ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΨΗΦΙΣΜΑ
Στην Αθήνα σήµερα την 30 Σεπτεµβρίου 2011, οι απόστρατοι που εκπροσωπούµαστε από τους
φορείς ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΛΣ, Α.Κι.Σ, ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ., Π.Ο.Σ., Κ.ΕΘ.Α., ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ,
ΣΑ/ΣΜΥΝ, συγκεντρωθήκαµε διαµαρτυρόµενοι, ώστε προβάλλοντας τη δύναµη και την ενότητά
µας:
 Να αποδείξουµε ότι είµαστε και εµείς παρόντες στον αγώνα και στο πλευρό του ελληνικού
Λαού, που πλέον διεκδικεί το δικαίωµα της επιβίωσης και της αξιοπρέπειάς του, σε µία
εθνικά κυρίαρχη χώρα, µε Σύνταγµα, αρχές και αξίες που δεν επιδέχονται εκπτώσεων.
 Να βροντοφωνάξουµε µε βάση και την γενικότερη συγκυρία:
o

ΟΧΙ στην διακύβευση της Εθνικής µας Κυριαρχίας, στο ραγιαδισµό και στο
ξεπούληµα της Πατρίδας µας.

o

ΟΧΙ στο γκρέµισµα των ονείρων µας, στην υποθήκευση του µέλλοντος των παιδιών
µας και στην πλήρη αφαίµαξη και εξόντωση των συνήθων υποζυγίων, ενός άδικου
φορολογικού συστήµατος.

 Να συνεγείρουµε τη συνείδηση των συναδέλφων της φυσικής ηγεσίας των Ενόπλων
Δυνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας.
 Να απαιτήσουµε σεβασµό, δηλώνοντας ότι είµαστε µη προνοµιούχοι κοινωνικοί εταίροι και
όχι κοινωνικοί επαίτες, που κατά την πολυετή θητεία µας, από 25 έως και 40 ηµερολογιακά
έτη, ήµασταν οι εργαζόµενοι µε τις περισσότερες υποχρεώσεις και τα λιγότερα δικαιώµατα
στην Ελλάδα.
Σήµερα η κυβέρνηση, αγνοώντας τα πάντα και αντιµετωπίζοντάς µας σαν «στυµµένες
λεµονόκουπες», µε σκοπό να εξοντώσει στοχευµένα πλήρως εµάς και τις οικογένειές µας:
 Μας διαχωρίζει αντισυνταγµατικά µε ηλικιακό ρατσισµό, σε κάτω ή πάνω των 60 και των 55
και σε αυτούς που αποστρατεύθηκαν ευδόκιµα ή µετά από αίτησή τους, τιµωρώντας
επιπρόσθετα άδικα, παράνοµα και ανήθικα, όσους είναι κάτω των 55 και αποστρατεύθηκαν
µε αίτησή τους, κατά πλήρη νοµιµότητα και ηθική.
 Μας επιβάλει, πέρα από κάθε λογική, νοµιµότητα και συνταγµατική βάση, όπως και στον
υπόλοιπο Λαό, υπέρογκες «εισφορές» και αυθαίρετες κρατήσεις που µειώνουν το εισόδηµα
µας σε ποσοστά άνω του 50%.
 Μας στερεί το συνταγµατικό δικαίωµα για εργασία, αποστερώντας µας και την τελευταία,
θεωρητική έστω στις µέρες µας, δυνατότητα να ζήσουµε τις οικογένειές µας.
 Οδηγεί σε οικονοµική ασφυξία και διάλυση τα Μετοχικά µας Ταµεία, τα οποία, µε βάση
επίσηµες δηλώσεις, οι διαχρονικές πολιτικές και κυβερνητικές επιλογές, πράξεις και
παραλείψεις τα έφθασαν σε σηµείο κατάρρευσης, µεθοδεύοντας ταυτόχρονα την υφαρπαγή
της περιουσίας τους. Η δε απραξία επί αυτών των δηλώσεων, αφήνει σοβαρές υπόνοιες ότι
επιχειρείται ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ µιας κατάστασης, που είναι αποτέλεσµα, αν όχι παράνοµης
συµπεριφοράς, τουλάχιστον ανεπαρκούς Διοικητικής Διαχείρισης.

 Υποβαθµίζει συνεχώς την παροχή υπηρεσιών υγείας, σε µας και τις οικογένειές µας, στα
νοσοκοµεία ΝΙΜΤΣ και ΝΝΑ, υπέρ των οποίων καταβάλλουµε επί 60 χρόνια επιπρόσθετες
κρατήσεις, ενώ η περιουσία που έχει δηµιουργηθεί από αυτές αντιµετωπίζεται ως
«σχολάζουσα» υπέρ αγνώστων σκοπιµοτήτων.
Κάνοντας απολύτως σαφές, ότι οι απόστρατοι, όπως και οι εν ενεργεία συνάδελφοί µας, είµαστε
αναπόσπαστο κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας, δηλώνουµε ότι:
 Δεν επιθυµούµε ειδικά προνόµια και εξαιρέσεις έναντι του υπόλοιπου ελληνικού Λαού και δεν
διεκδικούµε να διαλάθουµε των θυσιών του. Αντιστεκόµαστε µαζί του!
 Είµαστε οι τελευταίοι που θα έβαζαν το συντεχνιακό ή προσωπικό τους συµφέρον πάνω από
το συµφέρον της χώρας και της ελληνικής κοινωνίας γιατί είµαστε µία κοινωνική οµάδα που
έχει έµπρακτα προσφέρει σηµαντικότατο κοινωνικό έργο, έµµεσα ή άµεσα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΟΜΩΣ

 Την ελάχιστη αναγνώριση των ιδιαιτέρων και µοναδικών χαρακτηριστικών, συνθηκών
εργασίας και υπόστασης µας, δίνοντας τέλος στην κοινωνική απαξίωσή και οικονοµική
εξαθλίωσή µας.
 Την άµεση ανάκληση επιβολής των εξοντωτικών περικοπών στις συντάξεις, µε βάση
ηλικιακά κριτήρια ή µε βάση το αν κάποιοι αποστρατεύθηκαν ευδόκιµα ή µετά από αίτησή
τους.
 Την άµεση άρση των περιορισµών καταβολής σύνταξης, για όσους θέλουν και µπορούν να
ασκήσουν το συνταγµατικό τους δικαίωµα για εργασία, ανεξαρτήτως ηλικίας.
 Την άµεση ανάληψη πρωτοβουλίας για πλήρη οικονοµικό και διαχειριστικό έλεγχο, όπου
υπάρχουν ενδείξεις, στοιχεία και καταγγελτικές δηλώσεις.
 Την άµεση ανάληψη ενεργειών για την διάσωση, εξυγίανση και ανάπτυξη των Μετοχικών µας
Ταµείων.
 Τη θεσµοθέτηση συγκεκριµένου ανταποδοτικού οφέλους, έναντι των κρατήσεων µας υπέρ
ΝΙΜΤΣ και ΝΝΑ και των δικαιωµάτων µας επί της περιουσίας που έχει δηµιουργηθεί από
αυτές.
 Την άµεση ανάληψη µέτρων και ενεργειών κατά της φοροδιαφυγής, εισφοροδιαφυγής και
µαύρου χρήµατος, ώστε να σταµατήσει η ανελέητη επιδροµή κατά των µισθωτών και των
συνταξιούχων.
Τέλος, δηλώνουµε ρητά και κατηγορηµατικά ότι:
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΝΩΘΕΙ
ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΕΘΝΙΚΑ
ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ – ΣΩΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΠΟΥ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΤΡΑΤΟΥ
Ι. Κρασάς

Αντιστράτηγος
ε.α

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Β. Ροζής

Υποστράτηγος
εα

ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

Ι. Ντουνιαδάκης
Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Θ. Γερούκης Αντιναύαρχος
Π.Ν. ε.α.

Κ. Μωράκης Αντιναύαρχος
Λ.Σ. ε.α.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Ε. Ουζούνογλου Ταξίαρχος
ε.α

Δ. Χατσίκας Ταξίαρχος
ε.α

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΜΥΝ

Ν. Βασιλείου
Αντιπλοίαρχος ΠΝ ε.α

Κ. Νυχτάκης Σηµαιοφόρος
ΠΝ ε.α.

