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Ακολουθούν καριέρα δημοσίου υπαλλήλου οι αξιωματικοί των Σωμάτων; 

 

Η αγαπητή εφημερίδα «Εστία», στην αντιπολιτευτική της προσπάθεια,  συνα-

γωνίζεται καθημερινά τον κακό εαυτό της και μάλιστα με απόλυτη επιτυχία! 

Μετά από την πρωτοσέλιδη «διάκριση μεταξύ Λέσβου και Μυτιλήνης», προχώ-

ρησε σε πρωτοσέλιδο απαξιωτικό τίτλο για τους αξιωματικούς των Σωμάτων 

της ΣΣΕ. 

 

Αγαπητοί φίλοι, η πτέρυγα Σωμάτων της ΣΣΕ, αποδίδει στον Στρατό Ξηράς 

αξιωματικούς στα Σώματα «Εφοδιασμού Μεταφορών» (ΣΕΜ), «Τεχνικού» και 

«Υλικού Πολέμου» (ΣΥΠ). 

Υπάρχει σώφρων αξιωματικός ή πολίτης, που θεωρεί τους συναδέλφους των 

υπόψη Σωμάτων, δημοσίους υπαλλήλους; 

Θα ξεκινήσω από το γεγονός ότι όλοι οι συνάδελφοι αυτών των Σωμάτων υπη-

ρετούν σε Μονάδες Εκστρατείας, όπως και οι των Όπλων. 

Θα αναφέρω μερικά ενδεικτικά παραδείγματα έργου των αξιωματικών Σωμά-

των: 
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• Οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του Τεχνικού Σώματος, εξασφαλίζουν 

την διαθεσιμότητα των ελικοπτέρων που χρησιμοποιούνται σε αποστο-

λές πυρόσβεσης, μια που έχουμε πρόσφατα τα θλιβερά γεγονότα από 

τις φωτιές. Οι ίδιοι πέτυχαν μαζί με το εξαίρετο πολιτικό προσωπικό την 

διασκευή των «πυροσβεστικών αρμάτων», που όλοι θαυμάσαμε στις 

πρόσφατες φωτιές. 

• Οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του ΣΕΜ, ακόμα και στις αντίξοες συν-

θήκες των επιχειρήσεων, εξασφαλίζουν με επίπονη εργασία στο πεδίο, 

την αρτοποίηση για το σύνολο του προσωπικού. Έχουν μοιράσει πολλοί 

δημόσιοι υπάλληλοι ζεστό ψωμί σε άσκηση στις 01:30 το πρωί; Έχουν 

μεταφέρει πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι καύσιμα με βαρέα οχήματα σε δύ-

σβατα χιονισμένα δρομολόγια, ώστε να εξασφαλίσουν την κίνηση των 

μονάδων των Όπλων; Είναι δημόσιοι υπάλληλοι οι αξιωματικοί και υπα-

ξιωματικοί του Τάγματος Εναερίου Ανεφοδιασμού (ΤΕΝΕΦ); 

• Οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του ΣΥΠ εξασφαλίζουν την ομαλή ροή 

και προώθηση υλικού, ανταλλακτικών κ.λπ στις Μονάδες, όπου κι αν 

βρίσκονται αυτές. 

Η ατυχής διάκριση Όπλων – Σωμάτων αφορά καθαρά την εσωτερική λειτουργία 

και μόνο του Στρατού και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί διάκριση μεταξύ 

δημοσίων υπαλλήλων και μη. Περαιτέρω ανάλυση και σχολιασμός εκφεύγει του 

σκοπού του παρόντος. 

Ο επίτιμος Α/ΓΕΕΘΑ Μιχαήλ Κωσταράκος, τιμώντας τους αξιωματικούς Σωμά-

των, επέλεξε αξιωματικό του ΣΕΜ και μάλιστα κυρία, ως μια εκ των υπασπι-

στών του. 

Ο νυν ΥΦΕΘΑ Αλκιβιάδης Στεφανής, ως Α/ΓΕΣ, τιμώντας και ο ίδιος τους αξιω-

ματικούς Σωμάτων, επέλεξε αξιωματικό Σωμάτων ως ένα εκ των υπασπιστών 

του. 

 

Θα επισημάνω τέλος ότι οι θέσεις των Σωμάτων δεν καλύφθηκαν δια μαγείας. 

Ο πρώτος των Σωμάτων πέρασε με 18.846 μόρια και ο τελευταίος με 16.335. 

Αντίθετα, ο πρώτος των Όπλων πέρασε με 18.762 μόρια και ο τελευταίος με 

14.022. 
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Κι επειδή πολύς λόγος γίνεται για την ΕΒΕ, αντίστοιχες προβλέψεις υπήρχαν 

πάντοτε στις στρατιωτικές σχολές. Διαμαρτυρόμαστε επειδή λόγω της ΕΒΕ κά-

ποιοι δεν πραγματοποίησαν το όνειρό τους, αλλά παραβλέπουμε ότι και κά-

ποιοι άλλοι δεν πραγματοποίησαν το όνειρό τους, αν και με υψηλή βαθμολογία, 

είτε γιατί «δεν πέρασαν τις ελάχιστες απαιτούμενες αθλητικές επιδόσεις», είτε 

γιατί «πέρασαν το μέγιστο επιτρεπόμενο για το ύψος τους βάρος», κ.λπ.  

Εν πάσει περιπτώσει, τα όνειρα καλύπτονται 

με αγώνα και προσπάθεια.  

Οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν είναι Φιλανθρωπικό 

Ίδρυμα. Επισημαίνουμε δε ότι οι εισερχόμενοι 

στα Όπλα, θα αποτελέσουν μετά από μια 30ε-

τία, την ηγεσία του Στρατού Ξηράς, πιθανώς 

δε και του ΓΕΕΘΑ. 

Θα προτιμούσα να αφήσουν λοιπόν οι δημο-

σιογράφοι της «Εστίας» τα του Στρατού στον 

Στρατό. Προέχει να μάθουν πρώτα ότι δεν υ-

πάρχει διαφορά μεταξύ Λέσβου και Μυτιλήνης 

και μετά ας ασχοληθούν με τις τυχόν διαφορές 

Όπλων – Σωμάτων, ψάχνοντας στο μεταξύ 

άλλον τρόπο, πιο εποικοδομητικό, για να κά-

νουν αντιπολίτευση. 

 


