
Ανοικτι επιςτολι 
προσ 

τουσ κάτωκι αναφερόμενουσ 
 

Βουλευτι τθσ ΝΔ, κ. Κωνςταντίνο Μπογδάνο 
 
Κε βουλευτά. 
 
Εάν δεν ζχετε αναγνϊςει, και το βρίςκω απολφτωσ λογικό να μθν τα ζχετε αναγνϊςει, 
κακόςον δεν αςχολείςτε με τα του προςωπικοφ των Ενόπλων Δυνάμεων, αφοφ κακϋ όλθ τθ 
βουλευτικι ςασ κθτεία δεν κατακζςατε οφτε μία ερώτθςθ για τα προβλιματα των 
Ελλινων εν ενεργεία ςτρατιωτικών που προςδοκοφν λφςθ, ςασ κοινοποιϊ δθμοςίωσ τα 
αναγραφόμενα ςτο τζλοσ του κειμζνου άρκρα και ςασ προκαλώ/παρακαλώ όπωσ, κατά 
ανάλογθ επίςπευςθ ενεργειϊν ςασ, πράξατε κατά τθν κατάκεςθ τθσ με αρικμ. πρωτ. 
8135/20-07-2021 ερϊτθςισ ςασ, ηθτώντασ να μου αςκθκεί πεικαρχικόσ και ποινικόσ 
ζλεγχοσ για παρουςία μου, ωσ Προζδρου τθσ Πανελλαδικισ Ομοςπονδίασ Ενϊςεων 
Στρατιωτικϊν (Π.Ο.Ε.Σ.) και όχι ωσ Ζλλθνα Ανϊτερου Αξιωματικοφ – πιςτεφω να διακρίνετε 
τθ διαφορά – ςε κοπι πίτασ, γιατί ζτςι ςασ μετζφεραν, με τθν ίδια ακριβώσ ςπουδι, για 
λόγουσ ιςονομίασ και δικαιοςφνθσ, ωσ βουλευτισ και ςυνεπϊσ εκφραςτισ του δικαίου και 
τθσ δικαιοςφνθσ για όλουσ τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ και όχι μεμονωμζνα και à la carte, να 
κατακζςετε τθν ίδια ακριβώσ ερώτθςθ και για τον ςτρατιωτικό ςυνδικαλιςτι που 
αναφζρεται ςτα άρκρα, ο οποίοσ φζρεται να υπθρετεί ςτο Στρατιωτικό Γραφείο του 
Υπουργοφ Εκνικισ Άμυνασ και άρα υπό τισ εντολζσ του, ώςτε, εφόςον κεωρείτε ότι πρζπει 
να το ηθτιςετε, που μάλλον κα το κάνετε, να αςκθκεί ο ίδιοσ πεικαρχικόσ και ποινικόσ 
ζλεγχοσ που ηθτιςατε για εμζνα.  
 
Θα ικελα όμωσ να ςασ παρακαλζςω, ςτθν ερϊτθςι ςασ, τθν οποία είμαι απολφτωσ 
ςίγουροσ ότι κα κατακζςετε ευκφσ αμζςωσ, γιατί δεν μαςάτε τα λόγια ςασ, να ερωτιςετε 
τον κ. ΥΕΘΑ, για όλα τα ερωτιματα που εμφανίηονται ςτα άρκρα, εφόςον τοφτα είναι 
αλθκινά (ςυλλογι προςωπικϊν δεδομζνων, διοχζτευςθ προσ άγνωςτθ πθγι, καταδίκθ για 
ατιμωτικά αδικιματα και τθ μζχρι τϊρα παραμονι ςτθν ενεργό υπθρεςία, εμπλοκι και 
προπαγάνδα υπζρ ςυγκεκριμζνου πολιτικοφ προςϊπου πολιτικοφ κόμματοσ και άρα ςε 
βάροσ κάποιων άλλων ςυνυποψθφίων του κλπ), κακόςον οφείλουμε κε βουλευτά, όλοι 
εμείσ, οι Ζλλθνεσ εν ενεργεία ςτρατιωτικοί αλλά και όλοι οι λοιποί πολίτεσ, για τουσ οποίεσ 
ηθτείται ο πεικαρχικόσ και ποινικόσ ζλεγχοσ, να γνωρίηουμε/ουν ποιοι υπθρετοφν ςτο 
νευραλγικό Στρατιωτικό Γραφείο του πολιτικοφ θγζτθ του Υπουργείου Εκνικισ Άμυνασ, του 
κ. Υπουργοφ, εάν είναι ςε γνϊςθ του ιδίου (του κ. Υπουργοφ) ι τουλάχιςτον του 
διευκυντοφ του αυτοφ γραφείου του και εάν κεωροφν ότι τελζςτθκαν πεικαρχικά 
παραπτϊματα να τιμωριςουν τουσ υπαιτίουσ, για ςωφρονιςμό του παραβάτθ και του 
περαιτζρω παραδειγματιςμοφ των ςτελεχϊν ϊςτε να αποφεφγονται ςτο μζλλον παρόμοιεσ 
ςυμπεριφορζσ, οι οποίεσ δεν ςυνάδουν με τθν ιδιότθτα του Στελζχουσ των Ενόπλων 
Δυνάμεων (Ε.Δ), όπωσ ο ίδιοσ ο κ. Υπουργόσ Εκνικισ Άμυνασ απάντθςε επί του ερωτιματόσ 
ςασ. Αναμζνω. 
 
