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Το ευλογημένο 21 υπήρξε καρπός του πα-
τριωτισμού, της έμφυτης αγάπης για την 
ελευθερία, και της πολεμικής αρετής της 

φυλής μας. Οι πρόγονοί μας κέρδισαν την ε-
λευθερία τους με τον ίδιο αιματηρό τρόπο που 
την στερήθηκαν. Την 29η Μαΐου 1453 «ἡ Πόλις 
Ἑάλῳ» με την μεγαλοπρέπεια αρχαίας τραγω-
δίας, αποτέλεσμα κυρίως της ηρωικής θυσίας 
του Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου ΙΑ΄ Δραγάση 
Παλαιολόγου και όχι της πατριωτικής συνειδή-

σεως και του φρονήματος των συγχρόνων του.
Οι Έλληνες υπέφεραν την τυραννία των Ρω-

μαίων, των Φράγκων, των Βενετών, των Κατα-
λανών και των Οθωμανών. Η τελευταία υπήρξε 
η πλέον σκληρή και απάνθρωπη απ’ όλες. Όταν 
η Ευρώπη αναγεννιόταν από τα νάματα του αρ-
χαίου ελληνικού πνεύματος, εμείς βιώναμε την 
πλέον ζοφερή περίοδο σκλαβιάς. 

Η υπεράσπιση της χριστιανικής πίστεως από 
την εκκλησία δεν επέτρεψε να χαθεί η εθνική 
συνείδηση των υπόδουλων Ελλήνων. Καθ’ όλο 
το διάστημα της τουρκικής τυραννίας σημειώ-
θηκαν 11 επαναστατικά κινήματα τα οποία κα-
τεστάλησαν με βαρύ φόρο αίματος. Ο 18ος αιώ-
νας χαρακτηρίσθηκε από την αύξηση του πλη-
θυσμού των Ελλήνων, η οποία συνδυάσθηκε με 
ραγδαία οικονομική άνοδο, απότοκο των διε-
θνών ευνοϊκών συγκυριών. Μετά την υπογρα-
φή της συνθήκης του Κιουτσούκ Καϊναρτζή το 
1774, ο εμπορικός στόλος των Ελλήνων αυξή-
θηκε θεαματικά με το δικαίωμα χρήσεως της 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Η Επανάσταση του 1821
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Σεβαστοί Στρατηγοί, Αγαπητά Μέλη της Λέσχης Καταδρομέων 
και Ιερολοχιτών, 

Εκ μέρους του νέου ΔΣ της Λέσχης, θα ήθελα να σας ευχα-
ριστήσω θερμά για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα επανε-
κλεγέντα παλαιά καθώς και στα νέα μέλη του ΔΣ. 

Αποτελεί τιμή μας να είμαστε μέλη του ΔΣ της πρώτης ιστο-
ρικά Λέσχης πολεμιστών των Ειδικών Δυνάμεων και συναι-
σθανόμαστε το βάρος της παράδοσης και της ιστορίας της. Εί-
μαστε πρόθυμοι να συνεχίσουμε τη λειτουργία της Λέσχης και 
να βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε τις δραστηριότητές της, 
για την διάδοση του πνεύματος των Ειδικών Δυνάμεων.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά, ειδικά τους απελθόντες 
από το ΔΣ Πρόεδρο Αντιστράτηγο κ. Λάζαρη και Αντιπρόεδρο 
Ταξίαρχο κ. Πουλάκη για τη συμβολή τους στην σε όλους τους 
τομείς αναβάθμιση της Λέσχης. Η πολύτιμη εμπειρία τους θα α-
ποτελέσει αρωγό στις περαιτέρω προσπάθειές μας. Θα μου επι-
τρέψει ο Στρατηγός να χρησιμοποιήσω σε αυτόν τον χαιρετισμό 
το βασικό πλαίσιο του αντιστοίχου δικού του από το 2015, για 
να τονίσω την συνέχεια «διοικήσεως». Επί πλέον ευχαριστώ τα 
παραμένοντα μέλη του προηγούμενου ΔΣ για τις υπηρεσίες που 
προσέφεραν και την μέχρι τώρα μεταξύ μας συνεργασία από 
την θέση του ΓΓ που μου είχαν εμπιστευθεί. Εύχομαι στα νέα 
μέλη του ΔΣ, γρήγορη προσαρμογή και καλή επιτυχία. Πρέπει 
να αναφέρω, ότι ο πήχης έχει τοποθετηθεί τόσο ψηλά, που θα 
απαιτηθεί υπεράνθρωπη προσπάθεια για να ανέλθει περαιτέρω, 
πιστεύω όμως ότι με την συμπαράστασή σας, θα προσθέσουμε 
έστω ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα. Είναι πρόκληση για όλους.

Η περαιτέρω διεύρυνση των διασωματειακών δημοσίων 
σχέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό θα αποτελέσει τη 
δομική βάση σύσφιξης σχέσεων διεθνούς και σε εθνικό επίπε-
δο αναγνώρισης, αδελφοποίησης και, ενδεχομένως, δημιουρ-

γίας μιας συνομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων, προσπάθειας 
που είχε γίνει στο παρελθόν, δεν απέδωσε μεν αποτελέσματα, 
αλλά με την πραγματοποίηση του συνεδρίου των σωματείων 
ειδικών δυνάμεων το 2018, ελπίζουμε σε κάποια νέα τροχιά 
σύγκλισης. Δεν θα διστάσω, με τη σύμφωνο γνώμη του ΔΣ, να 
πιέσω προς όλες τις κατευθύνσεις, ακόμα και αν γίνω «δυσά-
ρεστος» για μερικούς.

Η επαφή με τις Διοικήσεις Ειδικών Δυνάμεων και με την 
στρατιωτική ιεραρχία εν γένει, με προγραμματισμένες επισκέ-
ψεις ή με την ευκαιρία προσκλήσεων σε τελετές και εορτές, θα 
κάνει ευρύτερα γνωστή την παρουσία και τις επιδιώξεις μας 
που συμπυκνώνονται σε μία φράση: Διατήρηση του πνεύματος 
των Ειδικών Δυνάμεων! Συμπληρωματικά, η επαφή με την πο-
λιτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων είναι ενδεχομένως α-
ναγκαία για διατήρηση της «πιέσεως» προς ικανοποίηση αιτη-
μάτων της Λέσχης.

Η προβολή της Λέσχης με τη δύναμη του διαδικτύου και των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δίνει τη δυνατότητα σε ευρύ 
κοινό να μάθει την ιστορία και την ιστορικότητά της και δημι-
ουργεί άμεση πρόσβαση σε νεότερους έφεδρους καταδρομείς 
και πεζοναύτες. 

Έχοντας υπ’ όψιν την προτίμηση και την ροπή των νεότερων 
σε ηλικία μελών προς τον αθλητισμό, θα επιδιωχθεί η συμμε-
τοχή της Λέσχης σε διεθνώς αναγνωρισμένους στρατιωτικούς 
αγώνες εφέδρων, της μορφής του στρατιωτικού πεντάθλου, 
αλλά και αγώνων περιπόλων, με την κατάλληλη προετοιμασία 
ομάδων εθελοντών μελών. 

Παράλληλα, σχεδιάζεται η ετήσια καθιέρωση παρόμοιων α-
γώνων σε εθνικό επίπεδο προς τιμήν του Ιερού Λόχου Μέσης 
Ανατολής και των μεταγενέστερων πρώτων ΛΟΚ.

Η εθελοντική συμμετοχή και η προσφορά των νέων μελών 

σε παροχή υποστήριξης προς την κοινωνία στην περίπτωση 
μειζόνων καταστροφών και η αρωγή σε έρευνες αγνοουμένων 
σε δύσβατες ή θαλάσσιες περιοχές, είναι ένας ακόμη τομέας 
που θα πρέπει να επιδιωχθεί η παρουσία μας, με τη συγκρότη-
ση κατάλληλων ομάδων διασωστών και την προμήθεια ανα-
γκαίου εξοπλισμού. 

Γράφει ο Αντγος ε.α. Νικόλαος Λάζαρης

«Σήμερα βρίσκεται κρεμασμένος επάνω στον 
ξύλινο στραυρό, αυτός που κρέμασε (και την κρα-
τά κρεμασμένη) τη γη, μέσα στα νερά των ωκεα-
νών.» Το «σήμερον» είναι διαχρονικό! 

Αλλά είναι πράγματι «κρεμασμένη» μέσα σε 
νερό η γή; Πέρασαν πολλοί αιώνες για να γίνει 
αντιληπτό τι είναι η γή! Ένας μικρός πλανήτης που 
αιωρείται στο κενό και ισορροπεί εξ αιτίας ισχυ-
ρών βαρυτικών δυνάμεων που εξασκούνται σύμ-
φωνα με τους νόμους της ουράνιας μηχανικής και 
επάνω του υπάρχει ζωή! Υπάρχει χλωρίδα και πα-
νίδα. Και αυτά υπάρχουν, γιατί υπάρχει το πολυτι-
μότερο αγαθό για την ύπαρξη της ζωής, το νερό!

Από το διάστημα, οι αστροναύτες αποθανά-
τισαν σε σχετικά κοντινή φωτογραφία την γή 
που μοιάζει σαν ένας γαλάζιος βώλος, γιατί η 
μεγαλύτερη επιφάνειά της καλύπτεται από 
νερό. Μια μπάλα νερού, που πάνω της φαίνο-
νται σαν να επιπλέουν χερσαία κομμάτια στα 
οποία κατοικούν οι άνθρωποι. 

Τον Φεβρουάριο του 1990, η διαστημική συ-
σκευή Βόγιατζερ, έστειλε μια φωτογραφία της 
γης, από την απόσταση των 6 δισεκατομμυρίων 

χιλιομέτρων, ως 
μέρος, της ευρύτε-
ρης φωτογράφι-
σης πλανητών του 
ηλιακού συστήμα-
τος. Η Γη εμφανί-
στηκε σαν ένας μι-
κρός κόκκος σκό-
νης με αχνό γαλά-
ζιο χρώμα. Ήταν 
μια «Ωχρή κυανή 
κουκκίδα». 

Η φωτογραφία 
αυτή ήταν το έναυ-
σμα μιας εξαιρετι-
κής ομιλίας του αστροφυσικού Καρλ Σέιγκαν 
(1934-1996) στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ της Ν. 
Υόρκης.

Μεταξύ άλλων είπε:
«Κατορθώσαμε να τραβήξουμε αυτή την φω-

τογραφία, και, αν την κοιτάξετε, βλέπετε μια 
κουκκίδα. Εδώ είναι. Αυτό είναι το σπίτι μας. Αυτό 
είναι εμείς. Πάνω 

«Ὁ ἐν ὕδασι 
τὴν γῆν κρεμάσας»

«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν 
 κρεμάσας», αναφέρει ο όρθρος της Μ. Παρασκευής!

Γράφει ο Αντγος ε.α Ιωάννης Κρασσάς

«Ὅσοι δειλιάζουν θά ὑπομένουν τὸ ζυγὸν τῆς 
δουλείας 

θέλει ἀρετὴν καὶ τόλμην ἡ ἐλευθερία».
 Ἀνδρέας Κάλβος.
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	 31	Ιανουαρίου	2019
Αγαπητέ	κύριε	Πρόεδρε
Αγαπητά	Μέλη	 του	Διοικητικού	Συμβουλίου	 της	Λέσχης	
Καταδρομέων	και	Ιερολοχιτών,	
Σας	ευχαριστώ	πολύ	για	τις	ευχές	σας	για	την	ονομαστι-
κή	μου	εορτή.
Αντεύχομαι	καλή	επιτυχία	στο	έργο	σας.

Με	συναδελφικού	χαιρετισμούς
Αντιστράτηγος	ε.α.	Αθανάσιος	Φ.	Σταματίου

1	Φεβρουαρίου	2019
Αξιότιμα	μέλη	του	Δ.Σ	της	
Λέσχης	Καταδρομέων	και	Ιερολοχιτών
Σας	απευθύνω	τις	βαθύτατες	ευχαριστίες	μου	για	τις	ε-
γκάρδιες	ευχές	σας,	επί	τη	ευκαιρία	της	ονομαστικής	μου	
εορτής.

Σας	χαιρετώ	κατά	μέτωπο
Βασίλειος	Δημ.	Αναστασιάδης
Έφεδρος	Λοχίας,	90	Α	ΕΣΣΟ	

19	Φεβρουαρίου	2019
Αντιστράτηγο	ε.α.
Κύριο	Νικόλαο	Λάζαρη,	 
Στρατηγέ	
Ευχαριστώ	ολόψυχα	για	τις	θερμές	σας	ευχές	με	την	ευ-
καιρία	της	ανάληψης	των	νέων	μου	καθηκόντων.
Αντεύχομαι	υγεία	προσωπική	και	οικογενειακή	ευτυχία.

Με	ιδιαίτερη	εκτίμηση
Αντιστράτηγος	Κωνσταντίνος	Φλώρος

 

19	Φεβρουαρίου	2019
Στρατηγέ	
Σας	ευχαριστώ	θερμά	για	τις	ευχές,	με	την	ευκαιρία	της	α-
νάληψης	των	νέων	μου	καθηκόντων	ως	Επιτελάρχης	ΓΕΕ-
ΘΑ.	Αντεύχομαι	υγεία	προσωπική	και	οικογενειακή	ευτυχία.

Με	σεβασμό
Υποστράτηγος	Πέτρος	Δεμέστιχας

21	Φεβρουαρίου	2019
Αντιστράτηγο	ε.α.	
Κύριο	Νικόλαο	Λάζαρη

Στρατηγέ	
Σας	ευχαριστώ	θερμά	για	 τις	 ευχές,	με	 την	 ευκαιρία	
της	ανάληψης	της	τοποθέτησής	μου	ως	Γενικού	Επι-
θεωρητή	Στρατού	–	Διοικητή	Δόγματος	και	Εκπαίδευ-
σης.

Με	σεβασμό
Αντιστράτηγος	Αντώνιος	Νομικός

 

25	Φεβρουαρίου	2019
Αντιστράτηγο	ε.α.		
Κύριο	Νικόλαο	Λάζαρη

Στρατηγέ	
Επιτρέψτε	μου	να	σας	ευχαριστήσω	θερμά	για	τις	ευ-
χές,	με	την	ευκαιρία	της	προαγωγής	μου	και	ανάληψης	
των	νέων	μου	καθηκόντων.		Σας	εύχομαι	ολόψυχα	υ-
γεία,	ατομική	και	οικογενειακή	ευτυχία

Με	σεβασμό
Αντιστράτηγος	Γεώργιος	Δημητρόπουλος

25	Φεβρουαρίου	2019
Στρατηγέ,		
Κύριε	Πρόεδρε	
Επιτρέψτε	μου	να	σας	εκφράσω	τις	εγκάρδιες	ευχαρι-
στίες	μου	για	την	εξαιρετικάσημαντική,	αγαστή	και	α-
νιδιοτελή	συνεργασία	μας.	Εύχομαι	ολόψυχα	προσω-
πική	υγεία,	δύναμη,	αισιοδοξία	και	ευόδωση	των	προ-
σπαθειών	σας.

Με	εκτίμηση,	
ιδιαίτερο	σεβασμό	και	αγάπη

Στρατηγός	ε.α.	Αλκιβιάδης	Στεφανής	
Επίτιμος	Αρχηγός

ΓΕΝΙΚΟΥ	ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ	ΣΤΡΑΤΟΥ

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΗΜ.  
ΠΟΣΟ ΣΕ € ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 Αντγος ε.α ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡ. 25,00 Για το έτος 2019
2 Αντγος ε.α ΚΟΡΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 25,00 Για το έτος 2019
3 Αντγος ε.α ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25,00 Για το έτος 2019
4 Αντγος ε.α ΜΑΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 25,00 Για το έτος 2019
5 Αντγος ε.α ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30,00 Για το έτος 2019
6 Αντγος ε.α ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘ. 50,00 Για τα έτη 2018 &2019
7 Αντγος ε.α ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 25,00 Για το έτος 2019
8 Αντγος ε.α ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25,00 Για το έτος 2019
9 Υπτγοςε.α ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25,00 Για το έτος 2019

10 Υπτγοςε.α ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. 25,00 Για το έτος 2019
11 Υπτγοςε.α ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 25,00 Για το έτος 2019
12 Υπτγοςπ.δ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔ. 25,00 Για το έτος 2019
13 Υπτγοςε.α ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25,00 Για το έτος 2019
14 Υπτγοςε.α ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50,00 Για τα έτη 2018 &2019
15 Υπτγοςε.α ΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30,00 Για το έτος 2016
16 Υπτγοςε.α ΣΒΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25,00 Για το έτος 2019
17 Υπτγοςε.α ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛ. 25,00 Για το έτος 2018
18 Ταξχος ε.α. ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 40,00 Εγγραφή & συνδρομή 2019
19 Ταξχος ε.α. ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣ. 25,00 Για το έτος 2019
20 Ταξχος ε.α. ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣ. 25,00 Για το έτος 2019
21 Ταξχος ε.α. ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡ. 50,00 Εγγραφή & συνδρομή 2019
22 Σχης ε.α. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛ. 25,00 Για το έτος 2018
23 Σχης ε.α. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. 30,00 Για το έτος 2019
24 Σχης ε.α. ΠΙΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 30,00 Για το έτος 2019
25 Σχης ε.α. ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘ. 35,00 Για το έτος 2019
26 Ανχης ε.α. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣ. 50,00 Για τα έτη 2018 &2019
27 Ανχης ε.α. ΜΠΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 30,00 Για το έτος 2018
28 Ανχης ε.α. ΟΡΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. 25,00 Για το έτος 2019
29 Ανχης ε.α. ΠΕΠΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡ. 25,00 Για το έτος 2019
30 Ανχης ε.α. ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 25,00 Για το έτος 2019
31 Ανχης ε.α. ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 40,00 Εγγραφή & συνδρομή 2019
32 Ανχης ε.α. ΧΑΒΙΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 25,00 Για το έτος 2018
33 Ανχης ε.α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. 40,00 Εγγραφή & συνδρομή 2019
34 Ανχης ε.α. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. 40,00 Εγγραφή & συνδρομή 2019
35 Τχης ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡ. 25,00 Για το έτος 2019
36 Τχης ε.α. ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ ΚΙΜΩΝ 25,00 Για το έτος 2019
37 Τχης ε.α. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. 50,00 Για τα έτη 2018 &2019
38 Λγός ε.α. ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε. 25,00 Για το έτος 2019
39 Λγός ε.α ΣΙΑΡΑΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔ. 25,00 Για το έτος 2019
40 Ανθλγός ε.α. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25,00 Για το έτος 2019
41 Ανθλγός ε.α. ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΚΡΑΤ. 50,00 Για τα έτη 2018 &2019
42 Εφ. Ανθλγός ΑΡΝΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 50,00 Για τα έτη 2018 &2019
43 Εφ. Ανθλγός ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 25,00 Για το έτος 2019
 44 Εφ. Ανθλγός ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25,00 Για το έτος 2019
45 Εφ. Λχίας ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25,00 Για το έτος 2018
46 Εφ. Λχίας ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25,00 Για το έτος 2019
47 Εφ. Κ/Δ ΔΩΡΟΥΣΗΣ ΛΑΜΠΡ. 50,00 Για τα έτη 2018 &2019
48 Εφ. Κ/Δ ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25,00 Για το έτος 2019
49 Κ/Δ-Γιατρός ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. 25,00 Για το έτος 2019
50 Εφ. Π/Ν ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΑΤΘ. 50,00 Για τα έτη 2018 &2019
51 Εφ. Κ/Δ ΜΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. 25,00 Για το έτος 2019
52 Εφ. Κ/Δ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ. 25,00 Για το έτος 2019
53 Εφ. Κ/Δ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝ. 25,00 Για το έτος 2019
54 Εφ. Κ/Δ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΑΓΗΣΙΛ. 25,00 Για το έτος 2019
55 Εφ. Λχίας ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 25,00 Για το έτος 2019
56 Εφ. Κ/Δ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ. 60,00 Για τα έτη 2018 &2019
57 Εφ. Κ/Δ ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50,00 Για τα έτη 2018 &2019
58 Κυρία ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΤΟΥ 30,00 Για το έτος 2019
59 Κυρία ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ 60,00 Για τα έτη 2018 &2019
60 Κυρία ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡ. 30,00 Για το έτος 2019
61 Κυρία ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΑΛΕΞ. 50,00 Για τα έτη 2018 &2019
62 Κυρία ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝ. 45,00 Για το έτος 2019
63 Κυρία ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΒΑΣΙΛ. 25,00 Για το έτος 2019
64 Κυρία ΤΣΙΤΣΙΜΠΗ ΚΩΝ/ΝΑ 25,00 Για το έτος 2019

Σημείωση: Αναγράφονται μόνον όσο κατέβαλαν τη συνδρομή τους κατά το χρονικό 
διάστημα από 1ης Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου 2018.

Ο Ταμίας
Σχης ε.α. Ευάγγελος Γατσούλης

Πλήρωσαν την συνδρομή τους

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
Η κυρία Παπαδοπούλου Ελένη κατέθεσε το ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ για οι-

κονομική ενίσχυση της Λέσχης ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ του εκλιπόντος συζύγου της αειμνήστου Αντιστρα-
τήγου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Το	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Λέσχης	την	ευχαριστεί	θερμά.

Η κυρία Παπαμελετίου – Πηλιχού Ευαγγελία κατέθεσε το ποσό των εκατό (100,00) 
ευρώ για οικονομική ενίσχυση της Λέσχης ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ του εκλιπόντος συζύγου της αείμνη-
στου Ταξιάρχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΙΟΥ

Το	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Λέσχης	την	ευχαριστεί	θερμά

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

ΣYNTAΣΣETAI
AΠO EΠITPOΠH Δ.Σ. ΛEΣXHΣ
Xειρόγραφα δημοσιευμένα

ή μη δεν επιστρέφονται

YΠEYΘYNOΣ ΣYNTAΞHΣ:
Tο Δ.Σ. της Λέσχης

ΔIEYΘYNTHΣ-ΕΚΔOΤΗΣ:
Υπτγος ε.α. Γιάγκου Γιάγκος

Το Δ.Σ. διευκρινίζει σχετικά με τα 
δημοσιεύματα:

1. Απηχούν προσωπικές απόψεις 
του συντάκτου.

2. Δεν τροποποιούνται ως προς το 
περιεχόμενο.

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:
Ανχης ε.α. Κομπόρης Πέτρος

ΠAPAΓΩΓH

  Δ. Γαβαλάς
Θίσβης 7 - Περιστέρι  

Tηλ.: 210 5722902 • 6973 432010
E-mail: anagrafigavalas@gmail.com  

www.anagrafi.gr

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

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Επιστολές Μελών✍
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ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΕΣ 

Ο Πρόεδρος της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολο-
χιτών Αντγος ε.α. κ. Νικόλαος Λάζαρης και ο αντι-
πρόεδρος Ταξχος ε.α. κ. Αθανάσιος Πουλάκης, στα 
πλαίσια της αλλαγής διοικήσεως του ΚΕΕΔ, επισκέ-
φθηκαν την 13η Μαρτίου 2019  και  ευχήθηκαν 
στον  νεοπροαχθέντα σε Ταξίαρχο και παραδίδοντα 
την Διοίκηση του Κέντρου και στον παραλαμβάνο-
ντα την διοίκηση αυτού.

Με την ευκαιρία αυτή επισκέφθηκαν την Ζ΄ ΜΑΚ 
και το ΕΤΑ.

ΛΟΙΠΕΣ

Εκδήλωση Λεωνιδίου 2019
Την Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 

2019, στον μύλο Μανωλάκη στην 
είσοδο της πόλεως, όπου και το 
Μνημείο πεσόντων, τελέσθηκε η 
επιμνημόσυνη δέηση για την συ-
μπλήρωση 70 ετών από την μάχη 
του Αγίου Βασιλείου Λεωνιδίου 
(20/1/1949).

Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών εκπροσωπήθηκε, όπως κάθε χρόνο, από τμήμα εφέδρων Κατα-
δρομέων με το λάβαρό της και επί κεφαλής τον κ. Γεώργιο Δραμιτινό. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν, εκτός 
των τοπικών αρχών, κάτοικοι του Λεωνιδίου των οποίων συγγενείς είχαν λάβει μέρος στην μάχη. 

