
Η γέννηση του Χριστού ήταν 
για την εποχή της μια πνευ-
ματική διέξοδος στον τότε 

κόσμο των συγκρούσεων, της ά-
γνοιας και εν πολλοίς της παρακ-
μής. Ένας κόσμος ανήσυχος και 
βασανισμένος βρήκε λύτρωση στο 
πρόσωπο του Σωτήρα Χριστού, 
που έδινε το μήνυμα της ελπίδας 
στην ανθρώπινη αξία και τη ζωή. 
Ήταν μια άλλη κατεύθυνση με ά-
ξονα την αγάπη και την ειρήνη.

Τα Χριστούγεννα, μια από τις 
μεγαλύτερες εορτές της Χριστια-
νοσύνης, δεν είναι μια διακοπή α-
πό την καθημερινότητα. Είναι μια 
βάση που μας δίνει τα ισχυρά μη-
νύματά της προς ενίσχυση όχι μό-
νο της προσωπικής πορείας του 
καθενός, αλλά και ως κοινωνικού 
συνόλου. 

Παρουσίασε μια διδασκαλία, που 
κυριαρχούσε η συγκατάβαση, η συμφιλίωση και η ενό-
τητα, το ενδιαφέρον για τον πονεμένο και δοκιμαζόμε-
νο άνθρωπο. Η γέννηση του Χριστού στη φάτνη, μέσα 
στο περιθώριο, είναι ένα εξαιρετικά ανατρεπτικό γεγο-
νός, αλλά ταυτόχρονα ελπιδοφόρο ότι ο καθένας μας 
μπορεί να πάρει κουράγιο, ότι πάντα υπάρχει το ΘΑΥΜΑ 
και η ΕΚΠΛΗΞΗ στη ζωή μας.

Έφερε για κάθε αγωνιζόμενο την ελπίδα και την αι-
σιοδοξία, εκεί που τα πράγματα θολώνουν και δεν 
βγαίνουν οι αριθμοί. Ο Ορθόδοξος Έλληνας ελπίζει 
και αγωνίζεται με κεντρικό στοιχείο τον ηρωισμό, 
που γεννιέται μέσα από την πίστη και την έμπνευση 
που φέρνουν οι γιορτές. Τα Χριστούγεννα είναι μια 
τέτοια ευκαιρία. Γέννηση του Χριστού, γέννηση της 
ζωής, γέννηση της ελπίδας. Εκεί που όλα δηλώνουν 
απόγνωση, εμείς έχουμε τη δύναμη να κάνουμε νέα 
αρχή και νέο ξεκίνημα. Όσο ο τόπος μας θα τιμά τις 

γιορτές και θα υπάρχουν αυτές 
ως σημείο αναφοράς κάθε χρό-
νο, θα έχει πάντα τρόπο να νικά 
τις όποιες δυσκολίες. Δεν είναι 
καθόλου τυχαίο, που όλοι σήμε-
ρα βλέπουμε μια έντονη πολεμι-
κή και εμπάθεια κατά των εορ-
τών, υπό αστήριχτα προσχήματα 
και δικαιολογίες. Ο Έλληνας ό-
μως δεν στηρίζει τα πάντα στους 
αριθμούς, αλλά στη δύναμη της 
ψυχής του. Τη δύναμη της ψυχής 
του την αναπτερώνουν το περιε-
χόμενο των εορτών και τα μηνύ-
ματα που φέρουν. Εορτάζοντες 
τα Χριστούγεννα οι Συνέλληνες 
προβάλλουν ότι έχουν πυξίδα και 
κατεύθυνση. «Δεν χάνουμε τις 
ελπίδες μας και προχωράμε».

Οι απειλές και οι κίνδυνοι κατά 
του Έθνους μεγιστοποιούνται, όταν 
καταφέρουν να απομακρυνθούμε 

από τις αξίες και την ταυτότητα μας, αφαιρώντας από τη 
ζωή μας τις γιορτές και χάνοντας το πνεύμα που τρέφει 
τη συνείδησή μας και μας κρατά ζωντανούς στον χρόνο.

Είναι ευθύνη μας να διαφυλάξουμε αυτό το πνεύμα, 
που αποτελεί δομικό στοιχείο του πολιτισμού μας. Το 
φως της Πατρίδος μας, που φωτίζει όλη την οικουμέ-
νη, αφορά τον καθένα μας και τον κάθε άνθρωπο. Εί-
μαστε ευγνώμονες που έχουμε τέτοια πατρίδα. Ευχό-
μαστε μέσα από τις πληγές και τις δοκιμασίες να γεν-
νηθεί ξανά, μαζί με τον γεννηθέντα Κύριο, ζωντανή η 
ελπίδα για ζωή με νόημα και αξίες, που φύτεψαν σε 
αυτό τον τόπο μεγάλοι και θαυμαστοί πρόγονοί μας.

ΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ, 
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

ΨΗΛΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΠΛHPΩMENO
TEΛOΣ

Tαχ. Γραφείο
KEMΠ. AΘ
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Γράφει ο Υπτγος ε.α. Γ.Γιάγκου, Αντιπρόεδρος ΛΚΙ

➢	 ΤΑ	 ΕΞΟΔΑ	 (ΣΥΝΘΕΣΗ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ-
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ)	 ΤΟΥ	 ΠΑΡΟ-
ΝΤΟΣ	ΦΥΛΛΟΥ	ΤΗΣ	ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ	ΘΑ	
ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ	 ΑΠΟ	 ΤΗΝ	 ΕΚΔΟΤΙΚΗ	 
ΝΙ-ΜΑ	Νίκος	Α.	Καστριτσέας,	ΩΣ	ΕΝΙΣ-
ΧΥΣΗ	ΠΡΟΣ	ΤΗΝ	ΛΕΣΧΗ.

➢ 	Εκ	μέρους	του	ΔΣ	ευχαριστούμε	τους	κ.κ.	
Ιγγλέση	και	Καστριτσέα,	οι	οποίοι	είναι	μέ-
λη	της	Λέσχης	μας,	για	την	προσφορά	τους.

Eνημέρωση
για την ετήσια συνεστίαση  
για τη γενική συνέλευση  

σελ. 6

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.

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 κατα-
δρομέων. Έντονη επιθυμία του συγγρα-
φέα Ιγγλέση Τηλέμαχου, ήταν πάντα να 
καταφέρει να συγγράψει ένα βιβλίο όπου 
με απλή και κατανοητή γραφή , φιλοσο-
φική αναζήτηση, αλλά και βαθύ συναι-
σθηματισμό, θα διεισδύσει στον ξεχωρι-
στό κόσμο του Έλληνα ειδικού μαχητή. 
Το βιβλίο αυτό μέσα από τα έξι αφηγή-
ματα του, ταξιδεύει τον αναγνώστη στα 
μονοπάτια της πιο ακραίας εκπαίδευσης 
των Ελληνικών ειδικών δυνάμεων και 
εμβαθύνει στους ισχυρούς δεσμούς φιλί-
ας και αφοσίωσης που προκύπτουν μέσα 
από αυτήν. Φιλία με συναδέρφους και α-
φοσίωση σε ιδανικά, που διαρκούν εφ’ ό-
ρου ζωής! 

Περισσότερα στην 5η Σελίδα.

Βιβλιο
παρουσιάση



2 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΗΜ. 
ΠΟΣΟ ΣΕ € ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 Αντιστράτηγος ΓΛΕΝΤΖΕΣ ΗΛΙΑΣ 25,00 Για έτος 2020
2 « ΒΑΪΤΣΑΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 25,00 «
3 « ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤ. 75,00 Για έτη 2018, 2019 & 2020
4 « ΜΑΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30,00 Για έτος 2020
5 « ΜΠΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25,00 «
6 « ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 25,00 «
7 « ΧΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50,00 Για έτη 2019 & 2020
8 Υποστράτηγος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓ. 25,00 Για έτος 2020
9 « ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30,00 «

10 « ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΖΑΦΕΙΡ. 25,00 «
11 « ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30,00 «
12 « ΜΑΝΖΟΥΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓ. 75,00 Για έτη 2018, 2019 & 2020
13 « ΣΒΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50,00 Για έτη 2019 & 2020
14 « ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ 30,00 Για έτος 2020
15 « ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 50,00 Για έτη 2019 & 2020
16 « ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 25,00 «
17 Ταξίαρχος ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣ. 25,00 Για έτος 2020
18 « ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 25,00 «
19 « ΤΖΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25,00 Για έτος 2021
20 Σχης ΚΑΤΑΚΗΣ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ 75,00 Για έτη 2018, 2019 & 2020

21 « ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΝΙΚ. 100,00 Για έτη 2017, 2018, 2019 & 
2020

22 « ΜΑΝΤΑΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25,00 Για έτος 2021
23 « ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥ. 50,00 Για έτη 2019 & 2020
24 « ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΠΛΑΤΩΝ 25,00 Για έτος 2020
25 Σχης ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ. 25,00 Για έτος 2020
26 « ΧΑΒΙΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 25,00 Για έτος 2020
27 Ανχης ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 80,00 Για έτη 2018, 2019 & 2020
28 « ΒΑΡΟΎΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50,00 Για έτη 2019 & 2020
29 « ΒΙΛΛΙΟΣ ή ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝ. 25,00 Για έτος 2019
30 « ΚΟΜΠΟΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 25,00 Για έτος 2020
31 « ΟΡΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25,00 Για έτος 2020
32 « ΦΩΤΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 25,00 «
33 « ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25,00 «
34 Τχης ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛ. 25,00 «
35 Εφ.Τχης ΓΥΦΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 25,00 Για έτος 2020
36 « ΚΑΛΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 50,00 Για έτη 2019 & 2020
37 Λοχαγός ΜΠΑΝΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡ. 25,00 Για έτος 2020

38 Έφ.Λοχαγός ΖΩΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 100,00 Για έτη 2017, 2018, 2019 & 
2020.

39 Έφ. Υπλγός ΓΑΛΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 25,00 Για έτος 2021
40 Ανθλγός ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40,00 Για έτος 2020
41 Ανθστής ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ. 25,00 Για έτος 2020
42 Επχίας ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ. 50,00 Για έτη 2019 & 2020
43 Έφ.Λοχίας ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛ. 25,00 Για έτος 2020
44 « ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ ΝΙΚΟΛ. 40,00 Εγγραφή και συνδρομή 2020
45 « ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. 25,00 «
46 « ΚΟΥΤΣΕΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓ. 75,00 Για έτη 2018, 2019 & 2020
47 « ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50,00 Για έτη 2020 & 2021
48 « ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25,00 Για έτος 2020

49 « ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡ. 150,00 Για έτη 2019, 2020, 2021, 
2022 & 2023

50 Έφ.Λοχίας ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΚΩΝ. 25,00 Για έτος 2020
51 « ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. 50,00 Για έτη 2019 & 2020

52 Έφ. Δεκανέας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ή 
ΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚ. 25,00 Για έτος 2019

53 « ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25,00 Για έτος 2020
54 « ΓΑΤΖΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 50,00 Για έτη 2019 & 2020
55 « ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25,00 Για έτος 2019
56 Κ/Δ ΖΕΚΥΡΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 75,00 Για έτη 2018, 2019 & 2020
57 « ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. 30,00 Για έτος 2020
58 « ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧ. 25,00 «
59 « ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓ. 25,00 Για έτος 2020
60 « ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ 25,00 «
61 « ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΜΙΧΑΗΛ 25,00 «
62 « ΚΟΝΤΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 15,00 Εγγραφή
63 « ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 50,00 Για έτη 2019 & 2020
64 « ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔ. 25,00 Για έτος 2020
65 « ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 50,00 Για έτη 2019 & 2020
66 « ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΚΩΝ. 50,00 Για έτη 2019 & 2020
67 « ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 25,00 «
68 « ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ. 40,00 Εγγραφή & Συνδρομή 2020

69 Κυρία ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΟΦΙΑ 50,00 Για έτη 2019 & 2020

70 « ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΝΑ 30,00 «
71 « ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ 50,00 «
72 « ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛ. 25,00 «

73 « ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-
ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 25,00 Για έτος 2020

74 Κύριος ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 25,00 Για έτος 2020

Πλήρωσαν την συνδρομή τους ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
1. Η κυρία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ κατέθεσε το ποσό των 225,00€, ως οικο-

νομική ενίσχυση για τις ανάγκες της Λέσχης, ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ του αγαπημένου της πατρός αειμνήστου 
Στρατηγού ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

2. Η κυρία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ κατέθεσε το ποσό των 200,00€, ως οικονομική ενίσχυση για τις 
ανάγκες της Λέσχης, ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ του αγαπημένου της συζύγου, αειμνήστου Στρατηγού ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

3. Ο Ταξίαρχος ε.α. κ. ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ κατέθεσε το ποσό των 100,00€, ως οικονομική ενίσχυση για 
τις ανάγκες της Λέσχης, ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ της αγαπημένης του αειμνήστου συζύγου ΚΟΚΩΝΑΣ ΜΑΣ-
ΤΟΡΑΚΗ-ΙΑΚΩΒΟΥ.

4. Η κυρία ΜΑΓΚΑΦΩΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ κατέθεσε το ποσό 550,00€, ως οικονομική ενίσχυση της Λέσχης, ΕΙΣ 
ΜΝΗΜΗΝ του προσφάτως αποβιώσαντος συζύγου της αειμνήστου Στρατηγού ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΓΚΑΦΩΣΗ.

5. Ο Λοχαγός ε.α. κ. Μπαντόλας Δημήτριος κατέθεσε το ποσόν των 55,00€, ως οικονομική ενίσχυση 
της Λέσχης, ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ των αποβιωσάντων Διοικητών του, αειμνήστων Ταξιάρχων Κυριάκου Δη-
μητρίου και Δαμασκηνού Ναπολέοντος.

