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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ

Ό

πως όλοι γνωρίζετε εκτός των ιστορικών
επετείων και εκδηλώσεων που άπτονται χρονικά των ημερών για την καλυπτομένη από
το παρόν φύλλο χρονική περίοδο Δεκεμβρίου 2021
μέχρι Μαΐου 2022, η 29η Μαϊου σημαδεύτηκε από
ένα συμβάν ιδιαίτερης σπουδαιότητος για την Λέσχη
Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, αλλά και τις Ένοπλες
Δυνάμεις και ιδιαίτερα τις Ειδικές Δυνάμεις.
Η ιστορία του Αειμνήστου πλέον Πολεμιστή, Ιερολοχίτη-Καταδρομέα, Στρατηγού Κωνσταντίνου Κόρκα είναι γνωστή στο πανελλήνιο και όχι μόνον.
Ο ιδιαίτερος συμβολισμός της αυλαίας της ζωής του
Στρατηγού αναγράφεται και στις δραστηριότητες στο
αντίστοιχο τμήμα του παρόντος φύλλου. Είναι όμως
τόσο «σημαδιακό», ώστε να αναγραφεί και εδώ.
• Από τα πλέον συναισθηματικά φορτισμένα σημεία
της τελετής στο Μνημείο στο Καβούρι, απετέλεσε
η στιγμή της καταθέσεως στεφάνου από τον 102
ετών Ιερολοχίτη, υποβοηθούμενο από τον Α/ΓΕΕΘΑ, δίδοντας ένα συμβολικό μήνυμα της «οικογένειας» και της από γενιά σε γενιά μεταδόσεως του
πνεύματος και της ατσάλινης θελήσεως των Καταδρομέων. Και πραγματικά, ήταν από τα πλέον συναισθηματικά φορτισμένα σημεία, όχι όμως το μέγιστο!
• Θεϊκή παρέμβαση, διότι δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς, επεφύλασσε σε όλους την μέγιστη δυνατή
φόρτιση για το τέλος, αμέσως μετά την κυρίως τελετή, την κατάθεση στεφάνου και την ανάκρουση
του Εθνικού Ύμνου. Ίσως τελικά οι μεγάλοι άνδρες
μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο της αποχώρησης
από την επίγεια παρουσία τους. Ο Στρατηγός Κόρκας αφού εξεπλήρωσε το χρέος του προς τους
υπέρ Πίστεως και Πατρίδος αγωνισθέντες και σε
αυτούς που έδωσαν το ύψιστο αγαθό της ζωής
τους μαχόμενοι υπέρ βωμών και εστιών και αφού
μάλιστα από συμπαντικό συγχρονισμό είχε εκπληρωθεί και η τελευταία (όπως απεδείχθη) επιθυμία

Ως Διοικητικό Συμβούλιο
Ευχόμαστε στα μέλη μας,

Καλό Καλοκαίρι
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.

του, αυτή της μνείας του 14 ΛΟΚ χρονολογικά και
όχι ιεραρχικά με την τάξη κλιμακίου μονάδων,
«έφυγε» από κοντά μας. Προφανώς δεν είναι δυνατόν να υπάρξει περισσότερο συμβολική και ένδοξη στιγμή ως προς τον τόπο, χρόνο και συνθήκες, εκτός της κατά την μάχη, για να αποχωρήσει
κάποιος και να βρει τους συμπολεμιστές του.
• Στο Μνημείο, μετά την τελετή, περιστοιχιζόμενος
από τα «παιδιά» του. Ακόμα και κάποιος άθεος θα
πρέπει να σκέφθηκε βαθειά μέσα του ότι υπάρχει
Θεός. Μας άφησε βαρεία κληρονομιά και εθνική
παρακαταθήκη και «έφυγε» μέσα στον ιερότερο
χώρο των Καταδρομών.
Δράττομαι της ευκαιρίας και, εδώ και τώρα, θα
πρέπει απευθυνόμενος την πολιτική και στρατιωτική
ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης αρχικά, αλλά
και στην Α.Ε. κυρία Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και στον κύριο Πρωθυπουργό να κάνω μνεία
μιας άλλης περιόδου εκτός της δεκαετίας 19401950, κατά την οποίαν ο Στρατηγός μας πρωταγωνίστησε και έγραψε ιστορία, υπηρεσία και θυσίες οι
οποίες αναγνωρίσθηκαν και για αυτές τιμήθηκε εν
ζωή και κατά την στιγμή της εξόδου του και ασφαλώς θα εξακολουθήσει να τιμάται από όλους μας.
Η περίοδος του 1974, κατά την οποίαν εν μέρει και
κατά ανεξήγητο τρόπο αποσιωπούμε ως Πολιτεία,
έχει αφήσει στο περιθώριο ανθρώπους που πολέμησαν για την Πατρίδα και δεν τιμώνται όπως προβλέπεται και πρέπει, αποτελώντας ίσως παγκόσμια πρωτοτυπία και μάλιστα από κράτος το οποίο αντιμετωπίζει διαρκώς την επιθετική πολιτική της Τουρκίας.
• Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών καταβάλλει μια συνεχή προσπάθεια από τον Φεβρουάριο
2020, πλέον των περιστασιακών προφορικών ενημερώσεων και αιτημάτων, με αλληλογραφία προς
τους αρμοδίους φορείς στο ΓΕΣ, για την εν τέλει

ηθική αποκατάσταση με την απονομή των εν πολέμω δικαιουμένων ηθικών αμοιβών, όπως αυτές
προβλέπονται κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις
προτάσεις που υπέβαλαν οι Διοικήσεις των Μονάδων Καταδρομών το 1974.
• Δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμα, αυτό όμως δεν
σημαίνει ότι θα σταματήσουμε την προσπάθεια. Είναι ηθική μας υποχρέωση, προβλέπεται από το Καταστατικό και «αυτό είναι η Λέσχη».
Οι άνθρωποι αυτοί, αρκετοί εκ των οποίων ήδη
έχουν αποδημήσει, πολέμησαν για τα Ιερά και τα
Όσια της Φυλής εκτελώντας τις διαταγές που τους
δόθηκαν και πολέμησαν για την Ελλάδα μας.
Τώρα, υπερήφανοι και αγέρωχοι, κρατούν για τον
εαυτό τους το «παράπονο» της μη απονομής των
προβλεπομένων εν πολέμω ηθικών αμοιβών.
Θα πρέπει αυτή η αδικία να αποκατασταθεί επί τέλους. Και αυτή, η έστω καθυστερημένη αναγνώριση,
θα έχει τριπλό μήνυμα.
Προς τους Τούρκους αφ’ ενός, οι οποίοι διαρκώς
αναβαθμίζουν τις εντάσεις και όποιον άλλο επιβουλεύεται των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, για να
ξέρουν ότι τιμάμε τους πολεμιστές μας και οποιαδήποτε απόπειρα εναντίον μας θα συντριβεί και θα βρει
μπροστά της «την φωτιά και το ατσάλι των Όπλων
μας», αλλά, αφ’ ετέρου, ιδιαίτερα προς το ενεργό
τμήμα των Ενόπλων Δυνάμεων, την Εφεδρεία και
Εθνοφυλακή που το συμπληρώνουν και, εν τέλει
προς τον Ελληνικό λαό.
Ο Ελληνικός λαός θα πρέπει να χαλυβδωθεί για να
επικρατήσει.
Οι Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να ξέρουν ότι η Ελλάδα ως πολιτεία δεν τους εγκαταλείπει ποτέ και αυτό
ενεργεί ως πολλαπλασιαστής ισχύος για το έμψυχο
υλικό μας, το οποίο σε συνδυασμό με τα οπλικά μέσα
θα φέρει την τελική Νίκη.
Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
Πρόεδρος ΔΣ
➢	Τα έξοδα του παρόντος φύλλου της εφημερίδας θα καλυφθούν εν μέρει από την
εταιρία ηφαιστος, ως ενίσχυση προς την
Λέσχη.
➢	Εκ μέρους του ΔΣ ευχαριστούμε τον Έφεδρο Υπολοχαγό κ. Γαλάκο Σταμάτιο, ο
οποίος είναι μέλος της Λέσχης μας και νόμιμος εκπρόσωπος, οικονομικός διαχειριστής και μέλος Εταιρίας, για την προσφορά του.
➢	Περισσότερα για την Εταιρία και προσφορά προς τα μέλη μας στην 5η Σελίδα.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

Καταβολή συνδρομών
Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Στρατηγός ε.α.
Αντγος ε.α.
» » ε.α.
» » ε.α.
» » ε.α.
» » ε.α.
» » ε.α.
» » ε.α.
» » ε.α.
Υπτγος ε.α.
» » ε.α.
» » ε.α.
» » ε.α.
» » ε.α.
» » ε.α.
» » ε.α.
» » ε.α.
» » ε.α.
» » ε.α.
» » ε.α.
» » ε.α.
Ταξχος ε.α.
» » ε.α.
Σχης ε.α.
» » ε.α.
» » ε.α.
» » ε.α.
» » ε.α.
» » ε.α.
Αν/χης ε.α.
» » ε.α.
» » ε.α.
» » ε.α.
» » ε.α.
» » ε.α.
» » ε.α.
» » ε.α.
» » ε.α.
Τχης ε.α.
Τχης
Λοχαγός ε.α.
» » ε.α.
» » ε.α.
» » ε.α.

ΧΡΗΜ.
ΠΟΣΟ
ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
25,00
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25,00
ΒΑΪΤΣΑΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
25,00
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
100,00
ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
25,00
ΜΑΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
25,00
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
25,00
ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25,00
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
40,00
ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
50,00
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
25,00
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ.
25,00
ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ
50,00
ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
25,00
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25,00
ΚΟΪΜΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
25,00
ΚΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
50,00
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25,00
ΡΟΥΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
50,00
ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
25,00
ΦΑΡΑΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
50,00
ΠΕΛΕΚΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25,00
ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30,00
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
30,00
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
25,00
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝ
25,00
ΜΠΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
25,00
ΡΟΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
25,00
ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
25,00
ΒΑΡΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
50,00
ΚΟΜΠΟΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
25,00
ΚΟΪΜΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
25,00
ΜΑΝΤΑΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
25,00
ΜΕΝΕΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
50,00
ΟΡΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30,00
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25,00
ΠΕΠΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25,00
ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
25,00
ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ ΚΙΜΩΝ
25,00
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
25,00
ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 25,00
ΜΠΑΝΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
50,00
ΣΙΑΡΑΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
50,00
ΣΥΡΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
25,00
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Για έτος 2022
Για έτος 2022
Για έτος 2021
Για έτη ’19,’20,’21 & 2022
Για έτος 2022
Για έτος 2022
Για έτος 2022
Για έτος 2022
Εγγραφή & συνδρομή 2022
Για έτη 2021 &2022
Για έτος 2022
Για έτος 2022
Για έτη 2021 &2022
Για έτος 2022
Για έτος 2021
Για έτος 2021
Για έτη 2021 &2022
Για έτος 2022
Για έτη 2021 &2022
Για έτος 2022
Για έτη 2021 &2022
Για έτος 2022
Για έτος 2022
Για έτος 2022
Για έτος 2022
Για έτος 2022
Για έτος 2021
Για έτος 2022
Για έτος 2022
Για έτη 2022 &2023
Για έτος 2022
Για έτος 2021
Για έτος 2022
Για έτη 2021 &2022
Για έτος 2022
Για έτος 2022
Για έτος 2022
Για έτος 2022
Για έτος 2022
Για έτος 2021
Για έτος 2022
Για έτη 2021& 2022
Για έτη 2021 & 2022
Για έτος 2022

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Εφ. Υπλγος
Υπλγος ε.α.
Εφ. Υπλγος
Εφ. Λοχίας
»»
»»
»»
»»
Εφ. Δεκανεύς
Κ/Δ
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
Υπτγος ε.α.
Εφ. Υπλγός
Ανθστής ε.α.
»»
Εφ. Λχίας
Ταξχος ε.α.
Εφ. Λγος
ΚΔ

ΖΑΡΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΠΤΙΣΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ
ΚΟΝΤΟΣ ΡΑΦΑΗΛ
ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΜΕΝ.
ΦΟΥΣΤΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡ.
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΑΛΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΛΗΜΗΣ ΟΜΗΡΟΣ
ΝΥΧΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤ.
ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

25,00
50,00
50,00
20,00
25,00
40,00
25,00
25,00
30,00
25,00
40,00
25,00
30,00
25,00
75,00
50,00
50,00
25,00
40,00
40,00
50,00
30,00
25,00
30,00
25,00
25,00
50,00
25,00
25,00

Σημειώσεις

• 'Αναγράφονται μόνον όσοι κατέβαλαν τη συνδρομή τους, κατά το χρονικό διάστημα από 01 Δεκεμβρίου
2021 μέχρι 31 Μαΐου 2022.
• Ειδικά για την στήλη «ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ» (σελ.10), αναγράφονται οι ενισχύσεις από 01 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι 31 Μαΐου 2022, σε δύο καταστάσεις λόγω μη δημοσιεύσεως στην εφημερίδα Δεκ 21, ελλείψει χώρου.
• Για την «Εις μνήμην» αναφορά αναγράφονται οι ενισχύσεις από 01 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι 31 Μαΐου
2022.
• Υπενθυμίζεται ότι για λόγους οικονομίας οι αποδείξεις δεν αποστέλλονται ταχυδρομικά σε όσα μέλη κάνουν
την κατάθεση μέσω τραπέζης. Τηρούνται στο Ταμείο για παραλαβή από όσους επιθυμούν. Για όσες συνδρομές καταβάλλονται στα γραφεία η απόδειξη εκδίδεται και παραλαμβάνεται επί τόπου.
• Σε περίπτωση κατά την οποίαν κάποιο μέλος μας έχει κάνει κατάθεση σε τράπεζα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα και δεν εμφανίζεται στις καταστάσεις που δημοσιεύονται, παρακαλείται να επικοινωνήσει με τον Ταμία,
διότι προφανώς η κατάθεση έγινε σε ΑΤΜ Τράπεζας, χωρίς να αναγραφεί ο καταθέτης.
• Σε περιπτώσεις όπου εμφανίζονται ποσά μικρότερα κατά 2 ή 4€ από όσα κατατέθηκαν σε τράπεζα, αυτό οφείλεται στην παρακρατηθείσα προμήθεια από το τραπεζικό σύστημα.
Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ, Συνταγματάρχης ε.α.

TA NEA THΣ ΛEΣXHΣ
KATAΔPOMEΩN & IEPOΛOXITΩN

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Τριμηνιαίο όργανο της Λέσχης Kαταδρομέων & Iερολοχιτών
ΚΩΔ. 01 6392

(μέχρι 31 Μαΐου 22)

ΓPAΦEIA:
Μαυρομιχάλη 15
Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ
Tηλ. 210 3235907 &
Fax: 210 3213534
www.lki.gr
e-mail: info@lki.gr
info.contactlki@gmail.com
Το Δ.Σ. διευκρινίζει σχετικά με τα δημοσιεύματα:
1. Απηχούν προσωπικές απόψεις του συντάκτου.
2. Δεν τροποποιούνται ως προς το περιεχόμενο.
3. Xειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη δεν
επιστρέφονται
4. Όσα άρθρα δεν δημοσιεύονται λόγω
περιορισμού χώρου, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της λέσχης.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

YΠEYΘYNOΣ ΣYNTAΞHΣ:
Tο Δ.Σ. της Λέσχης
ΔIEYΘYNTHΣ-ΕΚΔOΤΗΣ:
Ταξίαρχος ε.α. Κορδάτος Γεώργιος
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:
Ανχης ε.α. Κομπόρης Πέτρος
ΠAPAΓΩΓH
Δ. Γαβαλάς
Θίσβης 7 - Περιστέρι
Tηλ.: 210 5722902
E-mail: anagrafigavalas@gmail.com
www.anagrafi.gr

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
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1.	Η κυρία ΜΑΓΚΑΦΩΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 300 € ως οικονομική ενίσχυση για τις
ανάγκες της Λέσχης εις ΜΝΗΜΗΝ του συζύγου της αειμνήστου Στρατηγού
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΓΚΑΦΩΣΗ.
2.	Η κυρία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΑ και ο κύριος ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΒΙΚΤΩΡ 600 € ως οικονομική ενίσχυση για τις ανάγκες της Λέσχης
εις ΜΝΗΜΗΝ του πατρός και πεθερού, αειμνήστου Στρατηγού ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ της και της αδελφής και συζύγου ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ.
3.	Η κυρία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 225 € ως οικονομική ενίσχυση για τις
ανάγκες της Λέσχης εις ΜΝΗΜΗΝ του συζύγου της αειμνήστου Στρατηγού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.
4.	Η κυρία ΧΟΥΧΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 50 €, ως οικονομική ενίσχυση για τις ανάγκες της Λέσχης, εις ΜΝΗΜΗΝ του αγαπημένου της συζύγου, αειμνήστου
Στρατηγού ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ ΧΟΥΧΟΥΛΗ.
5.	Ο Αντιστράτηγος ε.α. κύριος ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 100 €, ως οικονομική ενίσχυση για τις ανάγκες της Λέσχης, εις ΜΝΗΜΗΝ του πατρός του, αειμνήστου Στρατηγού ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ.
6.	Η κυρία ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 200 €, ως οικονομική ενίσχυση για
τις ανάγκες της Λέσχης, εις ΜΝΗΜΗΝ του αγαπημένου της συζύγου, αειμνήστου Ταξιάρχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΙΟΥ.
7.	Η κυρία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 100 € ως οικονομική ενίσχυση για τις
ανάγκες της Λέσχης εις ΜΝΗΜΗΝ του αειμνήστου Στρατηγού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΡΚΑ.
Η αναγραφή γίνεται χρονολογικά. Το ΔΣ ευχαριστεί θερμά.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 22 ΜΑΪΟΥ 2022

Η

Ετησία Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της Λέσχης έλαβε χώρα στην εναλλακτική ημερομηνία,
λόγω μη υπάρξεως της προβλεπομένης απαρτίας κατά την κύρια, τηρηθέντων των μέτρων ασφαλείας και πρόληψης λόγω των ισχυουσών συνθηκών εκ της Covid-19 για
την συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
•





Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ) έτους 2021.
Ανάλυση του Προϋπολογισμού (Π/Υ) έτους 2022.
Λοιπά θέματα.