Η σεμνή τελετή ολοκληρώθηκε με ομιλίες, προσκλητήριο νεκρών και καταθέσεις στεφάνων. Στην κύρια 
ομιλία του ο Δήμαρχος αναφέρθηκε τον πατέρα του και στον θείο του, ο οποίος είχε έλθει στην περιοχή με 
την Γ’ ΜΚ, της οποίας Διοικητής ήταν ο μετέπειτα Στρατηγός, αείμνηστος Περικλής Παπαθανασίου. Η εκδή-
λωση έκλεισε με το τραγούδι της μάχης του Λεωνιδίου.

Καθ’ όλη την διάρκεια της εκδηλώσεως υπήρχε διάχυτο ένα πολύ φιλικό και θερμό κλίμα προς την αντι-
προσωπεία της Λέσχης.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ

Την 26 Ιανουαρίου 2019, έλαβε χώρα η καθιε-
ρωμένη τελετή της Κοπής της Βασιλόπιτας και 
η συνεστίαση των Μελών και Φίλων της Λέ-

σχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών. Η εκδήλωση 
έλαβε χώρα στο κοσμικό κέντρο «ΦΩΛΙΑ». 

Την βασιλόπιτα ευλόγησε ο Αιδεσιμολογιώτατος 
Ταξίαρχος (Θ) ε.α. Γεώργιος Αποστολακίδης.

Στην τελετή παρέστησαν ως προσκεκλημένοι της 
Λέσχης, ο Επιτελάρχης του ΓΕΣ, ο Διευθυντής ΓΕΣ/
ΔΕΔ και ο Επχης της 13 ΔΕΕ, ως εκπρόσωπος του 
διοικητού αυτής.

Παρέστησαν επί πλέον, επίτιμοι Α/ΓΕΣ, Διευθυ-
ντές ΓΕΣ/ΔΕΔ και Διοικητές  Σχηματισμών Ειδι-
κών Δυνάμεων. Την Ένωση Αποστράτων Αξιωμα-
τικών Στρατού εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρός της 
Υπτγος ε.α. κ. Αριστομένης Κράγκαρης, την Πανελ-
λήνια Ένωση Αξιωματικών Πολεμικής διαθεσιμό-
τητος και Αναπήρων πολέμου, ο Πρόεδρος αυτής 
Υπτγος π.δ. κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος και τον 
Σύνδεσμο Ελλήνων Βατραχανθρώπων ο Γεν. Γραμ-
ματέας, Ταξχος ε.α. κ. Αθανάσιος Λάμπρου.

Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν ο άγων το 99ο έτος της 

ηλικίας του, Ιερολοχίτης Στρατηγός Κόρκας και 
Καταδρομείς,  Αλεξιπτωτιστές και Πεζοναύτες οι 
οποίοι υπηρέτησαν ως στρατεύσιμοι στις Μονάδες 
μας, με τις οικογένειες και τους φίλους. Συναντή-
θηκαν με τα Μόνιμα στελέχη, Αξιωματικούς και 
Υπαξιωματικούς των Ειδικών Δυνάμεων οι οποίοι 
τους εκπαίδευσαν κατά την διάρκεια της θητείας 
τους και τους εμφύσησαν το πνεύμα των Ειδικών 
Δυνάμεων.

Κοπή Βασιλόπιτας - Συνεστίαση Λέσχης Καταδρομέων και  Ιερολοχιτών 2019

Εκδήλωση-συζήτηση  διοργάνωσε την 19 Δε-
κεμβρίου 2018 ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εφέ-
δρων Ενόπλων Δυνάμεων/Σύνδεσμος Αθηναίων 
Καταδρομέων (ΠΣΕΕΔ/ ΣΑΚ)  στην Λ.Α.Ε.Δ. με κε-
ντρικό θέμα το ρόλο των Εφέδρων-Εθνοφυλάκων 
στην Εθνική Άμυνα και Ασφάλεια της χώρας μας.

Ομιλητές (κατά σειρά) ήσαν οι κ.κ. Αλέξανδρος 
Κόντος, Έφεδρος Ταγματάρχης και πρόεδρος του 
ΠΣΕΕΔ/ΣΑΚ, Αφεντούλης Λαγγίδης, Διδάκτωρ 
του Παντείου Πανεπιστημίου – συντονιστής, Χρι-
στόδουλος Γιαλλουρίδης, καθηγητής του Παντεί-
ου Πανεπιστημίου, Βασίλειος Μαρτζούκος, Αντι-
ναύαρχος ε.α. και πρόεδρος του Ε.Λ.Ι.Σ.ΜΕ, Γεώρ-
γιος Καραμπελιάς, πολιτικός αναλυτής και εκδό-
της και Φραγκούλης Φράγκος Στρατηγός ε.α. και 
Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ.

Στην εκδήλωση παρέστησαν πολιτικές και στρα-
τιωτικές αρχές, εν ενεργεία και εν αποστρατεία 
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ο αντιπρόεδρος 
και μέλη της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχι-
τών, μέλη  του ΠΣΕΕΔ/ΣΑΚ και πλήθος κόσμου.

  Συμμετοχή στην εκδήλωση-συζήτηση για 
την εφεδρεία και την εθνική ασφάλεια

Την Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2019, πραγματο-
ποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέ-
σμου Ελλήνων Βατραχανθρώπων στο Ναυτικό 
Όμιλο Ελλάδος.

Ακολούθησε η ευλογία της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας από εκπρόσωπο της Ιεράς Μητρόπολης Πει-
ραιά, η κοπή της πίτας από τον Πρόεδρο του Συν-
δέσμου Αρχιπλοίαρχο ε.α. κ. Αλέξανδρο Παλατια-
νό και η βράβευση μελών, φίλων και προσώπων, 
που προσέφεραν στους Βατραχανθρώπους και 
στον Ελληνισμό.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η 
ιεραρχία του ΓΕΕΘΑ, του ΓΕΣ, του ΓΕΝ, εκπρόσω-
ποι των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης, εν ενεργεία και εν απο-
στρατεία στελέχη του Στρατού Ξηράς και του Πο-
λεμικού Ναυτικού, έφεδροι Βατραχάνθρωποι και 
μέλη των οικογενειών τους και τέλος φίλοι του 
Συνδέσμου.

Την Λέσχη εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος και 
μέλη αυτής.

  Γενική Συνέλευση και Κοπή Πίτας 
Συνδέσμου Ελλήνων Βατραχανθρώπων

  5η Συνάντηση ΑΕΤΩΝ 1994 – 1995

Tην Κυριακή το πρωί της 3ης Μαρτίου 2019, 
στο στρατόπεδο Ταγματάρχη Κ.ΣΕΕΜΑΝ στον 
Ασπρόπυργο, βρέθηκαν «στο δεύτερο σπίτι τους, 
με τους καλύτερους», όπως οι ίδιοι οι ΑΕΤΟΙ 1994 
-1995 αισθάνονται και διαλαλούν, με τους τότε 
Αξιωματικούς που τους εκπαίδευσαν και τους με-
τέδωσαν ό,τι αφορούσε στην διαπαιδαγώγηση 
του Έλληνα Καταδρομέα -Αλεξιπτωτιστή.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε περιήγηση  -  ενη-
μέρωση στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις  του 
στρατοπέδου, ομιλίες, απονομές αναμνηστικών 
πλακετών - διπλωμάτων και κατάθεση στεφάνων 
στο μνημείο των πεσόντων Αλεξιπτωτιστών.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Διοικητής της 
περιόδου 1994-1995 και Αντιπρόεδρος της Λέ-
σχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Ταξχος ε.α. κ. 
Αθανάσιος Πουλάκης, ο Υδκτής της 13 ΔΕΕ, οι Δι-
οικητές της 2ας ΜΑΛ και της  ΣΧΑΛ, ο Ανχης ε.α. κ. 
Πέτρος Κομπόρης, μέλος της Λέσχης, εν ενεργεία 
και εν αποστρατεία στελέχη των Ειδικών Δυνάμε-
ων και οι έφεδροι (αξκοί και στρτες) Καταδρομείς-
Αλεξιπτωτιστές με τις οικογένειές τους.
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Γενική άποψη αίθουσας Πρόεδρος δς - Έκθεση Πεπραγμένων Ταμίας - οικονομικός απολογισμός – προϋπολογισμός

Η Ετησία Γενική Συνέλευση της 
Λέσχης Καταδρομέων και Ιε-
ρολοχιτών (ΛΚΙ) πραγματοποι-

ήθηκε την 17η Μαρτίου 2019, σε αίθου-
σα της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματι-
κών Στρατού (ΕΑΑΣ). 

Θέματα ημερησίας διατάξεως:
•	 	Εξέταση απαρτίας - Εκλογή 

Οργάνων ΓΣ.
•	 	Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού 

Συμβουλίου έτους 2018.
•	 Έκθεση Οικονομικής Καταστάσεως.
•	 	Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Οι-

κονομικής Διαχειρίσεως.
•	 	Ανάλυση και έγκριση του Προϋπο-

λογισμού έτους 2019.
•	 Λοιπά θέματα.
•	 Αρχαιρεσίες.
Παρέστησαν Επίτιμοι ε.α. Αξιωματικοί 

όλων των επιπέδων Διοικήσεων και Δι-
ευθύνσεων, Ιερολοχίτες, πολεμιστές των 
ΛΟΚ και των Μοιρών Καταδρομών, κα-
θώς και νεώτεροι,  μόνιμα στελέχη εν α-
ποστρατεία και έφεδροι Καταδρομείς, 
Πεζοναύτες και Αλεξιπτωτιστές, αποδει-
κνύοντας για πολλοστή φορά τον δεσμό 
που δημιουργεί ο πράσινος μπερές και 
το πνεύμα των Ειδικών Δυνάμεων. 

Η όλη εκδήλωση υπήρξε επιτυχής και η 
συμμετοχή των μελών ικανοποιητική, σε 
ποσοστό 36% επί των οικονομικά τακτο-
ποιημένων, λαμβανομένων υπ΄ όψιν των 
συνθηκών και των κυκλοφοριακών ρυθ-
μίσεων λόγω του ημιμαραθωνίου δρό-
μου. Η Λέσχη δεν είχε επιλογές εκτός από 
τις υιοθετηθείσες ως κύρια (10/3) και ε-
ναλλακτική (17/3) ημερομηνίες λόγω των 
τριημέρων Καθαράς Δευτέρας και 25ης 
Μαρτίου και των περιορισμών εκ του κα-
ταστατικού και τις λοιπές υποχρεώσεις 
ως σωματείου προς τις ελέγχουσες υπη-
ρεσίες και οικονομικούς οργανισμούς.

Στην συνέλευση, παρευρέθη ως ανώ-
τερος εκπρόσωπος της ΕΑΑΣ ο Διευθύ-

νων Σύμβουλός της, τον οποίον η Λέσχη 
ευχαρίστησε θερμά για την φιλοξενία 
της ΓΣ με την διάθεση του χώρου και την 
παροχή υλικοτεχνικού εξοπλισμού και 
διευκολύνσεων.

Στα πλαίσια της ΓΣ, έγινε ανακήρυξη 
ως Επίτιμου μέλος της Λέσχης και απονο-
μή τιμητικής πλακέτας στον Επίτιμο Α/
ΓΕΣ, Στρατηγό ε.α. Στεφανή Αλκιβιάδη, 
διότι ως Α/ΓΕΣ, συνετέλεσε ουσιωδώς 
στην επίτευξη των σκοπών της, για την δι-
ατήρηση και διάδοση της πολεμικής ιστο-
ρίας του Ιερού Λόχου και των Δυνάμεων 
Καταδρομών και του πνεύματος των Ειδι-
κών Δυνάμεων.           

Συγκεκριμένα: 
•	 	Παρείχε την υποστήριξή του στην 

έκδοση των Πρακτικών της ημερί-
δας Καταδρομών για τις επιχειρή-
σεις στην Κύπρο το 1974 που έλα-
βε χώρα στο Πολεμικό Μουσείο το 
2016, και στην υλοποίηση της αντί-
στοιχης επαναληπτικής ημερίδας 
στη Θεσσαλονίκη το 2017.