Η αναγραφή γίνεται με την χρονική σειρά καταθέσεως 
Το Δ.Σ. 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

Το Δ.Σ. διευκρινίζει σχετικά με τα δημο-
σιεύματα:

1. Απηχούν προσωπικές απόψεις του συ-
ντάκτου.

2. Δεν τροποποιούνται ως προς το περι-
εχόμενο.

3. Xειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη δεν 
επιστρέφονται

4. Όσα άρθρα δεν δημοσιεύονται λόγω 
περιορισμού χώρου, αναρτώνται στην ιστο-
σελίδα της λέσχης.

YΠEYΘYNOΣ ΣYNTAΞHΣ:

Tο Δ.Σ. της Λέσχης

ΔIEYΘYNTHΣ-ΕΚΔOΤΗΣ:

Υπτγος ε.α. Γιάγκου Γιάγκος

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

Ανχης ε.α. Κομπόρης Πέτρος

ΠAPAΓΩΓH

 Δ. Γαβαλάς

Θίσβης 7 - Περιστέρι 

Tηλ.: 210 5722902

E-mail: anagrafigavalas@gmail.com 

www.anagrafi.gr

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

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΗΜ.
ΠΟΣΟ ΣΕ €

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

1 Στρατηγός ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 50,00
2 Αντιστράτηγος ΓΛΕΝΤΖΕΣ ΗΛΙΑΣ 75,00
3 Αντιστράτηγος ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 25,00
4 Αντιστράτηγος ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 75,00
5 Αντιστράτηγος ΜΠΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50,00
6 Αντιστράτηγος ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 300,00
7 Αντιναύαρχος ΝΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21,00
8 Υποστράτηγος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 100,00
9 Υποστράτηγος ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 25,00

10 Υποστράτηγος ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 100,00
11 Υποστράτηγος ΠΑΠΑΝΕΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.000,00
12 Υποστράτηγος ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 50,00
13 Ταξίαρχος ΤΖΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 100,00
14 Συνταγματάρχης ΜΑΝΤΑΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 125,00
15 Συνταγματάρχης ΠΙΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 250,00
16 Συνταγματάρχης ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΠΛΑΤΩΝ 75,00
17 Ταγματάρχης ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 55,00
18 Εφ. Ταγματάρχης ΓΥΦΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 75,00
19 Εφ. Υπολοχαγός ΖΑΡΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 70,00
20 Εφ. Λοχίας ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 100,00
21 Εφ. Κ/Δ-Ιατρός ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 100,00
22 Εφ. Κ/Δ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΜΙΧΑΗΛ 21,00
23 Κυρία ΒΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 100,00
24 Κυρία ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ 100,00
25 Κυρία ΚΥΡΚΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 50,00
26 Κυρία ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ 50,00
27 Κυρία ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 100,00
28 Κυρία ΣΠΥΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 50,00
29 Κυρία ΣΠΥΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 23,00
30 Κυρία ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ 25,00
31 Κυρία ΧΟΥΧΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 50,00
32 Κύριος ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 75,00
33 Κύριος ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10,00

Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά.
Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ Σχης ε.α.

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς
•	Αναγράφονται μόνον όσοι κατέβαλαν τη συνδρομή τους ή τυχόν επί πλέον ποσά ως οικονομική ενίσχυση, 

κατά το χρονικό διάστημα από 04 Μαρτίου μέχρι 30 Νοεμβρίου 2020. 
•	Υπενθυμίζεται ότι για λόγους οικονομίας οι αποδείξεις δεν αποστέλλονται ταχυδρομικά σε όσα μέλη κά-

νουν την κατάθεση μέσω τραπέζης. Τηρούνται στο Ταμείο για παραλαβή από όσους επιθυμούν. Για όσες συν-
δρομές 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 Τα-
μία, διότι προφανώς η κατάθεση έγινε είτε σε ΑΤΜ είτε σε ταμείο 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 ΓΑΤΣΟΥΛΗ Συνταγματάρχης ε.α.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
ΟΥΔΕΜΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΪΟΥ 2020
Η ετήσια εκδήλωση στην Σύμη δεν πραγματοποιή-

θηκε λόγω των ειδικών συνθηκών εκ της COVID-19.
31 Μαϊ: Ετήσιο Μνημόσυνο Καβούρι

•	 Την Κυριακή, 31 Μαΐου 2020, έλαβε χώρα η ε-
πιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων Ιερολοχιτών 
και Καταδρομέων στους υπέρ των Ιερών και Οσίων 
αγώνες του Έθνους, το οποίο διοργανώνει η Διεύ-
θυνση Ειδικών Δυνάμεων σε ετήσια βάση στο Μνη-
μείο των ΛΟΚ στο Καβούρι. Παρόμοια εκδήλωση γί-
νεται 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 ΑΣΔΕΝ, οι υπεύθυνοι 
της τελετής Δντής ΓΕΣ/ΔΕΔ, ο Δκτής του ΚΕΕΔ και 
το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό των Ειδικών 
Δυνάμεων. 

•	 Εκτός της στρατιωτικής αντιπροσωπείας, παρέ-
στησαν ο Δήμαρχος Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης 
και ο Μητροπολίτης Γλυφάδας-Ελληνικού-Βούλας-
Βάρης-Βουλιαγμένης, ο οποίος ετέλεσε το εκκλησια-
στικό μέρος της τελετής. 

•	 Επί πλέον παρέστησαν ο Αντγος ε.α. κ. Κόρκας 
Κων/νος, Επίτιμος Δκτής Στρατιάς και πρεσβύτερος 
εν ζωή Ιερολοχίτης και Καταδρομέας πολεμιστής, οι 
κ.κ Πρόεδροι της ΕΑΑΣ (ως εκπρόσωπος των εν απο-
στρατεία στελεχών του ΣΞ) και της Λέσχης Καταδρο-
μέων και Ιερολοχιτών (ως εκπρόσωπος των εν απο-
στρατεία στελεχών και των εν εφεδρεία και παλαιών 
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 περί-
οδο και κατά Μονάδα και Ανεξάρτητο ΛΟΚ, αμιγώς 
Ελληνικής και Ελληνοκυπριακής επανδρώσεως Μο-
νάδων, σε Βόρειο Αφρική, Ελλάδα και Κύπρο.

•	 Εκτός της καθιερωμένης ομιλίας του Δντού 
ΓΕΣ/ΔΕΔ, σύντομες ομιλίες και χαιρετισμό απηύθυ-
ναν οι κ.κ. ΥΕΘΑ και ο Α/ΓΕΕΘΑ, ο οποίος αναφέρθη-
κε και στην Διακλαδική Διοίκηση Ειδικού Πολέμου, 
ως την «ακονισμένη αιχμή του δόρατος των Ενόπλων 
Δυνάμεων». Χαρακτηριστικό και των δύο χαιρετι-
σμών ήταν η σαφής εκπομπή μηνυμάτων προς κάθε 
επιβουλευόμενο της Εθνικής κυριαρχίας.

•	 Τα λόγια του ιδρυτή των Δυνάμεων Καταδρο-
μών αειμνήστου Υπτγου Ανδρέα Καλίνσκη, αντήχη-
σαν δια της ομιλίας του Δντού ΓΕΣ/ΔΕΔ, η οποία κά-
λυψε και ξεδίπλωσε με λίγα και σεμνά λόγια το μεγα-
λείο και τον συμβολισμό της ημέρας και της ιστορίας 
της, από την κορυφή του «Ιερού μας Βράχου»:

 «ΚΑΙ ΑΝ ΠΟΤΕ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ ΑΥΤΟΙ Ή ΟΠΟΙΟΙ ΑΛ-
ΛΟΙ ΝΑ ΠΕΙΡΑΞΟΥΝ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ, ΠΕΣΤΕ 
ΤΟ ΑΠΟ ΤΩΡΑ, ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ! ΝΑ 
ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ ΟΛΟΙ, ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ! ΘΑ ΠΟΛΕΜΗ-
ΣΟΥΜΕ! ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΕΙΣΜΑ. 
ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΜΠΟΥΣ, ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ, ΣΤΑ 
ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ! ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΩΣ ΤΗΝ 
ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ. Η ΝΙΚΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΙΚΗ ΜΑΣ. 
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΓΙΑΤΙ ΟΣΟ ΔΥΝΑ-
ΤΟΙ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΟΣΟ ΜΕ-
ΓΑΛΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ 
ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ».

•	 Το πλέον συναισθηματικά φορτισμένο σημείο 
της τελετής απετέλεσε η στιγμή της καταθέσεως στε-
φάνου από τον 100 ετών Ιερολοχίτη Στρατηγό Κόρ-
κα, υποστηριζόμενο από τον Πρόεδρο της Λέσχης Κα-
ταδρομέων και Ιερολοχιτών, δίδοντας ένα συμβολικό 
μήνυμα της «οικογένειας» και της από γενιά σε γενιά 
μεταδόσεως του πνεύματος και της ατσάλινης θελή-
σεως των Καταδρομέων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΟΥΔΕΜΙΑ
Η ετήσια εκδήλωση στην Σύρο δεν πραγματοποιή-

θηκε λόγω των ειδικών συνθηκών εκ της COVID-19.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Α.  19-20 Ιουλίου: Εκδηλώσεις για την 

εισβολή στην Κύπρο
•	 19 Ιουλ: Μητρόπολη.

 Παρέστη ο Αντιπρόεδρος της Λέσχης. 
•	 19 Ιουλ: Άλσος Παπάγου.

Πλέον των επισήμων εκδηλώσεων οι οποίες οργα-
νώνονται από την Κυπριακή Πρεσβεία και τον Δήμο 
Αθηναίων, για την επέτειο της εισβολής στην Κύπρο 
το 1974, στις 19 (Μητρόπολη) και 20 Ιουλίου (Μνη-

μείο Άλσους Στρα-
τού/Κατεχάκη), την 
19 Ιουλ και ώρα 
20.00 στο Άλσος 
Παπάγου στην προς 
Χολαργό πλευρά 
του (συμβολή Κορυ-
τσάς και Στρατάρ-
χου Παπάγου) στο 
Μνημείο της Λέσχης 
Καταδρομέων και Ι-
ερολοχιτών, του ο-
ποίου τα αποκαλυ-
πτήρια έγιναν την 
31 Ιανουαρίου 2020 
και είναι αφιερωμέ-
νο στις επιχειρήσεις 
των Δυνάμεων Κα-
ταδρομών στην Κύπρο (1964-1974), έλαβε χώρα μια 
ανεπίσημη συγκέντρωση Καταδρομέων προς τιμήν 
των εμπλακέντων στις επιχειρήσεις του 1974 κατά 
των Τούρκων εισβολέων. 

Η παρουσία μελών της Λέσχης, πολεμιστών της 
περιόδου, προσέδωσε αίγλη και απετέλεσε παράδειγ-
μα για τους νεώτερους, οι οποίοι σε επίσημες τελε-
τές, εκδηλώσεις και στην ημερίδα για την Κύπρο (Νοε 
16), δεν είχαν την ευκαιρία να τους συναναστραφούν.

•	 20 Ιουλ: Μνημείο Άλσους Στρατού/Κατεχάκη. 
Παρέστη ο Πρόεδρος της Λέσχης και εγένετο κα-

τάθεση στεφάνου.

Β.  23 Ιουλ: Εξόδιος ακολουθία 
Αικατερίνης-Ναυσικάς Παπαθανασίου 
(ΛΑΥΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)
Παρέστησαν ο κ. Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης, ο 

Διευθυντής ΓΕΣ/ΔΕΔ και αντιπροσωπεία στελεχών 
των Ειδικών Δυνάμεων. Συμβολικά επελέγη από την 
Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων, ως ένδειξη τιμής προς 
τον αείμνηστο Στρατηγό Περικλή Παπαθανασίου 
(πρώτο Διοικητή της Σχολής Αλεξιπτωτιστών), η πα-
ρουσία του παραλαμβάνοντος το μεσημέρι της ίδιας η-
μέρας νέου Διοικητού της. Η Λέσχη εκπροσωπήθηκε 
από τον Σχη ε.α.κ. Μαντασά (εκ των πρώτων στελεχών 
της ΣΧΑΛ) και από πλευράς ΔΣ από τον Πρόεδρο, τον 
Γενικό Γραμματέα και τον Έφ. Ανθγό κ. Φιλόσοφο.

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ (εκφωνήθηκε από τον πρόεδρο της 
Λέσχης):

«Δεν θα καταχραστώ του χρόνου σας, ειδικά γνωρί-
ζοντας την κατάσταση και την εξ αυτής επιβεβλημένη 
ταχεία αποδέσμευση του κ. Υφυπουργού, του Διευθυ-
ντού της Διευθύνσεως και των στελεχών των Ειδικών 
Δυνάμεων.

Είναι γνωστή η ρήση με τις όποιες παραλλαγές της 
«Πίσω από κάθε ισχυρό και επιτυχημένο άντρα, κρύβε-
ται μια δυναμική γυναίκα». Εν προκειμένω, έχουμε την 
απόλυτη επιβεβαίωση. 

Δεν μπορεί να αναφερθεί κανείς με λίγα μόνο λόγια 
στο τι εκπροσωπεί το ζεύγος αλλά και ο καθένας χωρι-
στά στον τομέα του για την Ελλάδα και όχι μόνο. 

