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Δ Ε Λ Τ Ι Ο     Τ Υ Π Ο Υ 

 
 

Απάντηση του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ στην επιστολή του κ. Προέδρου της ΕΑΑΑ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ, αφού διάβασε προσεκτικά την 

επιστολή του κ. Προέδρου της ΕΑΑΑ η οποία αναρτήθηκε σε διάφορα blogs, χωρίς ίχνος 

αντιπαράθεσης και με μοναδικό γνώμονα την πληρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων μας 

επισημαίνει τα εξής : 

1. Στην επιστολή του ,ο κ. Πρόεδρος της ΕΑΑΑ επισημαίνει ότι το έτος 2009 το τότε 

Δ.Σ. της ΕΑΑΑ είχε πάρει απόφαση για τροποποίηση της ΚΥΑ με χειρότερες προτάσεις και 

ότι τότε δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς και επί λέξει αναφέρει τα εξής : « ……τότε δεν 

διαμαρτυρήθηκε κανείς (ήταν φαίνεται πιο δημοκρατική!).Αλήθεια πού ήταν τότε όλοι 

αυτοί που υπογράφουν σήμερα από κοινού επιστολές διαμαρτυρίας για τη νέα ΚΥΑ; 

Τότε δεν τους ένοιαζε; Ή δεν είχαν τότε πρόβλημα; Προς τι λοιπόν αυτός ο ντόρος 

σήμερα; Λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει. Είναι πλέον κατανοητό ότι, Δεν πείθουν ,δεν 

τους πιστεύει κανείς .»  

2. Πράγματι τον Ιανουάριο του 2009 συζητήθηκε στο Δ.Σ. της ΕΑΑΑ σχέδιο νόμου 

περί «Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων» . Προς ενημέρωση του κ. 

Ιατρίδη θέλουμε να δηλώσουμε ότι το τότε Δ.Σ. του Συλλόγου μας ζήτησε τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων του Δ.Σ της ΕΑΑΑ για το θέμα , η ΕΑΑΑ με έγγραφό της με αριθμό πρωτ. 284 

/ 31-03-2009, μας απέστειλε τα αιτούμενα πρακτικά και αφού τα μελετήσαμε με προσοχή,  

αποστείλαμε προς τον τότε αρμόδιο Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Τασούλα έγγραφό μας 

με αριθμό πρωτοκόλλου 243 / 13-05-2009 , στο οποίο καταγράφαμε τις θέσεις μας και τις 

απόψεις επί του σχεδίου νόμου αφενός και αφετέρου σημειώναμε επί λέξει τα εξής : « Οι 

διαφοροποιημένες – διαμετρικά αντίθετες νέες θέσεις της ΕