρμάρινη στήλη πλαισιωμένη από επίσης μαρμάρινες παραστάδες. Στην πρόσοψη και την πίσω
πλευρά της στήλης βρίσκονται επιγραφές και ορειχάλκινες (*αρχικά) ανάγλυφες διακοσμήσεις.

Ιστορία Μνημείου

Όταν στης 14 Σεπτεμβρίου 1977 ο αείμνηστος
Στρατηγός Κυριάκος Παπαγεωργόπουλος εκφώνησε
το λόγο του κατά την τελετή εναποθέσεως της τέφρας
του Στρατηγού Τσιγάντε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών,
έδωσε μια τελευταία υπόσχεση, ότι στη θέση εκείνη ετοποθετείτο «προσωρινώς και μέχρις ότου αναπαυθεί
οριστικά στο Μαυσωλείο του μέσα στο Μνημείο του Ιερού Λόχου που ανεγείρεται προσεχώς». Και η τελευταία
εκείνη υπόσχεση προς το νεκρό Στρατηγό πραγματοποιήθηκε μετά από τέσσερα (4) ακριβώς χρόνια από
μέρος όλων των τότε επιζώντων Ιερολοχιτών.
Από την εποχή ακόμη της μετακομιδής της τέφρας
του Στρατηγού από το Λονδίνο στην Αθήνα (Σεπτέμβριος 1977), είχε συσταθεί από το ΓΕΕΘΑ μια “Επιτροπή ανεγέρσεως Μνημείου του Ιερού Λόχου”
στο Πεδίον του Άρεως, με πρόεδρο τον αείμνηστο Αντιστράτηγο ε.α. Θρασύβουλο Κετσέα, υποδιοικητή της
ιστορικής εκείνης μονάδας, γιατί τότε δεν είχε δημιουργηθεί ακόμη η “Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών”. Ύστερα από τεσσάρων ετών συνεχείς προσπάθειες των Ιερολοχιτών, το απέριττο μαρμάρινο μνημείο
του Ιερού Λόχου ήταν έτοιμο μέσα στον καταπράσινο
χώρο όπου υπάρχουν και άλλα πολλά μνημεία και αγάλματα από τους αγώνες του Ελληνικού Έθνους.
Στη μαρμάρινη βάση του Μνημείου είχε προβλεφθεί
ένα μικρό Μαυσωλείο για την οριστική εναπόθεση της
τεφροδόχου του Διοικητή του Ιερού Λόχου. Η επίσημη
τελετή των αποκαλυπτηρίων του Μνημείου ορίστηκε
από την υπεύθυνη Επιτροπή για τις 10 Σεπτεμβρίου
του 1981. Κατά τη διάρκεια της τελετής των αποκαλυπτηρίων του Μνημείου, παρουσία επισήμων, συγγενών, Ιερολοχιτών, Καταδρομέων και λοιπών προσκεκλημένων, έγινε η εναπόθεση του κιβωτίου με την τεφροδόχο του Στρατηγού στη μόνιμη πια θέση της.

Στην πίσω όψη και κάτω από τα ανάγλυφα και
χάλκινα (* αρχικά) εμβλήματα:

γράφονται οι βαθμοί, τα ονοματεπώνυμα και οι ημερομηνίες θανάτου των πεσόντων:

