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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ
ΛΕΣΧΗ ΚΑΙ Covid-19

Το πόσο και πώς η πανδημία οι συνέπειές της έχουν επηρεάσει την παγκόσμια κοινότητα και την ελληνική κοινωνία, δεν είναι αντικείμενο του παρόντος.
Με αφετηρία την ετήσια επετειακή συνεστίαση και
την γενική συνέλευση του 2020 ή οριακά λίγο νωρίτερα, υπενθυμίζω απλά και μόνο στο πλαίσιο του μικρόκοσμου της Λέσχης το κατά πόσον ανετράπησαν
οι σχεδιασμοί, σε συνάρτηση με τις την ευρύτερη πολιτική και περιορισμούς των διαφόρων φορέων
(στρατιωτικών και τοπικής αυτοδιοικήσεως) με τους
οποίους συνεργαζόμαστε, συμμετέχουμε ή/και συνδιοργανώνουμε επετειακές και όχι μόνο εκδηλώσεις.
Δυστυχώς η 40στή επέτειος από ιδρύσεως της Λέσχης για το 2020, ενώ είχε σχεδιαστεί να αναδείξει
περισσότερο την Λέσχη και ξεκίνησε με πολύ καλές
συνθήκες, στη συνέχεια η πραγματικότητα μας ανέτρεψε. Το ίδιο δυστυχώς συνεχίστηκε το 2021.
Ευελπιστούμε ότι το 2022 θα είναι περισσότερο
ευνοϊκό.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022 (Λεπτομέρειες σε ιδιαίτερη δημοσίευση).
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΣΧΗΣ 2021 (Σε ιδιαίτερη
δημοσίευση).

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 2018 - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Τον Νοέμβριο του 2018, με πρωτοβουλία της Λέσχης, έλαβε χώρα στο ΚΕΕΔ συνέδριο στο οποίο μετείχαν με φυσική είτε διαδικτυακή παρουσία ή με αλληλογραφία, Σωματεία Ειδικών Δυνάμεων με σκοπό
την ανανέωση της πρωτοβουλίας του 1996 και την
αναβίωση της τότε δημιουργηθείσης και έκτοτε παραμένουσας «εν υπνώσει» Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων, με αρχική έδρα
την Κύπρο.
Διαπιστώθηκε ότι τα ενδεχόμενα «τεχνικά» ή και
«τεχνητά» κωλύματα και οι αντιδράσεις εξωγενών
παραγόντων, δημιούργησαν ανασταλτική τάση στην
διαφαινόμενη συμφωνία, η οποία με την μέχρι προ
τινός «άμεση» προσέγγιση, δεν απέδωσε καρπούς
πλην ευχολογίων.
Τον Οκτώβριο 2021, η Λέσχη μας χρησιμοποιώντας πλέον όχι την τακτική «άμεσης προσέγγισης εφ’

Ως Διοικητικό Συμβούλιο
Ευχόμαστε στα μέλη μας,

Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχές το Νέο Έτος

με υγεία και επιτυχίες σε όλους τους τομείς
της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Επί πλέον, απευθυνόμενοι στις Ένοπλες Δυνάμεις μας, επιτυχή εκτέλεση των αποστολών
τους επ΄ ωφελεία των ελληνικών όπλων.

όλης της ύλης σε πολύπλευρη μορφή, ακολούθησε
το «δόγμα» των Special Forces “winning hearts and
minds” και δημιούργησε διμερείς και τριμερείς διασυνδέσεις «αδελφοποιήσεως» με σωματεία στην Ελλάδα, Κύπρο και Αγγλία. Η τακτική αυτή απέδωσε ήδη καρπούς με την μορφή αυτή, ενώ συνεχίζεται η
διαβούλευση για περαιτέρω αδελφοποιήσεις. (Λεπτομέρειες δημοσιεύονται περισσότερο αναλυτικά
με την παρουσίαση των μνημονίων συνεργασίας.
Χρησιμοποιείται ο νομικός όρος «σωματεία», ανεξάρτητα της ειδικής ονομασίας ενός εκάστου).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΥΠΡΟΥ 1964-1974

Όπως είναι γνωστό, η Λέσχη διοργάνωσε το 2016
στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα και το 2017 σε
συνεργασία με τον Σύνδεσμο Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Μακεδονίας, ημερίδες με θέμα τις επιχειρήσεις των Δυνάμεων Καταδρομών κατά του Αττίλα
στην Κύπρο το 1974, στις οποίες ομιλητές ήταν αντιπροσωπευτικά από τις Μοίρες Καταδρομών Κύπρου
και το εξ Ελλάδος αερομεταφερθέν Συγκρότημα της
Α’ ΜΑΚ, οι πρωταγωνιστές υπό τα τότε καθήκοντα
και βαθμό. Οι ημερίδες ήταν πρωτοφανείς σε μορφή
και επιτυχία και τις παρακολούθησε και η τότε ηγεσία
των Ενόπλων Δυνάμεων. Περαιτέρω η Λέσχη, κατά
την ετήσια συνεστίαση του 2020 στη ΛΑΕΔ, προέβη
στην απονομή αναμνηστικών (εκτός των άλλων πολεμικών περιόδων και επιχειρήσεων στις οποίες συμμετείχαν μέλη μας από το 1940) στους πολεμιστέςμέλη μας και στα μέλη οικογενειών θανόντων στις επιχειρήσεις ή μεταγενέστερα εν ειρήνη, για τις επιχειρήσεις στην Κύπρο.
Η Λέσχη όμως δεν θεώρησε ποτέ ότι αυτό το αναμνηστικό καλύπτει τα όσα η Πολιτεία δεν έπραξε και
τους οφείλει ακόμα. Ούτε βέβαια και το Μνημείο
στον Παπάγο τους αποδίδει την οφειλόμενη τιμή.
Καταβάλλει μια συνεχή προσπάθεια από τον Φεβρουάριο 2020, πλέον των περιστασιακών προφορικών ενημερώσεων και αιτημάτων, με αλληλογραφία
προς τους αρμοδίους φορείς στο ΓΕΣ, για την εν τέλει ηθική αποκατάσταση με την απονομή των εν πολέμω δικαιουμένων ηθικών αμοιβών, όπως αυτές
προβλέπονται κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις
προτάσεις που υπέβαλαν οι Διοικήσεις των Μονάδων το 1974.

«ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ
ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ»
Απόφαση
ΚΥΣΕΑ/27 Απριλίου 2021
Η φράση «ΒΗΜΑ ΠΡΟΣΘΕΣ» προέρχεται
από την πραγματεία Λακαινών Αποφθέγματα
του Πλουτάρχου στο κεφάλαιο Ηθικά.
Όταν η Λάκαινα έδωσε ένα κοντό ξίφος για
το πόλεμο στον γιο της, εκείνος παραπονέθηκε: «Είναι κοντό, μάνα, το ξίφος που μου χάρισες και δεν φτάνει να χτυπήσω τον εχθρό».
«Και βήμα πρόσθες» του απάντησε λακωνικά η
Σπαρτιάτισσα. Τον συμβούλεψε δηλαδή, την
ώρα του πολέμου να κάνει ένα ακόμη βήμα
μπροστά, ώστε να πλησιάσει τον αντίπαλο.
Επειδή δεν είναι δυνατή η δημοσίευση όλης της αλληλογραφίας (ειδικά των απαντήσεων διότι είναι
στρατιωτικά έγγραφα), θα προβούμε για πρώτη φορά
σε δημοσίευση του τετάρτου κατά σειράν εγγράφου
(είναι πρακτικά το πλέον περιεκτικό και αναλυτικό) αφαιρώντας τα διαβαθμισμένα τμήματά του. Η εικόνα
και η κατάσταση απεικονίζονται επαρκώς. Τα έγγραφα
της Λέσχης στην πλήρη μορφή έχουν αποσταλεί στους
έχοντες εμπλακεί στις εν λόγω επιχειρήσεις.
Δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμα, αυτό όμως δεν
σημαίνει ότι θα σταματήσουμε την προσπάθεια. Είναι
ηθική μας υποχρέωση, προβλέπεται από το Καταστατικό και «αυτό είναι η Λέσχη».

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Εκτός των ευχών που απευθύνουμε με την κάρτα,
αντί άρθρου για τα Χριστούγεννα, δημοσιεύονται
δύο ιδιαίτερα άρθρα τα οποία αναδεικνύουν τον άρρηκτο δεσμό Πατρίδας και Θρησκείας.
Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
Πρόεδρος ΔΣ

➢ ΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΣΥΝΘΕΣΗ-ΕΚΤΥΠΩΣΗΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ) ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Νι-Μα
Νίκος Α. Καστριτσέας, ΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΛΕΣΧΗ.
➢ Εκ μέρους του ΔΣ ευχαριστούμε τους κ.κ. Ιγγλέση και Καστριτσέα, οι οποίοι είναι μέλη της
Λέσχης μας, για την προσφορά τους.
➢ Περισσότερα στις 4η και 12η Σελίδες.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

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
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

Στρατηγός
Αντγος ε.α.
Αντγος ε.α.
Αντγος ε.α.
Αντγος ε.α.
Αντγος ε.α.
Αντγος ε.α.
Αντγος ε.α.
Αντγος ε.α.
Αντγος ε.α.
Αντγος ε.α.
Αντγος ε.α.
Αντγος ε.α.
Αντγος ε.α.
Αντγος ε.α.
Αντγος ε.α.
Αντγος ε.α.
Αντγος ε.α.
Αντγος ε.α.
Αντγος ε.α.
Αντγος ε.α.
Υπτγος ε.α.
Υπτγος ε.α.
Υπτγος ε.α.
Υπτγος ε.α
Υπτγος ε.α.
Υπτγος ε.α.
Υπτγος ε.α.
Υπτγος ε.α.
Υπτγος ε.α.
Υπτγος ε.α.
Υπτγος ε.α.
Ταξχος ε.α.
Ταξχος ε.α.
Ταξχος ε.α.
Ταξχος ε.α.
Ταξχος ε.α.
Ταξχος ε.α.
Σχης ε.α.
Σχης ε.α.
Σχης ε.α.
Σχης ε.α.
Σχης ε.α.
Σχης ε.α.
Σχης ε.α.
Ανχης ε.α.
Ανχης ε.α.
Ανχης ε.α.
Ανχης ε.α.
Ανχης ε.α.
Ανχης ε.α.
Τχης ε.α.
Τχης ε.α.
Λγος ε.α.
Λγος ε.α.
Υπλγος ε.α.

ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΪΤΣΑΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΒΑΡΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΥΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΛΕΝΤΖΕΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΛΥΒΑΣ ΒΑΪΟΣ
ΚΟΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΡΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ.
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΒΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΑΡΑΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΛΕΚΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΖΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΤΑΚΗΣ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝ
ΠΙΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΟΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΟΡΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΠΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ ΚΙΜΩΝ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΥΡΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΟΥΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΗΜ.
ΠΟΣΟ
25,00
25,00
50,00
25,00
75,00
40,00
25,00
50,00
25,00
75,00
25,00
30,00
25,00
25,00
25,00
21,00
25,00
25,00
25,00
25,00
50,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
5,00
25,00
25,00
50,00
25,00
25,00
75,00
25,00
75,00
25,00
25,00
30,00
25,00
25,00
25,00
25,00
50,00
25,00
25,00
50,00
30,00
25,00
30,00
25,00
25,00
25,00
75,00
25,00
50,00
40,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

α/α

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Για έτος 2021
Για έτος 2021
Για έτη 2019, 2020
Για έτος 2021
Για έτη 2019, 2020, 2021
Εγγραφή- συνδρομή 2021
Για έτος 2021
Για έτη 2020, 2021
Για έτος 2021
Για έτη 2019, 2020, 2021
Για έτος 2021
Για έτος 2021;
Για έτος 2021
Για έτος 2021
Για έτος 2021
Για έτος 2021
Για έτος 2021
Για έτος 2021
Για έτος 2021
Για έτος 2021
Για έτη 2020, 2021
Για έτος 2021
Για έτος 2021
Για έτος 2021
Για έτος 2019
Για έτος 2020
Για έτος 2021
Για έτος 2020
Για έτος 2020
Για έτη 2020, 2021
Για έτος 2020
Για έτος 2021
Για έτη 2019, 2020, 2021
Για έτος 2021
Για έτη 2019, 2020, 2021
Για έτος 2021
Για έτος 2022
Για έτος 2021
Για έτος 2021
Για έτος 2021
Για έτος 2021
Για έτος 2021
Για έτη 2020, 2021
Για έτος 2021
Για έτος 2021
Για έτη 2020, 2021
Για έτος 2021
Για έτος 2021
Για έτος 2021
Για έτος 2021
Για έτος 2021
Για έτος 2021
Για έτη 2020, 2021, 2022
Για έτος 2021
Για τα έτη 2020, 2021
Εγγραφή- συνδρομή 2021

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Υπλγος ε.α.
Ανθλγος ε.α.
Ανθστης ε.α.
Ανθστης ε.α.
Αλχίας ε.α.
Εφ. Τχης
Εφ. Υπλγος
Εφ. Ανθλγος
Εφ. Ανθλγος
Εφ. Λοχίας
Εφ. Λοχίας
Εφ. Λοχίας
Εφ. Λοχίας
Εφ. Λοχίας

71

Εφ. Δνέας.

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Π/Ν
Κ/Δ
Κ/Δ
Κ/Δ
Κ/Δ
Π/Ν
Κ/Δ
Κ/Δ
Κ/Δ - Ιατρός
Κ/Δ
Κ/Δ
Κ/Δ
Κ/Δ
Κ/Δ
Κ/Δ
Κ/Δ
Κ/Δ
Κ/Δ
Κ/Δ
Κ/Δ
ΙΑΤΡΟΣ
ΚΔ
Κ/Δ
Κ/Δ
Κ/Δ
Κ/Δ

ΖΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΛΗΜΗΣ ΟΜΗΡΟΣ
ΤΣΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΡΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΟΥΤΣΕΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ή ΓΚΟΥΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΛΕΝΤΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕΓΓΕΣΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΩΡΟΥΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΖΑΜΠΙΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΖΕΚΥΡΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦ.
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΟΝΤΟΣ ΡΑΦΑΗΛ
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΤΡΥΦΩΝ
ΜΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΜΠΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΥΡΠΙΛΙΔΗΣ ΑΚΗΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

1.	Η κυρία ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ κατέθεσε το ποσό των 50,00€, ως οικονομική ενίσχυση για τις ανάγκες
της Λέσχης, ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ του αγαπημένου της πατρός, αειμνήστου Στρατηγού ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΟΥΣΟΥ.
2.	Η κυρία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ κατέθεσε το ποσό των 225,00€, ως οικονομική ενίσχυση για τις
ανάγκες της Λέσχης, ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ του αγαπημένου της συζύγου, αειμνήστου Στρατηγού ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.
3.	Η κυρία ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ κατέθεσε το ποσό των 200,00€, ως οικονομική ενίσχυση για
τις ανάγκες της Λέσχης, ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ του αγαπημένου της συζύγου, αειμνήστου Ταξιάρχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΙΟΥ.
4.	Η κυρία ΧΟΥΧΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ κατέθεσε το ποσό των 50,00€, ως οικονομική ενίσχυση για τις ανάγκες της
Λέσχης, ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ του αγαπημένου της συζύγου, αειμνήστου Στρατηγού ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ ΧΟΥΧΟΥΛΗ.
5.	Η κυρία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ και ο κύριος ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΒΙΚΤΩΡ
κατέθεσαν το ποσό των 300,00€, ως οικονομική ενίσχυση για τις ανάγκες της Λέσχης, ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
της αγαπημένης τους αδελφής και συζύγου, ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ θυγατρός του αειμνήστου Στρατηγού ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ .
Η αναγραφή γίνεται αλφαβητικά
Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά.

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η κατάσταση με τα ονόματα και τις προσφορές
θα δημοσιευθεί στο επόμενο τεύχος

ΧΡΗΜ.
ΠΟΣΟ
75,00
25,00
25,00
25,00
50,00
50.00
25,00
46,00
25,00
30,00
25,00
75,00
25,00
50,00

Για έτη 2019, 2020, 2021
Για έτος 2020
Για έτος 2021
Για έτος 2021
Για τα έτη 2020, 2021
Για τα έτη 2020, 2021
Για έτος 2021
Για έτη 2020, 2021
Για έτος 2021
Για έτος 2021
Για έτος 2021
Για έτη 2019, 2020, 2021
Για έτος 2021
Για έτη 2020, 2021

50,00

Για έτη 2020, 2021

50,00
75,00
50,00
50,00
25,00
60,00
50,00
60,00
25,00
40,00
25,00
75,00
25,00
15,00
25,00
25,00
100,00
25,00
25,00
40,00
50,00
50,00
25,00
40,00
25,00
50,00

Για έτη 2021, 2022
Για έτη 2019, 2020, 2021
Για έτη 2020, 2021
Για έτη 2020, 2021
Για έτος 2021
Για έτη 2020, 2021
Για έτη 2020, 2021
Για έτη 2020, 2021
Για έτος 2021
Εγγραφή -συνδρομή 2021
Για έτος 2020
Για έτη 2020, 2021, 2022
Για έτος 2021
Εγγραφή
Για έτος 2021
Για έτος 2021
Για έτη 2018-19-20-21
Για έτος 2021
Για έτος 2021
Εγγραφή- συνδρομή 2021
Για τα έτη 2020, 2021
Για τα έτη 2020, 2021
Για έτος 2021
Εγγραφή- συνδρομή 2022
Για έτος 2021
Για τα έτη 2020, 2021

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σημειώσεις

• Αναγράφονται μόνον όσοι κατέβαλαν τη συνδρομή τους ή τυχόν επί πλέον ποσά ως οικονομική ενίσχυση,
κατά το χρονικό διάστημα από 01 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι 30 Νοεμβρίου 2021.
• Υπενθυμίζεται ότι για λόγους οικονομίας οι αποδείξεις δεν αποστέλλονται ταχυδρομικά σε όσα μέλη κάνουν την κατάθεση μέσω τραπέζης. Τηρούνται στο Ταμείο για παραλαβή από όσους επιθυμούν. Για όσες συνδρομές καταβάλλονται στα γραφεία η απόδειξη εκδίδεται και παραλαμβάνεται επί τόπου.
• Σε περίπτωση κατά την οποίαν κάποιο μέλος μας έχει κάνει κατάθεση σε τράπεζα στο ανωτέρω χρονικό
διάστημα και δεν εμφανίζεται στις καταστάσεις που δημοσιεύονται, παρακαλείται να επικοινωνήσει με τον Ταμία, διότι προφανώς η κατάθεση έγινε σε ΑΤΜ Τράπεζας, χωρίς να αναγραφεί ο καταθέτης.
• Σε περιπτώσεις όπου εμφανίζονται ποσά μικρότερα κατά 2 ή 4€ από όσα κατατέθηκαν σε τράπεζα, αυτό
οφείλεται στην παρακρατηθείσα προμήθεια από το τραπεζικό σύστημα.
Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ Συνταγματάρχης ε.α.

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:
Ταξίαρχος ε.α. Κορδάτος Γεώργιος
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:
Ανχης ε.α. Κομπόρης Πέτρος
ΠAPAΓΩΓH
Δ. Γαβαλάς
Θίσβης 7 - Περιστέρι
Tηλ.: 210 5722902
E-mail: anagrafigavalas@gmail.com
www.anagrafi.gr

3

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Η

• Τελικά λόγω των ειδικών μέτρων χρησιμοποιήθηκαν οι πλέον πρόσφορες μέθοδοι τηλεδιάσκεψης με τις διαθέσιμες πλατφόρμες, σε
συνδυασμό με τις εξουσιοδοτήσεις.

Ετησία Γενική Συνέλευση της Λέσχης έλαβε χώρα στην τροποποιηθείσα εναλλακτική ημερομηνία, τηρηθέντων των μέτρων ασφαλείας και πρόληψης λόγω των ειδικών συνθηκών εκ της Covid-19, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

• Θέματα ημερησίας διατάξεως:
 Εξέταση απαρτίας - Εκλογή Οργάνων ΓΣ.
	Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020.
	Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Διαχειρίσεως έτους 2020.
 Ανάλυση και έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2021.
 Λοιπά θέματα.
 Αρχαιρεσίες.

• Όπως είχε αναγγελθεί για την περίπτωση μερικής χαλαρώσεως
των μέτρων περί συγκεντρώσεων σε κλειστούς χώρους, ενεργοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από το καταστατικό και την ερμηνεία του διαδικασίες περί ψηφοφορίας με εξουσιοδοτήσεις, με
την παρακάτω διαδικασία και παραδοχές:
 Ελάχιστος αριθμός παρόντων:
		  Πρόεδρος ΓΣ, γραμματέας, εφορευτική επιτροπή.
		  ΔΣ και υποψήφιοι ΔΣ και Ελεγκτικής Επιτροπής.
		  Διεξαγωγή ψηφοφορίας (οικονομικά ενήμερα μέλη)
		  Αποστολή εξουσιοδοτήσεων.

