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Εισαγωγή 

21 Νοεμβρίου˙ Ημέρα θεομητορικής εορτής τα Εισόδια της Θεο-

τόκου και των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας. Τελευταία, αυτή η 

ημέρα, η 21η Νοεμβρίου, καθορίστηκε και ως ημέρα τιμής των βετερά-

νων των πολέμων και των αποστράτων αξιωματικών.  

 

Περιγραφή 

Ο καθορισμός από την Πολιτεία αποκλειστικής και συγκεκριμένης 

ημέρας εορτής και τιμής των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων καταδει-

κνύει και επισημαίνει την ξεχωριστή και ιδιαίτερη σημασία και εμπιστο-

σύνη προς αυτές και ιδιαίτερα προς τα στελέχη της.  

Αποδέχεται έμμεσα, ότι οι αξιωματικοί δεν είναι δημόσιοι υπάλλη-

λοι, δεν ασκούν επάγγελμα, αλλά λειτούργημα, το οποίο είναι αξίωμα, 

διαβιώνουν σε ειδικό καθεστώς και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με-

γέθους θυσίας ζωής. Η Πολιτεία από τον δημόσιο υπάλληλο ζητάει να 

προσφέρει την εργασία του, ενώ από τον αξιωματικό ζητάει να προ-

σφέρει όχι μόνον την εργασία του, αλλά και τη ζωή του.  

Η ξεχωριστή εμπιστοσύνη και σημασία αποδεικνύεται από την ι-

διαίτερη μεταχείριση, την οποία διαχρονικά επεφύλαξαν προς τα στελέ-

χη των Ενόπλων Δυνάμεων, τόσον ο συνταγματικός όσον και ο κοινο-

βουλευτικός νομοθέτης και θεμελιώνεται στην αναγνώριση της σημασί-

ας της εθνικής αποστολής τους, των αυξημένων υπηρεσιακών υποχρε-

ώσεων, των ειδικών συνθηκών εργασίας και διαβίωσης και των αυξημέ-

νων κινδύνων για τη ζωή τους και την σωματική τους ακεραιότητα.  

Οι Βετεράνοι των πολέμων, έμπειροι και δοκιμασμένης ικανότη-

τας παλαιοί στρατιωτικοί, οι οποίοι σταδιακά φεύγουν από τη ζωή, είναι 
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αυτοί, οι οποίοι πέρασαν τα περισσότερα χρόνια της στρατιωτικής τους 

υπηρεσίας στη σκηνή και στο χαράκωμα, με το κράνος στο κεφάλι και 

το δάκτυλο στη σκανδάλη, πολέμησαν και διατήρησαν την ελευθερία, 

την ανεξαρτησία και την δημοκρατία της Πατρίδας μας και συνεπώς ορ-

θά η Πολιτεία αναγνωρίζει και τιμά την εθνική τους προσφορά.  

Οι Απόστρατοι Αξιωματικοί διαθέτουν δημιουργική ορμή, ασίγα-

στο πάθος και ένα ολοζώντανο υπαρξιακό όραμα για προσφορά. Πα-

ραμένουν και είναι ζωντανά κύτταρα της κοινωνίας. Έχουν υποχρέωση 

να μην παραμένουν αδρανείς μπροστά στις κοινωνικές εξελίξεις και στις 

εθνικές προσπάθειες της Πολιτείας. Είναι σκεπτόμενοι άνθρωποι, οι 

οποίοι ενδιαφέρονται, αγωνιούν, μάχονται, ενεργούν για τη βελτίωση 

της κοινωνικής μας θέσης, την υπεράσπιση των δίκαιων αιτημάτων, την 

διατήρηση, καλλιέργεια και προώθηση των σταθερών αξιών. Προβλη-

ματίζονται, για το παρόν και το μέλλον της Ελλάδας και δηλώνουν πα-

ρόντες και διάθεση προσφοράς για την ευημερία της Πατρίδας μας. 

Πολλοί οι επιστήμονες απόστρατοι αξιωματικοί, τους οποίους η Πολιτεία 

αδικεί και αποφεύγει να χρησιμοποιήσει.  

 

Η Ενιαία Ημέρα Εορτής και Τιμής 

Ο καθορισμός της 21ης Νοεμβρίου ως κοινής ημέρας εορτής και 

τιμής των Ενόπλων Δυνάμεων και των στελεχών τους, σε ενέργεια και 

αποστρατεία, σφυρηλατεί και ενισχύει την πανστρατιωτική αλληλεγγύη 

και ενότητα και ότι οι απόστρατοι δεν έχουμε αποστερηθεί της στρατιω-

τικής ιδιότητας. Αποτελεί απόδειξη ότι όλοι μας είμαστε ισότιμα μέλη της 

μιας μεγάλης και ενιαίας οικογένειας και κοινωνικής τάξης, αυτής των 

στρατιωτικών, και ότι ανήκουμε σε μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή κατηγο-

ρία δημοσίων λειτουργών.  

Η ιδιαιτερότητα της κατηγορίας των αξιωματικών καθιερώθηκε και 

διατηρήθηκε σε όλα τα Συντάγματα της Πατρίδας μας {1927, 1952, 

1975} με συνέπεια και η ιδιαίτερη μισθολογική και συνταξιοδοτική μετα-

χείρισή τους επί ενάμιση και πλέον αιώνα {1852 – 2016}.  

 

Επίμετρο 

Η Παναγία, η μητέρα και προστάτιδα των Ελλήνων χριστιανών, 

σκέπει, γνωρίζει, αρωγεί και δεσπόζει των Ενόπλων Δυνάμεων, πάνω 
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από κάθε τι ανθρώπινο, φλέγεται να βοηθάει και να σώζει τον φιλόχρι-

στο στρατό μας.  

Η εορτή των Ενόπλων Δυνάμεων μας φέρει στη μνήμη μας ηρωι-

σμούς του παρελθόντος και μας ενισχύει το εθνικό φρόνημα, την εθνική 

συνείδηση, την εθνική ομοψυχία και γενικότερα την εθνική μας ταυτότη-

τα.  

Η ημέρα τιμής των βετεράνων, αποστράτων αξιωματικών μας 

θυμίζει ότι χωρίς ελευθερία η ζωή δεν έχει αξία και νόημα.  

Οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν την πλέον αξιόπιστη εγγύηση 

της εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας 

της Πατρίδας μας. Προσηλωμένες πάντοτε και σταθερά στις αξίες της 

ειρήνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και των ελληνοχριστιανικών 

αρχών και πιστές στο καθήκον και την αποστολή τους προασπίζονται 

με αυταπάρνηση και σήμερα, στην ειρηνική περίοδο, την εθνική μας κυ-

ριαρχία και αποτελούν παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην 

περιοχή των Βαλκανίων.  

Ζήτω οι Ένοπλες Δυνάμεις.  

Θεσσαλονίκη, 21 Νοεμβρίου 2021 

 


