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Οι αρχαιρεσίες της ΕΑΑΣ τελείωσαν. Οι συνάδελφοι με την ψήφο τους εξέ-

λεξαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.  

Συγχαίρω τα μέλη για την εκλογή τους και εύχομαι Αρίστη επιτυχία στην ε-

πωμιζόμενη αποστολή τους με ενωτικό πνεύμα σύμπνοιας συνεργασίας, συναδελφι-

κότητας και αλληλεγγύης.  

Εναπομένουν βέβαια η έγκριση του Διοικ. Συμβουλίου από τον Υπουργό Ε-

θνικής Άμυνας, η εκλογή με μυστική ψηφοφορία των μελών του Διευθύνοντα Συμ-

βούλου και η ανάθεση των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και καθηκόντων. Για δε 

την ολοκλήρωση των πρωταρχικών ενεργειών εναπομένει και ο ορισμός των μελών 

των Τοπικών Συμβουλίων των Παραρτημάτων της Ένωσης. {παρ. 4 άρθρου 5 ΝΔ 

1171/1972 – ΦΕΚ 82 Α΄}.  

Τελευταία τόσον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσον και σε συγκεντρώ-

σεις, ομηγύρεις και “πηγαδάκια” συναδέλφων, συχνά σχολιάζεται, κρίνεται και επι-

κρίνεται η οργάνωση, η λειτουργία και η διοίκηση της ΕΑΑΣ και ιδιαίτερα των Πα-

ραρτημάτων, για τις διοικήσεις των οποίων χρησιμοποιείται ο απαξιωτικός χαρακτη-

ρισμός “διορισμένα” τοπικά συμβούλια.  

Ο παραπάνω χαρακτηρισμός, εκτός του ότι είναι απαξιωτικός και επιτιμητι-

κός, είναι και παραπλανητικός και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δεδο-

μένου ότι: 

- Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης εξελέγη κατόπιν αρχαιρε-

σιών και με την ψήφο όλων των μελών της ανεξάρτητα από τον τόπο διαμο-

νής τους.  

- Τα μέλη των Τοπικών Συμβουλίων των Παραρτημάτων επιλέχθηκαν και απο-

φασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΣ, στο οποίο οι συνάδελ-

φοι με την ψήφο τους έδωσαν την εξουσιοδότηση, την αρμοδιότητα, τη δυνα-

τότητα και την αποκλειστική ευθύνη χειρισμού όλων των θεμάτων τους, με-

ταξύ των οποίων, ασφαλώς συμπεριλαμβάνεται και η διοίκηση των Παραρτη-

μάτων.  



- Καταδεικνύεται, εμμέσως πλην σαφώς, ότι οι διοικήσεις των Παραρτημάτων 

είναι εκλεγμένες δια της μυστικής και καθολικής ψηφοφορίας των μελών της 

Ένωσης.  

Στην επιλογή των μελών των τοπικών συμβουλίων είναι απαραίτητη προϋπό-

θεση όπως πρυτανεύσει η ενότητα, η σύμπνοια, η συναδελφικότητα, η αλληλεγγύη 

και η δυνατότητα της προσφοράς της συλλογικής προσπάθειας μεταξύ των συναδέλ-

φων. Είναι αδήριτη ανάγκη, όπως αποτελέσουν τα παραρτήματα χώρους γνωριμίας 

και συνεργασίας, ανταλλαγής απόψεων και σκέψεων των συναδέλφων και σε καμία 

περίπτωση τόπους πολιτικών και κομματικών σκοπιμοτήτων.  

Είναι παράξενο και αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία, σήμερα που όλες οι κοι-

νωνικές τάξεις διαπιστώνουν την ανάγκη και επιδιώκουν τη δημιουργία ενοτήτων, 

εμείς να γινόμαστε υπαίτιοι της διάσπασης των συναδέλφων.  

Μπορούμε να βάλουμε προτεραιότητες στα κοινού ενδιαφέροντος προβλήμα-

τά μας και να προσβλέπουμε περισσότερο προς το μέλλον, που πρέπει να μας ενώνει 

και λιγότερο προς το παρελθόν, που δυστυχώς μας χωρίζει. Ας μην ξεχνούμε, ότι όλοι 

μας είμαστε τέκνα της μίας μεγάλης και ενιαίας οικογένειας των Ενόπλων Δυνάμεων.  

Ζούμε σε μία κοινωνία, που ποτέ μέχρι σήμερα δεν ήταν τόσο φανερή η απα-

ξίωση των σε ενέργεια και αποστρατεία στελεχών των ΕΔ, η περιθωριοποίηση, η κοι-

νωνική και οικονομική υποβάθμιση αυτών. Η αποσύνδεση της σύνταξης από τον μι-

σθό ενέργειας αποτελεί συνταξιοδοτική εκτροπή και αδικία, κόβει δε τον ομφάλιο 

λώρο μεταξύ των σε ενέργεια και αποστρατεία στελεχών και τους δίδει οριστικό δια-

ζύγιο.  

Είναι αδήριτη ανάγκη, όπως ο θεσμός των Ενόπλων Δυνάμεων διαφυλαχθεί 

και προστατευθεί, ως κόρη οφθαλμού, από κάθε είδους φθορά, παραγνώριση της πα-

ράδοσης, του κύρους, των ιδιαιτεροτήτων, της εθνικής αποστολής και της ευαισθησί-

ας αυτών. 

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.  

Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2023.  