•	Εγένοντο: Έγκριση πεπραγμένων του ΔΣ, αποδοχή προτάσεως της ΕΕ περί απαλλαγής ευθύνης του ΔΣ και έγκριση του Π/Υ.

Θέματα ημερησίας διατάξεως:
 Εξέταση απαρτίας - Εκλογή Οργάνων ΓΣ.
 
Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) έτους 2021.

Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
Πρόεδρος ΔΣ ΛΚΙ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ
ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 202 1

του Σωματείου με την επωνυμία
«ΛΕΣΧΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ KAI ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ»

ΕΣΟΔΑ

Σήμερα την 13 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 09.00 στα Γραφεία του Σωματείου, στην Αθήνα και
επί της οδού Μαυρομιχάλη 15, 3ος όροφος, συνήλθε η 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους
1. Λγό ε.α. Σιαράπη Σπυρίδωνα ως Πρόεδρο,
2. Έφεδρο ΚΔ Δραμιτινό Γεώργιο και,
3. Έφεδρο ΚΔ Φωτόπουλο Στυλιανό ως μέλη, η οποία εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2021 του
Σωματείου, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό του.
Οι παρακάτω υπογράφοντες ενεργήσαμε έλεγχο στην οικονομική διαχείριση του Σωματείου σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του Καταστατικού για τη χρήση του οικονομικού έτους 2021 (από 01/01 έως 31/12/21) και
διαπιστώθηκε ότι όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές έγιναν με βάση τις αριθμημένες αποδείξεις και οι πράξεις του
ταμείου έχουν καλώς σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις ΔΣ ή ΓΣ.
Όλες οι πράξεις και οι εγγραφές απεικονίζονται σωστά και με απόλυτη τάξη στο Βιβλίο Ταμείου.
Διά το Οικον. έτος 2021 εξεδόθησαν δια τα πάσης φύσεως έσοδα και έξοδα τα παρακάτω παραστατικά:
Γραμμάτια Είσπραξης από α/α 2480 μέχρι α/α 2504.
Εντάλματα πληρωμής από α/α 2516 μέχρι α/α 2544.
Η διαχειριστική χρήση από 01/01/21 έως 31/12/21 παρουσιάζεται ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
Α/Α
1
2
3

Ε Ξ Ο Δ Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Από δικαιώματα
εγγραφών και
συνδρομών
Οικονομική ενίσχυση
Υπόλοιπο ταμείου
οικονομ. Έτους 2020.

ΧΡΗΜΑΤ.
ΠΟΣΟ
4.185,00
1.936,00
24.484,74

Α/Α
1
2
3
4
5
6

ΧΡΗΜΑΤ.
ΠΟΣΟ
1.682,35
2.360,25
386,49
115,00
910,69
644,25

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Γενικά έξοδα
Έξοδα λειτουργίας
Γραφική ύλη
Τελετές – Εκδηλώσεις
Έξοδα Εφημερίδας
Κοινόχρηστα

Σύνολο Εσόδων μέχρι 31-12-2021 συν το Υπόλοιπο Ταμείου 2020
Αφαιρούνται τα έξοδα του έτους 2021
Υπόλοιπο Ταμείου έτους 2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Λγος ε.α.Σιαράπης Σπυρίδων
		

€
€
€

30.605,74
6.099,03
24.506,71

ΤΑ ΜΕΛΗ
Εφ. ΚΔ Δραμιτινός Γεώργιος
Εφ ΚΔ Φωτόπουλος Στυλιανός

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022
Κατά τη σύνταξη του παρόντος προϋπολογισμού για
το οικονομικό έτος 2022 ελήφθησαν υπ’ όψιν οι παρακάτω παράγοντες:
Τα πάγια έξοδα της Λέσχης (Κοινόχρηστα, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ,
COSMOTE, Γραφική ύλη, Έκδοση εφημερίδας, καθαριότητα, εκδηλώσεις, επισκέψεις, έξοδα διαμερίσματος κληροδοτήματος «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» ως και απρόβλεπτα).
Τα έκτακτα έξοδα (Καταθέσεις στεφάνων, συμμετοχή σε ταξίδια και λοιπές εκδηλώσεις)
Η αμέλεια ως και η δυσκολία ικανού αριθμού μελών

μας στην καταβολή της συνδρομής τους.
Η εγγραφή νέων μελών
Η οικονομική ενίσχυση, εκτός της συνδρομής τους, από
ορισμένα μέλη της Λέσχης, τα οποία και ευχαριστούμε.
Η ανάγκη δημιουργίας ενός μικρού αποθεματικού
για έκτακτες ανάγκες.
Αθήνα 1η Ιανουαρίου 2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΤΑΜΙΑΣ
Ι. ΤΖΙΑΚΗΣ
Π. ΚΟΜΠΟΡΗΣ Ε. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
Ταξίαρχος ε.α
Αν/χηςε.α.
Σ/χηςε.α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022
Α/Α
1

2

ΕΣΟΔΑ

ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
α. Συνδρομή μελών
β. Εγγραφή νέων μελών
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
α. Δωρεές μελών ως οικονομική ενίσχυση
β. Από εκδηλώσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. ΤΖΙΑΚΗΣ
Ταξίαρχος ε.α

ΧΡΗΜΑΤ.
ΠΟΣΟ

Ε Ξ Ο Δ Α
Α/Α

Γενικά έξοδα
Έξοδα λειτουργίας
Γραφική ύλη
Τελετές – Εκδηλώσεις
2.500,00
Έκδοση Εφημερίδας
Κοινόχρηστα
1.000,00
Έξοδα κληροδοτήματος
«ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»
8 Απρόβλεπτα
10.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
η
Αθήνα 1 Ιανουαρίου 2022
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π. ΚΟΜΠΟΡΗΣ
Αν/χηςε.α.
4.500,00
2.500,00

1
2
3
4
5
6
7

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΗΜΑΤ.
ΠΟΣΟ
1.500,00
2.500,00
400,00
200,00
2.500,00
650,00
1.000,00
500,00
9.250,00
Ο ΤΑΜΙΑΣ
Ε. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
Σ/χηςε.α.

ΕΞΟΔΑ
ΧΡΗΜ.
ΠΟΣΟ

Α/Α
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1 Από δικαιώματα εγγραφών και συνδρομών
2 Οικονομική ενίσχυση
3 Υπόλοιπο ταμείου οικονομ. Έτους 2020

Α/Α
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1 Γενικά έξοδα

ΧΡΗΜ.
ΠΟΣΟ
1.682,35

4.185,00
1.936,00 2 Έξοδα λειτουργίας
2.360,25
24.484,74 3 Γραφική ύλη
386,49
4 Τελετές – Εκδηλώσεις
115,00
5 Έξοδα Εφημερίδας
910,69
6 Κοινόχρηστα
644,25
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
30.605,74
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 6.099,03
Δια το οικον. Έτος 2021 εκδόθηκαν δια τα πάσης φύσεως έσοδα και έξοδα τα
παρακάτω παραστατικά:
α. Γραμμάτια είσπραξης από α/α 2480 έως α/α 2504
β. Εντάλματα πληρωμής από α/α 2516 έως α/α 2544
Βεβαιώνεται η ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων
Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο ΤΑΜΙΑΣ
Ι. ΤΖΙΑΚΗΣ
Π. ΚΟΜΠΟΡΗΣ
Ε. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
Ταξίαρχος ε.α
Αν/χηςε.α.
Σ/χηςε.α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
Α/Α

ΜΗΝΕΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΪΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. ΤΖΙΑΚΗΣ
Ταξίαρχος ε.α

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
905,00
810,00
775,00
205,00
595,00
325,00
50,00
520,00
4.185,00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
515,00
501,00
405,00
50,00
465,00
1.936,00

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π. ΚΟΜΠΟΡΗΣ
Αν/χης ε.α.

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.420,00
1.311,00
775,00
205,00
595,00
730,00
100,00
985,00
6.121,00
Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2021
Ο ΤΑΜΙΑΣ
Ε. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
Σ/χης ε.α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
ΜΗΝΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΛΕΤΕΣ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙ- ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ
ΥΛΗ
ΕΚΔ/ΣΕΙΣ ΕΦ/ΔΑΣ ΝΟΧΡ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
50,00
14,00
644,25
708,25
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 101,00
314,20
99,50
514,70
ΜΑΡΤΙΟΣ
449,82
136,60
251,80
838,22
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
75,00
75,00
ΜΑΪΟΣ
20,11
267,70
287,81
ΙΟΥΝΙΟΣ
122,60
40,00
162,60
ΙΟΥΛΙΟΣ
480,69
225,80
706,49
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
34,50
308,70
50,00
393,20
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 75,47
211,00
286,47
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
236,00
236,00
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
55,00
292,85
21,19
25,00
394,04
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 229,76
355,80
910,69
1.496,00
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.682,35 2.360,25 386,49 115,00 910,69 644,25 6.099,03
Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο ΤΑΜΙΑΣ
Ι. ΤΖΙΑΚΗΣ
Π. ΚΟΜΠΟΡΗΣ
Ε. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
Ταξίαρχος ε.α
Αν/χης ε.α.
Σ/χης ε.α.
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Βιβλιο
παρουσιάσεις

Μ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΤΤΙΛΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟ 1974

ετά την αναπαραγωγή των ψηφιακών δίσκων, είναι δυνατή η διάθεση, εκ παραλλήλου με τα βιβλία των πρακτικών, των DVD
της ημερίδας Κύπρου.
Η ημερίδα για τις επιχειρήσεις των Δυνάμεων Καταδρομών εναντίον του ΑΤΤΙΛΑ στην Κύπρο, οργανώθηκε από την Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών (ΛΚΙ), έλαβε χώρα αρχικά στην Αθήνα την 09
Νοεμβρίου 2016 στο Πολεμικό Μουσείο και επαναλήφθηκε την 10 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη στη Λέσχη
Αξιωματικών Φρουράς, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Μακεδονίας.
Το περιεχόμενο του βιβλίου πρακτικών της ημερίδας (220 σελίδων μεγέθους Α5, ISBN 978-61883135-0-7) είναι η απομαγνητοφώνηση και ακριβής

αποτύπωση των λεχθέντων (ομιλιών, σχολίων και
παρεμβάσεων) σε όλη την διάρκεια της ημερίδας.
Οι ψηφιακοί δίσκοι (3 DVD, 1 διπλό και 2 μονά σε
θήκη/κασετίνα, ISBN 978-618-83135-1-4) αποτελούν την διαρκείας περίπου 6 ωρών οπτικοακουστική παρουσίαση των παραπάνω. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής παρακολούθησης του συνόλου ή
μέρους κατά ομιλητή κλπ, με φιλικό προς τον χρήστη
μενού επιλογών.
Λεπτομέρειες για την διάθεση των εκδόσεων:
Το κόστος των εκδόσεων δεν αποτιμάται εμπορικά.
Αποτελεί έσοδο οικονομικής ενίσχυσης της Λέσχης
για απόσβεση των εξόδων παραγωγής τους.
Παραλαβή είναι δυνατόν να γίνει από τα γραφεία της
Λέσχης. Οι εκτός Αττικής θα πρέπει να ρυθμίσουν την
παραλαβή μέσω κάποιας εταιρίας ταχυμεταφορών, με
έξοδά τους. Επικοινωνία για παραγγελίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gengrammateasleschis@gmail.
com . Η αίτηση θα πρέπει να αναγράφει ονοματεπώνυμο, αριθμό αντιτύπων (βιβλίου ή/και κασετίνας δίσκων),
παραλαβή ή όχι από τα γραφεία. Θα δοθεί προτεραιότητα στα μέλη της ΛΚΙ.

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	Ο Αντγος ε.α. Ιωάννης Μανέτας συνέγραψε το πρώτο ιστορικό βιβλίο «Ιερός Λόχος 19421945» ως Αξιωματικός επιχειρήσεων και
τηρών το πολεμικό
ημερολόγιο του Ιερού Λόχου, το οποίο
εκτός της εξιστορήσεως και καταγραφής των επιχειρήσεων, περιλαμβάνει ονομαστικούς καταλόγους των διατελεσάντων κατά περιόδους Ιερολοχιτών.
	Το εν λόγω βιβλίο,
υφίσταται σε πολύ
περιορισμένο αριθμό στη Λέσχη και έχει διατεθεί από τον
Στρατηγό με σκοπό
την οικονομική ενίσχυσή της.
	Τιμή εμπορίου για
την έκδοση αυτή δεν υφίσταται στο διαδίκτυο λόγω εξαντλήσεως. Για
προηγούμενη έκδοση (με λευκό εξώφυλλο με φωτογραφία εποχής Μέσης Ανατολής) η τιμή, όπου εμφανίζεται, είναι περί τα 40€.
	Ο Αντγος ε.α. Ιωάννης Μανέτας συνέγραψε και το δίτομο έργο «Μαχομένη Ελλάς-Μέση Ανατολή 1942-1945».
	Τα εν λόγω βιβλία, υφίστανται σε απόθεμα στη Λέσχη και έχουν διατεθεί
από τον Στρατηγό με σκοπό την οικονομική ενίσχυσή της.
	Τιμή εμπορίου στο διαδίκτυο για τους 2 τόμους, περί τα 60€.
Παραλαβή είναι δυνατόν να γίνει από τα γραφεία της Λέσχης. Οι εκτός Αττικής θα πρέπει να ρυθμίσουν την παραλαβή μέσω κάποιας εταιρίας ταχυμεταφορών, με έξοδά τους. Επικοινωνία για παραγγελίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gengrammateasleschis@gmail.com . Η αίτηση θα πρέπει να αναγράφει ονοματεπώνυμο, αριθμό αντιτύπων, παραλαβή ή όχι από τα γραφεία.
Θα δοθεί προτεραιότητα στα μέλη της ΛΚΙ.

