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“ Θαρσείν χρή ταχ' αύριον έσετ΄ άμεινον...”  

Μια φράση που, κατά τον Όμηρο, η Θεά Αθηνά προέτρεψε τον Οδυσσέα να πει ώστε να εμψυχώσει  
του Έλληνες που είχαν απογοητευθεί από την μέχρι τότε έκβαση της προσπάθειας κατάληψης  
της Τροίας. 
 
Μια φράση, που το νόημά της στην Ελλάδα του 2013 παραμένει περισσότερο επίκαιρο από κάθε άλλη  
φορά. “Να έχετε θάρρος, τα πράγματα θα είναι καλύτερα αύριο”, σε ελεύθερη μετάφραση.  Αυτό ζήτησε  
η Θεά από τους Έλληνες. Και ο σύλλογος μας, ακολουθώντας αυτή την προτροπή, δημιουργήθηκε από  
ανθρώπους που, ατενίζουν το μέλλον με θάρρος και ελπίζουν σε ένα καλύτερο αύριο για όλους τους  
Έλληνες αδιακρίτως. Και αυτό θα γίνει, ξεπερνώντας βιώματα και στεγανά του παρελθόντος, τα οποία  
αποτελούν εμπόδια, στο μέλλον που όλοι ονειρευόμαστε για τον τόπο μας. Ανήκουμε όλοι στη μεγάλη  
οικογένεια των Ειδικών Δυνάμεων, και ιδιαίτερα, στους Έλληνες Πεζοναύτες. Άξιους συνεχιστές των Αργοναυτών.  
 

Τιμούμε με ευθύνη την παράδοση των Ελλήνων Πεζοναυτών στην υπεράσπιση των Ηθών αλλά και της 
Ιστορικής πορείας του Γένους μας, σεβόμενοι πάνω απ’ όλα τη Δημοκρατία, την Ομοψυχία και την 
Ενότητα αποκηρύσσοντας τις όποιες  πρακτικές που στο παρελθόν δίχασαν αλλά και παρέσυραν την 
Πατρίδα μας στο χάος. Έχουμε πλήρη επίγνωση  και αντιμετωπίζουμε με ρεαλισμό το γεγονός του ότι, 
βρισκόμαστε μπροστά σε πρωτόγνωρες και κοσμογονικές εξελίξεις που επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, τη 
χώρα μας ευτελίζοντας αρκετές φορές μάλιστα αξίες όπως Τιμή, Ειλικρίνεια, Αλήθεια. Γεγονότα τα οποία, 
θεωρούμε πως, θα μπορέσουμε να τα ξεπεράσουμε, μόνο ενωμένοι και με πλήρη εθνική συνείδηση 
ανεξαρτήτως πολιτικής ή κοινωνικής καταβολής.  

 
Η βάση του Συλλόγου στηρίζεται σε αξίες όπως, ανιδιοτελής προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο, πίστη 
στους Νόμους και το Σύνταγμα, αμοιβαίο σεβασμός, ενότητα αλλά και ισότητα, αλληλεγγύη, 
συντροφικότητα και ομοψυχία όπως επίσης και στην ελπίδα πως θα είμαστε εδώ για καιρό πάντα έτοιμοι 
να προσφέρουμε όπου μας χρειάζονται αποδεικνύοντας κάθε μέρα το ευγενές των Σκοπών μας. 

 
Σε προσωπικό επίπεδο θα ήθελα να καλωσορίσω όλους τους Πεζοναύτες που εντάχθηκαν στον ΣΕΕΠ και 
να αναγνωρίσω την τιμή που έκαναν, προς το πρόσωπο μου να με ορίσουν αρχισυντάκτη αυτής της πολύ 
ωραίας προσπάθειας , του περιοδικού “Αργώ”. Δεσμεύομαι πως θα κάνω ότι είναι δυνατό ώστε να 
καταστώ Άξιος του εν λόγω σκοπού μέσα στα όρια που όλοι μαζί θα θεσπίσουμε. 

