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ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 

υποστρατήγου ε.α. Νικολάου Ζαρκάδα 

 

ΒΑΔΙΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ 

 

Ανακοινώθηκε από την Ε.Α.Α.Σ. ότι την Κυριακή, 19 Φεβρουα-

ρίου 2023 θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του νέ-

ου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.  

Η επίτευξη του σκοπού της Ε.Α.Α.Σ., όπως αυτός καθορίζεται στο 

άρθρο 2 του Ν.Δ.1171/1972 (ΦΕΚ 82Α) απαιτεί την προσπάθεια και την 

ενεργή συμμετοχή όλων των απανταχού μελών της και όχι μόνον του 

Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Απαιτείται, να αποφευχθούν φαινόμενα 

του παρελθόντος, όπως η αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων, η κομματι-

κή – πολιτική παρέμβαση, η άσκηση κριτικής με βάση τις προσωπικές 

πικρίες και η επιδίωξη επίλυσης διαφορών, δια των αναρτήσεων στα μέ-

σα κοινωνικής δικτύωσης.  

Η Ε.Α.Α.Σ. αποτελεί τη μοναδική ένωση προσώπων με μέλη με 

διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις, πέτυχε να παρεμβαίνει συσπειρωμέ-

νη για την προάσπιση και για τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων 

τους. Τώρα δε απαιτείται η μεγαλύτερη δυνατή ενότητα, ομοψυχία και 

συλλογική προσπάθεια, για να συνεχίσει με συνέπεια και με υπευθυνότη-

τα, παραμερίζοντας τα εξατομικευμένα “εγώ” και τα προσωπικά πάθη 

του παρελθόντος. Βέβαια ομαδικές προσπάθειες συναδέλφων υπάρχουν 

πολλές πλην όμως η αντιπαλότητα είναι εκείνη που τις χαρακτηρίζει και 

που τις σφραγίζει και που δίνει το δικό της τόνο στη δράση τους. Η 

Ε.Α.Α.Σ. είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μέλη της είναι υπο-

χρεωτικά όλοι οι απόστρατοι αξιωματικοί και ανθυπασπιστές του Στρα-

τού Ξηράς, αποτελεί μέρος της δημόσιας διοίκησης, με την ευρεία του 

όρου έννοια και οι δυνατότητες και οι αρχές οργάνωσης, λειτουργίας, 

διοίκησης και εποπτείας καθορίζονται δεσμευτικά από κανόνες δικαίου.  
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Η Ένωση λειτουργεί με θεσμικό νόμο, που καταρτίστηκε και ισχύ-

ει από το έτος 1972, περιλαμβάνει τις τάσεις και τις θέσεις της εποχής 

του και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα με μόνη τροποποίηση και συμπλήρω-

ση, τον τρόπο εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν 

προβλέπεται Γενική Συνέλευση και ενημέρωση των μελών της, ως ανώ-

τατο όργανο ελέγχου, αλλά δεσμευτική ιεραρχική – διοικητική υπαγωγή, 

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

οποιαδήποτε πρωτοβουλία, ενέργεια, δραστηριότητα και συλλογική προ-

σπάθεια προώθησης των δικαίων αιτημάτων των μελών να τελεί υπό τη 

διακριτική ευχέρεια έγκρισης ή απόρριψης του Υπουργού.  

Βέβαια η νομοθετική αναθεώρηση – τροποποίηση είναι αναγκαία 

για τον καθορισμό ευρύτερων αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλί-

ου, χαλαρότερης διοικητικής υπαγωγής και οικονομικής εξάρτησης και 

γενικά καλύτερης προσαρμογής προς τις αρχές λειτουργίας των συλλογι-

κών συνδικαλιστικών οργάνων, πλην όμως η αποτελεσματική πορεία της 

Ένωσης μπορεί να συνεχιστεί και με το υφιστάμενο θεσμικό νομοθετικό 

πλαίσιο, αν τα μέλη της, οι απόστρατοι αξιωματικοί απαλλαγούν από 

σκοπιμότητες, αντιπαραθέσεις, διακρίσεις, ιδεολογικές αγκυλώσεις, πάθη 

του παρελθόντος και προσωπική διχόνοια και προχωρήσουν με σύ-

μπνοια, με συνοχή και με αποφασιστικότητα στην εκπλήρωση του σκο-

πού και στην επίτευξη των στόχων της. Είναι ανάγκη να συνειδητοποιή-

σουμε ότι ο αγώνας και οι προσπάθειες για τη βελτίωση της κοινωνικής 

μας θέσης είναι κοινός, αδιαίρετος και ανεξάρτητος από ταμπέλες, επε-

τηρίδα, τίτλους, προνόμια και διακρίσεις. Οι υποψήφιοι συνάδελφοι για 

το Διοικητικό Συμβούλιο εφοδιασμένοι με οράματα και με μεγαλοψυχία, 

με υψηλό αίσθημα ευθύνης και με ακαταμάχητη θέληση για την προά-

σπιση των συμφερόντων των αποστράτων αξιωματικών.  

Υπεύθυνοι όμως για τη λειτουργία και για την ανταπόκριση της 

Ε.Α.Α.Σ. στις προσδοκίες μας δεν είναι μόνο τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, αλλά και όλοι εμείς, οι οποίοι με τη στάση, με τη συμπερι-

φορά, με τη βοήθεια και με τις θέσεις μας πρέπει να δείχνουμε ότι η Έ-

νωση εκφράζει την καθολική θέληση των μελών της για την ικανοποίηση 

των δίκαιων αιτημάτων μας και το πνεύμα αντίστασης προς κάθε αυθαι-

ρεσία. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι σε όλες τις κρίσιμες περιόδους υποφέ-

ραμε από την εσωτερική αντιπαλότητα των ομάδων.  
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Ασφαλώς κάθε άποψη, που διατυπώνεται, θα πρέπει να είναι σε-

βαστή, γιατί έτσι συντρέχει και ενισχύει τον προβληματισμό. Ακόμα και 

εκεί που κάποιος διαφωνεί, δεν πρέπει να απορρίπτεται χωρίς συζήτηση, 

δεδομένου ότι η διαφωνία προάγει το γόνιμο διάλογο και οδηγεί σε κα-

λύτερες και επαρκέστερες επιλογές. Η αδιαλλαξία κάνει κακό, όταν εμ-

φανίζεται και παρουσιάζεται προς τα έξω.  

Πιστεύουμε ότι η Ένωση και με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα 

συνεχίσει να αγωνίζεται με συνέπεια και με υπευθυνότητα σε καιρούς, 

που απαιτείται η μεγαλύτερη δυνατή ενότητα, ομοψυχία, συσπείρωση και 

συλλογική προσπάθεια για την προάσπιση των δίκαιων αιτημάτων μας 

και για τη βελτίωση της κοινωνικής θέσης των μελών της, πιστή στον 

κανόνα ότι “η στείρα αντιπαράθεση στεγνώνει και περιορίζει τις δυνά-

μεις μας, ενώ η ομόνοια τις διασώζει και τις επαυξάνει”.  

Καλή επιτυχία στους υποψηφίους.  

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.  

 

 

Θεσσαλονίκη, 12 Ιανουαρίου 2023. 

 

 


