ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Επειδή η Λέσχη μας βασίζεται στα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, θα
ξεκινήσω αντίστροφα το μήνυμα, ευχόμενος εκ μέρους του ΔΣ στα μέλη μας,
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
με υγεία και επιτυχίες σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Επί πλέον, απευθυνόμενος στις Ένοπλες Δυνάμεις μας, επιτυχή εκτέλεση
των αποστολών τους επ΄ ωφελεία των ελληνικών όπλων.

Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών ιδρύθηκε το έτος 1979/1980,
από απόστρατους Ιερολοχίτες, αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες
των Δυνάμεων Καταδρομών. Είναι η πρώτη Λέσχη Ιερολοχιτών και
Καταδρομέων που ιδρύθηκε μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις
επιχειρήσεις εναντίον ανταρτών του 1947-1949 και ο πρώτος Σύνδεσμος
παλαιών πολεμιστών αμιγώς των Ειδικών Δυνάμεων.
Από ιδρύσεώς της μπορούσαν να εγγραφούν ως μέλη, πλέον των
Ιερολοχιτών και Καταδρομέων, όσοι συμμετείχαν σε υπηρεσίες και μονάδες
ανορθοδόξου πολέμου και πληροφοριών κατά τη διάρκεια του Β’
παγκοσμίου πολέμου, υπαγόμενες στα ελληνικά και συμμαχικά στρατηγεία
Μέσης Ανατολής.
Μέλη της σήμερα μπορούν να γίνουν, με τις προβλεπόμενες από το
καταστατικό διαδικασίες, οι ικανοί προς δικαιοπραξία υπηρετήσαντες στις
ειδικές δυνάμεις όλων των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, ανεξαρτήτως
βαθμού.
Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου εγγράφονται ως επίτιμα μέλη
γονείς, σύζυγοι και τέκνα πεσόντων ή θανόντων Ιερολοχιτών και
Καταδρομέων, όπως και μέλη καταδρομικών συλλόγων συμμάχων χωρών.
Επίσης πρόσωπα που παρέχουν σοβαρές υπηρεσίες στη Λέσχη και συντελούν
ουσιαστικά στην επίτευξη των σκοπών της.
Η Λέσχη με προσφορές των μελών της, ανήγειρε μνημεία πεσόντων
Ιερολοχιτών σχεδόν στα πεδία μαχών που έλαβαν μέρος στην Βόρειο Αφρική
και στο Αιγαίο. Εξέχουσα θέση έχει το μεγαλοπρεπές Μνημείο – Μαυσωλείο
Πεσόντων Ιερολοχιτών του 2ου Π.Π., στο Πεδίον του Άρεως.
Μέλη της, διακριθέντες εμπειροπόλεμοι Αξιωματικοί και Έφεδροι,
έγραψαν την ιστορία του Ιερού Λόχου, καθώς και προσωπικές πολεμικές ή
μετέπειτα εμπειρίες τους, αλλά και ιστορικά συγγράμματα, στρατιωτικού
κυρίως ενδιαφέροντος, τα οποία διατηρούν άσβεστη την ιστορική μνήμη.
Επιπλέον, παλαιά μέλη της Λέσχης έχουν θέσει προσωπικά τους
αντικείμενα, φωτογραφικό υλικό και χειρόγραφα απ΄ ευθείας ή μέσω της
Λέσχης στη διάθεση του Πολεμικού Μουσείου ως εκθέματα προς το κοινό,
στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) αλλά και στην 13η
ΔΕΕ «Ιερός Λόχος» για την δημιουργία μικρού Μουσείου στην ειδική
αίθουσα τελετών.