Υπουργό Εκνικισ Άμυνασ, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο 
 
Κε Υπουργζ. 
 
Μπορεί να βρίςκεςτε περί τα δφο (2) χρόνια ςτο τιμόνι του Υπουργείου Εκνικισ Άμυνασ, 
κατά τθ διάρκεια των οποίων δεν μασ δόκθκε θ ευκαιρία να ςυναντθκοφμε δια ηϊςθσ, 



κακόςον ουδζποτε αποδεχτικατε τθν πρόςκλθςθ τθσ Π.Ο.Ε.Σ. για ςυνάντθςθ μαηί ςασ, άρα 
και εμοφ, ωσ Προζδρου και ςτρατιωτικοφ ςυνδικαλιςτι, προκειμζνου να γνωρίςετε και να 
ςχθματίςετε ιδία άποψθ και όχι όπωσ ενδεχομζνωσ κάποιοι ςασ μετζφεραν/αφζρουν, αλλά 
ςιμερα ςασ δίδεται θ ευκαιρία να αποδείξετε ςε όλεσ και όλουσ τισ/τουσ 
Ελλθνίδεσ/Ζλλθνεσ εν ενεργεία ςτρατιωτικοφσ και πολίτεσ, ότι όντωσ είςτε και ωσ νομικόσ 
κεωρϊ ότι οφείλετε, υπζρ τθσ ιςοτιμίασ και ιςονομίασ. 
 
Με τθν υπϋ αρικμ. Φ.900α/3192/17930/17.8.2021 απάντθςι ςασ, επί τθσ ανωτζρω 
ερϊτθςθσ του κυβερνθτικοφ βουλευτι κου Κωνςταντίνου Μπογδάνου, εμμζςωσ πλθν 
ςαφϊσ, παραδεχτικατε ότι ίςωσ κα ζπρεπε να τιμωρθκώ, αλλά κεωριςατε ατελζςφορθ 
τθν ενεργοποίθςθ του οποιουδιποτε πεικαρχικοφ ελζγχου ςε βάροσ μου, κακόςον ιδθ 
ξεκίνθςαν (τθ 17θ.8.2021) οι διαδικαςίεσ αποςτρατείασ μου, πλθν όμωσ, κατά τθν ίδια ωσ 
άνω απάντθςι ςασ, αναφζρατε ότι: «…. ςε κάκε περίπτωςθ παράβαςθσ των διατάξεων των 
κανονιςμϊν πεικαρχίασ που ιςχφουν ανά κλάδο των Ε.Δ τίκενται ςε εφαρμογι οι 
κακοριηόμενεσ ςτα ανωτζρω κεςμικά κείμενα διαδικαςίεσ πεικαρχικοφ ελζγχου ϊςτε να 
διαςφαλίηεται θ υπθρεςιακι τάξθ και κατ’ ακολουκία το κφροσ των Ε.Δ.». 
 