• Αμέσως μετά την ΓΣ, με την ίδια μέθοδο, συνεδρίασαν οι εκλεγέντες και έλαβε χώρα η συγκρότηση του ΔΣ, ως κάτωθι:
 Πρόεδρος: Ταξχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
 Αντιπρόεδρος: Ταξχος ε.α. Κορδάτος Γεώργιος

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Σήμερα την 5 Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.00 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 2020 του Σωματείου, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό του.
Οι παρακάτω υπογράφοντες ενεργήσαμε έλεγχο στην οικονομική διαχείριση του Σωματείου σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του Καταστατικού για τη χρήση του οικονομικού έτους 2020 (από 01/01 έως 31/12/20) 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.
Διά το Οικον. έτος 2020 εξεδόθησαν δια τα πάσης φύσεως έσοδα και έξοδα τα προβλεπόμενα παραστατικά.
Η διαχειριστική χρήση από 01/01/20 έως 31/12/20 παρουσιάζεται ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ
Α/Α
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΧΡΗΜ. Α/Α
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΧΡΗΜ.
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟ
1. Από δικαιώματα εγγραφών και συνδρομών
5.795,00 1. Γενικά Έξοδα
628,24
2. Οικον. Ενίσχυση
5.372,00 2. Έξοδα Λειτουργίας
2.345,60
3. Γραφική Ύλη
618,69
3. Υπόλ. Ταμείου Οικ. Έτους 2019
18.115,63 4. Τελετές - Εκδηλώσεις
469,00
5. Έξοδα Εφημερίδας
736,36
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
29.282,63
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
4.797,89
Σύνολο Εσόδων μέχρι 31-12-2020 συν το Υπόλοιπο Ταμείου 2019
€
29,282,63
Αφαιρούνται τα έξοδα του έτους 2020
€
4.797,89
Υπόλοιπο Ταμείου έτους 2020
€
24.484,74
Κατόπιν τούτου εισηγούμαστε στην ΓΣ την απαλλαγή του Ταμία και του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε
ευθύνη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Λγος ε.α.Σιαράπης Σπυρίδων
Εφ. ΚΔ Δραμιτινός Γεώργιος
		
Εφ ΚΔ Φωτόπουλος Στυλιανός

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021
1. ΓΕΝΙΚΑ
Κατά τη σύνταξη του παρόντος προϋπολογισμού για το Οικ.
έτος 2021, ελήφθησαν υπ’ όψιν οι παρακάτω παράγοντες:
α.	Τα πάγια έξοδα της Λέσχης (Κοινόχρηστα, ΔΕΗ - ΟΤΕ
– ΕΥΔΑΠ, Έκδοση Εφημερίδας, Γραφική Ύλη, καθαριότητα, τελετές-εκδηλώσεις-επισκέψεις, ως και απρόβλεπτα).
β. Τα έκτακτα έξοδα (Καταθέσεις στεφάνων, συμμετοχή
σε ταξίδια κ.λπ.).
γ. Η αμέλεια ή και η δυσκολία ικανού αριθμού μελών μας
εις την καταβολή της συνδρομής των.
δ. Η εγγραφή νέων μελών.
ε. Η οικονομική ενίσχυση, εκτός της συνδρομής των, από
ικανό αριθμό μελών μας.
στ. Η ανάγκη δημιουργίας ενός μικρού αποθεματικού για
έκτακτες ανάγκες.

2. ΔΙΑΦΟΡΑ
α.	Συνιστάται η ακριβής κατά το δυνατόν τήρηση του
προϋπολογισμού, όπως αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ,
κυρίως ως προς τα έξοδα.
β.	Δεν έχει υπολογισθεί η δαπάνη αποδοχής κληρονομίας της οικίας Παπαθανασίου Αικατερίνης, η οποία υπολογίζεται ότι θα υπερβεί τις 20.000€.
(1) Θα καλυφθεί από το υφιστάμενο αποθεματικό της
Λέσχης, το οποίο ανέρχεται σήμερα στις 24.000€ περίπου.
(2) Για το θέμα αυτό έχει ληφθεί απόφαση κατά την
Γενική Συνέλευση των μελών του 2020.
Αθήνα, 1η Ιανουαρίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΜΠΟΡΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
Ταξίαρχος ε.α
Αντισυνταγματάρχης ε.α Συνταγματάρχης ε.α

ΕΣΟΔΑ
ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

Α΄ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
1. Συνδρομές μελών
2. Εγγραφές νέων μελών
Β΄ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
1. Δωρεές μελών ως οικον. ενίσχυση
2. Από εκδηλώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

ΧΡΗΜ.
ΠΟΣΟ
5.000,00
1.000,00
3.000,00
500,00
9,500,00

ΕΞΟΔΑ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟΔΩΝ

Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γενικά έξοδα
Έξοδα λειτουργίας
Γραφική ύλη
Τελετές - Εκδηλ.
Έκδοση εφημερίδας
Κοινόχρηστα
Απρόβλεπτα
ΣΥΝΟΛΟ

ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟ
700,00
3.000,00
600,00
500,00
2.600,00
700,00
1.000,00
9.100,00

Αθήνα, 1η Ιανουαρίου 2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΑΚΗΣ
Ταξίαρχος ε.α

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΜΠΟΡΗΣ
Αντισυνταγματάρχης ε.α

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ
ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020
ΕΣΟΔΑ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Α/Α

1. Από δικαιώματα εγγραφών και συνδρομών
2. Οικον. Ενίσχυση

ΕΞΟΔΑ
ΧΡΗΜ. Α/Α
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΣΟ
5.795,00 1. Γενικά Έξοδα

ΧΡΗΜ.
ΠΟΣΟ
628,24

5.372,00 2. Έξοδα Λειτουργίας
3. Γραφική Ύλη
3. Υπόλ. Ταμείου Οικ. Έτους 18.115,63 4. Τελετές - Εκδηλώσεις
2019
5. Έξοδα Εφημερίδας
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
29.282,63
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

Σύνολο Εσόδων μέχρι 31-12-2020 συν το Υπόλοιπο Ταμείου 2019
Αφαιρούνται τα έξοδα του έτους 2020
Υπόλοιπο Ταμείου έτους 2020

€
€
€

2.345,60
618,69
469,00
736,36
4.797,89
29,282,63
4.797,89
24.484,74

Διά το Οικον. έτος 2020 εξεδόθησαν δια τα πάσης φύσεως έσοδα και έξοδα τα
προβεπόμενα παραστατικά:
Βεβαιούται η ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων.
Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΜΠΟΡΗΣ
ΕΥΑΓΓ. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
Ταξίαρχος ε.α
Αντισυνταγματάρχης ε.α
Συνταγματάρχης ε.α

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Ε Σ ΟΔ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν . Ε Τ ΟΥ Σ 2 02 0
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 ΟΙΚΟΝ. ΑΠΟ ΤΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΑΚΗΣ
Ταξίαρχος ε.α

1.570,00
540,00
790,00
390,00
415,00
135,00
25,00
490,00
450,00
205,00
100,00
685,00
5.795,00

645,00
410,00
225,00
125,00
275,00
75,00
970,00
1627,00
825,00
195,00
5.372,00

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΜΠΟΡΗΣ
Αντισυνταγματάρχης ε.α

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΤΗΡ.

2.215,00
950,00
1.015,00
515,00
415,00
410,00
100,00
1.460,00
2.077,00
1.030,00
100,00
880,00
0,00 11.167,00
Αθήνα, 31 Δεκ. 2020
Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΕΥΑΓΓ. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
Συνταγματάρχης ε.α

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Ε Ξ ΟΔ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν . Ε Τ ΟΥ Σ 2 0 2 0
Α/Α ΜΗΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021
Α/Α

 Γενικός Γραμματέας: Ανχης ε.α. Κομπόρης Πέτρος
 Ταμίας: Σχης ε.α. Γατσούλης Ευάγγελος
 Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Ανχης ε.α. Πεππές Δημήτριος
 Αναπληρωτής Ταμία: Εφ. Ανθλγός Φιλόσοφος Γεώργιος
 Διαχειριστής περιουσίας: Εφ Λχίας Παπαδάκης Ιωάννης.
Ως αναπληρωματικό μέλος εξελέγη ο Επχίας (ΕΜΘ) ε.α. Δαμιανάκης
Νικόλαος
• Αντίστοιχα συγκροτήθηκε η ΕΕ, ως κάτωθι:
 Πρόεδρος: Λγός ε.α. Σιαράπης Σπυρίδων
	Μέλη: Έφεδροι ΚΔ Δραμιτινός Γεώργιος και Φωτόπουλος
Στυλιανός
Ως αναπληρωματικό μέλος εξελέγη ο Εφ. Ανθλγός Φυλακτού Φυλακτός.
Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
Πρόεδρος ΔΣ ΛΚΙ

Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΕΥΑΓΓ. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
Συνταγματάρχης ε.α

ΓΕΝ. ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦ. ΤΕΛΕΤΕΣ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΥΛΗ
ΕΚΔΗΛ. ΕΦΗΜ.
1. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
77,16 36,45
113,61
2. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
171,46 237,76
50,00
459,22
3. ΜΑΡΤΙΟΣ
20,11 319,60
- 736,36
1.076,07
307,30 99,90
407,20
4. ΑΠΡΙΛΙΟΣ
5. ΜΑΪΟΣ
90,00
69,29 32,50
191,79
6. ΙΟΥΝΙΟΣ
20,11 295,59
50,00
365,70
7. ΙΟΥΛΙΟΣ
29,80
98,77 75,00 269,00
472,57
8. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
298,00 126,10 37,00
461,10
9. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 120,11 206,43 85,28 100,00
511,82
10. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
294,80 14,80
309,60
11. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
50,00
50,00
12. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
50,11 329,10
379,21
ΣΥΝΟΛΟ
628,24 2.345,60 618,69 469,00 736,36
0,00 4.797,89
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΑΚΗΣ
Ταξίαρχος ε.α

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΜΠΟΡΗΣ
Αντισυνταγματάρχης ε.α

Αθήνα, 31 Δεκ. 2020
Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΕΥΑΓΓ. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
Συνταγματάρχης ε.α

4

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

Εκδοτική ΝΙ.ΜΑ - Ο ΧΡΥΣΟΣ ΔΥΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΑΦΝΕΣ
Βιβλιο
παρουσιάσεις

Σ

τα μέσα της δεκαετίας του εβδομήντα,
η Ελλάδα διανύει τα πρώτα της βήματα μετά από μιά πολύ ταραγμένη περίοδο της νεότερης ιστορίας της.
Λαβωμένη προσφάτως από την τραγωδία
της Κύπρου, προσπαθεί ξανά να χαράξει την
πορεία της μέσα στην νεοσύστατη δημοκρατία της.
Σ´ ένα πανέμορφο χωριό της Μεσσηνιακής Μάνης δύο μικρά παιδιά που κάνουν καλοκαιρινές διακοπές με τις οικογένειες τους,
δυό αγόρια περίπου δέκα χρονών, ο Νίκος
και ο Τηλέμαχος συναντιούνται για πρώτη
φορά στην ζωή τους και αρχίζουν να κάνουν
παρέα. Χωρίς να το φαντάζονται, τότε ξεκινά
μιά γνωριμία που μέλλει να εξελιχθεί σ´ έναν
ισχυρό δεσμό φιλίας που θα κρατήσει μιά ολόκληρη ζωή.
Οι δυό νεαροί ατίθασοι ονειροπόλοι, πιστοί στα καλοκαιρινά ραντεβού των διακοπών τους, κάθε χρόνο συναντιούνται ξανά
και ενώνουν τα παιδικά τους όνειρα. Ματώνουν τα γόνατα τους εξερευνώντας τις
άγριες ομορφιές του Ταύγετου, απολαμβάνουν την δροσιά στα καταγάλανα νερά
του Μεσσηνιακού κόλπου και ρουφούν μέχρι
το μεδούλι ακόμη και την τελευταία σταγόνα
συγκινήσεων που μπορεί να τους προσφέρει
αυτή η ιδιαίτερη πατρίδα τους.
Καθώς βαδίζουν προς την εφηβεία τους, οι
μυστηριακές εικόνες των τοπίων, οι θρύλοι,
και τα συναισθήματα που αποκομίζουν από
τους ανθρώπους αυτού του τόπου, γεμίζουν
την ψυχή τους με πολλή ομορφιά.
Και είναι όλη αυτή η ομορφιά που στο
τέλος θα μετουσιωθεί σε μιά δυνατή αγάπη
προς την Ελλάδα και τον κοινωνικό περίγυρο
που τους περιβάλλει, όταν πιά ανδρωθούν
και έρθει η ώρα της στρατιωτικής τους θητείας.
Οι δυό νέοι άντρες πλέον ακολουθώντας
τις περιπετειώδεις ιδιοσυγκρασίες τους και
με μεγάλη αγάπη προς την πατρίδα τους, θα
καταταγούν στις ειδικές δυνάμεις του Ελληνικού Στρατού. Ο ένας θα υπηρετήσει στην

2α Μοίρα Αλεξιπτωτιστών και ο άλλος στην
Α’ Μοίρα Αμφιβίων Καταδρομών και στην
συνέχεια ως στέλεχος στην Μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού. Αυτές οι δυνατές εμπειρίες και για τους
δύο θα υπάρξουν καθοριστικές για το υπόλοιπο του βίου τους.
Μετά το πέρας των στρατιωτικών υποχρεώσεων τους, το μετερίζι της ζωής θα στείλει
τον καθένα στο δικό του μονοπάτι εξέλιξης
και οι δρόμοι τους θα χωρίσουν για πολλά
χρόνια.
Ο ένας θα εξελιχθεί από περιπλανώμενος
ταξιδιώτης, σε εμπειρικό φιλόσοφο, σε βιωματικό συγγραφέα-ζωγράφο, ταγμένο καθολικά στην τέχνη και τον λόγο για τον
άνθρωπο.
Ο άλλος θα δημιουργήσει μία όμορφη οικογένεια, θα γίνει ένας δραστήριος επιχειρηματίας & διευθύνων σύμβουλος στο κέντρο
προσθετικής «Γνάθος¨, επαγγελματίας χειριστής της πολιτικής αεροπορίας και εραστής
της μουσικής τέχνης.
Όταν θα συναντηθούν ξανά σε μιά ώριμη
ηλικία πιά, θα ανακαλύψουν πόσο δυνατή
έχει παραμείνει η φλόγα αυτής της παιδικής
τους φιλίας. Οι εμπειρίες και των δύο φίλων
είναι πλέον βαθιές και πολυποίκιλες.
Αντιλαμβάνονται σχεδόν άμεσα αυτό το
πλούσιο εμπειρικό υλικό γνώσης που κατέχουν και μπορούν να συνδυάσουν και απο-

φασίζουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε
μία κοινή προσπάθεια προώθησης του προς
την Ελληνική κοινωνία.
Ο Τηλέμαχος Ιγγλέσης με τις συγγραφικές
του ικανότητες και ο Νίκος Καστριτσέας, με
τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, εργαζόμενοι από κοινού με αίσθημα ευθύνης,
δημιουργούν την εκδοτική εταιρεία “ΝιΜα”.
Αυτή την περίοδο προωθούν την πρώτη
συγγραφική εργασία του Τηλέμαχου Ιγγλέση
που εκδίδεται τυπωμένη σε κοινό, το βιβλίο
του «Ο ΧΡΥΣΟΣ ΔΥΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΑΦΝΕΣ».
(chrysosdytis@gmail.com).
Τα κείμενα του βιβλίου πλαισιώνονται από
όμορφα καλλιτεχνικά σχέδια, που επιμελήθηκε ο ίδιος ο συγγραφέας - ζωγράφος με
προσωπική φροντίδα και μεράκι, έτσι ώστε
και ο μη μυημένος αναγνώστης να μπορεί να
λάβει κάποιες επιπλέον οπτικές πληροφορίες που θα τον αγγίξουν άμεσα.

Εκδοτική ΝΙ.ΜΑ - Ο ΧΡΥΣΟΣ ΔΥΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΑΦΝΕΣ
Στο τέσσερα!
Η φωνή έσκισε τον αέρα μέσα στην ησυχία της νύχτας.
Πόσες φορές την είχα ακούσει αυτή τη διαταγή τις τελευταίες ώρες;
Εκατό, διακόσιες; Δεν μπορούσα να θυμηθώ. Ήμασταν πολλές ώρες εδώ. Δεν ήξερα
πόσες, άλλα πάρα πολλές. Είχαμε έρθει νύχτα.
Ξημέρωσε και όλη η μέρα πέρασε, με πολύ κρύο και πολύ κούραση.
Μου είχε φανεί ατελείωτη. Υπήρχε και μία βαριά θλιμμένη συννεφιά που πλάκωνε
την ψυχή σου από παντού. Ήταν μία μέρα γκρίζα και σκοτεινή του χειμώνα, απ´ αυτές
που αισθάνεσαι τον χιονιά να πλησιάζει έτοιμος να τα καταπιεί όλα.
Κ´ ύστερα νύχτωσε ξανά. Η νύχτα χειροτέρεψε την κατάσταση μας κατά πολύ. Η ώρα είχε προχωρήσει αρκετά και τα νοτισμένα εδώ και ώρες ρούχα μας, έκαναν την επαφή τους με τα σώματα μας μαρτύριο. Το κρύο πάντα μπορεί να γίνει λίγο πιο άσχημο! Μας το έλεγαν συχνά οι εκπαιδευτές!
Ανά δύο κρατούσαμε έναν βαρύ ξύλινο δοκό. Ο ένας κρατούσε μπρος, ο άλλος πίσω.
Αυτόν τον δοκό δεν τον είχαμε ακουμπήσει κάτω ούτε μία φορά, όλες αυτές τις ώρες!
Λες και είχε γίνει μέρος του σώματος μας.
Το μέρος που ένωνε την δυάδα μας σε ένα.
Μέσα μου κυριαρχούσε μία αίσθηση κατάθλιψης που συμβάδιζε με την όλη ατμόσφαιρα του περιβάλλοντος. Όλα τα πρόσωπα των συμμαθητών μου εκπέμπανε το ίδιο

Κάνουν σχέδια για την λογοτεχνία, για την
τέχνη, για τον άνθρωπο και προχωρούν με
αισιοδοξία και θάρρος προς το μέλλον. Λειτουργούν και οι δυό μέσα στο πνεύμα των ειδικών δυνάμεων που δεν τους εγκατέλειψε
ποτέ. Σαν δυό εξαίρετα καταδρομικά στοιχεία συντονισμένα πάντα να πετυχαίνουν τον
στόχο τους, υποστηρίζουν και επιχειρούν, επιχειρούν και υποστηρίζουν ο ένας τον
άλλον στην κοινή τους προσπάθεια.
Σκοπός τους, η ανάδειξη της ιδιοσυγκρασίας του Έλληνα οπλίτη-πολίτη, η πληροφόρηση και η αφύπνιση των συμπατριωτών
και συνανθρώπων τους, μα και φυσικά η ανάδειξη της ομορφιάς αυτού του υπέροχου
τόπου που ονομάζεται Ελλάδα.
(Περισσότερα στην 12η σελίδα).
Με εκτίμηση
Νίκος Καστριτσέας - Τηλέμαχος Ιγγλέσης.