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΔΥΤΗΣ
ΜΕ ΤΙΣ ΔΑΦΝΕΣ

Ο

«χρυσός δύτης
με τις δάφνες»
είναι ένα βιβλίο, εμποτισμένο από
το πνεύμα, τις αξίες και
τα ιδεώδη των ειδικών
δυνάμεων, που καταπιάνεται με τον εσωτερικό συναισθηματικό
κόσμο των υποβρυχίων
καταστροφέων και κατ’
επέκταση των αλεξιπτωτιστών και καταδρομέων. Έντονη επιθυμία του συγγραφέα
Ιγγλέση Τηλέμαχου, ήταν πάντα να καταφέρει να συγγράψει ένα
βιβλίο όπου με απλή
και κατανοητή γραφή,
φιλοσοφική αναζήτηση, αλλά και βαθύ συναισθηματισμό, θα διεισδύσει στον ξεχωριστό κόσμο του Έλληνα ειδικού μαχητή. Το βιβλίο αυτό μέσα από τα αφηγήματά του, ταξιδεύει τον αναγνώστη στα μονοπάτια της πιο ακραίας εκπαίδευσης των
Ελληνικών ειδικών δυνάμεων και εμβαθύνει στους ισχυρούς δεσμούς φιλίας και αφοσίωσης που προκύπτουν μέσα από αυτήν. Φιλία με συναδέρφους και αφοσίωση σε ιδανικά, που διαρκούν εφ’ όρου ζωής!
Απευθυνθείτε στο e-mail μας (chrysosdytis@gmail.com) για να
δώσετε την παραγγελία σας άμεσα στέλνοντας ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνο επικοινωνίας και τον αριθμό των βιβλίων που επιθυμείτε για να το παραλάβετε με αντικαταβολή εντός ολίγων ημερών από την ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟMΙΚΗ.
Τιμή βιβλίου 14,50 € + έξοδα αποστολής.
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Π

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

Λίγα λόγια για τα βιβλία

Το βιβλίο «Η Στρατιωτική Διαδικασία Λήψης Απόφασης και η χρήση της
από τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς Ασφαλείας», αποτελεί βελτιωμένη έκδοση του βιβλίου που είχε εκδοθεί το 2012. Το νέο βιβλίο έχει αναβαθμιστεί και εμπλουτιστεί με νέα στοιχεία, όπως για η Διαχείριση Κινδύνου και άλλες
γνώσεις που απεκόμισα από τις μεταπτυχιακές μου σπουδές, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Το βιβλίο «Βολές Μάχης Ταχείας Αντίδρασης. Οπλισμός – Εξοπλισμός
– Τακτικές, στο Σύγχρονο Πεδίο Μάχης», πραγματεύεται μια ευρεία γκάμα

Ζωή στο Νήμα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΕΙΑΣ
ΒΙΚΖ7ΛΗ-ΝΙ5 ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΣ ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ.
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΣΥΡΣΗ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΕΜΑΣ, ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΤΗΝ ΛΕΣΧΗ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ.
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο Κ. ΓΑΛΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ.
ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: ΑΤΤΙΚΗ, ΕΥΒΟΙΑ, ΒΟΙΩΤΙΑ.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛ: 2109010044 / 2262089890
e-mail: ifaistosepe@gmail.com
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΓΑΛΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

αντικειμένων που αφορούν
από τον ασφαλή χειρισμό του
όπλου έως και τον αγώνα σε
αστικές περιοχές.
Το «Εγχειρίδιο Έλληνα
Μαχητή» αναλύει αντικείμενα όπως η ατομική τακτική
και η τακτική ομάδος, η οργάνωση μάχης, η επιβίωση και η
διαφυγή.
Τέλος, το «Εγχειρίδιο Τακτικής Φροντίδας Απωλειών Μάχης Έλληνα Μαχητή» πραγματεύεται με την
παροχή Α’ Βοηθειών στο πεδίο της μάχης, βασισμένο
στον αλγόριθμο TCCCτου Δια κ λ α δ ι κ ο ύ Ο ρ γα ν ι σ μ ο ύ
Τραύματος – Joint Trauma
System (JTS) του Οργανισμού Υγείας του Υπουργείου
Αμύνης των ΗΠΑ.
Περισσότερες πληροφορίες για τα παραπάνω βιβλία οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αποκτήσουν μέσα από την
ιστοσελίδα https://helmilbooks.com/, από την οποία μπορούν και να τα παραγγείλουν.
Για τα μέλη τις Λέσχης παρέχεται έκπτωση 5€ στα βιβλία «Εγχειρίδιο Έλληνα Μαχητή»και «Εγχειρίδιο Τακτικής Φροντίδας Απωλειών Μάχης Έλληνα Μαχητή» (20€ αντί 25€ και 15€ αντί 20€) κατόπιν τηλεφωνικής παραγγελίας στο 6944682948.

Βασίλης Αναστασιάδης
(Υπηρέτησε στις Ειδικές Δυνάμεις το 1990-91)

Μ

ία δυνατή ιστορία αρετής, αγάπης και υψηλών ιδανικών με
πρωταγωνιστές δύο πολύ ιδιαίτερες πάστες ανθρώπων που υπηρετούν με πίστη και αυταπάρνηση.
Στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων όλου του κόσμου που παραπαίουν και εγκληματούν φυγαδεύονται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Υποχρεώνονται να γίνουν φρουροί των διεθνών αποστολών
ιατρών οι οποίοι παρέχουν εθελοντική
υπηρεσία σε σπαρασσόμενα μέρη του
Τρίτου Κόσμου, βοηθώντας πονεμένες
αθώες υπάρξεις που βρίσκονται μπλεγμένες σε αιματηρές συγκρούσεις.
Ο πρωταγωνιστής αποφασίζει να ψάξει τα ίχνη
του φίλου και συναδέλφου του από τις Ειδικές
Δυνάμεις ο οποίος σκοτώθηκε σε μία τέτοια αποστολή. Καταφέρνει να διεισδύσει σε μία διεθνή ομάδα ιατρών που ενεργεί στην βυθισμένη σε εμφύλιο πόλεμο Σρι Λάνκα, εκεί όπου χάθηκε ο φίλος του. Μέσα από κινδύνους και περιπέτειες θα
αναπτυχθεί μια στενή σχέση τόσο με το ιατρικό
προσωπικό της αποστολής όσο και με την τριμελή
ομάδα των φρουρών τους στην οποία ανήκε και ο
φίλος του.
Διάλογοι και ατμόσφαιρα μισθοφορική μιας διεθνούς αδελφότητας η οποία δημιουργεί δεσμούς
υπό ασυνήθιστες πολεμικές περιστάσεις εκτελώντας ως ελίτ το ιερό έργο της. Απέναντι σε μια άλλη ελίτ αυτή των ιδεαλιστών ιατρών που μέσα στο
χάος του πολέμου προσπαθούν να κάνουν κάτι που
έχει νόημα.
Δράση. Έρωτας. Εσωτερικές αναζητήσεις. Μια
δυναμική περιπέτεια, ψαγμένη, που δίνει ερεθίσματα στον αναγνώστη επί στρατιωτικών θεμά-

των, ζητημάτων ιατρικής, ανθρώπινης ηθικής και
εθίμων. Μια συγκλονιστική μαρτυρία ανεπτυγμένη επάνω στον ποικίλο καμβά της μυστηριακής Άπω Ανατολής και των ανθρώπων της.
Ένα μοναδικό και ασυνήθιστο, για τα ελληνικά
δεδομένα, σενάριο.
«Προστατεύουν τους αδύναμους. Προστατεύουν τη ζωή. Ήρωες γιατροί στην υπηρεσία του ανθρώπου. Ήρωες στρατιώτες στη προστασία των
γιατρών. Μια συμμαχία πέρα από τα όρια των δυνάμεων τους.»
«Είμαστε σαν τους σκύλους. Την ημέρα γλείφουμε πληγές. Όταν όμως πέσει η νύχτα αγριευόμαστε και επαγρυπνούμε. Κινούμαστε στο σκοτάδι. Φυλάμε τους χώρους μας, κρατάμε ασφαλείς τους δικούς μας. Αυτοί είμαστε, αυτό μάθαμε
να κάνουμε. Να είμαστε σκύλοι.»
Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία.
Από τις εκδόσεις ΑΛΛΩΣΤΕ.
https://alloste.gr/pezografia/97-zoi-sto-nimaanastasiadis.html
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Επετειακές Δραστηριότητες Δεκ 21- Μαϊ 22
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

12 Δεκ: Εκδήλωση μνήμης υπέρ πεσόντων Ριμινιτών
στο Ίλιον (ΠΣ ΠΕΣΜΑΡΙ), Η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από
τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταξχο ε.α. Νίκα Νικόλαο,
ο οποίος κατέθεσε και τον στέφανο της Λέσχης.

09 Μαι: Στις εκδηλώσεις
εορτασμού της λήξεως του
Β’ ΠΠ στη Μητρόπολη και
το ΜΑΣ η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ.
22 Μαι: Πολεμικό Μουσείο. Εκδήλωση Παγκρητίου Ενώσεως για την Μάχη
της Κρήτης. Η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από τον
Στρατηγό Κόρκα ως επίσημο προσκεκλημένο, μετά από
έκφραση επιθυμίας του ιδίου και συνεργασία μας με
τους εμπλεκομένους φορείς. Παρούσα η εγγονή του αειμνήστου πρωθυπουργού Ιωάννου Μεταξά.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

21 Φεβ: Εξόδιος ακολουθία Στρατηγού Ασλανίδη. Η
Λέσχη εκπροσωπήθηκε από το ΔΣ και μεγάλο αριθμό
μελών. Παρευρέθησαν η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και μεγάλος αριθμός Αξιωματικών από τις Διοικήσεις, Διευθύνσεις και Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων.

• Στο τελετουργικό, αναφέρθηκαν οι πεσόντες στις επιχειρήσεις του Ιερού Λόχου και των Δυνάμεων Καταδρομών από το 1942 μέχρι το 1974, σε Βόρειο Αφρική,
Ελλάδα και Κύπρο.
• Εκτός της καθιερωμένης ομιλίας του Δντού ΓΕΣ/
ΔΕΔ, χαιρετισμό απηύθυνε και ο Α/ΓΕΕΘΑ, ο οποίος αναφέρθηκε στην εξέλιξη από τον Ιερό Λόχο διαμέσου
των μονάδων Καταδρομών μέχρι την νεοσύστατη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου. (Η ομιλία δημοσιεύεται χωριστά).
• Τα λόγια του ιδρυτή των Δυνάμεων Καταδρομών αειμνήστου Υπτγου Ανδρέα Καλίνσκη, αντήχησαν δια της
ομιλίας του Δντού ΓΕΣ/ΔΕΔ, η οποία κάλυψε και ξεδίπλωσε με λίγα και σεμνά λόγια το μεγαλείο και τον συμβολισμό της ημέρας και της ιστορίας της, από την κορυφή του Ιερού Βράχου. (Η ομιλία δημοσιεύεται χωριστά).
• Από τα πλέον συναισθηματικά φορτισμένα σημεία
της τελετής απετέλεσε η στιγμή της καταθέσεως στεφάνου από τον 102 ετών Ιερολοχίτη Στρατηγό Κόρκα, υποβοηθούμενο από τον Α/ΓΕΕΘΑ, δίδοντας ένα συμβολικό
μήνυμα της «οικογένειας» και της από γενιά σε γενιά μεταδόσεως του πνεύματος και της ατσάλινης θελήσεως
των Καταδρομέων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

13 Μαρ: Παρακολούθηση ετησίας ΓΣ Σ.Ε. Βατραχανθρώπων από μέλη μας οι οποίοι είναι Υ/Κ.
23 Μαρ: Στην εκδήλωση της ΕΑΑΣ για τον εορτασμό
της Εθνικής επετείου, η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από τον
Στρατηγό Κόρκα.
25 Μαρ: Στη δοξολογία για την Εθνική Επέτειο στη
Μητρόπολη παρέστη ο Αντιπρόεδρος της Λέσχης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΪΟΥ 2022

08 Μαι: Στις εκδηλώσεις για την επέτειο της υπογραφής της παραδόσεως των γερμανικών δυνάμεων
Αιγαίου το 1945 στη Σύμη την Λέσχη εκπροσώπησαν ο
Στρατηγός Κόρκας και ο Εφ. Λχίας Παπαδάκης, μέλος
του ΔΣ. Στις εκδηλώσεις παρέστησαν η ΠτΔ και η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των Ε.Δ. Ομοίως παρέστη
τμήμα του Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Ρόδου.

09 Μαι: Στις εκδηλώσεις εορτασμού της λήξεως του
Β’ ΠΠ στη Ρόδο, την Λέσχη εκπροσώπησε ο Εφ. Λχίας
Παπαδάκης.

29 Μαϊ: Ετήσιο Μνημόσυνο Ιερολοχιτών και
Καταδρομέων
• Την Κυριακή, 29 Μαΐου 2022, έλαβε χώρα η επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων Ιερολοχιτών και Καταδρομέων στους υπέρ των Ιερών και Οσίων αγώνες
του Έθνους, το οποίο διοργανώνει η Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων σε ετήσια βάση στο Μνημείο των ΛΟΚ
στο Καβούρι. Παρόμοια εκδήλωση γίνεται και στο αντίστοιχο Μνημείο στην Ρεντίνα, στην έδρα της 1ης ΤΑΞ
ΚΔ-ΑΛ.
• Παρέστησαν οι κ.κ. Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ, Υ/ΓΕΣ,
Α/ΓΕΑ, οι κ.κ. Δκτής και Υδκτής της ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠ, ΑΣΔΕΝ, ΑΣΔΥΣ, ΣΕΘΑ, ο Δκτής της ΔΔΕΕ, οι υπεύθυνοι
της τελετής Δντής ΓΕΣ/ΔΕΔ και το επιτελείο του και
προσωπικό των Ειδικών Δυνάμεων.
• Εκτός της στρατιωτικής αντιπροσωπείας, παρέστησαν ο Δήμαρχος Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης και εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Γλυφάδας-ΕλληνικούΒούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης, ο οποίος με τους στρατιωτικούς Ιερείς ετέλεσαν το εκκλησιαστικό μέρος της
τελετής, ενώ απουσίασε η πολιτική ηγεσία του ΥΕΘΑ.
• Παρέστησαν ο Αντγος ε.α. κ. Κόρκας Κων/νος, Επίτιμος Δκτής Στρατιάς και πρεσβύτερος Ιερολοχίτης και
Καταδρομέας πολεμιστής, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ (ως
εκπρόσωπος των εν αποστρατεία στελεχών του ΣΞ) και
το ΔΣ της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών. Επί
πλέον παρέστησαν ο πρόεδρος της ΠΕΑΠΑ και εκπρόσωποι σωματείων Ειδικών Δυνάμεων από Ελλάδα και
Κύπρο. Ο ιστορικός λόφος κατεκλύσθη από μεγάλο αριθμό εν αποστρατεία στελεχών και εφέδρων καταδρομέων, με σημαίνοντες μεταξύ των αξιωματικούς οι οποίοι συμμετείχαν στις επιχειρήσεις στην Κύπρο το
1974.
• Μετά από 2 έτη περιορισμών λόγω Covid, η έστω
και με μέτρα ασφαλείας και διασποράς τελετή, απέδειξε περίτρανα το καταδρομικό πνεύμα.

• Και πραγματικά, ήταν από τα πλέον συναισθηματικά
φορτισμένα σημεία, όχι όμως το μέγιστο!
• Θεϊκή παρέμβαση, διότι δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς, επεφύλασσε σε όλους την μέγιστη δυνατή φόρτιση για το τέλος, αμέσως μετά την κυρίως τελετή, την κατάθεση στεφάνου και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Ίσως τελικά οι μεγάλοι άνδρες μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο της αποχώρησης από την επίγεια παρουσία τους. Ο Στρατηγός Κόρκας αφού εξεπλήρωσε το
χρέος του προς τους υπέρ Πίστεως και Πατρίδος αγωνισθέντες και σε αυτούς που έδωσαν το ύψιστο αγαθό της
ζωής τους μαχόμενοι υπέρ βωμών και εστιών και αφού
μάλιστα από συμπαντικό συγχρονισμό είχε εκπληρωθεί
και η τελευταία (όπως απεδείχθη) επιθυμία του, αυτή της
μνείας του 14 ΛΟΚ χρονολογικά και όχι ιεραρχικά με την
τάξη κλιμακίου μονάδων, «έφυγε» από κοντά μας.
• Προφανώς δεν είναι δυνατόν να υπάρξει περισσότερο συμβολική και ένδοξη στιγμή ως προς τον τόπο, χρόνο και συνθήκες, εκτός της κατά την μάχη, για να αποχωρήσει κάποιος και να βρει τους συμπολεμιστές του.
• Στο Μνημείο, μετά την τελετή, περιστοιχιζόμενος από
τα «παιδιά» του. Ακόμα και κάποιος άθεος θα πρέπει να
σκέφθηκε βαθειά μέσα του ότι υπάρχει Θεός. Μας άφησε βαρεία κληρονομιά και εθνική παρακαταθήκη και «έφυγε» μέσα στον ιερότερο χώρο των Καταδρομών.