Η Λέσχη συνεχίζει την παράδοση και επιδιώκει την προώθηση του
πνεύματος των ειδικών δυνάμεων, αλλά και την προσπάθεια συσπείρωσης
των επί μέρους πολλών αναφυομένων σωματείων και λεσχών ειδικών
δυνάμεων, κάτω από μια πανεθνική συνομοσπονδία σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το 2020 συμπληρώνονται 40 χρόνια από την επίσημη έγκριση
λειτουργίας της Λέσχης ως σωματείου. Σαράντα χρόνια διαρκούς
προσπάθειας προς επίτευξη των σκοπών της. Σαράντα χρόνια επιτυχούς
διατηρήσεως της ιστορικής μνήμης και σταδιακής μεταπτώσεως στην
απαιτούμενη σύγχρονη μορφή, χωρίς απώλεια της ταυτότητάς της.
Επιτεύχθηκε κατά την δική μας άποψη κατά μεγάλο ποσοστό, απέτυχε
και δημιούργησε προβλήματα κατά τους «εχθρούς» μας.
Τι ισχύει τελικά; Ασφαλώς ως Λέσχη κάναμε λάθη και πρέπει να το
αναγνωρίσουμε, αλλιώς δεν θα βελτιωθούμε ποτέ. Τα λάθη όμως τα οποία
μας καταλογίζουν οφείλονται και εδράζονται σε «παθογένειες» διαφόρων
προελεύσεων και όχι από το εσωτερικό της Λέσχης μας. Ας όψονται όλοι
αυτοί που ήθελαν οπωσδήποτε να δημιουργήσουν «ανεξάρτητα καπετανάτα»
στο βωμό δήθεν της ανανέωσης και αυτοί που ήθελαν οπωσδήποτε «να
γραφτεί κάπου το όνομά τους ως προέδρων» και ξέχασαν την στρατιωτική
αγωγή, τον κώδικα τιμής του καταδρομέα και τον σεβασμό προς τους
πολεμιστές και την ιστορία που είχαν γράψει.
Γιατί η ελευθερία άποψης, χωρίς το φίλτρο (και όχι περιορισμό) του
σεβασμού, μεταπίπτει σε ασυδοσία. Απευθύνομαι τώρα, όπως το έκανα και
ως εν ενεργεία στέλεχος, μέσα στο παραπάνω πλαίσιο και, προκαλώ
οποιονδήποτε να αντικρούσει με επιχειρήματα όσα καταλογίζω ως
«παθογένειες, καπετανάτα και προεδριλίκια».
Είτε αρέσει στους πολλούς είτε όχι, η Λέσχη Καταδρομέων και
Ιερολοχιτών είναι το πρώτο πολεμικό σωματείο αμιγώς Ειδικών Δυνάμεων
και, υπολογίζοντας το κάποτε κομμάτι μας νυν ανεξάρτητο «Σύνδεσμο
Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Μακεδονίας», τον «Σύλλογο Κομάντος-74»
και τον «Σύνδεσμο Εφέδρων Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Ρόδου» ένα από
τα τέσσερα μοναδικά του είδους στις Ειδικές Δυνάμεις. Θα πρέπει να
μνημονεύσω εδώ, αν και όχι αμιγώς ως προς την προέλευση των μελών εκ
των Ειδικών Δυνάμεων, τον «Πανελλήνιο Σύνδεσμο Πολεμιστών
Εκστρατευτικών Σωμάτων Μέσης Ανατολής Ριμινιτών-Ιερολοχιτών». Οι
υπόλοιποι μπορούν, αν θέλουν, να είναι «υπερήφανοι» για την ιδιοτέλειά
τους και να αφήσουν τις δάφνες εκεί όπου πραγματικά ανήκουν.

Ο αγνός κόσμος των Καταδρομών γνωρίζει και εμείς συνεχίζουμε.
Η λειτουργία της Λέσχης και ιδιαίτερα η ποιοτική αναβάθμισή της σε
όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνονται αρχικά στον
σκοπό ιδρύσεώς της και εκφράζονται αναλυτικά στα μέσα προς επίτευξη
αυτού του σκοπού, επαφίεται στην καλή θέληση όλων μας και στην
εθελοντική προσφορά.