Δοκάρια. (απόσπασμα)

συναίσθημα.
Και ύστερα ήταν κ´ αυτό το δαιμονισμένο κρύο. Μάλλον ο διάβολος φύσαγε πάνω
μας αυτό το παγωμένο χιονόνερο εδώ και μισή ώρα τώρα, για να τσακίσει και την τελευταία ικμάδα ηθικού που μας είχε απομείνει.
Νομίζω ότι ο μόνος θόρυβος που άκουσα ελάχιστα, ήταν ο ήχος απ´ τους τραπεζίτες
στα σαγόνια μου που έσφιγγαν καθώς σήκωνα το βαρύ δοκάρι με τα χέρια μου, ψηλά
πάνω απ´ το κεφάλι σε έναν κουρασμένο συγχρονισμό μαζί με το ζευγάρι μου.
Στη θέση τέσσερα.
Ένοιωσα την πίεση απ´ το βάρος να συμπιέζει τους σπόνδυλους μου, προκαλώντας
τον γνώριμο έντονο πόνο! Οι αγκώνες και τα γόνατα μου έτρεμαν, γιατί το δοκάρι μετά από τόσες πολλές ώρες, είχε γίνει πια πολύ δυσβάσταχτο. Άσε που όσο πιο πολύ πότιζε απ´ το νερό της βροχής, τόσο βαρύτερο γινόταν το καταραμένο!
Στο τρία!
Ακούστηκε η ποθητή διαταγή. Έφερα το δοκάρι και το ακούμπησα επάνω στον δεξί
μου ώμο. Ένοιωσα το βαρύ μουσκεμένο ξύλο να πιέζει αφόρητα το πονεμένο απ´ την
κακουχία κόκκαλο κάτω απ´ το δέρμα, καθώς ξανάβρισκα το ρυθμό της αναπνοής μου.
Ο πόνος, έγινε γρήγορα πιο ήπιος σαν μυρμήγκιασμα που απλωνόταν μουδιάζοντας ολόκληρο το οστό της ωμοπλάτης.
Θαρρείς άγγιζε τα όρια της ηδονής… ( ....συνεχίζεται)
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΤΤΙΛΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟ 1974
Μετά την αναπαραγωγή των ψηφιακών δίσκων, είναι
δυνατή 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 978-61883135-0-7) 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/και κασετίνας δίσκων), παραλαβή ή όχι από τα
γραφεία (*). Θα δοθεί προτεραιότητα στα μέλη της ΛΚΙ.
* Όταν λειτουργούν κανονικά εκτός περιοριστικών συνθηκών

Π

TERROR BY NIGHT

THE OFFICIAL HISTORY OF SBS AND THE
GREEK SACRED SQUADRON IN THE AEGEAN,
1943-1945
Επιμέλεια Alan Ogden

Εκδόσεις Nine Elms Books. Λονδίνο 2020
(2η έκδοση, αναθεωρημένη),
109 σελ.
Εβδομήντα έξι χρόνια μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η έκδοση αυτού του βιβλίου
υπενθυμίζει τη συνεισφορά στη Συμμαχική νίκη επίλεκτων μικρών μονάδων από τις μικρότερες
Συμμαχικές χώρες. Μεταξύ αυτών ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε εκείνη του Ιερού Λόχου, της πρώτης σύγχρονης καταδρομικής μονάδας του Ελληνικού Στρατού που σχηματίστηκε με πρότυπο τη
θρυλική βρετανική SAS. Παρακάμπτοντας τις
πρώτες ηρωικές ημέρες της παρουσίας του Ιερού
Λόχου στο Βορειοαφρικανικό μέτωπο την άνοιξη
του 1943, όταν η μικρή δύναμή του (περίπου 150
άνδρες) αντικατόπτριζε κυριολεκτικά το όνομά
του, το βιβλίο επικεντρώνεται στη δράση του στο
πλαίσιο των Raiding Forces Aegean, της μοναδικής αξιόμαχης δύναμης κρούσης του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής μετά το 1943.
Το βιβλίο αποτελεί ουσιαστικά μια επανέκδοση
της σχετικά συνοπτικής Συμμαχικής έκθεσης που
συντάχθηκε το καλοκαίρι του 1945 αξιολογώντας τις καταδρομικές επιχειρήσεις στο Αιγαίο κατά την τελευταία διετία του Πολέμου.
Ο Βρετανός συγγραφέας της εκφράζεται με ιδιαίτερα ενθουσιώδη τρόπο για τον Ιερό Λόχο και
το ύφος του ενίοτε θυμίζει δημοσιογραφικές ανταποκρίσεις από τα πολεμικά μέτωπα εκείνης
της περιόδου.
Η επανέκδοσή της οφείλεται στον γνωστό Άγγλο ιστορικό Άλαν Όγκντεν, που έχει επιμεληθεί
το κείμενο και έχει γράψει την εισαγωγή του βιβλίου. Αναμφίβολα πρόκειται για την καλύτερη
διαφήμιση της δράσης του Ιερού Λόχου στο σύγχρονο αγγλόφωνο αναγνωστικό κοινό.

First, the war with Japan was still raging in the
Far East and a number of men from Raiding Forces Aegean were already in or on their way out to
South East Asia. So here was a warning to Japanese soldiers who found themselves defending
small isolated islands - the SBS is coming to get
you! Such was the need for security that names
and intimate details of operations had to be restricted.
Secondly, the situation in Greece was deteriorating with a civil war looming on the horizon. The
message of Raiding Force Aegean was therefore
one of national unity, a story of Greeks along with
their English allies fighting the German and Italian occupation armies, not that of Greeks killing
fellow Greeks.
The gist of Appendix B is thus all the more surprising in that it is avowedly pro-E.L.A.S., the
Communist guerrilla movement which had been
responsible for much of the bitter internecine
fighting between guerrilla bands in 1943 and
1944 and had then clashed with British liberation
forces in Athens. The invective heaped upon Colonel Zervas and E.D.E.S. is a crude smear tactic and
has no place in this history.
Although S.O.E.’s Brigadier Barker-Benfield had
endorsed E.L.A.S. at the beginning of 1944, subsequent events such as the killing by E.L.A.S. of an
S.B.S. officer and outrider and the wounding of a
second officer in Crete in January 1945 surely warranted a reappraisal.

INTRODUCTION
Raiding Forces Aegean was compiled by Army Public Relations Services in early 1945 and published
that July. The date is significant for two reasons.

https://nineelmsbooks.co.uk/item/terror-by-night

ρο καιρού λάβαμε στην Λέσχη ως προσφορά για την βιβλιοθήκη μας μια
σειρά βιβλίων στρατιωτικού περιεχομένου. Πρόκειται για αξιόλογα βιβλία
τα οποία συνέγραψαν μέλη μας και ως εκ τούτου θεωρούμε σκόπιμο να δημοσιεύσουμε, στον τομέα βιβλιοπαρουσιάσεων, το παρακάτω κείμενο που μας έστειλε ο ένας εκ των συγγραφέων.
«Αξιότιμοι Κύριοι και Κυρίες συνάδελφοι.
Ονομάζομαι Γιώργος Δημητρόπουλος και είμαι απόστρατος Αξιωματικός των
Ειδικών Δυνάμεων.
Η Υπηρεσία με τίμησε με το να με επιλέξει να υπηρετήσω σε διάφορες Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων της χώρας μας, αλλά και ως εκπαιδευτής στο Κέντρο
Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ) και στο Διεθνές Κέντρο Ειδικής
Εκπαίδευσης (ΔΙΚΕΕ) στη Γερμανία.
Τις γνώσεις που απέκτησα από την Υπηρεσία, προσπαθώ να τις μεταδώσω
στους συναδέλφους, εν ενεργεία, απόστρατους και εφέδρους, με σκοπό την απόκτηση κοινού νου.
Συγκεκριμένα, με συνεργασία με τον Αλχια (ΠΖ) Ευάγγελο Τρασάνη, με
τον οποίο μοιράζομαι κοινό όραμα και πορεία στις Ένοπλες Δυνάμεις, έχω
συγγράψει συνολικά 4 βιβλία, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δυνατοτήτων, αναγκαίες όχι μόνο στο προσωπικό του Στρατού, αλλά
και οποιουδήποτε επιθυμεί να διευρύνει τις γνώσεις του. Τα βιβλία αυτά, αποτελούν τη μοναδική ελληνική βιβλιογραφία στα αντικείμενα που πραγματεύονται, καθιστώντας τα πολύτιμους οδηγούς.
Λίγα λόγια για τα βιβλία
Το βιβλίο “Η Στρατιωτική Διαδικασία Λήψης Απόφασης και η χρήση
της από τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς Ασφαλείας”, αποτελεί
βελτιωμένη έκδοση του βιβλίου που είχε εκδοθεί το 2012. Το νέο βιβλίο έχει
αναβαθμιστεί και εμπλουτιστεί με νέα στοιχεία, όπως για η Διαχείριση Κινδύ-

Alan Ogden,
London, April 2017.

νου και άλλες γνώσεις που απεκόμισα
από τις μεταπτυχιακές μου σπουδές,
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Το βιβλίο “Βολές Μάχης Ταχείας
Αντίδρασης. Οπλισμός – Εξοπλισμός – Τακτικές, στο Σύγχρονο Πεδίο Μάχης”, πραγματεύεται μια ευρεία γκάμα αντικειμένων που αφορούν
από τον ασφαλή χειρισμό του όπλου έως και τον αγώνα σε αστικές περιοχές.
Το “Εγχειρίδιο Έλληνα Μαχητή”
αναλύει αντικείμενα όπως η ατομική
τακτική και η τακτική ομάδος, η οργάνωση μάχης, η επιβίωση και η διαφυγή.
Τέλος, το “Εγχειρίδιο Τακτικής
Φροντίδας Απωλειών Μάχης Έλληνα Μαχητή” πραγματεύεται με την
παροχή Α’ Βοηθειών στο πεδίο της μάχης, βασισμένο στον αλγόριθμο TCCCτου
Διακλαδικού Οργανισμού Τραύματος – Joint Trauma System (JTS) του Οργανισμού Υγείας του Υπουργείου Αμύνης των ΗΠΑ.
Περισσότερες πληροφορίες για τα παραπάνω βιβλία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν μέσα από την ιστοσελίδα https://helmilbooks.com/, από
την οποία μπορούν και να τα παραγγείλουν. Για τα μέλη τις Λέσχης παρέχεται
έκπτωση 5€ στα βιβλία “Εγχειρίδιο Έλληνα Μαχητή” και “Εγχειρίδιο Τακτικής Φροντίδας Απωλειών Μάχης Έλληνα Μαχητή” (20€ αντί 25€ και
15€ αντί 20€) κατόπιν τηλεφωνικής παραγγελίας στο 6944682948.».
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Επετειακές Δραστηριότητες 2021
•

ΜΑΪΟΣ

ΜΑΧΗ ΚΡΗΤΗΣ
Στο διάστημα από 20 έως 23 Μαΐου, η Λέσχη
εκπροσωπήθηκε από τον Στρατηγό ε.α. Κόρκα
Κωνσταντίνο στις εκδηλώσεις για την 80η επέτειο της Μάχης της Κρήτης.
• ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ
Την Κυριακή, 30 Μαΐου 2021, έλαβε χώρα η
επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων Ιερολοχιτών και Καταδρομέων στους υπέρ των Ιερών και Οσίων αγώνες του Έθνους, το οποίο
διοργανώνει η Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων
σε ετήσια βάση στο Μνημείο των ΛΟΚ στο Καβούρι. Παρόμοια εκδήλωση γίνεται και στο αντίστοιχο Μνημείο στην Ρεντίνα, στην έδρα της
1ης ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ.
Λόγω των ειδικών συνθηκών εξ αιτίας του

COVID-19, η εκδήλωση έγινε σε πολύ στενό
κύκλο.
Παρέστησαν οι κ.κ. ΥΕΘΑ και ΥΦΕΘΑ, οι κ.κ.
Α/ΓΕΕΘΑ και Α/ΓΕΣ, ο Δκτής της ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠ,
ο Δκτής της ΑΣΔΕΝ, οι υπεύθυνοι της τελετής
Δντής ΓΕΣ/ΔΕΔ, ο Δκτής του ΚΕΕΔ και το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό των Ειδικών Δυνάμεων.
Επί πλέον παρέστησαν ο Αντγος ε.α. κ. Κόρκας Κων/νος, Επίτιμος Δκτής Στρατιάς και πρεσβύτερος εν ζωή Ιερολοχίτης και Καταδρομέας
πολεμιστής, ο Στρατηγός ε.α. κ. Καπραβέλος
Ευστάθιος, Επίτιμος Α/ΓΕΣ, οι κ.κ. Πρόεδροι της
ΕΑΑΣ (ως εκπρόσωπος των εν αποστρατεία
στελεχών του ΣΞ) και της Λέσχης Καταδρομέων
και Ιερολοχιτών (ως εκπρόσωπος των εν αποστρατεία στελεχών και των εν εφεδρεία στελεχών και οπλιτών των Ειδικών Δυνάμεων).
Στο τελετουργικό, αναφέρθηκαν οι πεσόντες
στις επιχειρήσεις του Ιερού Λόχου και των Δυνάμεων Καταδρομών από το 1942 μέχρι το
1974, κατά περίοδο και κατά Μονάδα και Ανεξάρτητο ΛΟΚ, αμιγώς Ελληνικής και Ελληνοκυπριακής επανδρώσεως Μονάδων, σε Βόρειο Αφρική, Ελλάδα και Κύπρο.
Εκτός της καθιερωμένης ομιλίας του Δντού
ΓΕΣ/ΔΕΔ, σύντομες ομιλίες και χαιρετισμό απηύθυναν οι κ.κ. ΥΕΘΑ και ο Α/ΓΕΕΘΑ, ο οποίος αναφέρθηκε και στην Διακλαδική Διοίκηση
Ειδικού Πολέμου, την «ακονισμένη αιχμή του
δόρατος των Ενόπλων Δυνάμεων». Χαρακτηριστικό και των δύο ήταν η σαφής εκπομπή μηνυμάτων προς κάθε επιβουλευόμενο της Εθνικής
κυριαρχίας.
Τα λόγια του ιδρυτή των Δυνάμεων Καταδρομών αειμνήστου Υπτγου Ανδρέα Καλίνσκη,
αντήχησαν δια της ομιλίας του Δντού ΓΕΣ/
ΔΕΔ, η οποία κάλυψε και ξεδίπλωσε με λίγα και
σεμνά λόγια το μεγαλείο και τον συμβολισμό
της ημέρας και της ιστορίας της, από την κορυφή του Ιερού Βράχου.
Το πλέον συναισθηματικά φορτισμένο σημείο της τελετής απετέλεσε η στιγμή της καταθέσεως στεφάνου από τον 100 ετών Ιερολοχίτη, υποστηριζόμενο από τον Πρόεδρο της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, δίδοντας
ένα συμβολικό μήνυμα της «οικογένειας» και
της από γενιά σε γενιά μεταδόσεως του πνεύματος και της ατσάλινης θελήσεως των Καταδρομέων. Η πλέον εμβληματική φωτογραφία
του Στγού Κόρκα με τον Α/ΓΕΕΘΑ, απεικονίζει
την από γενεάς εις γενεάν παράδοση.
(Η ομιλία του Στρατηγού Διευθυντού ΓΕΣ/
ΔΕΔ δημοσιεύεται χωριστά).

(Η ομιλία του κ. Α/ΓΕΕΘΑ δημοσιεύεται χωριστά).

ΙΟΥΝΙΟΣ

•	ΤΕΛΕΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΣΤΡΔΟΥ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΗΜΑΙΩΝ ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠ και
ΔΔΕΕ «ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ».
Την 28η Ιουνίου, έλαβε χώρα η ονομασία του
Στρατοπέδου της πρώην 13ης ΔΕΕ και νυν
ΔΔΕΕ σε «ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΣΙΓΑΝΤΕ» προς τιμήν του Διοικητού του ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ, παρουσία των Αρχηγών ΓΕΕΘΑ και ΓΕ όλων των Κλάδων, της
Στρατιωτικής Ιεραρχίας και ΑΚΑΜ Συμμάχων
χωρών.

Από πλευράς Λέσχης, παρέστησαν τα μέλη
μας Αντιστράτηγοι ε.α. κ.κ. Κόρκας Κωνσταντίνος (Επίτιμος Δκτής Στρατιάς), Φωτόπουλος
Χρήστος (Επίτιμος ΓΕΠΣ), Κουτρής Σταύρος
ως Πρόεδρος της ΕΑΑΣ, η κυρία Μαίρη-Έλενη
Τσιγάντε (εγγονή του Διοικητού του ΙΕΡΟΥ
ΛΟΧΟΥ και επίτιμο μέλος μας) και ο Πρόεδρος
της Λέσχης.

ΙΟΥΛΙΟΣ

•	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ
ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ.
1. Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού. Επιμνημόσυνη δέηση στο Μεγάλο Άλσος Στρατάρχου
Παπάγου την Πέμπτη 22 Ιουλίου.
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. Αποτελεί
πανεθνικά το μοναδικό Μνημείο αμιγώς Καταδρομέων εις ανάμνηση των επιχειρήσεων από
το 1964.
Η σεμνή τελετή προσαρμοσμένη στα πλαίσια των περί υγειονομικής ασφαλείας μέτρων
και οι καταθέσεις στεφάνων, έλαβε χώραν υπό
την αιγίδα του Δήμου, παρουσία εκπροσώπων
της Κυπριακής Δημοκρατίας, της πολιτικής και
στρατιωτικής ηγεσίας και μελών και μη της
Λέσχης.
Ιδιαίτερη σημασία είχε η παρουσία Αξιωματικών (των 31 και 33 ΜΚ και της Α’ ΜΚ) οι οποίοι πολέμησαν στην Κύπρο το 1974.
Άκρως συμβολική στιγμή απετέλεσε η κατάθεση του στεφάνου της Λέσχης Καταδρομέων
και Ιερολοχιτών από τον Συνταγματάρχη κ.
Ροκκά Βασίλειο (τότε Υπολοχαγό, Δκτή του 33
ΛΟΚ) της 33 ΜΚ.

2. Αντίστοιχες εκδηλώσεις των ημερών:
α. Κυπριακής Πρεσβείας:
(1) Αρχιερατικό Μνημόσυνο για τους πεσόντες στην Κύπρο το 1974 από τον Δήμο Αθηναίων, την Κυριακή 18 Ιουλίου στον Καθεδρικό
Ναό Αθηνών. Η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από τον
Γεν. Γραμματέα του ΔΣ, Ανχη ε.α. κ. Κομπόρη
Πέτρο.
(2) Επιμνημόσυνη δέηση την Τρίτη 20 Ιουλίου στο Μνημείο Πεσόντων στην Κύπρο (Άλσος
Στρατού, Λεωφ. Κατεχάκη). Η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από τον Ανχη ε.α. κ. Πεππέ Δημήτριο,
μέλος του ΔΣ.
β. Την 18 Ιουλίου και ώρα 20:00 πολεμιστές
της Α’ ΜΚ και φίλοι συναντήθηκαν στο χώρο απέναντι από το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, στο
άγαλμα του Στρατάρχου Παπάγου (Μεσογείων
και Κύπρου) σε μια ανεπίσημη κίνηση με ένα κερί στα χέρια.
γ. Εκδηλώσεις στις έδρες των Α’ ΜΑΚ και 1ης
ΜΑΛ σύμφωνα με τις διαταγές της Ιεραρχίας,
όπου η Λέσχη εκπροσωπήθηκε αντίστοιχα από
την κυρία Παπαμελετίου (σύζυγο του αειμνήστου τότε Διοικητού της Α’ ΜΚ) και από τον Αντγο ε.α. κ. Μανουρά Βασίλειο (τότε Ταγματάρχη, Αξκό 3ου Γραφείου της Α’ ΜΚ).

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Την 29η Αυγούστου, στις εκδηλώσεις μνήμης
των θυμάτων του Ελληνικού Στρατού κατά τις
εκκαθαριστικές επιχειρήσεις εναντίον ανταρτών στο Γράμμο και στο Βίτσι οι οποίες οργανώνονται από την ΕΑΑΣ παρέστησαν ο Στρατηγός ε.α. Κόρκας Κωνσταντίνος, ο Σχης ε.α. Μαντασάς Βασίλειος. Επί πλέον παρέστησαν μέλη
μας τα οποία κινήθηκαν ανεξάρτητα της αποστολής της ΕΑΑΣ. Επίσημη ομιλία εκφωνήθηκε
από τον Πρόεδρο της ΕΑΑΣ Αντγο ε.α. κ. Κουτρή Σταύρο (μέλος της Λέσχης).

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Την 13η Οκτωβρίου έλαβε χώρα η επίσημη
τελετή στο Μνημείο του Ιερού Λόχου στο Πεδίον του Άρεως για τα 79 έτη από συγκροτήσεως
του ΙΛ Μέσης Ανατολής, τα 44 από τον θάνατο
του Υποστρατήγου Χριστόδουλου Τσιγάντε και
τα 40 από τα αποκαλυπτήρια του μνημείουμαυσωλείου, παρουσία των Αρχηγών ΓΕΕΘΑ
και ΓΕ όλων των Κλάδων, της Στρατιωτικής Ιεραρχίας των Δυνάμεων Ειδικού Πολέμου και
ΑΚΑΜ Συμμάχων χωρών. Παρέστησαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας και του Δήμου Αθηναίων και ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού (επίτιμο μέλος μας).
Από πλευράς Λέσχης, παρέστησαν τα μέλη
μας Αντιστράτηγοι ε.α. κ.κ. Κόρκας Κωνσταντίνος (Επίτιμος Δκτής Στρατιάς), ο οποίος κατέθεσε στέφανο για τον Ιερό Λόχο, Κουτρής
Σταύρος ως Πρόεδρος της ΕΑΑΣ και ο Πρόεδρος και μέλη του ΔΣ της Λέσχης. Παρών επίσης ο τέως Υπουργός κ. Ανδρέας Ζαϊμης, ο οποίος το 1977 είχε μεταβεί στην Αγγλία με τον
Στρατηγό Κόρκα για παραλαβή της τέφρας του
Στρατηγού Τσιγάντε.
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Την 27 η Οκτωβρίου κατά την ημέρα αποδόσεως τιμών για τους Αναπήρους και Θύματα Πολέμου, σε τελετή που οργάνωσε η
Περιφέρεια Αττικής στο Μνημείο Αγνώστου
Στρατιώτου, η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από
το μέλος του ΔΣ, Ανχη ε.α. κ. Πεππέ Δημήτριο, ο οποίος κατέθεσε και τον στέφανο της
Λέσχης.
Την 28η Οκτωβρίου κατά τον επίσημο εορτασμό της Εθνικής επετείου στην Δοξολογία
στην Μητρόπολη, που οργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής, η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από
τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ, Ταξχο ε.α. κ. Κορδάτο Γεώργιο.