31 Μαΐου 2022. Εξόδιος Ακολουθία του Στρατηγού Κόρκα (Ιδιαίτερη δημοσίευση).
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Χαιρετισμός Αρχηγού ΓΕΕΘΑ
Κυρίες και Κύριοι,
Με μεγάλη συγκίνηση παρευρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας προκειμένου όλοι μαζί, όπως εξάλλου κάθε χρονιά, να αποτίσουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής και τον απεριόριστο σεβασμό μας στους πεσόντες Ιερολοχίτες και Καταδρομείς στους Αγώνες που έδωσε το Έθνος για την Ελευθερία και την Ανεξαρτησία του μέχρι σήμερα.
Ας πάμε λίγο πίσω στο χρόνο. Εκεί που όλα ξεκίνησαν.
Όλα ξεκίνησαν λοιπόν πριν από ογδόντα χρόνια στην Κφάρ-Γιόνα του
σημερινού Ισραήλ. Ογδόντα περίπου Έλληνες Αξιωματικοί, είκοσι έως
τριάντα οπλίτες όλων των Κλάδων καθώς και άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας είχαν ήδη συγκροτήσει εκεί έναν ανεξάρτητο Λόχο και αναζητούσαν εναγωνίως τρόπο να πολεμήσουν τον Άξονα και να βοηθήσουν
στην απελευθέρωση της Κατεχόμενης Πατρίδας. Έκαιγαν τα στήθια τους
από προσμονή να πέσουν στη φωτιά!!!
Τότε λοιπόν, μια μέρα, ένας «ιδιότυπος» Συνταγματάρχης παρουσιάστηκε μπροστά τους, πήγε να τους βρει. Τους κοίταξε με τα φλογισμένα μάτια
του και τους είπε ότι αναλάμβανε να τους οδηγήσει στον Πόλεμο, εάν τον
δέχονταν για Διοικητή τους.
Το όνομα αυτού, Χριστόδουλος Τσιγάντες. Το παρουσιαστικό και τα λόγια του εκπέμπουν αποφασιστικότητα και ταυτόχρονα κάτι το περιπετειώδες
και συναρπαστικό. Με τη στόφα του Ηγέτη που τον διακρίνει, καταφέρνει να
τους εμπνεύσει και να τους κερδίσει. Έτσι οι άνδρες εκείνοι τον ακολουθούν,
τον ακολουθούν ως πιστοί και φιλότιμοι στρατιώτες απαρνούμενοι ουσιαστικά, όσοι εξ αυτών ήταν Αξιωματικοί, τον βαθμό τους, δείγμα κι αυτό της
δίψας τους για δράση, για αγώνα και για ανιδιοτελή προσφορά.
Το τι έχει κατά νου αυτός ο Αξιωματικός, φαίνεται αμέσως. Έχοντας
συλλάβει έγκαιρα τη λογική των νέων τακτικών κρούσης που φέρνουν
ταχύτερα και δραστικότερα αποτελέσματα, θέτει αμέσως σε εφαρμογή
το σχέδιό του.
Πρώτο του μέλημα είναι να θέσει τις ηθικές βάσεις πάνω στις οποίες θα
δράσει η νέα Μονάδα. Τις βάσεις αυτές θα τις αντλήσει από τη δόξα και τις
στρατιωτικές αρετές των αρχαίων προγόνων μας. Γι’ αυτό και ονομάζει
τον ανεξάρτητο Λόχο, «ΙΕΡΟ ΛΟΧΟ» με έμβλημα την αρχαία σπάθη και τη
σπαρτιατική διαταγή «Ή ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ» χαραγμένη επ’ αυτού. Πολύ υψηλό το βάθρο εξ αρχής λοιπόν!! Χτισμένο με έννοιες όπως αυτοθυσία, ανιδιοτελής προσφορά, παραμερισμός του ενστίκτου της αυτοσυντήρησης, απόλυτη προσήλωση στην Τιμή των Όπλων και πάνω απ’ όλα η επιδίωξη
της Νίκης. Της Νίκης έναντι όλων! Της Νίκης για την Πατρίδα! Της Νίκης
για το Έθνος! Αρετές και ιδεώδη ανυπέρβλητα πάνω στα οποία βασίστηκαν διαχρονικά όλοι οι ελληνικοί Ιεροί Λόχοι, από εκείνον των Θηβών ως
τον Ιερό Λόχο του 1821.

Μετά την απαραίτητη εκπαίδευση στις καταδρομικές επιχειρήσεις, ο Ιερός Λόχος του Τσιγάντε, η πρώτη επίλεκτη και μάλιστα διακλαδική, θα
πρέπει να επισημάνουμε εδώ για να γίνουν και οι απαραίτητοι συνειρμοί
με το σήμερα, Μονάδα Ειδικών Επιχειρήσεων στην νεότερη Ελληνική Ιστορία, θα αρχίσει αμέσως την πολεμική δράση της. Θα επιχειρήσει αρχικά στην έρημο της Βόρειας Αφρικής, στο πλευρό των συμμαχικών δυνάμεων, ενώ αργότερα θα μεταφέρει τη δράση της στο Ελληνικό Αρχιπέλαγος. Εκεί που χτυπάει και θα χτυπάει πάντα η καρδιά της Ελλάδος. Στα
νησιά μας, το ΜΑΣ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ!! Εκεί, τα παλικάρια του Τσιγάντε θα εκτελέσουν πλήθος παράτολμων καταδρομικών επιχειρήσεων μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακος εναντίον των γερμανοϊταλικών φρουρών
που είχαν καταλάβει τα νησιά, συμβάλλοντας καθοριστικά στην απελευθέρωσή τους αλλά και στην τελική ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων
στην Μητέρα Ελλάδα, λίγα χρόνια μετά.
Έτσι, μετά τη μεγάλη και θριαμβευτική Ελληνική Νίκη στο Μέτωπο της
Πίνδου στον ελληνοϊταλικό πόλεμο, μετά την επική άμυνα των Ελλήνων
στα Οχυρά της «Γραμμής ΜΕΤΑΞΑ», μετά την ηρωική αντίσταση στην
Κρήτη κατά των Ναζί εισβολέων και την εμπέδωση σε φίλους και εχθρούς του τι σημαίνει Ελληνική Ψυχή και Έλληνας μαχητής (και αυτό
προσφέρεται για συνειρμούς στο σήμερα για όποιους ενδιαφέρονται να
τους κάνουν, δεν είναι και πολλοί αυτοί εξάλλου, κι ο νοών νοείτω), ο Ιερός Λόχος του χαρισματικού Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Τσιγάντε
και των γενναίων συμπολεμιστών του θα γράψει στη Βόρεια Αφρική και
στο Αιγαίο μία ακόμα χρυσή σελίδα στην Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας.
Μια σελίδα Δόξης, Πίστης, Τιμής και Μεγαλείου. Μια σελίδα ανεξίτηλη μέσα στις άλλες χρυσές σελίδες των Ελληνικών Όπλων. Μια σελίδα
γραμμένη με ΑΙΜΑ.
Ανάμεσά τους και ο υπερεκατοντούτης σήμερα Ιερολοχίτης και Καταδρομέας Στρατηγός Κωνσταντίνος Κόρκας, ως διοικητής τότε Ομάδος
στην Α’ Μοίρα του Ιερού Λόχου. Η χαρά και η τιμή που τον έχουμε σήμερα μαζί μας είναι μεγάλη, αφού με την παρουσία του μας διδάσκει από
πρώτο χέρι μαθήματα ζωντανής και πολύτιμης Ελληνικής Ιστορίας.
Μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και κατόπιν εισηγήσεως
του αείμνηστου Συνταγματάρχη Ανδρέα Καλίνσκη, ακολούθησε η συγκρότηση των Λόχων Ορεινών Καταδρομών και εν συνεχεία των Μοιρών Καταδρομών. Οι Μοίρες αυτές, έχοντας ως επικεφαλής Αξιωματικούς τους πρώην Ιερολοχίτες, συνέχισαν την ηρωική παράδοση του Ιερού Λόχου καταπλήσσοντας τους πάντες με την τόλμη, την ταχύτητα
δράσης και τις επιδόσεις τους επί του πεδίου της μάχης. Η ανδρεία, η
τόλμη και η πολεμική τους αρετή ανυπέρβλητες.
Αυτούς τους αθάνατους ήρωες που δημιούργησαν τον Θρύλο των

Δυνάμεων Καταδρομών τιμούμε σήμερα. Η ευγνωμοσύνη που τους οφείλουμε είναι στ’ αλήθεια τεράστια, ανάλογη της εξαιρέτου προσφοράς
τους προς την Πατρίδα.
Τους ευχαριστούμε βαθύτατα γιατί υπήρξαν εκείνοι που διαμόρφωσαν το πρότυπο του παράτολμου και σκληροτράχηλου Έλληνα Λοκατζή
και Καταδρομέα, με το οποίο γαλουχήθηκαν όλες οι νεότερες γενιές. Αυτοί είναι που καθιέρωσαν, καλλιέργησαν και μας παρέδωσαν το υπέροχο, συνεκτικό και αδιάσπαστο «Πνεύμα Μονάδος» υπό την επιταγή του
ρητού μας «Ο ΤΟΛΜΩΝ ΝΙΚΑ» με το μέλλον να διαγράφεται λαμπρότερο υπό την σκέπη του «ΒΗΜΑ ΠΡΟΣΘΕΣ» της νεοσύστατης Διοίκησης
Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ.
Ενώπιον του Ιερού Μνημείου που έχει αναγερθεί προς τιμήν όσων εξ’
αυτών των μεγάλων ανδρών, των μεγάλων Ελλήνων, προέβησαν στην
υπέρτατη θυσία για τη δόξα της Πατρίδας και του Έθνους, τους διαβεβαιώνουμε ότι εφόσον απαιτηθεί θα φανούμε αντάξιοί τους. Ως συνεχιστές του Τσιγάντε, του Καλίνσκη και των συμπολεμιστών τους, τους διαβεβαιώνουμε ότι όποιος παίζει με την Ιστορία των Ελλήνων, θα μας βρει
απέναντί του. Θα βρει απέναντί του τη φωτιά και το ατσάλι των Όπλων
μας και θα πληρώσει πολύ ακριβά το τίμημα της αποκοτιάς του.
Το ενθουσιώδες Πνεύμα του Ιερού Λόχου και των Δυνάμεων Καταδρομών εμπνέει και θα μας εμπνέει πάντα, ως Πνεύμα Τόλμης, Νίκης και
Δόξας, λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστής ηθικού και πείσματος για όλο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να υπερασπιστούμε επάξια τα ιερά, τα όσια και τα δίκαια της γλυκύτατης και πολυαγαπημένης μας Πατρίδας και βεβαίως την Τιμή των Ελληνικών Όπλων.
Όπως έκαναν τόσες και τόσες γενιές πριν από εμάς. Όπως έκαναν οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας κι οι προπαππούδες μας. Η φύτρα που
βγάζει αυτούς τους Έλληνες δεν χάθηκε, ούτε θα χαθεί ποτέ. Είμαστε εδώ χιλιάδες χρόνια, σ’ αυτά τα βουνά και σ’ αυτούς τους βράχους. Και
σκοπεύουμε να μείνουμε για χιλιάδες χρόνια ακόμα.
Διότι, στ’ αλήθεια, όπως μας το παρέδωσαν ο Όμηρος και ο Σωκράτης: «Ουδέν γλύκιον Πατρίδος» και «Μητρός τε και πατρός και των
άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον εστίν η Πατρίς»
Τιμή και δόξα στους Αθάνατους Ιερολοχίτες και Καταδρομείς!
Μας βλέπουν και μας ζυγίζουν! Δεν πρέπει να τους απογοητεύσουμε ποτέ!!! Και σκοπεύουμε να μην το κάνουμε, όποτε, όταν και εάν χρειαστεί!!
Ας είναι αιωνία κι αλησμόνητη η μνήμη τους!
ΑΘΑΝΑΤΟΙ

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΕΔ
Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,
Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Στρατού,
Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας,
Κύριε Επίτιμε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Στρατού,
Κύριοι Βουλευτά,
Κύριε Δήμαρχε του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,
Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Γλυφάδας-Ελληνικού-Βάρης-Βούλας και Βουλιαγμένης,
Αξιότιμοι Στρατηγοί, Ναύαρχοι, Πτέραρχοι,
Κύριε εκπρόσωπε της Περιφέρειας Αττικής,
Σεβαστοί καθηγητές Σχολής Εθνικής Άμυνας και Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης,
Σεβαστοί Ιερολοχίτες και Καταδρομείς,
Αξιωματικοί και Οπλίτες των Ειδικών Δυνάμεων,
Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί Προσκεκλημένοι,
Πιστοί στο καθιερωμένο ραντεβού μας με την ιστορία, συγκεντρωθήκαμε και φέτος στο Λόφο Καβουρίου, για να αποδώσουμε τον ελάχιστο οφειλόμενο σεβασμό στους πεσόντες Ιερολοχίτες και Καταδρομείς, στους επώνυμους και ανώνυμους υπέρμαχους της ελευθερίας και της εθνικής μας αξιοπρέπειας.
Με δέος και συγκίνηση, μπροστά στο Μνημείο σύμβολο των ΛΟΚ, υποκλινόμαστε σε μια νέα γενιά ηρώων, που λαμπρύνει την ελληνική ιστορία.
Καταθέτουμε φόρο τιμής κι ευγνωμοσύνης στ’ αδέλφια μας, από την ένδοξη οικογένεια των Ειδικών Δυνάμεων, που επιτέλεσαν στο ακέραιο το καθήκον τους προς την Πατρίδα και παρέδωσαν σε όλους εμάς, μαθήματα ανωτερότητας και πίστης στα απαράγραπτα δίκαια της φυλής μας.
Από την πρώτη καταγεγραμμένη καταδρομική επιχείρηση του πολυμήχανου Οδυσσέα στην Τροία, τη
Σογδιανή Πέτρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τον Ιερό Λόχο των Θηβαίων, τους Εταίρους του Μακεδονικού Στρατού,η ιστορία επαναλαμβάνεται.
Η παρακαταθήκη των ηρωικών προγόνων, μεταφέρεται ευλαβικά στους ώμους του Ιερού Λόχου των
Αθανάτων του 1942, στα παλικάρια των Λόχων Ορεινών Καταδρομών, των Μονάδων Καταδρομών,
στους μαχητές του αεροδρομίου της Λευκωσίας και του Πενταδάκτυλου.
Την οικογένεια των Ειδικών Δυνάμεων υπηρέτησαν μεγάλοι άνδρες, που θεμελίωσαν το θρύλο του
Λοκατζή και μας παρέδωσαν βαριά κληρονομιά, ποτισμένη με το αίμα τους. Αυτοί που ξεπέρασαν κάθε
ανθρώπινη αδυναμία, αψήφησαν κάθε κίνδυνο και ρίσκαραν την ίδια τη ζωή τους, για τη μία και μοναδική ευκαιρία που τους δόθηκε, να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στην Πατρίδα, όταν αυτή το ζήτησε.
Σε μία φάση οριακή της ζωής τους αψήφησαν τους αριθμούς, την ύλη, τα δεδομένα, τα πάντα κι έκαμαν πράξη τον όρκο του Αρχαίου Οπλίτη:«θα πολεμήσω ακούραστα κι αφρόντιστα θα πέσω». Επέλεξαν
να πορευτούν τον ανηφορικό δρόμο του χρέους.
Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Γιατί ανήκαν στους «επίλεκτους». Τους ατρόμητους, με την ακλόνητη πίστη και τη χαλύβδινη θέληση. Τα θρυλικά παιδιά με τ’ ατσάλινα χέρια.
Ήρωες Ιερολοχίτες και Καταδρομείς,
Χάρη σε σας, βρισκόμαστε σήμερα εδώ.
Βαρύ το φορτίο που μας αφήσατε. Γέρνουν ακόμη περισσότεροι οι ώμοι μας μια τέτοια μέρα. Μπροστά
στο δικό σας μεγαλείο, φαινόμαστε μικροί και ασήμαντοι. Νιώθουμε έντονη την ανάγκη να ιεραρχήσουμε
ξανά τις προτεραιότητες και τα πιστεύω μας. Να κάνουμε πράξη όλα όσα μας διδάξατε.