ΕΠΕΣΑΝ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

ΑΝΘ/ΓΟΣ ΑΛΓΑΜΙΣΗΣ Ι. 22-2-1943
ΑΝΘ/ΣΤΗΣ ΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. 19-3-43
ΙΛΑΡΧΟΣ ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ ΓΡ. 6-4-1943
ΑΝΘ/ΓΟΣ ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΣΤ. 24-4-1944
ΑΝΘ/ΓΟΣ ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΕΥΣΤΡ. 14-7-1944
ΑΝΘ/ΓΟΣ ΜΕΝΕΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ. 14-7-1944
ΔΕΚ. ΨΙΛΛΗΣ Κ. 24-8-1944
ΣΤΡ. ΜΑΝΩΛΑΣ ΣΤΕΡ. 24-8-1944
ΥΠΟΛ/ΓΟΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΠΑΝ. 16-10-1944
ΛΟΧ. ΜΠΙΝΙΚΟΣ Ν. 15-10-1944
ΕΠΙΛΟΧ. ΣΚΡΕΚΑΣ Β. 28-10-1944
ΔΕΚ. ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Ν. 28-10-1944
ΔΕΚ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Β. 4-10-1944
ΥΠΟΛ/ΓΟΣ ΧΑΖΤΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓ. 12-2-1945
ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΥΝΗΣΙΑΝ 10-3-43
ΑΝΘ/ΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ Λ.
ΑΝΘ/ΣΤΗΣ ΤΣΑΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Π.
ΑΣΤΥΦ. ΠΑΓΩΝΗΣ Ν.
ΥΠΕΚΥΨΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 7
ΟΠΛΙΤΑΙ 2
Σε δεύτερη ένθετη μαρμάρινη πλάκα αναγράφεται:
«ΨΑΛΜΟΥΣ ΓΙΑ ΣΑΣ ΠΟΙΟΣ ΝΙΩΘΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΔΥΝΑΜΗ; ΤΕΤΟΙΑ ΦΤΕΡΑ ΠΟΙΟΣ ΚΕΡΙΝΑ ΦΟΡΕΙ ΤΟΥ ΙΚΑΡΟΥ; ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΘΑ ΠΕΙ ΤΑ ΚΛΕΑ ΣΑΣ ΛΥΡΑ ΑΙΣΧΥ-

ΤΥΝΗΣΙΑ ΑΠΟ 1-2-1943 ΕΩΣ 17-4-1943
ΛΕΡΟΣ - ΣΑΜΟΣ > 31-10-1943 > 19-11-1943
ΑΙΓΑΙΟΝ > 7-2-1944 > 9-5-1945»
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΛΟΙ ΕΙΣ ΑΙΓΑΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ 207
ΚΑΤΑΔΡΟΜΑΙ ΕΙΣ ΑΙΓΑΙΟΝ
ΨΑΡΡΩΝ 29-3-44 ΣΑΜΟΥ 19-5-44
Ι ΤΜΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 3-4-44 ΧΙΟΥ 26-5-44
Α’ ΜΟΙΡΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 27-4-44 ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΧΙΟΥ 196-44
ΠΑΡΟΥ 9-5-44 ΓΕΡΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 7-8-44
ΙΙ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1-7-44 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 7-8-44
Α’ ΜΟΙΡΑΣ ΣΥΜΗΣ 17-4-44 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 17-8-44
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 4-8-44 ΜΥΚΟΝΟΥ 28-9-44
ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ ΘΗΡΑΣ 28-8-44 ΣΑΜΟΥ 13-9-44
Α’ ΜΟΙΡΑΣ ΚΩ 7-9-44
ΜΗΛΟΥ 5-12-44 ΜΗΛΟΥ 4-4-45
Β’ ΜΟΙΡΑΣ ΜΗΛΟΥ 22-12-44 ΡΟΔΟΥ ΧΕΙΜΑΡΑΑΣ
2-5-45
ΜΗΛΟΥ 10-4-45 ΡΟΔΟΥ ΣΤΕΛΙ 2-5-45
ΝΑΞΟΥ 15-10-44 ΤΗΛΟΥ 28-10-44
Α’ Β’ Γ’ ΛΗΜΝΟΥ 16-10-44 ΝΙΣΥΡΟΥ 12-2-45
ΜΟΙΡΑΙ ΜΗΛΟΥ 26-10-44 ΤΗΛΟΥ 1-3-45.
ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΕΝ ΕΤΕΙ 1981,
ΔΑΠΑΝΑΙΣ: ΥΠ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΕΡΓΟΝ: ΕΥΑΓ. ΑΒΕΡΩΦ
ΣΧΕΔΙΟΝ: ΛΟΧΑΓΟΥ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΟΥ, Ι.Κ. ΜΑΝΕΤΑ,
ΝΙΚ. Ι. ΒΑΛΑΚΑ
Καλλιτέχνες: Πέτρος Μωραΐτης & Κωνσταντίνος
Παλαιολόγος.
Ο Πέτρος Μωραΐτης (Πύργος Τήνου 1913) μαθήτευσε κοντά στον Γιαννούλη Χαλεπά, αλλά και στο εργαστήριο του θείου του, μαρμαρογλύπτη Περάκη. Το
1937 άνοιξε εργαστήριο στην Τήνο. Διετέλεσε καλλιτεχνικός Σύμβουλος των Ενόπλων Δυνάμεων και οργάνωσε εργαστήριο χαλκοπλαστικής – χαλκοχυτικής.
Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος γεννήθηκε στις Σέρρες το 1939. Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών
Τεχνών, ζωγραφική κοντά στον Μόραλη και γλυπτική
κοντά στον Απάρτη. Δίδαξε ανατομικό σχέδιο και πλαστική στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Περιφέρεια Αττικής, στην οποίαν ανήκει το Πεδίον του Άρεως συνέβαλε με ενέργειες σε συντονισμό
με τον Δήμο Αθηναίων στην αναμόρφωση, καθαριότητα και ευταξία της περιοχής.