Ορίςτε κε Υπουργζ. Πεδίο δόξθσ λαμπρό. Με τα άρκρα που επιςυνάπτω ςτο τζλοσ τθσ 
παροφςθσ επιςτολισ, ςτζλεχοσ του Στρατιωτικοφ ςασ Γραφείου, φζρεται να τζλεςε, κατά 
ομολογία μάλιςτα και τθσ ίδιασ τθσ Ομοςπονδίασ, που φζρεται ότι ανικει αυτό (το 
ςτζλεχοσ), πεικαρχικό παράπτωμα, ομοειδζσ με αυτό που φζρεται ότι τζλεςα και εγϊ, 
αλλά δυςτυχϊσ δεν μπορζςατε να με τιμωριςετε. Τι κα πράξετε ςτθ ςυγκεκριμζνθ 
περίπτωςθ; Θα αςκιςετε πεικαρχικό ζλεγχο; Θα μάκουμε εάν τα καταγγελλόμενα ςτα 
άρκρα είναι αλθκινά ι όχι; Οφείλουμε να μάκουμε όλεσ και όλοι μασ, όχι μόνο για τθ 
διοχζτευςθ προςωπικϊν δεδομζνων πολιτϊν προσ άγνωςτθ πθγι για κομματικό ςκοπό, 
αλλά και για όλα όςα αναφζρονται ςτα άρκρα. Αναμζνουμε.   
 
Διευκυντι Γραφείου Υπουργοφ Εκνικισ Άμυνασ, κ. Ακανάςιο Βάλαρθ 
 
Κε Διευκυντά. 
 
Πολλάκισ ζχω δθμοςιοποιιςει διάφορα κζματα που αναφζρονται ςε ςτελζχθ του 
Στρατιωτικοφ Γραφείου του κ. ΥΕΘΑ, δια ανοικτϊν επιςτολϊν μου προσ εςάσ, αλλά μζχρι 
και ςιμερα τθρείται ςιγιν ιχκφοσ. 
 
Με τα κάτωκι άρκρα καταγγζλλεται ςτζλεχοσ που υπθρετεί ςτο Στρατιωτικό Γραφείο του κ. 
Υπουργοφ Εκνικισ Άμυνασ, για διάφορα κζματα. Είναι αλικεια ι ψζματα; Τι κα 
ςυμβουλεφςετε τον κ. Υπουργό; Δθμοςιοποιιςτε τισ προκζςεισ ςασ. Αναμζνω. 
 
Βουλευτι ΚΙΝΑΛ , κ. Ανδρζα Λοβζρδο 
 
Κε Βουλευτά. 
 
Με ζκπλθξθ αναγνϊςαμε χιλιάδεσ ςτρατιωτικοί και πολίτεσ τα κάτωκι άρκρα, που φζρουν 
εν ενεργεία ςτρατιωτικό να ςυλλζγει προςωπικά δεδομζνα πολιτϊν και να τα διοχετεφει 
προσ άγνωςτθ πθγι αλλά και να προπαγανδίηει υπζρ ςασ (και άρα ςε βάροσ άλλων 
ςυνυποψθφίων ςασ). Ωσ Ζλλθνασ εν ενεργεία Ανϊτεροσ Αξιωματικόσ και άρα ςυνταγματικά 
απαγορευμζνοσ να τάςςομαι υπζρ θ κατά πολιτικϊν κομμάτων (άρα και προςϊπων) κα 
είχε ενδιαφζρον θ δθμόςια ςτάςθ ςασ και ανακοίνωςθ. Γνωρίηετε το αναφερόμενο ςτα 
άρκρα ςτζλεχοσ των Ενόπλων Δυνάμεων; Η φερόμενθ ενζργειά του ιταν αυτόβουλθ ι 



κατά δικι ςασ παρότρυνςθ/παράκλθςθ; Τθν ενζργειά του αυτι τθ γνϊριηαν/γνωρίηουν τθν 
οι άλλοι ςυνυποψιφιοί ςασ; Συμφωνείτε; Συμφωνείτε οι Ζλλθνεσ εν ενεργεία ςτρατιωτικοί 
να εμπλζκονται ςε εςωτερικζσ διεργαςίεσ πολιτικϊν κομμάτων και μάλιςτα να 
προπαγανδίηουν υπζρ ςυγκεκριμζνων προςϊπων; Θα είχε ενδιαφζρον θ δθμόςια 
τοποκζτθςι ςασ. Αναμζνουμε. 

 
Τςουκαράκθσ Ανζςτθσ 
Συνταγματάρχθσ (ΣΔΓ) 

Πρόεδροσ Π.Ο.Ε.Σ. 
 
