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ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ  ΣΚΕΨΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

υποστρατήγου ε.α. Νικολάου Ζαρκάδα 

 

Η  ΝΕΑ  ΠΟΡΕΙΑ  ΤΗΣ  Ε.Α.Α.Σ. 

 

Οι αρχαιρεσίες της Ε.Α.Α.Σ. έγιναν. Άρχισε και προχωρεί η συ-

στηματική ενημέρωση των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αυ-

τής προκειμένου να αναλάβουν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τα καθο-

ριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 της από 2 Οκτωβρίου 1991 κοινής 

απόφασης των Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Υφυπουργού Οικονομι-

κών {ΦΕΚ 838 Β΄}.  

Βλέποντας όμως τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών προκαλεί θλί-

ψη, ανησυχία, προβληματισμό και απογοήτευση η περιορισμένη συμμε-

τοχή των συναδέλφων.  

Αλήθεια, γιατί η τόσο μεγάλη αποχή; έλλειψη ενημέρωσης ή εν-

διαφέροντος; τα αιτήματα της κοινωνικής μας τάξης είναι κοινά και α-

διαίρετα για όλα τα στελέχη του Στρατού Ξηράς ανεξαρτήτως βαθμού 

και προέλευσης. 

Πάντως, όλους μας, ας μας προβληματίσει η αποχή και ας επιδιώ-

ξουμε να γκρεμίσουμε τα διαχωριστικά τείχη. Η σύμπνοια, η αλληλεγγύη 

και η συναδελφικότητα και μόνον είναι οι σκέψεις που πρέπει να μας συ-

νέχουν. Ας κάνουμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά αφήνοντας πίσω μας δια-

χωριστικές γραμμές, ιδεολογίες, πικρίες και αγκυλώσεις, οι οποίες μας 

οδηγούν και μας κατευθύνουν σε συνεχείς και στείρες αντιπαραθέσεις.  

Και τώρα ας έλθουμε στο παρόν και στο μέλλον της Ε.Α.Α.Σ. Δεν 

είναι δυνατόν η πορεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου να ξεκινήσει 

με αμφισβητήσεις, προσωπικές στρατηγικές και διαφοροποιήσεις, που 

κάνουν ακόμα δυσκολότερο το έργο του και το απαξιώνουν στα μάτια 

των συναδέλφων. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη τήρησης των 

αρχών λειτουργίας και είναι ο θεματοφύλακας του νόμου, του κανονι-

σμού και του κύρους των μελών της Ένωσης. Απαιτείται να ιεραρχήσει 
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τις προτεραιότητες και με όραμα, πάθος, πίστη, ψυχραιμία, επινοητικότη-

τα, ευελιξία, αποφασιστικότητα, αντίληψη της πραγματικότητας και α-

ξιοποίηση των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας, ντα προγραμμα-

τίσει και να προχωρήσει.  

Η Ε.Α.Α.Σ. αποτελεί δεξαμενή ιδεών και είναι σκεπτόμενων αν-

θρώπων, που ενδιαφέρονται, αγωνιούν, μοχθούν, μάχονται για τη βελτί-

ωση της κοινωνικής μας θέσης, την ενίσχυση των ηθικών κανόνων λει-

τουργίας των αρχών, την υπεράσπιση των δίκαιων αιτημάτων μας, αλλά 

και την προώθηση των σταθερών αξιών. Δεν είναι στενά συντεχνιακό και 

συνδικαλιστικό όργανο, που ενδιαφέρεται αποκλειστικά και μόνο για ένα 

περιορισμένο κύκλο, κυρίως οικονομικών συμφερόντων των μελών του. 

Είναι κοινωνικός φορέας. Είναι ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας και έχει 

καθήκον και υποχρέωση να μην παραμένει αδρανής μπροστά στις εθνι-

κές και κοινωνικές εξελίξεις.  

Σήμερα, όλοι μας διακατεχόμεθα από αγωνία για το παρόν και                    

το μέλλον της Ε.Α.Α.Σ., καθώς καθημερινά ο απόστρατος αξιωματικός 

περιφρονείται και η αξιοπρέπειά του υποτιμάται, ενώ απαξιώνεται                       

η εθνική προσφορά του κατά το παρελθόν και το παρόν. Αποτελεί                  

άμεση προτεραιότητα η επαναφορά της θέσης του, η αποκατάσταση                  

της κοινωνικής μας τάξης και η απομάκρυνση της πίκρας,                                 

του παραπόνου και της αγανάκτησης από τις αδικίες, τις συκοφαντίες    

και την αχαριστία της Πολιτείας.  

Καιρός είναι, όπως προσέλθουμε και συστεγαστούμε όλοι οι από-

στρατοι αξιωματικοί υπό την αυτήν και ενιαία στέγη της Ε.Α.Α.Σ. και με 

πνεύμα συναδελφικότητας, ενότητας, συνεργασίας κλείσουμε οριστικά 

το παρελθόν και ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την στήριξη και διεκδί-

κηση των νόμιμων και δίκαιων αιτημάτων μας. Όλοι μας είμαστε παιδιά 

της ίδιας μάνας και οι δεσμοί που αναπτύχθηκαν μεταξύ μας στη διάρ-

κεια του στρατιωτικού μας βίου δεν μπορούν ποτέ να αποδυναμωθούν 

ούτε και να αποκοπούν, γιατί είναι δεσμοί ιεροί, άρρηκτοι και συνεχείς, 

καμωμένοι από ψυχή και πνεύμα και από κοινά βιώματα μέσα στα στρα-

τόπεδα και στο ίδιο υπηρεσιακό περιβάλλον.  

Ας επιδιώξουμε να γκρεμίσουμε τα διαχωριστικά τείχη και να ενι-

σχύσουμε την ορθή λειτουργία της Ένωσης σύμφωνα με το πνεύμα του 

εμβλήματος “Η  ΙΣΧΥΣ  ΕΝ  ΤΗ  ΕΝΩΣΕΙ”.  
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Επαναλαμβάνουμε, ότι η Ε.Α.Α.Σ. είναι θεσμός υψηλού κύρους, 

θερμοκοιτίδα διανοητικού κεφαλαίου, οργανισμός που διασφαλίζει εν 

μέσω των σημερινών δυσκολιών και καλλιεργεί σε μεγάλο βαθμό την 

συναδελφική ενότητα.  

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.     

 

Θεσσαλονίκη,  Μάρτιος  2023.   


