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14 Νοεμβρίου 2022˙ Διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 

των νέων Διοικητικών Συμβουλίων {ΔΣ} τόσον στην Αθήνα του 

Κεντρικού, όσον και στη Θεσσαλονίκη του Παραρτήματος Μακεδονίας – 

Θράκης. 

Οι αρχαιρεσίες τελείωσαν, τα μέλη του Συνδέσμου με την ψήφο, 

κατά την κρίση τους, εξέλεξαν τα νέα και ανανεωμένα Διοικ. Συμβούλια.  

Ακολουθεί, σύμφωνα με το καταστατικό, η συγκρότησή τους σε 

σώμα και στη συνέχεια ο καθορισμός και η ανάθεση σε κάθε μέλος 

αυτών των συγκεκριμένων καθηκόντων.  

Ο Σύνδεσμος Πεζικού συμπλήρωσε την νηπιακή και παιδική 

ηλικία του και συνεχίζει να πορεύεται στην εφηβική του προσπάθεια με 

οδηγό την εμπειρία των δώδεκα ετών της συνεχούς και αδιάκοπης 

λειτουργίας και δραστηριότητας.  

Παρατηρώντας όμως τις αριθμητικές καταστάσεις αυτών, που 

προσήλθαν στις αρχαιρεσίες, προκαλεί ανησυχία, προβληματισμό, 

αγωνία η περιορισμένη συμμετοχή των συναδέλφων – μελών. Είναι 

κρίμα το πολυπληθέστερο σε στελέχη και προσωπικό όπλο του Στρατού 

Ξηράς, το Πεζικό, να αντιπροσωπεύεται στο Σύνδεσμό του με ένα τόσο 

μικρό αριθμό μελών.  

Βέβαια, δεν είναι συντεχνιακό σωματείο, το οποίο ασχολείται με 

τα οικονομικά και λοιπά αιτήματα των συναδέλφων. Είναι αποκλειστικά 

και μόνον ένωση προσώπων, που προσπαθεί, επιδιώκει να επιζητεί, 

κυρίως, να διατηρήσει και επαυξήσει την σύσφιγξη των σχέσεων και 

δεσμών μεταξύ των υπηρετησάντων εις το Πεζικό αξιωματικών και να 

διατηρήσει ζωντανή την μνήμη της προσφοράς αυτών που θυσιάστηκαν 

κατά τους εθνικούς αγώνες προς τους οποίους και να αποτίνει φόρο 

μνήμης, τιμής και ευγνωμοσύνης.  



Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αξιωματικών Πεζικού {ΠΣΑΠ} είναι 

κομμάτι των Ενόπλων Δυνάμεων, ένα μέρος του Πεζικού, και 

ενδιαφέρεται, αγωνιά, προσπαθεί και μάχεται για την προβολή του έργου 

των στελεχών τους, την ενίσχυση και βελτίωση των συνθηκών γενικά 

εργασίας και διαβίωσης, την υπεράσπιση των δίκαιων αιτημάτων τους 

και την προώθηση των σταθερών αξιών της κοινωνίας.  

Είναι ένωση προσώπων, που προσπαθεί να διασφαλίσει εν μέσω 

των σημερινών δυσκολιών και κρίσεων σε ικανοποιητικό βαθμό την 

συναδελφική ενότητα και κινητικότητα.  

Επιδιώκει την πραγματοποίηση συναντήσεων των μελών του για 

συνεργασία και συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και διατύπωση θέσεων 

και προτάσεων, πάντοτε δε μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες.  

Έχει θέσει και υπηρετεί ως ένα των βασικών σκοπών του την 

υπεράσπιση της ιστορίας του Πεζικού και την εξασφάλιση της ιστορικής 

συνέχειας αυτού.  

Σήμερα, στην εποχή της τρομακτικής πανδημικής και 

ελληνοτουρκικής κρίσης, αλλά και της εντυπωσιακής αδιαφορίας για τα 

κοινά και το μέλλον των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Σύνδεσμος δημιουργεί 

την ελπίδα, ότι δεν χάθηκαν όλα.  

Ενεργεί ως ο διαχρονικός φύλακας και ο αδιαμφισβήτητος 

εγγυητής της ενότητας των συναδέλφων και διατηρεί την 

συναδελφότητα, που άνθισε και καλλιεργήθηκε μέσα σε στρατόπεδα, στα 

οποία οι συνάδελφοι – μέλη του μοιράστηκαν τον ίδιο σκοπό και είχαν 

την ίδια μοίρα στο μικρόκοσμο του Στρατού.  

Δεν ξεχνάμε ότι έχουμε καθήκον και υποχρέωση να διατηρήσουμε 

την μνήμη των χιλιάδων νεκρών και αγνοουμένων συναδέλφων του 

Πεζικού και των άλλων όπλων και να υμνούμε την τόλμη, την ανδρεία, 

την θυσία, τον ηρωισμό, την αυταπάρνηση των πεσόντων, οι οποίοι 

έχυσαν το αίμα τους και πότισαν, κατά το παρελθόν, το δένδρο της 

ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της δημοκρατίας της Ελλάδας.  

Στην σημερινή εποχή ο ΠΣΑΠ επιθυμεί, προσπαθεί και επιδιώκει 

να κρατήσει σταθερό και αμετάβλητο το προσανατολισμό του στους 

βασικούς σκοπούς του καταστατικού, να διατηρήσει τις ρίζες και την 



ιστορία του Πεζικού και να προχωρήσει προς το μέλλον με μεγαλύτερη 

αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.  

Συγχαίρω τα μέλη των Δ.Σ. για την εκλογή τους, και εύχομαι καλή 

επιτυχία στο έργο, που επωμίζονται με ενωτικό πνεύμα, σύμπνοια, 

συνεργασία, συναδελφικότητα, αλληλεγγύη.  

Αδήριτη ανάγκη, όπως τα Διοικ. Συμβούλια εμφυσήσουν νέα 

πνοή, προοπτική, αισιοδοξία και ελπίδα στους αυθεντικούς εκφραστές 

της ιστορίας, των αρχών και αξιών του Πεζικού, του όπλου “της θυσίας 

και του αίματος”.  

Τέλος, ας αφήσουμε τα μέλη των νέων ΔΣ να επαναλάβουν την 

προτροπή του Πλούταρχου “άμμες δε γ’ εσσόμεθα πολλώ κάρρονες”.  

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.  

 

Θεσσαλονίκη, 18 Νοέμβριος 2022.  

  


