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Αθήνα  11 Σεπτεμβρίου 2014 
 

Απάντηση στον κ. Ιατρίδη για τα λεγόμενα του επί της επιστολής κ. Κρανιά 
 
 

Κύριε Πρόεδρε,  
 
Γίνεσθε ιδιαίτερα θλιβερός και επιζήμιος – αποφεύγουμε αρμόζοντες για την 

περίπτωση πιο σοβαρούς, αλλά καθοριστικούς χαρακτηρισμούς σας για να μην 
τροφοδοτήσουμε με λάδι τη φωτιά που έχετε ανάψει  και μας καίει – αφού αρχίσατε να 
μετέρχεστε τρόπους ανεπίτρεπτους, που άλλοι ιστορικά έχουν καταδικαστεί στη 
συνείδηση της κοινωνίας για τέτοιους τρόπους, με σκοπό να εξοντώσουν, 
δυσφημήσουν, διασύρουν όσους είχαν αντίθετες απόψεις. Το ίδιο επιχειρείτε και εσείς 
με όσους διαφωνούν με τις δικές σας και προσπαθούν να ενημερώσουν, σχετικά, τους 
συναδέλφους. Δεν αντιλαμβάνεστε, μάλλον, ότι έτσι εκτίθεστε ανεπανόρθωτα και σε 
όσους σας εκτιμούσαν, αλλά επιθυμούν έντιμες συμπεριφορές με τεκμηρίωση των 
θέσεών σας και όχι με απαίτηση επιβολής των και μόνο. Ζούμε σε εποχή δημοκρατίας 
και ελεύθερης – όχι ασύδοτης – έκφρασης του λόγου. 

 
Κύριε Πρόεδρε, έχετε υπόψη σας ότι δεν αφήνουμε θέματα που ενίοτε 

δημιουργούν προβλήματα αντιπαραθέσεων και  ενδεχόμενα, παρορμητικών 
απαντήσεων οσάκις προκύπτουν προβλήματα από θέσεις άλλων που αντίκεινται με τις 
απόψεις του Συλλόγου μας. Έστω και σε  επιπόλαιες, ίσως, ενέργειες κάποιων 
συναδέλφων του ΔΣ του Συλλόγου μας, που δημιούργησαν κάποτε πρόβλημα στην 
υπόσταση του Συλλόγου μας, ο οποίος τις καταδίκασε και διαχώρισε τη θέση του με 
απόλυτη σαφήνεια. Μιλάμε για την περίπτωση που συνάδελφός μας (ένας ήταν κ. 
Πρόεδρε, όχι κάποια μέλη, ένας) από το ΔΣ πήρε θέσεις αλληλέγγυες του κ. Μπεγλίτη 
και όχι μόνο. Τότε λάβαμε την επιστολή του κ. Κρανιά. Με νηφαλιότητα, τότε, 
συζητήσαμε με τον κ. Κρανιά τις απόψεις του. Δόθηκαν οι δέουσες εξηγήσεις και το 
θέμα όχι μόνο έληξε, αλλά συνετέλεσε σε μια νέα περίοδο στενής και ειλικρινούς 
συνεργασίας με τον ΣΑΙΡ. Είχαμε ήδη δημοσιεύσει στην εφημερίδα μας αρ. 220 , 
Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2012 , στην σελίδα 12 , την επίσημη θέση του Συλλόγου για 
το θέμα περί μετατροπής των ΕΑΑΑ σε πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Ανατρέξτε , για να 
ενημερωθείτε κ. Πρόεδρε.   

Αυτά κ. Πρόεδρε για να σας προφυλάξουμε, αν είναι δυνατόν από την περαιτέρω 
διασπαστική σας προσπάθεια κατά των Συλλόγων, για να απαλλαγείτε από τη μαζική 
ομοθυμία και συνεργασία τους, επί καίριων θεμάτων, που αφορούν όλους μας . Δεν 
είναι δυνατόν να διαιωνίζετε αυτή τη  φθοροποιό τακτική σας, προκαλώντας με 
αυτές τις ενέργειες, ενώ ταυτόχρονα μιλάτε για ενότητα, συναδελφικότητα, 
αγάπη. Γνωρίζετε, αλήθεια, την βαθειά έννοια αυτών των λέξεων και τις επικαλείστε 
υπεύθυνα ή μήπως ζείτε σε άλλο κόσμο; 
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Άνθρακες, λοιπόν,  ο θησαυρός κ. Πρόεδρε. Μην χάνετε την ψυχραιμία σας. Ποτέ 
δεν είναι αργά να εκλογικεύσετε τη συμπεριφορά σας και τις ενέργειές σας, αν πράγματι 
ενδιαφέρεστε για την ΕΑΑΑ και τα συμφέροντα των μελών της.  

 
Απαντήστε στα καίρια ερωτήματα των χιλιάδων αποστράτων ΟΛΩΝ των 

κατηγοριών :  
1. Τι θα κάνετε με την αδιαφορία της κυβέρνησης να συμμορφωθεί με την 

απόφαση του ΣτΕ ; 

2. Τι θα κάνετε μετά την νέα μείωση του ΕΚΟΕΜΑ κατά 35,5% ; 

3. Ποιες οι θέσεις σας για το φημολογούμενο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών; 

Αληθεύει ότι κληθήκατε στο ΓΕΕΘΑ με τον Πρόεδρο της ΕΑΑΣ για το θέμα;  Γιατί δεν 

ενημερωθήκαμε ; Τι προβλέπει το μισθολόγιο αυτό; Μήπως αληθεύουν οι φήμες ότι 

τακτοποιήθηκε των ανωτάτων αξκων εις βάρος ανωτέρων και κατωτέρων; 

4. Θα κάνετε επιτέλους κάποια ανοικτή συνεδρίαση – ενημέρωση να ακούσετε 

την πλειοψηφία των μελών της ΕΑΑΑ να σας γνωστοποιούν τα προβλήματα τους; 

5. Είστε διατεθειμένος να έρθετε σε ρήξη με την Πολιτική Ηγεσία του ΥΕΘΑ , 

προβάλλοντας τα προβλήματα ΟΛΩΝ των αποστράτων ; 

Ελπίζοντας ότι η επόμενη ανακοίνωσή σας θα είναι απαντήσεις και μόνο στα 
ερωτήματα που σας θέσαμε, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι αυτή η 
εσωστρέφεια στους κόλπους της ΕΑΑΑ , η οποία έχει φωλιάσει επί των ημερών σας,  
δεν οδηγεί πουθενά!!! Εμείς σταματάμε εδώ !!! Αν συνεχίσετε στο ίδιο μήκος κύματος 
δυστυχώς θα απομονωθείτε και θα μείνετε μόνος μαζί με τον αξιότιμο κ. Αντιπρόεδρο 
της ΕΑΑΑ και τις περισπούδαστες ανακοινώσεις σας.    
             

Με  εκτίμηση,  
 
                                           ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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