•	 	Ανέλαβε ως ΓΕΣ την διοργάνωση 

της τελετής των 75 χρόνων στο 
μνημείο του Ιερού Λόχου του Πεδί-
ου του Άρεως και του εορτασμού  
των 70 χρόνων από ιδρύσεως των 
Δυνάμεων Καταδρομών το 2017, 
κατόπιν προτάσεων της Λέσχης.

•	 	Ενέκρινε  την φιλοξενία του 1ου Πα-
νεθνικού Συνεδρίου σωματείων Ει-
δικών Δυνάμεων, το οποίο διοργα-
νώθηκε στο ΚΕΕΔ από τη Λέσχη το 
2018.

Προ των αρχαιρεσιών, ο Πρόεδρος του 
ΔΣ, Αντγος ε.α. Λαζαρης Νικόλαος και ο 
Αντιπρόεδρος, Ταξχος ε.α. Πουλάκης Α-
θανάσιος, δήλωσαν ότι δεν θα είναι υπο-
ψήφιοι στις αρχαιρεσίες. Ο Πρόεδρος, εκ 
μέρους των δύο, ευχαρίστησε το ΔΣ και 
τα μέλη για την συνεργασία, ευχήθηκε 
καλή επιτυχία στο επόμενο ΔΣ και υπο-
σχέθηκε ότι θα είναι αρωγός στις προ-
σπάθειές τους. Ο Πρόεδρος της ΕΕ, Λγος 
ε.α. Κουτσιανόπουλος Ευάγγελος, ομοί-
ως δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος. 

Ο Σχης ε,α, Γατσούλης, ως παλαιότερο 
μέλος του ΔΣ ευχαρίστησε για την μεγά-
λη συμβολή τους στο έργο της Λέσχης 
και στη συνέχεια ο ΓΓ, Ταξχος ε.α. Τζιά-
κης απένειμε τιμητικές πλακέτες στους 
αποχωρούντες.

Κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 
νέου ΔΣ και ΕΕ, ανεδείχθησαν κατά σει-
ράν ψήφων:

•	 ΔΣ Τακτικά μέλη
 o Ταξχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
 o Υπτγος ε.α. Γιάγκου Γιάγκος
 o Ανχης ε.α. Κομπόρης Πέτρος
 o Σχης ε.α Γατσούλης Ευάγγελος
 o Εφ. Λχίας Παπαδάκης Ιωάννης
 o  Επχίας ΕΜΘ ε.α. 

Δαμιανάκης Νικόλαος
 o  Εφ. Ανθλγός 

Φιλόσοφος Γεώργιος

•	 ΔΣ Αναπληρωματικά μέλη
 o  Ανχης ε.α. Πεππές Δημήτριος (ι-

σοψηφία με το τελευταίο μέλος)
 o  Εφ. Λχίας Τουρναβίτης Κωνστα-

ντίνος (ισοψηφία με το τελευταίο 
μέλος)

•	 ΕΕ Τακτικά μέλη
 o ΚΔ Δραμιτινός Γεώργιος
 o Λγός ε.α. Σιαράπης Σπυρίδων
 o ΚΔ Φωτόπουλος Στυλιανός
•	 ΕΕ Αναπληρωματικό μέλος
 o  Εφ. Ανθλγός 

Φυλακτού Φυλακτός

Το προκύψαν ΔΣ συγκροτήθηκε σε 
σώμα την 19 Μαρτίου 19, ως εξής:
	Πρόεδρος: Ταξχος ε.α. Τζιάκης Ιω-

άννης
	Αντιπρόεδρος: Υπτγος ε.α. Γιάγκου 

Γιάγκος
	Γενικός Γραμματέας: Ανχης ε.α. 

Κομπόρης Πέτρος 
	Ταμίας: Σχης ε.α. Γατσούλης Ευάγ-

γελος 
		Μέλη: Εφ. Λχίας Παπαδάκης Ιωάν-

νης, Επχίας (ΕΜΘ) ε.α. Δαμιανάκης 
Νικόλαος και Εφ. Ανθλγός Φιλόσο-
φος Γεώργιος.

Ανχης ε.α. Κομπόρης Πέτρος
Γενικός γραμματέας λΚι

Ο ςτρατηγός Κόρκας παραινεί και μεταδίδει το πνεύ-
μα του ιερού λόχου και των δυνάμεων καταδρομών… 

Ανακήρυξη επίτιμου Α/Γες 
ως επίτιμου μέλους της λέσχης

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το ΔΣ της Λέσχης Καταδρο-
μέων και Ιερολοχιτών:

•	 Εύχεται στους αποστρατευ-
θέντες με τις πρόσφατες κρίσεις 
των ενόπλων δυνάμεων Ανωτά-
τους Αξκούς οι οποίοι προέρχονται 
από τις Ειδικές Δυνάμεις, υγεία, 
τύχη και ομαλή προσαρμογή στον 
νέο τρόπο ζωής:
 o Αντγους ε.α. Μπίκο Δημή-

τριο και Μανωλάκο Νικόλαο.
 o Υπτγους ε.α. Βύνιο Γεώρ-

γιο, Χιονή Νικόλαο, Κάρλε Πέτρο 
και Παπαδημητρίου Κωνσταντίνο.

•	 Ομοίως εύχεται στους προα-
χθέντες ή/και νεοτοποθετηθέντες 
ανωτάτους Αξκούς, θερμά συγχα-

ρητήρια και καλή επιτυχία στα νέα 
καθήκοντα επ΄ ωφελεία των ελ-
ληνικών όπλων:
 o Αντγους Νομικό Αντώνιο, 

Φλώρο Κωνσταντίνο και Δημη-
τρόπουλο Γεώργιο.
 o Υπτγους Δεμέστιχα Πέτρο, 

Φλάρη Νικόλαο, Τσιτσικώστα Γε-
ώργιο, Κολοκούρη Σάββα και Πα-
παδόπουλο Ευάγγελο.
 o Ταξχους Γούναρη Κωνστα-

ντίνο, Γασπαράκη Στυλιανό και 
Κορδούλη Παναγιώτη.

•	 Ανώτεροι, κατώτεροι και λοι-
πά στελέχη, καθώς και οι αντίστοι-
χες τοποθετήσεις δεν αναφέρο-
νται για λόγους ασφαλείας.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην 
Αθήνα στις 30 Μαΐου 2018, με πρόταση του 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας, όπως δημοσιεύθη-
κε στο ΦΕΚ 754 (3 Ιουλ 18), κυρώθηκε ο πίνα-
κας έκτακτης κρίσης έτους 2018, που συντά-
χθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβού-
λιο, και προήχθη τιμητικά σε Υποστράτηγο, ο 
Ταξίαρχος ΠΖ Πολεμικής Διαθεσιμότητας Δη-
μητρόπουλος Ανδρέας του Γεωργίου.

Το Δ.Σ. της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερο-
λοχιτών συγχαίρει εγκάρδια  τον συνάδελφο 
και φίλο Υποστράτηγο π.δ.  κ. Ανδρέα Δημη-
τρόπουλο.
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Σήμερα την 31η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00, στα Γραφεία 
του Σωματείου με την επωνυμία ΛΕΣΧΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ KAI ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ, 
στην Αθήνα και επί της οδού Μαυρομιχάλη 15, 3ος όροφος, συνήλθε η 3μελής 
Εξελεγκτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους

1. Λγο ε.α.Κουτσιανόπουλο Ευάγγελο, ως Πρόεδρο,
2. Εφ. Ανθγό Φυλακτού Φυλακτό και,
3. Εφ ΚΔ Δραμητινό Γεώργιο ως μέλη,

η οποία εξελέγη ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2017, όπως 
προβλέπεται από το Καταστατικό του Σωματείου.

Οι υπογεγραμμένοι ενεργήσαμε έλεγχο στην οικονομική διαχείριση του 
Σωματείου σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του Καταστατικού για τη 
χρήση του οικονομικού έτους 2018 (από 01/01/18 έως 31/12/18) 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.

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

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
 Λγος ε.α. Εφ. Ανθγός Εφ ΚΔ
 Κουτσιανόπουλος Φυλακτού Δραμητινός
 Ευάγγελος Φυλακτός Γεώργιος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Α/Α ΜΗΝΕΣ ΓΕΝΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ
ΛΕΙΤΟΥΡ.

ΓΡΑΦΙΚΗ
ΥΛΗ

ΤΕΛΕΤΕΣ- 
ΕΚΔΗΛ.

ΕΞΟΔΑ
ΕΦΗΜΕΡ.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΪΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΊΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

436,00
  43,36
  68,00
  69,22
  28,13
  25,92

  18,00
  36,00
  16,80
200,92
  72,00

     78,85
   267,00
   161,29
   288,11
     50,00
   428,11
     68,00
   278,00
   121,53
   326,00
     74,91
   291,11

   68,50
   15,95
   35,00
     6,00
     3,00
   14,98
   12,80

   57,00
   51,40
 125,44
   15,20

110,00

85,00

30,00
15,00

88,00

810,32

 558,95

  586,20
  586,60

   693,35
   326,31
   349,29
 1.173,65

111,13
484,01
639,75
296,00
214,53
394,20

 1.075,47
964,91

ΣΥΝΟΛΟ 1.014,35 2.432,91  405,27   328,00 2.542,07 6.722,60

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2018 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΤΑΜΙΑΣ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
 Αντιστράτηγος ε.α. Ταξίαρχος ε.α Συνταγματάρχης ε.α.

Α/Α ΜΗΝΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ

&
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΟΙΚΟΝ.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΑΠΟ
ΤΕΛΕΤΕΣ-

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

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

     740,00
     345,00
  1.225,00

420,00
150,00
240,00
110,00
  80,00
  75,00
165,00
515,00
270,00

140,00
 1.035,00

720,00
  50,00
  15,00

  70,00
 170,00

1.400,00
     25,00
     25,00

350,00
880,00

 1.730,00
 1.945,00

470,00
165,00
240,00
110,00
150,00
245,00

 1.565,00
540,00
295,00

ΣΥΝΟΛΟ  4.335,00 3.650,00      350,00  8.335,00

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2018 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΤΑΜΙΑΣ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
 Αντιστράτηγος ε.α. Ταξίαρχος ε.α Συνταγματάρχης ε.α.

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Α/Α
ΠΗΓΕΣ 

ΕΣΟΔΩΝ
ΠΟΣΟ Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΕΞΟΔΩΝ

ΠΟΣΟ

1.

2.

1.

Α.  ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ

Συνδρομή 
μελών
Εγγραφή νέων 
μελών

Β.  ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΣΟΔΑ

Τυχόν δωρεές

4.200,00
   300,00

3.500,00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γενικά έξοδα
Έξοδα λειτουργίας
Γραφική ύλη
Τελετές-
εκδηλώσεις
Έκδοση εφημερίδας
Κοινόχρηστα
Απρόβλεπτα

1.000.00
2.000,00
   500,00
   300,00
2.600,00
1.200,00
   200,00

ΣΥΝΟΛΟ 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7.800,00

Αθήνα, 01 Ιανουαρίου 2019

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΤΑΜΙΑΣ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΑΚΗΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
  Αντιστράτηγος ε.α. Ταξίαρχος ε.α.    Συνταγματάρχης ε.α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝOMIKOY ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝOMIKOY ΕΤΟΥΣ 2019 

Α/Α Αντικείμενο Εκδήλωσης Τοποθεσία Χρόνος Υπεύθυνος
Εκδήλωσης

Παρατηρήσεις

1 Υπογραφή Πρωτοκόλλου Παραδόσε-
ως Γερμανικού Στρατού Αιγαίου

Νήσοι ΣΥΜΗ- ΡΟΔΟΣ 8 Μαΐου Δήμος Σύμης

2 Τρισάγιο Υποστρατήγου Ανδρέα Κα-
λίνσκη

Α’ Νεκροταφείο Αθηνών Κατάλληλη ημερομηνία Μαίου Λέσχη
ΓΕΣ/ΔΕΔ

Ενδεχομένως

3 Ετήσιο Μνημόσυνο πεσόντων Ιερού 
Λόχου και Καταδρομέων 

Ηρώο ΚΔ στο Καβούρι Συνήθως τελευταία Κυριακή 
Μαΐου. Ενδεχομένως λόγω 

εκλογών την 9η Ιουνίου

ΓΕΣ/ΔΕΔ Το ΓΕΣ διαθέτει 
μεταφορικά μέσα.

