
 

 

 

    Θεσσαλονίκη, Ιαν 2019 

 

ΠΡΟΣ:       Όλα τα μέλη του Συνδέσμου Καταδρομέων & Ιερολοχιτών Μακεδονίας  

  

 
ΘΕΜΑ:   Ανοικτή Επιστολή – Έκκληση – Πρόσκληση προς όλα τα Μέλη και μη του 

Συνδέσμου Καταδρομέων & Ιερολοχιτών  

  

1. Σεβαστοί Στρατηγοί, αγαπητοί συνάδελφοι ε.α., έφεδροι Αξιωματικοί και 

καταδρομείς μέλη και μη του Συνδέσμου, το ΔΣ του Συνδέσμου, τις πρώτες ημέρες του 

Νέου Έτους 2019, σας απευθύνει εγκάρδιες ευχές, κάνοντας παράλληλα  έκκληση 

συμπαράστασης για την αναβάθμιση του έργου του Συνδέσμου.  

 

2. Την τελευταία περίοδο, λόγω λανθασμένης αντίληψης, παρατηρήθηκε  

έλλειψη ενδιαφέροντος παρουσίας, από μεγάλο αριθμό μελών του Συνδέσμου, στις 

προγραμματισμένες 2 συγκεντρώσεις ανά μήνα, καθώς και σε κάθε είδους κοινωνική, 

πολιτιστική και εκπαιδευτική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να συμμετέχουν συνεχώς 

τα ίδια και τα ίδια μέλη, γεγονός που καταπονεί υπερβολικά τα ενεργά μέλη του 
και αμφισβητεί ευθέως την δυνατότητα λειτουργίας του συνδέσμου. 

 
3. Ο σκοπός ίδρυσης του Συνδέσμου είναι γνωστός σε όλους και ο 

βασικότερος παράγοντας ύπαρξης του, είναι τα ενεργά μέλη του. Όπως γνωρίζετε 

εξάλλου, για να συντηρηθεί και να λειτουργήσει ο σύνδεσμος, δεν αρκεί να υπάρχει σ’ 

αυτόν μεγάλος αριθμός εγγεγραμμένων, αλλά σεβαστός αριθμός ενεργών μελών. 

 

4. Όλοι μας υπηρετήσαμε με τιμή και καμάρι, ο καθένας από το δικό του 

πόστο, και προσφέραμε κόπο, ιδρώτα, πόνο και αίμα στις δυνάμεις καταδρομών της 

πατρίδας μας, πήραμε όμως και πολλά, ηθικές αλλά και υλικές απολαβές, και οι 
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περισσότεροι συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε ακόμη και σήμερα. Θα καταλογιζόταν 

λοιπόν, το λιγότερο έλλειψη ενδιαφέροντος σε κάποιον να μην επιθυμεί καν να είναι 

μέλος του ιστορικού αυτού συνδέσμου, χαρακτηριστική δε έλλειψη ενδιαφέροντος 

σ’ αυτούς που θέλουν να είναι μέλη του χωρίς να εμφανίζονται τουλάχιστον μια φορά 

τον μήνα στις συγκεντρώσεις του συνδέσμου και προπαντός χωρίς να καταβάλλουν 

την ετήσια συνδρομή τους (που σημειωτέο μειώθηκε στα 15 ευρώ ετησίως). Είναι 

γνωστό ότι η κρίση που τα τελευταία χρόνια χτύπησε την πατρίδα μας, έφερε σε δεινή 

θέση και τα μέλη του συνδέσμου, όμως αυτό δεν πρέπει να μας καταβάλλει. 

Τουναντίον  πρέπει να μας ισχυροποιεί περισσότερο και να μας ενώνει προκειμένου 

με την ένωση να ακούγεται ποιο δυνατά η φωνή μας. 

 

5. Η παραπάνω συμπεριφορά των μελών του Συνδέσμου, αποκαρδιώνει τα 

μέλη του ΔΣ του καθώς και τα εναπομείναντα ενεργά μέλη αυτού, σε σημείο να χάνεται 

σιγά σιγά το ενδιαφέρον και από αυτούς, με τελικό αποτέλεσμα τη φθορά και την 

απαξίωση του και την κατά συνέπεια αμφισβήτηση της αναγκαιότητας ύπαρξης του. 

Εμείς λοιπόν, που σε όλη μας τη ζωή είμαστε «μπροστάρηδες», ας δείξουμε με 
τον ίδιο ζήλο, ότι και τώρα οδηγούμε τις εξελίξεις και ας μην αφήσουμε πιθανές 
μικρότητες να μας απομακρύνουν από το σκοπό μας.     
 

 

Δημήτριος Μήττας, Αντιστράτηγος ε.α. 

   Πρόεδρος Συνδέσμου Καταδρομέων 

                         & Ιερολοχιτών Μακεδονίας 

 
 
    

 
 


