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25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΟΥΛΩΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ
Γράφει ο Σχης ε.α.
Γατσούλης Ευάγγελος,
μέλος του Δ.Σ.

Η

επανάσταση του 1821 ήταν η αναμενόμενη έκρηξη ενός ηφαιστείου, που ο
κρατήρας του έβραζε επί αιώνες με την
ανθρώπινη λάβα του σκλάβου ραγιά.
Αυτή η ιερή λάβα ήταν ζυμωμένη με τα κόκαλα και το αίμα, τις πληγές, τα βογγητά, τους πόνους και τα δάκρυα ενός ατίθασου και ανυπότακτου λαού και μιας αδούλωτης γενιάς, που
κράτησε στα σπλάχνα της άσβεστη τη φλόγα
για λευτεριά και τον πόθο για αληθινή και πλέρια λύτρωση.
«Αυτήνη η πατρίδα - αποκρίθηκε ο Μακρυγιάννης σ’ ένα Βαυαρό - δεν λευθερώθει με
παραμύθια, λευθερώθει με αίματα και θυσίες».
Οι βαθύτερες πνευματικές ρίζες της επανάστασης φθάνουν αναμνηστικά στην απώτερη

αρχαία μας ιστορία με τις διαπλατυσμένες υπερεθνικά πολιτιστικές και φιλοσοφικές της αξίες
και γαλουχούνται αέναα με τα νάματα της μαχητικής Χριστιανικής Ορθοδοξίας. Και αυτή η
διασύνδεση οφείλεται στους θρύλους, στην εθιμική παράδοση και, κατά κυρίαρχο λόγο, στο
μοναδικό στον κόσμο θαύμα της διατήρησης
της ελληνικής γλώσσας.
Την έμπνευση για τον ωραίο αυτόν αγώνα τη

δίνουν πλουσιοπάροχα οι ανεξάντλητες πηγές
της δραματικής εποποιΐας του 1821-1830. Δεν
υπάρχουν πιο πλούσια ντοκουμέντα από τους
διαλογισμούς, τις σκέψεις, τους στοχασμούς
και τις προσδοκίες, που είναι αποτυπωμένα με
τα χέρια των ίδιων των αγωνιστών, που κράτησαν το καριοφίλι και το γιαταγάνι. Τα τίμια χέρια του Κολοκοτρώνη, του θρυλικού γέρου του
Μωριά, του Καραϊσκάκη, του Νικήτα Σταματε-

λόπουλου, γνωστού ως Νικηταρά, της Μπουμπουλίνας, της Μαντούς Μαυρογένους, του
Παπαφλέσσα και του ουκ έστιν αριθμού από επώνυμους και ανώνυμους, ξυπόλυτους και ρακένδυτους αγωνιστές, που είχαν για στρώμα τη
φτέρη και προσκέφαλο την πέτρα και που με αδούλωτη ψυχή σήκωσαν για λύτρωσή τους αιώνες ολόκληρους το σταυρό του μαρτυρίου,
που τους είχε φορτώσει στους ώμους ο Τούρκος δυνάστης.
Τι να πρωτοθυμηθεί και τι να γράψει κανείς
για μία εποποιΐα εθνεγερσίας, που ξεπέρασε τα
όρια της ανθρώπινης αντοχής, του λογικού και
της φαντασίας και δεν έχει συνταίριασμα στην
παγκόσμια ιστορία όλων των εποχών.
Ένα φαινόμενο και ένα θαύμα, προνομιακά
Ελληνικό, κι έναν καθαγιασμένο τίτλο του έθνους, που χωρίς ίχνος πατριωτικού κομπασμού και υπερβολικής περηφάνειας, είναι το όσιο και το ιερό κληροδότημα των προγόνων
στους μεταγενέστερους.
Ας κλίνουμε, νοερά και ευλαβικά, το γόνυ
μας στους χορταριασμένους τάφους των επωνύμων και ανωνύμων εκείνων αγωνιστών και
ηρώων του 1821.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Γράφει ο Υπτγος ε.α. Γ.Γιάγκου
Αντιπρόεδρος ΛΚΙ
Η Ελληνική μας παράδοση έχει ως άξονα τη γιορτή. Η ζωή του Έλληνα αποκτά άλλο περιεχόμενο και εμπνέεται. Η καθημερινοτητά του φωτίζεται και ομορφαίνει. Η γιορτή αποκαλύπτει τις αξίες που ορίζουν την ζωή του, τις επιλογές και τη στάση του.
Κεντρική γιορτή στην παράδοση μας είναι η Ανάσταση, το Πάσχα, η οποία αποτελεί τομή στο τρόπο σκέψης και στο ήθος μας. Η Ανάσταση ομως δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς τη Μεγάλη Εβδομάδα. Χωρίς αυτές τις μέρες το νόημα,
η πυξίδα και η κατεύθυνση της ζωής χανέται.
Αυτό που είναι αναγκαίο σήμερα στην πορεία του καθενός είναι η ελπίδα. Σε μια εποχή που
όλα καταρρέουν και αμφισβητούνται, έρχεται η Μεγάλη Εβδομάδα να θυμίζει ως σταθερή βάση , ότι υπάρχει μια άλλη δυναμική που ανατρέπει τους φόβους και τις αγωνίες μας. Υπάρχει
ένας Θεός που έγινε άνθρωπος και χωρίς προϋποθέσεις και έξω από κάθε λογική θυσιάζεται
για την σωτηρία όλων των δυσκολεμένων και πεσμένων.
Ο Σταυρός όμως μαρτυρεί και μια άλλη αγωγή που ανατρέπει το σύγχρονο σύστημα του ατομικισμού της ιδιοτέλειας. Είναι η έμπρακτη αγάπη και η θυσία του Χριστού για τον άνθρωπο. Ο
Σταυρός, ο θάνατος, δεν είναι οδύνη και αισχύνη, αλλά δόξα. Την Μεγάλη Παρασκευή δεν πενθούμε μόνο αλλά και πανηγυρίζουμε. Αυτή είναι η καλή «τρέλα» του λαού μας που πανηγυρίζει
το σταυρό και την θυσία. Ο Έλληνας δεν θαυμάζει τόσο τους χαρισματούχους , όσο αυτούς που
μπαίνουν στην θεσή του άλλου και με προσωπικό κόστος αγωνίζονται για υψηλά ιδανικά.
Η ιστορία του Έθνους μας είναι γεμάτη τέτοια παραδείγματα που παραπέμπουν στην θυσία
του Θεανθρώπου. Οι ήρωες μας εμπνέονται απο το ήθος της θυσίας χάριν των άλλων. Οσο απομακρύνεται κανείς απο αυτόν τον τρόπο αλλοτριώνεται και χάνει την επαφή με το περιεχόμενο των ιστορικών παραδόσεων. Δεν φοβόμαστε τόσο το να μην είμαστε ισχυροί όσο το να
μην έχουμε ηρωικό πνεύμα που να ορίζεται απο τον αγώνα και την θυσία.
Το φιλότιμο ακόμα του Έλληνα είναι και γέννημα του πνεύματος της Μεγάλης Εβδομάδας.
Ο θάνατος νικιέται με τον θάνατο. Ανασταίνεται το φώς και το κακό περιορίζεται, όταν περιο-

ρίζονται τα στενά όρια της ατομικότητας με τη ζωή να αποκτά την πραγματική ελευθερία και
το νοήμά της.
Η Μεγάλη Εβδομάδα και η Ανάσταση μας εμπνεόυν και μας ορίζουν ως Έθνος. Η Ανάσταση
είναι το πέρασμα, η διάβαση απο το θάνατο στη ζωή και αυτό δεν γίνεται χωρίς θυσία. Αυτό το
γνωρίζει πολύ καλά η ελληνική μας ιστορία. Οι ήρωές μας αγωνίστηκαν με περιφρόνηση στο
θάνατο, γιατί υπήρχε μια άλλη δυναμική μέσα τους, η αγάπη για την ελευθερία, η αγάπη για τη
διάβαση, το πέρασμα, η λατρεία των υψηλών αρχών και ιδεών της αιωνίας Ελλάδας.
Αυτός ο τρόπος μας έμαθε να ζούμε και να υπάρχουμε, παρά τις αδυναμίες και τους κινδύνους. Πράγματι θα έχουμε μέλλον αν διαφυλλάξουμε τις αρχές αυτές, την έννοια της κοινωνίας και την συλλογικότητα, αν κρατήσουμε αλώβητη την ιστορία και της παραδόσεις μας. Το Έθνος μας έχει ελπίδες όσο μπορούμε και πανηγυρίζουμε το Πάσχα όλοι μαζί ως κοινότητα.
Θέλησα μέσα στο καταδρομικό πνεύμα να δω αυτές τις Άγιες, και σημαντικές για την ορθοδόξη χριστιανική μας πίστη μέρες, απο κάποιες ιδιαίτερες πτυχές και επιγραμματικά. Ελπίζουμε πάντα μαζί με την Ανάσταση του Χριστού να δούμε και την Ανάσταση του Ελληνισμού. Αυτού που είναι απλωμένος σε όλα τα μήκη και πλάτη της Υφηλίου, του Απόδημου, του Αλύτρωτου και του Ελλαδικού και που γιορτάζει κάθε φορά σαν μια ψυχή το Πάσχα.

«Πάσχα των Ελλήνων, των Ελλήνων Πάσχα»
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

Πλήρωσαν την συνδρομή τους
Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

1
2
3
4
5
6
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
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Στρατηγός
«
Αντγος
Αντγος
«
«
«
«
«
«
«
«
Υπτγος
«
«
«
«
«
«
«
«
«
Ταξίαρχος
Ταξίαρχος
«
«
Σχης
«
«
«
«
«
«
«
Ανχης
«
«
«
«
«
Ταγ/ρχης
«
«
Λοχαγός
«
«
«
Υπλγός
Έφ.Ανθλγός
«
«
Έφ.Ανθλγός
Έφ.Λοχίας
«
«
«
«
Κ/Δ
Κ/Δ
Π/Ν
Κ/Δ
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
Κ/Δ-Ιερεύς
Κ/Δ
Κυρία
«
«
«
«
«

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΧΡΗΜ.
ΠΟΣΟ ΣΕ €
40,00
30,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
50,00
50,00
25,00
25,00
40,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
40,00
50,00
30,00
25,00
25,00
25,00
30,00
50,00
30,00
50,00
25,00
25,00
50,00
35,00
25,00
40,00
50,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
50,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
40,00
30,00
25,00
40,00
25,00
25,00
25,00
25,00
40,00
25,00
50,00
100,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
40,00
25,00
25,00
40,00
30,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΝΤΟΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εγγραφή & συνδρομή 2020
ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Για έτος 2020
ΚΟΡΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Για έτος 2020
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡ.
Για έτος 2020
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
«
ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
«
ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
«
ΜΙΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
«
ΣΙΑΚΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
Εγγραφή & συνδρομή 2020
ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Για έτη 2019 & 2020
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.
Για έτος 2020
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ.
«
ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εγγραφή & Συνδρομή 2020
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Για έτος 2020
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π.
«
ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Για έτος 2019
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Για έτος 2020
ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ
«
ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
«
ΚΟΪΜΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚ.
Εγγραφή και Συνδρομή 2020
ΡΟΥΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Για έτη 2018 & 2019
ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ.
Για έτος 2019
ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Για έτος 2020
ΠΕΛΕΚΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
«
ΤΖΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
«
ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΔΗΜ.
«
ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛ.
Για έτη 2019 και 2020
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Για έτος 2020
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΛ.
Για έτη 2019 και 2020
ΜΠΟΥΪΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘ.
Για έτος 2020
ΠΙΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
«
ΡΟΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εγγραφή και Συνδρομή 2020
ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘ.
Για έτος 2020
ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
«
ΚΟΪΜΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ.
Εγγραφή και Συνδρομή 2020
ΜΠΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Για έτος 2019 & 2020
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜ.
Για έτος 2020
ΠΕΠΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
«
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.
«
ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
«
ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ ΚΙΜΩΝ
«
ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΑΙΚΑΤ.
«
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ.
Για έτη 2019 & 2020
ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε
Για έτος 2020
ΝΤΟΜΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
«
ΣΙΑΡΑΠΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
«
ΣΥΡΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
«
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
«
ΖΑΡΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
«
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜ.
«
ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΜΙΧ.
«
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
«
ΓΑΪΔΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Εγγραφή και Συνδρομή 2020
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤ.
Για έτος 2020
ΝΤΟΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝ.
«
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚ.
Εγγραφή και Συνδρομή 2020
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘ.
Για έτος 2020
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
«
ΑΡΝΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
«
ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝ.
«
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΒΑΣ.
Εγγραφή και Συνδρομή 2020
ΒΑΠΤΙΣΜΑΣ ΜΑΡ.
Για έτος 2020
ΒΛΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ
Για έτη 2019 & 2020
ΓΑΖΕΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Για έτη 2017, 2018, 2019, 2020
ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Για έτος 2020
ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
«
ΜΑΝΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
«
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΜΜΑΝ.
Για έτος 2019
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΑΓΗΣ.
Για έτος 2020
ΜΑΡΟΣ ΔΗΜ.
«
ΜΠΑΛΟΣ ΑΘΑΝ.
Εγγραφή και Συνδρομή 2020
ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗΣ Γ.
Για έτος 2020
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.
Για έτος 2019
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ.
Εγγραφή και Συνδρομή 2020
ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ ΙΛ.
Για έτος 2020
ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΔΗΜ.
«
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
«
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΑΛ.
«
«
ΜΠΟΖΩΝΗ ΗΡΩ
ΠΑΠΑΔΑΜΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
«
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ81
«
«
ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤ.
25,00
82
«
ΣΠΥΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ
30,00
«
83
«
ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΒΑΣΙΛ.
25,00
«
Σημείωση: Αναγράφονται μόνον όσοι κατέβαλαν τη συνδρομή τους κατά το χρονικό
διάστημα από 1ης Δεκεμβρίου 2019 μέχρι 03 Μαρτίου 2020.
Ο Ταμίας
Σχης ε.α. Ευάγγελος Γατσούλης

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
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.
«Ο καταδρομέας δεν πεθαίνει ποτέ, απλά πηγαίνει στον χώρο ανασυγκροτήσεως και περιμένει τους συναδέλφους του για να εμπλακεί στον
αγώνα όποτε απαιτηθεί».
† ΚΔ Χελιώτης Μιχαήλ
† Ανχης Σαρτζετάκης Θεόδωρος
† Ιερολοχίτης Εφ. Λγός Μπαλτάς Ιωάννης