Να σας διαβεβαιώσουμε, ότι η θυσία σας δεν πήγε χαμένη. Αντλούμε από το δικό σας παράδειγμα θάρρος κι αυταπάρνηση, πειθαρχία, δύναμη κι αγάπη για την Πατρίδα. Κι όλες εκείνες τις αρετές που κάνουν τον
Έλληνα μαχητή να ξεχωρίζει. Γιατί διαθέτει το μοναδικό κι ανίκητο όπλο, που λέγεται ψυχή.
Αθάνατοι Ήρωες,
Δεν σας ξεχνούμε. Προετοιμαζόμαστε με συνέπεια και επιμονή για την άγια εκείνη ώρα, που η Πατρίδα θα μας καλέσει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με πίστη και ομοψυχία και ν’ αγωνιστούμε υπέρ βωμών
και εστιών.
Κι όποιος αμφισβητεί την ειλικρίνεια και την ευθύτητα των λόγων μας, ας στρέψει το βλέμμα γύρω, στα
υπερήφανα πρόσωπα των ανδρών των Ειδικών Δυνάμεων και των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων.
Στους Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες και Βατραχανθρώπους του σήμερα.
Τους άνδρες της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου, που αποτελούν τους νέους Ιερολοχίτες. Είναι αυτοί που
φέρουν την τιμή και την ευθύνη να είναι τα μάτια, τα αυτιά και το οπλισμένο χέρι της Πατρίδας, που θα
φθάσει όσο μακριά κι αν χρειαστεί, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, προκειμένου να υπηρετήσουν το
Εθνικό συμφέρον.
Πρόθυμοι και δυναμικοί, με υψηλού επιπέδου σωματικές και ψυχικές αντοχές, με μαχητικό φρόνημα κι
ανεπτυγμένη στρατιωτική συνείδηση. Με πίστη στο δικαίωμα της ελευθερίας και της δημοκρατίας, που
πρώτος ο ελληνικός λαός δίδαξε στον κόσμο.
Είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας στο εσωτερικό, αλλά και στο
εξωτερικό κι έχουν κερδίσει επάξια τον θαυμασμό και την εκτίμηση φίλων και συμμάχων, στέλνοντας ταυτόχρονα ηχηρό μήνυμα αποτροπής με πολλαπλούς αποδέκτες.
Αγαπητοί προσκεκλημένοι,
Τούτη την άγια ώρα της θύμησης και της προσευχής υπέρ ανάπαυσης των ψυχών, επιτρέψτε μου να επικαλεστώ τα λόγια του ιδρυτή των ΛΟΚ, Υπτγου Ανδρέα Καλίνσκη:
«Κι αν ποτέ τολμήσουν αυτοί ή όποιοι άλλοι να πειράξουν πάλι την Ελλάδα μας, πέστε το από τώρα,
βροντοφωνάξτε το παντού! Να το ξέρουν όλοι, εχθροί και φίλοι! Θα πολεμήσουμε! Με πίστη και πείσμα…..
Η Νίκη θα είναι πάντα δική μας…Γιατί όσο δυνατοί και αν είναι οι εχθροί της Ελλάδας, όσο μεγάλοι και αν
είναι, η Ελλάδα είναι πιο δυνατή και πιο μεγάλη».
Ήρωες Ιερολοχίτες και Καταδρομείς,
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σας σκεπάζει. Κι η μνήμη σας αιώνια. Υποκλινόμενοι ευλαβικά μπροστά
στις τιμημένες σημαίες, με το βάρος και τη φόρτιση της σημερινής τελετής και την συνείδησή μας ήσυχη,
δίνουμε υπόσχεση ιερή, ότι το μόνο χρέος που θα κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας, θα είναι αυτό της εθνικής φιλοτιμίας και αξιοπρέπειας.
Κύριε Aρχηγέ,
Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια για το προσωπικό των Ειδικών Δυνάμεων εν ενεργεία και στην εφεδρεία,
σας διαβεβαιώνω ότι στο κάλεσμα της ιστορίας και σε κάθε εθνική επιταγή, ευπειθώς αναφέρουμε άπαντες παρόντες!
Έτοιμοι, πρόθυμοι και ικανοί και με φάρο τις αξίες των πρώτων Καταδρομέων-Ιερολοχιτών,θα επιφέρουμε βαρύτατο πλήγμα σε οποιονδήποτε τολμήσει να στερήσει από τα παιδιά μας έστω και μια
σπιθαμή γης.
Σας ευχαριστώ όλους θερμά.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟΝ-ΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΝ-ΜΗΤΡΩΝΥΜΟΝ:
Κόρκας Κωνσταντίνος του Αθανασίου
και της Ουρανίας
ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:
Πουλίτσα Κορινθίας,
7 Ιανουαρίου 1921.
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ:
Αξιωματικός Στρατού Ξηράς.
Τάξεως ΣΣΕ 1943
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ:
Αντιστράτηγος, 1980, Επίτιμος Διοικητής Στρατιάς
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
α. Σχολεία
Απόφοιτος Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων
Απόφοιτος Σχολής Αλεξιπτωτιστών Μέσης Ανατολής
Απόφοιτος Σχολής Πεζικού Αγγλίας
Απόφοιτος Σχολής Πεζικού Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής
Απόφοιτος Ανωτέρας Σχολής Πολέμου
Απόφοιτος Σχολής Αλεξιπτωτιστών
Απόφοιτος Σχολής Διοικήσεως και Γενικών Επιτελών ΗΠΑ (ΚΑΝΣΑΣ)
Απόφοιτος Σχολής Προληπτικής Συντήρησης ΗΠΑ (ΚΕΝΤΑΚΥ)
Απόφοιτος Σχολής Εθνικής Αμύνης
β. Πτυχία
Βιομηχανικής Σχολής Ενόπλων Δυνάμεων ΗΠΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΣ
α. Προαγωγαί
Ανθυπολοχαγός
1943
Υπολοχαγός
1946
Λοχαγός
1948
Ταγματάρχης
1952
Αντισυνταγματάρχης 1962
Συνταγματάρχης
1968
Ταξίαρχος
1972
Υποστράτηγος
1973
Αντιστράτηγος
1974
β. Υπηρεσίαι εις τας οποίας υπηρέτησεν ως Διοικητής
Διοικητής Μοίρας Καταδρομών
Διοικητής Συντάγματος Πεζικού
Διοικητής Μεραρχίας Πεζικού
Διοικητής Β΄ Σώματος Στρατού
Διοικητής Δ΄ Σώματος Στρατού
Α΄ Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού
Διοικητής 1ης Στρατιάς
Γενικός Επιθεωρητής Στρατού
γ. Υπηρεσίαι εις τας οποίας υπηρέτησεν ως Επιτελής
Υπηρέτησεν ως Επιτελής εις διάφορους Επιτελικάς θέσεις εις Ελλάδα και ΝΑΤΟ.
Ακόλουθος Ενόπλων Δυνάμεων εις την Ελληνικήν Πρεσβείαν της
Ρουμανίας και Ουγγαρίας.
ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΣΗΜΑ-ΜΕΤΑΛΛΙΑ
- Προαγωγή επ’ ανδραγαθία
- Χρυσούς Σταυρός του Φοίνικος μετά ξιφών
- Χρυσούς Σταυρός του Βασιλικού Τάγματος του Γεωργίου Α΄
- Σταυρός των Ταξιαρχών του Βασιλ. Τάγματος του Φοίνικος
- Σταυρός των Ταξιαρχών του Τάγματος του Γεωργίου Α΄
- Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας (εξάκις)
- Πολεμικός Σταυρός Β΄ Τάξεως
- Πολεμικός Σταυρός Γ΄ Τάξεως (επτάκις)
- Μετάλλιον εξαιρετικών πράξεων (τρις)
- Μετάλλιον Στρατιωτικής Αξίας Γ΄ Τάξεως
- Μετάλλιον Στρατιωτικής Αξίας Β΄ Τάξεως
- Αναμνηστικόν Μετάλλιον Πολέμου 1940-1941
- Αναμνηστικόν Μετάλλιον Πολέμου 1941-1945
- Βρεταννικόν Μετάλλιον Ανδρείας 1944
-	Ανώτατον Παράσημον Εθνικής Αξίας της Γαλλίας
(CΟMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE) 1978
- Χρυσούς Σταυρός Οικουμενικού Πατριαρχείου Αγίου Μάρκου
- Χρυσούς Σταυρός μετά Στέμματος
ΞΕΝΑΙ ΓΛΩΣΣΑΙ: Αγγλικά
ΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Υπηρέτησεν εις Ιερόν Λόχον κατά την περίοδο 1942-1945
Γενικώς, συμμετέσχε εις Επιχειρήσεις Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου.
Νήσου Κρήτης, Βορείου Αφρικής, Νήσων Αιγαίου και Επιχειρήσεις
εναντίον Κομμουνιστοσυμμοριτών 1946-1949.
Τραυματίας πολέμου (δις).
Ενυμφεύθη την Ακριβή Κοτζαλά.
Τέκνον Έλενα Κόρκα, από την οποίαν έχει εγγονό και δισέγγονο.
ΛΕΣΧΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ
Ως απόστρατος εντάχθηκε στην Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών ως ένα από τα πρώτα μέλη της και διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της, ως Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος, επί σειράν ετών.
Υπήρξε πρωταγωνιστής σε όλες τις Εθνικού χαρακτήρα εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, μεταφέροντας μέσα από
τις φλογερές ομιλίες του τον Εθνικό παλμό και μεταλαμπαδεύοντας
το Πνεύμα των Καταδρομών.

ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΟΡΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

•	Την Τρίτη 31 Μαΐου 2022, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, της Στρατιωτικής
ηγεσίας του ΓΕΕΘΑ και των ΓΕ, τελέσθηκε η Εξόδιος Ακολουθία του Στρατηγού Κωνσταντίνου Κόρκα, στο Κοιμητήριο Παπάγου. (Ο επικήδειος του Α/ΓΕΕΘΑ δημοσιεύεται χωριστά).
•	Στον εκλιπόντα απεδόθησαν οι προβλεπόμενες τιμές και
η τελετή πραγματοποιήθηκε δημοσία δαπάνη με μέριμνα
των Ενόπλων Δυνάμεων.
•	Στην Εξόδιο Ακολουθία παρευρέθησαν εκτός της ανωτάτης ηγεσίας οι Διοικητές και Διευθυντές των Διοικήσεων – Διεθύνσεων και Επιτελείων των Δυνάμεων Ειδικού Πολέμου, Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων και Ειδικών Δυνάμεων.
•	Παρέστησαν επίσης οι επίτιμοι Α/ΓΕΣ Στγος ε.α Φραγκούλης Φράγκος, και Στγος ε.α Αλκιβιάδης Στεφανής.
•	Πλέον αυτών, παρέστη μεγάλος αριθμός εν ενεργεία και

εν αποστρατεία Αξιωματικών και εφέδρων καταδρομέων όλων των ηλικιών.
•	ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΕΝΑΟ
ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΤΟ!!!

Επικήδειος Α/ΓΕΕΘΑ για τον Στρατηγό Κωνσταντίνο Κόρκα
Κυρίες και κύριοι,
Από τα κλασικά χρόνια της ελληνικής αρχαιότητας,
από τα χρόνια του Λυσία και του Περικλή, οι Έλληνες
συνήθιζαν να εκφωνούν επιτάφιους λόγους προς τιμήν εκλεκτών συμπολιτών τους, προκειμένου να απαθανατίσουν τον εξαίρετο βίο τους στη συλλογική
εθνική μνήμη.
Ένας τέτοιος εκλεκτός άνδρας, ένας πραγματικά
μεγάλος Έλληνας υπήρξε ο Ιερολοχίτης, Καταδρομέας και Ήρωας Στρατηγός Κωνσταντίνος Κόρκας, τον
οποίο σήμερα με οδύνη και θλίψη αποχαιρετούμε.
Τα τρία αυτά εξόχως τιμητικά επίθετα, «Ιερολοχίτης», «Καταδρομέας» και «Ήρωας», που κοσμούσαν
και λάμπρυναν το όνομα και το βαθμό του όσο ήταν
μαζί μας, θα συνοδεύουν πλέον αιωνίως και εις το
διηνεκές τη μνήμη του. Κάθε ένα από αυτά αντιστοιχεί στους τρεις μεγίστους και κορυφαίους τίτλους
που κέρδισε «με το σπαθί και με το αίμα του» κυριολεκτικά, αφού τραυματίστηκε δύο φορές πάνω στη
μάχη.
Ο αείμνηστος Στρατηγός Κωνσταντίνος Κόρκας υπήρξε ο τελευταίος ίσως μιας ηρωικής και δοξασμένης Γενιάς που την επέλεξε η Μοίρα αλλά κι η ίδια ανταποκρίθηκε σ’ αυτό το κάλεσμα και επέλεξε να ζήσει μέσα στον κίνδυνο, προκειμένου να οδηγήσει την
Ελλάδα στην Ελευθερία. Και το έκανε. Το έκανε με
κόπο, ιδρώτα και πολύ αίμα!!!
Ακολουθώντας κάποιος τα βαθιά χνάρια του βίου
του ανδρός, ακολουθεί ουσιαστικά τα χνάρια του

θρύλου και της Ιστορίας. Κι αυτό γιατί αξιώθηκε να
δώσει το δυναμικό «παρών» στα μεγάλα γεγονότα
που σημάδεψαν την Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας,
να γνωρίσει πολύ σημαντικούς ανθρώπους και να
συνυπηρετήσει μαζί τους εν Όπλοις διά πυρός και σιδήρου...
Το πέρασμά του, από όπου κι αν πέρασε, μια πραγματική ευλογία για την Πατρίδα και τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Το 1941 τον βρίσκουμε πρωτοετή Εύελπι στο Κολυμπάρι των Χανίων να πολεμά ως διμοιρίτης τους
Ναζί εισβολείς κατά την επική μάχη της Κρήτης, όπου
θα λάβει το βάπτισμα του πυρός. Μέσα στην κόλαση
του Κρητικού Έπους!
Μετά την πύρρειο νίκη των Γερμανών θα επιστρέψει στην Αθήνα και από εκεί, φλεγόμενος από πόθο
για ελευθερία και δράση, θα μεταβεί κρυφά, μέσω
Μικράς Ασίας και Κύπρου, στη Μέση Ανατολή προκειμένου να συνεχίσει από εκεί τον Αγώνα για την
Πατρίδα. Τον αγώνα για τον ελεύθερο κόσμο.
Φτάνοντας στη Χάιφα του Ισραήλ, εντάσσεται στο
5ο Τάγμα της 2ης Ελληνικής Ταξιαρχίας που βρισκόταν στην περιοχή. Όταν εκδίδεται η διαταγή για την εθελοντική συγκρότηση ενός Λόχου Επιλέκτων, θα είναι από τους πρώτους που θα σπεύσουν να ενταχθούν σε αυτόν, δείγμα κι αυτό της πύρινης και ατρόμητης καρδιάς του και του ατσάλινου χαρακτήρα του.
Στις 12 Σεπτεμβρίου του 1942 θα συναντήσει τον
θρυλικό Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Τσιγάντε και
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Όλα τα δικαιώματα αναπαραγωγής, μετάφρασης και
προσαρμογής είναι κατοχυρωμένα για όλες τις χώρες
του κόσμου. Δεν επιτρέπεται η έκδοση ή αναπαραγωγή
μέρους αυτής με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη έγκριση της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών.

Πρόλογος εκδότη
για την 2η έκδοση 2022

•	Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, ιδρύθηκε
το 1979/80 από πολεμιστές του Ιερού Λόχου Μέσης Ανατολής και των Δυνάμεων Καταδρομών.
θα τον ακολουθήσει ως πιστός και φιλότιμος στρατιώτης
στον Πόλεμο ως μέλος του Ιερού Λόχου της Μέσης Ανατολής.
Η εκπαίδευση στις ανορθόδοξες πολεμικές τακτικές θα
ταιριάξει αμέσως με τον παράτολμο χαρακτήρα του. Γι’
αυτό και θα είναι από τους πρώτους που θα λάβουν εκπαίδευση αλεξιπτωτιστή, πραγματοποιώντας άλματα
στον κόλπο του Σουέζ. Τυχεροί αυτοί που τον έχουν ακούσει να τα εξιστορεί. Πραγματικά τυχεροί!!!
Ως Ιερολοχίτης της Μέσης Ανατολής θα πολεμήσει
στην πρώτη γραμμή του Μετώπου στα σύνορα Λιβύης
και Τυνησίας, θα συμμετάσχει στη φοβερή μάχη του Κσαρ
Ριλάν και θα φθάσει ως απελευθερωτής μέχρι την αρχαία
Καρχηδόνα.
Ως Ιερολοχίτης του Ελληνικού Αρχιπελάγους στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει πολεμικό άλμα πάνω από τη
Σάμο, θα συμμετάσχει στις καταδρομικές επιχειρήσεις για
την απελευθέρωση των νησιών μας και θα αξιωθεί να είναι παρών κατά την υπογραφή της παράδοσης των Γερμανικών Φρουρών της Δωδεκανήσου που έλαβε χώρα
στη Σύμη, μαζί με τον Διοικητή του τον Χριστόδουλο Τσιγάντε.
Ως Αξιωματικός των νεότευκτων τότε Καταδρομών,
των θρυλικών Λοκατζήδων, ως Διοικητής του 14ου Λόχου Ορεινών Καταδρομών, θα διαπρέψει κατά τις επιχειρήσεις της περιόδου 1946-1949, πιστοποιώντας την ηρωική του δράση με τα τραύματα τα οποία υπέστη στα
πεδία των μαχών.
Μετά το πέρας των επιχειρήσεων θα διοικήσει επίλεκτες Μονάδες, όπως την Γ΄ Μοίρα Αμφίβιων Καταδρομών, θα διατελέσει πρώτος Διοικητής του Δ΄ Σώματος
Στρατού, της 1ης Στρατιάς, για να κλείσει τη λαμπρή στα-

