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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣ/ΕΑΑΝ 6/2015
1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΝ κατά την συνεδρίασή του της 02 Ιουλίου 2015
απεφάσισε την έκδοση της κάτωθι ανακοίνωσης :
α.- Εκπροσωπούμε Απόστρατους που πολέμησαν στους αγώνες για την ελευθερία
της Πατρίδας και ορφανικές οικογένειες που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα
σε καιρό ειρήνης και πολέμου, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.
β.- Εκπροσωπούμε Απόστρατους που υπηρέτησαν στο Πολεμικό Ναυτικό για
δεκαετίες από μικρές ηλικίες και μάλιστα υπό αντίξοες συνθήκες, με ελάχιστες
απολαβές και με καθημερινό κίνδυνο της ζωής τους και πάντα είμαστε ακομμάτιστοι
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας..
γ.- Εκπροσωπούμε Απόστρατους που με τους μνημονιακούς νόμους επλήγησαν όσο
καμία άλλη κοινωνική ομάδα με απώλειες μέχρι το 60% των συντάξεών μας.
δ.- Εκπροσωπούμε Απόστρατους που παρόλο ότι δικαιώθηκαν από το Συμβούλιο
της Επικρατείας δεν δικαιώθηκαν από την Πολιτεία.
ε.-Εκπροσωπούμε Απόστρατους που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Ελληνικής
κοινωνίας έχοντας πληρώσει αβάσταχτους φόρους και έχοντας πολλοί από εμάς
άνεργα παιδιά.
στ.- Πάνω από όλα όμως εκπροσωπούμε Έλληνες που έχουν μάθει να τοποθετούν
το συμφέρον της Πατρίδας υπεράνω όλων, ακόμη και από το προσωπικό τους.
ζ.- Στηρίζουμε απόλυτα τις προσπάθειες του ΥΠΕΘΑ όσον αφορά την διατήρηση του
αξιόμαχου των ΕΔ και την προστασία του προσωπικού των ΕΔ. Προϋπόθεση όμως
για αυτό είναι μία ισχυρή οικονομικά Ελλάδα με ισχυρούς συμμάχους, όπου μέσα
στις συμμαχίες στις οποίες ανήκει πρέπει να έχει δεσπόζουσα θέση.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η θέση της Ελλάδας είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και την Ευρωζώνη και ότι η έξοδος από αυτές θα είναι πλήρης καταστροφή για την
Πατρίδα μας
Καλούμε τα Μέλη μας να προσέλθουν άπαντα και να δώσουν την ψήφο τους στο
Δημοψήφισμα της 05-07-2015 με γνώμονα ΜΟΝΟ το συμφέρον της Πατρίδας, όπως
ο καθένας το εννοεί χωρίς μικροϋπολογισμούς και τιμωρητικό πνεύμα..
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