† Ταξχος Δαμασκηνός Ναπολέων
† Λχίας Χατζηπαναγιώτης Ευθύμιος
† Υπλγός Σταυρόπουλος Σταύρος
† Ανθστής Τζενδέμης Λάσκαρης
†	Επαναπατρισμός των λειψάνων και νεκρώσιμος
ακολουθία του Τχου Κατσάνη Γεωργίου, Δκτου
της 33 ΜΚ κατά τις επιχειρήσεις στον Πενταδάκτυλο κατά του ΑΤΤΙΛΑ το 1974.
† Ταξίαρχος Χαρπαντίδης Δημήτριος
† Υποστράτηγος Αρταβάνης Πέτρος
† Σχης Κωτσάκος Πέτρος
Με βαθύτατο σεβασμό,
Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

Ο Αντιστράτηγος ε.α. κ. ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κατέθεσε το ποσό των 150 € για οικονομική
ενίσχυση της Λέσχης ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ των
1. Ταξιάρχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΙΟΥ - 2. Ταξιάρχου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ και
3. Συνταγματάρχου ΦΘΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Η Κυρία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ κατέθεσε το ποσόν των 225€ για οικονομική ενίσχυση της Λέσχης ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ του Πατρός της Υποστρατήγου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (1947Α’)

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
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Αντγος
Αντγος
Υπτγος
Σχης
Ανχης
Τχης
Έφ. Ανθλγός
Έφ. Λοχίας
Κ/Δ
Κυρία
«
«
«
«

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΟΡΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ.
ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΙΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.
ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘ.
ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΟΖΩΝΗ ΗΡΩ
ΠΑΠΑΔΑΜΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΟΥΡΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΧΡΗΜ.
ΠΟΣΟ ΣΕ €
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
20,00
25,00
25,00
25,00
50,00
25,00
25,00
50,00
150,00

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά.
Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ Σχης 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

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 &
Fax: 210 3213534
www.lki.gr • e-mail: info@lki.gr
info.contactlki@gmail.com
Το Δ.Σ. διευκρινίζει σχετικά με τα δημοσιεύματα:
1. Απηχούν προσωπικές απόψεις του συντάκτου.
2. Δεν τροποποιούνται ως προς το περιεχόμενο.
3. Xειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη δεν
επιστρέφονται
4. Όσα άρθρα δεν δημοσιεύονται λόγω
περιορισμού χώρου, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της λέσχης.

YΠEYΘYNOΣ ΣYNTAΞHΣ:
Tο Δ.Σ. της Λέσχης
ΔIEYΘYNTHΣ-ΕΚΔOΤΗΣ:
Υπτγος ε.α. Γιάγκου Γιάγκος
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:
Ανχης ε.α. Κομπόρης Πέτρος
ΠAPAΓΩΓH
Δ. Γαβαλάς
Θίσβης 7 - Περιστέρι
Tηλ.: 210 5722902 • 6973 432010
E-mail: anagrafigavalas@gmail.com
www.anagrafi.gr
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

• 16 Ιαν:
Κοπή πίτας ΠΕΑΠΑ: Η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από
τον Πρόεδρο, Γεν. Γραμματέα και Ταμία.
• 19 Ιαν:
Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελλήνων
Βατραχανθρώπων στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, Ακολούθησε η κοπή της πίτας και η βράβευση μελών, φίλων και προσώπων, που προσέφεραν στους Βατραχανθρώπους και στον Ελληνισμό.
Το παρόν έδωσε η Στρατιωτική Ηγεσία πρωτοστατούντος του Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Φλώρου.
Απόστρατοι, έφεδροι Βατραχάνθρωποι και μέλη
των Οικογενειών καθώς και εν ενεργεία Βατραχάνθρωποι αλλά και φίλοι του Συνδέσμου, Καταδρομείς,
Πεζοναύτες και Αλεξιπτωτιστές που προσέφεραν
στους Βατραχανθρώπους και στον Ελληνισμό παρευρέθησαν στην κοπή της πίτας.
Η Λέσχη εκπροσωπήθηκε ως ΔΣ από τους Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και από πολλά μέλη μας Αξιωματικούς και Εφέδρους Υποβρυχίους Καταστροφείς.
• 21 Ιαν:
Ανάληψη καθηκόντων Α/ΓΕΕΘΑ στην Σχολή Ικάρων. Στην τελετή αναλήψεως καθηκόντων Α/ΓΕΕΘΑ
από τον Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από τον Αντγο ε.α. κ. Κόρκα Κωνσταντίνο, επίτιμο Δκτή Στρατιάς.
• 23 Ιαν:
Ανάληψη καθηκόντων Α/ΓΕΣ στην Στρατιωτική
Σχολή Ευελπίδων. Στην τελετή αναλήψεως καθηκόντων Α/ΓΕΣ από τον Αντιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση, η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του ΔΣ.
• 25 Ιαν:
Κοπή πίτας εαας. Η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από
τον Αντγο ε.α. κ. Κόρκα Κωνσταντίνο.
• 26 Ιαν:
Λεωνίδιο. Την Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2020, στον
Μύλο, στην είσοδο της πόλεως, όπου και το Μνημείο
πεσόντων, τελέσθηκε η επιμνημόσυνη δέηση για την
συμπλήρωση 71 ετών από την μάχη του Λεωνιδίου
(21 Ιαν 49) και Αγ. Βασιλείου (22 Ιαν 49). Προηγήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό της πόλης του
Λεωνιδίου μετά το πέρας της Κυριακάτικης λειτουργίας. Η σεμνή τελετή ολοκληρώθηκε με ομιλίες, προσκλητήριο νεκρών και καταθέσεις στεφάνων. Στην
εκδήλωση παρευρέθησαν, εκτός των τοπικών αρχών,

κάτοικοι του Λεωνιδίου των οποίων συγγενείς είχαν
λάβει μέρος στην μάχη.

Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών εκπροσωπήθηκε, όπως κάθε χρόνο, από τμήμα εφέδρων Καταδρομέων με το λάβαρό της το οποίο έφερε το μέλος του ΔΣ Εφ. Λχίας ΚΔ Παπαδάκης Ιωάννης.
Επί κεφαλής της πολυπληθούς αντιπροσωπείας της
Λέσχης, η οποία για πρώτη φορά, μετά από χρόνια, κινήθηκε με λεωφορείο από Αθήνα, ήταν ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ. Συμμετείχαν απόστρατοι Αξιωματικοί και
Καταδρομείς. Την εξ Αθηνών αντιπροσωπεία πλαισίωσαν και μέλη μας, κάτοικοι Πελοποννήσου, μεταξύ των
οποίων και ο Αντγος ε.α. κ. Γλεντζές Ηλίας.
Μαζί με την αντιπροσωπεία της Λέσχης κινήθηκαν
και ο Πρόεδρος και η Γραμματέας του ΠΣ ΠΕΣΜΑΡΙ,
στα πλαίσια της από μηνών στενότερης συνεργασίας
και συμμετοχής σε εκδηλώσεις που διοργανώνουν τα
δύο σωματεία.
Εξέχουσες παρουσίες ήταν η κυρία Αικατερίνη Παπαθανασίου, σύζυγος του αειμνήστου Στρατηγού Περικλή Παπαθανασίου, τότε Διοικητού της Γ΄ Μοίρας
Καταδρομών που απετέλεσε την κύρια δύναμη των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων σε συνεργασία με την Δ’

ΜΝΗΜΕΙΟ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ
Την 31 Ιαν έλαβε χώρα στο μεγάλο Άλσος Στρατάρχου Παπάγου
στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού, η τελετή αποκαλυπτηρίων του Μνημείου που είναι αφιερωμένο στις επιχειρήσεις των Δυνάμεων Καταδρομών στην Κύπρο, κατά την περίοδο 1964-1974.
Το μνημείο κατασκευάσθηκε μετά από έγκριση του σχετικού αιτήματος, με χρηματοδότηση από τον Δήμο και την αφιλοκερδή προσφορά
του γλύπτη κ. Μπάρδη Ιωάννη.
Αποτελεί το πανεθνικά μοναδικό
Μνημείο αμιγώς Καταδρομέων εις ανάμνηση των επιχειρήσεων από το
1964 έως το 1974.
Στην τελετή αποκαλυπτηρίων παρέστησαν, εκτός των Δημοτικών αρχών, ο Πρέσβης
της Κυπριακής Δημοκρατίας και, ως εκπρόσωποι του Α/ΓΕΕΘΑ και του Α/ΓΕΣ ο Διοικητής της Διακλαδικής Διοικήσεως Ειδικών Επιχειρήσεων και ο Διευθυντής Ειδικών Δυνάμεων αντίστοιχα. Από πλευράς σωματείων
εκτός της Λέσχης, παρευρέθησαν ο Σύνδεσμος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων
και ο Σύλλογος «Κομάντος-74», μέλη του οποίου είναι το προσωπικό που συμμετείχε
στην επιχείρηση «ΝΙΚΗ».
Ομιλητές ήταν ο Δήμαρχος ΠαπάγουΧολαργού κ. Αποστολόπουλος Ηλίας, ο οποίος όπως και ο γλύπτης κ. Μπάρδης Ιωάννης, ανακηρύχθηκαν επίτιμα μέλη της
Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών και
τιμήθηκαν για την προσφορά τους με την
πλακέτα της Λέσχης, ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας, και ο Πρόεδρος της Λέσχης. (Η ομιλία δημοσιεύεται).
Όπως αναφέρθηκε στην ομιλία παρουσιάσεως του Μνημείου, παρόντες ήταν εκτός του μεγάλου αριθμού μελών μας, μεταξύ των οποίων ο Επίτιμος Α/ΓΕΣ Στρατηγός Ευστάθιος Καπραβέλος, Αξιωματικοί και Καταδρομείς οι οποίοι έλαβαν μέρος στις επιχειρήσεις στην Κύπρο από το
1964 μέχρι το 1974, αυτοπροσώπως είτε με μέλη των οικογενειών
των θανόντων στις επιχειρήσεις ή μεταγενέστερα.

Ο

ΜΚ. Η κυρία Παπαθανασίου κατέθεσε τιμής ένεκεν το
στεφάνι της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών. Ομοίως παρούσα η κυρία Ελένη-Μαίρη Τσιγάντε, εγγονή του αείμνηστου Διοικητού του Ιερού Λόχου.

Καθ’ όλη την διάρκεια της εκδηλώσεως υπήρχε διάχυτο ένα πολύ φιλικό και θερμό κλίμα προς την αντιπροσωπεία της Λέσχης, προς την οποία, μετά το
τέλος των εκδηλώσεων, παρετέθη γεύμα με τοπικά
παραδοσιακά εδέσματα.

• 31 Ιαν:
ΜΝΗΜΕΙΟ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ (ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

• 04 Φεβ.
Στις 4 Φεβ 2020 ετελέσθη στο κοιμητήριο Παλ.

Φαλήρου η εξόδιος ακολουθία του Ιερολοχίτη Έφεδρου Λοχαγού Ιωάννη Μπαλτά. Παρέστη αντιπροσωπεία Αξκών Ειδικών Δυνάμεων, ενώ το ΔΣ της Λέσχης εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος. Από πλευράς μελών, ο Στρατηγός Κόρκας Κων/νος, συμπολεμιστής
του στον Ιερό Λόχο, εκφώνησε τον επικήδειο λόγο.
• 09 Φεβ.
Εκπροσώπηση στην επετειακή εκδήλωση για την
μάχη Φλωρίνης (12-15/2/1949), την οποίαν διοργάνωσε η ΕΑΑΣ, από τον Στγο Κόρκα.
• 09 Φεβ.
Κοπή Βασιλόπιτας και επετειακή των 40 ετών
της Λέσχης ετήσια συνεστίαση. (ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ)
• 15 Φεβ.
 Εκπροσώπηση Λέσχης στην τελετή ενταφιασμού των λειψάνων του Αντγου Κατσάνη Γεωργίου,
Δκτού της 33 ΜΚ κατά τις επιχειρήσεις της 20/21 Ιουλίου 1974 στον Πενταδάκτυλο Κύπρου, παρουσία
του κ. ΥΦΕΘΑ, επιτίμου μέλους της Λέσχης μας. Σε
έμφορτο συγκινησιακό περιβάλλον, παρουσία της οικογενείας με επί κεφαλής την κυρία Εριφύλη Κατσάνη, σύζυγο του Ήρωα και επίτιμο μέλος της Λέσχης, ενταφιάσθηκε στην μητέρα-γη του ο αιώνια αθάνατος
του οποίου το πνεύμα πλανάται στον Πενταδάκτυλο
αναμένοντας την απελευθέρωσή του. Παρέστησαν
εκπρόσωποι συλλόγων Καταδρομέων με ιδιαίτερη
συμμετοχή του Συνδέσμου Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Μακεδονίας. Η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από
τους Υπτγους ε.α. κ. κ. Μαντζουράτο Ευάγγελο και
Αργύρη Αθανάσιο, τον Σχη ε.α. Κ. Ροκκά Θεόδωρο, Αξιωματικούς στελέχη της τότε 33 ΜΚ.
 Εκδήλωση-Ημερίδα ΣΑΙΤΘ-ΣΕΑΑ Μέγαρο Παλαιάς Βουλής «Άγνωστοι ήρωες στα χώματα της Ηπείρου». Εκπροσώπηση από Δρ. Νικολούδη.
• 21 Φεβ.
Εκπροσώπηση από τον Πρόεδρο του ΔΣ στο Μνημόσυνο του αειμνήστου Στγού Καρούσου στο Παρεκκλήσιο του Στρατοπέδου της 13ης ΔΕΕ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

• 04 Μαρ.
Εκπροσώπηση στην Πρέβεζα και στον Παπάγο
στην εξόδιο ακολουθία των Υποστρατήγου Πέτρου
Αρταβάνη και Συνταγματάρχου Πέτρου Κωτσάκου αντίστοιχα.