Στο διάστημα 11-14 Νοε πραγματοποιήθηκε
το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, το οποίο εκτός
από τον απολογισμό έργου περιελάμβανε ημερίδα για την «Η Αξία της Μελέτης και της Διδασκαλίας της Στρατιωτικής Ιστορίας στην Ελλάδα» στην ΛΑΕΔ και διημερίδα για την «Ελλάδα
σήμερα, 200 χρόνια μετά την Επανάσταση».
Παρέστησαν οι κ.κ. Α/ΓΕΕΘΑ και Α/ΓΕΣ και εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων. Η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από μέλη μας. Υπενθυμίζουμε ότι ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ, Αντγος ε.α. κ. Κουτρής
Σταύρος είναι μέλος της Λέσχης.
Την 13η και 14η Νοεμβρίου, στα πλαίσια της
εξωστρέφειας της Λέσχης και στο πνεύμα του
ενεργού εθελοντισμού, μέλη της Λέσχης συμμετείχαν ως δρομείς και προσωπικό υποστηρίξεως στις εκδηλώσεις του Μαραθωνίου 2021.
Την 14η Νοεμβρίου κατά το ετήσιο Μνημόσυνο που οργανώνει η Βρετανική Πρεσβεία στο
Κοιμητήριο της Κοινοπολιτείας για τους νεκρούς των πολεμικών συγκρούσεων των Παγκοσμίων Πολέμων στην Ελλάδα, τον στέφανο
της Λέσχης κατέθεσε ο βετεράνος πολεμιστής
Σχης ε.α. κ. Συναδινός Πλάτων. Από πλευράς
Λέσχης παρέστη ο Πρόεδρος και άλλα μέλη

Χαιρετισμός κ. Α/ΓΕΕΘΑ στα εγκαίνια
του Στρατοπέδου «ΥΠΤΓΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΣΙΓΑΝΤΕ»
It is my great pleasure to be here today on the occasion of
the camp inauguration ceremony in the name of heroic Lt General Christodoulos Tsigante, who was the founder and first commander of the Greek Special Operations Command «Ieros Lochos of the Middle East» during the Second World War. Today’s
inauguration marks the beginning of a new era for the Greek
Special Operations Forces, since they are reformed according
to a modern and most effective organizational model which
takes us to another level of commitment and capabilities.
And reverting back to Greek...
Είναι μεγάλη η χαρά και η συγκίνηση να παρευρίσκομαι σήμερα στην τελετή εγκαινίων του Στρατοπέδου, σε ένα μέρος πολύ
οικείο και ιδιαίτερα αγαπητό, αφού είχα την τιμή και το προνόμιο
να διατελέσω κατά το παρελθόν Διοικητής της 13ης Διοίκησης
Ειδικών Επιχειρήσεων. Η συγκίνησή μου καθίσταται ακόμα μεγαλύτερη καθώς ως Διοικητής της 13ης ΔΕΕ είχα τη μέγιστη τιμή να
παραλάβω το Ιερό Κειμήλιο της Πολεμικής Σημαίας του Ιερού Λόχου της Μέσης Ανατολής, ενώ με πρωτοβουλία μου τοποθετήθηκε στο Στρατόπεδο η προτομή του ηρωικού Διοικητού του Ιερού
Λόχου υπό την μορφή που όλοι σήμερα βλέπετε και η οποία τονίζει την ανορθόδοξη φύση του γενναίου χαρακτήρα του.
Πρώτα από όλα λοιπόν και υπό το βλέμμα του ιδρυτού και Διοικητού του Ιερού Λόχου της Μέσης Ανατολής Υποστρατήγου
Χριστόδουλου Τσιγάντε, το τιμημένο όνομα του οποίου θα φέρει εφεξής αυτό το Στρατόπεδο, υποκλίνομαι ευλαβικά μπροστά
στους αθάνατους πεσόντες των ελληνικών Μονάδων Ειδικών
Δυνάμεων και Ειδικών Επιχειρήσεων κατά τους διαχρονικούς Αγώνες του Έθνους, καθώς και στους πεσόντες συναδέλφους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στην περίοδο της ειρήνης, τους
οποίους και τιμώ απεριόριστα.
Η σημερινή τελετή των εγκαινίων του Στρατοπέδου έχει έναν
έντονο συμβολικό χαρακτήρα, και σηματοδοτεί τη νέα εποχή
στην οποία εισέρχονται οι Ελληνικές Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων και οι Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις κατόπιν της πρόσφατης απόφασης του ΚΥΣΕΑ για την αναδιοργάνωσή τους υπό τη
νέα Διοίκηση Ειδικού Πολέμου.
Μπορώ να πω ότι αισθάνομαι ευτυχής, διότι ακολουθώντας
τα πλέον σύγχρονα πρότυπα έχουμε εισέλθει αμετάκλητα σε μια
νέα εποχή διευρυμένων δυνατοτήτων. Προχωράμε μπροστά,
κρατώντας μέσα στις καρδιές μας ως πολύτιμη παρακαταθήκη
τους ιστορικούς δεσμούς με τον θρυλικό Ιερό Λόχο του Χριστόδουλου Τσιγάντε και τις μεταγενέστερες Επίλεκτες Μονάδες, ανταποκρινόμενοι ταυτόχρονα στις απαιτήσεις του παρόντος και
τις προκλήσεις του μέλλοντος.
Στο πλαίσιο αυτό, οι Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων και οι
Ειδικές Δυνάμεις ανασυγκροτούνται και υπό την νέα Διοίκηση
Ειδικού Πολέμου όχι μόνο ενισχύουν τη διακλαδικότητα αλλά αποκτούν και ενότητα διοίκησης. Το νέο οργανωτικό σχήμα διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για ταχύτερη λήψη αποφάσεων, για
ταχύτερη έκδοση διαταγών και βεβαίως για αμεσότητα υλοποίησης. Και όλοι γνωρίζουμε την κεφαλαιώδη σημασία που διαδραματίζει το στοιχείο της ταχύτητας, ιδίως στον τομέα της εκτέλεσης ειδικών επιχειρήσεων.
Η νέα ΔΕΠ αποκτά επίσης αυτοδυναμία σε μέσα, επίγεια, αμφίβια και εναέρια. Επιπρόσθετα, επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακος με κοινές προμήθειες υλικού και μέσων, και προωθείται περαιτέρω η τυποποίηση της εκπαίδευσης και των διαδικασιών με
προφανή και θα τολμήσω να πω και πρωτοφανή οφέλη.
Το κυριότερο όμως είναι η υιοθέτηση κοινού πνεύματος μεταξύ των επίλεκτων στελεχών των τριών Κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων που θα αναλαμβάνουν την εκτέλεση ειδικών επιχειρήσεων. Αυτό το στοιχείο της κοινής επιχειρησιακής αντίληψης,
που σημαίνει διακλαδικό πνεύμα, κοινή κουλτούρα για τη φύση
της εκτελούμενης αποστολής, σιδερένια θέληση αλλά και ενι-

σχυμένη αλληλεγγύη επί του πεδίου, θα λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής ισχύος κατά τη μάχη και θα αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη της νίκης.
Υπό την νέα Διοίκηση Ειδικού Πολέμου, τα στελέχη των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως Κλάδου προέλευσης, θα νιώθουν ότι είναι τα μέλη της ίδιας, ενιαίας, σφυρηλατημένης με ιδρώτα διακλαδικής οικογένειας. Θα διέπονται από
μια αρραγή σχέση αλληλεγγύης και σύμπνοιας που θα εδράζεται πάνω στο θεμέλιο της επίτευξης της κοινής αποστολής. Και
αυτό είναι κάτι εύκολο να γίνει... ή καλύτερα είναι απολύτως φυσικό να γίνει. Γιατί μέσα στις φλέβες σας ρέει το ίδιο ελληνικό
αίμα... γιατί διακατέχεστε από την ίδια ατσάλινη θέληση.... γιατί
οι καρδιές των επίλεκτων στελεχών μας φλέγονται από το ιερό
μένος αυτού που θέλει να υπερασπιστεί με κάθε αναγκαία θυσία, ακόμα και την έσχατη, την Ελευθερία, την Τιμή και την Αξιοπρέπεια της Πατρίδας του.
Ευρισκόμενοι εδώ υπό το βλέμμα του Υποστρατήγου Χριστόδουλου Τσιγάντε, καλούμαστε όλοι να πράξουμε τα δέοντα ώστε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της νέας
οργανωτικής δομής ως προς τις διοικητικές διαδικασίες, την αναβάθμιση των υποδομών, αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού μας. Του το οφείλουμε, διότι υπήρξε άνδρας ηρωικός,
αλλά και πρωτοπόρος, άνθρωπος με όραμα που είχε το βλέμμα
του προσανατολισμένο στο μέλλον.
Η νέα Διοίκηση Ειδικού Πολέμου και οι υπ’ αυτήν Σχηματισμοί και
Μονάδες καλούνται να κρατήσουν ολοζώντανο τον θρύλο που περιβάλλει τις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων και τις Ειδικές Δυνάμεις
από τον καιρό του Ιερού Λόχου της Μέσης Ανατολής.
Η εμπιστοσύνη μου προς τα πρόσωπα και τις ικανότητές σας
είναι απόλυτη. Είμαι υπερήφανος για εσάς και απολύτως ικανοποιημένος για το έργο που επιτελείτε. Είστε η ακονισμένη αιχμή
των Ενόπλων μας Δυνάμεων, οι οποίες αποτελούν τον αδιαμφισβήτητο παράγοντα ισχύος της Ελλάδος.
Γι’ αυτό και σας προτρέπω να συνεχίσετε με ακόμα μεγαλύτερο ζήλο, αφοσίωση και ατσάλινη θέληση τη δύσκολη και απαιτητική αποστολή που εκτελείτε στις βουνοκορφές της ηπειρωτικής Ελλάδος, στα κύματα και τους βράχους του Αιγαίου και στα
ύψη των αιθέρων μας. Διότι πρέπει να είστε και πράγματι είστε παντού, στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα. Και οι πολεμικές σημαίες που απονεμήθηκαν σήμερα είμαι σίγουρος ότι
θα κυματίζουν πάντα ψηλά!.
Βλέποντας την καθαρή ματιά σας, είμαι απόλυτα βέβαιος πως
εφόσον χρειαστεί, θα κάνετε το «ΒΗΜΑ ΠΡΟΣΘΕΣ» κατά την
σπαρτιατική επιταγή, γράφοντας νέες λαμπρές σελίδες δόξας
στην Ιστορία του Έθνους!
Reverting to English...
The new Greek Special Warfare Command unifies the Greek
Special Operations Forces under a single command and provides interoperability, integrated control and optimal utilization of equipment and training. It is well known that the Hellenic Armed Forces promote bilateral and multilateral cooperation and contribute greatly to the common efforts to safeguard security and stability in our wider neighbourhood.
Greece has strong ties and excellent relations with almost all
countries in the Balkans, the East Mediterranean and beyond.
We prove that, time after time, as we train and exercise together with our friends, allies and partners. After all, the best
way to deal with common threats and challenges is through
cooperation. In this respect, the Hellenic Armed Forces will
fully support Greece’s key role as a pillar of peace and stability
in the region. We are fully committed to this noble cause and
will do whatever it takes and for as long as it takes.
Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ.
Στρατηγός Φλώρος Κωνσταντίνος, Α/ΓΕΕΘΑ

μας. Στην τελετή παρέστησαν εκπρόσωποι της
Προεδρίας, του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης,
του ΓΕΕΘΑ, των ΓΕ των Κλάδων, της Περιφέρειας, των όμορων δήμων και άλλων σωματείων (ΑΠΟΕΑ, ΠΣ ΠΕΣΜΑΡΙ). Επί πλέον οι Πρέσβεις και ΑΚΑΜ των χωρών της Κοινοπολιτείας
και άλλων Συμμαχικών Χωρών.

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΕΣ/ΔΕΔ

Π

(ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ)

ιστοί στο χρέος μας, συγκεντρωθήκαμε, όπως κάθε χρόνο, στον ιερό αυτό χώρο για να αποτίσουμε φόρο τιμής σε εκείνους τους άριστους πολεμιστές, ταγούς του «Η ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ» που προσέφεραν το υπέρτατο αγαθό, τη ζωή τους, «πιστοί τοις κείνων ρήμασι», «Υπέρ
Πατρίδος».
Συγκεντρωθήκαμε εδώ για να καταθέσουμε την ευγνωμοσύνη μας στις
οικογένειες που γαλούχησαν ήρωες και τους αφιέρωσαν στην Πατρίδα
μας, την Ελλάδα, μία χώρα υπερήφανη και γενναία, κοιτίδα του παγκόσμιου πολιτισμού.
Βρεθήκαμε εδώ για να μνημονεύσουμε αυτούς που δημιούργησαν το
θρύλο του Έλληνα ΛΟΚατζή και το πνεύμα των Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων, οι ηρωικές πράξεις και τα κατορθώματα των οποίων τους κατέστησαν ιστορικούς συνεχιστές της καταδρομικής ψυχής του Έλληνα, από τον
Δούρειο Ίππο του Οδυσσέα ως και τις επιχειρήσεις των Μονάδων Καταδρομών στην Κύπρο μας.
Ήρωες Ιερολοχίτες και Καταδρομείς,
Στρέψτε το βλέμμα σας από ψηλά στους άξιους συνεχιστές σας, τους άνδρες των Ειδικών Δυνάμεων – Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων. Είναι η νέα
γενιά μαχητών, κοινωνοί των αξιών σας, πρόθυμοι και δυναμικοί, με μέγιστη
σωματική και ψυχική αντοχή, μαχητικό φρόνημα και στρατιωτική συνείδηση,
το καλύτερο εχέγγυο για την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής μας. Με την
απόλυτη πειθαρχία και το υψηλό ηθικό τους θέτουν σύγχρονα πρότυπα και
έχουν καταστήσει επάξια εαυτούς πρεσβευτές των Ενόπλων Δυνάμεων και
του Στρατού Ξηράς, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, όπου έχουν
κερδίσει την εκτίμηση και το σεβασμό φίλων και συμμάχων.
Αθάνατοι Ήρωες,
Σας ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες σας προς την Πατρίδα και το Έθνος.
Πέσατε αγωνιζόμενοι, δείχνοντάς μας το δρόμο του καθήκοντος, της
τιμής και του χρέους.
Είστε η πηγή από την οποία αντλούμε έμπνευση, θάρρος, τόλμη και δύναμη.
Να είστε σίγουροι ότι προετοιμαζόμαστε με συνέπεια, υπομονή και επιμονή, με σκληρή και ρεαλιστική εκπαίδευση και δηλώνουμε έτοιμοι ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ για την Πατρίδα.
Όπως εσείς μας διδάξατε, δεν θα διστάσουμε μπροστά στο «ακατόρθωτο», αλλά, αποδεχόμενοι τον κίνδυνο και το όποιο προσωπικό κόστος,
είμαστε έτοιμοι να πράξουμε την υπέρτατη θυσία, βάζοντας το «εμείς»
μπροστά από το «εγώ». Πάντα λίγοι εναντίον των πολλών, χωρίς να πτοηθούμε από τους αριθμούς ή την όποια υπεροπλία του αντιπάλου. Υποκλινόμαστε ευλαβικά μπροστά σας υποσχόμενοι ότι, με τις παρακαταθήκες που μας κληροδοτήσατε, θα διατηρήσουμε ακέραια τα ιδανικά για το
μεγαλείο της Πατρίδας.
Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό, να επικαλεστώ τα λόγια του ιδρυτή
των ΛΟΚ, Υπτγου Ανδρέα Καλίνσκη:
«Κι 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! Με πίστη και πείσμα….. Η Νίκη θα
είναι πάντα δική μας… Γιατί όσο δυνατοί και αν είναι οι εχθροί της Ελλάδας, όσο μεγάλοι και αν είναι, η Ελλάδα είναι πιο δυνατή και πιο μεγάλη».
Κύριε Υπουργέ,
Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια για το προσωπικό των Ειδικών Δυνάμεων
και το έργο που επιτελούν, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι οι άνδρες
και οι γυναίκες των Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων – Δυνάμεων Ειδικών
Επιχειρήσεων, με Φάρο τις αξίες των πρώτων Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, θα συνεχίσουν την ιστορική τους διαδρομή και αξιοποιώντας πλήρως τη σημαντική υλικοτεχνική υποδομή που τους παρέχει η Πολιτεία, αποτελούν και θα αποτελούν εγγυητή του αισθήματος ασφάλειας του ελληνικού λαού και είναι έτοιμοι και ικανοί να υπερασπιστούν την εδαφική
ακεραιότητα και εθνική ανεξαρτησία της Πατρίδας μας, επιφέροντας βαρύτατο κόστος σε όποιον τολμήσει να μας αγγίξει.
Σας ευχαριστώ θερμά!
Υποστράτηγος Καπραβέλος Πάρις
Διευθυντής ΓΕΣ/ΔΕΔ
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ
• Ετήσια συνεστίαση 2022
o	
Έχει δεσμευθεί ως ημερομηνία η 13η Φεβ 22 (Κυριακή
μεσημέρι, αρχικά στη ΛΑΕΔ ελλείψει άλλης διαθέσιμης
ημερομηνίας εκεί, χωρίς να υπάρχει όμως δέσμευση για
εύρεση άλλου κατάλληλου χώρου ή χρόνου).
o	
Αναμένεται η κυβερνητική οδηγία που θα σχετίζεται με
τα μέτρα κατά την συγκεκριμένη περίοδο και την όλη
επιδημιολογική κατάσταση, σε συνάρτηση και με τους
περιορισμούς αναφορικά με τον εμβολιασμό.
o	
Εκτιμάται ότι λόγω περιορισμών (διαθεσιμότητα, χώρος,
συνθήκες διασποράς στους χώρους) η συνεστίαση δεν θα
λάβει χώρα, τουλάχιστον στις αρχές του έτους. Η κατάσταση θα επανεκτιμάται διαρκώς με ανάλογη ενημέρωση.
• Ετήσια Γενική Συνέλευση 2022 (Πρόσκληση και εναλλακτικές).
o	
Προγραμματίζεται καλώς εχουσών των συνθηκών
σχετικά με την COVID-19 για την 13η ή εναλλακτικά την 20η Μαρτίου 2022 σε αίθουσα της ΕΑΑΣ/
Χαριλάου Τρικούπη 18Α (σύμφωνα με τις προβλέψεις
καταστατικού, το εορτολόγιο κλπ.).
o Θέματα ημερησίας διατάξεως:
 
Εξέταση απαρτίας - Εκλογή Οργάνων ΓΣ (Πρόεδρος-Γραμματέας - Εφορευτική επιτροπή).
 
Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021.
 
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχειρίσεως έτους 2021.

 
Ανάλυση και έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2022.
 Λοιπά θέματα.
o	
Αναμένεται η κυβερνητική απόφαση που θα σχετίζεται
με την όλη επιδημιολογική κατάσταση την συγκεκριμένη περίοδο προ και μέχρι την ΓΣ και τα τυχόν περιοριστικά μέτρα. Σε κάθε περίπτωση αναμένονται οδηγίες από
την Περιφέρεια Αττικής και τον αρμόδιο φορέα σχετικά με
τις συνελεύσεις.
o	
Σε περίπτωση ρητής απαγόρευσης θα εκτιμηθεί εκ
νέου η κατάσταση.
o	
Σε περίπτωση μερικής χαλαρώσεως των μέτρων
περί συγκεντρώσεων σε κλειστούς χώρους κλπ, η ΓΣ
θα πραγματοποιηθεί και θα ενεργοποιηθούν όλες οι
προβλεπόμενες από το καταστατικό και την ερμηνεία
του διαδικασίες, με τα αναφερθέντα θέματα ημερησίας διατάξεως, με την παρακάτω διαδικασία και παραδοχές:
 Ελάχιστος αριθμός παρόντων:
 Πρόεδρος ΓΣ, γραμματέας.
 Μέλη ΔΣ και Ελεγκτικής Επιτροπής.
 
Σχετική ενημέρωση θα αποσταλεί ηλεκτρονικά ή εγγράφως.
 Λοιπά, όπως η συνήθης διαδικασία.
ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΑΙ
ΜΕ E-MAIL.
Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
Πρόεδρος ΔΣ

Λ Ε Ι ΤΟΥ Ρ Γ Ι Α Γ ΡΑΦ Ε Ι Ω Ν Λ Ε Σ Χ Η Σ
• Για όσο διάστημα ισχύει η παρούσα ή οποιαδήποτε πέραν του συνήθους κατάσταση μέτρων η λειτουργία των γραφείων με
φυσική παρουσία θα γίνεται ως εξής:
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 10.00 ΕΩΣ 12.00.
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 17.00-19.00.
Υπενθυμίζουμε την τήρηση των μέτρων ασφαλείας για χρήση μάσκας στο χώρο των γραφείων.
• Λόγω των διαρκώς μεταβαλλομένων υγειονομικών συνθηκών θα ενημερώνεσθε ηλεκτρονικά για τον τρόπο λειτουργίας γραφείων κλπ. Ανακοινώσεις γίνονται επίσης στην σελίδα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/
groups/187276824943544/ και την ιστοσελίδα της Λέσχης http://lki.gr/index.html .
• Προς διευκόλυνση των μελών μας:
Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΔΟΣΟΛΗΨΙΕΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
(1) ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΗΣ,
ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ -----, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΛΠ). ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: Τράπεζα Πειραιώς, IBAN GR 4701719010006901128799019 .
(2) ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΖΗΤΗΜΑ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ:
(Α) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: gengrammateasleschis@gmail.com
(Β) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ:
1/ ΤΑΜΙΑ: 6947547378, 2/ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: 6974667760, 3/ ΠΡΟΕΔΡΟ: 6932601616.