‘Αρκρο του Militaire.gr 
 

 
 
Σηηο 5 θαη 12 Δεθεκβξίνπ εηζεγείηαη ζηελ Κεληξηθή Επηηξνπή ε αξκόδηα Επηηξνπή 

θαηαζηαηηθνύ ηνπ ΚΙΝΑΛ λα δηεμαρζνύλ νη εθινγέο γηα ηελ εγεζία ηνπ θηλήκαηνο . 

Απηό απνθάζηζε νκόθσλα ε Εηδηθή Επηηξνπή , ζηελ ζπλεδξίαζε πνπ νινθιεξώζεθε πξηλ 

από ιίγν. 

Τελ ηειηθή απόθαζε ζα ιάβεη ε Κεληξηθή Πνιηηηθή Επηηξνπή ε νπνία πξόθεηηαη λα 

ζπλεδξηάζεη ηελ Κπξηαθή. 

Ωζηόζν ζην ζηξάηεπκα έρεη μεθηλήζεη ήδε πξνζπάζεηα ζηήξημεο ζπγθεθξηκέλνπ ππνςεθίνπ 

γηα ηελ πξνεδξία ηνπ θόκκαηνο! Δελ είλαη αζηείν. Με γξαπηά κελύκαηα θαινύληαη 

ζηξαηησηηθνί θαη ζπγγελείο ηνπο, αλ είλαη δπλαηόλ, λα ππνζηεξίμνπλ κε ηηο ππνγξαθέο ηνπο 

ζπγθεθξηκέλν ππνςήθην! Τα κελύκαηα έρνπλ εμνξγίζεη ηνπο ζηξαηησηηθνύο πνπ ηα έιαβαλ 

θαη ηα „ρνπλ αξρεηνζεηήζεη. Κη απηό γηαηί όπσο καζαίλνπκε απηνί πνπ ηα ζηέιλνπλ αιιά θαη 

απηνί πνπ ηα ιακβάλνπλ, δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ην ΚΙΝΑΛ. Ίζσο θάπνηνη από ηνπο 

βνπιεπηέο πνπ εκθαλίδνληαη πάξα πνιύ επαίζζεηνη ζε ηέηνηα ζέκαηα λα ελδηαθεξζνύλ γηα 

ηελ θαηάζεζε ζρεηηθήο εξώηεζεο. Εθηόο αλ είλαη επαίζζεηνη …θαηά πεξίπησζε. 

Υπνζέηνπκε όηη απηνλόεην ζα είλαη θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ΥΕΘΑ κόιηο επηζηξέςεη από ην 

Παξίζη. 

Τα κελύκαηα έρνπλ αξρεηνζεηεζεί θαη ην “ζβήζηκν” ηνπο δελ κπνξεί λα ηα “εμαθαλίζεη”… 



Άρκρο ςτο Armyvoice.gr 
 

 
 
Σηπαηιωηικόρ ζςνδικαλιζηήρ (;) κάνει εκζηπαηεία για ηον Λοβέπδο ζηιρ 
εζωκομμαηικέρ εκλογέρ ηος ΚΙΝΑΛ ζςλλέγονηαρ πποζωπικά δεδομένα 

Μηα θαηαγγειία νθείινπκε λα δεκνζηνπνηήζνπκε πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε μεθάζαξεο 

απαληήζεηο από ηνλ ππνπξγό Εζληθήο Άκπλαο έθζαζε ζην Armyvoice.gr. 

Σύκθσλα κε απηήλ, θάπνηνο θεξόκελνο ζηξαηησηηθόο ζπλδηθαιηζηήο ζηέιλεη κελύκαηα 

ζε ζηξαηησηηθνύο, γλσζηνύο θαη θίινπο, δεηώληαο ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνιηηώλ, 
πξνθεηκέλνπ λα ηα δώζεη (θάπνπ δελ δηεπθξηλίδεηαη πνύ) ώζηε λα ζηεξίμνπλ ηελ 
ππνςεθηόηεηα Λνβέξδνπ «ζηηο εζσθνκκαηηθέο εθινγέο ηνπ ΠΑΣΟΚ».  

Η θαηαγγειία πεξηέρεη θαη θσηνγξαθία κε θαιπκκέλν ην όλνκα ηνπ «ζηξαηησηηθνύ 
ζπλδηθαιηζηή», ελώ ζηελ θσηνγξαθία ην πξόζσπν δελ θαίλεηαη, νπόηε θαη δελ είκαζηε 

ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε πνηνο κπνξεί λα είλαη. Σύκθσλα κε ηελ θαηαγγειία, ν 
ζπγθεθξηκέλνο «ζηξαηησηηθόο ζπλδηθαιηζηήο» ππεξεηεί ζην γξαθείν ηνπ ππνπξγνύ 
Εζληθήο Άκπλαο. 

