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1.- Το Συντονιστικό Συμβούλιο των Τριών Ενώσεων Αποστράτων
Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων που εκπροσωπεί 120.000
Απόστρατους, εκφράζει την θλίψη, οργή και αγανάκτησή του για όσα είπε ο κ.
Δημήτρης Καζάκης, Γ.Γ. του Ε.ΠΑ.Μ., εις βάρος των εν αποστρατεία και εν
ενεργεία Στελεχών των Ε.Δ. και των Ενώσεων που τους εκπροσωπούν, κατά
την ραδιοφωνική εκπομπή της 26-11-2015 στο
διαδικτυακό ραδιόφωνο
«Ράδιο χωρίς FM και e-roi», τα οποία περιήλθαν σήμερα εις γνώση μας.
2.- Όλες οι αναφορές του κ. Δ. Καζάκη εις βάρος των εν ενεργεία και
αποστρατεία Στελεχών των Ε.Δ. είναι ψευδείς και έμπλεες μίσους. Δεν
πρόκειται να αναλύσουμε λεπτομερώς όσα αναφέρει, άλλωστε το λεξιλόγιό
του δεν ενδείκνυται για δημόσια αναφορά. Θα σταθούμε, όμως, σε ολίγα από
τα χονδροειδή ψέματά του :
α.- Οι θεσμικές Ενώσεις των Αποστράτων (Ε.Α.Α.Σ.-Ε.Α.Α.Ν.-Ε.Α.Α.Α.)
ουδέποτε παρακίνησαν τα Μέλη τους να ψηφίσουν ΝΑΙ στο Δημοψήφισμα της
6ης Ιουλίου. Οι θεσμικές Ενώσεις απευθύνθηκαν στα Μέλη τους και τα
παρότρυναν να ψηφίσουν με μόνο γνώμονα το συμφέρον της Πατρίδας.
β.- Τα Δ.Σ. των τριών Ενώσεων δεν είναι δοτά, αλλά αιρετά και πρωταρχικός
σκοπός τους είναι η προάσπιση των συμφερόντων των Μελών τους, δεν είναι
δε λίγες οι φορές που ήλθαν σε απ ευθείας σύγκρουση με τον Υπουργό
Εθνικής Άμυνας και την Κυβέρνηση, η οποία πολλές φορές εκφράστηκε με
διαδηλώσεις, πορείες, κατάληψη της εισόδου του Στρατοπέδου Παπάγου,
επιστολές, παρεμβάσεις στα Μ.Μ.Ε., κ.λ.π. Η συμμετοχή σε αυτά ήταν μαζική
και όχι από ανθρώπους που δεν θέλουν να χάσουν τα κεκτημένα, αλλά από
ανθρώπους που με τις μέχρι τώρα περικοπές έχουν χάσει άνω του 60% των
αποδοχών τους και αγωνίζονται να μην χάσουν και άλλα, την στιγμή που
ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί πλήρως η απόφαση του ΣτΕ που θεωρεί
αντισυνταγματικές τις μειώσεις του 2012. Από ανθρώπους, που ορισμένοι
από αυτούς είναι βετεράνοι των Πολέμων της Πατρίδας και από ορφανικές
οικογένειες, που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα εν καιρώ ειρήνης κατά
την εκτέλεση του καθήκοντος.

γ.- Τα περί μισθοφόρων και τους λοιπούς χαρακτηρισμούς του κ. Δ. Καζάκη,
τους αφήνουμε στην κρίση του Ελληνικού Λαού, που γνωρίζει πολύ καλά το
έργο και τις θυσίες των στελεχών των Ε.Δ. και των Αποστράτων, όταν ήταν
στην ενέργεια. Ο Ελληνικός Λαός γνωρίζει και το έργο του κ. Δ. Καζάκη και
για αυτό τον “ετίμησε “ δεόντως όσες φορές ζήτησε την ψήφο του.
3.- Καλούμε τον κ. Δ. Καζάκη να ανακαλέσει άμεσα και δημόσια από την ίδια
εκπομπή και όχι μόνο, όλα όσα αναφέρει εις βάρος των θεσμικών Ενώσεων,
των Αποστράτων και των εν ενεργεία Στελεχών των Ε.Δ.
4.- Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων και κάθε
Ένωση (Ε.Α.Α.Σ.-Ε.Α.Α.Ν.-Ε.Α.Α.Α.) ξεχωριστά, επιφυλάσσονται για κάθε
νόμιμο δικαίωμα και απαίτηση εις βάρος του κ. Δ. Καζάκη
Υποστράτηγος .ε.α.
Ε.Δανιάς
Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος ε.α. Κ. Σκαρμαλιωράκης
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σ. Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ & του Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε)Π.Ν.ε.α. Γ.Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Κ. Ιατρίδης
Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) Π.Α.ε.α. Ι. Κρανιάς
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ
Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού
Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠΝ

