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ΠΡΟΣ:  Ε.Α.Α.Σ. 
   Π.Ο.Σ.  

  
 
 
  

Θεσσαλονίκη 17 Αυγούστου 2021 

 

 

ΕΝΩΣΕΙΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ 

ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

 

 

Κύριε Πρόεδρε,  

Τελευταία, στην ιστοσελίδα της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών 

Στρατού {Ε.Α.Α.Σ.} αναρτήθηκαν επιστολές μελών των Διοικητικών Συμβου-

λίων της Ένωσης και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών {Π.Ο.Σ.} 

με ανεπίτρεπτες μεταξύ τους αιχμές, κρίσεις και σχόλια, σχετικά με την απο-

στολή, τους σκοπούς, τις δραστηριότητες, τις ενέργειες και τους οικονομικούς 

τους πόρους. Απορίας άξιον, πώς δικαιολογείται και εξηγείται μια τέτοια δια 

του τύπου διαμάχη και σκληρή αντιπαράθεση, όταν ο Πρόεδρος της ΠΟΣ είναι 

εκλεγμένο μέλος του Διοικ. Συμβουλίου της Ε.Α.Α.Σ. 

Στις απόψεις των επιστολογράφων, τις απόλυτα σεβαστές, θα ήθελα 

και θα προσπαθήσω να προσθέσω και τις δικές μου θέσεις. Διευκρινίζω δε ότι 

είμαι τακτικό μέλος της Ε.Α.Α.Σ. και έμμεσα και μέλος της ΠΟΣ, δεδομένου ότι 

είμαι ενεργό μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αξιωματικών Πεζικού 

{ΠΣΑΠ}, ο οποίος ανήκει στην δευτεροβάθμια αυτή συνδικαλιστική ομοσπον-

δία, την ΠΟΣ.  

Βέβαια, πραγματικά είναι πολλές οι ενώσεις, οι σύνδεσμοι και οι ομο-

σπονδίες των αποστράτων αξιωματικών, όπως προέλευσης, τάξεων, σχολών, 

όπλων, σωμάτων, υπηρεσιών κ.λπ. Είναι γνωστή η φράση του κατά το πα-

ρελθόν ΥΕΘΑ Ευάγγελου Βενιζέλου ότι˙ “οι απόστρατοι αξιωματικοί πολυδια-

σπώνται σε διάφορους συλλόγους, που δυστυχώς πολλαπλασιάζονται συνε-

χώς, και αποδυναμώνουν τις ενώσεις τους”.  

Όλοι τους όμως, ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου {ΝΠΙΔ}, λει-

τουργούν με καταστατικά εγκεκριμένα από τα αρμόδια πρωτοδικεία, πλην της 
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Ε.Α.Α.Σ. η οποία είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου {ΝΠΔΔ} και λει-

τουργεί με τις διατάξεις, αρχές και κανόνες του ιδρυτικού της νόμου {ΑΝ 

1171/1972 – ΦΕΚ 82 Α΄}. 

Από την παρακολούθηση – ενημέρωση της νομοθεσίας της Ε.Α.Α.Σ. 

και του καταστατικού της ΠΟΣ καταδεικνύεται, ότι οι βασικές τους διαφορές 

είναι στη νομική προσωπικότητα, στην βαθμίδα κατάταξης ως συνδικαλιστι-

κών οργάνων, στην συγκρότηση και στην προέλευση των μελών της, στην 

προέλευση των οικονομικών πόρων και στον τρόπο, αλλά και στις δυνατότη-

τες λειτουργίας και ενέργειες για την εκπλήρωση των σκοπών της.  

Στις λίγες γραμμές που ακολουθούν, θα επιδιώξω λίαν περιληπτικά να 

προσδιορίσω τις σχέσεις της λειτουργούσας επί ογδόντα και πλέον χρόνια 

{ΑΝ 1284/1938} Ε.Α.Α.Σ. μετά των λοιπών νομικών προσώπων και ιδιαίτερα 

της ΠΟΣ. 

 

Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού 

Είναι ΝΠΔΔ και μέλη της είναι υποχρεωτικά όλοι οι απόστρατοι αξιω-

ματικοί και ανθυπασπιστές του Στρατού Ξηράς {άρθρο 3} και προαιρετικά της 

Ελληνικής Αστυνομίας {ΕΛ.ΑΣ.} {άρθρο 11 νόμου 3103/2003 – ΦΕΚ 23 Α΄}. 

