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Είναι σε όλους γνωστό πως οι πάσης φύσεως τιμητικές διακρίσεις έχουν ξεχωριστή 
σημασία για τα στελέχη των ΕΔ. Δυστυχώς όμως, οι απονομές ξιφών στους νέους Αξιωματικούς 
(απόφοιτους ΑΣΣΥ) υλοποιούνται από πλευράς της υπηρεσίας με χαρακτηριστική καθυστέρηση 
μετά την παρέλευση αρκετών ετών από τη θεμελίωση του σχετικού δικαιώματος, διότι δεν 
εναρμονίζεται στοιχειωδώς ο χρόνος απονομής με τις φάσεις της σταδιοδρομικής εξέλιξης, όπως 
διαμορφώνονται σήμερα. Κάτι ανάλογο βέβαια ισχύει και για τις ηθικές αμοιβές (απονομές 
μεταλλίων και διαμνημονεύσεων). Το παραπάνω γεγονός συνιστά συστηματική παραγνώριση εκ 
μέρους της Πολιτείας της προσφοράς των στελεχών των ΕΔ, εγείροντας σοβαρά ζητήματα ηθικής 
τάξεως.  

 

Παρά το γεγονός ότι, βάσει του (β) σχετικού, προβλέπεται ρητά η απονομή του ξίφους 
στους Αξιωματικούς προέλευσης από τη ΣΜΥ που προάγονται στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού, 
εντούτοις η προβλεπόμενη διαδικασία δεν υλοποιείται όπως θα έπρεπε σε ετήσια βάση, αλλά 
περιστασιακά κατά την κρίση της υπηρεσίας. Το παραπάνω γεγονός έχει ως συνέπεια, αρκετοί τόσο 
εν ενεργεία (ε.ε), όσο εν αποστρατεία (ε.α) Αξιωματικοί (απόφοιτοι ΑΣΣΥ) να μην έχουν τύχει 
απονομής ξίφους αξιωματικών. Εν’ αντιθέσει με τα ως άνω διαλαμβανόμενα, όσο και αν φαίνεται 
οξύμωρο, απρόσκοπτα πραγματοποιείται κάθε χρόνο η απονομή ξιφών στους νέους Αξιωματικούς 
που αποφοιτούν από τα ΑΣΕΙ (ΣΣΕ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ).   

 

Το ξίφος του Αξιωματικού δεν αποτελεί ένα συνηθισμένο υλικό που χορηγεί η υπηρεσία, 
αλλά αντιπροσωπεύει ύψιστες αξίες, αρχές και ιδανικά. Ιστορικά είναι απόλυτα και άρρηκτα 
συνυφασμένο με τη στρατιωτική τιμή και ανδρεία. Η τελετή απονομής είναι μια μοναδική στιγμή, 
αποτελεί ορόσημο χαραγμένο βαθιά στη μνήμη όλων των Αξιωματικών, ανεξαρτήτως προέλευσης.  
Η αδυναμία απονομής του δικαιούμενου ξίφους, απαξιώνει το έργο και την ιστορική διαδρομή 
όλων των συναδέλφων που εργάστηκαν αδιάκοπα επί 19 και πλέον έτη για να εξελιχθούν στο 
βαθμό του Ανθυπολοχαγού και να ενταχθούν στις τάξεις των Αξιωματικών.  

 
 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
(Σ.Α.Σ.Μ.Υ) 

Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ’ αριθ. 07/27-3-2018 διάταξη 
Εκούσιας δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Τρικάλων, καταχωρημένο στα 
βιβλία σωματείων του αυτού δικαστηρίου με αριθμό μητρώου 1602/2018. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση :  http://www.sasmy.gr 
Ε-mail                                  :  info@sasmy.gr 
Ομάδα Facebook              :  https://web.facebook.com/groups 
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Επίσης, το γεγονός της εύρυθμης απονομής ξιφών σε απόφοιτους συγκεκριμένων 
Παραγωγικών Σχολών (ΑΣΕΙ) συνιστά δυσμενή διακριτική μεταχείριση εις βάρος των Αξιωματικών 
προέλευσης από ΣΜΥ, μιας ιστορικής Σχολής, πολλοί απόφοιτοι της οποίας έχουν πολεμήσει και 
έχουν διακριθεί για τον ηρωισμό τους στα πεδία των μαχών για το ύψιστο ιδανικό της Πατρίδας. 

 
 Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το (α) σχετικό («Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού 
Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων»), η στρατιωτική στολή είναι 
ομοιόμορφο και τυποποιημένο ένδυμα που φέρεται από τους στρατιωτικούς κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους (άρθρο 1). Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι οι στολές των Αξιωματικών που 
συνοδεύονται από ξίφος ανήκουν στις βασικές, είναι σαφές ότι σε άπαντα ανεξαιρέτως τα στελέχη 
των ΕΔ που καταλαμβάνουν το βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων θα πρέπει να 
απονέμονται άμεσα τα δικαιούμενα ξίφη. 
 

Κατόπιν των παραπάνω, είναι επιτακτική η άρση της συγκεκριμένης αδικίας μέσω  
πρόβλεψης, επί πάγιας βάσης, για την εύρυθμη προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού, 
προκειμένου να καλύπτονται πλήρως οι κατ’ έτος διαμορφούμενες ανάγκες. Για την περαιτέρω δε 
τυποποίηση της όλης διαδικασίας, προτείνεται η τροποποίηση του (β) σχετικού ώστε να καθιερωθεί 
συγκεκριμένα η 21η Νοε εκάστου έτους (Ημέρα ΕΔ) ως σταθερό χρονικό ορόσημο διεξαγωγής των 
τελετών απονομής ξιφών στους νεοπροαχθέντες Αξιωματικούς (πλην ΑΣΕΙ). Οι ως άνω τελετές 
κρίνεται απαραίτητο να διοργανώνονται παγίως σε ετήσια βάση, με την αρμόζουσα μεγαλοπρέπεια.      
 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  
 
επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση υφίσταται μια παγιωμένη παθογένεια και η 

συνεχιζόμενη αδιαφορία εκ μέρους της Πολιτείας είναι προδήλως αδικαιολόγητη, παρακαλείσθε 
για την αποκατάσταση της τάξης και την οριστική διευθέτηση του συγκεκριμένου ζητήματος, κατά 
τρόπο δίκαιο, καθόσον αποτελεί ένα εξόχως σοβαρό ζήτημα ηθικής τάξης για μεγάλη μερίδα 
συναδέλφων αποφοίτων ΑΣΣΥ. Σήμερα που βιώνουμε ως κοινωνία μια βαθιά αξιακή κρίση, 
οφείλουμε με κάθε τρόπο να διαφυλάξουμε τις ιστορικές παρακαταθήκες που μας παρέδωσαν οι 
πρόγονοι μας και οι οποίες σφυρηλατήθηκαν με ατσάλι, ιδρώτα και αίμα στα πεδία των μαχών. Οι 
τιμημένη στολή του Έλληνα Αξιωματικού και τα βασικά παρελκόμενα αυτής δεν μπορεί να 
θεωρούνται πολυτέλεια.   

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
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Ευάγγελος Στέφος 

-Ο-  
Γεν. Γραμματέας 

 
       Στέφανος Κουκουράβας 

 
 

 