Δημοσιεύονται ονόματα μελών και μη μελών
της Λέσχης μας, έχοντας την πεποίθηση ότι η οικογένεια των καταδρομών είναι μία. Ενδέχεται να απουσιάζουν ονόματα, αλλά δυστυχώς
δεν ενημερωνόμαστε για όλα τα δυσάρεστα συμβάντα. Τα ονόματα (από Δεκέμβριο 2020) μνημονεύονται χρονολογικά και, επί πλέον, συγκεντρωτικά 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».
† Υπτγος Καρολίδης Κωνσταντίνος
† Ταξχος ΠΔ Τζουνάκος Στυλιανός
† Σχης Πισιώτης Κωνσταντίνος
† Υπλγός Νάνος Σπυρίδων
† Υπλγός Κορέλης Νικόλαος
† Ανχης Ασημάκης Βασίλειος
† ΚΔ Μπράτης Ζήσιμος
† Ταξχος Τζούμας Γρηγόριος
† Ιερολοχίτης Καρασούλης Γεώργιος
† Σχης Καπροϊτης Γεώργιος
† Τχης Μανωλάκης Στυλιανός
† Αντγος Μαζαράκης-Αινιάν Ιωάννης
† Ανχης Κίτσιος Μιχαήλ
† Ανθστής Καραπατάκης Νικόλαος
† Υπτγος Παπανέστορας Δημήτριος
† Ταξχος Γούδας Χαράλαμπος
† Υπτγος Μεγαδούκας Κωνσταντίνος
† Υπτγος Βάθης Μελέτιος
† Υπτγος Τσουμελέκας Χρήστος
† Παπαδοπούλου-Ραψομανίκη Αναστασία
† ΚΔ Σαμούρκας Αργύρης (Α’ ΜΚ 1974)
† Υπτγος Δάφνης Ιωάννης
† Ιερολοχίτης Λιναρδής Γεώργιος
† Εφ. Υπλγός Αγόρου Κωνσταντίνος
† Αντγος Λαυρεντάκης Δημήτριος
† Σχης Βάιος Σπυρίδων
† Αντγος Καλοχριστιανάκης Γεώργιος
† Υπτγος Σβώλης Γεώργιος
Με βαθύτατο σεβασμό,
Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Η

τελευταία λειτουργία στην Αγιά Σοφιά έγινε την Τρίτη 29 Μαΐου 1453 και μετά η Πόλη αλώθηκε. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε οι περισσότεροι από εμάς. Ωστόσο, κάνουμε λάθος,
αφού, μέσα στην Τουρκοκρατία και αφού είχε ιδρυθεί το πρώτο ελληνικό κράτος, βρέθηκε ένας τολμηρός παπάς, τον Ιανουάριο του 1919,
κατάφερε να την λειτουργήσει…
Η τελευταία λειτουργία στην Αγιά Σοφιά, λοιπόν, έγινε στις 19 Ιανουαρίου του 1919, από τον παπά Λευτέρη Νουφράκη (1872-1941)
από τις Αλώνες Ρεθύμνου.
O παπα Λευτέρης υπηρετούσε ως στρατιωτικός ιερέας στη Β΄ Ελληνική Μεραρχία, τη μία από τις δύο Μεραρχίες που συμμετείχαν στις
αρχές του 1919 στο «συμμαχικό» εκστρατευτικό σώμα στην Ουκρανία.
Την ιστορία του διέσωσε ο Αντώνης Στιβακτάκης, όπως την άκουσε
από τον παππού του, ο οποίος υπηρετούσε στην ίδια μεραρχία.
«Τον Ιανουάριο του 1919 δύο ελληνικές μεραρχίες, που είχαν σταλεί στην εκστρατεία της Κριμαίας, στάθμευσαν στην Κωνσταντινούπολη. Την εποχή εκείνη, ύστερα από το τέλος του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου, η Βασιλεύουσα βρισκόταν υπό «συμμαχική επικυριαρχία».
Ο πατήρ Λευτέρης Νουφράκης υπηρετούσε στην Β’ Ελληνική Μεραρχία. Όπως εκμυστηρεύτηκε στους συντρόφους του «το όνειρό του ήταν να ακουστεί ο λόγος του Θεού και πάλι στην Αγία Σοφία».
Την εποχή εκείνη η εκκλησία λειτουργούσε ως τζαμί και 4 άλλοι στρατιωτικοί Φραντζής, Λιαρομάτης, Σταματίου και Νικολάου επεσήμαναν στον ιερέα πως μια λειτουργία θα προκαλούσε τους Τούρκους. Όμως ο παπα-Λευτέρης έχει πάρει την απόφασή του, ήταν αποφασιστικός και κατηγορηματικός!
Μπροστά στην επιμονή του Παπά-Λευτέρη οι τέσσερις άλλαξαν γνώμη. Έτσι, η παρέα των Ελλήνων αξιωματικών με επικεφαλής τον παπα Λευτέρη, μαζί με τον ταξίαρχο Φραντζή, τον ταγματάρχη Λιαρομάτη, τον
λοχαγό Σταματίου και τον υπολοχαγό Νικολάου συμφώνησαν να βγουν στην Πόλη και να λειτουργήσουν
στην Αγιά Σοφιά, η οποία ήταν ακόμη τζαμί…
Με την βοήθεια ενός Ρωμιού βαρκάρη κατέβηκαν από το πλοίο που μετέφερε την μεραρχία τους και βρέθηκαν στην εκκλησία. Στον χώρο που βρισκόταν η Αγία Τράπεζα ο Παπά-Λευτέρης τοποθέτησε ένα μικρό
τραπεζάκι. Βάζει το πετραχήλι του και αρχίζει την λειτουργία με ψάλτη τον ταγματάρχη Λιαρομάτη. Χρέη νεωκόρου εκτελεί ο υπολοχαγός Νικολάου.
Η εκκλησία σιγά-σιγά γεμίζει από μουσουλμάνους που έχουν έρθει για την δική τους προσευχή.
Όπως εκμυστηρεύτηκαν στη συνέχεια ορισμένοι από τους πρωταγωνιστές «οι Τούρκοι μας έβλεπαν χωρίς
να ξέρουν πώς να αντιδράσουν, αφού αυτό που συνέβαινε ήταν κάτι περισσότερο από απίστευτο για αυ-

ΠΗΓΗ: https://www.ekklisiaonline.gr/ekklisiaonline/i-teleftea-litourgia-stin-agia-sofia/
τούς!». Οι 4 αξιωματικοί κοινωνούν και γίνεται η απόλυση.
Η Θεία Λειτουργία στην Αγια-Σοφιά έχει ολοκληρωθεί.
Ένα όνειρο δεκάδων γενεών Ελλήνων έχει γίνει πραγματικότητα. Ο παπα-Νουφράκης και οι τέσσερις αξιωματικοί είναι έτοιμοι να αποχωρήσουν και να επιστρέψουν στο πλοίο.
Η Εκκλησία όμως είναι γεμάτη Τούρκους, οι οποίοι έχουν αρχίσει να γίνονται άγριοι, επιθετικοί, συνειδητοποιώντας τι ακριβώς είχε συμβεί… Η ζωή τους κινδυνεύει άμεσα. Όμως δε διστάζουν, πλησιάζει ο ένας τον
άλλο, γίνονται «ένα σώμα», μια γροθιά και προχωρούν προς την έξοδο.
Οι Τούρκοι είναι έτοιμοι να τους επιτεθούν, όταν ένας Τούρκος αξιωματούχος παρουσιάζεται με την ακολουθία του και τους λέει: «Ντουρούν χέμεν….» (Αφήστε τους να περάσουν).
Το είπε με μίσος. Θα ήθελε να βάψει τα χέρια του στο αίμα τους, όμως, εκείνη την στιγμή, έτσι έπρεπε να
γίνει. Αυτό επέβαλαν τα συμφέροντα της πατρίδας του. Δεν ήταν χρήσιμο γι’ αυτούς να σκοτώσουν τώρα πέντε Ρωμιούς αξιωματικούς μέσα στην Αγιά-Σοφιά.
Δεν ξεχνά ο Τούρκος αξιωματούχος ότι στ’ ανοιχτά της Πόλης βρίσκονται δύο ετοιμοπόλεμες Ελληνικές
Μεραρχίες κι ακόμη ότι η Κωνσταντινούπολη βρίσκεται ουσιαστικά υπό την επικυριαρχία των νικητών του Α’
Παγκοσμίου Πολέμου στους οποίους βέβαια δεν συμπεριλαμβάνονται οι Τούρκοι.
Στο άκουσμα αυτών των λόγων οι Τούρκοι υποχωρούν. Ο παπα-Νουφράκης και οι άλλοι αξιωματικοί βγαίνουν από την Αγιά-Σοφιά και κατευθύνονται προς την προκυμαία, όπου τους περιμένει η βάρκα.
Ένας μεγαλόσωμος Τούρκος τους ακολουθεί, σηκώνει ένα ξύλο και ορμά για να χτυπήσει τον παπαΝουφράκη. Διαισθάνεται, ξέρει ότι αυτός ο παπάς είναι ο εμπνευστής, ο δημιουργός αυτού του γεγονότος.
Ο ηρωικός παπάς σκύβει για να προφυλαχθεί, αλλά ο Τούρκος καταφέρνει και τον χτυπά στον ώμο.
Λυγίζει το σώμα του από τον αβάσταχτο πόνο, όμως μαζεύει τις δυνάμεις του, ανασηκώνεται και συνεχίζει να προχωρεί. Στο μεταξύ ο ταγματάρχης Λιαρομάτης και ο λοχαγός Σταματίου αφοπλίζουν τον Τούρκο,
που είναι έτοιμος για να δώσει το πιο δυνατό κι ίσως το τελειωτικό χτύπημα στον παπά. Ήδη, πλησιάζουν
στην βάρκα. Μπαίνουν όλοι μέσα. Ο Κοσμάς μαζεύει τα σχοινιά και αρχίζει γρήγορα να κωπηλατεί. Σε λίγο
βρίσκονται πάνω στο Ελληνικό πολεμικό πλοίο ασφαλείς και θριαμβευτές.
Ακολούθησε διπλωματικό επεισόδιο και οι «σύμμαχοι» διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον πρωθυπουργό
Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος αναγκάστηκε να επιπλήξει τον παπα-Λευτέρη Νουφράκη.
Όμως κρυφά επικοινώνησε μαζί του και επαίνεσε και συνεχάρη τον πατριώτη ιερέα, που «έστω και για λίγη
ώρα ζωντάνεψε μέσα στην Αγια-Σοφιά τα πιο ιερά όνειρα του Έθνους μας».
Αυτό ήταν σε γενικές γραμμές το ιστορικό της Θείας Λειτουργίας που έγινε ύστερα από 446 χρόνια στην
Αγιά-Σοφιά από τον ηρωικό παπα-Λευτέρη Νουφράκη.
Ο Παπά Λευτέρης Νουφράκης πέθανε στην Αθήνα στις 5/8/41 στους Αμπελοκήπους ύστερα από κρυοπαγήματα που υπέστη στην Αλβανία, όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος και πήγε εθελοντής, ενώ είχε βγει στην σύνταξη!
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

«ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ» ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ - ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

«ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ» ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ - ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ

«ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ» ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ - ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΟ - ΜΝΗΜΟΝΙΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ - ΜΝΗΜΟΝΙΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ - ΜΝΗΜΟΝΙΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο

ι υπογράφοντες το παρόν, συλλογικοί φορείς των Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων, «Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών/1979», «Σύνδεσμος Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Μακεδονίας/1984» και «Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Ρόδου/1997», αναγραφόμενοι περαιτέρω ως ΛΚΙ, ΣΚΙΜ και
ΣΕΚΚΙΡ, υπογράφουν σήμερα, υπό συνθήκες μίας πρωτόγνωρης κρίσης για τα ελληνικά και διεθνή δεδομένα, την παρούσα συμφωνία αδελφοποίησης, συμβολίζοντας την ενότητα του Ελληνισμού και
την απόφασή μας να συνεχίσουμε να δρούμε χάριν του συμφέροντος της πατρίδας κι όλης της κοινωνίας.
Η απαιτητική εκπαίδευση κι οι δύσκολες συνθήκες κατά την διάρκεια της υπό τα όπλα υπηρεσίας μας, ακόνισαν το πνεύμα και γαλβάνισαν το σώμα και την ψυχή μας προς ένα αντικειμενικό σκοπό, την
διατήρηση της ακεραιότητας της Πατρίδας υπό συνθήκες κρίσεως
και οποιεσδήποτε συνθήκες επιχειρήσεων ή πολέμου και την κοινωνική εθελοντική προσφορά υπό συνθήκες ειρήνης, ποτίζοντας το Είναι μας με τις αξίες κι αρετές του γένους μας.
Σεβόμενοι τον Όρκο μας, τη Σημαία και το Σύνταγμα, τις οργανωτικές δομές κι ιδιαιτερότητές μας, δηλώνουμε ότι η κοινή μήτρα της
καταγωγής και των αξιών μας, ο σεβασμός, η αλληλεγγύη, ο ενεργός εθελοντισμός και η διατήρηση της μαχητικής ικανότητας του συνόλου των μελών μας, αποτελούν τις θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας μας προς όφελος της Πατρίδας.
Η γενική αυτή συμφωνία δημιουργεί τις προϋποθέσεις, για την
καλλιέργεια στενών δεσμών κι αποτελεί τη βάση για περαιτέρω συνεργασία μέσω κοινών δραστηριοτήτων και καλλιέργειας των αρχών πάνω στις οποίες στηρίζεται το ΠΝΕΥΜΑ των Ειδικών Δυνάμεων. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ αποτελεί συνέχεια και οδηγό
για αυτό το διακλαδικό πνεύμα.
Η συμφωνία θέτει τις βάσεις δημιουργίας «συντονιστικού οργάνου» του οποίου η μορφή, η σύνθεση και οι αρμοδιότητες θα καθορισθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Οι αρμοδιότητές του, εκτός της
«εσωτερικής συνεργασίας» θα επεκτείνονται στις επαφές και σχέσεις με κρατικούς φορείς και τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Η συμφωνία προϋποθέτει την αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων ενός εκάστου των συμβαλλομένων, την εν γένει αποδοχή των καταστατικών τους κι επί πλέον δίνει την δυνατότητα αναθέσεως, μετά
από κοινή απόφαση, σε οποιοδήποτε από τα μέρη ανάλογα με την
κύρια εξειδίκευση, γεωγραφική ιδιαιτερότητα και πρακτική, της αναλήψεως του συντονισμού δραστηριοτήτων και εκπαιδεύσεων σε όλο το φάσμα κοινών και μη κοινών πεδίων, σύμφωνα με τις αποφάσεις του συντονιστικού οργάνου.
Γίνεται η «αδελφοποίηση» αυτή:
•Θ
 εωρώντας απαραίτητη την “καλή τη πίστει” συνεργασία όλων,
με σεβασμό στη οργανωτική διαφορετικότητα των σωματείωνμελών που συμμετέχουν μέσα σε ένα πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης,
• Α ναγνωρίζοντας την ανάγκη προώθησης από όλα τα μέρη, αξιών
όπως ο Σεβασμός και η Τήρηση των Νόμων και των Ψηφισμάτων
του Κράτους, η Δημοκρατία, η Ισότητα και η Νομιμότητα σε όλες
μας τις δραστηριότητες και την συνεργασία μας στο μέλλον,
•Θ
 εωρώντας απαραίτητη σε κάθε μας δράση ως σύνολο ή ξεχωριστά, τη διαφύλαξη της εικόνας των μελών που συμμετέχουν, καθώς και την προστασία από οποιεσδήποτε νομικές επιπλοκές όλων των συμμετεχόντων.
Αποτελεί μεγάλη μας τιμή, να ανακοινώσουμε την παραπάνω διενέργεια της «αδελφοποίησης» σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη
για την Πατρίδα. Αναλυτικές πληροφορίες θα δημοσιευθούν μετά
από την ολοκλήρωση και έγκριση της ατζέντας προγραμματισμού
και δράσεων μετά από σύσκεψη των προεδρείων.
Αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας τίθεται σε εφαρμογή από την ημέρα υπογραφής του και θα επανεξετάζεται από εκπροσώπους των
σωματείων-μελών, από τους οποίους θα συντάσσεται περιοδική έκθεση δραστηριοτήτων για την πρόοδο εφαρμογής του.
Η οντότητα που δημιουργείται με την παρούσα συμφωνία, ως
μη έχουσα πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια σωματειακή/συλλογική υπόσταση θα αποκαλείται «Συγκρότημα Σωματείων».
Θα έχει ως έμβλημα τον συνδυασμό των εμβλημάτων των Σωματείων και το έμβλημα του Ιερού Λόχου.

Η παρούσα αποτελεί επιπλέον κι ανοιχτή πρόσκληση και πρόταση προς όλα τα Σωματεία (στην Ελλάδα, Κύπρο και στο Εξωτερικό),
που διαπνέονται από το αθάνατο πνεύμα των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, για συμπόρευση και αναβαθμισμένη συνεργασία, προς
μεγιστοποίηση της ισχύος κι αποτελεσματικότητάς μας.
25 Οκτωβρίου 2021
Η Διασυλλογική Συντονιστική Ομάδα
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΚΙ
Ταξχος ε.α. Ιωάννης Τζιάκης
ΣΚΙΜ
Ανχης ε.α. Νικόλαος Σκιαδάς
ΣΕΚΚΙΡ
Εφ. Λχίας Βιτσέντζος Πανορμίτης

Ο

ι υπογράφοντες το παρόν, συλλογικοί φορείς «Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών» και «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πολεμιστών Εκστρατευτικών Σωμάτων Μέσης Ανατολής Ριμινιτών-Ιερολοχιτών (Ελ Αλαμέιν, Νήσοι Αιγαίου, Ρίμινι)», αναγραφόμενοι
περαιτέρω ως ΛΚΙ και ΠΣ ΠΕΣΜΑΡΙ, υπογράφουν σήμερα, υπό συνθήκες μίας πρωτόγνωρης κρίσης για τα ελληνικά και διεθνή δεδομένα, την παρούσα συμφωνία αδελφοποίησης, συμβολίζοντας την ενότητα του Ελληνισμού και την απόφασή μας να συνεχίσουμε να δρούμε
χάριν του συμφέροντος της πατρίδας κι όλης της κοινωνίας.
Η απαιτητική εκπαίδευση κι οι δύσκολες συνθήκες κατά την διάρκεια της υπό τα όπλα υπηρεσίας μας, ακόνισαν το πνεύμα και
γαλβάνισαν το σώμα και την ψυχή μας προς ένα αντικειμενικό σκοπό, την διατήρηση της ακεραιότητας της Πατρίδας υπό συνθήκες
κρίσεως και οποιεσδήποτε συνθήκες επιχειρήσεων ή πολέμου και
την κοινωνική εθελοντική προσφορά υπό συνθήκες ειρήνης, ποτίζοντας το Είναι μας με τις αξίες κι αρετές του γένους μας.
Σεβόμενοι τον Όρκο μας, τη Σημαία και το Σύνταγμα, τις οργανωτικές δομές κι ιδιαιτερότητές μας, δηλώνουμε ότι η κοινή μήτρα της
καταγωγής και των αξιών μας, ο σεβασμός, η αλληλεγγύη, ο ενεργός εθελοντισμός και η διατήρηση της μαχητικής ικανότητας του συνόλου των μελών μας, αποτελούν τις θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας μας προς όφελος της Πατρίδας.
Η γενική αυτή συμφωνία δημιουργεί τις προϋποθέσεις, για την
καλλιέργεια στενών δεσμών κι αποτελεί τη βάση για περαιτέρω
συνεργασία μέσω κοινών δραστηριοτήτων και καλλιέργειας των
αρχών πάνω στις οποίες στηρίζεται το ΠΝΕΥΜΑ των Ειδικών Δυνάμεων. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ αποτελεί συνέχεια και
οδηγό για αυτό το διακλαδικό πνεύμα.
Η συμφωνία θέτει τις βάσεις δημιουργίας «συντονιστικού οργάνου» του οποίου η μορφή, η σύνθεση και οι αρμοδιότητες θα καθορισθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Οι αρμοδιότητές του, εκτός της
«εσωτερικής συνεργασίας» θα επεκτείνονται στις επαφές και σχέσεις
με κρατικούς φορείς και τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Η συμφωνία προϋποθέτει την αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων ενός εκάστου των συμβαλλομένων, την εν γένει αποδοχή των καταστατικών τους κι επί πλέον δίνει την δυνατότητα αναθέσεως, μετά από κοινή απόφαση, σε οποιοδήποτε από τα μέρη ανάλογα με την κύρια εξειδίκευση, γεωγραφική ιδιαιτερότητα και πρακτική, της αναλήψεως του συντονισμού δραστηριοτήτων και εκπαιδεύσεων σε όλο
το φάσμα κοινών και μη κοινών πεδίων, σύμφωνα με τις αποφάσεις
του συντονιστικού οργάνου.
Γίνεται η «αδελφοποίηση» αυτή:
•Θ
 εωρώντας απαραίτητη την “καλή τη πίστει” συνεργασία όλων,
με σεβασμό στη οργανωτική διαφορετικότητα των σωματείωνμελών που συμμετέχουν μέσα σε ένα πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης,
•Α ναγνωρίζοντας την ανάγκη προώθησης από όλα τα μέρη, αξιών
όπως ο Σεβασμός και η Τήρηση των Νόμων και των Ψηφισμάτων
του Κράτους, η Δημοκρατία, η Ισότητα και η Νομιμότητα σε όλες
μας τις δραστηριότητες και την συνεργασία μας στο μέλλον,
•Θ
 εωρώντας απαραίτητη σε κάθε μας δράση ως σύνολο ή ξεχωριστά, τη διαφύλαξη της εικόνας των μελών που συμμετέχουν,
καθώς και την προστασία από οποιεσδήποτε νομικές επιπλοκές
όλων των συμμετεχόντων.
Αποτελεί μεγάλη μας τιμή, να ανακοινώσουμε την παραπάνω διενέργεια της «αδελφοποίησης» σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη
για την Πατρίδα. Αναλυτικές πληροφορίες θα δημοσιευθούν μετά
από την ολοκλήρωση και έγκριση της ατζέντας προγραμματισμού
και δράσεων μετά από σύσκεψη των προεδρείων.
Αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας τίθεται σε εφαρμογή από την ημέρα υπογραφής του και θα επανεξετάζεται από εκπροσώπους
των σωματείων-μελών, από τους οποίους θα συντάσσεται περιοδική έκθεση δραστηριοτήτων για την πρόοδο εφαρμογής του.
Η οντότητα που δημιουργείται με την παρούσα συμφωνία, ως μη
έχουσα πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια σωματειακή/
συλλογική υπόσταση θα αποκαλείται «Συγκρότημα Σωματείων».
Θα έχει ως έμβλημα τον συνδυασμό των εμβλημάτων των Σωματείων και το έμβλημα του Ιερού Λόχου.