4 Μάχη της Κρήτης Μάλεμε ΚΡΗΤΗΣ Μάϊος Περιφερειακή  
Ενότητα Χανίων.

Εφ’ όσον υπάρχουν 
θέσεις σε Α/Φ ΠΑ

5 Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ Ιερολοχι-
τών πεσόντων στις επιχειρήσεις Αι-
γαίου

Ηρώο ιερολοχιτών
Παραλία Ερμούπολης ΣΥΡΟΥ

1ο δεκαήμερο Ιουνίου ΕΑΑΣ 

6 Εκδηλώσεις για την τουρκική εισβο-
λή στην Κύπρο

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη-
Μνημείο Άλσους Στρατού

Ιούλιος Δήμος Αθηναίων
 Κυπριακή Πρεσβεία

7 Επιμνημόσυνη δέηση πεσόντων ΚΔ 
της Α’ ΜΚ στην Κύπρο

Στρατόπεδο Μάλεμε ΚΡΗΤΗΣ ή/και 
Καλάθου ΡΟΔΟΥ

Ιούλιος ΓΕΣ/ΔΕΔ Εφ’ όσον υπάρχουν 
θέσεις σε Α/Φ ΠΑ.

Λεπτομερή ενημερωτικά θα αποστέλλονται στα μέλη μόλις οι διοργανωτές ενημερώνουν την Λέσχη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
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Νικόλαος Γ. Νικολούδης

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
Εκδοτικός οίκος  

Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη
Θεσσαλονίκη 2018,  

σελ. 360

Οι μελέτες του βιβλίου κατα-
τάσσονται σε τέσσερεις ομάδες: ιστορικές βιογραφίες, αγγλο-
ελληνικές σχέσεις, ιστορία του αλύτρωτου ελληνισμού, καθώς 
και πολιτικοστρατιωτικά γεγονότα καθοριστικής σημασίας για 
την ελληνική και την ευρωπαϊκή Ιστορία.  

Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει βιογραφίες του Μπέρναρντ 
Ράντολφ (Άγγλου περιηγητή της τουρκοκρατούμενης Ελλά-
δας), του Γερμανού αρχαιολόγου Βάλτερ Βρέντε στον Μεσο-
πόλεμο και την Κατοχή, την αντιστασιακή δράση του Ιωάννη 
Τσιγάντε στην Αθήνα το 1942, τη δράση του άσσου της RAF 
Έηντριαν Ουώρμπερτον (1940-44), τις ημερολογιακές κατα-
γραφές του υποπλοιάρχου Ντάντλεϋ Ουέστ την περίοδο της 
Απελευθέρωσης, βιογραφικά πορτραίτα των μελών της βασι-
λικής οικογένειας, την άγνωστη ερωτική ζωή του Γεωργίου Β ,́ 
και τις συνθήκες θανάτου του βασιλιά Παύλου. 

Στη δεύτερη ενότητα εντάσσονται μελέτες για τη βρετανική 
κατοχή των Επτανήσων, την ανασυγκρότηση των Δωδεκανή-
σων τη διετία 1945-47, και τη βρετανική κατοχή της Κύπρου 
(σε συνδυασμό με τα γεγονότα έως το 2004 - Σχέδιο Ανάν). Η 
μελέτη αυτή, μαζί με εκείνες για τα Επτάνησα και μία ακόμη 

που αφορά το βουλγαρικό πραξικόπημα του 1885 στην Ανα-
τολική Ρωμυλία, συγκροτούν μια τρίτη ομάδα που επικεντρώ-
νεται στην ιστορία του αλύτρωτου ελληνισμού. 

Η τελευταία ομάδα περιλαμβάνει θέματα ευρύτερου γεω-
πολιτικού ενδιαφέροντος: τη Μήλο του 19ου αιώνα, την εκ-
στρατεία στην Καλλίπολη το 1915, το Άνσλους (την προσάρ-
τηση της Αυστρίας στο Γ΄ Ράιχ), τον Ιερό Λόχο του Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου, και την κρίσιμη Μάχη του Δάσους του Χούρ-
τγκεν (1944), οπότε η αποτυχία των Αμερικανών να εισβάλουν 
στη Γερμανία συνέβαλε στην παράταση του πολέμου. 

Τα παραπάνω κείμενα ικανοποιούν κάθε φιλέρευνο ανα-
γνώστη, που δύσκολα θα μπορούσε να βρει ολοκληρωμένες 
απαντήσεις για τα ίδια θέματα στην ελληνική βιβλιογραφία. 
Την έκδοση συνοδεύουν χάρτες, γκραβούρες, φωτογραφίες, 
βιβλιογραφία και αγγλική περίληψη. 

Ο ΚΡΙΣ ΓΟΥΝΤΧΑΟΥΣ, συγγραφέας του βιβλίου ο	Αγώ-
νας	για	την	Ελλάδα		1941–1949, πρωταγωνίστησε σε δύο 
αγώνες που διεξήγαγε η Ελλάδα τη δεκαετία του ’40. Ο 
πρώτος ήταν ο αγώνας κατά των δυνάμεων του Άξονα 
την περίοδο της Κατοχής, στον οποίο και ο ίδιος συμμετεί-
χε ενεργά. Ο δεύτερος αγώνας δόθηκε ώστε να αποτρα-
πεί η προσάρτηση της Ελλάδας στο κομμουνιστικό στρα-
τόπεδο του Στάλιν  και του Τίτο.

Το βιβλίο του Γουντχάους αποτελεί την πιο εμπεριστα-
τωμένη μελέτη της δεύτερης απειλής κατά της χώρας. Ο ί-

διος ήταν βαθύς γνώστης της Ελλάδας και της ιστορίας 
της, είχε πλήρη επίγνωση των διεθνών εξελίξεων και, συ-
νεπώς, είχε σαφή εικόνα ως προς το ποιο ήταν το διακύ-
βευμα στην προκειμένη περίπτωση. Στην Αυτοβιογραφία 
του αναφέρει ότι το ερέθισμα για την εκπόνηση της μελέ-
της αποτέλεσε η αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελ-
λάδα το 1974, αλλά και η πεποίθηση του ότι είχαν κατα-
λαγιάσει τα πάθη της ταραγμένης εποχής που εξιστορεί. 
Επιπλέον, και το διεθνές περιβάλλον συντελούσε προς αυ-
τήν την κατεύθυνση καθώς στα μέσα της δεκαετίας του 
1970 επικρατούσε ένα κλίμα ύφεσης στις σχέσεις μεταξύ 
«Ανατολής» και «Δύσης». Συνεπώς, ο Γουντχάους θεώρη-
σε ότι είχε έλθει η ώρα για μια νηφάλια αποτύπωση των 
τραγικών γεγονότων που συντάραξαν την Ελλάδα και όλο 
τον κόσμο την περίοδο 1941-1949.

Ο συγγραφέας επιχειρεί να διαλευκάνει τις διάφορες 
πτυχές αυτής της περιόδου και να απαντήσει στα αγωνιώ-
δη ερωτήματα. Γιατί η Ελλάδα κατέστη το μήλο της έριδος 
μεταξύ των αναδυόμενων υπερδυνάμεων, ΗΠΑ και Σοβι-
ετικής Ένωσης; Ποια θα ήταν η τύχη της Ελλάδας εάν η 
έκβαση αυτού του αγώνα που εξιστορεί ο Γουντχάους 
ήταν διαφορετική;

Η κλασική παιδεία του συγγραφέα και η αγάπη του για 

την Ελλάδα, στοιχείο που διαφαίνεται σε κάθε σελίδα, κα-
θιστούν το βιβλίο αυτό μια έγκυρη συνεισφορά στην ιστο-
ρία της σύγχρονης Ελλάδας. Ο Γουντχάους βασίζεται στην 
αξιοποίηση εγγράφων, σε συνεντεύξεις πρωταγωνιστών, 
στη μελέτη της νεότερης βιβλιογραφίας και στο καταστά-
λαγμα της ανεκτίμητης προσωπικής του πείρας και κρίσης. 
Αναλύει με διεισδυτική ματιά χαρακτήρες, ιδεολογίες και 
γεγονότα, και εντάσσει το σύνολο στις διεθνείς του δια-
στάσεις. 

Απέναντι στην επικρατούσα έως σήμερα ερμηνεία των 
γεγονότων, ο Γουντχάους επιχειρεί μία ερμηνευτική προ-
σέγγιση από άλλη οπτική γωνία, δίνοντας την ευκαιρία 
στον απροκατάληπτο αναγνώστη να παραβάλει, να συ-
γκρίνει και  να ελέγξει τις αντιτιθέμενες απόψεις. 

Η νέα εισαγωγή του Richard Clogg, φωτίζει από άλλη 
πλευρά τη δράση του Γουντχάους ως επιστήμονα, στρατι-
ωτικού και δημόσιου άνδρα.

C.M. Woodhouse
ISBN 978-960-6761-17-1

Διαστάσεις 23,5x13,5  Σελίδες 512., 
H TIMH TOY EINAI 25 ΕΥΡΩ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΛΕΣ-
ΧΗΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 10 ΕΥΡΩ, ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΛΕΣΧΗΣ

«OI KATAΔΡOMEIΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΤΤΙΛΑ»
(Πρακτικά και ψηφιακοί δίσκοι)

 Μετά την ολοκλήρωση της αναπαραγωγής των πρώτων αντιγράφων ψηφια-
κών δίσκων, αποφασίσθηκε η διάθεση εκ παραλλήλου με τα βιβλία των πρακτι-
κών, των DVD της ημερίδας Κύπρου.

•	 	Η ημερίδα για τις επιχειρήσεις των Δυνάμεων Καταδρομών εναντίον του 
ΑΤΤΙΛΑ στην Κύπρο, οργανώθηκε από την Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολο-
χιτών, έλαβε χώρα αρχικά στην Αθήνα την 09 Νοεμβρίου 2016 στο Πολε-

μικό Μουσείο και επαναλήφθηκε την 10 Ιουνίου 2017 στη Θεσσαλονίκη στη 
Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Καταδρομέ-
ων και Ιερολοχιτών Μακεδονίας.

•	 	Το περιεχόμενο του βιβλίου πρακτικών της ημερίδας (220 σελίδων μεγέ-
θους Α5, ISBN 978-618-83135-0-7) αφορά στην απομαγνητοφώνηση και 
ακριβή 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 πα-
ρακολούθησης 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, αλλά θα αποτελεί έσο-

δο οικονομικής ενίσχυσης της Λέσχης για απόσβεση των εξόδων παραγω-
γής τους.

•	 	Η παραλαβή είναι δυνατόν να γίνει από τα γραφεία της Λέσχης.
•	 	Οι εκτός Αττικής θα πρέπει να ρυθμίσουν την παραλαβή μέσω κάποιας ε-

ταιρίας ταχυμεταφορών, με έξοδά τους.
	Παραγγελίες μέσω  gengrammateasleschis@gmail.com. 
Η αίτηση θα πρέπει να αναγράφει ονοματεπώνυμο, αριθμό αντιτύπων (βιβλί-

ου ή κασετίνας δίσκων), παραλαβή ή όχι από τα γραφεία. Θα δοθεί προτεραιό-
τητα στα μέλη της Λέσχης.

Βιβλιο 
παρουσιάσεις

Ο Αγώνας για την Ελλάδα 
1941–1949

Κυκλοφορεί  
από τις εκδόσεις Τουρίκη  

το βιβλίο Ο Αγώνας για την Ελλά-
δα 1941–1949, 

του C.M. Woodhouse. 
Διατίθεται σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Εισαγωγή: Richard Clogg.

ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ, ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΝΑΥΤΏΝ

800 και πλέον φωτογραφίες καταγράφουν και αφηγούνται την ιστορική τους διαδρομή, από το Β΄ παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι 
σήμερα. Ο θρυλικός ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ της Μέσης Ανατολής, οι τολμηροί και ταχείς ΛΟΚΑΤΖΗΔΕΣ, οι ριψοκίνδυνοι ΑΛΕΞΙΠΤΩ-
ΤΙΣΤΕΣ, οι ακούραστοι ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΟΙ και οι σκληροτράχηλοι  ΠΕΖΟΝΑΥΤΕΣ, περνούν φωτογραφημένοι, μπροστά 
από τα μάτια του αναγνώστη.