Η εκλιπούσα υπήρξε μια αστείρευτη πηγή ενέργειας 
σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων που είχε εμπλα-
κεί. Εξαίρετος χαρακτήρας, επιμελημένη ως προς την 
εμφάνιση και κοκέτα πάντα, με εμπεριστατωμένες και 
σταθερές γνώσεις και θέσεις, με το χαμόγελο και την υ-
ψηλή αίσθηση του χιούμορ, υπήρξε ένα από τα κεντρικά 
πρόσωπα εστίασης προσοχής και ενδιαφέροντος σε εκ-
δηλώσεις, συζητήσεις και σε ό,τι άλλο ενεπλέκετο.

Λόγω της προελεύσεώς μου από στρατιωτική οικο-
γένεια με τον πατέρα μου απόφοιτο της Σχολής Ευελ-
πίδων του 1933, είχα την ευκαιρία, την τύχη και την τι-
μή, από ηλικίας 5-7 ετών, να γνωρίσω, να ακούω και να 
συναναστρέφομαι σχεδόν όλους τους Αξιωματικούς Ι-
ερολοχίτες και Καταδρομείς, οι οποίοι απείχαν συν ή 
πλην 3-4 τάξεις από τον πατέρα μου στη Σχολή και οι 
οποίοι το 1980 ίδρυσαν την Λέσχη. Τα τελευταία χρό-
νια που έχω ασχοληθεί με τα «κοινά» της Λέσχης και ι-
διαίτερα από τον Μάρτιο του 2019 ως Πρόεδρός της, 
έχοντας το υπόβαθρο που ανέφερα, το οποίο η ίδια 
γνώριζε, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε ώρες επί ω-
ρών συζητήσεις για μεγάλη γκάμα θεμάτων και για 
γνωστές, άγνωστες και ανέκδοτες ιστορίες όλων αυ-

τών των Αξιωματικών συμβόλων του Ιερού Λόχου και 
των Δυνάμεων Καταδρομών. 

Όλοι γνωρίζουν ότι η εκλιπούσα υπήρξε ένα αξιοσέ-
βαστο πρόσωπο, ουδέποτε φειδόμενη χρόνου και κό-
που, πάντα παρούσα σε όλες τις εθνικού και επετειακού 
χαρακτήρα εκδηλώσεις της Λέσχης και όχι μόνο. 

Αυτή η ιδιαίτερη σχέση και αγάπη της για την Λέσχη 
και η αμφίδρομη εκτίμηση, υλοποιήθηκε με ένα σχέδιο 
δωρεάς το οποίο είχε αποφασίσει και εξαγγείλει. Δεν 
μπορώ να αποδεσμεύσω περισσότερα στοιχεία, εκτός 
του ότι η Λέσχη την θεωρεί ως ευεργέτιδα.

Ο σεβασμός και η εκτίμηση προς το πρόσωπό της 
φαίνεται από την εκπροσώπηση των Ενόπλων Δυνάμε-
ων με φυσική παρουσία ή με τα στεφάνια των στρατι-
ωτικών αρχών στην αποχαιρετιστήρια αυτή τελετή. 

Είναι όμως απλά μια τυπική τελετή, γιατί κανείς δεν 
την αποχαιρετά. Θα είναι πάντα μαζί και δίπλα μας και 
το ξέρουμε όλοι.

Κυρία Κατερίνα, καλό ταξίδι και καλή αντάμωση με 
τον αείμνηστο Στρατηγό.»

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
•	 30 Αυγ: 

Συμμετοχή στις εκδηλώσεις ΒΙΤΣΙ – ΓΡΑΜΜΟΥ
Ο ετήσιος εορτασμός-μνημόσυνο και οι επετειακές 

εκδηλώσεις για τους πεσόντες σε Γράμμο και Βίτσι, ο 
οποίος οργανώνεται από την ΕΑΑΣ, έλαβαν χώρα σε 
Γράμμο και Βίτσι παράλληλα. Η Λέσχη εκπροσωπήθη-
κε από τον Στρατηγό Κόρκα, ο οποίος κατέθεσε και 
τον στέφανο της Λέσχης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε περιορισμένη 
κλίμακα λόγω των ειδικών συνθηκών εκ της 
COVID-19.

Μνημόσυνο Παπαθανασίου
Μετά την, με μέριμνα της υπηρεσίας ολοκλήρωση 

της κατασκευής του μνήματος, αντιστοίχου προς του 
Στρατηγού, έλαβε χώρα το μνημόσυνο των 40 ημε-
ρών. Παρέστη αντιπροσωπεία από την Διεύθυνση Ει-
δικών Δυνάμεων και από το ΔΣ της Λέσχης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
•	 02 Σεπ: Επισκέψεις προέδρου Λέσχης:

Επίσκεψη στον Α/ΓΕΣ, Αντιστράτηγο κ. Λα-
λούση Χαράλαμπο και στον Επιτελάρχη του 
ΓΕΣ, Αντιστράτηγο κ. Φλάρη Νικόλαο:

Έλαβαν χώρα γενική ενημέρωση περί Λέσχης και 
συζήτηση περί του ζητήματος των ηθικών αμοιβών 
των συμμετασχόντων στις επιχειρήσεις Κύπρου. Η Λέ-
σχη παραμένει σταθερή στην άποψη που έχει διατυ-
πωθεί εγγράφως σχετικά με την προταθείσα διαδικα-
σία και αποκατάσταση αδικιών και διαφορετικής μετα-
χείρισης. Το αίτημα θα επανυποβληθεί. Ο Πρόεδρος 
της Λέσχης επέδωσε στον κ. Α/ΓΕΣ ειδική έκδοση του 
βιβλίου των πρακτικών της ημερίδας του Νοεμβρίου 
του 2016 και παρέλαβε το έμβλημα του κ. Α/ΓΕΣ.

Επίσκεψη στον κ. Υφυπουργό Εθνικής Αμύνης:
Εν συνεχεία ενημερώθηκε ο κ. ΥΦΕΘΑ, Στρατηγός 

ε.α. κ. Στεφανής Αλκιβιάδης, Επίτιμο μέλος της Λέ-
σχης, σχετικά με την επαφή με το ΓΕΣ, αλλά και σχε-
τικά με την εκκρεμότητα λήψεως αποφάσεως από το 
ΥΕΘΑ, σχετικά με το ιδιαίτερο νομικό καθεστώς της 
Λέσχης ως προς την υπαγωγή της υπό ΥΕΘΑ. Το αίτη-
μα θα επανυποβληθεί.
•  05 Σεπ: Εξόδιος ακολουθία Λοχία ΕΠΟΠ Με-

λιγκώνη Κωνσταντίνου
«Από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώ-

νεται ότι, τη νύκτα 3 προς 4 Σεπτεμβρίου 2020, ο Ε-
ΠΟΠ Λοχίας (ΠΖ) Κ. Μ. της δυνάμεως Μονάδας της Δι-
ακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων κατά την 
διάρκεια νυχτερινού χερσαίου επιχειρησιακού άλματος 
ελευθέρας πτώσεως τραυματίστηκε θανάσιμα. Το ΓΕΕ-
ΘΑ εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια 
του. Τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διε-
ρευνώνται αρμοδίως.»

Την 5 Σεπτεμβρίου έλαβε χώρα η εξόδιος ακολου-
θία στην οποίαν παρέστησαν η πολιτική και στρατιω-
τική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων. Η Λέσχη εκπρο-
σωπήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα. 
• 07 Σεπ: ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ 
ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ. ΙΣΩΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ, ΛΟ-
ΓΩ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩ-
ΣΕΩΝ, ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΝΕΥΜΑ. Η αποστολή συνε-
χίζεται: (ΠΗΓΗ: Hellenicdefence.gr)

“Την Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου 2020, εκτελέστηκαν 
άλματα ελευθέρας πτώσεως και στατικού ιμάντα στη 
Ζώνη Ρίψεως Μεγάρων και στη θαλάσσια περιοχή 
Νέας Περάμου, μετά το δυστύχημα της νύκτας 3 προς 
4 Σεπτεμβρίου 2020 στο οποίο τραυματίστηκε θανά-
σιμα ο ΕΠΟΠ Λοχίας (ΠΖ) Κωνσταντίνος Μελιγκώ-
νης., κατά την εκτέλεση επιχειρησιακού άλματος ε-
λευθέρας πτώσεως στην ίδια Ζώνη Ρίψεως. Στη δρα-

στηριότητα που πραγματοποιήθηκε με αεροσκάφος 
C–130 και ελικόπτερο CH 47D, συμμετείχε σύσσωμο 
το προσωπικό της Μονάδας στην οποία ανήκε ο εκλι-
πών αλεξιπτωτιστής, ο Διοικητής και επιτελείς της Δι-
ακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΔΕΕ), 
καθώς και ο ΕΠΟΠ Λοχίας (ΠΖ) Ν. Μ. αδελφός του 
θανόντος, ο οποίος υπηρετεί στις Δυνάμεις Ειδικών 
Επιχειρήσεων. Πριν την εκτέλεση των αλμάτων, πραγ-
ματοποιήθηκε τρισάγιο στη μνήμη του εκλιπόντος πα-
ρουσία του προσωπικού που συμμετείχε στη δραστη-
ριότητα και του 2ου Συγκροτήματος Αεροπορίας 
Στρατού. 

Η καθολική εκτέλεση του άλματος επιβεβαιώνει την 
υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα και το μοναδικό πνεύ-
μα των Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων. Αποτελεί δε 
κατάθεση της απόλυτης αφοσίωσης στο καθήκον υπέρ 
της Πατρίδος, ανεξαρτήτως απωλειών, και μήνυμα ότι η 
πολεμική ετοιμότητα των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρή-
σεων διατηρείται στον απόλυτο βαθμό.”

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
•	 28 Οκτ:

Στην επίσημη δοξολογία που έλαβε χώρα στον 
Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και οργανώθηκε από 
την Περιφέρεια Αττικής, η Λέσχη εκπροσωπήθηκε α-
πό τον Εφ. Λχία Τουρναβίτη Κων/νο, μέλος του ΔΣ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
•	 03 Νοε:

Την Τρίτη 03 Νοεμβρίου 2020, ο Αρχηγός του Γε-
νικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Χαράλα-
μπος Λαλούσης, παρευρέθη στην τελετή Επιμνημό-
συνης Δέησης για τους υπέρ Πατρίδος Πεσόντες Ιε-
ρολοχίτες, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 78 ετών α-
πό την ίδρυση του Ιερού Λόχου Μέσης Ανατολής. Η 
τελετή πραγματοποιήθηκε στην έδρα της 13ης Διοί-
κησης Ειδικών Επιχειρήσεων (13 ΔΕΕ) στο Στρατόπε-
δο «ΦΑΚΙΝΟΥ», τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας 
από την πανδημία του COVID-19. 

Η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από τον Ιερολοχίτη Στρα-
τηγό Κόρκα Κωνσταντίνο και τον Πρόεδρο του ΔΣ.

•	 Η κατάθεση στεφάνου από τον 100 ετών Ιερο-
λοχίτη Στρατηγό Κόρκα, υποστηριζόμενο από τον 
Πρόεδρο της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, 
δίδει ένα συμβολικό μήνυμα της «οικογένειας» των 
Ειδικών Δυνάμεων και της από γενιά σε γενιά μετα-
δόσεως του πνεύματος και της ατσάλινης θελήσεως 
των Καταδρομέων. 
• 22 Νοε: Αιμοδοσία:

Στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» έλαβε χώρα η δεύτερη 
πιλοτική αιμοδοσία μελών της Λέσχης σε συνεργασία 
και με την υποστήριξη της Τράπεζας αίματος «Δημή-
τρης Βλων» Η Τράπεζα αίματος της Λέσχης λειτουρ-
γεί πάνω στην πλατφόρμα της αντίστοιχης μητρικής, 
ως ιδιαίτερη ομάδα. 

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΠΕΡΕΣ: ΜΙΑ ΜΗΤΡΑ, ΕΝΑ ΛΙΚΝΟ, Ι-
ΔΙΟ DNA, ΙΔΙΟ ΑΙΜΑ, ΜΙΑ ΨΥΧΗ, ΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ, Ε-
ΝΑΣ ΟΡΚΟΣ, ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΜΙΑ ΣΗΜΑΙΑ. 

ΝΙΚΗ - ΔΟΞΑ - ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΣ - ΕΛΛΑΣ.
Ευχαριστούμε όσους ήταν εκεί, ως μέλη, ως φίλοι 

ή ως συμπαριστάμενοι «ειδικοδυναμίτες» και μη, αλ-
λά και τους δικαιολογημένα κωλυομένους και όσους 
για τεχνικούς λόγους δεν τους επετράπη η αιμοδοσία.

(περισσότερα στην σελ 8).



4 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

Με αυτή την επιστολή επιθυμούμε να σας γνωρί-
σουμε ότι από 19 Μαρτίου 2019, μετά τις αρχαι-
ρεσίες που έλαβαν χώρα κατά την ετήσια Γενική 

Συνέλευση, η σύνθεση του ΔΣ της Λέσχης έχει όπως παρα-
κάτω:

Πρόεδρος: Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Υποστράτηγος ε.α. Γιάγκου Γιάγκος
Γεν. Γραμματέας: Συνταγματάρχης ε.α. Κομπόρης Πέτρος
Ταμίας: Συνταγματάρχης ε.α. Γατσούλης Ευάγγελος
Μέλος: Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Φιλόσοφος Γεώργιος
Μέλος: Επιλοχίας ΕΜΘ ε.α. Δαμιανάκης Νικόλαος
Μέλος: Έφεδρος Λοχίας Παπαδάκης Ιωάννης.
Επί πλέον, επειδή έχετε ικανό διάστημα να επικοινωνήσε-

τε ή να έλθετε σε οποιαδήποτε επαφή με την Λέσχη, σας ε-
νημερώνουμε ότι η νέα διεύθυνση των γραφείων της είναι: 

«Μαυρομιχάλη 15, ΤΚ 10679, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 
2103235907, 2103213534, FAX 2103213534, e-mail: 
info.contactlki@gmail.com». Παρακαλούμε όπως του λοι-
πού τυχόν αλληλογραφία να αποστέλλεται στην ως άνω 
νέα διεύθυνση.

Επιθυμούμε στα πλαίσια της γενικής και ειδικής ενημε-
ρώσεως να σας γνωρίσουμε ότι βάσει κειμένης νομοθεσί-
ας, 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€, επέρ-
χεται, η χωρίς άλλη ειδική διαδικασία, διαγραφή από το 
Μητρώο των μελών. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης νομο-
θεσίας 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 θέ-
μα της οικονομικής τακτοποίησης, επικοινωνούμε με τα μέ-
λη μας για την άμεση και εμπεριστατωμένη ενημέρωσή σας 
για την άρση της παρουσιαζόμενης ανωμαλίας και την απο-
φυγή δυσάρεστων καταστάσεων και τυχόν παρεξηγήσεων. 

Αποφασίσθηκε η υλοποίηση των παραπάνω αναφερο-
μένων σύμφωνα με μια σταδιακή διαδικασία εφαρμογής 
και εναρμόνισης με τα προβλεπόμενα, ως εξής:
•	 Μέσα στο επόμενο δίμηνο και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρί-
ου 2020 θα πρέπει να καταβληθούν οι υπολειπόμενες ετή-
σιες συνδρομές μέχρι και το 2019. Σε περίπτωση οφειλών 
πέραν των 3 ετών, θα καταβληθεί προσπάθεια διακανονι-
σμού. (σ.σ. το διάστημα έχει ήδη παρέλθει).
•	 Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2020, θα πρέπει να καταβλη-
θεί η συνδρομή του 2020.
•	 Από 1 Ιανουαρίου 2021, θα είμαστε υποχρεωμένοι να 
προβούμε στην, βάσει νομοθεσίας, διαγραφή των μη οικο-
νομικά τακτοποιημένων μελών και την ενημέρωση του Μη-
τρώου, ταυτόχρονα με την υποβολή των οικονομικών στοι-
χείων της Λέσχης προς τις αρμόδιες αρχές.

Η Λέσχη τηρεί λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς: 
IBAN GR 4701719010006901128799019.
Προς πληρέστερη ενημέρωσή σας, γνωρίζεται ότι μετα-

ξύ των γενικών μέτρων εξοικονομήσεως πόρων που θα δι-
ατεθούν για την χρονίζουσα εκκρεμότητα αποκτήσεως μό-
νιμης στέγης, έχουν αποφασισθεί και κάποια ειδικά και ά-
μεσα μέτρα όπως η αλλαγή συχνότητας εκδόσεως της ε-
φημερίδας, η περιστολή δαπανών από ευχετήριες επιστο-
λές ονομαστικών εορτών, ακόμα και περικοπές εκδηλώσε-
ων σε συνδυασμό με την ασθένεια COVID-19. Ήδη, δεν εκ-
δόθηκε εφημερίδα τον Ιούνιο και Σεπτέμβριο 2020.

Η εφημερίδα, την οποίαν η Λέσχη εξακολουθούσε να απο-
στέλλει μέχρι προ τινός σε αρκετά, πέραν των οικονομικά ενή-
μερων μελών, αλλά και οι επιστολές αποτελούν τον κύριο 
θερμό επικοινωνιακό σύνδεσμο με τα μεγαλύτερα ειδικά σε η-
λικία 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 συναισθη-
ματικά 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 περί-
πτωση, είναι υποχρεωμένη να είναι απόλυτα σύννομη σε κά-
θε της ενέργεια, χάριν της ιστορίας και του γοήτρου της. 

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και σας ευχαρι-
στούμε εκ των προτέρων επειδή πιστεύουμε ότι θα αντιλη-
φθείτε 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

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΜΕΛΩΝ 
ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ  

ΜΕΛΩΝ ΛΕΣΧΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΜΕΛΩΝ  
ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΕΣΧΗΣ

(Δημοσιεύεται αυτούσια μετά από την αρχική 
αποστολή τον Ιούλιο 2020)

(Δημοσιεύεται αυτούσια μετά από την αρχική 
αποστολή τον Ιούλιο 2020)

Δημοσιεύονται ονόματα μελών και μη μελών της Λέσχης μας, έχο-
ντας την πεποίθηση ότι η οικογένεια των καταδρομών είναι μία. Εν-
δέχεται να απουσιάζουν ονόματα, αλλά δυστυχώς δεν ενημερωνόμα-
στε για όλα τα δυσάρεστα συμβάντα. Τα ονόματα μνημονεύονται χρο-
νολογικά κατά περίοδο 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».

† Αντγος Καμπουρίδης Ανδρέας
† Υπλγος Κανακούδας Γεώργιος
† Υπτγος Τσοτσορός Ιωάννης
† ΚΔ Ιακωβίδης Αγάθων
† Παπαθανασίου Αικατερίνη-Ναυσικά
† Λχίας ΕΠΟΠ ε.ε. Μελιγκώνης Κωνσταντίνος (ΖΡ Μεγάρων)
† Υπτγος Παπαγεωργίου Ευάγγελος
† Αντγος Μαγκαφώσης Νικόλαος
† Υπτγος Μαλούτας Κωνσταντίνος

Με βαθύτατο σεβασμό,
Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

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, θα προσπαθήσουμε με λίγα λόγια να αναφερθούμε 
μόνο στο πλαίσιο του μικρόκοσμου της Λέσχης και στο κατά πόσον ανετράπησαν οι 
σχεδιασμοί, σε συνάρτηση με τις την ευρύτερη πολιτική και περιορισμούς των δια-
φόρων φορέων (στρατιωτικών και αυτοδιοικήσεως) με τους οποίους συνεργαζόμα-
στε ή συμμετέχουμε ή/και συνδιοργανώνουμε επετειακές και όχι μόνο εκδηλώσεις. 
Θα αναφερθούμε αρχικά σε όσα είχαν εξαγγελθεί ως κύριες δραστηριότητες για 
την επέτειο των 40 ετών από ιδρύσεως της Λέσχης και σε συνέχεια πιο αναλυτικά 
στις συνήθεις δραστηριότητες στις οποίες εμπλεκόμεθα. Δυστυχώς η 40στή επέτει-
ος ενώ είχε σχεδιαστεί να αναδείξει περισσότερο την Λέσχη και ξεκίνησε με πολύ 
καλές συνθήκες, η συνέχεια μας ανέτρεψε.

ΕΠΕΤΕΥΧΘΗΣΑΝ/ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ:
•	 	Επιτύμβια στήλη εις ανάμνηση των επιχειρήσεων των Δυνάμεων Καταδρομών 

στην Κύπρο. (αποκαλυπτήρια 31 Ιανουαρίου 2020).
•	 	Επετειακή των 40 ετών συνεστίαση και κοπή της βασιλόπιτας με την παράλληλη 

επίδοση αναμνηστικών στους πολεμιστές-μέλη μας και τις οικογένειες των εκλι-
πόντων, όλων των εθνικών αγώνων από το 1940 μέχρι και το 1974. (οριακά την 
09 Φεβρουαρίου)

•	 	Ίδρυση Τράπεζας αίματος, μια πρωτοβουλία για την οποία κυριολεκτικά θα πρέ-
πει να δίνουμε το αίμα μας. Εμείς οι ίδιοι, και για τους μεγαλύτερους και εκτός ο-
ρίου ηλικίας αιμοδοτικής ικανότητας, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας (πιλοτικές 
αιμοδοσίες την 29 Σεπ 19 και την 22 Νοε 20). 

ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ Ή ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ
•	 	Διοργάνωση ημερίδας για την διαχρονική πολεμική εμπλοκή των μελών μας και 

ανάδειξη της ιστορικότητας της Λέσχης.
•	 	Εάν εγκριθεί από τον Δήμο Αθηναίων, συντονισμένες και συγκεντρωτικές εκδη-

λώσεις ιστορικής μνήμης του Μυστικού πολέμου κατά την κατοχή στην Αττική. (Ι. 
Τσιγάντες-Καραγιάννη κλπ).

•	 	Εάν εγκριθούν, από τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτι-
κής, εκτός Σύμης και Σύρου, εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης των Καταδρομικών Ε-
πιχειρήσεων του Ιερού Λόχου σε όλη την περιοχή του Αρχιπελάγους. 

ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ (λόγω ειδικών συνθηκών εκ της COVID-19) Ή ΕΛΑΒΑΝ 
ΧΩΡΑ ΣΕ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΚΥΚΛΟ:
•	 25 Μαρτίου Εκδηλώσεις Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Αθηναίων σε περιορι-
σμένη κλίμακα.
•	 8 Μαΐου Σύμη. Δεν πραγματοποιήθηκε.
•	 9 Μαΐου Ρόδος-Αθήνα. Δεν πραγματοποιήθηκε.
•	 31 Μαΐου Μνημόσυνο στο Καβούρι σε περιορισμένη κλίμακα.
•	 Αρχές Ιουνίου Εκδηλώσεις στη Σύρο. Δεν πραγματοποιήθηκε.
•	 Ιούλιος: Εκδηλώσεις για την επέτειο τουρκικής εισβολής 
o Αθήνα (ΜΑΣ, ΑΣ, Μνημείο Λέσχης) σε περιορισμένη κλίμακα.
o Κρήτη-Ρόδος σε περιορισμένη κλίμακα.
•	 30 Αυγούστου, Μνημόσυνο πεσόντων στο Βίτσι και Γράμμο σε περιορισμένη κλί-
μακα.
•	 12 Οκτωβρίου Απελευθέρωση Αθηνών Εκδηλώσεις Περιφέρειας Αττικής και Δή-
μου Αθηναίων. Δεν πραγματοποιήθηκε.
•	 3 Νοεμβρίου Μνημόσυνο Χρ. Τσιγάντε - Ιερού Λόχου. Η ετήσια εκδήλωση δεν έ-
λαβε χώρα στο Πεδίον Άρεως, όπως έχει καθιερωθεί από το 2016, αλλά πραγμα-
τοποιήθηκε σε περιορισμένη κλίμακα λόγω των ειδικών συνθηκών εκ της COVID-19 
στο στρατόπεδο της 13 ΔΕΕ.
•	 28 Οκτωβρίου Εκδηλώσεις Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Αθηναίων σε περιο-
ρισμένη κλίμακα.
•	 Αρχές Νοεμβρίου Μνημόσυνο Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Δεν πραγματοποιήθηκε.
•	 Μνημόσυνο-Δεκεμβριανά Αναμένεται απόφαση του ΣΑΠΑΣΑ, ως διοργανωτή.
•	 Μάχη Αγίου Βασιλείου-Λεωνιδίου (2021) Αναμένεται απόφαση των τοπικών αρχών.
•	 Ετήσια συνεστίαση 2021 (λεπτομέρειες σε ιδιαίτερη δημοσίευση)
•	 Ετήσια Γενική Συνέλευση 2021 (λεπτομέρειες σε ιδιαίτερη δημοσίευση)

Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
Πρόεδρος ΔΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ 
(COVID-19 ΚΑΙ ΛΕΣΧΗ)

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, καθίσταται επιβεβλημένη στα πλαίσια της ε-
νημερώσεως επί της οικονομικής πολιτικής της Λέσχης και της προ-
σπάθειας για απόκτηση μόνιμης στέγης.

α. Οικονομικά Θέματα-Κεφάλαια- Λειτουργικά Έξοδα:
(1) Προκειμένου να μπορεί η Λέσχη να καλύπτει τις ανάγκες λει-

τουργίας της, απαιτείται να διαθέτει αποθεματικό κεφάλαιο, όχι μικρό-
τερο των 18-20.000€, εκτός ανάγκης καλύψεως δαπάνης για την μό-
νιμη 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 απο-
τέλεσμα να υπάρχει αδυναμία, στην τήρηση του αποθεματικού. Η Λέσχη 
επιβιώνει χάρις στις πέραν των συνδρομών οικονομικές ενισχύσεις από α-
ριθμό 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 Έ-

νωση Αναπήρων Πολέμου Αξιωματικών ΠΔ, με την οποίαν έχει υπο-
γραφεί προσύμφωνο αγοραπωλησίας του χώρου μέχρι το 2040. 

(2) Επιδιώκεται η πλήρης ιδιοκτησία στέγης.
(3) Υφίσταται εκπεφρασμένη επιθυμία από επίτιμο μέλος μας, σχε-

δίου δωρεάς ως κληρονομία μεταβιβάσεως ιδιοκτησίας για χρήση α-
πό την Λέσχη. 

(4) Το ζήτημα παρουσιάσθηκε στην ΓΣ της 8ης Μαρτίου 2020 και 
δόθηκε στο ΔΣ η έγκριση ενάρξεως εργασιών αποδοχής. Αριθμός με-
λών 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 νυν αποθεματικό της Λέσχης, ύψους σχεδόν 18-19.000€, δημιουρ-
γήθηκε κυρίως από την προηγούμενη προσπάθεια αποκτήσεως μόνι-
μης στέγης, με κάποιες εισφορές για αυτό τον σκοπό, αλλά δεν επαρ-
κεί 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 μηδαμινή ανταπόκριση σε όσα η Λέσχη 
προσπάθησε να επιτύχει από πλευράς ευαισθητοποιήσεως των τακτι-
κών μελών και ιδιαίτερα των «αμελών», η Λέσχη θα αναγκαστεί να 
προβεί (σ.σ. ήδη εφαρμόζονται) σε άμεσες περικοπές λειτουργικών, ε-
θιμοτυπικών και επετειακών εκδηλώσεων, με κίνδυνο να πληγεί το κύ-
ρος 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 εκδόθηκε η εφημερίδα του Ιουνίου. 
2/ Με την ίδια πολιτική περί εκδηλώσεων και σε συνδυασμό με τα 

προαναφερθέντα, δεν εκδόθηκε το φύλλο του Σεπτεμβρίου.
(β) Διακοπή αποστολής ευχετηρίων επιστολών για τις ονομαστικές 

εορτές. 
(2) Η εφημερίδα, την οποίαν η Λέσχη εξακολουθούσε να αποστέλ-

λει σε αρκετά, πέραν των οικονομικά ενήμερων μελών, αλλά και οι ε-
πιστολές αποτελούν τον κύριο θερμό επικοινωνιακό σύνδεσμο με τα 
μεγαλύτερα ειδικά σε ηλικία μέλη που δεν έχουν την ευχέρεια χρησι-
μοποιήσεως των διαδικτυακών διευκολύνσεων άμεσης ενημέρωσης. 
Η ψυχρή λογιστική, δεν δίνει την βέλτιστη «ευχάριστη» λύση. Εξετά-
ζουμε πάντα τον «οικογενειακό» παράγοντα στην σχέση Λέσχης-
μελών. Δεν υπάρχουν όμως συναισθηματικά περιθώρια όταν διακυ-
βεύεται η ύπαρξη της Λέσχης. 

δ. Περαιτέρω ενέργειες: 
(1) Αποστολή επιστολής προς τα «αμελή» μέλη με την ενημέρωση πε-

ρί διακοπής της αποστολής της εφημερίδας και ευχών σε περιπτώσεις 
μακροχρόνιας αποχής και απώλειας επαφής (σ.σ. ήδη απεστάλησαν και 
το μέτρο εφαρμόζεται). Η Λέσχη προσπάθησε και παλαιότερα, χωρίς α-
νταπόκριση, περικόπτοντας την έντυπη επικοινωνία, ενώ ταυτόχρονα δι-
ατηρούσε την τηλεφωνική, σε περιπτώσεις 10ετούς αποχής. 

(2) Αποστολή επιστολής προς τα ε.α. στελέχη των Ειδικών Δυνάμε-
ων 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 άμεση συνδρομή των μελών ως έκτα-
κτη οικονομική ενίσχυση για απόκτηση μόνιμης στέγης.

3. Επιζητεί όμως και την κατ’ ελάχιστον τακτική πληρωμή 
των συνδρομών όλων μας. 

4. Τράπεζα Πειραιώς: IBAN GR 4701719010006901128799019.
5. Στα παραπάνω πλαίσια παρακαλεί για την μέσω των μελών ενημέ-

ρωση περί Λέσχης και περί του τι αυτή πρεσβεύει, συγγενών, φίλων και 
γνωστών, οι οποίοι είτε προέρχονται από τον χώρο μας, είτε είναι συ-
μπαθούντες 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 ί-
σως μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με σεβασμό και εκτίμηση, εκ μέρους του ΔΣ
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Στα 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 καλοκαι-
ρινές διακοπές με τις οικογένειες τους, δυό 
αγόρια περίπου δέκα χρονών, ο Νίκος και ο Τη-
λέμαχος 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 κατα-
γάλανα νερά του Μεσσηνιακού κόλπου και 
ρουφούν μέχρι το μεδούλι ακόμη και την τε-
λευταία 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 με-
γάλη αγάπη προς την πατρίδα τους, θα κατατα-
γούν στις ειδικές δυνάμεις του Ελληνικού 
Στρατού. Ο ένας θα υπηρετήσει στην 2α Μοίρα 
Αλεξιπτωτιστών και ο άλλος στην Α’ Μοίρα Αμ-
φιβίων Καταδρομών και στην συνέχεια ως 
στέλεχος στην Μονάδα Υποβρυχίων Καταστρο-
φών του Πολεμικού Ναυτικού. Αυτές οι δυνα-
τές εμπειρίες και για τους δύο θα υπάρξουν κα-

θοριστικές για το υπόλοιπο του βίου τους.
Μετά το πέρας των στρατιωτικών υποχρε-

ώσεων 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 τα-
ξιδιώτης, σε εμπειρικό φιλόσοφο, σε βιωματικό 
συγγραφέα-ζωγράφο, ταγμένο καθολικά στην 
τέχνη και τον λόγο για τον άνθρωπο.

Ο άλλος θα δημιουργήσει μία όμορφη οικο-
γένεια, θα γίνει ένας δραστήριος επιχειρημα-
τίας & διευθύνων σύμβουλος στο κέντρο προ-
σθετικής «Γνάθος», επαγγελματίας χειριστής 
της πολιτικής αεροπορίας και εραστής της μου-
σικής 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 αποφασίζουν 
να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε μία κοινή 
προσπάθεια προώθησης του προς την Ελληνι-
κή κοινωνία.

Ο Τηλέμαχος Ιγγλέσης με τις συγγραφικές 
του ικανότητες και ο Νίκος Καστριτσέας, με τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες, εργαζόμε-
νοι από κοινού με αίσθημα ευθύνης, δημιουρ-
γούν 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».

Τα κείμενα του βιβλίου πλαισιώνονται από 
εικοσιπέντε 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.

Κάνουν σχέδια για την λογοτεχνία, για την 
τέχνη, για τον άνθρωπο και προχωρούν με αισι-
οδοξία και θάρρος προς το μέλλον. Λειτουρ-
γούν και οι δυό μέσα στο πνεύμα των ειδικών 
δυνάμεων που δεν τους εγκατέλειψε ποτέ. Σαν 
δυό εξαίρετα καταδρομικά στοιχεία συντονι-
σμένα 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 συναν-
θρώπων τους, μα και φυσικά η ανάδειξη της 
ομορφιάς αυτού του υπέροχου τόπου που ονο-
μάζεται Ελλάδα.

Με εκτίμηση
Νίκος Καστριτσέας - Τηλέμαχος Ιγγλέσης.

Για να δώσετε την παραγγελία σας άμεσα 
απευθυνθείτε στο mail μας

chrysosdytis@gmail.com,
στέλνοντας ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ταχυ-
δρομικό κώδικα, τηλέφωνο επικοινωνίας και τον 
αριθμό των βιβλίων που επιθυμείτε για να το πα-
ραλάβετε με αντικαταβολή εντός ολίγων ημε-
ρών από την ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟMΙΚΗ. 

Τιμή βιβλίου 14,50 € + έξοδα αποστολής.

Εκδοτική ΝΙ.ΜΑ - Ο ΧΡΥΣΟΣ ΔΥΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΑΦΝΕΣ

Βιβλιο
παρουσιάση

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 προ-
χωρήσει 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 εκπαιδευ-
τές!

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 συναίσθημα.

Και ύστερα ήταν κ´ αυτό το δαιμονισμένο κρύο. Μάλλον ο διάβολος φύσαγε πάνω μας αυτό το πα-
γωμένο 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 σα-
γόνια μου που έσφιγγαν καθώς σήκωνα το βαρύ δοκάρι με τα χέρια μου, ψηλά πάνω απ´ το κε-
φάλι 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 γνώ-

ριμο έντονο πόνο! Οι αγκώνες και τα γόνατα μου έτρεμαν, γιατί το δοκάρι μετά από τόσες πολ-
λές ώρες, είχε γίνει πια πολύ δυσβάσταχτο. Άσε που όσο πιο πολύ πότιζε απ´ το νερό της βρο-
χής, 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)

Εκδοτική ΝΙ.ΜΑ - Ο ΧΡΥΣΟΣ ΔΥΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΑΦΝΕΣ Δοκάρια. (απόσπασμα)
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Βιβλιο
παρουσιάση

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

ΔΥΝΑΜΕΩΝ  ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ  

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΤΤΙΛΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟ 1974 

Μετά την αναπαραγωγή των ψηφιακών δίσκων, είναι δυνα-
τή 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 Λέ-
σχη 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 Κατα-
δρομέων και Ιερολοχιτών Μακεδονίας.

Το περιεχόμενο του βιβλίου πρακτικών της ημερίδας (220 
σελίδων μεγέθους Α5, ISBN 978-618-83135-0-7) είναι η απομαγνητοφώνηση και ακριβής αποτύ-
πωση των λεχθέντων (ομιλιών, σχολίων και παρεμ-
βάσεων) 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) απο-
τελούν την διαρκείας περίπου 6 ωρών οπτικο-
ακουστική παρουσίαση των παραπάνω. Υπάρχει δυ-
νατότητα 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 εμπορι-

κά. Αποτελεί έσοδο οικονομικής ενίσχυσης της Λέ-
σχης για απόσβεση των εξόδων παραγωγής τους.

Παραλαβή είναι δυνατόν να γίνει από τα γρα-
φεία της Λέσχης (*). Οι εκτός Αττικής θα πρέπει 
να ρυθμίσουν την παραλαβή μέσω κάποιας εται-
ρίας ταχυμεταφορών, με έξοδά τους. Επικοινω-
νία για παραγγελίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
gengrammateasleschis@gmail.com.  Η αίτηση θα 
πρέπει να αναγράφει ονοματεπώνυμο, αριθμό αντι-
τύπων (βιβλίου ή/και κασετίνας δίσκων), παραλαβή ή 
όχι από τα γραφεία (*). Θα δοθεί προτεραιότητα στα 
μέλη της ΛΚΙ.

* Όταν λειτουργούν κανονικά εκτός περιοριστικών συνθηκών.

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

•	 Ετήσια συνεστίαση 2021
o  Έχει δεσμευθεί ως ημερομηνία η 23 Ιαν 21 (αρχικά στη ΛΑΕΔ ελλείψει άλλης δια-

θέσιμης ημερομηνίας εκεί, χωρίς να υπάρχει όμως δέσμευση για εύρεση άλλου κα-
τάλληλου χώρου ή χρόνου).

o  Αναμένεται η κυβερνητική οδηγία που θα σχετίζεται με τα μέτρα κατά την συγκεκρι-
μένη περίοδο και την όλη επιδημιολογική κατάσταση.

o  Εκτιμάται ότι λόγω περιορισμών (διαθεσιμότητα, χώρος, συνθήκες διασποράς στους 
χώρους) η συνεστίαση δεν θα λάβει χώρα, τουλάχιστον στις αρχές του έτους. Η κατά-
σταση θα επανεκτιμάται διαρκώς με ανάλογη ενημέρωση.

•	 	Ετήσια Γενική Συνέλευση 2021 (Πρόσκληση και εναλλακτικές).
o  Προγραμματίζεται καλώς εχουσών των συνθηκών σχετικά με την COVID-19 

για την 1η ή εναλλακτικά την 8η Μαρτίου 2021 σε αίθουσα της ΕΑΑΣ/Χαριλά-
ου Τρικούπη 18Α (σύμφωνα με τις προβλέψεις καταστατικού και την επικείμενη λή-
ξη της θητείας του ΔΣ, το εορτολόγιο κλπ.).

o  Θέματα ημερησίας διατάξεως:
			Εξέταση απαρτίας - Εκλογή Οργάνων ΓΣ (Πρόεδρος-Γραμματέας - Εφορευτική ε-

πιτροπή).
			Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020.
			Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχειρίσεως έτους 2020.
		Ανάλυση και έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2021.
		Λοιπά θέματα.
		Αρχαιρεσίες.
o  Αναμένεται η κυβερνητική απόφαση που θα σχετίζεται με την όλη επιδημιολογική κα-

τάσταση την συγκεκριμένη περίοδο προ και μέχρι την ΓΣ και τα τυχόν περιοριστικά μέ-
τρα. Σε κάθε περίπτωση αναμένονται οδηγίες από την Περιφέρεια Αττικής και τον αρμό-
διο φορέα σχετικά με τις συνελεύσεις και ειδικά των σωματείων των οποίων λήγει η θη-
τεία των ΔΣ και συνεπάγονται και αρχαιρεσίες. Η Περιφέρεια μας ενημέρωσε όμως, ότι 
δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες εκκρεμότητες για διάφορα σωματεία από συνελεύσεις του 
2019.

o  Σε περίπτωση ρητής απαγόρευσης θα εκτιμηθεί εκ νέου η κατάσταση.
o  Σε περίπτωση μερικής χαλαρώσεως των μέτρων περί συγκεντρώσεων σε κλει-

στούς χώρους κλπ, η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί και θα ενεργοποιηθούν όλες οι προ-
βλεπόμενες από το καταστατικό και την ερμηνεία του διαδικασίες περί ψηφοφορί-
ας με εξουσιοδοτήσεις κλπ., με τα αναφερθέντα θέματα ημερησίας διατάξεως, με 
την παρακάτω διαδικασία και παραδοχές:
		Ελάχιστος αριθμός παρόντων:
			Πρόεδρος ΓΣ, γραμματέας, εφορευτική επιτροπή.
			Νυν ΔΣ και υποψήφιοι ΔΣ και Ελεγκτικής Επιτροπής.
		Διεξαγωγή ψηφοφορίας (οικονομικά ενήμερα μέλη)
				Αποστολή εξουσιοδοτήσεων προς τους παραπάνω αναφερομένους ως τους δυ-

νητικά κατ’ ελάχιστον παρόντες. 
				Σχετική ενημέρωση θα αποσταλεί ηλεκτρονικά ή εγγράφως. 
				Για κάλυψη όλων των ενδεχομένων, το υπόδειγμα της επιστολής εξουσιοδοτήσε-

ως επισυνάπτεται.
			Λοιπά, όπως η συνήθης διαδικασία.
o  Δικαίωμα «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» έχουν τα τακτικά οικονομικά ενήμερα 

μέλη μας. 
o  Οικονομικά ενήμερο είναι το μέλος που έχει καταβάλει ετήσιες συνδρομές των ετών 

2020 (απαραίτητα) και του 2021 (ενδεχομένως). Καλόν είναι το ζήτημα αυτό να έχει 
τακτοποιηθεί μέχρι τέλους Ιανουαρίου 2021 το αργότερο, διότι δεν φαίνεται πιθανόν 
να γίνει κατά την ΓΣ, όπως θα μπορούσε υπό κανονικές συνθήκες.

o  Όσα τακτικά ενήμερα μέλη μας σκοπεύουν να αποστείλουν (ταχυδρομικά ή ηλεκτρο-
νικά) εξουσιοδοτήσεις για την ψηφοφορία των αρχαιρεσιών, θα πρέπει να συμβου-
λευθούν τα φύλλα εφημερίδας της Λέσχης των Δεκεμβρίου 2019, Μαρτίου και Δε-
κεμβρίου 2020, οπότε μπορούν να διαπιστώσουν την οικονομική ενημερότητα αυ-
τών τους οποίους επιθυμούν να εξουσιοδοτήσουν ή εν ανάγκη να επικοινωνήσουν 
με τον Ταμία. 

o  Σύμφωνα με την απόφαση που λήφθηκε κατά την ΓΣ του 2020 αναφορικά με την ερ-
μηνεία του καταστατικού και κατά την διασταλτική ερμηνεία της, ο αριθμός εξουσιοδο-
τήσεων που μπορεί να λάβει κάποιος εξουσιοδοτούμενος, είναι απεριόριστος ως προς 
τον αριθμό των εξουσιοδοτούντων.

Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
Πρόεδρος ΔΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ

Προς: Τον κ. Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως

Θέμα:  Ψηφοφορία δια την ανάδειξη νέων Δ.Σ. και Ε.Ε. 

Κύριε Πρόεδρε,
Λόγω κωλύματός μου όπως παραστώ στις εργασίες της Γενικής Συνελεύ-

σεως των μελών της Λέσχης κατά την 1η ή 8η Μαρτίου 2021, με την παρού-
σα εξουσιοδοτώ τον..................................................... ……. …. ………………… …….. …… 
…………….. ……….. …………….. …… ……… ………………………………………………… να ψηφίσει 
αντί εμού τα νέα όργανα του Δ.Σ. και Ε.Ε.

Ο Εξουσιοδοτών 
…………………………………………….. (Υπογραφή) 
.......................................... (Ονοματεπώνυμο)

............................ (Ημερομηνία)

ΟΔΗΓΙΕΣ
•	 	Εξουσιοδοτήσεις από τακτικά και οικονομικά ενήμερα και προς 

άλλα τακτικά και οικονομικά ενήμερα μέλη (διευκρινίσεις στο μή-
νυμα περί ΓΣ) παραδίδονται ή αποστέλλονται:
		Στον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και την οποία ο εξουσιοδοτού-

μενος θα επιδώσει στην Εφορευτική Επιτροπή κατά την διαδικασία της 
ψηφοφορίας. 
		Στον Γενικό Γραμματέα της Λέσχης (έντυπα ταχυδρομικά, αυτοπροσώπως 

ή ηλεκτρονικά με τηλεφωνική επιβεβαίωση παραλαβής), οπότε με μέριμνα 
αυτού θα επιδοθεί εγκαίρως στον εξουσιοδοτούμενο, ενημερώνοντας 
σχετικά τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και την Εφορευτική Επι-
τροπή ή στον Πρόεδρο της ΓΣ για τα περαιτέρω, όπως παραπάνω.
		Ηλεκτρονικά προς gengrammateasleschis@gmail.com, και με κοινο-

ποίηση info.contactlki@gmail.com.
	FAX 2103213534.

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ
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Την 26η Αυγούστου 1071 στο Μαντζικέρτ, στο ανατολικό άκρο της 
Μικράς Ασίας (ΒΔ της λίμνης Βαν), ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου 
Ρωμανός Διογένης (1068-1071) ηττήθηκε κατά κράτος από τον 

Σουλτάνο των Σελτζούκων Τούρκων Άλπ Αρσλάν (γενναίο λιοντάρι). Ο 
Ρωμανός τραυματίσθηκε κατά την μάχη και συνελήφθη αιχμάλωτος. Οδη-
γήθηκε στον Άλπ Αρσλάν, τον προσκύνησε και αυτός πάτησε πάνω του σε 
ένδειξη πλήρους υποταγής του. Ήταν η πρώτη φορά που αυτοκράτορας 
του Βυζαντίου αιχμαλωτιζόταν και ταπεινωνόταν κατ’ αυτόν τον τρόπο. 
Κατά την διάρκεια της αιχμαλωσίας του ανήλθε στο θρόνο ο Μιχαήλ Δού-
κας. Ο άτυχος Ρωμανός κηρύχθηκε έκπτωτος, συνελήφθη, τυφλώθηκε και 
εξορίσθηκε. Μετά από λίγες ημέρες πέθανε σε ηλικία μόλις 42 χρονών. 

Ο Ερντογάν γιόρτασε με ξεχωριστή λαμπρότητα την επέτειο της νίκης, 
γιατί μετά την μάχη του Μαντζικέρτ, οι Τούρκοι ξεκίνησαν την κατάκτηση 
της Μ. Ασίας και άρχισε η αντιπαλότητα μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, η 
οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Η γερμανική εφημερίδα DIEWELT, δημοσίευσε πρόσφατα (σ.σ. το άρθρο 
έχει γραφεί την 3/9/20) την είδηση, περί εντολής του Τούρκου προέδρου 
προς την στρατιωτική ηγεσία, για την βύθιση ενός πλοίου μας ή για την κα-
τάρριψη ενός αεροσκάφους, με τις λιγότερες δυνατόν ανθρώπινες απώλει-
ες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Τούρκοι στρατηγοί αρνήθηκαν να εκτε-
λέσουν την εντολή του. Ο Ερντογάν επιθυμεί να μας κάνει να πιστεύουμε, 
παρότι αρχηγός των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, ότι οι διαταγές του ε-
κτελούνται κατά το δοκούν και η όποια στρατιωτική εμπλοκή θα είναι μικρής 
εκτάσεως και εντάσεως. Η διαρροή κατά την άποψή μου, παρά την καθυ-
στερημένη διάψευσή της, υπήρξε σκόπιμη και εντάσσεται σε μια προσπά-
θεια παραπλανήσεως της ελληνικής ηγεσίας. Ο αιφνιδιασμός αποτελεί βα-
σικό παράγοντα των στρατιωτικών επιχειρήσεων και στηρίζεται κυρίως 
στην παραπλάνηση του αντιπάλου.

Ο Ερντογάν μετά από εικοσαετή συνεχή παραμονή στην εξουσία έχει ε-
δραιώσει πλήρως την κυριαρχία του. Η δημοφιλία του έχει υποχωρήσει σε 
σχέση με το παρελθόν, αλλά πλέον ελέγχει τους πάντες και τα πάντα. Η 
δημιουργία του οράματος της Μεγάλης Τουρκίας δεν συνιστά ελιγμό για 
να αποσπάσει την προσοχή του τουρκικού λαού από τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει, αλλά πιστεύει βαθιά μέσα του, ότι αποτελεί το ιστορικό πε-
πρωμένο του. Η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα εμπόδια στην πορεία που έ-
χει χαράξει ο Ερντογάν, προκείμενου να αναδειχθεί η Τουρκία ως η κυρί-
αρχη δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο. Η «Γαλάζια Πατρίδα» συνθέτει 
την «Μεγάλη Ιδέα» της γείτονος χώρας. Οι λαοί, κυρίως όμως η νεολαία 
έχει ανάγκη από μεγάλα ιδεώδη, τα οποία να συντηρούν την σφριγηλότα-
τα και τον ενθουσιασμό της και δίνουν νόημα στην ζωή.

Η Ελλάδα πορεύτηκε με την «Μεγάλη Ιδέα» για ένα αιώνα περίπου. Το ό-
νειρο της απελευθερώσεως των υπό οθωμανικό ζυγό σκλαβωμένων Ελλή-
νων, η ανασύσταση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και η εγκατάσταση της 
πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη, απετέλεσαν το ελατήριο το οποίο μας 
ώθησε να απελευθερώσουμε την Μακεδονία, την Ήπειρο, την Θράκη, την 
Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Η μικρή και πτωχή πατρίδα μας με όλα της τα 
προβλήματα καθόταν στον θρόνο του Ελληνισμού, σηκώνοντας αγόγγυστα 
το βαρύ έργο της σωτηρίας της φυλής. Η προσπάθεια πραγματώσεως της 
«Μεγάλης Ιδέας», όπως και η κατάρρευσή της, υπήρξε αποτέλεσμα πολέμων 
(Α΄ και Β΄ Βαλκανικοί Πόλεμοι. Α΄ΠΠ, Μικρασιατική Εκστρατεία).

Ένα αιώνα μετά την Μικρασιατική καταστροφή το όραμα του ελληνικού 
λαού εστιάζεται κυρίως στην οικονομική ανάπτυξη και την ευμάρεια στα 
πρότυπα των οικονομικά ισχυρών χωρών του πλανήτη. Σε χώρες της περι-
οχής μας, όπως η Συρία και η Λιβύη, οι κάτοικοί τους έχουν επιδοθεί σε χω-
ρίς τέλος εμφύλιες διαμάχες, επιδεικνύοντας πρωτοφανή σκληρότητα. Οι 
Έλληνες άνω των ογδόντα χρονών, είναι αυτοί που διατηρούν ακόμη κά-
ποιες αναμνήσεις του τι σημαίνει πόλεμος. 

Η Τουρκία μας έφερε αντιμέτωπους με μια πραγματικότητα την οποία η κα-
θεμία και ο καθένας αντιλαμβάνονται με τον δικό του τρόπο. Είναι απολύτως 
λογικό να μην επιθυμούμε μία ένοπλη σύρραξη με την Τουρκία, αλλά είναι και 
εξίσου αναγκαίο να αντιληφθούμε το μέγεθος και την φύση της απειλής.

Ο μεγαλύτερος παράγοντας ισχύος κάθε στρατεύματος εδράζεται στην 
πίστη για το δίκαιο του πολέμου. Όσο παλιομοδίτικο και εάν ακούγεται δεν 
έχει βρεθεί υποκατάστό του. Μεγαλύτερη αξία από την ανθρώπινη ζωή, υ-
πάρχει στο σκοπό στο όνομα του οποίου καλείται να την θυσιάσει κάποιος, 
ανεξαρτήτως εάν φορά στρατιωτική στολή, ή πολιτική περιβολή. Ο σκοπός 
αυτός αφορά την υπεράσπιση της ελευθερίας και της υπάρξεως της πατρί-
δος. Η ισχύς αντιμετωπίζεται με ισχύ και η ιδεολογία με ιδεολογία. Τα πλέ-
ον σύγχρονα οπλικά συστήματα δεν έχουν καμία αξία, εάν οι χειριστές τους 
δεν έχουν αποφασίσει να τα «υπερασπισθούν μέχρι της τελευταίας ρανίδος 
του αίματος των». 

Η διεθνής πρακτική έχει δείξει ότι το Διεθνές Δίκαιο υποτάσσεται στο τε-
τελεσμένο γεγονός. Έχουν περάσει 65 χρόνια από την πρώτη Ελληνοτουρ-
κική κρίση, μετά τον Β΄ΠΠ, λόγω της ενάρξεως του Κυπριακού αγώνος. Ό-
λα αυτά τα χρόνια δεν μπορέσαμε να επιλύσουμε τις διαφορές μας με την 
Τουρκία μέσω διαπραγματεύσεων. Πιστεύω ότι πρέπει να αποφασίσουμε ως 
λαός να υπερασπισθούμε την ελευθερία που μας κληρονόμησαν οι πρόγο-
νοι μας, έστω και εάν χρειασθεί να θυσιάσουμε την ζωή μας. Τότε θα διαπι-
στώσουμε ότι και η διαπραγμάτευση θα αποδειχθεί ευκολότερη.

ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΝΤΖΙΚΕΡΤ  
ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Γράφει ο Αντγος ε.α.  
Ιωάννης Μ. Ασλανίδης 

Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε.

Η Σημαδιακή κομματική νοοτροπία της χώρας, 
συμπεραμαρτούσης και της διχόνοιας των 
Ελλήνων, είναι τα βασικά αίτια που γνωρί-

ζουμε ιστορικά, κατέστρεψαν στο παρελθόν την χώ-
ρα μας, τα αυτά καταστρέφουν και σήμερα την πα-
τρίδα μας, και εξ αιτίας αυτών, δεν μπορούμε σαν 
χώρα, να φθάσουμε στο επίπεδο που αρμόζει για 
την Ελλάδα και τους Έλληνες.

 Παρόλο το τεράστιο αυτό πρόβλημα, η Ελλάς 
της Εθνεγερσίας του 1821 κατόρθωσε να μεγαλώ-
σει 7 φορές. 