Μνήμη Ελλήνων Καταδρομέων Πολεμιστών Κύπρου

ι Μοίρες Καταδρομών Κύπρου ιδρύθηκαν σταδιακά, αρχής γενομένης από
την 31 ΜΚ το 1964. Έλαβε μέρος στις
επιχειρήσεις Τηλλυρίας, όπου είχε τους 3 πρώτους νεκρούς και αργότερα, σε συνεργασία με
την 32 ΜΚ στις επιχειρήσεις της Κοφίνου, όπου η 32ΜΚ είχε τον πρώτο της νεκρό.
Η τουρκική εισβολή βρήκε την 20η Ιουλίου
1974, τις Κυπριακές Μοίρες Καταδρομών σε
ελαφρά αποδιοργάνωση.
Ο αγώνας τους ήταν διαρκής από την νύχτα
της 20ης Ιουλίου μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες της 17ης Αυγούστου, οπότε τερματίσθηκαν
οι εχθροπραξίες και άνισος καθόσον δεν τηρήθηκαν διαδικασίες και σχέδια που προβλέπονται για επιχειρήσεις Δυνάμεων Καταδρομών.
Εκτός από την πρώτη νύχτα των επιχειρήσεων, οπότε χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις
αποστολές και τις δυνατότητές τους, από εκεί
και μετά εχρησιμοποιούντο σε επιχειρήσεις ενισχύσεως άλλων μονάδων, σε αμυντικές επιχειρήσεις και ό,τι άλλο, εκτός αποστολών των
Δυνάμεων Καταδρομών.
Παρ’ όλα αυτά έφεραν επιτυχώς εις πέρας τις
αποστολές τους, με πολύ μεγάλο κόστος, χωρίς
να υπολογίζουν τις απώλειες διότι υπερέβαλαν
εαυτούς για να διατηρήσουν την τιμή που όφειλαν στον πράσινο μπερέ, υπερασπιζόμενες την
τιμή τους και το έδαφος που τους ανετέθη.
Τελικός απολογισμός: Νεκροί και αγνοούμενοι: 31 ΜΚ: 32, 32 ΜΚ: 42, 33 ΜΚ; 67, 34 ΜΚ:
1. Συνολικά:142 Αξιωματικοί και Καταδρομείς.
Από ελληνικής πλευράς αποφασίστηκε η αποστολή ενισχύσεων στην Κύπρο δυνάμεως
περίπου μιας Μοίρας Καταδρομών. Η αρχική
απόφαση αφορούσε την αποστολή της Β’ ΜΚ
από Θεσσαλονίκη με πολιτικά αεροσκάφη. Αφού άλλαξε η σχεδίαση, αποφασίσθηκε η αποστολή της Α’ Μοίρας Καταδρομών από το Μάλεμε ενισχυόμενης με τμήμα της Γ’ Μοίρας Αμφιβίων Καταδρομών. Η δύναμη αυτή θα μεταφερόταν με αεροσκάφη NORATLAS της 354

Μοίρας Τακτικών Μεταφορών.
Το αερομεταφερόμενο συγκρότημα (344 Αξιωματικοί και Καταδρομείς) επιβαίνοντας σε δεκατρία (13) τελικά αεροσκάφη, την νύχτα 21/22
Ιουλίου 1974, πετώντας χαμηλά, με σιγή ασυρμάτου, χωρίς συνοδεία μαχητικών για να μην εντοπισθούν και χωρίς βοηθήματα, κατάφεραν με
τη γενναιότητα, το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης
και την αυτοθυσία των πληρωμάτων τους να
προσγειωθούν στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας.
Πολλαπλά άξια πληρώματα (52 αεροπόροι),
διότι έφθασαν στον αντικειμενικό τους σκοπό
και προσγειώθηκαν, πάρα την συσκότιση και το
γεγονός ότι βάλλονταν, συνεπεία λανθασμένων
χειρισμών και μη πλήρους ενημερώσεως των
Μονάδων αντιαεροπορικής προστασίας του αεροδρομίου οι οποίες αρχικά θεώρησαν τα αεροσκάφη ως τουρκικά.
Στη διάρκεια του σκέλους της προσγείωσης
βλήθηκαν σχεδόν όλα τα αεροσκάφη και καταρρίφθηκε ένα, με συνέπεια να βρουν τον θάνατο οι
27 από τους 28 επιβαίνοντες Καταδρομείς και 2
από άλλο αεροσκάφος. Συνολικά 29 Αξιωματικοί
και Καταδρομείς και 4 στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας του αεροσκάφους που καταρρίφθηκε.
Η αποστολή της Α’ ΜΚ, αρχικά κατά τον ΑΤΤΙΛΑ-1, ενισχυόμενης από Τμήμα της 33ΜΚ
που ήδη βρισκόταν στο Α/Δ, ήταν η απώθηση
των τουρκικών δυνάμεων και η διατήρηση του
Α/Δ της Λευκωσίας την 23 Ιουλίου, μέχρι την
μετά από διαπραγματεύσεις παράδοση στις δυνάμεις του ΟΗΕ. Οι επί τούτου επιτυχείς αμυντικές επιχειρήσεις, αλλά και οι σκόπιμες στο διπλωματικό παίγνιο από πλευράς μας καθυστερήσεις μέχρι να εμπλακεί ουσιαστικά ο ΟΗΕ, απέφεραν την αποτροπή της καταλήψεως του
Α/Δ της Λευκωσίας και την εξ αυτού αδυναμία
εκτελέσεως μαζικής αερομεταφοράς τουρκικών ενισχύσεων κοντά στην πρωτεύουσα.
Κατά τον ΑΤΤΙΛΑ-2, την 16η Αυγούστου ως
ενίσχυση δυνάμεων του ΓΕΕΦ συνέβαλαν
στην αποκοπή της κυκλωτικής κινήσεως τουρ-

κικών δυνάμεων πέριξ της Λευκωσίας, με αποτέλεσμα την μη ολοκληρωτική κατάληψή της.
Αυτό θα οδηγούσε σε τελείως διαφορετικά
προς το χειρότερο εδαφικά αποτελέσματα,
στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο.
Συνοψίζοντας μπορώ να πω για τις επιχειρήσεις των Δυνάμεων Καταδρομών ότι καίτοι χρησιμοποιήθηκαν αντιδεοντολογικά, σε κανένα πεδίο εμπλοκής τους δεν ηττήθηκαν και απέτρεψαν τα χειρότερα. Εν τέλει, αν κριθούν οι Καταδρομείς από ορισμένους κακεντρεχείς από το τελικό αποτέλεσμα ως ηττηθέντες, θα πρέπει να
τονίσουμε ότι και ο Λεωνίδας έχασε την μάχη
στις Θερμοπύλες, αλλά είναι παγκοσμίως γνωστός για την αυτοθυσία και τον ηρωισμό του.
Το Μνημείο είναι αφιερωμένο στην μνήμη
των 175 Ελλήνων εξ Ελλάδος και Κύπρου Αξιωματικών και Καταδρομέων οι οποίοι θυσίασαν το ύψιστο αγαθό για το Έθνος, καθώς και
σε όσους έλαβαν μέρος στις επιχειρήσεις στην
Κύπρο από το 1964 μέχρι το 1974, κάποιοι εκ
των οποίων είτε αυτοπροσώπως είτε τα μέλη
των οικογενειών των θανόντων στις επιχειρήσεις ή μεταγενέστερα, βρίσκονται εδώ ανάμεσά μας και οι περισσότεροι εξ αυτών είναι μέλη της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών.
Κατασκευάστηκε μετά από πρόταση της Λέσχης, έγκριση και διάθεση κονδυλίου από τον
Δήμο Παπάγου-Χολαργού, με την αφιλοκερδή
προσφορά του γλύπτη κ. Μπάρδη Ιωάννου.
Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι αισθάνομαι
ιδιαίτερη ικανοποίηση ως Πρόεδρος της Λέσχης
διότι επί των ημερών μας κατασκευάσθηκε το πανεθνικά μοναδικό Μνημείο αμιγώς Καταδρομέων
εις ανάμνηση των επιχειρήσεων.
Επί πλέον έχω την τύχη να εκπροσωπώ την
Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών το 2020,
κατά το οποίο εορτάζουμε τα 40 χρόνια από
την ίδρυσή της και η τελετή αυτή σήμερα αποτελεί την πρώτη συμβολική της 40ετίας αυτής.
Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
Πρόεδρος ΔΣ
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09 Φεβ.
Κοπή Βασιλόπιτας και επετειακή των 40 ετών της Λέσχης ετήσια συνεστίαση

Τ

ην 09 Φεβρουαρίου 2020, στο Σαρόγλειο Μέγαρο της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, η Λέσχη πραγματοποίησε την ετήσια
συνεστίαση και κοπή της Βασιλόπιτας στην κατάμεστη αίθουσα τελετών. Η Λέσχη συνεδύασε την καθιερωμένη ετήσια συνεστίαση με την επετειακή εκδήλωση η οποία περιέλαβε επίδοση αναμνηστικών μεταλλίων και διπλωμάτων στους πολεμιστές μέλη
της και στις οικογένειες των τεθνεώτων εν πολέμω
και εν ειρήνη μελών της.
Σε ένα συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα με την παρουσία του κ. Υφυπουργού Εθνικής Αμύνης και των

κ.κ. Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και Επιτελάρχου του ΓΕΕΘΑ,
των κ.κ. Δκτών ΑΣΔΕΝ, ΓΕΕΘΑ/ΔΔΕΕ, 13ης ΔΕΕ,
Δντών ΓΕΣ/ΔΕΔ, ΓΕΣ/ΔΙΣΧΕΑ, ΓΕΣ/ΔΕΠΣ και του
Υδντού ΓΕΣ/ΔΕΔ, απάντων εν ενεργεία Αξιωματικών
των Ειδικών Δυνάμεων, καθώς και αποστράτων Επιτίμων Α/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ, Δκτών Στρατιάς, Δκτών Σχηματισμών Ειδικών Δυνάμεων και μεγάλου αριθμού
Ανωτάτων, Ανωτέρων και Κατωτέρων Αξιωματικών
όλων των προελεύσεων, προερχομένων από ΣΣΕ,
ΣΜΥ, είτε Μονιμοποιηθέντες μεταπολεμικά, μεγάλου
αριθμού Εφέδρων Καταδρομέων, Αλεξιπτωτιστών
και Πεζοναυτών, καθώς και άλλων προσωπικοτήτων
εκτός του αμιγώς στρατιωτικού χώρου, η προσοχή
και η έντονα «οικογενειακή» ατμόσφαιρα, επικεντρώθηκε στους παρόντες είκοσι από τους 42 εν ζωή πολεμιστές και τα τριάντα από τα 50 μέλη των οικογενειών. Πενήντα μέλη μας, μεγάλου εύρους ηλικιών
ζωντανοί εκπρόσωποι της πολεμικής δόξης των Ειδικών Δυνάμεων. Οι κωλυόμενοι για διαφόρους λόγους, ήσαν «ωσεί παρόντες» για την «οικογένεια».
Οι πολεμικές περίοδοι τις οποίες η Λέσχη κάλυψε

Αιδεσιμολογιώτατε, Κύριε Υφυπουργέ, Κύριε Αρχηγέ, Κυρίες και Κύριοι,
Θα μου επιτρέψετε, ως υποδοχή και χωρίς την απόλυτη τήρηση του
πρωτοκόλλου προσφωνήσεων, να σας καλωσορίσω σε αυτή την επετειακή συνεστίαση.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω αρχικά τα εν ενεργεία στελέχη μας που είναι
παρόντα και μας τιμούν, παρά τον υπηρεσιακό φόρτο τους και την ΑΣΔΥΣ
για την διάθεση της ΛΑΕΔ και της Στρατιωτικής Μουσικής.
Ευχόμαστε σε όλους Καλή Χρονιά για το 2020, με υγεία, τύχη και επιτυχίες σε όλα τα επίπεδα δραστηριότητος ενός εκάστου.
Στις Ένοπλες Δυνάμεις μας, εκτός των παραπάνω, ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην προς πόλεμο προπαρασκευή και στις όποιες αποστολές τους
επ΄ ωφελεία του Έθνους και των ελληνικών όπλων.
Καλωσορίζω την μεγάλη Οικογένεια των Ειδικών Δυνάμεων στην εκδήλωση η οποία θα περιλάβει:
• Σύντομη ομιλία περί Λέσχης και ενεργειών της.
• Κοπή Βασιλόπιτας, διανομή των ατομικών συσκευασμένων τεμαχίων και
επίδοση του αναμνηστικού στην τυχερή ή τυχερό της χρονιάς.
• Επίδοση αναμνηστικών πλακετών για την εν ειρήνη προσφορά προς
στην Λέσχη.
• Επίδοση των αναμνηστικών μεταλλίων και διπλωμάτων στους πολεμιστές-μέλη μας και τις οικογένειες των εκλιπόντων για την εν πολέμω
προσφορά προς το Έθνος.
• Γεύμα.