Οι σύγχρονες Ειδικές Δυνάμεις, η ελίτ του Ελληνικού Στρατού, το προσωπικό τους, η εκπαίδευσή τους, ο εξοπλισμός τους και 
το πνεύμα τους, παρουσιάζονται για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ολοκληρωμένα, με εικόνες και σύντομες περιγραφές, και κάνουν κατανο-
ητή την αξία τους, σε κάθε αναγνώστη. Ένα αφιέρωμα σε όλους τους άνδρες και γυναίκες Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές και Πε-
ζοναύτες, παλαιούς και νέους, έφεδρους, κληρωτούς και μόνιμους, που με την θυσία τους, τον κόπο τους και την προσπάθειά 
τους διατηρούν τις ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΨΗΛΑ!

Αθήνα:   Λόντου 6, 106 81.Τηλ.: (210) 3836042, 3822793 • Fax: (210) 3823370  
 e-mail: info@stratigikes.com • www.stratigikes.com
ΚΥΠΡΟΣ:  Ακάμαντος 11, Λευκωσία. Τηλ.: (357) 95533008, (357) 95164802.

H TIMH TOY EINAI 45 ΕΥΡΩ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 15 ΕΥΡΩ, ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΝΤΑΙ 
ΜΕΣΩ ΛΕΣΧΗΣ.
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σε αυτό, ο οποιοσδήποτε για τον οποίο έχεις ακούσει, ο 
κάθε άνθρωπος που έζησε ποτέ, έζησε για όλη την ζωή 
του...

...Η Γη είναι μια πολύ μικρή σκηνή εντός μιας πελώριας 
κοσμικής αρένας. Σκεφτείτε τους ποταμούς αίματος που 
χύθηκαν από όλους αυτούς τους στρατηγούς και αυτο-
κράτορες έτσι ώστε μέσα σε όλη την δόξα και τον θρίαμ-
βο τους να μπορέσουν να ανακηρυχθούν σε στιγμιαίους 
κυρίαρχους ενός κλάσματος μιας κουκκίδας. Σκεφτείτε 
τις ατελείωτες φρικαλεότητες τις οποίες υπέστησαν οι 
κάτοικοι μιας γωνίας της κουκκίδας από τους μετά βίας 
διαφορετικούς κατοίκους κάποιας άλλης γωνίας της 
κουκκίδας. Πόσο συχνές είναι οι παρεξηγήσεις τους, 
πόσο πρόθυμοι είναι να σκοτώσουν ο ένας τον άλλο, 
πόσο διακαή τα μίση τους...

...πιθανώς δεν υπάρχει καλύτερη επίδειξη της ανοησί-
ας της ανθρώπινης έπαρσης παρά αυτή η μακρινή εικόνα 
του μικροσκοπικού μας κόσμου. 

...υπογραμμίζει την ευθύνη μας στο να φερόμαστε πιο 
ευγενικά και συμπονετικά ο ένας στον άλλο και να διατη-
ρούμε και να περιβάλλουμε με αγάπη αυτή την ωχρή κυ-
ανή κουκκίδα, το μόνο σπίτι που έχουμε γνωρίσει ποτέ...»

Αυτό ήλθε να μας δείξει «Ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμά-
σας»! Δέχθηκε να κρεμασθεί στον σταυρό του μαρτυρίου 
με την ανθρώπινη υπόστασή Του, για να δείξει στον 
«κατ’εικόνα και καθ’ ομοίωσιν» άνθρωπο, ότι μπορεί να 
νικήσει τον θάνατο. Το φως νικά το σκοτάδι! Αρκεί ο άν-
θρωπος να επιλέξει να προσεγγίσει Αυτόν, που είναι η 
πηγή της Αγάπης! Ο μοναδικός τρόπος, για να νικηθεί το 
κάθε «σκοτάδι», είναι η Αγάπη! 

Κάθε χρόνο «κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν 
κρεμάσας», εκπέμποντας το ίδιο μήνυμα: Αγάπη προς τον 
συνάνθρωπο, αγάπη για το μοναδικό σπίτι μας, τη Γη. 

Φανταζόμαστε μέσα στην μικρή σε διάρκεια ζωή μας, 
ότι είμαστε προνομιούχοι και δίνουμε προτεραιότητα σε 
πολλά άλλα, και όχι σ’ αυτό που είναι το σημαντικότερο: 
Στην «ωχρή κυανή κουκκίδα».

Η Αγάπη, φέρνει την καλή θέληση προς στον άνθρωπο, 
που με την σειρά του δημιουργεί την ειρήνη και την ευζω-
ία στη γη, με τον τεχνολογικό και ηθικό πολιτισμό σε αρ-
μονία!

Προς το παρόν, ας ξεκινήσουμε το δικό μας γήινο σπί-
τι, την πατρίδα μας. Ας επικρατήσει η αγάπη και η ομόνοια 
ανάμεσά μας για να αντιμετωπίζουμε τις άμεσες απειλές 
του έθνους μας. 

Καλή Ανάσταση!

ρωσικής σημαίας και της παροχής της αδείας ναυπηγήσεως πλοίων 
μεγάλου εκτοπίσματος. Την ίδια εποχή ιδρύθηκαν πολλοί εμπορικοί 
οίκοι, με παραρτήματα σε όλη την Ευρώπη. Επιφανείς λόγιοι -οι δι-
δάσκαλοι του γένους- εργάσθηκαν άοκνα για την πνευματική ανά-
πλαση του ελληνικού λαού. Ο θούριος του Ρήγα Φεραίου και οι δι-
ακηρύξεις της Γαλλικής επαναστάσεως συνετέλεσαν στην ιδεολο-
γική αφύπνιση των Ελλήνων. Τα ένοπλα τμήματα των αρματολών 
και των κλεφτών απετέλεσαν την κύρια στρατιωτική δύναμη του 
γένους. Η επανάσταση του 1821 υπήρξε προϊόν καθολικής συμμε-
τοχής όλων των Ελλήνων, ανεξαρτήτως καταγωγής, οικονομικής 
καταστάσεως, ή επαγγέλματος. Η Φιλική Εταιρεία κατόρθωσε να 
οργανώσει μυστικά τους Έλληνες εναντίον των Τούρκων με ένα και 
μόνο σκοπό: Την ανάκτηση της ελευθερίας των. 

Την 24η Φεβρουαρίου 1821, ο πρίγκιπας Αλέξανδρος Υψηλά-
ντης, από το Ιάσιο της Ρουμανίας, με την ιστορική του προκήρυξη: 
«Μάχου	ὑπέρ	Πίστεως	καὶ	Πατρίδος»,	κίνησε τον τροχό της ιστορίας. 
Η συνεισφορά του υπήρξε ο καταλύτης των εξελίξεων, διότι εξα-
σφάλισε τον απαραίτητο χρόνο για την εδραίωση της επαναστάσε-
ως στην νότια Ελλάδα.

Την 23η Μαρτίου 1821, η Μεσσηνιακή Γερουσία απέστειλε προς 
τις ευρωπαϊκές αυλές «προειδοποίηση» την οποία υπέγραψε ο Πέ-
τρος Μαυρομιχάλης ως αρχιστράτηγος των Σπαρτιατικών στρατευ-
μάτων με την οποία γνωστοποιούσε ότι: «ἀπεφασίσαμεν,	ἥ	νὰ	ἐλευ-
θερωθώμεν,	ἤ	νὰ	ἀποθάνωμεν».

Η πρώτη νίκη των Ελλήνων επί των Τούρκων στο Βαλτέτσι είχε 
τεράστια σημασία από στρατιωτική και ψυχολογική άποψη. Απετέ-
λεσε τον ακρογωνιαίο λίθο επί του οποίου στηρίχθηκε η άλωση της 
Τριπολιτσάς τον Σεπτέμβριο του 1821.

Τον Ιανουάριο του 1822 στην Επίδαυρο, διακηρύχθηκε από την 
Α΄ Εθνική Συνέλευση «Ἡ	πολιτική	ὕπαρξις	καἰ	ἡ	ἀνεξαρτησία	τοῦ	
Ἑλληνικοῦ	ἔθνους	ἔνώπιον	Θεοῦ	καὶ	ἀνθρώπων».

Η καταστροφή της Χίου τον Απρίλιο του 1822, αφύπνισε τα α-
ντανακλαστικά των Ευρωπαίων και ενίσχυσε τον ρεύμα του φιλελ-
ληνισμού. Η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδος στο λιμάνι της 
Χίου από τον Κωνσταντίνο Κανάρη ανύψωσε το ηθικό και την αυ-
τοπεποίθηση μας, ενώ πανικόβαλε τους Τούρκους. Η καταστροφή 
του Δράμαλη στα Δερβενάκια τον Ιούλιο του 1822 επιβεβαίωσε 
την επικράτηση της επαναστάσεως στην Πελοπόννησο. Στα χέρια 
των Ελλήνων περιήλθε το ταμείο της στρατιάς και τεράστιες ποσό-
τητες λαφύρων. Όπως έγινε και μετά την άλωση της Τριπολιτσάς, 
τίποτα δεν διατέθηκε για τις ανάγκες του αγώνος.

Η φιλαρχία, τα προσωπικά συμφέροντα και το αυτοκαταστροφι-
κό «εγώ μας» υπήρξαν οι αιτίες των εμφυλίων πολέμων των Ελλή-
νων το 1823 και το 1824, που λίγο έλειψε να τα τινάξουν όλα στον 
αέρα. Την ίδια περίοδο λάβαμε τα δύο πρώτα δάνεια από τραπεζι-
κούς οίκους της Αγγλίας (Λοφνάν και Ρικάρντο). Η σύναψη των δα-
νείων απετέλεσε έμμεση αναγνώριση του αγώνος, αλλά δημιούρ-
γησε το εξωτερικό μας χρέος το οποίο συντηρείται μέχρι σήμερον.

Το 1825 αποβιβάσθηκε ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο με ισχυρές 
δυνάμεις, σκοπεύοντας όχι μόνο να καταστείλει την επανάσταση, 
αλλά να μας εξαφανίσει από προσώπου γης. Την κατάσταση έσω-
σε ο Κολοκοτρώνης τον οποίον μέχρι τότε κρατούσε φυλακισμένο 
ο Κουντουριώτης στην Ύδρα. Ο γέρος του Μοριά εφαρμόζοντας τα-
κτική ανταρτοπόλεμου αντιμετώπισε τα στρατεύματα του Ιμπραήμ, 
ενώ με το περίφημο «φωτιά	και	τσεκούρι	στους	προσκυνημένους» α-
πέτρεψε την αυτομόληση προς τον εχθρό. Ο Παπαφλέσσας στο 
Μανιάκι με την εθελοθυσία του έδωσε το μήνυμα του αγώνος μέ-
χρι εσχάτων. Στον Διρό της Μάνης οι αδούλωτες Μανιάτισσες με τα 
δρεπάνια και τα δίκρανα επέπεσαν σαν «μαινάδες»	επί των Αιγυπτί-
ων στρατιωτών. Ο	ιστορικός	Δημήτριος Κόκκινος αναφερόμενος 
στις παλικαρομάνες της Μάνης	έγραψε: «Ἡ	ἡρωϊκή	πραγματικότης	
ὑπερέβη	τάς	συλλήψεις	τῶν	θρύλων	κατά	τόν	ἱερό	ἀγώνα	τῆς	ἀνε-
ξαρτησίας	μας».

Την νύκτα της 10ης προς 11η Απριλίου του 1826, οι υπερασπιστές 
της πόλεως του Μεσολογγίου με τα σπαθιά στα χέρια όρμησαν ε-
ναντίον των εχθρικών θέσεων. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά πέρασαν 
τις πασσαλόπηκτες τάφρους, έσπασαν τις γραμμές του πεζικού, σι-
ώπησαν τα πυροβόλα και σκότωσαν όσους βρέθηκαν στο δρόμο 
τους. Οι πολιορκούμενοι εξερχόμενοι της πόλεως εισήλθαν στο 
χώρο του θρύλου, ενώ η πόλη βαπτισθείσα στο αίμα τους ονομά-
σθηκε «Ιερά». 