Οι αρχές και οι κανόνες οργάνωσης, λειτουργίας, διοίκησης και εποπτείας κα-

θορίζονται από κανόνες δημοσίου δικαίου, ήτοι ιδρυτικού της νόμου.  

Δεν προβλέπεται γενική συνέλευση των μελών {άρθρο 93 Αστικού Κώ-

δικα}, ως ανώτατο όργανο ελέγχου και απολογισμού, αλλά ούτε και απαγο-

ρεύεται προς ενημέρωση των μελών της. Προσδιορίζεται ιεραρχική υπαγωγή, 

μέσω του ΓΕΣ, στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, με άμεσο επακόλουθο η ο-

ποιαδήποτε πρωτοβουλία, ενέργεια, δραστηριότητα και προσπάθεια να τελεί 

υπό την διακριτική απόφαση έγκρισης ή απόρριψης του Υπουργού.  

Διοικείται από αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγμένο από το σύνολο 

των μελών της, όπως προβλέπεται από το σε ισχύ άρθρο 14 του νόμου 

1911/1990 {ΦΕΚ 166 Α΄}, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 5 του ιδρυτικού 

της νόμου.  

Η ανάγκη τής από κοινού ενέργειας και δράσης για την προβολή και 

την παρουσίαση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος των αποστράτων αξιωματι-

κών αντιμετωπίζεται από τον νομοθέτη με την πρόβλεψη {άρθρο 13} σύστα-

σης και λειτουργίας Συντονιστικού Συμβουλίου.  

Οι οικονομικοί πόροι της Ένωσης προέρχονται από την μηνιαία κράτη-

ση επί του μερίσματος του ΜΤΣ των μελών της.  
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Τέλος, είναι η Ένωση για την οποία κατά το παρελθόν, Σεπτέμβριος 

2011, καταβλήθηκε προσπάθεια από το ΥΕΘΑ και επιδιώχθηκε να απωλέσει 

την νομική της προσωπικότητα, να διαλυθεί και να μεταβληθεί σε ένα απλό 

συντεχνιακό σωματείο. Δυστυχώς, η αυτή πρόταση επαναλαμβάνεται και σή-

μερα από μερικές ενώσεις εν ενεργεία στελεχών, κυρίως υπαξιωματικών διά-

φορων κατηγοριών.  

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών 

Παρά το γενικό και ευρύ τίτλο “Πανελλήνια”, που δημιουργεί την εντύ-

πωση, ότι εκπροσωπεί το σύνολο των στρατιωτικών, αποστράτων και σε ε-

νέργεια στελεχών, είναι ΝΠΙΔ και αποτελεί δευτεροβάθμια συνδικαλιστική ορ-

γάνωση, η οποία ιδρύθηκε, οργανώθηκε, λειτουργεί και δραστηριοποιείται 

σύμφωνα με τις θεσμικές αρχές και κανόνες των συνδικαλιστικών οργανώσε-

ων.  

Παραμένει όμως να εκπροσωπεί τις ενώσεις, συνδέσμους και τους συ-

ναδέλφους, που αποτελούν μέλη τους και σε καμία περίπτωση δεν αντιπρο-

σωπεύει το σύνολο των στρατιωτικών.  

Κύριο και ανώτατο όργανο είναι η γενική συνέλευση των μελών της 

{άρθρο 93 Α.Κ.} και διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το κα-

ταστατικό της.  

Αποτελεί κλασσική μορφή δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής ένωσης, η 

οποία επιδιώκει την επίτευξη κοινών σκοπών, κυρίως των αποστράτων αξιω-

ματικών.  

Οι οικονομικοί της πόροι προέρχονται αφ’ ενός μεν από τις εισφορές 

των πρωτοβάθμιων ενώσεων – μελών της, αφ’ ετέρου δε από την επιχορήγη-

ση ποσοστού από την προαιρετική εισφορά υπέρ συνδικαλιστικών οργάνων 

των συνταξιούχων {άρθρο 102 ν. 4387/2016 – ΦΕΚ 85 Α΄}.  

Υπόψη ότι η επιχορήγηση παρέχεται προς Ν.Π.Ι.Δ. και αποσκοπεί 

στην οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών 

Συνταξιούχων {παρ. 1}.  