Σε συνδυασμό διπλωματικών αγώνων και αγώ-
νων στο πεδίο της Μάχης η χώρα μας επέτυχε:
•	 Στις 24 Απριλίου του 1830 με το πρωτόκολλο 
του Λονδίνου, να ιδρυθεί το πρώτο Ελληνικό Κρά-
τος σε 47.517 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
•	 Στις 8 Απριλίου του 1865 με την Συνθήκη της 
Κωνσταντινούπολης μεταξύ Αγγλίας και Οθωμανι-
κής αυτοκρατορίας, εδόθησαν στην Ελλάδα τα Ε-
πτάνησα, αυξάνοντας την Ελλάδα σε 50.522 τετρα-
γωνικά χιλιόμετρα.
•	 Στις 20 Ιουνίου του 1881, μετά την ήττα των Ο-
θωμανών από τους Ρώσους, με την Σύμβαση της 
Κωνσταντινουπόλεως παραχωρήθηκαν στο Ελληνι-
κό Κράτος, η Θεσσαλία εκτός της Ελλασώνος και 
της περιοχής της Άρτας. Έτσι αυξήθηκε το Ελληνικό 
Κράτος σε 67.270 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
•	 Μετά το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων, με την 
Συνθήκη του Λονδίνου, παραχωρήθηκαν στην Ελ-
λάδα, το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας και της 
Ηπείρου, αυξάνοντας έτσι το Ελληνικό Κράτος σε 
97.237 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
•	 Επίσης μετά τους Βαλκανικούς πολέμους με την 
Συνθήκη του Λονδίνου(17-30) Μαίου1913, Βου-
κουρεστίου (28/7-10/8/1913) και Αθηνών 
Νοε.1013 και με την ενσωμάτωση Νήσων του Αι-
γαίου και της Κρήτης, η Ελλάς έφθασε σε έκταση 
108.610 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
•	 Στις 27 Νοεμβρίου του 1919, με την Συνθήκη του 
Νεϊγύ, η Δυτική Θράκη δόθηκε στην Ελλάδα από την 
Βουλγαρία, Έτσι η έκταση της Ελληνικής επικράτειας 
έφθασε στα 129.880 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
•	 Τέλος, στις 10 Φεβρουαρίου του 1947, με την 
Συμφωνία Ειρήνης των Παρισίων με την Ιταλία, πα-
ραχωρήθηκαν στην Ελλάδα τα Δωδεκάνησα, με την 
συνολική πλέον έκταση της χώρας μας να φθάνει 
στα 132.562 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Ας σκεφτούμε όλοι μας και ας προβληματι-
σθούμε, παρά τα προβλήματα μας, η χώρα μας, 
μέσα σε 100 χρόνια τριπλασιάστηκε. Σκεφτεί-
τε εάν δεν είχαμε τις εσωτερικές έριδες και δι-
χασμούς, πως θα ήταν σήμερα η χώρα μας.

«Εκ της Ιστορίας προκύπτει ότι, εάν οι Έλλη-
νες δεν αλληλοσπαρασσόταν, θα κατακτού-
σαν την υφήλιο …» ΟΘΩΝ ΦΟΝ ΒΙΣΜΑΡΚ
– Σήμερα η χώρα μας έχει να αντιμετωπίσει πολλά 
προβλήματα, όπως:
•	 Η Επιδημία (covid-19) που άλλαξε την ζωή μας.
•	 Τα Οικονομικά της Πατρίδος μας.
•	 Η Αποπροσανατολισμένη παιδεία στα Σχολεία μας.
•	 Ελλείπει η εύρυθμη λειτουργία του κράτους.
•	 Άμβλυνση της πίστεως και του πατριωτισμού των 
Ελλήνων. Αυτά που τροφοδοτούσαν την ελπίδα του 
Έλληνα για την ελευθερία ανά τους αιώνες.
•	 Η Υπογεννητικότητα που επηρεάζει άμεσα το μέλ-
λων των Ελλήνων.
•	 Η Ασύμμετρη απειλή που δέχεται η χώρα μας δια 
των λαθρομεταναστών.
•	 Οι καθημερινές απειλές του αιώνιου εχθρού του 
Ελληνισμού, που μας υποχρεώνει να είμαστε, συνε-
χώς με το όπλο ανά χείρας.

– Δυστυχώς! Αυτά βιώνει καθημερινά ο Έλληνας 
στον αγώνα για την επιβίωση του.

– Μπρος σ’ αυτήν την Ιστορική και μοναδική 
κατάσταση της χώρας μας που θα έπρεπε τα πο-
λιτικά Κόμματα και οι πολιτικοί μας αντί να εξα-
κοντίζουν προπηλακισμούς, ύβρεις και απρέπει-

ες ο ένας στον άλλο (“πολιτικός απατεώνας”, 
κλπ) και παρότρυνση των νέων σε αλλότρια), 
καλόν θα ήταν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι να 
ενώσουν τις δυνάμεις τους και με χαραγμένη 
κοινή εθνική πολιτική, ν’ αγωνισθούν ως εκπρό-
σωποι του Ελληνικού Λαού, να δώσουν τις δυ-
νατές καλύτερες λύσεις. Για αυτό η Πολιτεία έχει 
στο Κοινοβούλιο τους εκπροσώπους του Ελλη-
νικού Λαού, για να παράγουν όλοι μαζί έργο θε-
τικό για την σωτηρία της Ελλάδος.

– Οι Έλληνες πολιτικοί τουλάχιστον έπρεπε να 
παραδειγματιστούν από τα άλλα Ευρωπαϊκά κράτη, 
που με την συνεργασία των Κομμάτων, δίδουν λύ-
σεις στα προβλήματα της χώρας των.

– Διερωτάται με θλίψη ο Σκεπτόμενος Έλληνας, α-
σφαλώς οι πολιτικοί άνδρες της Πατρίδας μας μελέτη-
σαν την Ελληνική Ιστορία, όπου πιστεύω διαπίστωσαν: 
γιατί η Ελλάς έδωσε φλόγα από την φλόγα της 
ανά τον κόσμο και αυτή έμεινε ένα ταπεινό λυ-
χνάρι; Δυστυχώς. Φαίνεται ότι δεν έχουμε το θάρρος 
και την τόλμη σαν κόμματα, σαν αρχηγοί κομμάτων, 
αλλά και σαν μέλη να παραδειγματιστούμε, ώστε να 
μην συνεχίζουμε να επαναλαμβάνονται τα εγκληματι-
κά πολιτικά πάθη και λάθη του παρελθόντος. 

– Διερωτάται επίσης ο Σκεπτόμενος Έλληνας, ό-
σο άξιοι, ικανοί και πατριώτες και εάν είναι οι Έλλη-
νες Πολίτες, πώς; μπορεί να πάει αυτός ο τόπος 
μπροστά, όταν! όποια κυβέρνηση και εάν βγει από 
Δημοκρατικές διαδικασίες, αρχίζει την επόμενη ημέ-
ρα το καταστροφικό έργο της αντιπολίτευσης, που 
θεωρεί ότι έχει μοναδικό σκοπό και έργο την μείω-
ση και παρεμπόδιση του έργου της Κυβέρνησης, με 
τελική προσπάθεια την πτώση αυτής, ακόμη και πριν 
την ώρα της, έστω και αν χρειασθεί για τον σκοπό 
αυτό, να συμμαχήσει ακόμη και με τον διάβολο. Και! 
αναφέρομαι για να είμαι σαφής, δυστυχώς αυτός 
είναι ο Στόχος, μέχρι σήμερα της εκάστοτε Ελληνι-
κής αντιπολίτευσης, ουδεμία σκέψη για συνεργασία. 

– Διερωτάται ακόμη ο Σκεπτόμενος Έλληνας, πό-
σο απαρατήρητη δυστυχώς πέρασε η άποψη ενός 
εκ των κορυφαίων του Άθλιου αυτού πολιτικού συ-
στήματος, που έχει και αυτός ευθύνη για την κατά-
ντια αυτής της χώρας μας, πως «όλοι μαζί τα φάγα-
με». Χωρίς μάλιστα να συνοδεύει την ύβρη αυτή α-
πό κάποια εξήγηση, για το πώς είναι δυνατόν κά-
ποιοι από τους μετέχοντες της ευωχίας (φαγοπότι), 
να ψάχνουν σήμερα στα σκουπίδια για να μην πεθά-
νουν από την πείνα, άνεργοι και άστεγοι. Φυσική 
συνέπεια της χυδαιότητας αυτής ήταν, η απόφαση 
ημεδαπών και αλλοδαπών φωστήρων και σωτήρων 
ότι, για τα συντρίμμια της Οικονομίας, φταίνε τα με-
ροκάματα των εργατών και οι συντάξεις των γερό-
ντων και όχι η λεηλασία των τριακοσίων δις από 
κάποιους νεοέλληνες.

Συμπερασματικά! Θα πρέπει η εκάστοτε Κυ-
βέρνηση να καλεί τους αρχηγούς των πολιτικών 
δυνάμεων, για να αντιμετώπιση από κοινού τα 
σοβαρά εθνικά προβλήματα της χώρας μας.

Τέλος! Απευθυνόμενος και προς την αξιωμα-
τική αντιπολίτευση, που βαυκαλίζεται για κάτι 
νέο, τολμήστε να ξεπεράσετε αυτήν την κατάρα 
και συνεργαζόμενοι όλοι μαζί ξανακάνετε την 
πατρίδα μας, ξακουστή και δυνατή όχι μόνο για 
το παρελθόν της, για το παρόν και για το μέλ-
λον της. Άλλως! δυστυχώς και εσάς, εάν ξαναγίνετε 
Κυβέρνηση η ίδια τύχη σας περιμένει, με αποτέλεσμα 
η Πατρίδα μας να συνεχίζει να πηγαίνει, παρά την εύ-
πλαστη ευδαιμονία, από το κακό στο χειρότερο.

Βοηθήστε, αγωνιστείτε και φυλάξτε αυτήν την ω-
ραία μας πατρίδα, που είναι, όπως λέει ο ποιητής «η 
ζαφειρόπετρα στης γης το δαχτυλίδι».

– Λέει: ο ΡΟΜΠΕΡΤ ΛΙΝΤΕΛ, «Το Ελληνικό 
τοπίο αποτελεί την ωραιότερη παρηγοριά για 
τον άνθρωπο που θρηνεί τον χαμένο του Πα-
ράδεισο».

– Η Αποδέσμευση της ελευθερίας, από τα δε-
σμά της κομματοκρατίας, θέλει αρετή και τόλμη.

Γράφει ο Αντγος ε.α Ιωάννης Κρασσάς
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΚΑΙ  

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
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Φάση 1η: Προετοιμασία στη Μονάδα
Λίγες φωνές, λίγα αστεία, εργώδης προετοιμασία. Να συμμαζέ-

ψεις τα υλικά σου, να φορέσεις τα σωστά άρβυλα, να είσαι έγκαιρα 
μαζί με τους άλλους στο χώρο αναχώρησης. Να πάρετε αναφορά, να 
είναι όλοι παρόντες, να φύγουν έγκαιρα. Ο καιρός είναι ΟΚ. Το άλ-
μα θα γίνει.

Φάση 2η: Προετοιμασία στο αεροδρόμιο
Λιγότερες φωνές, λιγότερα αστεία (συνήθως μόνο με τον κολλη-

τό σου). Να Φορέσεις το αλεξίπτωτο, να προσαρμόσεις τον φόρτο, 
να δοκιμάσεις την ευκινησία σου, μιμούμενος στο έδαφος τις στά-
σεις που πιθανόν να πάρεις στον αέρα. Να τσεκάρεις το ζευγάρι σου, 
να σε τσεκάρει το ζευγάρι σου, να σε επιθεωρήσει ο αρχηγός ρίψε-
ων, να γίνει μια τελευταία ενημέρωση του άλματος και της αποστο-
λής από τον επικεφαλής. 

Όμως πρώτα το άλμα. Τότε θα απογειωθείς, τότε θα φτάσεις πά-
νω από τη ζώνη , με αυτή τη σειρά θα κάνεις έξοδο, όταν με το κα-
λό προσγειωθείς, εκεί θα πας να βρεις και τους άλλους. Μη χαθείς, 
μην αργήσεις. Αν έχεις εμπλοκή στον αέρα, αυτά θα πρέπει να κά-
νεις, τα ξέρεις, τα έχεις εκπαιδευτεί , τα έχεις χιλιοκάνει και χιλιοα-
κούσει. Προσοχή είναι βράδυ. Μη χαθείς. Να έχεις το νου σου στον 
αέρα και στο έδαφος, για σένα και για τους άλλους. Προσοχή, είναι 
βράδυ μη χαθείς κι αργήσεις. Προσοχή είναι βράδυ, μην μπερδευτείς 
από τα φώτα στο έδαφος. Προσοχή είναι βράδυ, πάρε σωστή στάση 
στον αέρα, πάρε σωστή στάση για να ανοίξεις, η προσγείωση θα γί-
νει εκεί, μην μπερδευτείς, μην αργήσεις, μην χαθείς, είναι βράδυ. 

Το αεροσκάφος μουγκρίζει, επιβίβαση, χαμόγελα, το έχουμε χιλι-
οκάνει, θα το ξανακάνουμε. Είναι ωραία τρέλα αυτή που κάνουμε. 
Είναι ευτυχία που το κάνουμε παρέα, εμείς τα αδέρφια. Μόνο εμείς 
ξέρουμε γιατί το κάνουμε. Και ΑΞΙΖΕΙ. Τα καυσαέρια των κινητήρων, 

σου δίνουν μια κατραπακιά στο πρόσωπο, όπως πορεύεσαι για να ε-
πιβιβαστείς. Βαθιά ανάσα καμένης κηροζίνης. Η αδρεναλίνη σου σα-
λεύει. Πάμε. Ο καιρός είναι OK. Το άλμα θα γίνει.