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δεν θα εξιστορήσω την ιστορία της Λέσχης, λίγο έως πολύ είναι σε
όλους γνωστή. Έχουμε όμως ανάμεσά μας άτομα τα οποία δεν είναι τακτικά μέλη μας και δεν παρίστανται στις ΓΣ, συνεπώς θα πρέπει να έχουν μια
γενική εικόνα.
Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών ιδρύθηκε το έτος 1980, από αποστράτους Ιερολοχίτες, Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και υπηρετήσαντες
Οπλίτες των μετέπειτα Δυνάμεων Καταδρομών. Είναι η πρώτη Λέσχη Ιερολοχιτών και Καταδρομέων που ιδρύθηκε μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και
τις επιχειρήσεις εναντίον ανταρτών του 1947-1949 στην Ελλάδα και ο πρώτος Σύνδεσμος παλαιών πολεμιστών αμιγώς των Ειδικών Δυνάμεων.
ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αναφέρονται για ιστορικούς Λόγους)
1. Αντγος ε.α.
Κετσέας Θεμιστοκλής
2.
«
Ρούσσος Γεώργιος
3.
«
Παπαγεωργακόπουλος Ελευθ.
4.
«
Παπαγεωργόπουλος Κυριάκος
5.
«
Μανέτας Ιωάννης
6.
«
Ζαχαράκης Εμμανουήλ
7.
«
Ζαφειρόπουλος Δημήτριος
8.
«
Έρσελμαν Ανδρέας
9.
«
Καίσαρης Νικόλαος
10.
«
Παπαθανασίου Περικλής
11.
«
Τσιτσιλώνης Κων/νος
12.
«
Ζερβογιάννης Νικόλαος
13.
«
Παπαδόπουλος Κων/νος
14.
«
Βάγιας Ιωάννης
15.
«
Μαρκόπουλος Σπυρίδων
16. Υπτγος ε.α.
Οικονομίδης Γεώργιος
17.
«
Κουράκης Γεώργιος
18.
«
Γιαννακόπουλος Κων/νος

με την επετειακή εκδήλωση περιέλαβαν 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.
Η όλη εκδήλωση περιλάμβανε:
• Σύντομη ομιλία περί Λέσχης και ενεργειών της.
• Κοπή Βασιλόπιτας - επίδοση αναμνηστικού στην
τυχερή ή τυχερό της χρονιάς.
• Επίδοση αναμνηστικών πλακετών για την εν ειρήνη προσφορά προς στην Λέσχη.
• Επίδοση των αναμνηστικών μεταλλίων και διπλωμάτων στους πολεμιστές-μέλη μας και τις οικογένειες των εκλιπόντων για την εν πολέμω
προσφορά προς το Έθνος.
• Γεύμα.
Ο Πρόεδρος της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών στην εισαγωγική του ομιλία, αφού έδωσε το

Ομιλια ΥΠΟΔΟΧΗσ
19. Υπτγος ε.α.
Γεωργιάδης Γεώργιος
20. Ταξχος ε.α.
Συρίγος Ελευθέριος
21.
«
Ρίγγας Αναστάσιος
22. Σχης ε.α.
Χαροκόπος Βασίλειος
23.
«
Μωραΐτης Πέτρος
24.
«
Παλιατσάρας Ευστράτιος
25.
«
Μπόϊκος Κων/νος
26. Τχης ε.α.
Τσιγκούνης Κυριάκος
27. Εφ. Ταγματάρχης Πιέρρος Σπυρίδων
28. Εφ. Λοχαγός
Κανελλόπουλος Γεώργιος
29.
«
Μεσσηνέζης Φίλιππος
30. Εφ. Υπλγός
Έμκε Βασίλειος
31. Κύριος
Κοντομίχαλος Ελευθέριος
32.
«
Μαυρίκης Ιάσων
Η Λέσχη συνεχίζει την παράδοση και επιδιώκει την προώθηση του πνεύματος των ειδικών δυνάμεων, αλλά και την προσπάθεια συσπείρωσης των
διαφόρων σωματείων και λεσχών κάτω από μια Πανεθνική Συνομοσπονδία σε παγκόσμιο επίπεδο. Το τι κάνει η Λέσχη από πλευράς δραστηριοτήτων, λίγο έως πολύ, φαίνεται στην εφημερίδα και στην ιστοσελίδα μας. Είναι όμως ορισμένα πράγματα που πρέπει να αναφερθούν.
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 ταυτότητός της.
Επιτεύχθηκε κατά την δική μας άποψη κατά μεγάλο ποσοστό, απέτυχε
και δημιούργησε προβλήματα κατά τους «εχθρούς» μας. Είτε αρέσει στους
πολλούς είτε όχι, η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών είναι το πρώτο
πολεμικό σωματείο αμιγώς Ειδικών Δυνάμεων. 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 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 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, 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 αποφασίστηκαν οι βασικοί
εορταστικοί άξονες, με περιορισμούς όμως, εξ αιτίας οικονομικών κυρίως λόγων.
ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ:
Επιτύμβια στήλη εις ανάμνηση των επιχειρήσεων των Δυνάμεων
Καταδρομών στην Κύπρο, τα αποκαλυπτήρια της οποίας έγιναν την
31 Ιανουαρίου.

στίγμα της οικογενειακής συγκεντρώσεως, ανέφερε
τιμής ένεκεν τα ονόματα των αειμνήστων Ιερολοχιτών
και Καταδρομέων ιδρυτών της και στη συνέχεια παρουσίασε με συντομία το τι εκπροσωπεί η Λέσχη και τις
ιστορικές καταβολές της, και τον τρόπο που θα σημανθεί το 2020. (αυτούσια η ομιλία δημοσιεύεται).
Οι κ. κ. ΥΦΕΘΑ, Επίτιμος Α/ΓΕΣ και επίτιμο μέλος της
ΛΚΙ, Στρατηγός ε.α. Αλκιβιάδης Στεφανής και ο κ. Α/ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ομοίως απηύθυναν χαιρετισμό προς τους παρισταμένους, τονίζοντας
την ιδιαίτερη αξία των Ειδικών Δυνάμεων και την σημασία της εκδηλώσεως. Ο κ. Α/ΓΕΕΘΑ ήταν ο τυχερός της
Βασιλόπιτας και δέχθηκε τις επί πλέον ευχές για τύχη
στα από ημερών αναληφθέντα καθήκοντά του.
Μετά την απονομή των αναμνηστικών και την τήρηση σιγής, η Στρατιωτική Μουσική της ΑΣΔΥΣ παιάνισε τον Ύμνο του Ιερού Λόχου, που σηματοδότησε την κορύφωση του επετειακού σκέλους της υπό
μορφή τελετής εκδηλώσεως.
(Το φωτογραφικό υλικό είναι ως επί το πλείστον
προσφορά του Εφ. ΚΔ Ευστράτιου Σαραντόπουλου).

Η σημερινή συνεστίαση και κοπή της βασιλόπιτας με την παράλληλη επίδοση αναμνηστικών στους πολεμιστές-μέλη μας και τις οικογένειες των εκλιπόντων, όλων των εθνικών αγώνων από το
1940 μέχρι και το 1974.
Διοργάνωση ημερίδας για την διαχρονική πολεμική εμπλοκή
των μελών μας και ανάδειξη της ιστορικότητας της Λέσχης.
Εάν εγκριθεί από τον Δήμο Αθηναίων, συντονισμένες και συγκεντρωτικές εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης του Μυστικού πολέμου
κατά την κατοχή στην Αττική.
Ομοίως, εάν εγκριθούν, από τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης και το Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής, εκτός Σύμης και Σύρου, εκδηλώσεις
ιστορικής μνήμης των Καταδρομικών Επιχειρήσεων του Ιερού Λόχου σε όλη την περιοχή του Αρχιπελάγους.
Ίδρυση Τράπεζας αίματος, μια πρωτοβουλία για την οποία κυριολεκτικά θα πρέπει να δώσουμε το αίμα μας. Εμείς οι ίδιοι και για
τους μεγαλύτερους και εκτός ορίου ηλικίας αιμοδοτικής ικανότητας, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.
Συνοψίζοντας,
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 που δημιουργήθηκαν 20ό,
αλλά έχουν ευρύ ποινικό μητρώο.
Θα μου επιτρέψετε τώρα να παρακαλέσω τον Αιδεσιμολογιώτατο Ταξίαρχο ε.α. Αποστολακίδη Γεώργιο, τον Παπα-Γιώργη μας, να ευλογήσει την
Βασιλόπιτα.
ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΤΥΧΕΡΟ
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
• Πατήρ Γεώργιος Αποστολακίδης
• Αντγος Φωτόπουλος Χρήστος
• Δόκτωρ Νικολούδης Νικόλαος
• ΚΔ Φωτόπουλος Στυλιανός
ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΩΝ (Μη κοινοποιούμενο έγγραφο διανομής).
ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟΝΤΩΝ. (Μη κοινοποιούμενο έγγραφο).
ΤΗΡΗΣΗ ΣΙΓΗΣ
Προς τιμήν των πεσόντων και αγνοουμένων στις επιχειρήσεις, αλλά και
των εν ειρήνη από φυσικά ή άλλα αίτια απωλεσθέντων μελών.
ΥΜΝΟΣ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΦΕΘΑ ΚΑΙ Α/ΓΕΕΘΑ
ΥΓ. ΤΙΜΑΜΕ ΑΥΤΟΥΣ, ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Ή ΔΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ Ο,ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΑΝ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ !!!
Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
Πρόεδρος ΔΣ
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

Η

Ετησία Γενική Συνέλευση της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών (ΛΚΙ) πραγματοποιήθηκε την 8η Μαρτίου 2020 (εναλλακτική ημερομηνία λόγω μη επιτεύξεως της απαιτουμένης
απαρτίας στην κύρια της 1ης Μαρτίου), σε αίθουσα της
Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ).

Θέματα ημερησίας διατάξεως:

• Ε ξέταση νομιμότητας από πλευράς παρουσίας μελών - Εκλογή Οργάνων ΓΣ (ΠρόεδροςΓραμματέας).
• Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου
έτους 2019.
• Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχειρίσεως έτους 2019.
• Ανάλυση και έγκριση του Προϋπολογισμού έτους
2020.
• Λοιπά θέματα.
Παρουσία του άγοντος το 100ό έτος της ηλικίας του Ιερολοχίτη Στρατηγού Κωνσταντίνου Κόρκα, Επιτίμου Δκτού Στρατιάς, της κυρίας Αικατερίνης-Ναυσικάς, χήρας του
αειμνήστου Ιερολοχίτου
Στρατηγού Περικλή Παπαθανασίου και επιτίμου μέλους της Λέσχης, στην οποίαν απενεμήθη τιμητική
πλακέτα για την προσφορά της, καθώς και νεωτέρων μονίμων Στελεχών αποστράτων και εφέδρων εκ
μονίμων, και εφέδρων
Καταδρομέων, Πεζοναυτών και Αλεξιπτωτιστών, η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών τήρησε την παράδοση και την ιερή πα-

ρακαταθήκη, αποδεικνύοντας για πολλοστή φορά
τον δεσμό που δημιουργεί ο πράσινος μπερές και το
πνεύμα των Ειδικών Δυνάμεων.
Η όλη εκδήλωση υπήρξε επιτυχής και η παρουσία
των μελών ικανοποιητική, δεδομένων των επιφυλάξεων, ανησυχίας και επί πλέον προληπτικών μέτρων
προφυλάξεως τα οποία είχε εξαγγείλει και εφήρμοσε η Λέσχη σχετικά με την εξάπλωση του ιού SARS–
CoV-2 και της ασθένειας COVID-19. Λόγω της διεξαγωγής στην επαναληπτική ημερομηνία ο αριθμός
των παρισταμένων δεν επηρέασε την διεξαγωγή.
Η ΓΣ, διεξήχθη σε τρία μέρη, ως εξής:
Πρώτο Μέρος
• Μνημόνευση των Μελών της Λέσχης και γενικότερα της οικογενείας των Ειδικών Δυνάμεων, που
απεβίωσαν από Μάρτιο 2019 μέχρι Μάρτιο 2020.
• Σαράντα χρόνια λειτουργίας της Λέσχης (σύντομη
παρουσίαση).
Δεύτερο Μέρος
• Εκλογή Οργάνων της ΓΣ για την διεύθυνση εργασιών
• Έκθεση Πεπραγμένων του ΔΣ έτους 2019 από τον
Πρόεδρο του ΔΣ
• Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ) του Οικονομικού Έτους 2019
• Έγκριση Πεπραγμένων ΔΣ, εκθέσεως ΕΕ και Ταμία
και απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη.
• Ανάλυση και έγκριση Προϋπολογισμού έτους
2020 από τον Ταμία.
Τρίτο Μέρος
• Λοιπά θέματα:
 Ερμηνεία καταστατικού σχετικά με το θέμα
εξουσιοδοτήσεων κατά τις αρχαιρεσίες ή και γενικά θέματα.
 Θέμα στέγης της Λέσχης.
• Απαντήσεις και διευκρινήσεις από το ΔΣ της Λέσχης.
Κατά την παρουσίαση των πεπραγμένων έγι-

νε συνοπτική αναφορά στις συνήθεις
δραστηριότητες και
εκτενέστερη στις ειδικές εξ αυτών, είτε
αυτοτελείς είτε σε
συνεργασία με άλλους φορείς.
Οι ειδικές αυτοτελείς της Λέσχης σχεδιάστηκαν και αναλαμβάνονται, ως γενικός κανόνας, επί
τη ευκαιρία της 40ης
επετείου από ιδρύσεως της Λέσχης. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην οσονούπω αναμενόμενη ίδρυση της Τράπεζας αίματος της
Λέσχης.
Ο πολλαπλασιασμός των λοιπών δραστηριοτήτων
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εκστρατεία εξωστρέφειας της Λέσχης προς το ενεργό τμήμα των
Ενόπλων και ιδιαίτερα των Ειδικών Δυνάμεων, προς
άλλα σωματεία και συνδέσμους Τάξεων (ΣΣΕ-ΣΜΥ),
Όπλων-Σωμάτων κλπ., αλλά και φορείς της τοπικής
αυτοδιοικήσεως σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμων.
Λεπτομέρειες παρουσιάζονται στα εκδιδόμενα
μηνιαία ή ειδικά ενημερωτικά, στην ιστοσελίδα, τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην έντυπη εφημερίδα της Λέσχης.
Έγινε εκτεταμένη αναφορά στην οικονομική κατάσταση και την εν γένει οικονομική πολιτική της Λέσχης με την παρουσίαση προληπτικών ή αναγκαστικών μέτρων τα οποία ενδεχομένως θα πρέπει να ληφθούν για την διατήρηση της Λέσχης στο επίπεδο
αξιοπρέπειας που αρμόζει στην ιστορία της και την
ιστορικότητα των μελών της, αλλά ταυτόχρονα και
την διαφύλαξη της εικόνας της οικογενειακής εστί-

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
Σήμερα την 05 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 στα Γραφεία του Σωματείου με την επωνυμία ΛΕΣΧΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ KAI ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ, στην Αθήνα και επί της οδού Μαυρομιχάλη 15, 3ος όροφος, συνήλθε η 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους
1. Λγό ε.α. Σιαράπη Σπυρίδωνα ως Πρόεδρο,
2. Έφεδρο ΚΔ Δραμιτινό Γεώργιο και,
3. Έφεδρο ΚΔ Φωτόπουλο Στυλιανό ως μέλη,
η οποία εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου όπως προβλέπεται από το Καταστατικό
του.
Οι υπογράφοντες ως μέλη της επιτροπής ενεργήσαμε έλεγχο στην οικονομική διαχείριση του Σωματείου σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του Καταστατικού για τη χρήση του οικονομικού έτους 2019 (από 01/01
έως 31/12/19) και διαπιστώθηκε ότι όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές έγιναν με βάση τις αριθμημένες αποδείξεις και οι πράξεις του ταμείου έχουν καλώς σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις ΔΣ ή ΓΣ.
Όλες οι πράξεις και οι εγγραφές απεικονίζονται σωστά και με απόλυτη τάξη στο Βιβλίο Ταμείου.
Η διαχειριστική χρήση από 01/01/19 έως 31/12/19 παρουσιάζεται ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
Α/Α
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1. Από δικαιώματα εγγραφών
και συνδρομών
2. Οικον. Ενίσχυση
3. Από Τελετές-Εκδηλώσεις
4. Υπόλ. Ταμείου Οικ. Έτους 2018
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞΟΔΑ
ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟ Α/Α
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
5.470,00 1. Γενικά Έξοδα

ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟ
941,49

1.635,00 2. Έξοδα Λειτουργίας
550,00 3. Γραφική Ύλη
18.932,91 4. Τελετές - Εκδηλώσεις
5. Έξοδα Εφημερίδας
6. Κοινόχρηστα
26.587,91
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

2.530,54
647,89
528,35
2.505,91
1.318,10
8.472,28

Σύνολο Εσόδων μέχρι 31-12-2019 συν το Υπόλοιπο Ταμείου 2018 €
Αφαιρούνται τα έξοδα του έτους 2019 €
Υπόλοιπο Ταμείου έτους 2019 €

26.587,91
8.472,28
18.115,63

Κατόπιν τούτου εισηγούμαστε στην ΓΣ την απαλλαγή του Ταμία και του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Α/Α
1.
2.
1.
2.

ΕΣΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ
ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟ Α/Α
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟΔΩΝ
ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟ
Α΄ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
1. Γενικά έξοδα
1.000,00
Συνδρομές μελών
4.600,00 2. Έξοδα λειτουργίας
2.000,00
Εγγραφές νέων μελών
600,00 3. Γραφική ύλη
300,00
Β΄ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
4. Τελετές - Εκδηλ.
400,00
Δωρεές μελών ως οικον. ενί1.500,00 5. Έκδοση εφημερίδας
2.600,00
σχυση
Από εκδηλώσεις
1.300,00 6. Κοινόχρηστα
700,00
7. Απρόβλεπτα
200,00
ΣΥΝΟΛΟ
8.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
7.200,00
Αθήνα, 1η Ιανουαρίου 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΜΠΟΡΗΣ
ΕΥΑΓΓ. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
Ταξίαρχος ε.α
Αν/χηςε.α
Συνταγματάρχης ε.α

ας για τα μέλη της, ενεργά ή αδρανή. Εν κατακλείδι,
για να μην ληφθούν μέτρα εξοικονόμησης πόρων θα
πρέπει πρωτίστως να ενεργοποιηθούν όλα τα μέλη
και να εγγραφούν και νέα.
Ιδιαίτερη σημασία για το ΔΣ, είχε η καθολική αποδοχή των προταθέντων στο τρίτο μέρος (λοιπά θέματα):
• Σχετικά με την πρόταση ενάρξεως εργασιών για
την διαδικασία αποκτήσεως μόνιμης στέγης (λεπτομέρειες δεν μπορούν να ανακοινωθούν επί του
παρόντος) σε ποσοστό 100% και,
• Της ερμηνείας του καταστατικού σχετικά με το
θέμα των εξουσιοδοτήσεων απόντων τακτικών
(οικονομικά ενήμερων μελών) προς παρόντα (τακτικά οικονομικά ενήμερα μέλη), χωρίς περιορισμό
αριθμητικής αναλογίας, ασάφεια η οποία κατά καιρούς είχε διαφορετικές ερμηνείες. Με εφαρμογή
της λογικής της συνήθους πρακτικής της διασταλτικής ερμηνείας τόσο του Συντάγματος όσο και
των νόμων, ειδικά σε επιτρεπόμενες ενέργειες και
όχι σε απαγορεύσεις, η πρόταση του ΔΣ εγκρίθηκε
σε ποσοστό 97,2%. Για ιστορικούς λόγους αναφέρεται ότι το 1983, όταν καθιερώθηκε τον νυν έμβλημα της Λέσχης και εισήχθη για πρώτη φορά ο
θεσμός των εξουσιοδοτήσεων, το ποσοστό αποδοχής για το συγκεκριμένο ζήτημα ήταν 93,8%.
Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
Πρόεδρος ΔΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2019
Α/Α ΜΗΝΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΪΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΔΡΟΜ.
985,00
835,00
1.000,00
430,00
215,00
180,00
295,00
–
300,00
415,00
330,00
485,00
5.470,00

ΟΙΚΟΝ.
ΑΠΟ ΤΕΛΕΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
495,00
550,00
25,00
175,00
225,00
100,00
75,00
60,00
–
50,00
350,00
25,00
55,00
1.635,00
550,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΤΗΡ.

1.480,00
1.410,00
1.175,00
655,00
315,00
255,00
355,00
–
350,00
765,00
355,00
540,00
7.655,00
Αθήνα, 31 Δεκ. 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΑΚΗΣ
Ταξίαρχος ε.α

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΜΠΟΡΗΣ
Αν/χηςε.α

Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΕΥΑΓΓ. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
Συνταγματάρχης ε.α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2019
Α/Α ΜΗΝΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΪΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝ.
ΕΞΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.
72,00
76,67
187,56
70,36
56,11
413,00
72,00
367,00
36,00
72,70
227,71
326,00
114,43
54,00
50,00
313,11
72,00
238,30
72,00
84,14
92,11
404,83
941,49
2.530,54

ΓΡΑΦ.
ΥΛΗ
77,70
26,60
107,70
205,15
46,20
16,30
48,64
81,65
18,05
19,90
647,89

ΤΕΛΕΤΕΣ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡ
ΕΚΔΗΛ. ΕΦΗΜ.
- 601,68
120,06
90,00
- 622,05
258,29 622,19
40,00 637,89
20,00
- 623,78 716,42
528,35 2.505,91 1.318,10

ΣΥΝΟΛΟ
948,11
284,52
666,81
1.266,20
154,90
1.450,49
217,07
50,00
313,11
1.069,84
194,19
1.857,04
8.472,28

Αθήνα, 31 Δεκ. 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΑΚΗΣ
Ταξίαρχος ε.α

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΜΠΟΡΗΣ
Αν/χηςε.α

Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΕΥΑΓΓ. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
Συνταγματάρχης ε.α
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΑΞΧΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ
Είναι τάξεως ΣΣΕ 1957. Επιλέχθηκε από τις Δυνάμεις Καταδρομών το έτος 1959, με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού.
Τοποθετήθηκε στην Γ ΄ Μοίρα Καταδρομών το 1959.
Έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις της Κύπρου το 1974, ως
Δκτής της 32 ΜΚ, στις οποίες ετραυματίσθη στο ύψωμα ΑΛΩΝΑΓΡΑ.
Μετά τον επαναπατρισμό του στην Ελλάδα, υπηρέτησε στο
ΚΕΑΠ, στο Π/ΚΕΜΚ ως Δκτής, στα ΤΕΧ Καρπάθου - ΤΕ Λεβαδείας ως Δκτής, στην ΔΕΕ Καταδρομών, στο 936 ΚΔΣ ως Δκτής.
Είναι απόφοιτος των Σχολών Πεζικού – Καταδρομών και
του Εκπαιδευτικού Κέντρου της 28ης ΤΑΔ.
Αποστρατεύθηκε το 1986 με το βαθμό Ταξιάρχου.
Τιμήθηκε με Εύφημο μνεία από την ΧV Μεραρχία με το Χρυσό Σταυρό του Φοίνικος,
με το Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Δ΄ Τάξεως και με το Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας
Β΄ Τάξεως.
Προτάθηκε για απονομή του Χρυσού Σταυρού του Γεωργίου Α΄, Πολεμικού Σταυρού
Β΄ Τάξεως, για τις Πολεμικές Επιχειρήσεις της Κύπρου και του Ταξιάρχου του Τάγματος της Τιμής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΗ ΛΓΟΥ ΜΠΑΛΤΑ ΙΩΑΝΝΗ
Ο Ιωάννης Μπαλτάς γεννήθηκε στην Αίγυπτο, κατετάγη στην Σχολή Εφέδρων Αξκών Κερκύρας
το 1937 υπηρέτησας σε Μονάδες Σχηματισμούς και στον Ιερό Λόχο μέχρι το 1945. Συμμετείχε σε
πολεμικές επιχειρήσεις στην Αλβανία, Βόρειο Αφρική και Νήσους Αιγαίου Πελάγους. Τιμήθηκε με 2
χρυσά αριστεία ανδρείας, πολεμικό σταυρό και μετάλλιο εξαιρέτων πράξεων. Ήταν πτυχιούχος Πανεπιστημίου και συνταξιούχος Εθνικής Τραπέζης.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΤΓΟΥ ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΕΤΡΟΥ
Ο Υποστράτηγος ε.α. Πέτρος Αρταβάνης γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1951.
Είναι ο μικρότερος από τα 6 τέκνα του ζεύγους Νικολάου και
Ιουλίας Αρταβάνη. Τα παιδικά μαθητικά του χρόνια τα έζησε στην
Πρέβεζα. Οι συνθήκες της ζωής τον έκαναν να ζήσει έντονα τούτα τα χρόνια του, διαβάζοντας, δουλεύοντας στο βασίλειο του
την παραλία της Πρέβεζας. Οι επαφές του και συναναστροφές
του με τον κόσμο της παραλίας αυτής, τον έκαναν να νοιώσει και
να καταλάβει γρήγορα την ζωή και να διδαχθεί πολλά απ’ αυτήν.
Το καταστάλαγμα όμως αυτών των επαφών του και της ζωής
του γενικότερα ήταν η ιδιαίτερη του αγάπη για τον τόπο που γεννήθηκε.
Το 1969 εισήλθε στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. από όπου εξήλθε Ανθυπολοχαγός Πεζικού το 1973. Τα περισσότερα χρόνια της στρατιωτικής του σταδιοδρομίας τα πέρασε στις Ειδικές Δυνάμεις, διατελέσας εν ενεργεία Αλεξιπτωτιστής και Υποβρύχιος Καταστροφέας.
Είναι απόφοιτος των προβλεπομένων για το Πεζικό και τις Ειδικές Δυνάμεις σχολών της Ελλάδας καθώς και της Σχολής Πεζικού των Η.Π.Α. του Σχολείου Κλειστού Κυκλώματος Βατραχανθρώπων (SEAL) των ΗΠΑ και του Διεθνούς Σχολείου Περιπόλων Αναγνωρίσεως Μακράς Ακτίνος (I.L.R.R.P.S.) του Ν.Α.Τ.Ο. στη Γερμανία του οποίου διατέλεσε δις εκπαιδευτής.
Παντρεύτηκε την Μαρία Γιαννίτση με την οποία απέκτησε ένα γιο τον Σπύρο Αρταβάνη.
(Απόσπασμα από το βιογραφικό των βιβλίων του)
Έχει γράψει 4 βιβλία, τα οποία παρουσιάστηκαν στην εφημερίδα μας στο φύλλο ΙΟΥΝΙΟΥ 2019:
ΣΙΝΩΠΗ, με την μάνα γύρα απ το μαγκάλι.
ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΙΚΑ, Έξυπνα, πικάντικα και....πονηρά.
Η ΣΑΜΟΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑ.
ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΙΚΑ, Παρά ένα.... τεσσαράκοντα.
Το τηλέφωνο παραγγελιών που θα ισχύει στο εξής είναι το 6977293285.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 33 ΜΚ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ «ΑΤΤΙΛΑ-2»
Υποστράτηγος ε.α. Μαντζουράτος Ευάγγελος (Το Βιογραφικό δημοσιεύθηκε στο φύλλο
της εφημερίδας του Ιουνίου).

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ

Την 23η Ιουλίου 1974, μετά την μάχη του ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, η Μοίρα τελικά συγκεντρώνεται στο
στρατόπεδο της ΤΥΜΠΟΥ, όπου αρχίζει η αναδιοργάνωσή της. Μικροομάδες καταδρομέων και Αξκών
της Μοίρας συνέχισαν να προσέρχονται, διολισθαίνοντας του εχθρικού κλοιού. Συνεχίζεται η κατάταξη των εφέδρων. Γίνεται συμπλήρωσις οπλισμού και
πυρομαχικών. Συνεχίζεται η εκπαίδευση του προσωπικού στον νέο οπλισμό.
Στην Μοίρα τοποθετείται από 24ης Ιουλίου, ο Τχης
(ΠΖ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ο οποίος και
αναλαμβάνει την Διοίκησή της.
Στις 28 Ιουλίου, η Μοίρα μετασταθμεύει στο Δημοτικό Σχολείο ΔΑΣΟΥΠΟΛΕΩΣ και στις 31 Ιουλίου, στις εγκαταστάσεις του Εφεδρικού, έναντι του
ΓΕΕΦ.
Στην Μοίρα επιστρέφει και ο Υδκτής της Μοίρας
Λγός ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, μετά την έξοδό
του από την ΚΥΡΗΝΕΙΑ, όπου είχε εγκλωβισθεί επί
4ήμερο, τραυματισμένος .
Την 08 Αυγούστου, την διοίκηση της Μοίρας, αναλαμβάνει ο Τχης (ΠΖ) ΜΗΧΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
Στις 09 Αυγούστου, η Μοίρα λαμβάνει προειδοποιητική διαταγή για επικείμενη ανάληψη αποστολής.
Στις 10 Αυγούστου, η Μοίρα ολοκληρώνει την
αναδιοργάνωσή της και με διαταγή της ΔΔΚ, μετασταθμεύει στην περιοχή διαβάσεως ΠΑΝΑΓΡΩΝ,
όπου και αντικαθιστά την 31 ΜΚ, και εγκαθίστανται
αμυντικά για «εξασφάλιση της Διαβάσεως ΠΑΝΑΓΡΩΝ».

Η εγκατάσταση της Μοίρας επί της Διαβάσεως
ΠΑΝΑΓΡΩΝ ολοκληρώνεται την 15:00 ώρα και η
Μονάδα προβαίνει στην εντατική οργάνωση της τοποθεσίας, προς απόκρουσης εχθρικής επιθέσεως.

Μέχρι την 14η Αυγούστου, η Μοίρα ολοκληρώνει την αμυντική οργάνωση της τοποθεσίας ΠΑΝΑΓΡΩΝ και κατόπιν διαταγής της ΔΔΚ, προετοιμάζεται να αντικατασταθεί από Μονάδα του 11ου Τ.Σ και
να αναλάβει νέα αποστολή αμύνης επί της διαβάσεως ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ – ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ .

ΜΑΧΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ –
ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ

Οι Τουρκικές δυνάμεις, εκμεταλλευόμενες την
εκεχειρία, αποβιβάζουν συνεχώς νέες Μονάδες και
από της 14ης Αυγούστου, αρχίζουν τον Β΄ γύρο (2α
φάση) των επιθετικών τους επιχειρήσεων, παρά την
υπογραφείσα ανακωχή.
Από την 01:00 ώρα της 15ης Αυγούστου, αρχίζει η
αντικατάσταση της Μοίρας στην Δ/Β ΠΑΝΑΓΡΩΝ, από
Τμήματα του 11ου Τακτικού Συγκροτήματος. Από δε την
03:00 ώραν της ίδιας ημέρας, πραγματοποιείται κίνησις της Μοίρας κατά φαλαγγίδια, επί οχημάτων και μεταστάθμευσίς της εις περιοχή διαβάσεως ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ – ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ, όπου εγκαθίσταται άμεσα αμυντικά, για την εξασφάλιση της ομώνυμης τοποθεσίας.

Από το Π.Φ της 15ης Αυγούστου, η τοποθεσία δέχεται ισχυρή τουρκική επίθεση. Προ του Μετώπου
της Μοίρας, εμάχοντο φίλιες δυνάμεις, οι οποίες
ανατρεπόμενες, υποχωρούσαν ατάκτως, διερχόμενες από την αμυντική διάταξη της Μοίρας.
Από την 12:30 ώραν της ίδιας ημέρας, η Μονάδα
δέχεται σφοδρό αεροπορικό βομβαρδισμό και ταυτόχρονα αντιμετωπίζει σφοδρή επίθεση πεζικού και
αρμάτων.
Οι εν α΄ γραμμή Λόχοι Κρούσεως (31ος ΛΚ με
Δκτή τον Υπλγό ΜΑΝΟΥΣΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ και 32ος ΛΚ
με Δκτή τον Ανθλγό ΚΟΤΣΑΛΗ ΧΡΗΣΤΟ), διατάσσονται όπως μη εκδηλώσουν πυρά, πριν ο εχθρός φθάσει εις μικράν απόστασιν.
Ο 33ος ΛΚ με Δκτή τον Υπλγό ΡΟΚΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ,
αποτελεί την εφεδρεία της Μοίρας, όπισθεν των Λόχων α΄ γραμμής.

Η Μοίρα εκδηλώνει μόνον Α/Α πυρά και επιτρέπει στα τουρκικά τμήματα, να προσεγγίσουν σε
ελάχιστη απόσταση την αμυντική τοποθεσία οπότε
και εφαρμόζει σχέδιο δραστικών πυρών, με αποτέλεσμα την ανακοπή και αποτυχία της τουρκικής
επιθέσεως.
Η εχθρική αεροπορία συνεχίζει μέχρι την 19:00
ώρα, συνεχώς να σφυροκοπεί τις θέσεις της Μοίρας
και Πυροβολαρχίας Α/Α πυρός, που βρίσκεται ταγμένη όπισθεν της Μοίρας. Λόγω του εκτοξευομένου
Α/Α πυρός, τα εχθρικά Α/Φ αδυνατούν να είναι αποτελεσματικά στην προσβολή στόχων της Μοίρας και
της Α/Α Πυροβολαρχίας. Έτσι μεταφέρουν τα πυρά
τους και προσβάλουν δι΄ εμπρηστικών βομβών τα
χωριά ΦΥΛΛΙΑ και ΚΥΡΑ.
Οι Τούρκοι επαναλαμβάνουν την επιθετική τους
προσπάθεια κατά τις απογευματινές ώρες, αλλά και
πάλι αποτυγχάνουν να διασπάσουν την αμυντική τοποθεσία της Μοίρας, έχοντας σημαντικές απώλειες, τόσον εις προσωπικό, όσον και εις μέσα (Άρματα, ΤΟΜΠ κλπ).
Προσπάθεια των εχθρικών δυνάμεων να διεισδύσουν από τα πλευρά της αμυντικής διατάξεως της
Μονάδος αποτυγχάνει, γιατί οι σχετικές εδαφικές
προσβάσεις καλύπτονται επαρκώς, από τα πυρά της
Μοίρας (32ος ΛΚ), όσον και από τις φίλιες δυνάμεις.
Την 23:00 ώρα της 15ης Αυγούστου, η Μοίρα λαμβάνει διαταγή απαγκιστρώσεως, η οποία και ολοκληρώνεται την 03:45 ώρα της 16ης Αυγούστου 1974.
Η Μονάδα, μετά την απαγκίστρωσή της από την
τοποθεσία ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ – ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ εγκαθίσταται στις βόρειες παρυφές του χωριού ΜΕΝΙΚΟ.
Κατά τον αγώνα, επί της τοποθεσίας ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ – ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ, η Μονάδα ουδεμία απώλεια
προσωπικού υπέστη.
Μόνο κατά την επιχείρηση απαγκιστρώσεως των
Τμημάτων Τήρησης Επαφής (ΤΤΕ), ένας (1) Δόκιμος
Αξκός υπήρξε αγνοούμενος .
Στις 22 Αυγούστου, η Μοίρα, κατόπιν διαταγής της
ΔΔΚ, απαγκιστρώνεται από την τοποθεσία ΜΕΝΙΚΟ
και εγκαθίσταται στην περιοχή του χωρίου ΑΠΛΙΚΙ,
ως εφεδρεία της ΔΔΚ / Κύπρου και του ΓΕΕΦ.
Στις 24 Σεπτεμβρίου, η Μοίρα μετασταθμεύει
στην περιοχή ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙ, όπου και εγκαθίσταται
οριστικά, σε νεοδημιουργούμενο στρατόπεδο .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (2Ο μέρος)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΜΗ
ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ
Από ελληνικής πλευράς, δεν υλοποιήθηκε καθόλου, το ισχύον την εποχή εκείνη «Δόγμα Αμύνης

(Μέρος 3ο)
(Συνέχεια από το φύλλο ΔΕΚ 19)
ακτών και νήσων», που προέβλεπε την προσβολή
των εχθρικών δυνάμεων:
α. Στους χώρους επιβιβάσεως (Λιμάνια, Α/Δ κλπ).
β. Προσβολή, κατά την διάρκεια της κινήσεως των
αποβατικών δυνάμεων, προς τις ακτές αποβάσεως
νήσων (Με Ναυτικά και Αεροπορικά μέσα).
γ. Προσβολή, κατά τον χρόνο αφίξεως των εχθρικών δυνάμεων, προ των Ακτών και ετοιμασίας αυτών για απόβαση, προσβολή αυτών από πλευράς
μας με ναυτικές δυνάμεις (Υ/Β, κλπ) - αεροπορικές
δυνάμεις, πυρά Πυροβολικού κλπ .
δ. Τέλος προσβολή του εχθρού κατά την απόβαση, δι΄ όλων των διαθεσίμων μέσων, πυρών, τμημάτων κλπ.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Η ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ και ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ και του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ στις επιχειρήσεις της
ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ κατά την εχθρική εισβολή, ως και η μη μαζική προσβολή του προγεφυρώματος, δι΄ όλων των δυναμένων να εξοικονομηθούν δυνάμεών μας, εκτιμώ ότι έγειραν αποφασιστικά την πλάστιγγα υπέρ της επιτυχίας της Τουρκικής απόβασης.
Οι Κυπριακές και Ελληνικές δυνάμεις ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΦΘΗΣΑΝ κυριολεκτικά, στο έλεος της τουρκικής επιθετικότητας και βουλιμίας και μάλιστα σε μία χρονική συγκυρία, κατά την οποία, οι δύο (2) προαναφερθέντες Κλάδοι των Ε.Δ της ΕΛΛΑΔΟΣ, ήσαν σε θέση
να παράσχουν αποτελεσματική υποστήριξη στον Κυπριακό Στρατό και, γιατί όχι, να επηρεάσουν αποφασιστικά την εξέλιξη των επιχειρήσεων υπέρ των ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Η εκκένωση της ιστορικής πόλεως της ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ και μάλιστα αμαχητί, διεκδικεί ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ. Ένας σπουδαίος κατοικημένος τόπος,
με το ομώνυμο σημαντικό Μεσογειακό λιμάνι, παρεδόθει στον ΑΤΤΙΛΑ, άνευ αγώνος.
Εκτιμώ ότι η πόλη αυτή, έπρεπε να αποτελέσει το
σύγχρονο «ΣΤΑΛΙΝΓΚΡΑΝΤ» της Ανατολικής Μεσογείου.
Η εκκένωση της ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ επηρέασε δυσμενέστατα την αμυντική προσπάθεια των Ελληνικών και Ελληνοκυπριακών δυνάμεων, το ηθικό τους
κλπ, αφού αποδεσμεύθηκαν όλες σχεδόν οι τουρκικές δυνάμεις από τον τομέα αυτό και κατευθύνθηκαν
προς δυσμάς για να ολοκληρώσουν την διαχωριστική γραμμή των δύο κοινοτήτων.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

ΠΩΣ ΒΡΕΘΗΚΕ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ

(Που είχε υπογραφεί μεταξύ της Ιταλίας και Τουρκίας)
ΜΙΑ ΓΕΝΝΑΙΑ ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΕΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΙ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

T

ο περιστατικό είναι παλιό, αλλά το μήνυμά του είναι πάντα επίκαιρο. Είναι από εκείνες τις «ξεχασμένες» ιστορίες που σπάνια έρχονται στη δημοσιότητα και συνήθως
τις περισσότερες τις «καταπίνει» ο χρόνος όχι διότι δεν έχουν ενδιαφέρον αλλά διότι οι πρωταγωνιστές τους δεν επιδίωξαν να
τις εξαργυρώσουν με παράσημα και προβολή.
Όταν οι Γερμανοί αποχώρησαν από την Ελλάδα τον Οκτ. του
1944 δεν συνέβη το ίδιο και στα Δωδεκάνησα καθώς οι Σύμμαχοι κυριαρχούσαν στη θάλασσα και η αποχώρηση των Γερμανών
από τα νησιά ήταν δύσκολη. Τα Γερμανικά Στρατεύματα που απέμειναν στη Ρόδο αναγκάσθηκαν να παραδοθούν στους Συμμάχους και η σχετική συνθήκη υπογράφθηκε στις 8 Μαΐου 1945
στη Σύμη. Οι Συμμαχικές δυνάμεις απελευθέρωσαν τα Δωδεκάνησα αλλά δεν τα παραχώρησαν στην Ελλάδα.
Τον Μάρτιο του 1946 έγιναν οι πρώτες μεταπολεμικές εκλογές
στη χώρα μας και τον Ιούλιο άρχισαν στο Παρίσι οι εργασίες της
διάσκεψης για τη σύναψη συνθηκών ειρήνης με τους δορυφόρους της Γερμανίας (Ουγγαρία-Ρουμανία-Φιλανδία-Βουλγαρία
και Ιταλία). Την Ελλάδα εκπροσώπησε στο Παρίσι αντιπροσωπεία
με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό Κων/νο Τσαλδάρη και η οποία
ενισχύθηκε από τους ηγέτες των κοινοβουλευτικών κομμάτων όταν εμφανίσθηκαν οι πρώτες δυσχέρειες. Η χώρα μας στη συνδιάσκεψη πρόβαλε μετριοπαθείς και δίκαιες διεκδικήσεις (Απελευθέρωση Δωδεκανήσου και Βορείου Ηπείρου, προσάρτηση Λωρίδας Ανατολικής Ρωμυλίας που ενίσχυε τη συνοριακή ασφάλεια
της χώρας μας από τις συχνές επιδρομές των Βουλγάρων και περιελάμβανε μικρό πληθυσμό Πομάκων που μετά δυσφορίας ανέχονταν την Βουλγαρική κυριαρχία και τέλος ανάλογες επανορθώσεις για τις καταστροφές που έγιναν από τις επιθέσεις των Ιταλών
και Βουλγάρων). Από τις παραπάνω διεκδικήσεις ικανοποιήθηκε
μόνο μία, η ένωση της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα.
Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων στο Παρίσι για την υπογραφή της συνθήκης παραχώρησης των Δωδεκανήσων,
στην Ελληνική Κυβέρνηση περιήλθαν πληροφορίες σύμφωνα
με τις οποίες οι Τούρκοι επρόκειτο να ζητήσουν τη χάραξη νέων θαλασσίων συνόρων ισχυριζόμενοι ότι ουδέποτε είχαν χαραχθεί οριστικά θαλάσσια σύνορα μεταξύ Δωδεκανήσου και
Μικράς Ασίας. Φαίνεται ότι η Ιταλία, πιθανώς έναντι ανταλλαγμάτων, είχε δεχθεί να βοηθήσει την Τουρκία στο ζήτημα αυτό
και αυτό επιβεβαιώνεται από την άρνηση της Ιταλίας να ανταποκριθεί στο αίτημα της Ελλάδος να της παραχωρηθεί αντίγραφο της συμφωνίας με το αιτιολογικό ότι μέσα στην αναταραχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είχε χαθεί και δεν
βρέθηκε στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών.
Παράλληλα και η Τουρκία έδωσε την ίδια απάντηση που έδωσε και η Ιταλία στο αίτημα της χώρας μας να της δοθεί αντίγραφο της συνθήκης ότι δηλαδή κάπου είχε χαθεί στα παλαιά αρχεία. H Ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να αντικρούσει τους ισχυρισμούς της Τουρκίας αλλά και τη διαφαινομένη ΙταλοΤουρκική μεθόδευση, ζήτησε από τον τότε Αρχηγό της «Ελληνικής Στρατιωτικής Αποστολής Δωδεκανήσου» Ταξίαρχο Χρ. Τσιγάντε, πρώην Διοικητή Ιερού Λόχου, να αναζητήσει και αποστείλει στο Υπουργείο Εξωτερικών, το δυνατόν συντομότερα, το τρίτο και τελευταίο αντίγραφο της συνθήκης που έπρεπε να υπάρχει στο αρχείο της Ιταλικής Διοικήσεως Δωδεκανήσου στη Ρόδο. Η Ελληνική αποστολή απευθύνθηκε αμέσως στην εκεί Βρετανική Διοίκηση η οποία της επέτρεψε να ερευνήσει τα αρχεία
της Ιταλικής Διοίκησης που είχαν περιέλθει στους Βρετανούς
μετά την παράδοση της Δωδεκανήσου τον Μάιο του1945.
Παρά τη συστηματική έρευνα η συνθήκη δεν βρέθηκε. Η αποστολή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συνθήκη είχε κλαπεί
και συνέχισε τις προσπάθειες ανεύρεσής της. Στο πλαίσιο των
ερευνών η Στρατιωτική Αποστολή πληροφορήθηκε από Δωδεκανήσιο τέως υπάλληλο της Ιταλικής Διοίκησης ότι ανώτερος
Ιταλός Υπάλληλος την ημέρα της παράδοσης είχε μεταφέρει
φακέλους και άλλα υλικά από τα γραφεία της Διοίκησης στο
σπίτι του και ότι ενώ η οικογένειά του είχε επιστρέψει στην Ιταλία μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Ιταλικής Διοίκησης, αυτός
παρέμεινε ακόμη στη Ρόδο (προφανώς για να διευθετήσει την
πραμάτεια του). Με την παρέμβαση της Ελληνικής Αποστολής
ο Ιταλός κλήθηκε από την Βρετανική Διοίκηση να επιστρέψει
ότι είχε υπεξαιρέσει από τα γραφεία πλην όμως αυτός αρνήθηκε τα αποδιδόμενα σε αυτόν. Στη συνέχεια η Ελληνική Αποστολή επεδίωξε την εξαγορά των εγγράφων με διαπραγμάτευση
μέσω τρίτων προσώπων, χωρίς αποτέλεσμα. Στην επιτροπή περιήλθε η πληροφορία ότι εκτός των άλλων ο Ιταλός είχε πάρει
μαζί του το επίχρυσο αγαλματίδιο της Θέμιδος που κάθε Σεπτέμβριο, με την έναρξη λειτουργίας των δικαστηρίων, ετοποθετείτο σε περίοπτο θέση στην αίθουσα τελετών.
Η Ελληνική αποστολή πληροφορήθηκε από Κύπριους Αστυνομικούς (Αγγλικής υπηκοότητας που υπηρετούσαν στην Βρετα-