Περίοδος παρακμής και
παρούσα κατάσταση

Το Μνημείο, λόγω της θέσεώς του είχε καταστεί στόχος λεηλασίας όλων των μεταλλικών εμβλημάτων. Η
ευρύτερη περιοχή επί χρόνια χρησίμευε ως κατάλυμα
διαφόρων «παρασιτικών» στοιχείων εγχώριας και μη
προελεύσεως, με εμφανή τα σημάδια πάνω και πέριξ του
Μνημείου, όπως και στο Πεδίον του Άρεως γενικότερα.
Αυτός ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίον το Μνημείο και
η τελετή, είχαν εγκαταλειφθεί και ατονήσει.

(Παρούσα κατάσταση, Οκτ 2019)

ΛΙΑ; ΤΑ ΤΡΟΠΑΙΑ ΠΟΙΟΣ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΜΙΓΓΑ
ΠΙΝΔΑΡΟΥ; Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ».
Στο κάτω μέρος της στήλης, κάτω από το «δάφνινο» στέφανο (όπως φαίνεται στην αρχική φωτογραφία):
«ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΣΙΓΑΝΤΕΣ 1896-1970». Σε οριζόντια θέση, ακριβώς από κάτω υπάρχει το έμβλημα

Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών ευελπιστεί ότι μετά την αρχική ανταπόκριση και εν τέλει ανάληψη της ευθύνης της όλης εκδηλώσεως
για τον Ιερό λόχο και τον Χριστόδουλο Τσιγάντε
από την στρατιωτική υπηρεσία, τόσο το Μνημείο,

(Λεηλατημένο μνημείο αρχές 2016)

(Αρχική μορφή Μνημείου 1981)

Αναλυτικά
Στην πρόσοψη,
στο πάνω μέρος
της στήλης υπάρχει
ανάγλυφο το ελληνικό έμβλημα των
αλεξιπτωτιστών και
από κάτω αναγρά-

του Ιερού Λόχου και σε βάθος κάτω από την «επιτύμβια πλάκα» η τεφροδόχος του.

Μελετώντας το αρχείο της Λέσχης Καταδρομέων
και Ιερολοχιτών, διαπιστώθηκε ότι τόσο το Μνημείο
στο Πεδίον του Άρεως, όσο και τα αντίστοιχα των
νησιών του Αιγαίου, είχαν κατανεμηθεί από το ΥΕΘΑ/
ΓΕΕΘΑ το 1981, υπό την ευθύνη των μειζόνων Σχηματισμών Στρατού Ξηράς στην ΖΕ των οποίων είχαν
κατασκευαστεί. (τότε ΣΔΑ και νυν ΑΣΔΥΣ για την Αθήνα και ΑΣΔΕΝ για των νήσων). Επακολούθησε επιστολή – εισήγηση προς την Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων του ΓΕΣ και την 13 ΔΕΕ, για την ενεργοποίηση
της διαταγής κατανομής του ΓΕΕΘΑ.
Πράγματι, το Μνημείο-μαυσωλείο, αποκαταστάθηκε το 2016 και το 2017, περίπου στην αρχική μορφή,
από την στρατιωτική υπηρεσία (ΑΣΔΥΣ – 13 ΔΕΕ). Τα
αρχικά κλαπέντα μεταλλικά εμβλήματα αντικαταστάθηκαν με αντίστοιχα από μάρμαρο, για να μην επαναληφθεί παρόμοιος βανδαλισμός. Μπορεί αισθητικά
να υστερεί του αρχικού, αλλά η σκοπιμότητα της νυν
μορφής είναι προφανής.