Δεκνζηνπνηνύκε όκσο ην θείκελν θαη καλούμε ηιρ Ομοζπονδίερ Σηπαηιωηικών να 
λάβοςν θέζη και να απανηήζοςν εάν αςηόρ πος θέπεηαι να πποβαίνει ζηην 

ανηιζςνηαγμαηική αςηή ππάξη είναι μέλορ ηοςρ. 

«Σε παξαθαιώ – αλ ζε ελδηαθέξεη ζα ήζεια λα δεηο ην παξαθάησ…. Σηηο εζσθνκκαηηθέο 
ηνπ ΠΑΣΟΚ θαη επεηδή ν Λνβέξδνο μαρ ζηήπιξε πην πνιύ από ηνλ θάζε άιιν ζα ήζεια 

λα ηνλ ππνζηεξίμνπκε. Αλ ην ζθεπηηθό κνπ ζε βξίζθεη ζύκθσλν ζηείλε μος ζε 
παπακαλώ από μαμά μπαμπά αδεπθικό θίλο – αδεπθό – αδεπθή – γαμππό – 

νύθη – κοςμπάπο ηα παπακάηω ζηοισεία κέρξη ηηο 12:00 ζήκεξα για να ηα δώζω 
σωπίρ ηον παπαμικπό κίνδςνο διαπποήρ. 

Οπζηαζηηθά είλαη ζαλ απνδνρή ηεο ππνςεθηόηεηάο ηνπ – ζαλ ππνζηεξηθηηθό κελπκα καο 

θαη καθάηη λα θαηαθέξνπκε λα πάκε λα ηνλ ςεθίζνπκε ηελ εκέξα ησλ εθινγώλ. 

Όλνκα , Επίζεην, Αξηζκό ηαπηόηεηαο, Κηλεηό ή ζηαζεξό ηειέθσλν. Σε επραξηζηώ πνιύ». 



 

Τν εξώηεκα ζηνλ ππνπξγό Εζληθήο Άκπλαο θαη ηνλ Αξρεγό ΓΕΕΘΑ. Υπάξρνπλ 

ζηξαηησηηθνί πνπ θάλνπλ πξνεθινγηθή εθζηξαηεία ππέξ πνιηηηθώλ; Υπεξεηεί ζην γξαθείν 
ηνπ θ. Παλαγησηόπνπινπ ζηξαηησηηθόο πνπ θάλεη πξνεθινγηθή εθζηξαηεία ππέξ ηνπ 

Αλδξέα Λνβέξδνπ ζηηο εζσθνκκαηηθέο εθινγέο ηνπ ΚΙΝΑΛ; 

Ο Αλδξέαο Λνβέξδνο, ν νπνίνο θέξεηαη λα είλαη ν σθεινύκελνο από απηή ηελ 
«εθζηξαηεία» ζα πξέπεη επίζεο λα πάξεη ζέζε. 

Υπελζπκίδεηαη όηη νη ζηξαηησηηθνί, απαγοπεύεηαι να ζςμμεηέσοςν με οποιαζδήποηε 
μοπθήρ εκδηλώζειρ ςπέπ ή καηά πολιηικού κόμμαηορ, με βάζη ηο Σύνηαγμα. 

Οη Έλνπιεο Δπλάκεηο αλήθνπλ ζε όιν ην Έζλνο. Κάζε ζηξαηησηηθόο ζαθώο θαη κπνξεί λα 
έρεη ηηο  πξνζσπηθέο ηνπ αληηιήςεηο, νθείιεη όκσο ζηα πιαίζηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ λα 
ηεξεί απζηεξή νπδεηεξόηεηα. Κάθε πολιηική δπαζηηπιόηηηα απαγοπεύεηαι πηηά 

από ηο Σύνηαγμα. 

Ελαο ζώθξσλ πνιηηηθόο, ζα απνκαθξπλε παξαδεηγκαηηθά θαη δηα παληόο απν ηνλ 

κηθξόθνζκν ηνπ ζηξαηνπεδνπ Παπάγνπ (θαη θαζε κνλαδαο) ηνλ έλζηνιν Γθξνπεδα…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Άξζξν ζηελ Εθεκεξίδα ησλ Σπληαθηώλ 

 

 