Με τιμή, 
 

Γεώργιος Η. Λουκάς  



Στο παρόν τεύχος συνεργάστηκαν  
Κείμενα 
Αθανασούλης Χρήστος  
Δαμιανίδης Αλέξανδρος  
Μακανίκας Γιάννης 
Νάζος Ρένος  
Νάκας Γιάννης 
Σίμος Θωμάς  
Φωτογραφία  
Στεργιόπουλος Σπύρος  
Χατζηευαγγέλου Μαναλής Νίκος 
 

Αρχισυντάκτης / Σύμβουλος έκδοσης 
Λουκάς Γιώργος 

Επικοινωνία seep012@gmail.com 

Φωτογραφία Εξώφυλλου (Onalert.gr) 
www.hellenicmarines.com WEB: 

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία 
διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας 
απαγορευτικής των προσβολών της.  
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική 
μερική ή περιληπτική κατά περικοπή ή διασκευή  
απόδοση του περιεχομένου του εντύπου με 
οποιονδήποτε τρόπο χρήσης ηλεκτρονικό ,φωτοτυπικό, 
ηχογράφησης ή άλλον χωρίς προηγούμενη γραπτή 
άδεια του Συλλόγου, σύμφωνα με τον Νόμο 2121/1993 
και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν και στην 
Ευρώπη 
 
Χειρόγραφα και φωτογραφίες που στέλνονται για 
δημοσίευση δεν επιστρέφονται , ανεξάρτητα από το αν 
θα δημοσιευτούν ή όχι. Οι όροι και οι προϋποθέσεις 
της αποστολής δημοσιεύσεων αναφέρονται ρητά στην 
ιστοσελίδα του Συλλόγου. Το περιοδικό διατηρεί το 
δικαίωμα περικοπής μακροσκελών επιστολών υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν θα αλλοιώνεται το νόημα τους. Η 
άποψη των συντακτών δεν είναι απαραίτητα άποψη 
του  Περιοδικού, του Συλλόγου ή του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Συλλόγου.  

Copyright Περιοδικό «Αργώ».  
Σύλλογος Ελλήνων Εφέδρων Πεζοναυτών 

Επίσκεψη στο 
Α/Γ Λέσβος 

Συνέντευξη Λοχίας  
Α. Ελευθεριάδης (USMC) 
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Ταρίδες: τα πρώτα 
αποβατικά σκάφη της 
Ιστορίας 
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Από καιρό είχαμε προγραμματίσει να επισκεφτούμε ένα 
από τα βασικά μέσα μεταφοράς των πεζοναυτών στην 

θάλασσα, το αρματαγωγό. Πολλοί από εμάς θυμήθηκαν 
ταξίδια σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού 
αλλά το βασικότερο ήταν η πρώτη γνωριμία των παιδιών 
με πλοία τέτοιου τύπου.  Η χαρά, ο θαυμασμός αλλά και 
το δέος λόγω του μεγέθους των πλοίων αποτυπώθηκαν 

στα πρόσωπα τους από τα πρώτα, κιόλας λεπτά της 
επίσκεψης.  

 

Για να απαντήσουμε , ποιος είναι ο Σύλλογος  μας , το πιο εύκολα για μας θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε τους ορισμούς που δίνει ένα λεξικού  

της νεοελληνικής  γλώσσας  
 

Ότι, δηλαδή, είμαστε μια ένωση που συστάθηκε, βάσει καταστατικού με έδρα την Αθήνα, από πολίτες οι οποίοι αφού εκπλήρωσαν την ενεργό  

στρατιωτική τους υπηρεσία σε σχηματισμούς Πεζοναυτών (ανδρών των ειδικών δυνάμεων του στρατού ξηράς ειδικά εκπαιδευμένων για την  

διεξαγωγή αποβατικών επιχειρήσεων, την εξουδετέρωση προγεφυρωμάτων κοντά στις ακτές, όπως επίσης και για την άμυνα και ασφάλεια των ακτών,  

των λιμανιών και άλλων παράκτιων στόχων), και ανήκουν πλέον σε μία από τις εφεδρικές κλάσεις, οργανώθηκαν καταστατικά με σκοπό την αναβίωση των χρόνων 

τους στο στρατό.  Η  παραπάνω απάντηση είναι ιδιαίτερα κοινότυπη, ρηχή αλλά  και “λίγη”, αφού η εικόνα που δίνει για  την κοινότητα μας αδυνατεί να συλλάβει 

το νόημα ύπαρξης του συλλόγου αλλά και των δεσμών μεταξύ των μελών του.  
 