όσο και η περιοχή, αλλά και αυτούσια η τελετή,
θα διατηρήσουν την πρέπουσα λαμπρότητα η οποία αρμόζει στην ιστορικότητα των συμβόλων
τα οποία εκφράζει.
Το ΓΕΣ, δια της 13ης ΔΕΕ, η οποία, συγκροτηθείσα το 2001, έλαβε ενδιάμεσα την τιμητική ονομασία «ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ» και το 2013 της απενεμήθη η Πολεμική Σημαία του Ιερού Λόχου Μέσης
Ανατολής, το οφείλει σε αυτούς οι οποίοι υπήρξαν οι γεννήτορες των ΛΟΚ, των Δυνάμεων Καταδρομών και των σημερινών Ειδικών Δυνάμεων
και Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων.
Ταξχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
Πρόεδρος ΔΣ ΛΚΙ
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Γ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

νωρίζεται ότι οι τοπικοί παράγοντες,
μετά από συνεννόηση με την Λέσχη,
προτίθενται να τελέσουν την εκδήλωση
μνήμης για την μάχη του Λεωνιδίου (21 Ιαν
49) και Αγ. Βασιλείου (22 Ιαν 49), την Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2020. Ο εορτασμός θα
περιλάβει την επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό
Ναό της πόλης του Λεωνιδίου μετά το πέρας
της Κυριακάτικης λειτουργίας (περίπου 09.30
με 10.00 π.μ.) και στην συνέχεια το τρισάγιο
και καταθέσεις στεφάνων στο Μύλο στην νοτιοδυτική είσοδο του Λεωνιδίου, όπου βρίσκεται το μνημείο πεσόντων των μαχών.
Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών

(ΛΚΙ) θα εκπροσωπηθεί από επίτιμα και τακτικά μέλη, σύμφωνα με τις δηλώσεις επιθυμίας
τους, από τμήμα συνοδείας του λαβάρου και
από μέλη του ΔΣ. Συντονιστής της αντιπροσωπείας της ΛΚΙ θα είναι ο Έφεδρος Λοχίας
ΚΔ κ. Παπαδάκης Ιωάννης, ο οποίος θα είναι
ο σύνδεσμος με τις τοπικές αρχές.
Η Λέσχη προτίθεται να εκμισθώσει λεωφορείο 20 θέσεων για την μετακίνηση
προς Λεωνίδιο. Η κίνηση σχεδιάστηκε
αυθημερόν για αποφυγή κόστους διανυκτερεύσεων κλπ. Το κόστος συμμετοχής
ανέρχεται σε 20€ ανά άτομο, αν συμπληρωθεί ελάχιστος αριθμός 18 συμμετεχό-

ντων. Σε αντίθετη περίπτωση το κόστος θα
επιμερισθεί.
Εναλλακτικά, αν δεν τελεσφορήσει η ομαδική μετακίνηση, όσα μέλη ενδιαφέρονται θα
πρέπει να οργανώσουν κατ΄ ιδίαν τα θέματα
μετακινήσεως, διαμονής ή/και διατροφής,
ενημερώνοντας την Λέσχη για την μέσω αυτής γνωστοποίηση των περί της αντιπροσωπείας στις αρμόδιες αρχές. (Για θέματα κινήσεων αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία:
Απόσταση 200 χλμ., χρόνος ταξιδίου περί τις
3 ώρες επιθυμητή ώρα άφιξης στο Λεωνίδιο
η 09.00 π.μ.)
Λεπτομέρειες κινήσεων λεωφορείου