Τον Ιουλίου του 1827, μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις του 
φιλέλληνος Βρετανού πρωθυπουργού Γεωργίου Κάννιγκ, υπογρά-
φηκε στο Λονδίνο πρωτόκολλο μεταξύ της Αγγλίας, της Ρωσίας και 
της Γαλλίας. Οι τρεις χώρες ζήτησαν από τον Σουλτάνο την σύνα-
ψη ανακωχής με τους επαναστατημένους Έλληνες και την χορήγη-
ση αυτονομίας, επικαλούμενες λόγους ανθρωπιστικούς και προ-
στασίας του εμπορίου στην Μεσόγειο. Επί της ουσίας όμως προ-
σπαθούσαν να προστατεύσουν τα συμφέροντα τους, στο ενδεχόμε-
νο καταρρεύσεως της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Την 8η Οκτωβρί-
ου1827, στον κόλπο του Ναβαρίνου στην Μεσσηνιακή Πύλο, ο ε-
νωμένος συμμαχικός στόλος κατέστρεψε τον τουρκο-αιγυπτιακό, 
χωρίς να έχει προηγηθεί κήρυξη πολέμου. Η ναυμαχία του Ναβαρί-
νου πιστοποίησε ότι η υποστήριξη από τις μεγάλες δυνάμεις δίδε-
ται μόνο όταν υπάρχει προσδοκία κέρδους. Είναι αφελές να ζητάς 
την βοήθεια άλλων χωρών επικαλούμενος τα δίκαια σου και μόνο. 
Στο Ναβαρίνο επιβεβαιώθηκε επιπροσθέτως ότι η στρατιωτική βία 
αποτελεί το έσχατο, αλλά το πλέον πειστικό των επιχειρημάτων 
στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής.

Την 3η Φεβρουαρίου 1830, με την υπογραφή του Πρωτοκόλ-
λου του Λονδίνου, εμφανίσθηκε η Ελλάδα στο χάρτη της Ευρώ-
πης ως ανεξάρτητο κράτος, αναγνωρισμένο από την διεθνή κοι-
νότητα. Τα όρια του νέου κράτους περιλάμβαναν την Στερεά Ελ-
λάδα, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και τις Κυκλάδες. Η Ελλάς υ-
πήρξε το πρώτο χριστιανικό κράτος της Ευρώπης, το οποίο απο-
σπάστηκε από την οθωμανική αυτοκρατορία. Οι Έλληνες από 
δούλοι μετετράπησαν σε πολίτες των οποίων η ζωή και η περιου-
σία δεν κινδύνευε από τις διαθέσεις της απόλυτης εξουσίας του 
Τούρκου δυνάστου. Το τίμημα της ελευθερίας πληρώθηκε με 
700.000 νεκρούς, επί συνόλου 2,5 εκατομμυρίων ελληνικού πλη-
θυσμού. Δύο αιώνες μετά την επανάσταση του 1821 η πατρίδα 
μας έχει υπερδιπλασθεί σε έκταση, πάντοτε όμως μέσα από την 
συμμετοχή μας σε ισχυρές συμμαχίες.

Ο ξεσηκωμός του γένους μας ξεφεύγει των ορίων της ανθρωπί-
νης λογικής. Το έθνος μας γεννήθηκε μέσα από δάκρυα, οδύνη και 
αίμα. Αυτός είναι ο αναπόφευκτος τρόπος που ξεσπούν και επικρα-
τούν οι επαναστάσεις. Όσους συμμετείχαν στην επανάσταση έχου-
με χρέος να τους θυμόμαστε και να τους τιμούμε στο διηνεκές, για-
τί πέτυχαν πέρα από κάθε προσδοκία και πιθανότητα αυτό που έ-
μοιαζε απραγματοποίητο, μολονότι γεννήθηκαν σκλαβωμένοι να 
μας παραδώσουν ελεύθερη πατρίδα. Τα κατορθώματα των προγό-
νων μας δεν ήταν αποτέλεσμα στιγμιαίας αντιδράσεως, αλλά μιας 
στάσεως ζωής ριζωμένης στο συλλογικό μας υποσυνείδητο από 
αρχαιοτάτων χρόνων, σύμφωνα με την οποία η ελευθερία της πα-
τρίδος αποτελεί το υπέρτατο αγαθόν το οποίο αξίζει κάθε θυσίας. 
Αποτελεί υποχρέωση μας να γνωρίζουμε την ιστορία μας. Στην 
γνώση αυτή στηρίζεται η δημιουργία εθνικής συνειδήσεως, χωρίς 
την οποία δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του 
παρόντος και να αισθανόμαστε ασφαλείς για το μέλλον.

Οι στρατιωτικές νίκες της Ελλάδος διαχρονικά δεν ήσαν ποτέ α-
ποτέλεσμα αριθμητικής υπεροχής, αλλά πρωτίστως ψυχικών δυνά-
μεων, αποφασιστικότητος και ανδρείας, πάντοτε όμως υπό εμπνευ-
σμένη και ισχυρή ηγεσία. Ο ιστορικός Θουκυδίδης έγραψε ότι η δύ-
ναμη της πόλεως δεν είναι ούτε τα πλοία, ούτε τα τείχη αλλά οι άν-
δρες της. Το 1821 είχαμε έλλειμμα ισχύος, αλλά διαθέταμε περίσ-
σευμα θελήσεως. Τώρα διαθέτουμε ισχύ, αλλά χρειαζόμαστε περισ-
σότερη ψυχική δύναμη. Θα την αποκτήσουμε όταν ως Έλληνες συ-
νειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να φανούμε αντάξιοι απόγονοι των η-
ρώων του 1821.

Η Επανάσταση του 1821
συνέχεια από τη σελ. 1

Πρέπει να τονιστεί όμως, ότι τα τρία προηγούμενα προϋπο-
θέτουν την ύπαρξη χορηγών, με δεδομένο ότι τα έξοδα είναι 
δυσθεώρητα για τον προϋπολογισμό μας και, απαγορευτικά σε 
ατομικό επίπεδο μελών. Δυστυχώς, «με ευχές δεν βάφονται 
αυγά».

Επί πλέον η ενεργοποίηση της τράπεζας αίματος θα είναι ση-
μαντικό βήμα αλληλοβοηθείας, αλλά χρειάζεται απαραίτητα 
την συμμετοχή των νεώτερων μελών, όπως ασφαλώς και των 
μελών των οικογενειών και του συγγενικού περιβάλλοντός 
μας. Δυστυχώς, «το αίμα δεν φυτρώνει σε δέντρα».

Σε παρόμοια κατεύθυνση θα προσπαθήσουμε να δημιουργή-
σουμε μια βάση δεδομένων, μέσα στα περιοριστικά πλαίσια της δι-
εθνούς νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, η οποία θα πε-
ριλαμβάνει την επαγγελματική θέση και καθεστώς των μελών μας, 
ώστε να χρησιμοποιείται από όλους για την μεταξύ μελών αλλη-
λοϋποστήριξη, ανευρίσκοντας το κατάλληλο προσωπικό και κατά 
περίπτωση χρήσιμα επαγγέλματα. Δυστυχώς, για τους νεώτερους 
ειδικά, «νηστικό αρκούδι δεν χορεύει», ως εκ τούτου τα μέλη της 

δικής μας «οικογένειας» θα πρέπει να αλληλοβοηθούνται.
Εκτός του παρόντος χαιρετισμού, θα δημοσιευθεί και θα απο-

σταλεί ηλεκτρονικά «ανοιχτή επιστολή» επικοινωνίας και αποστο-
λής στοιχείων, με ενημερωτικό χαρακτήρα για διεύρυνση της επι-
κοινωνίας και εξωστρέφειας, αλλά και την υλοποίηση των απαιτή-
σεων κοινωνικού χαρακτήρα της Λέσχης (υπόδειγμα σελίδας 8).

Θα εστιάσουμε στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης με την 
πραγματοποίηση επισκέψεων και παρουσία μας στις εκδηλώ-
σεις για την απόδοση τιμών στους ηρωικά πεσόντες Ιερολοχί-
τες και Καταδρομείς και τη σύσφιξη και τη δημιουργία νέων δε-
σμών μεταξύ των μελών μας με την διοργάνωση επετειακών ή 
μη εκδρομών και ανεπισήμων ή επισήμων συνεστιάσεων, στα 
πλαίσια του εφικτού, αναγνωρίζοντας τη δυσχερή οικονομική 
κατάσταση που αντιμετωπίζουμε όλοι μας την παρούσα χρονι-
κή περίοδο. Σε αυτόν τον τομέα θα προσπαθήσουμε ενεργώ-
ντας εκ παραλλήλου με άλλα ιστορικά σωματεία να τύχουμε 
της συνδρομής και υποστηρίξεως των όποιων αρμοδίων αρχών 
τοπικής αυτοδιοίκησης ή και ευρύτερου τομέα.

Τελειώνοντας, θα αναφέρω κάτι πραγματικά ζωτικό. Προκει-
μένου να αναβαθμισθεί η Λέσχη, απευθύνω πρόσκληση και πα-
ράκληση προς όλα τα μέλη, να ενισχύσουν οικονομικά με την ε-
τήσια συνδρομή τους. Επί πλέον, να προσκαλέσουν αυτούς που 

μπορούν και θέλουν να προσφέρουν πνευματική, ηθική και υλι-
κή βοήθεια για να υποστηρίξουν το έργο μας, συνεργαζόμενοι 
στην κοινή προσπάθεια. 

Αν όλα τα προηγούμενα αποτελούν τις επιβαλλόμενες υπο-
χρεώσεις του ΔΣ και των μελών μας, η γνωστοποίηση της υ-
πάρξεως και των σκοπών της Λέσχης στους αποστράτους, τους 
εφέδρους εκ μονίμων και τους εφέδρους εξ εφέδρων του πε-
ριβάλλοντός μας, αποτελεί μία βασική απορρέουσα υποχρέω-
ση εκ της αποστολής όλων μας. Και αυτό το περιβάλλον, συμ-
μαθητών από τις παραγωγικές σχολές για τα στελέχη, ΕΣΣΟ 
που συνυπηρέτησαν για τους εφέδρους, συγγενείς, φίλοι και 
γείτονες, αποτελεί έναν πολύ μεγάλο και ενδεχομένως ανεκμε-
τάλλευτο μέχρι στιγμής χώρο. Θα ήθελα επίσης να τονίσω, ότι 
στις Ειδικές Δυνάμεις δεν υπηρέτησε και δεν υπηρετεί μόνο άρ-
ρεν, αλλά και θήλυ προσωπικό. Και όμως, μόνο μία γυναίκα από 
όσες υπηρέτησαν είναι μέλος μας.

Κλείνοντας και με την ευκαιρία των Άγιων Ημερών  
που πλησιάζουν, εύχομαι ολόψυχα,  

Καλή Ανάσταση στο Έθνος και, ατομικά,  
υγεία, τύχη και δύναμη.

Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
Πρόεδρος ΔΣ ΛΚΙ

συνέχεια από τη σελ. 1

συνέχεια από τη σελ. 1

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

«Ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν 
κρεμάσας»
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Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑ 
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΣΤΑΘΕΡΟ/
ΚΙΝΗΤΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ 
ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

(ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΟΧΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 
‘Η/ΚΑΙ ΛΕΜΒΟΥ 

Ή ΣΚΑΦΟΥΣ

OΜΑΔΑ 
ΑΙΜΑΤΟΣ
RHESUS 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ (ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ)

1. Το Σχέδιο ανάπτυξης της Λέσχης Κατα-
δρομέων και Ιερολοχιτών παρουσιάστηκε σε 
γενικές γραμμές από τον απελθόντα Πρόεδρο 
κατά την ετήσια ΓΣ. Σε αυτό περιλαμβάνονται 
βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι. 
Ένας ικανοποιητικός αριθμός από αυτούς έχει 
ήδη εκπληρωθεί σε μικρό ή μεγαλύτερο πο-
σοστό.