Η κοινή Μήτρα, το κοινό Λίκνο των Ειδικών Δυνάμεων, το DNA του
Ιερολοχίτη και του Καταδρομέα και ο Πράσινος Μπερές ως σύμβολο
συνυφασμένα με τον Όρκο μας, αποτελούν συστατικά του πατριωτισμού και
του αλτρουισμού που διαμέσου της λειτουργίας της «μικρής εικόνας» της
Λέσχης, οδηγούν στην διαμόρφωση της «μεγάλης εικόνας», της Πατρίδας
μας και του Έθνους.
Μιας Ελλάδας με χαρακτηριστικά γνωρίσματα οικογένειας προς τους
Έλληνες, εντός ή εκτός συνόρων περιλαμβάνοντας και τους Έλληνες της
διασποράς, φίλης προς τους συμμάχους της, παράγοντος σταθερότητας και
συνεργασίας προς αυτούς με τους οποίους ταυτίζει τα συμφέροντά της, αλλά
ισχυρής, επικίνδυνης και όχι απλά αποτρεπτικά ικανής, για τους εχθρούς
της.
Στα πλαίσια αυτής της 40ης επετείου ζητήσαμε την συνδρομή όλων με
προτάσεις για να επισημανθεί το έτος 2020 στην ιστορία της Λέσχης.
Επειδή θα έπρεπε να γίνει η αρχή, αποφασίστηκαν από το ΔΣ οι βασικοί
εορταστικοί άξονες. Λόγω περιορισμών εξ αιτίας οικονομικών κυρίως λόγων,
θα επικεντρωθούμε στην ποιότητα εις βάρος της ποσότητας σε ό,τι αφορά σε
κάποιες δραστηριότητες και θα πρωτοτυπήσουμε ως προς την μορφή
ορισμένων επετειακών εκδηλώσεων και καθιέρωση άλλων, ενώ θα
καταβληθεί προσπάθεια και για κάποιες δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα.
Χρειαζόμαστε όμως και εξωτερική βοήθεια εκτός των συνδρομών και
αρωγών μας. Ελπίζουμε ότι η εξωστρέφεια και η βελτίωση της εικόνας μας
να αποτελέσουν πόλο έλξεως και για χορηγούς και για εγγραφή νέων μελών,
στελεχών και εφέδρων. Με αυτό το σκεπτικό, θα ενεργήσουμε ως εξής:
Ως Πρώτη φάση και σε πρώτο χρόνο, η αναβαθμισμένη ετήσια
συνεστίαση και κοπή της βασιλόπιτας με την παράλληλη επίδοση
αναμνηστικών στους πολεμιστές-μέλη μας και τις οικογένειες των
εκλιπόντων μελών μας, όλων των εθνικών αγώνων από το 1940 μέχρι και
το 1974 (Επιχειρήσεις Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στον Ελλαδικό χερσαίο κορμό

και Κρήτη 1940-41, στην Βόρειο Αφρική και Μέση Ανατολή 1942-43, στην
Ιταλία 1944, στο Αρχιπέλαγος 1943-45. Επιχειρήσεις 1946-49. Επιχειρήσεις
Κορέας 1950-55. Επιχειρήσεις Κύπρου 1964-1974) ως ελάχιστη αναγνώριση
των υπηρεσιών τους και ιδιαίτερα των τελευταίων που ξεχάστηκαν από το
επίσημο κράτος. Σε δεύτερο χρόνο ίδρυση Τράπεζας αίματος της Λέσχης,
πρωτοβουλία και προσπάθεια για την οποίαν κυριολεκτικά «χρειάζεται να
δώσουμε το αίμα μας».