(ωράριο, σημεία επιβιβάσεως) θα κοινοποιηθούν μετά την οριστικοποίηση σε όσους
δηλώσουν.
Παρακαλούμε για ενημέρωση της Λέσχης για την περίπτωση συμμετοχής και
αριθμό ατόμων, το αργότερο μέχρι 03 Ιανουαρίου 2020, ως εξής:
• ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΕΣΧΗΣ:
Τηλ. 2103235907, FAX 2103213534,
e-mail: gengrammateasleschis@gmail.com.
• ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ: Έφεδρος Λοχίας (ΚΔ) Παπαδάκης Ιωάννης:
Τηλ. 2104221923, 6944108159.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ 19 ΜΑΡ 19

«Η εθελοντική συμμετοχή και η προσφορά των νέων μελών σε παροχή υποστήριξης προς την
κοινωνία στην περίπτωση μειζόνων καταστροφών και η αρωγή σε έρευνες αγνοουμένων σε δύσβατες ή θαλάσσιες περιοχές, είναι ένας τομέας που θα πρέπει να επιδιωχθεί η παρουσία μας.
Η ενεργοποίηση της τράπεζας αίματος θα είναι σημαντικό βήμα αλληλοβοηθείας, αλλά χρειάζεται απαραίτητα την συμμετοχή των νεώτερων μελών, όπως ασφαλώς και των μελών των οικογενειών και του συγγενικού περιβάλλοντός μας. Δυστυχώς, το αίμα δεν φυτρώνει σε δέντρα.»

ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

Σκέψη μας είναι, η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών (ΛΚΙ) να γίνει ο αιματολογικός φορέας όλων των Καταδρομών σε επίπεδο συλλόγων αλλά και των εν ενεργεία και αποστρατεία
στελεχών και κληρωτών. Οι κατευθύνσεις και η γνώση υπάρχουν. Ο τρόπος που θα εφαρμοσθούν, είναι αυτός που θα καθορίσει την επιτυχία της προσπάθειας.
Η αλήθεια είναι πως η ΛΚΙ είναι άγνωστη στα νέα παιδιά των καταδρομών. Έχει την δυνατότητα μέσω τέτοιων πετυχημένων ενεργειών να εκσυγχρονιστεί και να γίνει βιώσιμη στο μέλλον
και πιο προσιτή.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της Λέσχης μας, αποφασίσαμε την ίδρυση Τράπεζας Αίματος. Σκοπός της δημιουργίας της είναι τα μέλη μας και οι οικογένειές τους, να μπορούν να καλύπτουν άμεσα την όποια αιματολογική ανάγκη τους με ευκολία και πιστότητα.
Προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματός μας είναι η ύπαρξη ικανού αποθεματικού. Τρόπος επίτευξης αυτού είναι αρχικά μία με δύο πιλοτικές αιμοδοσίες για την ικανή συλλογή των
πρώτων μονάδων.
Για την περαιτέρω ανάπτυξη της Τράπεζας ετήσιες επαναλαμβανόμενες αιμοδοσίες με στήριξη και συμμετοχή συλλόγων και φορέων με την κοινή μας καταδρομική μήτρα. Δέσμευση μας,
η διαχείριση να διεκπεραιώνει άμεσα κάθε αιματολογική ανάγκη και κάλυψη των δοτών της
αρχικά, αλλά και να διαθέτει το αιματολογικό πλεόνασμα της, βάσει κανονισμού, για τους
πάσχοντες συνανθρώπους μας και το κοινό καλό.
Την 29 Σεπ έλαβε χώρα στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» η πρώτη πιλοτική αιμοδοσία μελών της