νική αστυνομία στην Ρόδο) την ημερομηνία αναχώρησης του Ιταλού από τη Ρόδο και με τη βοήθεια αυτών, όταν επιβιβάσθηκε
στο πλοίο, του έγινε λεπτομερής έλεγχος των αποσκευών του.
Δεν βρέθηκε η συνθήκη αλλά βρέθηκε το επίχρυσο αγαλματίδιο
και οι Αστυνομικοί τον κατηγόρησαν για υπεξαίρεση κρατικής
περιουσίας, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στα γραφεία της
Ελληνικής Στρατιωτικής Αποστολής και έφυγαν. Ήταν μια σπουδαία πατριωτική πράξη των Κυπρίων Αστυνομικών που θα είχαν
σοβαρές συνέπειες εάν η Βρετανική Διοίκηση πληροφορείτο την
εμπλοκή τους στις έρευνες της Ελληνικής Αποστολής. Ήταν βράδυ όταν ο Ιταλός μεταφέρθηκε στα γραφεία της αποστολής και
την επομένη το πρωί το πλοίο επρόκειτο να αναχωρήσει για Ιταλία. Οι Έλληνες Αξιωματικοί περί το μεσονύκτιο έστειλαν στο
δωμάτιο που κρατείτο ο Ιταλός, Δωδεκανήσιο υπάλληλο της αποστολής που μιλούσε Ιταλικά, για να του ψιθυρίσει κρυφά ότι
οι Αξιωματικοί και ιδιαιτέρως ο Αρχηγός ήταν εξαγριωμένοι μαζί του διότι «όπως πήρε το αυτί του» δεν ήθελε να τους παραδώσει κάποιο έγγραφο που είχε στην κατοχή του και γι αυτό θα τον
εξαφάνιζαν πνίγοντάς τον στη θάλασσα. Ο Ιταλός προσπάθησε
να τον εξαγοράσει προσφέροντάς του μεγάλο χρηματικό ποσό
προκειμένου να ενημερώσει Άγγλο Αξιωματικό, να τον φέρει
στα γραφεία της Αποστολής για να κάνει αυτός τη σχετική έρευνα. Ο υπάλληλος προσποιήθηκε ότι φοβόταν διότι θα τον σκότωναν και αυτόν. Το «κόλπο έπιασε και ο Ιταλός έσπασε» και τότε ζήτησε να τον παρουσιάσουν στον αρχηγό. Ο Τσιγάντες με
πολύ αυστηρό ύφος του είπε ότι αυτό που είχε κάνει να υπεξαιρέσει την Συνθήκη Ιταλίας-Τουρκίας (έριχνε τουφεκιά στα κούφια αφού δεν γνώριζε εάν στα έγγραφα που είχε πάρει ο Ιταλός
ήταν και η συνθήκη) αποτελεί έγκλημα κατά της Ελλάδος και θα
τον τιμωρούσαν όπως τιμωρούν οι Έλληνες τους προδότες εκτός εάν ομολογούσε πού είχε αποκρύψει την Συνθήκη και την
εύρισκαν, θα τον συγχωρούσε και θα τον βοηθούσε να επιβιβασθεί στο πλοίο ώστε το πρωί να αναχωρήσει για την πατρίδα
του. Ύστερα από πολλούς δισταγμούς, απαιτήσεις να παραδοθεί
στη Βρετανική Διοίκηση, απειλές ότι θα ζητήσει ευθύνες η χώρα
του από την Ελλάδα για την ταλαιπωρία που υπέστη, ο Ιταλός υποχώρησε όταν στο τέλος της συζήτησης ο Τσιγάντες είπε δήθεν
εκνευρισμένος «πάρτε τον από εδώ και να μην τον ξαναδώ» αφού χρόνια στα Δωδεκάνησα καταλάβαινε τα Ελληνικά. Ο Ιταλός αντιλαμβανόμενος την δυσχερή θέση του ζήτησε να μεταβεί
σε φιλικό του σπίτι που είχε αφήσει ένα μπαούλο κλειδωμένο
για να το φυλάξουν. Με συνοδεία δύο Αξιωματικών της αποστολής πήγε στο σπίτι όπου οι Αξιωματικοί βρήκαν την συνθήκη μαζί με διάφορα άλλα έγγραφα. Ολίγα λεπτά αργότερα επιβίβασαν
τον Ιταλό στο πλοίο για να επιστρέψει στην πατρίδα του κρυφά
διότι όλα αυτά είχαν γίνει με τη βοήθεια Κυπρίων Αγγλικής υπηκοότητας Αστυνομικών και εν αγνοία της Βρετανικής Διοίκησης.
Την επομένη ημέρα αναχώρησε μέλος της Στρατιωτικής αποστολής για την Αθήνα και παρέδωσε τη Συνθήκη στο Υπουργείο
Εξωτερικών. Ο πρωθυπουργός όταν πληροφορήθηκε το γεγονός απέστειλε τηλεγράφημα στον αρχηγό της Στρατιωτικής Αποστολής στη Ρόδο, εκφράζοντας τα συγχαρητήρια της Κυβέρνησης. Την τελευταία στιγμή ο Αρχηγός της Ελληνικής αντιπροσωπίας παρουσιάζοντας τη συνθήκη στην συνδιάσκεψη στο Παρίσι πέτυχε να εξουδετερώσει την Τουρκική αντίδραση και να
χαραχθούν τα ίδια θαλάσσια σύνορα που υπήρχαν μεταξύ της Ιταλικής Δωδεκανήσου και της Τουρκίας στη συνθήκη παραχώρησης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα.
Το περιστατικό είναι παλιό, αλλά το μήνυμά του είναι πάντα
επίκαιρο. Επαληθεύεται η συνεχής προσπάθεια της γείτονας
χώρας να δημιουργεί εξελίξεις σε βάρος των Εθνικών μας
συμφερόντων. Σε ότι αφορά τη δική μας πλευρά αποδεικνύεται από πόσους αστάθμητους παράγοντας εξαρτώνται καμιά
φορά τα Εθνικά μας συμφέροντα και το σπουδαιότερο ότι όταν
το Δημόσιο αντλεί στελέχη από τη δεξαμενή των ικανών και όχι «των φίλων» και αξιοποιεί αυτά, θα καταγράφονται επιτυχίες όπως η προαναφερομένη.
Το ιστορικό αυτό γεγονός δημοσιοποιήθηκε από επιστολή
που έστειλε ο αείμνηστος Αντιστράτηγος ε.α. Κυριάκος Παπαγεωργόπουλος σε εφημερίδα των Αθηνών και αναδημοσιεύθηκε στις 26 Απριλίου 1981 από την εφημερίδα Ελληνικός
Βορράς της Θεσσαλονίκης. Ο Στρατηγός ήταν μέλος της Ελληνικής Στρατιωτικής επιτροπής Δωδεκανήσου και «έζησε τα γεγονότα από κοντά». Πρόκειται για έναν υπέροχο Αξιωματικό με
πλούσια Στρατιωτική δράση που άφησε άριστες εντυπώσεις
στους νεώτερους Αξιωματικούς ως Διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής των Ευελπίδων.
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ (ΜΑΙΟΣ 2016)
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ (Με την
έγκριση του υιού του Στρατηγού, ΜΑΡΤΙΟΣ 2017)

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΑΠΕΙΛΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
Γράφει ο Αντγος ε.α.
Ιωάννης Μ. Ασλανίδης
Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε.
– Το μέγεθος του Μεταναστευτικού Προβλήματος, σε μια εποχή που η τεχνολογία τόσο πολύ έχει προοδεύσει, το κέρδος έγινε αυτοσκοπός και δεν συνδέεται με την ηθική και τις ανθρώπινες αξίες, μοιάζει με την προ του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου Ναζιστική εποχή, που η Κοινωνία των Εθνών αδυνατούσε πλέον να χαλιναγωγήσει την έξαρση της Παγκόσμιας εξουσίας κάποιων Ηγετών, οι
οποίοι δεν δίστασαν προ των συμφερόντων των να αιματοκυλήσουν την Ανθρωπότητα.
– Σήμερα! Διερωτάται ο Σκεπτόμενος πολίτης, τα εγκλήματα που γίνονται
με το μεταναστευτικό, η διατήρηση των εστιών πολέμου όπου σκοτώνονται και
εξανδραποδίζονται χιλιάδες αθώοι και εγκαταλείπουν τις εστίες των, δεν μπορούν να τα σταματήσουν οι Μεγάλες δυνάμεις; Δυστυχώς δεν μπορούν, για
ένα και μοναδικό λόγο˙ χρόνια τώρα η εξουσία των Κρατών από τους φυσικούς Ηγέτες, αφού μειώθηκε η αξία και η δύναμη αυτή μεταφέρθηκε στο Κεφάλαιο, το οποίο εξουσιάζει πλέον των πάντων, προωθεί την παγκοσμιοποίηση και δεν διστάζει να χρησιμοποιεί θεμιτά και αθέμιτα μέσα, αδιαφορώντας για
την δυστυχία χιλιάδων ανθρώπων, φθάνει να πετύχει τον κύριο Σκοπό του που
είναι το κέρδος.
– Η έννοια του ΗΓΕΤΗ, όπως μας την παρουσιάζει η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, δεν υπάρχει πλέον, έχει πεθάνει. Διότι! οι Ηγέτες των Κρατών, με καλή πρόθεση, δεν τους κατηγορώ, έκαμαν το λάθος να πιστέψουν ότι η ευτυχία των Ανθρώπων εξαρτάται από την οικονομική και μόνο ευμάρεια, χωρίς τις ανθρώπινες αρχές και αξίες και μακράν των θεϊκών καλεσμάτων.
– Τα δημοσιευθέντα προ καιρού, αδιάσειστα στοιχεία στο εξαίρετο από πάσης
πλευράς περιοδικό «ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ» όργανο του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΤ. ΕΘ.
ΑΜΥΝΗΣ, μαρτυρούν το τεράστιο και αξεπέραστο πρόβλημα με την εμπορεία
όπλων και τα επακόλουθα προβλήματα του Μεταναστευτικού, που κανείς πλέον
δεν ελέγχει. Προσπάθειες υπάρχουν, αποτέλεσμα δεν υπάρχει.
– Άρα! εδώ έχουμε ένα εμπόριο όπλων, αντίθετο με τις αποφάσεις του Ο.Η.Ε.,
το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Ε.Ε. και παρά το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας (2253/2015), περί μέτρων ασφαλείας και ενισχυμένης επαγρύπνησης, για μη διοχέτευση όπλων και πυρομαχικών προς εγκληματικές ομάδες.
– Βέβαια, οι Ηγέτες των πωλητριών χωρών, ισχυρίζονται ότι ακολουθούνται
οι διαδικασίες που καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο, ότι δηλ. οι χώρες που
προμηθεύονται τα όπλα, δεν είναι σε καμία διεθνή μαύρη λίστα και δεν είναι αυτοί υπεύθυνοι εάν τα όπλα έχουν εκτραπεί από τον προορισμό τους. Δυστυχώς!
από τις δηλώσεις αυτές προκύπτει, του λόγου το αληθές, ότι! το μόνο που τους
ενδιαφέρει είναι το κέρδος δια της εισροής συναλλάγματος. Αυτό σημαίνει ή
οι ηγέτες αυτοί δεν μπορούν ν’ αντιδράσουν ή στην ουσία η εξουσία μεταφέρθηκε στο Κεφάλαιο, εκείνο! ενεργεί χωρίς ανθρώπινες αρχές και
αξίες, με μοναδικό σκοπό και στόχο το Κέρδος.
– Επομένως, το πρόβλημα αυτό, εάν δεν γίνει κάτι στο επίπεδο O.H.E.,
E.E., ΟΑΣΑ και μεγάλων Δυνάμεων (Αμερική, Ρωσία, Κίνα), το μεταναστευτικό θα συνεχίζει να μεγαλώνει, με τα μύρια προβλήματα, ως ατέρμων κοχλίας και από τις τραγικές και ανεξέλεγκτες συνέπειές του, δεν
θα γλιτώσουν, ούτε αυτοί που σήμερα διαμαρτύρονται, αλλά ταυτόχρονα τροφοδοτούν την διαιώνιση του μεταναστευτικού προβλήματος, χωρίς συναίσθηση της ευθύνης των.
– Άρα εμείς οι Έλληνες, για το Μεταναστευτικό, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι, η σωστή οργάνωση για την διαχείριση του προβλήματος, με όσο το
δυνατόν λιγότερες συνέπειες.
– Αυτό! κατά την γνώμη μου, μπορεί ίσως να επιτευχθεί με τις παρακάτω προτεινόμενες βασικές ενέργειες:
• Φύλαξη πάση θυσία των συνόρων μας και ουσιαστική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Αυστηρές ποινές στους διακινητές (ισόβια).
• Αν είναι δυνατόν οι διαδικασίες χορηγήσεως άδειας ασύλου ή μη στην παραλία και εντός μιάς ώρας.
• Η Ευρωπαϊκή Ένωση που πληρώνει την Τουρκία για το μεταναστευτικό, ν’
απαιτήσει και να επιτύχει ώστε ο διαχωρισμός παροχής ασύλου ή μη να διεξάγεται στην Τουρκία και γενικώς εκτός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με
αυτό τον τρόπο εκτός των άλλων, θα επιτευχθεί εκ μέρους της Ευρώπης,
μία τεράστια ανθρωπιστική επιτυχία, διότι! θ’ απαλλάξει τους ταλαίπωρους αυτούς ανθρώπους, από την εκμετάλλευση των αδιστάκτων διακινητών.
– Σήμερα πλέον είναι βασική ανάγκη επιβιώσεως της Χώρας μας. Να σταματήσουν λοιπόν, οι ανόητες και άνευ ουσίας αντιπαραθέσεις των κομμάτων και
με την προσπάθεια όλων των κομμάτων, θα πρέπει η εκάστοτε Ελληνική Κυβέρνηση να μπορεί:
• Nα λέει την αλήθεια στον Ελληνικό Λαό
• Nα διοικεί δια του Παραδείγματος
• Nα ενώνει τους Έλληνες στα Εθνικά Θέματα που τους ενώνουν, έξω από τα
Κόμματα που τους χωρίζουν
• Να επιμένει με πράξεις ουσίας στην αμυντική θωράκιση της χώρας.
• Να σέβεται την θρησκευτική παράδοση του λαού μας, να εκτιμά τον ρόλο της
Ελληνικής Εκκλησίας και να μην κλείνει τα μάτια στα σημερινά της προβλήματα.
• Να περιφρουρεί τον θεσμό της Οικογένειας και την δημογραφική μας επιβίωση, από την διαλυτική θεωρία της «εξατομίκευσης».
• Τέλος, να εμπνέει την Ελληνική Κοινωνία με αρχές και αξίες που αρμόζουν
σε Ανθρώπους και όχι σε καταναλωτικές Μονάδες, διαποτίζοντας με αυτές την
λειτουργία του Κράτους και την εκπαίδευση των νέων γενεών.
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Η Ομήρου Οδύσσεια διδάσκει και σήμερα