Η παρούσα αποτελεί επιπλέον κι ανοιχτή πρόσκληση και πρόταση προς όλα τα Σωματεία (στην Ελλάδα, Κύπρο και στο Εξωτερικό), που διαπνέονται από το αθάνατο πνεύμα των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, για συμπόρευση και αναβαθμισμένη συνεργασία, προς μεγιστοποίηση της ισχύος κι αποτελεσματικότητάς μας.
20 Νοεμβρίου 2021
Η Διασυλλογική Συντονιστική Ομάδα
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΚΙ
Ταξχος ε.α. Ιωάννης Τζιάκης
ΠΣ ΠΕΣΜΑΡΙ
Μονογυιός Γεώργιος

Ο

ι υπογράφοντες το παρόν, συλλογικοί φορείς των Πανεθνικών Ειδικών Δυνάμεων, «Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών», «Παγκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων» και «Ελληνοκυπριακός Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων Αγγλίας», αναγραφόμενοι περαιτέρω ως
ΛΚΙ, ΠΣΕΚ και ΕΣΕΚΑ, υπογράφουν σήμερα, υπό συνθήκες μίας πρωτόγνωρης κρίσης για τα εθνικά και διεθνή δεδομένα, την παρούσα συμφωνία αδελφοποίησης, συμβολίζοντας την ενότητα του Ελληνισμού και την απόφασή μας να συνεχίσουμε να δρούμε χάριν του συμφέροντος του έθνους, της
πατρίδας κι όλης της κοινωνίας.
Η απαιτητική εκπαίδευση κι οι δύσκολες συνθήκες κατά την διάρκεια της
υπό τα όπλα υπηρεσίας μας, ακόνισαν το πνεύμα και γαλβάνισαν το σώμα
και την ψυχή μας προς ένα αντικειμενικό σκοπό, την διατήρηση της ακεραιότητας της Πατρίδας υπό συνθήκες κρίσεως και οποιεσδήποτε συνθήκες επιχειρήσεων ή πολέμου και την κοινωνική εθελοντική προσφορά υπό συνθήκες ειρήνης, ποτίζοντας το Είναι μας με τις αξίες κι αρετές του γένους μας.
Σεβόμενοι τον Όρκο μας, τη Σημαία και το Σύνταγμα, τις οργανωτικές δομές και τοπικές ιδιαιτερότητές μας, δηλώνουμε ότι η κοινή μήτρα της καταγωγής και των αξιών μας, ο σεβασμός, η αλληλεγγύη, ο ενεργός εθελοντισμός
και η διατήρηση της μαχητικής ικανότητας του συνόλου των μελών μας, αποτελούν τις θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας μας προς όφελος της Πατρίδας.
Η γενική αυτή συμφωνία δημιουργεί τις προϋποθέσεις, για την καλλιέργεια στενών δεσμών κι αποτελεί τη βάση για περαιτέρω συνεργασία μέσω
κοινών δραστηριοτήτων και καλλιέργειας των αρχών πάνω στις οποίες στηρίζεται το ΠΝΕΥΜΑ των Δυνάμεων Καταδρομών, των Ειδικών Δυνάμεων
και των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
αποτελεί συνέχεια και οδηγό για αυτό το διακλαδικό πνεύμα.
Η συμφωνία θέτει τις βάσεις δημιουργίας «συντονιστικού οργάνου» του
οποίου η μορφή, η σύνθεση και οι αρμοδιότητες θα καθορισθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Οι αρμοδιότητές του, εκτός της «εσωτερικής συνεργασίας»
θα επεκτείνονται στις επαφές και σχέσεις με κρατικούς φορείς και τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Η συμφωνία προϋποθέτει την αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων ενός εκάστου των συμβαλλομένων, την εν γένει αποδοχή των καταστατικών τους κι
επί πλέον δίνει την δυνατότητα αναθέσεως, μετά από κοινή απόφαση, σε οποιοδήποτε από τα μέρη ανάλογα με την κύρια εξειδίκευση, γεωγραφική ιδιαιτερότητα και πρακτική, της αναλήψεως του συντονισμού δραστηριοτήτων και εκπαιδεύσεων σε όλο το φάσμα κοινών και μη κοινών πεδίων, σύμφωνα με τις αποφάσεις του συντονιστικού οργάνου.
Γίνεται η «αδελφοποίηση» αυτή:
• Θεωρώντας απαραίτητη την “καλή τη πίστει” συνεργασία όλων, με σεβασμό στη οργανωτική διαφορετικότητα των σωματείων-μελών που συμμετέχουν μέσα σε ένα πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης,
• Αναγνωρίζοντας την ανάγκη προώθησης από όλα τα μέρη, αξιών όπως ο
Σεβασμός και η Τήρηση των Νόμων και των Ψηφισμάτων του Κράτους, η
Δημοκρατία, η Ισότητα και η Νομιμότητα σε όλες μας τις δραστηριότητες
και την συνεργασία μας στο μέλλον,
•Θεωρώντας απαραίτητη σε κάθε μας δράση ως σύνολο ή ξεχωριστά, τη
διαφύλαξη της εικόνας των μελών που συμμετέχουν, καθώς και την προστασία από οποιεσδήποτε νομικές επιπλοκές όλων των συμμετεχόντων.
Αποτελεί μεγάλη μας τιμή, να ανακοινώσουμε την παραπάνω διενέργεια
της «αδελφοποίησης» σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για το Έθνος. Αναλυτικές πληροφορίες θα δημοσιευθούν μετά από την ολοκλήρωση και έγκριση της ατζέντας προγραμματισμού και δράσεων μετά από σύσκεψη των
προεδρείων.
Αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας τίθεται σε εφαρμογή από την ημέρα υπογραφής του και θα επανεξετάζεται από εκπροσώπους των σωματείωνμελών, από τους οποίους θα συντάσσεται περιοδική έκθεση δραστηριοτήτων
για την πρόοδο εφαρμογής του.
Η οντότητα που δημιουργείται με την παρούσα συμφωνία, ως μη έχουσα
πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια σωματειακή/συλλογική υπόσταση θα αποκαλείται «Συγκρότημα Σωματείων».
Θα έχει ως έμβλημα τον συνδυασμό των εμβλημάτων των Σωματείων και
το έμβλημα του Ιερού Λόχου.

Η παρούσα αποτελεί επιπλέον κι ανοιχτή πρόσκληση και πρόταση προς όλα τα Σωματεία (στην Ελλάδα, Κύπρο και στο Εξωτερικό), που διαπνέονται
από το αθάνατο πνεύμα των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, για συμπόρευση και αναβαθμισμένη συνεργασία, προς μεγιστοποίηση της ισχύος κι αποτελεσματικότητάς μας.
16 Νοεμβρίου 2021
Η Διασυλλογική Συντονιστική Ομάδα
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΚΙ
Ταξχος ε.α. Ιωάννης Τζιάκης
ΠΣΕΚ
Ματθαίος Οικονομίδης
ΕΣΕΚΑ
Σώτος Πολιτάκης
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

ΕΝ Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Μ Ε Λ Ω Ν
ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΛΕΣΧΗΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΔΕΣΣΗΣ (1919-1984)

(Επαναδημοσιεύεται επικαιροποιημένη, μετά
από την αρχική αποστολή τον Ιούλιο 2020)

Μ

ε αυτή την επιστολή επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε ότι από 11 Απριλίου 2021, μετά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα κατά την ετήσια Γενική
Συνέλευση, η σύνθεση του ΔΣ της Λέσχης έχει όπως παρακάτω:
Πρόεδρος: Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Ταξίαρχος ε.α. Κορδάτος Γεώργιος
Γεν. Γραμματέας: Αντισυνταγματάρχης ε.α. Κομπόρης Πέτρος
Ταμίας: Συνταγματάρχης ε.α. Γατσούλης Ευάγγελος
Μέλος: Αντισυνταγματάρχης ε.α. Πεππές Δημήτριος
Μέλος: Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Φιλόσοφος Γεώργιος
Μέλος: Έφεδρος Λοχίας Παπαδάκης Ιωάννης.
Επειδή έχετε ικανό διάστημα να επικοινωνήσετε ή να
έλθετε σε οποιαδήποτε επαφή με την Λέσχη, σας ενημερώνουμε ότι η διεύθυνση των γραφείων της είναι:
«Μαυρομιχάλη 15, ΤΚ 10679, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 2103235907,
2103213534, FAX 2103213534, e-mail: info.contactlki@
gmail.com». Παρακαλούμε όπως του λοιπού τυχόν αλληλογραφία να αποστέλλεται στην ως άνω νέα διεύθυνση.
Επιθυμούμε στα πλαίσια της γενικής και ειδικής ενημερώσεως να σας γνωρίσουμε ότι βάσει κειμένης νομοθεσίας, αλλά και των προβλέψεων του καταστατικού σχετικά
με τα μέλη και τις υποχρεώσεις τους, ότι σε περιπτώσεις
μη εκπληρώσεως οικονομικών υποχρεώσεων, εν προκειμένω της ετήσιας συνδρομής ή οποία έχει μειωθεί σε 25€,
επέρχεται, η χωρίς άλλη ειδική διαδικασία, διαγραφή από
το Μητρώο των μελών. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης
νομοθεσίας και του καταστατικού της είναι για την Λέσχη
θέμα ουσιωδέστατο.
Επειδή το ΔΣ κατανοεί τις δύσκολες συνθήκες αλλά και
αναγνωρίζει την πιθανότητα ενδεχόμενης αμέλειας στο θέμα της οικονομικής τακτοποίησης, επικοινωνούμε με τα μέλη μας για την άμεση και εμπεριστατωμένη ενημέρωσή σας
για την άρση της παρουσιαζόμενης ανωμαλίας και την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων και τυχόν παρεξηγήσεων.
Αποφασίσθηκε η υλοποίηση των παραπάνω αναφερομένων σύμφωνα με μια σταδιακή διαδικασία εφαρμογής
και εναρμόνισης με τα προβλεπόμενα, ως εξής:
•Μ
 έσα στο επόμενο δίμηνο και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022 θα πρέπει να καταβληθούν οι υπολειπόμενες ετήσιες συνδρομές μέχρι και το 2021. Σε
περίπτωση οφειλών πέραν των 3 ετών, θα καταβληθεί προσπάθεια διακανονισμού.
•Μ
 έχρι την 31 Δεκεμβρίου 2022, θα πρέπει να καταβληθεί η συνδρομή του 2022.
• Α πό 1 Ιανουαρίου 2023, θα είμαστε υποχρεωμένοι να
προβούμε στην, βάσει νομοθεσίας, διαγραφή των μη
οικονομικά τακτοποιημένων μελών και την ενημέρωση του Μητρώου, ταυτόχρονα με την υποβολή των οικονομικών στοιχείων της Λέσχης προς τις αρμόδιες
αρχές.
Η Λέσχη τηρεί λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς:
IBAN GR 4701719010006901128799019.
Προς πληρέστερη ενημέρωσή σας, γνωρίζεται ότι μεταξύ
των γενικών μέτρων εξοικονομήσεως πόρων που θα διατεθούν για την χρονίζουσα εκκρεμότητα αποκτήσεως μόνιμης
στέγης, έχουν αποφασισθεί και κάποια ειδικά και άμεσα μέτρα όπως η αλλαγή συχνότητας εκδόσεως της εφημερίδας,
η περιστολή δαπανών από ευχετήριες επιστολές ονομαστικών εορτών, ακόμα και περικοπές εκδηλώσεων σε συνδυασμό με την ασθένεια COVID-19. Ήδη, δεν εκδόθηκε εφημερίδα τον Μάρτιο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο 2021.
Η εφημερίδα, την οποίαν η Λέσχη εξακολουθούσε να αποστέλλει μέχρι προ τινός σε αρκετά, πέραν των οικονομικά
ενήμερων μελών, αλλά και οι επιστολές αποτελούν τον κύριο θερμό επικοινωνιακό σύνδεσμο με τα μεγαλύτερα ειδικά
σε ηλικία μέλη που δεν έχουν την ευχέρεια χρησιμοποιήσεως των διαδικτυακών διευκολύνσεων άμεσης ενημέρωσης.
Η ψυχρή λογιστική, ασφαλώς δεν δίνει την «ευχάριστη» λύση. Εξετάζουμε πάντα τον «οικογενειακό» παράγοντα στην σχέση Λέσχης-μελών. Δεν υπάρχουν όμως συναισθηματικά περιθώρια όταν διακυβεύεται η ύπαρξη της
Λέσχης.
Η Λέσχη επ’ ουδενί λόγω επιθυμεί την διαγραφή μελών
της για οικονομικούς λόγους, αλλά, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση, είναι υποχρεωμένη να είναι απόλυτα σύννομη σε κάθε της ενέργεια, χάριν της ιστορίας και του γοήτρου της.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων επειδή πιστεύουμε ότι θα αντιληφθείτε την σοβαρότητα της καταστάσεως και θα προβείτε στις ενδεδειγμένες ενέργειες, όπως αναλυτικά και
κατά στάδια εκτίθενται ανωτέρω.
Με σεβασμό και εκτίμηση, εκ μέρους του ΔΣ

ΠΗΓΗ: Κωνσταντίνος Χολέβας – Πολιτικός Επιστήμων Άρθρο στην ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 5.7.2020