Λέσχης σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Τράπεζας αίματος «Δημήτρης
Βλων» με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων επιβιωσιμότητας και λειτουργικότητας της προς ίδρυση Τράπεζας αίματος
της Λέσχης μας.
Η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από Εφέδρους
Καταδρομείς μέλη της, το ΔΣ της και επί
πλέον από ε.α. Αξιωματικούς, οι οποίοι καίτοι λόγω ηλικίας δεν αιμοδοτούν, εν τούτοις παρέστησαν ως ηθικό έρεισμα. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η παρουσία εφέδρων,
εκτός σωματείων-συλλόγων ή και μελών
άλλων συλλόγων και μέλη οικογενειών «παραδοσιακών» αιμοδοτών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα αποτελέσματα της πρώτης πιλοτικής αιμοδοσίας κρίνονται ως ενθαρρυντικά, αλλά η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί για να καταλήξουμε σε ασφαλές κατά το δυνατόν πόρισμα επιβιωσιμότητος της τράπεζας αίματος και την πιστοποίησή της ως ουσία και όχι ως γράμμα.
Για τον σκοπό αυτό περί το τέλος Μαρτίου και μετά την Γενική Συνέλευση, θα λάβει
χώρα η δεύτερη πιλοτική αιμοδοσία, η οποία ευελπιστούμε ότι θα μας οδηγήσει στην
επισημοποίηση ενάρξεως λειτουργίας.
ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΕΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ,
Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΗΘΙΚΟ ΕΡΕΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΩΤΕΡΟΥΣ.
Το όμαιμον ως συστατικό στοιχείο του Έθνους, μετουσιώνεται σε σκοπό και έργο της
Λέσχης μας.
Ταξχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
Πρόεδρος ΔΣ ΛΚΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ και ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
2019
Α/Α

Αντικείμενο Εκδήλωσης

1

Μάχη Αγ. Βασιλείου Λεωνιδίου

2

Επιμνημόσυνη δέηση Ιωάννη Τσιγάντε και μέλη
της Μ.Ο. «Μίδας 614»

3

Κοπή Βασιλόπιτας
Συνεστίαση

4
5

Ετήσια Γενική Συνέλευση Λέσχης
Επέτειος 25ης Μαρτίου

Τοποθεσία

Xρόνος

Υπεύθυνος Εκδήλωσης

Παρατηρήσεις

Λεωνίδιο Δήμου
Νότιας Κυνουρίας
Μνημείο πεσόντων
Συμβολή Λεωφόρου Πατησίων και Αλεξάνδρας
ή κέντρο Αθηνών

26 Ιανουαρίου

Δημοτική Ενότητα Λεωνιδίου

Καταβάλλεται προσπάθεια ομαδικής
κινήσεως με λεωφορείο, αν
υπάρξει συμμετοχή.

Ιανουάριο ή Απρίλιο

Δήμος Αθηναίων
ή Λέσχη

ΛΑΕΔ

9 Φεβρουαρίου

Λέσχη

ΕΑΑΣ
Μητροπολιτικός Ναός – Μνημείο Αγνώστου
Στρατιώτη

1 ή 8 Μαρτίου
25 Μαρτίου

Λέσχη
Περιφέρεια
Δήμος

Εξαρτάται από την αποδοχή από
την Δημοτική Αρχή της προτάσεως
Λέσχης για εκ περιτροπής
ομαδοποιημένο εορτασμό στα
μνημεία περιοχής κέντρου Αθηνών
Ενημέρωση μελών-φίλων της
Λέσχης,
μέσω εφημερίδας,
ιστολογίου και στις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις
Όπως παραπάνω
Όπως παραπάνω

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
• Πλέον των όσων αναγράφονται για την καλυπτόμενη περίοδο από τον παραπάνω πίνακα επετείων και εκδηλώσεων, τελούνται και άλλες για τις οποίες οι υπεύθυνοι
οργανωτές, αποστέλλουν προσωπικές προσκλήσεις προς μέλη της Λέσχης.
• Επί πλέον στα πλαίσια ενεργού συνεργασίας με άλλους Συλλόγους, ενδέχεται να προστεθούν δραστηριότητες επετειακών εκδηλώσεων.
• Λεπτομερή ενημερωτικά θα αποστέλλονται μόλις εκδίδονται ή οι διοργανωτές ενημερώνουν την Λέσχη.