Ένας από τους βασικούς σκοπούς ύπαρξής της είναι
η διατήρηση της ιστορικής μνήμης των ειδικών δυνάμεων της πατρίδας μας.
•	Αποτελεί μεγάλη τιμή για την Λέσχη, η εκ μέρους
του Στρατηγού Κόρκα μεταβίβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του βιβλίου. Είναι μία
ακόμα προσφορά του Στρατηγού όχι μόνο προς την
Λέσχη, αλλά προς όλους τους εθνικά σκεπτόμενους
Έλληνες.
•	Το να παρουσιάσει κάποιος τον Στρατηγό σε κάποια
εκδήλωση ή ομιλία, πολύ δε περισσότερο να προλογίσει το συγκεκριμένο πόνημα, θα απαιτούσε μια
μακροσκελή ομιλία ή εν προκειμένω, την συγγραφή
ενός ολόκληρου κεφαλαίου. Θα προσπαθήσουμε
λοιπόν να αναφερθούμε λακωνικά στο βιβλίο. Για
τον ίδιο, δεν χρειάζεται να γράψουμε κάτι, το βιογραφικό του τα λέει όλα.
•	Ο Στρατηγός αποτελεί για εμάς τους νεώτερους του
χώρου την ζωντανή ιστορία του Ιερού Λόχου και
των Δυνάμεων Καταδρομών. Στο βιβλίο του παραθέτει, με τον ιδιαίτερα μοναδικό γλαφυρό τρόπο
που μας έχει συνηθίσει όταν τον ακούμε στις διηγήσεις και ομιλίες, τις προσωπικές του εμπειρίες και
βιώματα, όπως τα έζησε αποτελώντας μέρος τους
και μέρος της ιστορίας. Δεν παραλείπει όμως να
αναφέρει συμπεράσματα και διδάγματα, με αποτέλεσμα το βιβλίο να μην αποτελεί μόνο αυτοβιογραφία, αλλά και ιστορικής σημασίας πόνημα.
•	Το βιβλίο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2012. Περιελάμβανε επομένως όσα κατέγραψε ο Στρατηγός
μέχρι τότε.
•	Το έργο όμως και η προσφορά του δεν σταμάτησαν.
Η συμμετοχή του στις εκδηλώσεις εθνικής μνήμης
και οι ομιλίες του συναρπάζουν και καθηλώνουν
τους εκάστοτε ακροατές. Σε κάθε ευκαιρία μας παραδίδει μαθήματα ιστορίας, διδάγματα, συμβουλές
και προτροπές.
•	Η παρούσα έκδοση έχει διατηρήσει σχεδόν ακέραιο
το πρωτότυπο με κάποιες απαραίτητες αναδιατάξεις
και έχει προσθέσει ως παραρτήματα και προσθήκες,
νεώτερα στοιχεία (ομιλίες, συνεντεύξεις, ανέκδοτα
θέματα κλπ.) επειδή, ως εκδότες, θεωρήσαμε απαραίτητη και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα την γνωστοποίησή τους στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Επί
πλέον, προσθέσαμε ως δευτερεύοντα τίτλο τον αρχικό του προσχεδίου, πριν την 1η έκδοση: «ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΣΤΟΝ

διοδρομία του ως Γενικός Επιθεωρητής Στρατού και να
αποστρατευτεί με το βαθμό του Αντιστρατήγου και τον
τίτλο του «Επίτιμου Διοικητού 1ης Στρατιάς».
Ο αείμνηστος Στρατηγός έζησε μια ζωή -θα λέγαμεμυθιστορηματική μέσα στη στρατιωτική δράση, στη φωτιά και στον κίνδυνο. Μια ζωή μακρά, μια ζωή έντονη, μια
ζωή γεμάτη με ανιδιοτελή εθνική προσφορά, μια ζωή γεμάτη με Ελλάδα, μια ζωή πραγματικά αξιοζήλευτη. Ποιος
αλήθεια από μας δεν ζηλεύει μια τέτοια ζωή;
Και ο επίγειος βίος του έκλεισε με τον καλύτερο ίσως
και πλέον τιμημένο τρόπο, αφού πέρασε στην αιωνιότητα λίγα λεπτά αφότου τίμησε τους πεσόντες συμπολεμιστές του προχτές στο Καβούρι, στο ετήσιο Μνημόσυνο
των πεσόντων Ιερολοχιτών και Καταδρομέων. Έπραξε
για τελευταία φορά το καθήκον του εδώ στη γη κι ύστερα η Ψυχή του, η μεγάλη αυτή Ελληνική Ψυχή, φτερούγισε στους ουρανούς για να λάβει τη θέση της εκεί ψηλά,
πολύ ψηλά, εκεί που βρίσκεται το Πάνθεον των Αθάνατων Ηρώων του Έθνους. Μαζί μ’ αυτούς που όσο ήταν εν
ζωή δεν κουραζόταν να επαινεί και να θαυμάζει και είναι
τυχεροί όσοι είχαν το προνόμιο να τον ακούσουν από
πρώτο χέρι.
Είχα τη μεγάλη τιμή να τον ζήσω από κοντά, είχα το μεγάλο προνόμιο να με τιμήσει με τη φιλία του, είχα την τύχη να μαθητεύσω κοντά του και να γνωρίσω από πρώτο
χέρι την βαθιά πατριωτική και διδακτική προσωπικότητά
του. Τον άκουγα και ταξίδευα νοερά στα πεδία των μαχών, στις ερήμους, τα βουνά και τα βράχια που βρέθηκε
με το όπλο στο χέρι. Με το όπλο στο χέρι και την Ελλάδα
στην καρδιά του.
Ο χαρακτήρας του μαχητικός, χειμαρρώδης και ακατάβλητος. Η ψυχή του φλογερή, γεμάτη σφρίγος νεανικό,

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
Δημοσιεύονται ονόματα μελών και μη μελών
της Λέσχης μας, έχοντας την πεποίθηση ότι η οικογένεια των καταδρομών είναι μία. Ενδέχεται να απουσιάζουν ονόματα, αλλά δυστυχώς
δεν ενημερωνόμαστε για όλα τα δυσάρεστα συμβάντα. Τα ονόματα (από Δεκέμβριο 2021) μνημονεύονται χρονολογικά και, επί πλέον, συγκεντρωτικά στην έναρξη κάθε ετήσιας Γενικής Συνελεύσεως.
«Ο καταδρομέας δεν πεθαίνει ποτέ, απλά
πηγαίνει στον χώρο ανασυγκροτήσεως και
περιμένει τους συναδέλφους του για να
εμπλακεί στον αγώνα όποτε απαιτηθεί».
†	ΟΒΑ Θεοδωρόπουλος Νικόλαος
(ε.ε. 2ας ΜΑΛ)
† Εφ. ΚΔ Θεοφανόπουλος Δημήτριος
† Εφ. ΚΔ Χρυσάκης Στέφανος
† Συνταγματάρχης Πέπελας Αθανάσιος
† Εφ. ΚΔ Σταμόπουλος Δημήτριος
† Υποστράτηγος Γεωργιάδης Γεώργιος
† Αντιστράτηγος Ασλανίδης Ιωάννης
† Υποστράτηγος Σπυράκος Χαράλαμπος
† Λοχαγός Ζαχαριάκης Γεώργιος
† Αντιστράτηγος Κόρκας Κωνσταντίνος
† Συνταγματάρχης Χαβιαρίδης Πέτρος
Με βαθύτατο σεβασμό,
Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης

ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ».
•	Η επανέκδοση κρίθηκε ως αναγκαία διότι πολλοί ενδιαφέρονται να διαβάσουν όσα διηγείται και δεν
υπάρχουν αντίτυπα του βιβλίου, αλλά και για έναν
κυρίως συμβολικό λόγο. Την 7η Ιανουαρίου 2021, ο
Στρατηγός συμπλήρωσε το 100στό έτος της ηλικίας
του.
•	Την 29η Μαΐου 2022, ο Στρατηγός, κατά τον πλέον
συμβολικό τρόπο έκλεισε την «αυλαία» μιας ένδοξης ζωής.
•	Η έκδοση αυτή αποτελεί μία μικρή μόνον προσφορά.
Αθήνα 31 Μαΐου 2022
Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
Πρόεδρος Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών

φωτιζόταν από τη λάμψη ανωτέρων ιδανικών. Το στόμα
του ασίγαστος κήρυκας αρχών και αξιών. Και το μυαλό
του πάντοτε διαυγές και λαμπερό, πλημμυρισμένο με ένδοξες μνήμες, λειτουργούσε για μας τους νεότερους σαν
μια ζωντανή, πολυσέλιδη και υπερπολύτιμη εθνική βιβλιογραφία.
Αείμνηστε Στρατηγέ,
Ιερολοχίτη, Καταδρομέα και Ήρωα Στρατηγέ,
Τίμησες τη στολή του Έλληνος Αξιωματικού και το Εθνόσημο όσο λίγοι. Το παράδειγμά σου φάρος και δείκτης αλάθητος φωτίζει και θα φωτίζει σαν δυνατός προβολέας την τραχιά οδό της Τιμής και του Χρέους που είμαστε προορισμένοι να πορευτούμε. Και θα την πορευτούμε έως τέλους, να είσαι βέβαιος.
Η Ελλάς, οι Ένοπλες Δυνάμεις της και ειδικά οι Καταδρομές, πενθούνε, σε ευγνωμονούν και σ’ αποχαιρετούν.
Σ’ αποχαιρετούν με συγκίνηση και υπερηφάνεια, ως έναν
από τους εκλεκτούς, έναν από εκείνους που ο αρχαίος
Λυσίας τους αποκαλεί μακάριους και αξιοζήλευτους, επισημαίνοντας γι’ αυτούς στον Επιτάφιό του:
«Νομίζω πως μόνον τέτοιοι άνθρωποι είναι καλύτερο να γεννιούνται, οι οποίοι αν και έλαβαν
θνητά σώματα, άφησαν αθάνατη μνήμη εξαιτίας
της ανδρείας τους»
Αντίο Στρατηγέ, αντίο Μέντορα, φίλε, πατέρα,
αδελφέ εν Όπλοις!!
Αντίο Μεγάλε και Πανάξιε Έλληνα!
Αντίο Άξιο Τέκνο της Πατρίδος!
Σε ευχαριστώ για όλα!
Αιωνία να είναι η Μνήμη σου. ΑΙΩΝΙΑ!
ΑΘΑΝΑΤΟΣ!
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ΕΝ Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Μ Ε Λ Ω Ν
ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΛΕΣΧΗΣ

Με αυτή την επιστολή επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε
ότι από 22 Μαΐου 2022, μετά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν
χώρα κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση, η σύνθεση του
ΔΣ της Λέσχης έχει όπως παρακάτω:
Πρόεδρος: Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Ταξίαρχος ε.α. Κορδάτος Γεώργιος
Γεν. Γραμματέας: Αντισυνταγματάρχης ε.α. Κομπόρης
Πέτρος
Ταμίας: Συνταγματάρχης ε.α. Γατσούλης Ευάγγελος
Μέλος: Αντισυνταγματάρχης ε.α. Πεππές Δημήτριος
Μέλος: Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Φιλόσοφος Γεώργιος
Μέλος: Έφεδρος Λοχίας Παπαδάκης Ιωάννης.
Επί πλέον, επειδή έχετε ικανό διάστημα να επικοινωνήσετε ή να έλθετε σε οποιαδήποτε επαφή με την Λέσχη, σας
ενημερώνουμε 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
λοιπού τυχόν αλληλογραφία να αποστέλλεται στην ως
άνω νέα διεύθυνση.
Επιθυμούμε στα πλαίσια της γενικής και ειδικής ενημερώσεως να σας γνωρίσουμε ότι βάσει κειμένης νομοθεσίας, αλλά και των προβλέψεων του καταστατικού σχετικά με
τα μέλη και τις υποχρεώσεις τους, ότι σε περιπτώσεις μη εκπληρώσεως οικονομικών υποχρεώσεων, εν προκειμένω της
ετήσιας συνδρομής ή οποία έχει μειωθεί σε 25€, επέρχεται,
η χωρίς άλλη ειδική διαδικασία, διαγραφή από το Μητρώο
των μελών. Η εφαρμογή της νομοθεσίας και του καταστατικού της είναι για την Λέσχη θέμα ουσιωδέστατο.
Επειδή το ΔΣ κατανοεί τις δύσκολες συνθήκες αλλά και
αναγνωρίζει την πιθανότητα ενδεχόμενης αμέλειας, επικοινωνούμε με τα μέλη μας για την άμεση και εμπεριστατωμένη ενημέρωσή σας για την άρση της παρουσιαζόμενης ανωμαλίας και την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων και τυχόν παρεξηγήσεων.
Αποφασίσθηκε η σταδιακή διαδικασία εφαρμογής και
εναρμόνισης με τα προβλεπόμενα, ως εξής:
•	Μέσα στο επόμενο δίμηνο και μέχρι το τέλος ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 θα πρέπει να καταβληθούν οι
υπολειπόμενες ετήσιες συνδρομές μέχρι και το
2021. Σε περίπτωση οφειλών πέραν των 3 ετών,
θα καταβληθεί προσπάθεια διακανονισμού.
•	Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2022, θα πρέπει να καταβληθεί η συνδρομή του 2022.
•	Από 1 Ιανουαρίου 2023, θα είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε στην, βάσει νομοθεσίας, διαγραφή των μη οικονομικά τακτοποιημένων μελών
και την ενημέρωση του Μητρώου, ταυτόχρονα με
την υποβολή των οικονομικών στοιχείων της Λέσχης προς τις αρμόδιες αρχές.
Η Λέσχη τηρεί λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς:
IBAN GR 4701719010006901128799019.
Προς πληρέστερη ενημέρωσή σας, γνωρίζεται ότι μεταξύ των γενικών μέτρων εξοικονομήσεως πόρων που θα
διατεθούν για την χρονίζουσα εκκρεμότητα αποκτήσεως
μόνιμης στέγης, έχουν αποφασισθεί και κάποια ειδικά και
άμεσα μέτρα όπως η αλλαγή συχνότητας εκδόσεως της
εφημερίδας, η περιστολή δαπανών από ευχετήριες επιστολές ονομαστικών εορτών, ακόμα και περικοπές εκδηλώσεων σε συνδυασμό με την ασθένεια COVID-19. Ήδη,
δεν εκδόθηκε εφημερίδα τον Μάρτιο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο 2021. Εκδόθηκε τον Δεκέμβριο 2021 και ως 2022 η
παρούσα Ιουνίου 2022.
Η εφημερίδα, την οποίαν η Λέσχη εξακολουθούσε να
αποστέλλει μέχρι προ τινός σε αρκετά, πέραν των οικονομικά ενήμερων μελών, αλλά και οι επιστολές αποτελούν
τον κύριο θερμό επικοινωνιακό σύνδεσμο με τα μεγαλύτερα ειδικά σε ηλικία μέλη που δεν έχουν την ευχέρεια χρησιμοποιήσεως των διαδικτυακών διευκολύνσεων άμεσης
ενημέρωσης.
Η ψυχρή λογιστική, ασφαλώς δεν δίνει την «ευχάριστη»
λύση. Εξετάζουμε πάντα τον «οικογενειακό» παράγοντα
στην σχέση Λέσχης-μελών. Δεν υπάρχουν όμως συναισθηματικά περιθώρια όταν διακυβεύεται η ύπαρξη της Λέσχης.
Η Λέσχη επ’ ουδενί λόγω επιθυμεί την διαγραφή μελών
της για οικονομικούς λόγους, αλλά, όπως και σε κάθε
άλλη περίπτωση, είναι υποχρεωμένη να είναι απόλυτα
σύννομη σε κάθε της ενέργεια, χάριν της ιστορίας και του
γοήτρου της.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων επειδή πιστεύουμε ότι θα αντιληφθείτε την σοβαρότητα της καταστάσεως και θα προβείτε στις ενδεδειγμένες ενέργειες.
Με σεβασμό και εκτίμηση, εκ μέρους του ΔΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμότατα τα παρακάτω μέλη μας για την ευγενική προσφορά τους, με τα έναντι εκάστου χρηματικά ποσά για οικονομική ενίσχυση της
Λέσχης, επιπλέον της συνδρομής τους.
(01 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι 30 Νοεμβρίου 2021)
ΧΡΗΜ.
Α/Α
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΟΣΟ
1 Στρατηγός ε.α.
ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
25,00
2
Αντγος ε.α.
ΒΑΡΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
25,00
3
Αντγος ε.α.
ΚΟΡΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
25,00
4
Αντγος ε.α.
ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
25,00
5
Αντγος ε.α.
ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
25,00
6
Ανχος ε.α.
ΝΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26,00
7
Αντγος ε.α.
ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
25,00
8
Αντγος ε.α.
ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
25,00
9
Αντγος ε.α.
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
75,00
10
Υπτγος ε.α.
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
25,00
11
Ταξχος ε.α.
ΤΖΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
75,00
12
Σχης ε.α.
ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
50,00
13
Σχης ε.α.
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
25,00
14
Σχης ε.α.
ΚΑΤΑΚΗΣ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
25,00
15
Σχης ε.α.
ΡΟΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
35,00
16
Σχης ε.α.
ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗΣΕΛΕΥΘ.
25,00
17
Ανχης
ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
45,00
18
Ανχης
ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
25,00
19
Ανχης ε.α.
ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
75,00
20
Τχης ε.α.
ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ ΚΙΜΩΝ
25,00
21
Τχης ε.α.
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
75,00
22
Λγος ε.α.
ΣΥΡΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
75,00
23
Έφ. Υπλγός
ΖΑΡΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
75,00
24
Ανθλγός
ΒΑΡΝΤΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
20,00
25 Εφ. Ανθλγός
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
75,00
26
Κ/Δ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10,00
27
Κ/Δ
ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25,00
28
Κ/Δ
ΖΑΜΠΙΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
50,00
29
Κ/Δ
ΖΕΚΥΡΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
50,00
30
Κ/Δ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
75,00
31
Κύριος
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
50,00
32
Κ/Δ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10,00
33
ΚΔ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
75,00
34
Κυρία
ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
40,00
35
Κυρία
ΜΑΡΚΟΥ ΣΑΠΦΩ
30,00
36
Κυρία
ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ
50,00
37
Κυρία
ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
60,00
38
Κυρία
ΠΑΠΑΔΑΜΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
50,00
39
Κυρία
ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
146,00
40
Κυρία
ΣΟΥΡΑΒΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
166,00
41
Κυρία
ΣΠΥΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ
50,00
42
Κυρία
ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
25,00
43
Κυρία
ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ
25,00
44
Κύριος
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
15.00
(01 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι 31 Μαΐου 2022)
Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Στρατηγός ε.α.
Υπτγος ε.α.
Αντγος ε.α.
Ταξχος ε.α.
Σχης ε.α.
» » ε.α.
Ανχης ε.α.
» » ε.α.
» » ε.α.
» » ε.α.
Τχης ε.α.
» » ε.α.
Εφ. Υπλγος
Κ/Δ Ιατρός
Κυρία
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
Κύριος
»»
Κυρία
»»
»»
Εφ. ΚΔ
Εφ. Τχης Δρ.
Εφ. Λχίας
Ανθστής ε.α.
Εφ. Λγος
ΚΔ

ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΖΑΦΕΙΡ.
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΖΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΡΟΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΡΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΜΠΟΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΑΝΤΑΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ ΚΙΜΩΝ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΑΛΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΕΤΟΥ ΙΛΕΑΝΑ
ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΝΑ-ΣΑΠΦΩ
ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΑΜΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΟΥΡΑΒΛΑ ΒΑΣΙΛ.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
ΠΙΣΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΣΤΡΕΦΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦ.
ΤΖΟΥΒΕΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΥΧΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤ.
ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΧΡΗΜ.
ΠΟΣΟ
15,00
25,00
75,00
25,00
25,00
45,00
50,00
75,00
25,00
35,00
25,00
200,00
525,00
50,00
50,00
30,00
30,00
30,00
50,00
50,00
50,00
170,00
300,00
300,00
50,00
20,00
150,00
25,00
25,00
25,00
50,00
50,00
25,00
25,00
25,00

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΕΣΧΗΣ
ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ
1. Η δημοσίευση της επιστολής αυτής σε συνέχεια της πανομοιότυπης την
οποίαν λάβατε μαζί με την εφημερίδα του Μαρτίου 2020 και την δημοσίευση
τον Δεκέμβριο 2020, Δεκέμβριο 2021 και στο παρόν φύλλο Ιουνίου 2022, καθίσταται επιβεβλημένη στα πλαίσια της ενημερώσεως επί της οικονομικής πολιτικής της Λέσχης και της προσπάθειας για απόκτηση μόνιμης στέγης.
α. Οικονομικά Θέματα-Κεφάλαια- Λειτουργικά Έξοδα:
(1) Προκειμένου να μπορεί η Λέσχη να καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας
της, απαιτείται να διαθέτει αποθεματικό κεφάλαιο, όχι μικρότερο των 1820.000€, εκτός ανάγκης καλύψεως δαπάνης για την μόνιμη στέγαση, για
την οποίαν γίνεται αναφορά παρακάτω.
(2) Τα ετήσια έξοδα λειτουργίας της ανέρχονται περίπου στις 8.000€.
(3) Επί συνόλου περίπου 1.600 εγγεγραμμένων, κατά μέσον όρο 170
μέλη καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους (περίπου 4.250€), με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία, στην τήρηση του αποθεματικού. Η Λέσχη επιβιώνει χάρις στις πέραν των συνδρομών οικονομικές ενισχύσεις από αριθμό μελών μας. Η απροθυμία ή η αδυναμία πληρωμής της συνδρομής και
κατά συνέπεια η έλλειψη πόρων προκαλεί αναστολή δραστηριοτήτων. Η
συνδρομή του 2021/22 κατεβλήθη από 135 μέλη.
β. Θέμα στεγάσεως Λέσχης:
(1) Η Λέσχη επί του παρόντος συστεγάζεται με την Πανελληνία Ένωση
Αναπήρων Πολέμου Αξιωματικών ΠΔ, με την οποίαν έχει υπογραφεί προσύμφωνο αγοραπωλησίας του χώρου μέχρι το 2040.
(2) Επιδιώκεται η πλήρης ιδιοκτησία στέγης.
(3) Ήδη με διαθήκη διατίθεται στην Λέσχη το οίκημα της εκλιπούσης Αικατερίνης-Ναυσικάς Παπαθανασίου, συζύγου του αειμνήστου Στρατηγού
Περικλέους Παπαθανασίου. Είμαστε στη διαδικασία αποδοχής, η οποία
όμως είναι περίπλοκη νομικά.
(4) Το ζήτημα παρουσιάσθηκε στην ΓΣ της 8ης Μαρτίου 2020 και δόθηκε στο ΔΣ η έγκριση ενάρξεως εργασιών αποδοχής.
(5) Συνδρομή των μελών μας:
(α) Η αποδοχή της κληρονομιάς θα έχει κόστος πλέον των 17.000€. Το
μέχρι προ τινός αποθεματικό της Λέσχης, ύψους σχεδόν 18-19.000€, δημιουργήθηκε κυρίως από την προηγούμενη προσπάθεια αποκτήσεως μόνιμης στέγης, με κάποιες εισφορές για αυτό τον σκοπό, αλλά δεν επαρκεί σε
συνδυασμό με τις συνήθεις λειτουργικές και λοιπές ανάγκες.
(β) Ευελπιστούμε ότι όλοι μας θα συναισθανθούμε την ευθύνη μας προς
την Λέσχη και το τι αυτή εκπροσωπεί. Η συνδρομή και μόνο των 1.600 μελών ανέρχεται σε 40.000€.
γ. Άμεση εφαρμογή μέτρων (όπως είχε ήδη προαναγγελθεί):
(1) Μη επιτευχθείσης της αντιστροφής των παραπάνω αρνητικών συνθηκών και με δεδομένη την μικρή ανταπόκριση σε όσα η Λέσχη προσπάθησε να επιτύχει από πλευράς ευαισθητοποιήσεως των τακτικών μελών και
ιδιαίτερα των «αμελών», η Λέσχη θα αναγκαστεί να προβεί (σ.σ. ήδη εφαρμόζονται) σε άμεσες περικοπές λειτουργικών, εθιμοτυπικών και επετειακών
εκδηλώσεων, με κίνδυνο να πληγεί το κύρος και το γόητρό της, όπως παρακάτω:
(α) Αλλαγή της περιοδικότητας εκδόσεως της εφημερίδας.
1/ Ως γνωστόν ήδη λόγω μέτρων εκ της COVID-19 και περιορισμού εκδηλώσεων, δεν εκδόθηκαν εφημερίδες τον Μάρτιο και Ιούνιο 2021.
2/ Με την ίδια πολιτική περί εκδηλώσεων και σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα, δεν εκδόθηκε το φύλλο του Σεπτεμβρίου 2021. Εκδόθηκε
κανονικά τον Δεκέμβριο 2021 και εκδίδεται το παρόν (Ιούνιος 2022).
(β) Διακοπή αποστολής ευχετηρίων επιστολών για τις ονομαστικές εορτές.
(2) Η εφημερίδα, την οποίαν η Λέσχη εξακολουθούσε να αποστέλλει σε
αρκετά, πέραν των οικονομικά ενήμερων μελών, αλλά και οι επιστολές
αποτελούν τον κύριο θερμό επικοινωνιακό σύνδεσμο με τα μεγαλύτερα ειδικά σε ηλικία μέλη που δεν έχουν την ευχέρεια χρησιμοποιήσεως των διαδικτυακών διευκολύνσεων άμεσης ενημέρωσης. Η ψυχρή λογιστική, δεν
δίνει την βέλτιστη «ευχάριστη» λύση. Εξετάζουμε πάντα τον «οικογενειακό»
παράγοντα στην σχέση Λέσχης-μελών. Δεν υπάρχουν όμως συναισθηματικά περιθώρια όταν διακυβεύεται η ύπαρξη της Λέσχης.
δ. Περαιτέρω ενέργειες:
(1) Δημοσίευση επιστολής προς τα «αμελή» μέλη με την ενημέρωση περί
διακοπής της αποστολής της εφημερίδας και ευχών σε περιπτώσεις μακροχρόνιας αποχής και απώλειας επαφής. Η Λέσχη προσπάθησε και παλαιότερα, χωρίς ανταπόκριση, περικόπτοντας την έντυπη επικοινωνία, ενώ ταυτόχρονα διατηρούσε την τηλεφωνική, σε περιπτώσεις 10ετούς αποχής.
(2) Αποστολή επιστολής προς τα ε.α. στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων τα
οποία δεν είναι μέλη της Λέσχης, με κριτήρια την εντοπιότητα, την ηλικία και
την χρονολογία αποστρατείας, για ευαισθητοποίησή τους και ένταξη στην
Λέσχη.
2. Η Λέσχη επιζητεί την συνδρομή των μελών ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση για απόκτηση μόνιμης στέγης.
3. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τα μέλη μας, τακτικά
και ιδιαιτέρως τα επίτιμα, για τη συνεισφορά τους. Η αύξηση του
αποθεματικού της Λέσχης οφείλεται σε αυτή την προσφορά και όχι
στις τακτικές ετήσιες συνδρομές. Η λύση όμως δεν είναι αυτή.
4. Επιζητεί όμως και την κατ’ ελάχιστον τακτική πληρωμή των
συνδρομών όλων μας.
5. Τράπεζα Πειραιώς: IBAN GR 4701719010006901128799019.
6. Στα παραπάνω πλαίσια παρακαλεί για την μέσω των μελών ενημέρωση περί Λέσχης και περί του τι αυτή πρεσβεύει, συγγενών, φίλων και γνωστών, οι οποίοι είτε προέρχονται από τον χώρο μας, είτε είναι συμπαθούντες και έχουν οικονομική επιφάνεια και ευρωστία και είναι σε θέση να ενισχύσουν την Λέσχη. Η προσφορά τους θα γίνει γνωστή, εάν το επιθυμούν
και ενδεχομένως να τους αποφέρει κάποια οφέλη και ίσως μεγαλύτερη
αναγνωρισιμότητα στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων.
Με σεβασμό και εκτίμηση, εκ μέρους του ΔΣ
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ
Ενημέρωση:

Το σχέδιο, ως σύλληψη και υλοποίηση, καθιερώθηκε το
2015 με πρωτοβουλία του Αντιστρατήγου ε.α. κ. Λάζαρη
Νικολάου, τότε Προέδρου του ΔΣ της Λέσχης.
Αποτελεί, για να τεθεί με στρατιωτικούς όρους, το «Δόγμα» της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών.
Αναθεωρείται σε ετήσια βάση και τα βασικά του σημεία
παρουσιάζονται στην ετήσια ΓΣ των μελών μας.
Κρίθηκε σκόπιμο να δημοσιευθεί ένα απόσπασμα στην
εφημερίδα μας για να κοινοποιηθεί ευρύτερα από το περιορισμένο πλαίσιο της ΓΣ.

Προοίμιον:

Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών επιδιώκει να διατηρήσει το πνεύμα και να βελτιώσει το δόγμα των Ειδικών
Δυνάμεων, με αξιοποίηση της γνώσης και εμπειρίας των
παλαιών μελών της, αλλά και με την παρακολούθηση των
σύγχρονων εξελίξεων.

Εισαγωγή:

Η κοινή Μήτρα, το κοινό Λίκνο των Ειδικών Δυνάμεων, το
DNA του Ιερολοχίτη και του Καταδρομέα και ο Πράσινος
Μπερές ως σύμβολο συνυφασμένα με τον Όρκο μας, αποτελούν συστατικά του πατριωτισμού και του αλτρουισμού
που διαμέσου της λειτουργίας της «μικρής εικόνας» της Λέσχης, οδηγούν στην διαμόρφωση της «μεγάλης εικόνας»,
της Πατρίδας μας και του Έθνους.
Μιας Ελλάδας με χαρακτηριστικά γνωρίσματα οικογένειας προς τους Έλληνες, εντός ή εκτός συνόρων περιλαμβάνοντας και τους Έλληνες της διασποράς, φίλης προς
τους συμμάχους της, παράγοντος σταθερότητας και συνεργασίας προς αυτούς με τους οποίους ταυτίζει τα συμφέροντά της, αλλά ισχυρής, επικίνδυνης και όχι απλά
αποτρεπτικά ικανής, για τους εχθρούς της.
Το Σχέδιο Ανάπτυξης επικαιροποιήθηκε για την τριετία 2022-2024.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ:
•	Συμβολή στην βελτίωση του δόγματος των ειδικών δυνάμεων
• Συνεχής προβολή της Λέσχης
• Προσπάθεια για προσέλκυση νέων μελών
• Καταβολή ετήσιας συνδρομής από όλους
• Διατήρηση του ενιαίου πνεύματος ειδικών δυνάμεων.
• Συνεργασία με αναγνωρισμένα Σωματεία Ειδικών Δυνάμεων εσωτερικού και εξωτερικού
• Συνεργασία με τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοικήσεως
• Ορθολογική οικονομική διαχείριση
• Αντικειμενικοί σκοποί τριετίας 2022-2024
α. Βραχυπρόθεσμοι (Εντός του 2022)
(1) Η συνέχιση προβολής της Λέσχης στον ευρύτερο
χώρο των ειδικών δυνάμεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστή και να αποκτήσει μεγαλύτερο κύρος.
(2) Ο εμπλουτισμός της ιστοσελίδας με κατάλληλο περιεχόμενο και η βελτίωση της ποιότητάς της, για την επίτευξη
του παραπάνω στόχου. Παράλληλα, η σταδιακή μετάφραση
στην αγγλική αρχικά των τίτλων των επί μέρους τμημάτων
και η δημοσίευση ορισμένων κειμένων (όπως η ιστορία του
Ιερού Λόχου) σε αγγλική και εν ευθέτω χρόνω στη γαλλική
γλώσσα. Ήδη έγινε προσθήκη του τμήματος αρθρογραφίας,
στο οποίο δημοσιεύονται αυτούσια κυρίως άρθρα μελών
μας, τα οποία συνήθως λόγω μεγέθους δεν μπορούν να δημοσιευθούν στην έντυπη εφημερίδα, στην οποία ενδεχομένως αν μας επιτραπεί δημοσιεύεται σχετικό απόσπασμα, με
αναφορά στην ιστοσελίδα.
(3) Η συνέχιση βελτίωσης της εφημερίδας της Λέσχης, με
την εισαγωγή άρθρων ποιοτικού περιεχομένου.
(4) Η πλήρης αξιοποίηση και εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχει πλέον το Καταστατικό, ειδικά στον τομέα αθλητικο-στρατιωτικών δραστηριοτήτων, με συμμετοχή μελών σε πανελλήνιους και διεθνείς στρατιωτικούς αγώνες.
(5) Η πρόβλεψη για ευρύτερη κοινωνική προσφορά.
(6) Η πλήρης ενεργοποίηση της Τράπεζας αίματος, η
οποία αποτελεί καινοτομία προς κάλυψη ενός μεγάλου κενού σε αυτό το ζήτημα. Ο σκοπός είχε τεθεί στα πλαίσια της
40ης επετείου της Λέσχης.
(7) Η πλήρης ενεργοποίηση του τμήματος ΜελετώνΕρευνών και τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, με διοργάνωση
Σεμιναρίων και διαλέξεων περί ειδικών επιχειρήσεων. Εκ
παραλλήλου, διερεύνηση των αιτίων και σύνταξη μελέτης
για την διστακτικότητα και την εν τέλει πολύ περιορισμένη
εγγραφή στελεχών ως μελών της Λέσχης.
(8) Η συνέχιση της προσπάθειας προσέλκυσης νέων και
νεαρών σε ηλικία μελών.