(Δημοσιεύεται απόσπασμα, ενώ έχουν προστεθεί οι πιο πρόσφατες εξελίξεις)
Στις 23.6.2020 το Οικουμενικό Πατριαρχείο κατέταξε στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας τον μακαριστό Μητροπολίτη Εδέσσης Καλλίνικο (Πούλο).
Ο νέος Άγιος της Εκκλησίας μας διεποίμανε την Ιερά Μητρόπολη Εδέσσης,
Πέλλης και Αλμωπίας από το 1967 μέχρι την εκδημία του το 1984. Είναι ο
πρώτος Επίσκοπος της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο οποίος αναγνωρίζεται ως
Άγιος.
Την αγιότητά του μαρτυρούν όσοι διετέλεσαν στενοί συνεργάτες του και κυρίως οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Ναυπάκτου Ιερόθεος και Εδέσσης Ιωήλ.
Ο οσιακός βίος του και η προσήλωσή του στην Ορθόδοξη Παράδοση είχαν σχολιασθεί ευμενώς από τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη.
Αξίζει ιδιαιτέρως να υπογραμμισθεί η πατριωτική δράση του Αγίου
Καλλινίκου. Κατετάγη στις Δυνάμεις Καταδρομών στη δύσκολη περίοδο 1946-1949, όταν ο Εθνικός Στρατός αγωνιζόταν εναντίον των δυνάμεων που ήθελαν να αποσχίσουν από την Ελλάδα τη Μακεδονία και
τη Θράκη. Υπηρέτησε ως Ιεροκήρυκας και ενίσχυσε το φρόνημα των
Καταδρομέων.
Ο Άγιος Καλλίνικος, Μητροπολίτης Εδέσσης, μιλούσε για την Πατρίδα, τους
ήρωες, το 1821. Η εθνική δράση του ενόχλησε τους λίγους φιλοσκοπιανούς
που δρούσαν στην περιοχή του. Με διάφορα μέσα άσκησαν αήθη πολεμική
εναντίον του. Ο Άγιος Καλλίνικος ουδέποτε λησμόνησε ότι τα χώματα, τα οποία
εποίμανε, ήταν ποτισμένα από το αίμα γνωστών και αγνώστων Μακεδονομάχων, όπως του Καπετάν Άγρα και του Αντώνη Μίγγα, που απαγχονίσθηκαν το
1907 κοντά στην Έδεσσα.
Η αγιοκατάταξη ενός Επισκόπου με σημαντικό ποιμαντικό και εθνικό έργο
αποδεικνύει ότι η Εκκλησία μας αποδέχεται και τιμά τον υγιή και αφανάτιστο
πατριωτισμό.
(Επικαιροποίηση αρχικού δημοσιεύματος)
Την αγιοποίηση του Καλλινίκου Ἐδέσσης ανακοίνωσε επίσημα η Ιερά Σύνοδος. Σε δελτίο τύπου αναφέρει ότι η πρότασή της για τον μακαριστό Μητροπολίτη έγινε δεκτή από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Συγκεκριμένα όπως αναφέρει:
Ἡ ΔΙΣ μέ πνευματική χαρά καί ἀγαλλίαση ἔλαβε τό μήνυμα τῆς Ἁγιοκατατάξεως τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης κυροῦ Καλλινίκου ἀπό τήν Ἁγία
καί Ἱερά Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κατόπιν προτάσεως τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία τό σπουδαῖο αὐτό γεγονός ἀνακοινώνει σήμερα ἐπισήμως πρός τά πιστά μέλη της καί ἰδιαιτέρως πρός τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας, τήν ὁποία
θεοφιλῶς, θεαρέστως, ἁγιοπνευματικῶς καί ἱεραποστολικῶς διεποίμανε αὐτός
ὁ Ἅγιος ἐπίσκοπός της Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλά καί πρός τούς εὐσεβεῖς πιστούς της Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, ὅπου εὑρίσκεται ἡ γενέτειρά του καί στήν ὁποία διακόνησε ὡς λαϊκός θεολόγος, ἱεροκῆρυξ καί
Γραμματεύς καί ἐν συνεχείᾳ ὡς διάκονος, Ἀρχιμανδρίτης καί Πρωτοσύγκελλος
αὐτῆς, μέχρι τῆς ἀναδείξεώς του σέ Μητροπολίτη Ἐδέσσης τό 1967. Δέν θά
ἦταν ὑπερβολή νά εἰπωθῇ ὅτι ὁ ἐνάρετος αὐτός Ἱεράρχης ἀνεδείχθη ἕνα πραγματικό κόσμημα τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ὁ ἐν ἁγίοις Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας Καλλίνικος (κατά
κόσμον Δημήτριος) Ποῦλος γεννήθηκε στό χωριό Σιταράλωνα Ἀγρινίου στίς 26
Ἰανουαρίου 1919.
Ἀποφοίτησε ἀπό τό Γυμνάσιο Θερμοῦ μέ ἄριστες ἐπιδόσεις καί εἰσήχθη στήν
Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Τό 1942 ἀρίστευσε στίς πτυχιακές ἐξετάσεις μέ προοπτικές πανεπιστημιακῆς προωθήσεως.
Μετά ἀπό 25ετή διακονία στήν Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας
ἐξελέγη Μητροπολίτης Ἐδέσσης καί Πέλλης στίς 24 Ἰουνίου 1967 καί τήν ἑπομένη χειροτονήθηκε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου Ἀθηνῶν.
Παρά τήν ἀρετή καί τήν ἀκεραιότητά του δέχθηκε ἄδικες καί συκοφαντικές
ἐπιθέσεις προερχόμενες κυρίως ἀπό ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἔθνους.
Τίς ἀντιμετώπισε μέ ὑποδειγματική πραότητα καί ἀγάπη.
Ἐκοιμήθη τήν 8η Αὐγούστου 1984 μετά ἀπό ἑπτάμηνη ἀσθένεια. Στήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ παρέστησαν 29 Ἀρχιερεῖς, πολυάριθμοι κληρικοί καί μεγάλο πλῆθος λαοῦ. Ἐτάφη στό δημόσιο Κοιμητήριο τῆς Ἔδεσσας μετά ἀπό δική
του ἐπιθυμία, ἐπειδή θέλησε νά βρίσκεται κοντά στόν λαό πού ὑπηρέτησε καί
ἀγάπησε.
(Επικαιροποίηση αρχικού δημοσιεύματος)
25 Σεπτεμβρίου 2020
Στο κοιμητήριο Έδεσσας ο Σεβ. Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας Ιωήλ, πραγματοποίησε την εκταφή των ιερών λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου, διατελέσαντος Επισκόπου Εδέσσης.
(Επικαιροποίηση αρχικού δημοσιεύματος)
15 Οκτωβρίου 2020
Πανηγυρικά πραγματοποιήθηκε στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σκέπης στην
Έδεσσα η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου.
Τα λείψανα του Αγίου θα παραμείνουν στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σκέπης, όπου θα τελείται καθημερινά Θεία Λειτουργία μέχρι την ημέρα του επίσημου εορτασμού της Αγιοκατατάξεως, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη.
Η μνήμη του θα τιμάται την 8η Αυγούστου, ημέρα κοιμήσεώς του.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΕΣΧΗΣ
(Επαναδημοσιεύεται επικαιροποιημένη,
μετά από την αρχική δημοσίευση)
1. Η αποστολή (σ.σ. δημοσίευση υπό τις νυν συνθήκες) της επιστολής αυτής σε συνέχεια της πανομοιότυπης την οποίαν λάβατε μαζί με την εφημερίδα του Μαρτίου 2020 και την δημοσίευση τον Δεκέμβριο 2020, καθίσταται επιβεβλημένη στα πλαίσια της ενημερώσεως επί της οικονομικής
πολιτικής της Λέσχης και της προσπάθειας για απόκτηση μόνιμης στέγης.
α. Οικονομικά Θέματα-Κεφάλαια- Λειτουργικά Έξοδα:
(1) Προκειμένου να μπορεί η Λέσχη να καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας της, απαιτείται να διαθέτει αποθεματικό κεφάλαιο, όχι μικρότερο των
18-20.000€, εκτός ανάγκης καλύψεως δαπάνης για την μόνιμη στέγαση,
για την οποίαν γίνεται αναφορά παρακάτω.
(2) Τα ετήσια έξοδα λειτουργίας της ανέρχονται περίπου στις 8.000€.
(3) Επί συνόλου περίπου 1.600 εγγεγραμμένων, κατά μέσον όρο 170
μέλη καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους (περίπου 4.250€), με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία, στην τήρηση του αποθεματικού. Η Λέσχη επιβιώνει χάρις στις πέραν των συνδρομών οικονομικές ενισχύσεις από αριθμό μελών μας. Η απροθυμία ή η αδυναμία πληρωμής της συνδρομής
και κατά συνέπεια η έλλειψη πόρων προκαλεί αναστολή δραστηριοτήτων.
β. Θέμα στεγάσεως Λέσχης:
(1) Η Λέσχη επί του παρόντος συστεγάζεται με την Πανελληνία Ένωση
Αναπήρων Πολέμου Αξιωματικών ΠΔ, με την οποίαν έχει υπογραφεί προσύμφωνο αγοραπωλησίας του χώρου μέχρι το 2040.
(2) Επιδιώκεται η πλήρης ιδιοκτησία στέγης.
(3) Υφίστατο εκπεφρασμένη επιθυμία από επίτιμο μέλος μας, σχεδίου
δωρεάς ως κληρονομία μεταβιβάσεως ιδιοκτησίας για χρήση από την Λέσχη. Ήδη με διαθήκη διατίθεται στην Λέσχη το οίκημα της εκλιπούσης Αικατερίνης-Ναυσικάς Παπαθανασίου, συζύγου του αειμνήστου Στρατηγού
Περικλέους Παπαθανασίου. Είμαστε στη διαδικασία αποδοχής, η οποία όμως είναι περίπλοκη νομικά.
(4) Το ζήτημα παρουσιάσθηκε στην ΓΣ της 8ης Μαρτίου 2020 και δόθηκε στο ΔΣ η έγκριση ενάρξεως εργασιών αποδοχής. Αριθμός μελών μας
πρότεινε επί πλέον και την αποστολή επιστολής.
(5) Συνδρομή των μελών μας:
(α) Η αποδοχή της κληρονομιάς θα έχει κόστος πλέον των 17.000€. Το
μέχρι προ τινός αποθεματικό της Λέσχης, ύψους σχεδόν 18-19.000€, δημιουργήθηκε κυρίως από την προηγούμενη προσπάθεια αποκτήσεως μόνιμης στέγης, με κάποιες εισφορές για αυτό τον σκοπό, αλλά δεν επαρκεί
σε συνδυασμό με τις συνήθεις λειτουργικές και λοιπές ανάγκες.
(β) Ευελπιστούμε ότι όλοι μας θα συναισθανθούμε την ευθύνη μας προς
την Λέσχη και το τι αυτή εκπροσωπεί. Η συνδρομή και μόνο των 1.600 μελών ανέρχεται σε 40.000€.
γ. Άμεση εφαρμογή μέτρων (όπως είχε ήδη προαναγγελθεί):
(1) Μη επιτευχθείσης της αντιστροφής των παραπάνω αρνητικών συνθηκών και με δεδομένη την μικρή ανταπόκριση σε όσα η Λέσχη προσπάθησε να
επιτύχει από πλευράς ευαισθητοποιήσεως των τακτικών μελών και ιδιαίτερα των «αμελών», η Λέσχη θα αναγκαστεί να προβεί (σ.σ. ήδη εφαρμόζονται)
σε άμεσες περικοπές λειτουργικών, εθιμοτυπικών και επετειακών εκδηλώσεων, με κίνδυνο να πληγεί το κύρος και το γόητρό της, όπως παρακάτω:
(α) Αλλαγή της περιοδικότητας εκδόσεως της εφημερίδας.
1/ Ως γνωστόν ήδη λόγω μέτρων εκ της COVID-19 και περιορισμού εκδηλώσεων, δεν εκδόθηκαν εφημερίδες τον Μάρτιο και Ιούνιο 2021.
2/ Με την ίδια πολιτική περί εκδηλώσεων και σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα, δεν εκδόθηκε το φύλλο του Σεπτεμβρίου 2021.
(β) Διακοπή αποστολής ευχετηρίων επιστολών για τις ονομαστικές εορτές.
(2) Η εφημερίδα, την οποίαν η Λέσχη εξακολουθούσε να αποστέλλει σε
αρκετά, πέραν των οικονομικά ενήμερων μελών, αλλά και οι επιστολές αποτελούν τον κύριο θερμό επικοινωνιακό σύνδεσμο με τα μεγαλύτερα ειδικά σε ηλικία μέλη που δεν έχουν την ευχέρεια χρησιμοποιήσεως των διαδικτυακών διευκολύνσεων άμεσης ενημέρωσης. Η ψυχρή λογιστική, δεν
δίνει την βέλτιστη «ευχάριστη» λύση. Εξετάζουμε πάντα τον «οικογενειακό» παράγοντα στην σχέση Λέσχης-μελών. Δεν υπάρχουν όμως συναισθηματικά περιθώρια όταν διακυβεύεται η ύπαρξη της Λέσχης.
δ. Περαιτέρω ενέργειες:
(1) Αποστολή επιστολής προς τα «αμελή» μέλη με την ενημέρωση περί
διακοπής της αποστολής της εφημερίδας και ευχών σε περιπτώσεις μακροχρόνιας αποχής και απώλειας επαφής (σ.σ. ήδη απεστάλησαν και το μέτρο εφαρμόζεται, η δε επιστολή επαναδημοσιεύεται στο παρόν φύλλο εφημερίδας). Η Λέσχη προσπάθησε και παλαιότερα, χωρίς ανταπόκριση, περικόπτοντας την έντυπη επικοινωνία, ενώ ταυτόχρονα διατηρούσε την τηλεφωνική, σε περιπτώσεις 10ετούς αποχής.
(2) Αποστολή επιστολής προς τα ε.α. στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων τα
οποία δεν είναι μέλη της Λέσχης, με κριτήρια την εντοπιότητα, την ηλικία
και την χρονολογία αποστρατείας, για ευαισθητοποίησή τους και ένταξη
στην Λέσχη (σ.σ. ήδη απεστάλησαν, χωρίς απόκριση προς το παρόν).
2. Η Λέσχη επιζητεί την συνδρομή των μελών ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση για απόκτηση μόνιμης στέγης.
3. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τα μέλη μας, τακτικά
και ιδιαιτέρως τα επίτιμα, για την ήδη διατεθείσα συνεισφορά
τους. Η αύξηση του αποθεματικού της Λέσχης οφείλεται σε αυτή
την προσφορά και όχι στις τακτικές ετήσιες συνδρομές. Η λύση όμως δεν είναι αυτή.
4. Επιζητεί όμως και την κατ’ ελάχιστον τακτική πληρωμή των
συνδρομών όλων μας.
5. Τράπεζα Πειραιώς: IBAN GR 4701719010006901128799019.
6. Στα παραπάνω πλαίσια παρακαλεί για την μέσω των μελών ενημέρωση περί Λέσχης και περί του τι αυτή πρεσβεύει, συγγενών, φίλων και γνωστών, οι οποίοι είτε προέρχονται από τον χώρο μας, είτε είναι συμπαθούντες και έχουν οικονομική επιφάνεια και ευρωστία και είναι σε θέση να ενισχύσουν την Λέσχη. Η προσφορά τους θα γίνει γνωστή, εάν το επιθυμούν και ενδεχομένως να τους αποφέρει κάποια οφέλη και ίσως μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων.
Με σεβασμό και εκτίμηση, εκ μέρους του ΔΣ
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

ΕΟΡΤΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ – ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ

Μ

έρα γιορτής η σημερινή για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αλλά και
ημέρα μνήμης για όσους θυσιάστηκαν για την Πατρίδα. Εν έτη 2021,
200 χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821, μια συμβολική χρονιά με
επετειακές εκδηλώσεις, ομιλίες, συνέδρια, εκθέσεις, όλα να θυμίζουν τις αξίες
που είχαν οι παλαιότερες γενιές αλλά και τις θυσίες αίματος των Ελλήνων
Ηρώων όταν το δίκαιο έπρεπε να γίνει πράξη ώστε εμείς σήμερα να είμαστε
Ελεύθεροι.
Στο Diplomatic Point κάνοντας ένα άλμα στο χρόνο από το 1821, πάντα σε
χρόνο παρακείμενο, σταθήκαμε έναν αιώνα μετά, συν 20 χρόνια. Σε μια μοναδική κλάση Ηρώων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου εναντίον των Δυνάμεων του Άξονα, όταν η Ιστορία αντάμωσε τον Θρύλο, στον Ιερό Λόχο.
Ως ελάχιστη ένδειξη τιμής στην προσφορά αυτής της Ελίτ των Ηρώων στη
Γη των Προγόνων, παραθέτουμε σήμερα ένα μικρό αφιέρωμα στον Ιερό Λόχο
για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι.

Το ετήσιο Μνημόσυνο έδωσε το έναυσμα

Το Μνημόσυνο των Ιερολοχιτών Μέσης Ανατολής που τελέστηκε στο μνημείο του Ιερού Λόχου στο Πεδίον του Άρεως τον περασμένο μήνα και έχει προηγηθεί σχετικό δημοσίευμα στάθηκε αφορμή για να ασχοληθούμε με την ιστορία του Ιερού Λόχου. Λίγες μέρες μετά το Μνημόσυνο, πήγαμε και εμείς εκεί.
Κάποια από τα στέφανα που είχαν κατατεθεί εξακολουθούσαν να είναι επάνω
στην επιγραφή με το όνομα του Χριστόδουλου Τσιγάντε του ιδρυτή του Ιερού
Λόχου, εκεί άλλωστε κείτεται και η τεφροδόχος του. Υποκλιθήκαμε με σεβασμό
στο μεγαλείο αυτών των Ηρώων που τόλμησαν το ακατόρθωτο. Βλέποντας το
Μνημείο σε ένα περιβάλλον με φοίνικες που θύμιζε εξωτικό τοπίο Μέσης Ανατολής μας ήρθε στον νου ο συμβολισμός του μυθολογικού πτηνού που αναγεννάται από τις στάχτες του και για λίγο συνειρμικά συλλογιστήκαμε τη φράση:
«Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει», “όσο υπάρχουν ΗΡΩΕΣ…” θα προσθέταμε εμείς.

Ιερολοχίτες- μια ξεχωριστή κάστα ανθρώπων

Μια μικρή αναδρομή σε αλλοτινές εποχές, όταν γενναία παλικάρια εκτελούσαν επικίνδυνες αποστολές ριψοκινδυνεύοντας την ζωή τους σε καταδρομικές επιχειρήσεις, αιφνιδιάζοντας τον εχθρό αλλά με απώτερο σκοπό να κάνουν την Γαλανόλευκη να τους καμαρώνει κυματίζοντας υπερήφανη στον πιο
ψηλό ιστό. Άνθρωποι πρόθυμοι να υπερασπιστούν την Ελληνική γη ως την τελευταία ρανίδα του αίματός τους και την λέξη ΠΑΤΡΙΔΑ γραμμένη με κεφαλαία γράμματα στην ψυχή τους. Δεν ήταν καλυμμένοι, προστατευμένοι μέσα σε άρματα μάχης, αεροπλάνα, πλοία ή υποβρύχια. Ήταν μόνοι με
τους συντρόφους της ομάδας τους και με κύριο όπλο την γενναιότητα της
ψυχής τους, έτοιμοι για μια μάχη σώμα με σώμα, εκεί που ξεχωρίζει ο αληθινά άφοβος πολεμιστής. Εμφανίζονταν αστραπιαία από το πουθενά, ενεργούσαν ως μια γροθιά, αψηφώντας τον κίνδυνο, εκτελώντας χωρίς δισταγμό το
έργο που τους είχε ανατεθεί και σε αποστολές αναγνωρίσεων ή προσβολών
στόχων, είτε στην Αφρική είτε στα νησιά του «Αρχιπελάγους» μεταγενέστερα.
Οι Ιερολοχίτες μαχητές ήταν τα απόλυτα πρότυπα τόλμης και θάρρους.
Οι Ιερολοχίτες σήμερα εδρεύουν στις Καταδρομικές Λέσχες και
Συνδέσμους
Ο χρόνος όμως πέρασε, οι Ιερολοχίτες μεγάλωσαν και κάποιοι εξ αυτών
«έφυγαν» για να συνεχίσουν τα θρυλικά κατορθώματά τους αγκαλιά με την
Γαλανόλευκη στην αιωνιότητα. Όσοι είναι ακόμα εδώ, δεν έχουν έδρα πλέον
κάποιο καμπ εκπαίδευσης ή ορμητήριο επιχειρήσεων. Βρίσκονται στις Λέσχες
και Συνδέσμους, των κομάντο-συνεχιστών της βαριάς κληρονομιάς του Ιερού
1. ΠΡΟΣ: Παραλείπονται οι αποδέκτες
2. ΘΕΜΑ: Προσωπικό-Διοικητικά (Ηθικές
Αμοιβές)
3. ΣΧΕΤ: Παραλείπονται τα σχετικά
Σας γνωρίζουμε σε συνέχεια των σχετικών που
αφορούν σε απονομή ηθικών αμοιβών σε λαβόντες
μέρος και διακριθέντες στις επιχειρήσεις στην Κύπρο
εξ Ελλάδος Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές, Μονίμους
Υπαξιωματικούς και Εφέδρους Αξιωματικούς και
Οπλίτες της Διοικήσεως Δυνάμεων Καταδρομών Κύπρου (ΔΔΚΔ/Κ), των Κυπριακών Μοιρών Καταδρομών (31-32-33-34 ΜΚ/Κ) από την 20 Ιουλίου και του
Συγκροτήματος της Α΄ Μοίρας Καταδρομών από την
νύχτα 21/22 Ιουλίου 1974, μέχρι και την λήξη των
εχθροπραξιών και οι οποίοι προτάθηκαν από τους Διοικητές των Μοιρών για τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες εν πολέμω ηθικές αμοιβές τα παρακάτω:
α. Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών (ΛΚΙ)
στα έγγραφά της δεν αναφέρεται μόνο στο αναμνηστικό μετάλλιο του οποίου μας γνωρίσατε την απονομή και καθιερώθηκε με το (δ) σχετικό (όπως τροποποιήθηκε το 2002, το 2006 και το 2012) το
οποίο, απονέμεται γενικώς και χωρίς διάκριση επιχειρησιακής διακρίσεως και αξίας, όπως τα υπόλοιπα πολεμικά μετάλλια, σε όλους όσους μετείχαν ευδοκίμως στις επιχειρήσεις στην Κύπρο.
β. Η ΛΚΙ αναφέρθηκε, στα προβλεπόμενα πολεμικά
μετάλλια, σύμφωνα με τα ισχύοντα της εποχής και ισχύοντα ακόμα και σήμερα με τροποποιήσεις μόνο ως προς
την μορφή, λόγω των ενδιαμέσων πολιτειακών μεταβολών και αναγράφονται στον ΣΚ 110-1/1963, αλλά και
στα (α) και (ε) σχετικά. Ειδικώτερα αναφέρεται:
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ
γ. Ειδικά για το (ιγ) σχετικό, όπου αναφέρεται το
περί αποφάσεως της Πολιτείας το 2007 για απονομή «αποκλειστικά και μόνο» του Αναμνηστικού Μεταλλίου Επιχειρήσεων Κύπρου, σας γνωρίζουμε ότι:
(1) Δεν αναφέρεται «αποκλειστικότητα» σε κανένα Νόμο, ΝΔ ή ΠΔ.
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ
δ. Σε κάθε περίπτωση, όπως γνωρίζετε και όπως αναγράφεται στο (θ) σχετικό, ενώ το αναμνηστικό πολεμικό
μετάλλιο προβλέπεται να απονέμεται από το ΠΔ
237/2006 (ΦΕΚ Α’248) για τρεις κατηγορίες τιμωμένων:
(1) Δεν απενεμήθη ούτως ή άλλως σε εν ζωή μόνιμα στελέχη με τα δύο (άνευ αριθμού) ΠΔ/2007
(ΦΕΚ Γ’477) για άγνωστους λόγους.

Λόχου, του Προδρόμου των Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων. Για αυτό και εμείς,
ζητήσαμε τη συνδρομή των καθ΄ ύλην αρμοδίων, της μοντέρνας εκδοχής των
Ιερολοχιτών, των Ελλήνων Ειδικοδυναμιτών, να μοιραστούν μαζί μας την
πλούσια εμπειρία τους και να μας δώσουν τα φώτα τους γύρω από την ιστορία του Ιερού Λόχου. Των αξιωματικών ε.α. του ένδοξου χώρου των Δυνάμεων Καταδρομών, των ανθρώπων που διαθέτουν μόρφωση, ικανότητες και
πολλές στρατιωτικές γνώσεις. Από τους επίλεκτους της αφρόκρεμας των Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων, για τους οποίους είμαστε υπερήφανοι και έχουμε πάντα αισθήματα θαυμασμού και εκτίμησης. Άνδρες βγαλμένοι από Σειρές
Καταδρομικών Σχολείων, Αλεξιπτωτιστών και Βατραχανθρώπων με τα αντίστοιχα διακριτικά να κοσμούν το παλμαρέ τους. Με το κοφτερό, αποφασιστικό βλέμμα των Commando, που σε κάνουν να νιώθεις ότι την ώρα που μιλάς
μαζί τους μπορούν να διαβάσουν τη σκέψη σου και την μοναδική αυτοπεποίθηση των Ελλήνων Πρασινοσκούφηδων, οι οποίοι αν και έχουν αποστρατευτεί εδώ και χρόνια, παραμένουν μάχιμοι, άμα χρειαζόταν να τους επαναφέρουν. Αλλά έτσι είναι οι Βετεράνοι Καταδρομείς που έχουν εκπαιδευτεί σε Ειδικές Επιχειρήσεις, Ανορθόδοξο Πόλεμο και έφεραν το έμβλημα του ξίφους
στις πτέρυγες με την επιγραφή “Ο ΤΟΛΜΩΝ ΝΙΚΑ”, τη στολή παραλλαγής
την φορούν στην καρδιά τους για πάντα. Τους συναντήσαμε στην ιστορική Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών που εδρεύει στην Αθήνα. Με την ευγενική συνδρομή τους, ανακαλύψαμε ότι ο Ιερός Λόχος «υπάρχει ακόμα»
χάρις τις προσπάθειες των εκλεκτών Καταδρομέων που κρατούν άσβεστη την
μνήμη της Ιστορίας του. Η ίδια η Λέσχη εξάλλου θυμίζει μικρό μουσείο με θυρεούς και διάφορα στρατιωτικά εμβλήματα να ομορφαίνουν τους εσωτερικούς της χώρους αντανακλώντας την ανεκτίμητη προσφορά διαχρονικά του
Έλληνα Καταδρομέα-Ιερολοχίτη στην Πατρίδα. Ο Πρόεδρος της Λέσχης, ένας
άνθρωπος που ζει και αναπνέει για τις Ειδικές Δυνάμεις, με τις Καταδρομές
στο αίμα του-γεννημένος Καταδρομέας κυριολεκτικά, με ευγένεια και προθυμία μας “εξόπλισε με πολεμοφόδια ειδικών επιχειρήσεων” ήτοι πλούσιο υλικό
με ντοκουμέντα και φωτογραφίες (επαρκές και για μελλοντικές δημοσιεύσεις)
από το αξιόλογο αρχείο της Λέσχης, καθοδηγώντας μας ως κομάντο, αν και
ήμασταν «νεοσύλλεκτοι» σε μια μικρή “καταδρομή” στο χρόνο, όταν ο Ιερός
Λόχος ήταν στην αρχή της δημιουργίας του, από το “Η ΤΑΝ η ΕΠΙ ΤΑΣ” έως
την πλήρη εξέλιξή του με τις επιχειρήσεις στο Αιγαίο αλλά και στις μετέπειτα
βάσεις που έθεσε για την δημιουργία των Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων φτάνοντας στο σημερινό “ΒΗΜΑ ΠΡΟΣΘΕΣ” της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου.
Εν αρχή ην ο… Λόχος – Η ίδρυση του Ιερού Λόχου πριν 79 χρόνια
(ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΓΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 1942-45.)
Χριστόδουλος Τσιγάντες, ένα όνομα που ταυτίστηκε με τον Ιερό
Λόχο
Ο Χριστόδουλος Τσιγάντες γεννήθηκε το 1897 στη Ρουμανία και πέθανε
το 1970 στο Λονδίνο. Ήταν πρωτότοκος γιος του εμπόρου Γεράσιμου Σβορώνου – Τσιγάντε με καταγωγή από την Κεφαλληνία. Ο Τσιγάντες εισήλθε στην
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και αποφοίτησε το 1916 με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού. Έλαβε μέρος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ενώ κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο συμμετείχε στις επιχειρήσεις
της Βορείου Αφρικής και της Δωδεκανήσου.
Ως Διοικητής του Ιερού Λόχου, ο Συνταγματάρχης Τσιγάντες οδήγησε τους
Ιερολοχίτες μαχητές σε ένα μεγάλο πλήθος επιτυχημένων καταδρομικών επι-