Ως Δεύτερη φάση, κατασκευή σε πρώτο χρόνο στον Δήμο ΠαπάγουΧολαργού στο κεντρικό πάρκο, σε συνεργασία με τον Δήμο και με την
ανιδιοτελή προσφορά γλύπτη φίλου των Καταδρομών, επιτύμβιας στήλης εις
ανάμνηση των επιχειρήσεων των Δυνάμεων Καταδρομών στην Κύπρο (από
ιδρύσεως της 31 ΜΚ το 1964, μέχρι και τις επιχειρήσεις κατά του Αττίλα,
από πλευράς Κυπριακών Μοιρών και του εξ Ελλάδος αερομεταφερθέντος
Συγκροτήματος της Α’ Μοίρας Καταδρομών, ως ελάχιστη απόδοση τιμής)
και ενδεχομένως σε δεύτερο χρόνο, διοργάνωση ημερίδας για την
διαχρονική πολεμική εμπλοκή των μελών μας και ανάδειξη της
ιστορικότητας της Λέσχης.
Ως Τρίτη φάση, εάν εγκριθεί από τους αρμόδιους φορείς, σε πρώτο
χρόνο (από τον Δήμο Αθηναίων) αναβαθμισμένες εκδηλώσεις ιστορικής
μνήμης Μυστικού πολέμου και αντιστάσεως κατά την κατοχή στην Αττική
και σε δεύτερο χρόνο (από τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σε
συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης και το Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής πολιτικής) αναβαθμισμένες εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης
των Καταδρομικών Επιχειρήσεων του Ιερού Λόχου στην περιοχή του
Αρχιπελάγους.
Ο Ιερός Λόχος, οι Δυνάμεις Καταδρομών, οι Ειδικές Δυνάμεις, οι
Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων και οι καταβολές τους μέσα στην Λέσχη
Καταδρομέων και Ιερολοχιτών θα είναι πάντα εδώ, θεματοφύλακες της
Ιστορίας του Έθνους, για να ξεχωρίζει εις το διηνεκές η ΓΑΛΑΖΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ από την «γιαλαντζί γαλάζια πατρίδα» και ό,τι άλλο πλασάρουν
από βορρά νεόδμητα κράτη του 21ου αιώνα που δεν έχουν ιστορία και
άλλα εξ ανατολών δημιουργηθέντα τον 20ό, αλλά με ευρύ ποινικό μητρώο.
Κλείνοντας, θα επικαλεστώ τα λόγια του Ιερολοχίτη ιδρυτή των
Δυνάμεων Καταδρομών Υποστρατήγου Ανδρέα Καλίνσκη:
«Και αν ποτέ τολμήσουν αυτοί ή όποιοι άλλοι να πειράξουν πάλι την
Ελλάδα μας, πέστε το από τώρα, βροντοφωνάξτε το παντού! Να το ξέρουν

όλοι, εχθροί και φίλοι! Θα πολεμήσουμε! Θα πολεμήσουμε με πίστη και
πείσμα. Στα βουνά και τους κάμπους, στις πόλεις, στα χωριά και στα
ακρογιάλια! Ως το τέλος, ως την τελική Νίκη. Η Νίκη θα είναι πάντα δικιά
μας. Θα είναι πάντα με την Ελλάδα. Γιατί όσο δυνατοί και αν είναι οι εχθροί
της Ελλάδας, όσο μεγάλοι και να είναι, η Ελλάδα θα είναι πάντοτε πιο
δυνατή και πιο μεγάλη».
Υ.Γ. Θα πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψιν ότι ο αείμνηστος Στρατηγός είπε, μεταξύ
άλλων, αυτά τα λόγια μετά την συντριβή των ξενοκίνητων ανταρτών από τον
Εθνικό Στρατό το 1949, αναφερόμενος στους «ερυθράς πολιτικής
αποχρώσεως» εντός ή εκτός συνόρων επιβουλευόμενους την Ελλάδα. Μήπως
είναι πάλι ιδιαίτερα επίκαιρα με τους «πράσινης θρησκευτικής
αποχρώσεως» εισβολείς και την τάση αλλοιώσεως της εθνικής μας
ταυτότητας;
Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
Πρόεδρος ΔΣ