Φάση 3η: Η πτήση
Δεν είναι αναπαυτικά μέσα στο αεροπλάνο. Ποτέ δεν είναι. Έχει 

ζέστη και ζυγίζεις παραπάνω από μιάμιση φορά το βάρος σου. Ανα-
παυτικά γίνονται όμως όλα, επειδή το έχεις ξανακάνεις χίλιες φορές, 
με τα ίδια πρόσωπα που χαμογελάνε και σιωπούν και ξανά χαμογε-
λάνε γύρω σου. Περίληψη του σεναρίου στο μυαλό σου. Έτσι θα 
βγω, αυτή τη στάση θα πάρω, αυτό κι εκείνο θα προσέξω, τότε θα 
τραβήξω, μη ξεχάσω το σλάιντερ, να μην μπερδευτώ με τα φώτα, να 
δω γύρω μου τα σιαλούμ, να πάρω διαδρομή, να πάρω γραμμή, τα 
φρένα, η προσγείωση κλπ. Να μην χαθώ, να μην αργήσω. Είναι βρά-
δυ. Ο καιρός είναι OK. Το άλμα θα γίνει. Η ράμπα ανοίγει. Χαμόγελα 
άγρια και φωνές από τον αρχηγό ρίψεως. “Σηκωθείτε”. Δροσιά επι-
τέλους κι απίστευτος θόρυβος. Στέκεσαι λίγο πριν την ράμπα. Η α-
δρεναλίνη μυρίζει στον αέρα περισσότερο από την κηροζίνη. Δεν εί-
σαι ήρεμος, είσαι ψυχρός. Το μυαλό κλείδωσε. “Φύγετε”.

Φάση 4η: Το Άλμα ελευθέρας πτώσεως.
Βουτάς στο κενό. Βουίζει ο αέρας στα αυτιά σου. Παίρνεις στάση, 

η αντίσταση του αέρα σε κάνει να νομίζεις ότι είσαι σταθερός στο ί-
διο σημείο. Το κοντέρ όμως γράφει, ταχύτητα καθόδου πάνω 200 χι-
λιόμετρα την ώρα. Ελέγχεις γύρω και κάτω. Πολλά φώτα. Το μέρος 

το σωστό είναι το πιο σκοτεινό στο έδαφος. Εκεί είναι η ζώνη. Ελέγ-
χεις στάση, ελέγχεις υψόμετρο. 8000 πόδια. Ελέγχεις στάση, ελέγ-
χεις υψόμετρο 6000 πόδια. Βλέπεις σιαλουμ μπροστά σου μακριά. 
Είναι οι πριν από εσένα στον αέρα. Ελέγχεις υψόμετρο 5000...4500 
πόδια...στάση κι άνοιγμα...σε φρενάρει το πιλοτάκι και σε τραβάει το 
αλεξίπτωτο...ξεφυσάς την ένταση, ελέγχεις...δεν ξεχνάς το σλάιντερ, 
πιάνεις τα φρένα..παίρνεις πορεία, βλέπεις μπροστά τα σιαλούμ των 
άλλων, τσεκάρεις γύρω σου και πάλι, πορεία, σιαλούμ, έλεγχος....κα-
τεβαίνεις. 300 πόδια. Παίρνεις γραμμή για προσγείωση...μαυρίλα κά-
τω...σέρνεις και το φόρτο σου κάτω από τα πόδια σου, 100 πόδια...
πρόσεχε.... 50 πόδια πρόσεχε....20 πόδια πρόσεχε βαθιά ανάσα..μα-
λακά τα φρένα....αιώρηση....προσγείωση....εκπνοή.

Φάση 5η: Ένας ΑΠΩΝ
Μάζεψε τα όλα γρήγορα. Να κοιτάς και να ακούς γύρω σου. Ό,τι 

δεις κι ό,τι ακούσεις από τους άλλους. Μη τυχόν....Συνέχισε. Σβέλτα. 
Ζαλώσου τα πάντα. Σβέλτα κι αθόρυβα. Κινήσου στο χώρο ανασυ-
γκρότησης. Σβέλτα κι αθόρυβα. Βλέπε κι άκου γύρω σου. Τους άλ-
λους....μη τυχόν... Έφτασες. Ιδρώτας, ανακούφιση. Αποθέτεις το αλε-
ξίπτωτο. Αναφέρεις, παίρνεις θέση και περιμένεις. Όλοι όσοι έχουν 
φτάσει, περιμένουν και τους υπόλοιπους. Ήρθε κι άλλος...κι άλλος...
κι άλλος. Αναμονή...Αναμονή...Αναμονή....Ανησυχία...Σιωπή...Αναμο-
νή....Ανησυχία. 

Ένας έχει αργήσει. Γίνονται αυτά το βράδυ. Αναμονή....
Ο Κώστας έχει αργήσει...Αναμονή...ο Κώστας ξέρει...το έχουμε χι-

λιοκάνει… ...Αναμονή...Σιωπή..........................
.............................ο Κώστας είναι ΑΠΩΝ............................. 
.............................ο Κόσμος είναι ΑΠΩΝ.............................

Συνεχίζουμε....
Αύριο πάλι άλμα.

Α/Α Αντικείμενο Εκδήλωσης Τοποθεσία Χρόνος Υπεύθυνος Εκδήλωσης Παρατηρήσεις

1 Μάχη Αγ. Βασιλείου Λεωνιδίου Λεωνίδιο Δήμου  
Νότιας Κυνουρίας

Ιανουάριος Δημοτική Ενότητα Λεωνιδίου (*) Όπως στις σημειώσεις

2 Επιμνημόσυνη δέηση Ι. Τσιγάντε και μελών της 
Μ.Ο. «Μίδας 614»

Συμβολή Πατησίων και Αλεξάνδρας ή 
κέντρο Αθηνών

Ιανουάριος ή Απρίλιος Δήμος Αθηναίων 
ή Λέσχη

3 Συνεστίαση - Κοπή Βασιλόπιτας (*) Λέσχη
4 Ετήσια Γενική Συνέλευση Λέσχης (*) Λέσχη
5 Επέτειος 25ης Μαρτίου Μητροπολιτικός Ναός – Μνημείο 

Αγνώστου Στρατιώτη
25 Μαρτίου Περιφέρεια ή

Δήμος 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
•	 Δείτε το σχετικό μήνυμα Προέδρου ΔΣ (σελ.4).
•	 Όλες οι εκδηλώσεις αναφέρονται ενδεικτικά ως συνήθεις, υπό την πολιτική απαγορεύσεων και περιορισμών που θα ισχύουν κατά περίπτωση.
•	 	Πλέον των όσων αναγράφονται για την καλυπτόμενη περίοδο από τον παραπάνω πίνακα επετείων και εκδηλώσεων, τελούνται και άλλες για τις οποίες οι υπεύθυνοι οργανωτές, αποστέλλουν 

προσωπικές προσκλήσεις προς μέλη της Λέσχης.
•	 Επί πλέον στα πλαίσια ενεργού συνεργασίας με άλλους Συλλόγους, ενδέχεται να προστεθούν δραστηριότητες επετειακών εκδηλώσεων.
•	 Λεπτομερή ενημερωτικά θα αποστέλλονται μόλις εκδίδονται ή οι διοργανωτές ενημερώνουν την Λέσχη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ 
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ 19 ΜΑΡ 19

«Η εθελοντική συμμετοχή και η προσφορά των νέων μελών σε παροχή 
υποστήριξης προς την κοινωνία στην περίπτωση μειζόνων καταστροφών 
και η αρωγή σε έρευνες αγνοουμένων σε δύσβατες ή θαλάσσιες περιοχές, 
είναι ένας τομέας που θα πρέπει να επιδιωχθεί η παρουσία μας. 

Η ενεργοποίηση της τράπεζας αίματος θα είναι σημαντικό βήμα αλληλο-
βοηθείας, αλλά χρειάζεται απαραίτητα την συμμετοχή των νεώτερων με-
λών, όπως ασφαλώς και των μελών των οικογενειών και του συγγενικού 
περιβάλλοντός μας. Δυστυχώς, το αίμα δεν φυτρώνει σε δέντρα.»

ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
Σκέψη μας είναι, η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών (ΛΚΙ) να γίνει 

ο αιματολογικός φορέας όλων των Καταδρομών σε επίπεδο συλλόγων 
αλλά και των εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών και κληρωτών. Οι 
κατευθύνσεις και η γνώση υπάρχουν. Ο τρόπος που θα εφαρμοσθούν, εί-
ναι αυτός που θα καθορίσει την επιτυχία της προσπάθειας.

Η αλήθεια είναι πως η ΛΚΙ είναι άγνωστη στα νέα παιδιά των καταδρο-
μών. Έχει την δυνατότητα μέσω τέτοιων πετυχημένων ενεργειών να εκ-
συγχρονιστεί και να γίνει βιώσιμη στο μέλλον και πιο προσιτή.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της Λέσχης μας, αποφα-

σίσαμε την ίδρυση Τράπεζας Αίματος. Σκοπός της δημιουργίας της, είναι 
τα μέλη μας και οι οικογένειές τους να μπορούν να καλύπτουν άμεσα την 
όποια αιματολογική ανάγκη τους με ευκολία και πιστότητα. Προϋπόθεση 
για την επιτυχία του εγχειρήματός μας είναι η ύπαρξη ικανού αποθεματι-
κού. Τρόπος επίτευξης αυτού είναι αρχικά μία με δύο πιλοτικές αιμοδοσί-
ες για την ικανή συλλογή των πρώτων μονάδων.

Για την περαιτέρω ανάπτυξη της Τράπεζας ετήσιες επαναλαμβανόμενες 

αιμοδοσίες με στήριξη και συμμετοχή συλλό-
γων και φορέων με την κοινή μας καταδρομική 
μήτρα. Δέσμευση μας, η διαχείριση να διεκπε-
ραιώνει άμεσα κάθε αιματολογική ανάγκη και 
κάλυψη των δοτών της αρχικά, αλλά και να δι-
αθέτει το αιματολογικό πλεόνασμα της, βάσει 
κανονισμού, για τους πάσχοντες συνανθρώ-
πους μας και το κοινό καλό.

•	 Την 29 Σεπ 2019, έλαβε χώρα στο Νο-
σοκομείο «Σωτηρία» η πρώτη πιλοτική αιμοδοσία μελών της Λέσχης σε 
συνεργασία και με την υποστήριξη της Τράπεζας αίματος «Δημήτρης 
Βλων» με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων επιβιωσιμότητας και λει-
τουργικότητας της προς ίδρυση Τράπεζας αίματος της Λέσχης μας. Τα 
αποτελέσματα της πρώτης πιλοτικής αιμοδοσίας κρίθηκαν ως ενθαρρυ-
ντικά, αλλά η προσπάθεια συνεχίστηκε για να καταλήξουμε σε ασφαλές 
κατά το δυνατόν πόρισμα επιβιωσιμότητος της τράπεζας αίματος και την 
πιστοποίησή της ως ουσία και όχι ως γράμμα.

•	 Την 22 Νοεμβρίου 2020, στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» έλαβε χώρα η 
δεύτερη πιλοτική αιμοδοσία μελών της Λέσχης σε συνεργασία και με την 
υποστήριξη της Τράπεζας αίματος «Δημήτρης Βλων». Η ημερομηνία επε-
λέγη συμβολικά έτσι ώστε να εορτάσουμε με τον τρόπο μας την 21 Νο-
εμβρίου, ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων. 

•	 Η Τράπεζα αίματος της Λέσχης λειτουργεί πάνω στην πλατφόρμα 
της αντίστοιχης μητρικής, ως ιδιαίτερη ομάδα. Σκέψη μας παραμένει, η 
Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών (ΛΚΙ) να γίνει ο αιματολογικός φο-
ρέας όλων των Καταδρομών σε επίπεδο συλλόγων αλλά και των εν 
ενεργεία και αποστρατεία στελεχών και κληρωτών. 

Το όμαιμον ως συστατικό στοιχείο του Έθνους, μετουσιώνεται σε 
σκοπό και έργο της Λέσχης μας. 

Ταξχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
Πρόεδρος ΔΣ ΛΚΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Σ Υ Ν Η Θ Ω Ν  Ε Π Ε Τ Ε Ι Α Κ Ω Ν  κ α ι  Λ Ο Ι Π Ω Ν  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ω Ν 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΛΕΣΧΗΣ

•	 Για όσο διάστημα ισχύει η παρούσα ή 
οποιαδήποτε πέραν του συνήθους κατά-
σταση μέτρων η λειτουργία των γραφείων 
με φυσική παρουσία αναστέλλεται. 
•	 Λόγω των διαρκώς μεταβαλλομένων 

υγειονομικών συνθηκών θα ενημερώνεσθε 
ηλεκτρονικά για τον τρόπο λειτουργίας 
γραφείων κλπ. Ανακοινώσεις γίνονται επί-
σης στην σελίδα των μέσων κοινωνικής δι-
κτύωσης https://www.facebook.com/
groups/187276824943544/ και την ιστο-
σελίδα της Λέσχης h ttp://lki.gr/index.html.

•	 «Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΔΟΣΟ-
ΛΗΨΙΕΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

(1) ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑ-
ΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕ-
ΖΗΣ, ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ Ο-
ΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗ ΑΙΤΙΟΛΟ-
ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ -----, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΛΠ). 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: Τράπεζα Πειραιώς, IBAN 
GR 4701719010006901128799019. 

(2) ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΖΗΤΗΜΑ ΑΦΟ-
ΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΣ-
ΧΗ 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. 

Ανχης ε.α. Δημητρόπουλος Νικόλαος

Νυχτερινό Άλμα - Ένας Απών