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ
ε. Με το (ιδ) σχετικό (άρθρο 95), το οποίο παραπέμπει στο (β) όμοιο (άρθρο 21) καθιερώθηκε η απονομή
«ισόβιας τιμητικής παροχής στους Έλληνες οπλίτες
λόγω συμμετοχής στα γεγονότα της Κύπρου κατά τα
έτη 1964, 1967 και 1974», παραλείποντας τα στελέχη.
5. Πλέον αυτού, μελετώντας λεπτομερώς το ΠΔ
9/2001 (όπως τροποποιήθηκε το 2002, το 2006 και
το 2012) το οποίο αναφέρει τρεις διακεκριμένες περιόδους που αφορούν σε επιχειρήσεις στην Κύπρο
(1964, 1967, 20/7-20/8/1974) η Λέσχη σας εκθέτει
και τα παρακάτω, τα οποία αναφέρονται σε εμπλοκή ή ενδεχομένη εμπλοκή των Δυνάμεων Καταδρομών (Διοικήσεως και Μονάδων), σε συνάρτηση με
τις περιόδους και τις Μονάδες που ευρέθησαν ή μετακινήθηκαν στην Κύπρο και τα στελέχη τα οποία
μετατέθηκαν εκεί και μετά την 23/7/74:
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ
6. Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, εκτός
όσων ανέφερε ήδη στα (η), (ι) και (ιβ) σχετικά αλλά και
στο παρόν, τα οποία δεν μετεβλήθησαν ως διαπιστώσεις
και συμπεράσματα, σας αναφέρει και τα παρακάτω:
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ
γ. Θεωρεί ότι η μεμονωμένη κατ΄ ιδίαν από τους δικαιούχους ή συγγενείς διαδικασία αιτήσεως υποτιμά
τα Στελέχη και εν γένει όσους πολέμησαν και, επί πλέον, αδικεί τους εν τω μεταξύ θανόντες, δημιουργώντας
μια περιττή για τους εν ζωή (και προφανώς επώδυνη
για τις οικογένειες) διαδικασία αλληλογραφίας και συγκεντρώσεως από τους δικαιούχους των ήδη υφισταμένων στα αρχεία της Υπηρεσίας εγγράφων.
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ
7. Η ΛΚΙ δεν ασχολείται με τις οποιεσδήποτε διεργασίες ή ενδεχόμενες πολιτικές σκοπιμότητες οι
οποίες διαμόρφωσαν τα ισχύοντα σήμερα (20012012) ως κριτήρια και προϋποθέσεις απονομής πολεμικών μεταλλίων, συντάξεων κλπ. Έχει όμως ηθική υποχρέωση να παραθέσει τα παρακάτω σχόλια:
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ
δ. Το ΠΔ 9/2001, περί καθορισμού αναμνηστικού
μεταλλίου επιχειρήσεων Κύπρου, αφ’ ης εξεδόθη,
υπέστη διαδοχικές προσθήκες και τροποποιήσεις
(2002, 2006, 2012) και κυρίως το άρθρο 1 αυτού.
(1) Το 2006, με το ΠΔ 237, προστέθηκε το «ευδο-

ΠΗΓΗ: https://diplomaticpoint.com/2021/11/21

χειρήσεων ώστε να καταστεί εφικτή η απελευθέρωση των Ελληνικών
νησιών και στην πορεία να περάσουν τα Δωδεκάνησα στον πραγματικό ιδιοκτήτη τους, την Ελλάδα.
Για τις μέχρις αυτοθυσίας συνεχείς προσπάθειες στα πεδία των μαχών, αρχικά της ερήμου της Βόρειας Αφρικής και μετέπειτα των νησιών του Αιγαίου
Πελάγους, οι γενναίοι άντρες του Ιερού Λόχου τιμήθηκαν με πλήθος ελληνικών και συμμαχικών ηθικών αμοιβών (προαγωγές επ’ ανδραγαθία, πολεμικά
μετάλλια και παράσημα). Με την αξιέπαινη πολεμική δράση του, κατά τα έτη
1942-45, ο ένδοξος Ιερός Λόχος πρόσθεσε, αμέσως μετά την ηρωική εποποιία των Ελλήνων στην Αλβανία, τα οχυρά της Μακεδονίας και Θράκης και την
ανεπανάληπτη “Μάχη της Κρήτης”, μια ακόμα λαμπρή σελίδα στη νεότερη
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους και του Στρατού. Σε αναγνώριση αυτής της σημαντικής συμβολής στον υπέρ πάντων αγώνα της υπόδουλης αλλά και υπερήφανης πατρίδας, και της θυσίας των Ιερολοχιτών στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Τυνησία και στο Αιγαίο Πέλαγος, του απονεμήθηκε στις 22 Ιουνίου
1945, η Πολεμική Σημαία. Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στις 7 Αυγούστου,
σε μία απέριττη τελετή στο Πεδίο του Άρεως, αυτή η Σημαία παρασημοφορήθηκε από τον τότε Αντιβασιλέα-Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό, με τον Ταξιάρχη
του Αριστείου Ανδρείας και τον Πολεμικό Σταυρό Α΄ Τάξεως. Ήταν η τελευταία ημέρα της ζωής του Ιερού Λόχου, ο οποίος από τότε διαλύθηκε, αλλά αργότερα αποτέλεσε τον πρόδρομο των Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων. Λίγο
καιρό μετά, η Ακαδημία Αθηνών τίμησε τον Ιερό Λόχο με το Χρυσούν Μετάλλιό της για τις πολύτιμες υπηρεσίες που είχε προσφέρει στην αγωνιζόμενη πατρίδα κατά την περίοδο 1942 – 1945.
Τέλος, αρκετό καιρό μετά την διάλυση της θρυλικής αυτής μονάδας, οι επιζήσαντες Ιερολοχίτες, αισθανόμενοι την Ιερή υποχρέωση να αποτίσουν φόρο
τιμής στην αιώνια μνήμη των πεσόντων – κατά την περίοδο 1942 – 1945 –
συμμαχητών τους, πρωτοστάτησαν, στις προσπάθειες ανέγερσης ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ στην Αθήνα, την Τυνησία, τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους και
της Δωδεκανήσου. Στα νησιά αυτά παρευρίσκονται κάθε χρόνο οι απόστρατοι πλέον Ιερολοχίτες και Καταδρομείς, όπου, μαζί με τις τοπικές πολιτικές και
στρατιωτικές αρχές τιμούν με σεμνές εκδηλώσεις τη μνήμη των αθάνατων νεκρών συμπολεμιστών τους.»

Η αποτίμηση της συνοπτικής μας περιήγησης στον κόσμο των
Ιερολοχιτών

Επιστρέφοντας στο σήμερα αφού φέραμε εις πέρας την μικρή “καταδρομή”
μας στους θρυλικούς Ιερολοχίτες σημειώνουμε πως εάν δεν υπήρχαν αυτοί, το Αιγαίο δεν θα ήταν όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Επίσης, τονίζουμε ότι συνειδητοποιήσαμε από όσα στοιχεία μελετήσαμε πως στον Ιερό
Λόχο όσοι πήγαν ήταν επειδή το ήθελαν, έμειναν επειδή μπόρεσαν και βεβαίως διαπιστώσαμε ότι ο Ιερολοχίτης γεννιόταν, δεν φτιαχνόταν και πως όποιος
ήταν μια φορά Ιερολοχίτης ήταν για πάντα Ιερολοχίτης. Έτσι για να μην ξεχνάμε, πως το αθάνατο Ελληνικό Καταδρομικό αίμα διατηρείται σε πείσμα
όλων, αναλλοίωτο στο πέρασμα του χρόνου και πάντα θα υπάρχουν
εκείνοι οι λίγοι και ξεχωριστοί σε κάθε γενιά Ελλήνων που μέσα στις
φλέβες τους θα τρέχει αυτό το αίμα….
Τιμή και Δόξα στους Καταδρομείς του Ιερού Λόχου!
ΑΘΑΝΑΤΟΙ!
Χρόνια πολλά και καλά στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις!
Επιμέλεια: Συντακτική Ομάδα Diplomatic Point

κίμως». Δίκαιο μεν, αλλά, κατά την άποψή μας, τυπικά λανθασμένο διότι με αυτό τον τρόπο χωρίς πλέον να υπάρχουν διαβαθμίσεις ως προς την εκτέλεση
των καθηκόντων και των διακεκριμένων πράξεων,
περιθωριοποίησε τα λοιπά πολεμικά μετάλλια που
προβλέπονται από το (α) σχετικό. Το 2012, με το ΠΔ
120, απέκτησε την τελική του μορφή.
(2) Διαφαίνεται ότι 38 χρόνια μετά τα γεγονότα του
1974 στην Κύπρο και ενώ από τα πορίσματα του «Φακέλου Κύπρου» του 1988 και του 2011 των εξεταστικών
επιτροπών της Βουλής των Ελλήνων και της Βουλής των
Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας) …….
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ
……. προστέθηκαν οι παρακάτω διαδοχικές επεξηγήσεις και περιορισμοί:
(α) Περί δράσεως και συμβατότητας με την στρατιωτική δεοντολογία κατά την διάρκεια της επταετούς δικτατορίας.
(β) Περί συμμετοχής στο πραξικόπημα και,
(γ) Η τελευταία φράση «έστω και αν οι ίδιοι έλαβαν μέρος ευδοκίμως …. εισβολής».
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ
8. Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών έχει
ως αρχή ότι οι Ειδικές Δυνάμεις αποτελούν διαχρονικά μια «μεγάλη οικογένεια», πράγμα το οποίο μεταλαμπαδεύεται σε στελέχη και οπλίτες από τον
Ιερό Λόχο, τους ΛΟΚ και τις Μονάδες Καταδρομών
μέχρι και την εκάστοτε τελευταία υπηρετούσα ΕΣΣΟ.
α. Η Πολιτεία δεν έπραξε το αυτονόητο, για διαφόρους λόγους, με αποτέλεσμα να μην απονεμηθούν οι ηθικές αμοιβές.
β. Σε βιβλία μητρώου στελεχών είναι εύκολο να
διαπιστωθεί, ότι ακόμα και οι προτάσεις των Διοικήσεων έχουν διαγραφεί (Διαταγή ΑΕΔ 4/11/74).
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ
ε. Εκτιμάται ότι το αναμνηστικό μετάλλιο το οποίο
επέδωσε η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών την
09 Φεβ 20 στους πολεμιστές-μέλη της αυτής της
περιόδου, κατά την διάρκεια της επετειακής συνεστιάσεως για τα 40 χρόνια λειτουργίας της, δεν θα
πρέπει να είναι η μόνη ηθική αμοιβή για τα στελέχη.
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ
7. Εκτιμάται ότι η ΓΕΣ/Β1 ως καθ’ ύλην αρμόδιος
φορέας είναι εύκολο, μέσω της Διευθύνσεως Ιστορίας
Στρατού, της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων, αλλά

και των αρχείων του ΓΕΣ, να ανεύρει όλα τα επίσημα
έγγραφα των κατά περίοδο (1964, 1967 και 1974) και
περίσταση (για το 1974) εμπλεκομένων Δκσεων και
Μονάδων και του τοποθετημένου εξ Ελλάδος στρατιωτικού προσωπικού και να συντάξει τις καταστάσεις
όλων των κατηγοριών δικαιούχου προσωπικού (στελεχών και οπλιτών) προς απονομή των προβλεπομένων
ηθικών αμοιβών, με δεδομένο ότι ούτως ή άλλως θα
πρέπει, εν τέλει, με τις προβλεπόμενες επιτροπές να
εξετάσει τα αιτήματα. Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι η
κατ’ ιδίαν αναζήτηση στοιχείων για τις περιόδους 1964
και 1967 έχει αποδειχθεί για αρκετούς ενδιαφερομένους άκαρπη, όπως μας ενημέρωσαν, διότι…
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ
8. Κατόπιν των προαναφερθέντων, προτείνεται η
από τα αρμόδια κλιμάκια επανεξέταση του θέματος,
υπό ευρύτερο πρίσμα προσαρμοσμένο στις τότε συνθήκες επιχειρήσεων και η ηθική αποκατάσταση των
λαβόντων μέρος ευδοκίμως αφ΄ ενός και, των ιδιαίτερα διακριθέντων αφ΄ ετέρου στις επιχειρήσεις στην
Κύπρο το 1964, 1967 και 1974 και, συγκεκριμένα:
α. Εύρεση των στοιχείων των εμπλακέντων στις επιχειρήσεις 1964 και 1967 για την λήψη των παροχών
του (ιδ) σχετικού. (Επί του πιεστηρίου: Με τον Νόμο
4864/2021 (ΦΕΚ Α’ 237, Άρθρο 88) της 2/12/21, απεκατεστάθη η διαφοροποίηση κατηγοριών του Νόμου
4174/2020 (ΦΕΚ Α’ 148, Άρθρο 95) και η ισόβια τιμητική σύνταξη απονέμεται σε όλους τους στρατιωτικούς.)
β. Αποκατάσταση της «αβλεψίας» του (ζ) σχετικού
και επίδοση των μεταλλίων στα στελέχη όπως προβλέπεται από το (στ) όμοιο.
γ. Εκδήλωση ενεργειών για νομοθετικές ρυθμίσεις για διαγραφή των τροποποιήσεων του ΠΔ
9/2001 που επήλθαν με το ΠΔ 120/2012 ή, κατ’
ελάχιστον, τροποποιήσεως της τελευταίας φράσεως
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 «έστω και αν οι
ίδιοι έλαβαν μέρος ευδοκίμως …. εισβολής», σε
«εκτός αν έλαβαν μέρος …. εισβολής».
δ. Επί της ενεργοποιήσεως των αναγκαίων προβλεπομένων για την απονομή, κατά περίπτωση και περίσταση επιχειρησιακής δράσεως από τα (α) και (ε) σχετικά, όλων των κατηγοριών των προταθέντων μεταλλίων (Αριστεία Ανδραγαθίας, Αριστεία Ανδρείας, Μετάλλια Εξαιρέτων Πράξεων και Πολεμικοί Σταυροί).
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ
Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
Πρόεδρος ΔΣ
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Ο ΧΡΥΣΟΣ ΔΥΤΗΣ
ΜΕ ΤΙΣ ΔΑΦΝΕΣ

Ο

«χρυσός δύτης με τις δάφνες» είναι ένα βιβλίο, εμποτισμένο από το πνεύμα, τις αξίες
και τα ιδεώδη των ειδικών δυνάμεων, που
καταπιάνεται με τον εσωτερικό συναισθηματικό κόσμο των υποβρυχίων καταστροφέων και κατ’ επέκταση των αλεξιπτωτιστών και καταδρομέων. Έντονη επιθυμία του συγγραφέα Ιγγλέση Τηλέμαχου, ήταν πάντα να καταφέρει να συγγράψει ένα βιβλίο όπου με απλή και κατανοητή γραφή , φιλοσοφική αναζήτηση, αλλά και βαθύ συναισθηματισμό, θα διεισδύσει στον ξεχωριστό κόσμο του Έλληνα ειδικού μαχητή. Το βιβλίο αυτό μέσα από τα αφηγήματά του,
ταξιδεύει τον αναγνώστη στα μονοπάτια της πιο ακραίας εκπαίδευσης των Ελληνικών ειδικών δυνάμεων και εμβαθύνει στους ισχυρούς δεσμούς φιλίας
και αφοσίωσης που προκύπτουν μέσα από αυτήν.
Φιλία με συναδέρφους και αφοσίωση σε ιδανικά,
που διαρκούν εφ’ όρου ζωής!

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΝΙ.ΜΑ. Νικόλαος Α. Καστριτσέας.
Παραγγελίες τηλεφωνικά στο 6936 631683
και στο mail μας (chrysosdytis@gmail.com).
Στοιχεία παραγγελίας: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνο
επικοινωνίας και τον αριθμό των βιβλίων
που επιθυμείτε για να το παραλάβετε με αντικαταβολή εντός ολίγων ημερών από την
ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟMΙΚΗ.
Τιμή βιβλίου 14,50 € + έξοδα αποστολής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΗΘΩΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ και ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
Α/Α Αντικείμενο Εκδήλωσης

Τοποθεσία

Χρόνος

Υπεύθυνος Εκδήλωσης

Παρατηρήσεις

1

Μάχη Αγ. Βασιλείου Λεωνιδίου

Ιανουάριος

Δημοτική Ενότητα Λεωνιδίου

2

Ιανουάριος ή Απρίλιος

Δήμος Αθηναίων
ή Λέσχη
Λέσχη

Καταβάλλεται προσπάθεια ομαδικής κινήσεως με
λεωφορείο.
Εξαρτάται από την αποδοχή (ΔΑ) της προτάσεως ΛΚΙ.

3

Επιμνημόσυνη δέηση Ι. Τσιγάντε και μελών της
Μ.Ο. «Μίδας 614»
Συνεστίαση - Κοπή Βασιλόπιτας

Λεωνίδιο Δήμου
Νότιας Κυνουρίας
Συμβολή Πατησίων και Αλεξάνδρας
ή κέντρο Αθηνών
(*)

4

Ετήσια Γενική Συνέλευση Λέσχης

(*)

5

Επέτειος 25ης Μαρτίου

Μητροπολιτικός Ναός – Μ.Α.Σ.

6
7

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Παραδόσεως
Γερ. Στρατού Αιγαίου
Τελετές εορτασμού λήξεως Β’ ΠΠ

8

Τελετές εορτασμού λήξεως Β’ ΠΠ

9

Ετήσιο Μνημόσυνο πεσόντων Ιερού Λόχου και
Καταδρομέων

Ενημέρωση μελών-φίλων.

Λέσχη

Όπως παραπάνω.

25 Μαρτίου

Περιφέρεια

Όπως παραπάνω.

Σύμη

8 Μαΐου

Δήμος Σύμης

Εφ’ όσον λάβει χώρα. .

Ρόδος

9 Μαΐου

Δήμος Ρόδου

Συνδυασμός με α/α 6

Αθήνα

9 Μαΐου

Περιφέρεια, Δήμος Αθηναίων

Ενημέρωση μελών-φίλων.

Ηρώον Ιερολοχιτών και
Καταδρομέων
Καβούρι
10 Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ Ιερολοχιτών πεσόντων Ηρώο Ιερολοχιτών
στις επιχειρήσεις Αιγαίου
Παραλία Ερμούπολης
11α Εκδηλώσεις για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη

Τελευταία Κυριακή Μαΐου

ΓΕΣ/ΔΕΔ

Εκτός αν άλλως καθορίζεται από ΓΕΣ/ΔΕΔ

1ο δεκαήμερο Ιουνίου

Εφ’ όσον υπάρχει η οικονομική δυνατότητα.

Ιούλιος

Λέσχη με συνδρομή ΕΑΑΣ
ενδεχομένως
Κυπριακή Πρεσβεία

11β Εκδηλώσεις για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο Μνημείο Άλσους Στρατού

Ιούλιος

Κυπριακή Πρεσβεία

Όπως παραπάνω.

11γ Εκδηλώσεις για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο Μνημείο Άλσους Παπάγου

Ιούλιος

Λέσχη ή Δήμος Παπάγου

Όπως παραπάνω.

12

Ιούλιος

ΓΕΣ

Εφ’ όσον υπάρχουν θέσεις σε Α/Φ ΠΑ.

Επιμνημόσυνη δέηση πεσόντων ΚΔ της Α’ ΜΚ
στην Κύπρο

Στρατόπεδο Μάλεμε (Κρήτης) ή
Καλάθου (Ρόδου)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Όλες οι εκδηλώσεις αναφέρονται ενδεικτικά, υπό την πολιτική των περιορισμών που θα ισχύουν κατά περίπτωση.
Λεπτομερή ενημερωτικά θα αποστέλλονται μόλις εκδίδονται ή οι διοργανωτές ενημερώνουν την Λέσχη.

Ενημέρωση μελών-φίλων.