(9) Η συνέχιση αναζήτησης και εξασφαλίσεως οικονομικών πόρων.
(10) Η καθιέρωση ετήσιου Πανεθνικού Συνεδρίου Σωματείων Ειδικών Δυνάμεων.
(11) Καθιέρωση εκδηλώσεως σε ετήσια βάση στον χώρο
της επιτύμβιας στήλης στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού στο
κεντρικό πάρκο.
(12) Διοργάνωση ημερίδας για την διαχρονική πολεμική
εμπλοκή των μελών μας και ανάδειξη της ιστορικότητας
της Λέσχης.
(13) Εάν εγκριθεί από τους αρμόδιους φορείς:
(α) Από τον Δήμο Αθηναίων αναβαθμισμένες εκδηλώσεις
ιστορικής μνήμης Μυστικού πολέμου και αντιστάσεως κατά
την κατοχή στην Αττική.
(β) Από τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σε
συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής αναβαθμισμένες
εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης των Καταδρομικών Επιχειρήσεων του Ιερού Λόχου στην περιοχή του Αρχιπελάγους.
(14) Ένταξη υπό το ΥΕΘΑ.
(15) Ολοκλήρωση της διαδικασίας σχετικά με το κληροδότημα.
(16) Επέκταση με βάση τις διμερείς και τριμερείς διασυνδέσεις της «αδελφοποιήσεως» με άλλα σωματεία στο εσωτερικό.
(17) Έκδοση ταυτοτήτων μελών νέας μορφής κατά το
πρότυπο της «πιστωτικής κάρτας».
(18) Ενεργοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας επικοινωνίας με δυνατότητες αλληλεπιδράσεως για πραγματοποίηση συνδιασκέψεων, ομιλιών, παρουσιάσεων κλπ.
β. Μεσο-μακροπρόθεσμοι (Διετία 2023-24)
(1) Η περαιτέρω ενθάρρυνση διενέργειας ερευνών και η
εκπόνηση ανάλογων μελετών περί ειδικών επιχειρήσεων.
(2) Η διοργάνωση Σεμιναρίων και Ημερίδων Ειδικών Επιχειρήσεων.
(3) Η διοργάνωση στρατιωτικών αθλητικών αγώνων
στην Ελλάδα, με επιδίωξη την εκπροσώπηση διεθνώς αναγνωρισμένων οργανωτικών επιτροπών στρατιωτικού αθλητισμού και κατ΄ επέκταση μεταφορά και συνδιοργάνωση
δραστηριοτήτων από το εξωτερικό.
(4) Επέκταση με βάση τις διμερείς και τριμερείς διασυνδέσεις «αδελφοποιήσεως» με άλλα σωματεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
(5) Η δημιουργία μιας Πανεθνικής Ένωσης (Συνομοσπονδίας) Ειδικών Δυνάμεων σε παγκόσμιο επίπεδο.
(6) Κατοχύρωση της μόνιμης στέγης.
(7) Ολοκλήρωση τυχόν μη υλοποιηθέντων από το 2022.
• Προβολή της Λέσχης:
(1) Επιδίωξη είναι η μέγιστη προβολή της Λέσχης, με σκοπό την προσέλκυση νέων μελών.
(2) Μέθοδοι Προβολής:
(α) Διαμόρφωση και διατήρηση πλούσιας διεθνούς επιπέδου ιστοσελίδας και αντιστοίχων σελίδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
(β) Εμπλουτισμός και ποιοτική βελτίωση της εφημερίδας.
(γ) Εγγραφή της Λέσχης ως μέλους σε διεθνή fora, τα
οποία έχουν σχέση με το χώρο των ειδικών δυνάμεων και
ειδικών επιχειρήσεων.
(δ) Σύνταξη άρθρων από μέλη της Λέσχης και δημοσίευση σε στρατιωτικό και πολιτικό έντυπο και ηλεκτρονικό
τύπο, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, με αναφορά στην
ιδιότητα του μέλους της Λέσχης.
(ε) Πρόγραμμα τακτικών επισκέψεων σε μονάδες, διοικήσεις και επιτελεία Ειδικών Δυνάμεων/Ειδικού Πολέμου, καθώς και σε σωματεία όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.
(στ) Ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων με συμμετοχή σε εκδηλώσεις, εορτές, τελετές, επετείους που έχουν σχέση με το
ιστορικό παρελθόν, σε συνδυασμό με διοργάνωση εκδρομών προς απομακρυσμένα μέρη.
(ζ) Συνεργασία και αδελφοποίηση με άλλα σωματεία Ειδικών Δυνάμεων, ιδιαίτερα με τα ιστορικά και πολεμικά,
εσωτερικού και εξωτερικού.
(η) Συμμετοχή σε πανελλήνιας εμβέλειας, αλλά και διεθνείς έγκυρους στρατιωτικούς αθλητικούς αγώνες.
(θ) Εγγραφή ως επιτίμων μελών στη Λέσχη προσωπικοτήτων που αγαπούν τις ειδικές δυνάμεις με αντίστοιχη ανακοίνωση σε μέσα ενημέρωσης.
(ι) Οργάνωση διαλέξεων με θέματα σχετικά με τις σύγχρονες ειδικές επιχειρήσεις.
(ια) Ενεργοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας επικοινωνίας με δυνατότητες αλληλεπιδράσεως για πραγματοποίηση
συνδιασκέψεων, ομιλιών, παρουσιάσεων κλπ.
Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
Πρόεδρος ΔΣ Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών

Ο ΙΟΣ
ΤΟΥ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΥ
Ανοιχτή επιστολή του Εφέδρου Καταδρομέα
Δεγγεστίνου Χρήστου προς τον Πρωθυπουργό.
Από τις εξελίξεις στα Ελληνοτουρκικά διαφαίνεται άλλο ένα
θερμό καλοκαίρι, η διάθεση των απέναντι άκρως εχθρική, ενώ
καθημερινά είμαστε αναγκασμένοι να δεχόμαστε και να ανεχόμαστε προσβλητικά και απαξιωτικά σχόλια.
Την αμηχανία της κυβέρνησης δεν μπόρεσαν να την καλύψουν,
ούτε οι προσδοκίες από την επίσκεψη του πρωθυπουργού στην
Αμερική, ενώ ο «εκκωφαντικός» ήχος από το χειροκρότημα στην
ομιλία του πρωθυπουργού στο Αμερικάνικο κογκρέσο, καλύφθηκε από τις μηχανές των Τούρκικων μαχητικών που τόλμησαν να
πετάξουν δυόμιση μίλια από την Αλεξανδρούπολη.
Ο επικίνδυνος εφησυχασμός που προσπαθούν να επιβάλλουν
τα μέλη της κυβέρνησης εξαπλώνεται σαν συστημικός ιός στα έδρανα της βουλής μας, παραθέτοντας τις ελπίδες για ίαση στην
«θεϊκή» παρέμβαση συμμάχων και ετέρων.
Ευτυχώς η μόλυνση περιορίζεται αυστηρά και μόνο στους χώρους της βουλής, καθώς ο συγκεκριμένος ιός τα βρίσκει σκούρα
στα αντισώματα περηφάνειας που έχουν φροντίσει οι πρόγονοι
μας να φυτέψουν με ηρωισμό και εθνικό ανάστημα στο Ελληνικό
DNA.
Το φοβικό σύνδρομο κατά της Τουρκίας είναι ένας μύθος που
τρέφεται από την ανυπαρξία και την ανικανότητα των ολιγοβαρών πολιτικών μας που μεθοδικότητα δίνουν την εντύπωση
στους γείτονες πως η ανεκτικότητά μας δεν έχει όρια και ότι είμαστε έτοιμοι να «προσκυνήσουμε» κάθε επεκτατική και αναθεωρητική πολιτική τους.
Το Ελληνικό πρόβλημα που ίσως αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία, είναι το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών δεν αντιπροσωπεύουν το κοινό αίσθημα. Στα εθνικά ζητήματα δε χωράει η πολιτική και τα συμφέροντα αυτού του τόπου,
δεν μπορούν και δεν πρέπει να χρωματιστούν από τις κομματικές
αποχρώσεις.
Η θέση μας στα εθνικά μας θέματα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη, σταθερή και να συνεχίζεται με σθένος από την κάθε κυβέρνηση που ο λαός της δίνει την τιμή να πράξει τα δέοντα εξασφαλίζοντας κάθε σπιθαμή γης.
Η σοφία του λαού αντιστέκεται στην διάθεση εταίρων και μεγάλων δυνάμεων να εξομαλύνουν την κρίση που στοχευμένα δημιουργεί η Τουρκία και, παρά την μη επιθυμία του λαού για πόλεμο, αυτός δεν παραδίδεται αμαχητί σε ότι φέρει το κουτί της Πανδώρας, έτοιμος ακόμη και για το αυτονόητο σε ένα σενάριο ακραίας αντιπαράθεσης.
Κύριε Πρωθυπουργέ, στους ώμους σας φέρετε την κληρονομιά
και την ιστορία ενός Ηρωικού Έθνους και για αυτόν τον λόγο υποχρεούστε και επιβάλλεται όταν ομιλείτε εξ ονόματος του και
τον αντιπροσωπεύετε να στέκεστε στο ύψος που αρμόζει στον ηγέτη που έχει την τιμή να γοητεύει το παγκόσμιο γίγνεσθαι, χωρίς
να χρειαστεί να κάνει κάτι περισσότερο από το να αναφέρει το
λαό που εκπροσωπεί...
Ο πρωθυπουργός μας θα πρέπει να κολακεύεται περισσότερο
από όλα, από το χειροκρότημα του λαού του.
Εκείνο είναι αληθινό και πέρα από τα όρια της βουλής, χαρίζεται
με αγνότητα και προσήλωση σε αυτόν που πραγματικά το αξίζει.
Μην προσκυνάτε κανέναν, εμείς και στον Θεό όρθιοι μιλάμε.
Μην πουλάτε με ευκολία την προίκα που απλόχερα μας χάρισαν οι Ήρωες του 1821.
Μην καταστρέφετε την Ελλάδα που οραματίστηκαν οι Μακεδονομάχοι.
Σεβαστείτε τα σύνορα που με το αίμα τους στο έπος του 1940
οι στρατιώτες μας τα έκαναν αδιαπραγμάτευτα.
Μην λησμονάτε το θάρρος που επέδειξαν οι μαχητές της ΕΛΔΥΚ και χρησιμοποιήστε το βλέμμα τους, το βλέμμα του Έλληνα
μαχητή που δεν χαμηλώνει ακόμη κι όταν έχει να αντικρίσει τον
βέβαιο θάνατο.
Αισθάνομαι την ανάγκη να γίνω για λίγο ένας από τους συμβούλους σας «εξωτερικός» αν θέλετε, καθώς ζω πέραν της μεμβράνης
που σας εξασφαλίζει το αλάνθαστο και ωραιοποιεί κάθε πίσω βήμα που κάνετε και να μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω χωρίς να
χρειαστεί να κάνετε δημοσκόπηση, την θέση του μέσου Έλληνα.
Είναι σαφές ότι ο λαός αυτός που ξέρει τι σημαίνει πόλεμος, να
μην τον επιθυμεί και αυτό επισφραγίζεται από την δημοκρατική
του εξέλιξη.
Όμως το ποτήρι ξεχείλισε δεν ανεχόμαστε άλλες προσβολές και
περιμένουμε επιτέλους να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων.
Να οριοθετήσετε πραγματικά κόκκινες γραμμές, στην απέλπιδα
προσπάθεια να αποφύγετε κάθε πολεμική σύγκρουση.
Αν οι απέναντι τις περάσουν, απλά ζητήστε μας να κάνουμε το
καθήκον μας και να είστε σίγουρος ότι θα πράξουμε τα δέοντα...
Η μόνη συμμαχία που έχετε είμαστε εμείς, έτοιμοι να προασπιστούμε μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματός μας την Σημαία, όπου κι αν κυματίζει στην επικράτεια.
Έχετε το χρέος να φροντίσετε να κυματίζει πάντα με περηφάνια.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΛΕΣΧΗΣ
Για όσο διάστημα ισχύει η παρούσα κατάσταση μέτρων η λειτουργία των γραφείων με φυσική παρουσία, μέχρι την 29 Ιουνίου και από 02 Σεπτεμβρίου,
θα γίνεται ως εξής:
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 10.00 ΕΩΣ 12.00.
Λόγω των μεταβαλλομένων υγειονομικών συνθηκών θα ενημερώνεσθε ηλεκτρονικά για τον τρόπο λειτουργίας γραφείων κλπ.
Ανακοινώσεις γίνονται επίσης στην σελίδα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/groups/187276824943544/ και την ιστοσελίδα της Λέσχης http://lki.gr/index.html .
• Προς διευκόλυνση των μελών μας:
Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΔΟΣΟΛΗΨΙΕΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
(1) ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΗΣ, ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ -----, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΛΠ).
(2) ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΖΗΤΗΜΑ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ:
(Α) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: gengrammateasleschis@gmail.com
(Β) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ:
1/ ΤΑΜΙΑ: 6947547378,
2/ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: 6974667760,
3/ ΠΡΟΕΔΡΟ: 6932601616.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΣΧΗ,
ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥΣ
ΣΤΟ gengrammateasleschis@gmail.com.
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΗΘΩΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ και ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 - ΙΑΝ 2023
Α/Α Αντικείμενο Εκδήλωσης

Τοποθεσία

Χρόνος

Υπεύθυνος Εκδήλωσης

Παρατηρήσεις (*)

2022
1 α Εκδηλώσεις για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη

Ιούλιος

Κυπριακή Πρεσβεία

Ενημέρωση μελών-φίλων.

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

Ιούλιος

Κυπριακή Πρεσβεία

Όπως παραπάνω.

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

Ιούλιος

Λέσχη ή Δήμος Παπάγου

Όπως παραπάνω.

1 δ Επιμνημόσυνη δέηση πεσόντων ΚΔ της Α’ ΜΚ
στην Κύπρο

Ιούλιος

ΓΕΣ

Εφ’ όσον υπάρχουν θέσεις σε Α/Φ ΠΑ.

Στρατόπεδο Μάλεμε (Κρήτης) ή Καλάθου (Ρόδου)

2

Μνημόσυνο πεσόντων Καταδρομέων στις επιχει- Ηρώον Γράμμου ή Βίτσι εναλλάξ.
ρήσεις Γράμμου-Βίτσι 1947-1949

Τελευταία Κυριακή Αυγούστου

ΕΑΑΣ
Τοπικό Παράρτημα ΕΑΑΣ

Δηλώσεις συμμετοχής προς ΕΑΑΣ

3

Μνημόσυνο Χριστόδουλου Τσιγάντε

1ο 15ήμερο Οκτωβρίου

Λέσχη
ΓΕΣ ή ΔΕΠ

Αναλόγως διαταγών ΓΕΕΘΑ

4

Απελευθέρωση Αθηνών

12 Οκτωβρίου

Περιφέρεια
Δήμος

5

Επέτειος 28ης Οκτωβρίου

28 Οκτωβρίου

Περιφέρεια
Δήμος

6

Μνημόσυνο πεσόντων Βρετανών και αποστολών
της Κοινοπολιτείας στην Ελλάδα

1η Κυριακή Νοεμβρίου

Βρετανική Πρεσβεία

7

Εορτασμός Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων

21 Νοεμβρίου

Περιφέρεια

8

Μνημόσυνο πεσόντων κατά τα Δεκεμβριανά

1ο δεκαήμερο Δεκεμβρίου

ΣΑΠΑΣΑ

Μνημείο Ιερού Λόχου Πεδίον του
Άρεως ή ΔΔΕΕ

Κοιμητήριο Κοινοπολιτείας Παλαιού Φαλήρου

Πρώην Στρδο Μακρυγιάννη

Προσκλήσεις από την πρεσβεία

2023
1

Μάχη Αγ. Βασιλείου Λεωνιδίου

Λεωνίδιο Δήμου
Νότιας Κυνουρίας

Ιανουάριος

Δημοτική Ενότητα Λεωνιδίου

Καταβάλλεται προσπάθεια ομαδικής κινήσεως με λεωφορείο.

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

Εξαρτάται από την αποδοχή της προτάσεως ΛΚΙ (συνδιοργάνωση).

3

Συνεστίαση - Κοπή Βασιλόπιτας

Αναλόγως επικρατουσών συνθηκών Ιανουάριος ή Φεβρουάριος

Λέσχη

Ενημέρωση μελών-φίλων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
• Όλες οι εκδηλώσεις αναφέρονται ενδεικτικά, υπό την πολιτική των 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.
• Οι εκδηλώσεις που οργανώνονται από την Περιφέρεια Αττικής ή/και τον Δήμο Αθηναίων κατά κανόνα περιλαμβάνουν δραστηριότητες σε Ιερό Βράχο Ακροπόλεως – Μητροπολιτικό Ναό - Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη.
• Λεπτομερή ενημερωτικά θα αποστέλλονται μόλις εκδίδονται ή οι διοργανωτές ενημερώνουν την Λέσχη.