 

Μετά την ανωτέρω παρουσίαση και με μια απλή ματιά και σύγκριση 

τόσον των καταστατικών τους κειμένων, όσον και της οργάνωσης και της λει-

τουργίας τους, μπορούμε αβίαστα να καταλήξουμε σε μερικά απλά συμπερά-

σματα, όπως περιγράφονται παρακάτω.  
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Η Ένωση λειτουργεί με νομοθετικό κείμενο, το οποίο καταρτίστηκε προ 

πενήντα περίπου ετών. Είναι γερασμένο και είναι ανάγκη να εκσυγχρονισθεί 

και να αντικαταστήσει πεπερασμένες από τον χρόνο διατάξεις. Περιλαμβάνει 

τις τάσεις και τις θέσεις της εποχής κατάρτισής του, εξυπηρέτησε τις ειδικές 

σκοπιμότητες και όμως ισχύει και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, με μοναδική 

τροποποίηση και συμπλήρωση στον τρόπο εκλογής των μελών του διοικητι-

κού της συμβουλίου.  

Η Ομοσπονδία είναι ευρύτερης βάσης, με προαιρετική προσέλευση και 

συμμετοχή των ενώσεων και συνδέσμων και με δυνατότητες οργάνωσης, λει-

τουργίας και ευχέρειας ελεύθερης συνδικαλιστικής δράσης και ενεργειών για 

την εκπλήρωση των σκοπών της. Είναι νόμιμο νομικό πρόσωπο, το οποίο 

ιδρύθηκε, οργανώθηκε, λειτουργεί και διοικείται με καταστατικό εγκεκριμένο 

από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.  

Η συνύπαρξη της Ένωσης και της Ομοσπονδίας ενισχύει, συμπληρώ-

νει και δυναμώνει τη φωνή των αποστράτων αξιωματικών, η οποία για να εί-

ναι πιο αποτελεσματική και οπωσδήποτε πειστική, θα πρέπει να εκλείψουν οι 

αμφισβητήσεις και οι κάθε φύσης προσπάθειες και ενέργειες υποβάθμισης 

του ρόλου, του σκοπού και του έργου τους. Η συνεργασία και ο αμοιβαίος σε-

βασμός είναι βασικά και απαραίτητα στοιχεία της συνύπαρξης.  

Τέλος, ο ξεχωριστός και διαφορετικός τρόπος ενέργειας δε δυσκολεύει 

την συνύπαρξη και τις παράλληλες ή συμπληρωματικές δραστηριότητές τους, 

πλην όμως αυτές πρέπει να αποσκοπούν, κυρίως, προς την ενίσχυση της 

κοινωνικής θέσης των αποστράτων αξιωματικών, τους οποίους η κοινωνία 

έταξε και θέλει ψηλά.  

Η Ένωση, με την αριθμητική της δύναμη να συνεχίσει τις προσπάθειες 

και να επιδιώξει την μετατροπή της σε γνήσια και αποτελεσματική συνδικαλι-

στική οργάνωση, χωρίς μεταβολή της νομικής προσωπικότητάς της, με την 

απαραίτητη νομοθετική μεταρρύθμιση. Να επιτύχει και εξασφαλίσει την απο-

τελεσματικότερη προβολή των δίκαιων συλλογικών αιτημάτων, με την ταυτό-

χρονη ψυχική ενότητα των μελών της και την αποτροπή της οποιασδήποτε 

προσπάθειας διάσπασης αυτών. Να παραμείνει ο διαχρονικός φύλακας και ο 

αδιαμφισβήτητος εγγυητής της ενότητας των αποστράτων αξιωματικών.  

Η Ομοσπονδία, αφού πέτυχε, μέχρι σήμερα, να καθιερωθεί στη συνεί-

δηση μεγάλου αριθμού συναδέλφων, ως το κατ’ εξοχήν συνδικαλιστικό όργα-

νο των αποστράτων αξιωματικών, ας συνεχίσει τις προσπάθειες, δραστηριό-

τητες και ενέργειές της, απαλλαγμένη από πολιτικές σκοπιμότητες, επιδράσεις 

και αντιπαραθέσεις, προς προάσπιση των εθνικών συμφερόντων και την 

προβολή των δίκαιων αιτημάτων των συναδέλφων.  
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Μετά την παραπάνω περιληπτική αυτή περιγραφή, θα προσθέσω με-

ρικές σύντομες σκέψεις, με την ελπίδα και την πίστη ότι οι ιδέες της ενότητας, 

της υπευθυνότητας, της δημιουργικότητας και της ελευθερίας του πνεύματος 

μπορούν να καρποφορήσουν και μεταξύ μας.  