Αυτό είναι βέβαια λογικό μιας και, όπως στις Ειδικές Δυνάμεις (αναπόσπαστο κομμάτι των οποίων είναι και οι πεζοναύτες)  έτσι  και σε αυτή την κοινότητα τα μέλη 

ανήκουν σε ένα σύστημα αξιών και συλλογικής συνείδησης το οποίο περιλαμβάνει όχι μόνο την πειθαρχία και τον σεβασμό τους στον όρκο που έδωσαν ως ένστολοι 

και τον οποίο είναι υποχρέωση τους ως έφεδροι να είναι έτοιμοι να τηρήσουν όποτε η επίσημη πολιτεία τους το ζητήσει εναντίων οποιασδήποτε εξωτερικής απειλής,  

αλλά και την συντροφικότητα και την αλληλεγγύη των μελών στα πλαίσια μιας δεύτερης οικογένειας – εξ’ ίσου όμως, σημαντικής  με την πρώτη τους οικογένεια.  
 

Επιγραμματικά, μια κοινότητα “ομοίων”, (και όχι ίσων, όπως λανθασμένα διατυπώνεται αρκετές φορές) όπου όλοι ασχολούνται, πρωτίστως με το “εμείς” και 

δευτερευόντως με το “εγώ”   
 

Σε αντίθεση με τις γενικότερες αντιλήψεις του κοινού περί συλλόγων εφέδρων, ο σύλλογος αυτός απέχει πολύ από το θεσμικό όργανο που θα λειτουργήσει ως όχημα 

για να βοηθήσει τα μέλη του να παραστήσουν για μια ακόμα φορά τους στρατιωτικούς, μόνο, και εστιάζει στο να χρησιμοποιήσει τις παραπάνω αρχές ώστε να 

ξαναδημιουργήσει την παλαιά κοινότητα που όλα τα μέλη κάποτε ανήκαν. Αυτή της οικογένειας των Ελλήνων Πεζοναυτών. 
 

Και δεν σταματάμε εκεί.  
 

Οι στόχοι, πάνω στους οποίους ο Σύλλογος μας έχει στηρίξει την ίδια του την ύπαρξη (δηλαδή, η διαφύλαξη και η προώθηση της ευρύτερης ελληνικής στρατιωτικής 

ιστορίας και της ιστορίας των πεζοναυτών, όπως επίσης η προώθηση όλων αυτών των αρχών της αλληλεγγύης της συντροφικότητας όχι μόνο μεταξύ των μελών 

αλλά και προς το κοινωνικό σύνολο, και τέλος, η θέση του ως ενεργός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ πολιτών, μονίμων στελεχών και εφέδρων), όλοι αυτοί οι στόχοι 

και τα αποτελέσματα που επιδιώκουμε μας κάνουν να αποζητούμε την τελειότητα σε ότι και αν δημιουργούμε. Και η προσπάθεια μας αυτή είναι ένας από τους 

σημαντικότερους παράγοντες για την ενίσχυση του αισθήματος υπερηφάνειας των μελών της κοινότητας μας.  
 

Και πάνω σε αυτό παλεύουμε όλοι ομαδικά.  
 

Καλωσορίζουμε όλους, όσοι αισθάνονται το ίδιο με μας να έρθουν και να μας γνωρίσουν.  
 

Το ΔΣ του Συλλόγου 

Ο Σύλλογος μας  



Γοργοπόταμος 19- 21 Απριλίου 2013 
 
Διήμερη πορεία μετά φόρτου, αναπαράστασης του δρομολογίου της επιχείρησης 
Σκοπός μας είναι να ξαναπατήσουμε τα μονοπάτια της επιχείρησης ανά ομάδες των 
τεσσάρων ατόμων (όπως ήταν και οι ομάδες της επιχείρησης Harling). 
Μέγιστος αριθμός συμμετοχής για φέτος θα είναι οι 10 ομάδες. 
 