2. Η Λέσχη όμως δεν είναι ένας στρατιωτικός 
οργανισμός ο οποίος έχει Διοίκηση και Επιτε-
λείο το οποίο σχεδιάζει και απαιτεί την υλοποί-
ηση των αποφάσεων του Διοικητού. Είναι Σω-
ματείο, το οποίο «διοικείται» μεν από το ΔΣ το 
οποίο λαμβάνει αποφάσεις πλειοψηφικά, αλλά 
περισσότερο από όλα, απαρτίζεται από τα μέλη 
της τα οποία ουσιαστικά με έκφραση της από-
ψεώς τους, είτε σε ψηφοφορία, είτε με προτά-
σεις και συζήτηση θα πρέπει να συμβάλλουν 
στην από το ΔΣ διαμόρφωση πλεύσης της Λέ-
σχης. Άρα, τυπικά, η ΓΣ δηλαδή τα συμμετέχο-
ντα μέλη «διοικούν» τη Λέσχη.

3. Το τελευταίο δυστυχώς, όπως και παλαι-
ότερα δεν υλοποιείται, με αποτέλεσμα να μην 
υπάρχει ευρεία και ανοιχτή επικοινωνία μετα-
ξύ μελών και ΔΣ, παρά μόνο σε πολύ μικρό 
ποσοστό.

4. Ακόμα και η συμμετοχή στις αθλητικές 
δραστηριότητες είναι μειωμένη, παρά την ποι-
οτική αναβάθμιση των τελευταίων και την έ-
νταξή τους στο καταστατικό. Η περιστασια-
κή συμμετοχή σε ασκήσεις τρίτων χωρίς ου-
σιαστική συνδρομή από πλευράς Λέσχης είναι 
σοβαρό θέμα και άπτεται συμμετοχών και ε-
ξευρέσεως πόρων, προφανώς μέσω χορηγών.

5. Η μεγαλύτερη πρόοδος έχει συντελεστεί 
στα οργανωτικά θέματα, πράγμα το οποίο δεν 
είναι εμφανές σε εξωτερικό παρατηρητή, τα 
αποτελέσματα όμως του οποίου είναι εμφανή 
με την σαφή αναβάθμιση της Λέσχης σε θέμα-
τα προβολής.

6. Δραστηριότητες υψηλού κύρους και 
πρωτοφανείς σε κάποια θέματα δείχνουν ότι 
η σχεδίαση είναι σωστή. Τα τρισάγια για τον 
Καλίνσκη στο Α΄ Νεκροταφείο, για τον Τσιγά-
ντε στο Μνημείο του Πεδίου του Άρεως και η 
Ημερίδα για τις επιχειρήσεις των Δυνάμεων 
Καταδρομών στην Κύπρο, αποτελούν μεγά-
λα επιτεύγματα προβολής και ισχυροποίησης 
ή παγιοποίησης των δεσμών και με το ενεργό 
τμήμα των Ειδικών Δυνάμεων, πράγμα επίσης 
σοβαρό και μεγάλο βήμα προς την σωστή κα-
τεύθυνση. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η ανάλη-
ψη από το ενεργό τμήμα του Στρατού της ευ-
θύνης για κάποιες από τις κύριες εκδηλώσεις.

7. Όλα τα παραπάνω έδωσαν την ευκαιρία 
της αποκαταστάσεως της επαφής και με Σω-
ματεία/Συνδέσμους Ειδικών Δυνάμεων στο ε-
σωτερικό και στο εξωτερικό, στα πλαίσια της 
περαιτέρω αρμονικής συνεργασίας. Η μετά 
από 24 χρόνια αποκατάσταση επαφής με τους 
Βρετανούς SAS σε επίπεδο προσκλήσεως από 

πλευράς τους προς τη Λέσχη στην επετειακή 
για τα 75 έτη από ιδρύσεώς τους εκδήλωση 
το 2016, είναι ένα παράδειγμα.

8. Η ποιοτική αναβάθμιση της ιστοσελίδας 
και η ένταξη σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
σαφώς ανοίγουν τον ορίζοντα και βελτιώνουν 
την επικοινωνία με τα νεώτερα μέλη και, ειδι-
κά, με τα εν δυνάμει μέλη της Λέσχης.

9. Απαιτείται όμως περισσότερη προσπά-
θεια και από το ΔΣ, αλλά και από τα μέλη της. 
Η διαρκής επαφή στο εσωτερικό και η γνω-
στοποίηση της ύπαρξης της Λέσχης προς ό-
σους δεν την γνωρίζουν, είναι θεμελιώδης υ-
ποχρέωση όλων μας.

10. Με την παρούσα επιδιώκεται η καθιέ-
ρωση μιας πιο άμεσης και ταχείας επικοινω-
νίας των μελών και του ΔΣ, υλοποιούμενη με 
υποβολή προτάσεων σε οποιονδήποτε τομέα 
δραστηριοτήτων της Λέσχης και η ενίσχυση ή 
και αποκατάσταση της απαραίτητης εσωτερι-
κής επαφής και συνοχής και η εξ αυτής σύ-
σφιξη σχέσεων. Αυτή θα είναι ένα σημαντικό 
βήμα στην εν συνεχεία εξωτερική μας επαφή 
με τους μη γνωρίζοντες περί Λέσχης.

11. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να είναι α-
τομική μέσω e-mail προς τον Γενικό  Γραμ-
ματέα από τον οποίον θα αποστέλλεται κατά 
καιρούς η παρούσα και από τον οποίον κοι-
νοποιούνται όλα τα ενημερωτικά περί εκδη-
λώσεων, κοινωνικών και αθλητικών δραστη-
ριοτήτων, εκτός της δημοσιεύσεως στην έντυ-
πη εφημερίδα, στην ιστοσελίδα και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Σας προτρέπω λοιπόν 
να στείλετε τις προτάσεις σας προς το ΔΣ είτε 
μέσω της  ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοι-
νωνίας, είτε με επιστολή προς την Λέσχη.

12. Χρησιμοποιώντας τη λέξη «προτά-
σεις» αναφέρομαι σε διπλή χρήση της. Αρχι-
κά στην μέχρι τώρα, της απλής υποβολής τέ-
τοιων, αλλά και στην περίπτωση της κριτικής 
αναφοράς σε προβλήματα ή σε «κακώς» κεί-
μενα, για να είναι αυτή εποικοδομητική. Κριτι-
κή λοιπόν με «προτάσεις» και όχι «κριτική για 
την κριτική». 

13. Σε κατάλληλο χρόνο οι προτάσεις θα ο-
μαδοποιηθούν και θα συζητηθούν σε ανεπί-
σημο αρχικά περιβάλλον, όχι μιας ΓΣ ούτε της 
ετήσιας εκδηλώσεως για την κοπή της Πρω-
τοχρονιάτικης πίτας, αλλά μιας άτυπης συγκε-
ντρώσεως καλύτερης γνωριμίας και ανταλλα-
γής απόψεων.

14. Εννοείται ότι σε τέτοια περίπτωση θα 
μπορείτε να φέρετε μαζί σας φίλους σας που 
ενδιαφέρονται, αλλά δεν γνωρίζουν περί Λέ-
σχης. Για τον λόγο αυτό μαζί με την ηλεκτρο-
νική διανομή του εγγράφου αυτού, θα παρα-
λάβετε και ένα δισέλιδο με την σύντομη ιστο-
ρία της Λέσχης το οποίο θα σας χρησιμεύσει 
ως οδηγός ενημέρωσης.

Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
Πρόεδρος ΔΣ ΛΚΙ

Ανοιχτή Επιστολή  
Ενημέρωση – Επικοινωνία Μελών

Έφυγε στις 23 Δεκεμβρίου 2018 από τη ζωή σε ηλικία 101 ετών 
ο Θεμιστοκλής Μαρίνος, ο τελευταίος επιζών της ομάδας κομάντο 
που είχε ανατινάξει τη γέφυρα του Γοργοποτάμου στις 25 Νοεμβρί-

ου του 1942.
Ο Μαρίνος, ήταν μέλος της Βρετανικής Συμμαχικής Αποστολής (BLO) 

κατά τη διάρκεια της κατοχής και συγγραφέας ιστορικών βιβλίων για την 
εθνική αντίσταση στην Ελλάδα. Ο ίδιος, παρουσιάζοντας ένα από τα βιβλία 
του είχε πει για τον Γοργοπόταμο: «Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο σαμπο-
τάζ σε όλη την υπό κατοχή Ευρώπη. Είχε επίδραση τόσο στους Έλληνες α-

μάχους, όσο και σε 
όλους τους Ευρω-
παίους. Κατά τη 
γνώμη μου, η ανα-
τίναξη της γέφυρας 
του Γοργοποτάμου, 
είναι μια από τις 
σημαντικότερες 
πράξεις στην ελλη-
νική ιστορία, η ο-
ποία όμως μελλο-
ντικά δεν αξιοποιή-
θηκε καταλλήλως»

Στις 29 Σεπτεμ-
βρίου 1942 μία ο-

μάδα αποτελούμενη από δώδεκα κομάντος, με επικεφαλής τον συνταγμα-
τάρχη Έντι Μάϊερς και τον ελληνομαθή ταγματάρχη Κρις Γουντχάουζ, έπε-
σε με αλεξίπτωτα στην περιοχή της Γκιώνας. Ανάμεσά τους ήταν ο ο κ. Μα-
ρίνος κι ένας Κύπριος με το κωδικό όνομα «Γιάννης».

Σκοπός τους, να έλθουν σε επαφή με έλληνες αντάρτες και να υλοποιή-
σουν την «Επιχείρηση Χάρλινγκ», που είχε σχεδιάσει το Συμμαχικό Στρατη-
γείο στο Κάϊρο.

Στις 19 Νοεμβρίου ο Μάϊερς έσπευσε προς συνάντηση του Ναπολέοντα 
Ζέρβα, ηγέτη του ΕΔΕΣ στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας. Την επομένη αφίχθη 
και ο ηγέτης του ΕΛΑΣ, Άρης Βελουχιώτης. Όλοι συμφώνησαν ότι στόχος 
του σαμποτάζ θα ήταν η γέφυρα του Γοργοποτάμου, ενός παραποτά-
μου του Σπερχειού ποταμού.

Τρεις μέρες αργότερα έγινε η κατόπτευση του χώρου από κοινή ομάδα 
ανταρτών και στις 22 Νοεμβρίου καταστρώθηκε το τελικό σχέδιο. Η επι-
χείρηση ορίστηκε για τη νύχτα της 25ης Νοεμβρίου.

Στις 11:07 το βράδυ της 25ης Νοεμβρίου 1942 εκδηλώθηκε η επίθε-
ση εναντίον της φρουράς και στα δύο άκρα της γέφυρας. Όλα κυλούσαν 
σύμφωνα με το σχέδιο και στη 1:30 το πρωί της 26ης Νοεμβρίου ανατινά-
χθηκε ένα τμήμα της γέφυρας για να ακολουθήσει στις 2:21 η ανατίναξη 
ενός δεύτερου, που την έβγαλε οριστικά εκτός λειτουργίας. Εν τω μεταξύ, 
ένα τρένο με ιταλούς στρατιώτες εμποδίστηκε από τους αντάρτες και δεν 
μπόρεσε να προσφέρει ενισχύσεις. Στις 4:30 το πρωί και ο τελευταίος α-
ντάρτης είχε αποχωρήσει από την περιοχή του σαμποτάζ και βρισκόταν 
στην τοποθεσία Καλύβια, όπου ήταν το σημείο συνάντησης. Από τους 150 
άνδρες που έφεραν σε πέρας την «Επιχείρηση Χάρλινγκ» μόνο τέσσερις 
τραυματίστηκαν, ενώ η φρουρά της γέφυρας έχασε 20 με 30 στρατιώτες.

Σε αντίποινα, λίγες μέρες αργότερα στον χώρο της κατεστραμμένης γέ-
φυρας εκτελέστηκαν 9 έλληνες πατριώτες.

Η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου ήταν μία από τις μεγαλύ-
τερες πράξεις δολιοφθοράς κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρότι ο 
στρατηγικός της στόχος –η διατάραξη του εφοδιασμού των ναζι-
στικών στρατευμάτων του Ρόμελ στην Βόρεια Αφρική– υποβαθμί-
στηκε λόγω της βρετανικής νίκης στη μάχη του Ελ Αλαμέιν, που 
προηγήθηκε, ωστόσο η συμβολική αξία της εν λόγω επιχείρησης 
ήταν τεράστια.

ΠΗΓΗ: http://newpost.gr 

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Αφιέρωμα στον Θεμιστοκλή Μαρίνο

Θεμιστοκλής Μαρίνος, πρώτη σειρά στο κέντρο,  
εν μέσω των βρετανών της αποστολής