Θεωρείται αδιανόητο, οι αυτοί απόστρατοι αξιωματικοί, μέλη των ανα-

φερομένων ή και άλλων ενώσεων, συνδέσμων ή ομοσπονδιών, να αντιμετω-

πίζουν, εκτός από την περιθωριοποίηση και την περιφρόνηση της Πολιτείας, 

και την μεταξύ τους διχόνοια και καθημερινά να δέχονται άδικες, ατυχείς και 

αδικαιολόγητες επικρίσεις. Είναι αδήριτη ανάγκη όλοι μας να ενισχύσουμε και 

συνδράμουμε την ενότητα και με την συμπεριφορά μας και τις ενέργειές μας 

να καταδείξουμε την μεταξύ μας σύμπνοια, αλληλεγγύη, αλληλοκατανόηση και 

συναδελφικότητα. Μια συναδελφικότητα, η οποία άνθισε στις στρατιωτικές 

παραγωγικές σχολές και καλλιεργήθηκε μέσα στα στρατόπεδα, στις σκηνές, 

στις ασκήσεις και στις επιχειρήσεις. Μοιραστήκαμε τον ίδιο σκοπό και την ίδια 

μοίρα στον μικρόκοσμο του Στρατού και τώρα ανταλλάσσουμε ανεπίτρεπτα 

επιστολές και δικαστικά έγγραφα. Η αντιπαράθεση και αντιπαλότητα περιορί-

ζει τις δυνάμεις μας, ενώ αντίθετα η σύμπνοια και η ομόνοια τις πολλαπλασιά-

ζει.  

Η σύμπνοια είναι η σκέψη, η οποία πρέπει να μας συνέχει και μόνο, 

κάνοντας ένα μεγάλο βήμα μπροστά και αφήνοντας πίσω μας διαχωριστικές 

γραμμές, πικρίες, ιδεολογίες, αγκυλώσεις, που μας οδηγούν σε στείρες και 

ανώφελες αντιπαραθέσεις. Είναι άλλο να διαφωνείς με την στάση και τις ενέρ-

γειες τόσον της Ένωσης όσον και της Ομοσπονδίας και άλλο και να τις απα-

ξιώνεις επειδή υποστηρίζουν και υπερασπίζονται τις αρχές και τους σκοπούς 

τους.  

Οι απόστρατοι αξιωματικοί πρέπει να καλλιεργήσουμε και να διατηρή-

σουμε την αποκρυσταλλωμένη στη συνείδηση του ελληνικού λαού προσφορά 

των υπηρεσιών μας, να αναλογισθούμε τους κινδύνους από τη σύγχυση, τις 

αμφισβητήσεις, τη φθορά και την κατακρήμνιση των αξιών στην ταραγμένη 

εποχή μας και να συνειδητοποιήσουμε ότι ο αγώνας για την βελτίωση της κοι-

νωνικής μας θέσης είναι κοινός, ενιαίος και αδιαίρετος. Η κοινωνική μας τάξη 

περνάει δύσκολες ώρες. Το κύρος και οι θεσμοί μας είναι ανάγκη όπως προ-

στατευθούν με κάθε τρόπο.  

 

Επίμετρο  

Οι απόστρατοι αξιωματικοί αποτελούν κοινωνία σκεπτόμενων ανθρώ-

πων. Είναι ζωντανά κύτταρα της κοινωνίας, ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι, οι 

οποίοι ενδιαφέρονται, αγωνιούν, μάχονται για την βελτίωση της κοινωνικής 

μας τάξης, την υπεράσπιση των σταθερών αξιών, την προώθηση των δίκαιων 
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αιτημάτων μας. Ζούμε τον παλμό της εποχής και πρέπει να μοχθήσουμε για 

το παρόν και το μέλλον της κοινωνικής μας τάξης.  

 

Πιστεύουμε και προσδοκούμε ότι η ελεύθερη αντιπαράθεση προτάσε-

ων θα ξεκαθαρίσει ότι ο συντονισμός δράσεων και στρατηγικών είναι βασική 

και αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία των σκοπών και την ικανοποίηση 

των προσδοκιών μας.  

Η ενεργή συμμετοχή μας στην λειτουργία της Ε.Α.Α.Σ. πρέπει να είναι 

το ελάχιστο καθήκον όλων μας.  

Ευχαριστώ.  

 

             Με Τιμή 

 

Νικόλαος Ζαρκάδας 

Υποστράτηγος ε.α.  

 

 