Περιγραφή – Πρόγραμμα εκδήλωσης 
Σημείο συνάντησης και αφετηρία θα είναι το χωριό Καρούτες στο οποίο όσοι θέλουν θα 
στρατοπεδεύσουν από το βράδυ της Παρασκευής 19 Απριλίου. Στο σημείο θα γίνει η πρώτη 
ενημέρωση για την αποστολή, παρουσίαση της Ιστορίας και της σημασίας της αποστολής 
αλλά και προβολή ντοκιμαντέρ. 
 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1ης Ημέρας –Σάββατο 20 Απριλίου 2013 (Νεκροταφείο Χ. Καρούτες , Διάσχιση 
Γκιώνας, σπηλιά της Στρώμης)  
Η διαδρομή είναι διάρκειας περίπου 10-12 ωρών και οι ομάδες θα κληθούν να καλύψουν μια 
απόσταση περίπου 40 χλμ. για να καταλήξουν στη σπηλιά της Στρώμνης η οποία είναι και το 
σημείο όπου οργανώθηκε η αποστολή. 
Σημείο υποχρεωτικής διάβασης για όλες τις ομάδες θα βρίσκεται στο ΣΤΕΚ που θα 
δημιουργηθεί μεταξύ Γκιώνας και Πλατυβούνας. Η διανυκτέρευση θα γίνει μερικά 
χιλιόμετρα κάτω από την σπηλιά σε ένα πλάτωμα με πηγή. 
 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2ης Ημέρας –Κυριακή 21 Απριλίου 2013 (Πλατώ Διανυκτέρευσης Χωριό 
Στρωμνης , διάσχιση Οίτης , Γέφυρα Γοργοποτάμου )  
Η διαδρομή είναι και πάλι διάρκειας περίπου 10-12 ωρών και οι ομάδες θα κληθούν να 
καλύψουν επίσης μια απόσταση περίπου 40 χλμ. για να καταλήξουν στη Γέφυρα του 
Γοργοποτάμου η οποία θα είναι και ο τελικός μας προορισμός στην οποία θα 
προγραμματιστεί μια σεμνή εκδήλωση λήξης της εκδήλωσης, όπως αρμόζει στο τοπία και την 
ιστορία του. 
Σημείο υποχρεωτικής διέλευσης όλων των ομάδων θα είναι το ΣΤΕΚ στη θέση «Πυρά 
Ηρακλέους». 
 
Οι συμμετέχοντες να υπολογίζουν ότι θα διανυκτερεύσουν σε δικά τους ατομικά αντίσκηνα η 
ανά ζευγάρι και το φαγητό θα είναι με ατομική ευθύνη. 
 
Λεπτομέρειες για την συμμετοχή αλλά και πληροφορίες για την ιστορία της επιχείρησης 
θα ακολουθήσουν μέσα  στην σελίδα του Συλλόγου  καθ ‘ όλη τη διάρκεια μέχρι και την 
ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας. 
Για οποιοδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στέλνοντας μήνυμα στο mail 
του Συλλόγου seep012@gmail.com 

       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1ου Εξαμήνου 2013
* 

•Επίσκεψη σε μονάδα πεζοναυτών ( Οι μικροί Αργοναύτες γνωρίζουν τους 
μεγάλους) 
 
•Ημερίδα ναυτικής παράδοσης (Ιστορική Εξέλιξη Ελληνικής Ναυπηγικής – Η 
ανάγκη ιστορικής έρευνας – Προκλήσεις για το Σύγχρονο Ναυτικό) 
 
•Επίσκεψη σε μονάδα ελικοπτέρων για μικρούς και μεγάλους 
 
•Ξενάγηση στον Ναύσταθμο  
 

* ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
Ο Σύλλογος , οποιαδήποτε στιγμή διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το πρόγραμμα  εκδηλώσεων  
(τροποποιώντας ημερομηνίες ή καταργώντας εκδηλώσεις αναλόγως των  
Αδειών που απαιτούνται, των καιρικών συνθηκών αλλά και οποιωνδήποτε παραγόντων που ενδέχεται 
να επηρεάσουν στο ελάχιστο την  ασφάλεια των συμμετεχόντων    
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