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Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές της 

κοινοποίησης με θέμα «Ημερολόγιο - ατζέντα του Γενικού Επιτελείου Στρατού.» σας 

γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα: 

Κατ’ αρχάς επιθυμώ να καταστήσω σαφές ότι ιδεολογίες στις οποίες 

αναφέρεστε δεν έχουν καμία απολύτως θέση στις Ένοπλες Δυνάμεις. 

           Επί του συγκεκριμένου ζητήματος, τα εν λόγω αποφθέγματα, αναφέρονται σε 

δηλώσεις και απομνημονεύματα κατά την ιστορική περίοδο της αντίστασης των 

Ελλήνων στην εισβολή των ναζιστικών στρατευμάτων στη χώρα μας τα οποία, ως 

ιστορικές αναφορές, χρησιμοποιούνται ευρέως σε δημοσιεύματα του έντυπου και 

ηλεκτρονικού τύπου, σε  δημόσιες εκδηλώσεις και πανηγυρικές ομιλίες της επετείου 

του έπους του 1940-41, προκειμένου να αναδειχθεί περίτρανα ο ηρωισμός των 

Ελλήνων στρατιωτών, το μεγαλείο της Ελληνικής ψυχής και η αυτοθυσία στο βωμό 

των διαχρονικών ιδανικών της πίστης, της πατρίδας και του Έθνους, χαρακτηριστικά 

τα οποία αναγνωρίστηκαν και από τους ίδιους τους κατακτητές και συνεπώς δεν 

χρησιμοποιούνται ως μέσο προβολής των ναζιστικών - δολοφονικών ιδεολογιών. 

 Επίσης, δεν αμαυρώνουν τις ηρωικές μάχες των Ελλήνων εναντίων των 

ναζιστών, τουναντίον, μεταφέρουν το μήνυμα στη στρατευμένη νεολαία ότι όλες οι 

απάνθρωπες αντιλήψεις θα βρίσκουν στην Ελλάδα την πιο ισχυρή αντίδραση, 

εκπληρώνοντας το ρόλο που η Ιστορία επιφυλάσσει στους Έλληνες ανά τους αιώνες, 

να παραμένουν προασπιστές της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας και της Ανθρώπινης 

Αξιοπρέπειας.  

Τέλος, για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας παραθέτω τα δύο συγκεκριμένα  



 

 

 

αποφθέγματα που περιλαμβάνονται στο εν λόγω ημερολόγιο, όπως μου 

υπεβλήθησαν από το ΓΕΣ: 

«Προχωρούμε αργά στην Ελλάδα... Οι Έλληνες είναι γενναίοι μαχηταί... Τα 

καταληφθέντα χαρακώματα είναι γεμάτα πτώματα... Και αυτός ο Φύρερ θαυμάζει 

ιδιαιτέρως το θάρρος των Ελλήνων. Ίσως υπάρχει ακόμη ένα ίχνος της παλαιός 

ελληνικής καταγωγής σ' αυτούς» {(Γκαίμπελς) Ημερολόγιο έτους 2019, 8 Απριλίου}. 

«Η Ιστορική δικαιοσύνη μου επιβάλει να διατυπώσω ότι μεταξύ των εχθρών οι 

οποίοι ευρίσκοντο απέναντι μας, ο Έλλην στρατιώτης προ πάντων, επολέμησε με το 

μεγαλύτερο θάρρος. Παρεδόθη μόνον όταν η εξακολούθηση της αντιστάσεως δεν 

ήταν πλέον δυνατή και δεν είχε πλέον κανένα λόγο... Επολέμησεν εν τούτοις τόσον 

γενναίως ώστε και οι πολέμιοί του δεν δύνανται να του αρνηθούν την εκτίμησιν των... 

Ούτω οι αιχμάλωτοι Έλληνες απελύθησαν αμέσως, λαμβανομένης υπ' όψιν της 

ηρωικής στάσεως των στρατιωτών αυτών» {(Χίτλερ) Ημερολόγιο έτους 2019, 4 

Μαΐου}. 

Σε κάθε περίπτωση η αποστολή των ΕΔ και τα ιδανικά που πρεσβεύουν, 

απάδουν και ουδεμία σχέση έχουν με ιδεολογίες και χαρακτηριστικά, από τα οποία η 

χώρα μας, έχει υποφέρει και ανήκουν σε πάσης φύσεως ολοκληρωτικά καθεστώτα 

πολύ περισσότερο που όλες αυτές οι ιδεολογίες ανεπτύχθησαν αιώνες μετά. 
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