Λ

έει ένας μεγάλος Γερμανός επιστήμων: Μισώ τους Έλληνες επειδή
νοιώθω πάντα πολύ μειωμένος, διότι ό,τι και να πούμε, για όποιο θέμα και αν μιλήσουμε, ό,τι ανακάλυψη και να πετύχουμε σήμερα, σε όποιο επιστημονικό κλάδο και εάν ασχοληθούμε, ακόμη και όποια φιλοσοφία
και αν αναπτύξουμε, διαπιστώνω την θλιβερή για εμάς αλήθεια, σ’ όλους
τους τομείς που προανέφερα είμαστε πάντα οι Δεύτεροι, διότι μπροστά από
εμάς το είπαν, το σκέφτηκαν, το ανακάλυψαν, το δημιούργησαν και φιλοσόφησαν οι αρχαίοι Έλληνες. Αυτό θα μας φάει, αυτό εσαεί θα μας μειώνει,
αλλά αυτό πάντα θα είναι ο φάρος για κάθε προσπάθεια, για κάθε
επιτυχία, για κάθε φιλοσοφική σκέψη και για κάθε πρόοδο.
Φάρος λοιπόν! ακόμη και γι’ αυτούς που μας μισούν είναι η Ελληνική φιλοσοφία, η Παιδεία, οι Αρχές και αξίες της αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. Όμως! εμείς οι σημερινοί Έλληνες καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, να
την αγνοούμε, ν’ αδιαφορούμε σχεδόν σκόπιμα, ν’ αποξενώνουμε και
να αποκόπτουμε την σημερινή παιδεία του νεοέλληνα από αυτήν.
Η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, είχε λόγο, είχε σκέψη, είχε πρόταση
για τον άνθρωπο σαν άτομο και σαν μέλος του συνόλου μιας κοινωνίας.
Όλα τα αρχαία κείμενα, έχουν την αξία τους, διότι διδάσκουν,
προτρέπουν και καθοδηγούν, και η εφαρμογή των και σήμερα ακόμη πλησιάζει το τέλειο.
Για την επιβεβαίωση των αναφερόμενων σας μεταφέρω σε μια περικοπή του Ομήρου, επίκαιρη για την εποχή μας, από την Οδύσσεια, όπου
ο Όμηρος διδάσκει εσαεί την ανθρωπότητα, τι πρέπει να κάνουμε για να
ανακτήσουμε και διατηρήσουμε την τιμή μας, την υπόληψή μας, την περιουσία μας, δηλαδή την κληρονομιά μας.
Είναι πολύ σημαντικό για κάθε Έλληνα, και προπαντός για τις πολιτικές ηγεσίας της πατρίδος μας, να διδαχθούν από την περικοπή αυτή, και

«Προδότης δεν είναι μόνον αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος του στους εχθρούς. Αλλά είναι και
εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο Αξίωμα, εν γνώσει του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει
το βιοτικό επίπεδο των Ανθρώπων πάνω στους οποίους άρχει…» (ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, 460-398 π.Χ.)
Ο δεύτερος που εξολοθρεύει είναι ο ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ. Είναι ο Άνθρωπος που χρησιμοποιεί θεμιτά και αθέμιτα μέσα, είναι δεινός και αδίστακτος άνθρωπος ως μαχητής.
Ο τρίτος στην σειρά που σκοτώνει είναι ο ΑΜΦΙΝΟΜΟΣ, αυτός είναι
εκείνος που διαστρεβλώνει τον νόμο, αλλάζει την τάξη των πραγμάτων.
Είναι επικίνδυνος, διότι είναι με όλες τις καταστάσεις.
Ο τέταρτος στην σειρά που αναφέρει ο Όμηρος στην Οδύσσεια, ότι
σκότωσε ο Οδυσσέας είναι ο ΑΓΕΛΑΟΣ, είναι λαοπλάνος, είναι αυτός
που με τα πλάνα λόγια του μπορεί και παρασέρνει το λαό σε επικίνδυνα
σκαλοπάτια. Μπορεί μάλιστα με την βοήθεια του ΑΝΤΙΝΟΟΥ, να μετατρέψει τον λαό σε κατευθυνόμενη Αγέλη.
Καθορίζει ο Όμηρος μια τέτοια σειρά προτεραιότητας στην απαλλαγή από
τους ενοχλητικούς και επικίνδυνους μνηστήρες στην Οδυσσέα, ώστε ν’ ανακτήσει τον χαμένο βιό του. Τίποτε δεν είναι στην περικοπή αυτή τυχαίο.
Κρύβει ένα βαθύτατο νόημα, το οποίο και σήμερα ισχύει. Στο
χέρι μας είναι, ιδιαίτερα στο χέρι της πολιτικής Ηγεσίας του τόπου, ώστε αποκρυπτογραφώντας την περικοπή αυτή του Ομήρου,
να προγραμματίσει τον τρόπο απαλλαγής και επίλυσης των τεράστιων προβλημάτων της χώρας μας, που χρόνια μας ταλανίζουν,
μας εξουδετερώνουν, μας διαλύουν, μας καταστρέφουν.
Είναι θλιβερό σήμερα, να νοιώθει ο Έλληνας, στην από αιώνων πατρώα Πατρίδα του, ξένος και τρομοκρατημένος.
Άραγε ενστερνίσθηκαν οι τριακόσιοι το μέγεθος της Ευθύνης των και
το μέγεθος των από εδώ και πέρα υποχρεώσεών των. Γνώμη βέβαια έχουν άπαντες, γνώση όμως για να έχουν γνώση έχουν;
Ιωάννης Μ. Ασλανίδης
Αντιστράτηγος ε.α. Επίτιμος Δκτης της Σ.Σ.Ε.)

να πράξουν αυτό που πρέπει:
Όταν ο Οδυσσέας φθάνει στην Ιθάκη, κατά την περιγραφή του Ομήρου, η μεγάλη του επιθυμία είναι να πάρει πίσω τον κόσμο του, που οι διάφοροι μνηστήρες του έκλεψαν. Παρά την λαχτάρα του να ανακτήσει τον
βίο του διαπιστώνει ότι δεν είναι και τόσο εύκολο. Τότε! διατηρεί την ανωνυμία του μεταμορφωμένος σε ζητιάνο (από την θεά Αθηνά κατά τον
Όμηρο), ελέγχει την κατάσταση, συγκεντρώνει τις πληροφορίες του, δεχόμενος καρτερικά τις προσβολές και την χλεύη των μνηστήρων.
Αυτό που τον ενδιέφερε ήταν να επιτύχει τον στόχο του πάσει θυσία,
δηλ. την απαλλαγή από τους μνηστήρες, και όχι να εμπλακεί με αυτούς
σε μια στείρα αντιπαράθεση.
Περιμένει λοιπόν να ’ρθει η κατάλληλη ώρα. Η ώρα ήλθε, όταν κατόρθωσε, σύμφωνα πάντα με το σχέδιό του και με την βοήθεια του υιού του,
να στριμώξει όλους τους μνηστήρες άοπλους μέσα σε μια αίθουσα. Τότε
φανερώνεται πάνοπλος και δεν δείχνει οίκτο σε κανέναν, διότι ο κόσμος
που πήγαν να του πάρουν είναι ο βίος του, που δημιούργησε με τον δικό
του ιδρώτα, είναι η πατρίδα του που οι μνηστήρες καταχράστηκαν και καπηλεύτηκαν μαζί με την φιλοξενία του οίκου του, που τίμησε τον Ξένιο ΔΙΑ.
Στο σημείο αυτό αξίζει τον κόπο να διαπιστώσουμε το μεγάλο δίδαγμα που βγαίνει από την περικοπή αυτή, όπου ο Όμηρος περιγράφει την
σειρά εξολόθρευσης των μνηστήρων από τον Οδυσσέα, σύμφωνα με το
μέγεθος της επικινδυνότητας των μνηστήρων:
Ο πρώτος που εξολοθρεύει είναι ο ΑΝΤΙΝΟΟΣ. Η λέξει μιλά μόνη
της, είναι η αντι-νόηση, δηλαδή αυτός που διαστρέφει την πραγματικότητα, ώστε να μην σκεφτόμαστε καθαρά, για να ελέγχει την κατάσταση.
Κατά τον Όμηρο είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για καθυπόταξη και δουλεία του Ανθρώπου, γι’ αυτό πρέπει να πεθάνει πρώτος.

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 συμ-

μετοχή 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.

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, σε χρόνο μεταξύ του Πάσχα και του Μνημοσύνου στο Καβούρι, αναλόγως
της εξελίξης της επιδημίας, 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 ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Α/Α

Αντικείμενο Εκδήλωσης

Τοποθεσία

Χρόνος

Υπεύθυνος Εκδήλωσης

1

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Παραδόσεως Γερμανικού
Στρατού Αιγαίου

Σύμη

8 Μαΐου

Δήμος Σύμης

Ομιλητής Στρατηγός Κόρκας (εφ’ όσον δύναται).

2

Τελετές εορτασμού λήξεως Β’ ΠΠ

Ρόδος

9 Μαΐου

Δήμος Ρόδου

Συνδυασμός με α/α 1.

3
4

Τελετές εορτασμού λήξεως Β’ ΠΠ
Ετήσιο Μνημόσυνο πεσόντων Ιερού Λόχου
και Καταδρομέων

Αθήνα
Ηρώον ΚΔ στο Καβούρι

5

Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ Ιερολοχιτών πεσόντων
στις επιχειρήσεις Αιγαίου

Ηρώο ιερολοχιτών
Παραλία Ερμούπολης

9 Μαΐου
Τελευταία Κυριακή Μαΐου,
εκτός αν καθορίζεται σε άλλη
ημερομηνία από ΓΕΣ/ΔΕΔ
1ο δεκαήμερο Ιουνίου

6
7
8

Εκδηλώσεις για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο
Εκδηλώσεις για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο
Εκδηλώσεις για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη
Μνημείο Άλσους Στρατού
Μνημείο Άλσους Παπάγου

Ιούλιος
Ιούλιος
Ιούλιος

Κυπριακή Πρεσβεία
Κυπριακή Πρεσβεία
Λέσχη ή Δήμος Παπάγου

9

Επιμνημόσυνη δέηση πεσόντων ΚΔ της Α’ ΜΚ
στην Κύπρο

Στρατόπεδο Μάλεμε (Κρήτης) ή
Καλάθου (Ρόδου)

Ιούλιος

ΓΕΣ

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

Συμβολή Λεωφόρου Πατησίων και
Αλεξάνδρας
ή κέντρο Αθηνών

Παρατηρήσεις

Περ. Αττικής, Δήμος Αθηναίων
ΓΕΣ/ΔΕΔ
Το ΓΕΣ διαθέτει μεταφορικά μέσα με αφετηρία τη ΛΑΕΔ
ή/και Στρδο ΠΑΠΑΓΟΥ, μετά από ατομική τηλεφωνική
επικοινωνία – κράτηση θέσεως.
Λέσχη με συνδρομή ΕΑΑΣ
Εφ’ όσον υπάρχει η οικονομική δυνατότητα
ενδεχομένως
μετακίνησης.

Δήμος Αθηναίων
ή Λέσχη

Ενδεχομένως λόγω προσφάτων αποκαλυπτηρίων (31/1/20).
Εφ’ όσον υπάρχουν θέσεις σε Α/Φ ΠΑ.
Εξαρτάται από την αποδοχή από την Δημοτική Αρχή της
προτάσεως Λέσχης για εκ περιτροπής ομαδοποιημένο
εορτασμό στα μνημεία περιοχής κέντρου Αθηνών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
•Π
 λέον 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.
•Ε
 πί πλέον στα πλαίσια ενεργού συνεργασίας με τις αρχές Τοπικής Αυτοδιοικήσεως (Περιφέρειες και Δήμους) και άλλους Συλλόγους, ενδέχεται να προστεθούν δραστηριότητες επετειακών εκδηλώσεων.
• Λεπτομερή ενημερωτικά θα αποστέλλονται μόλις εκδίδονται ή οι διοργανωτές ενημερώνουν την Λέσχη.

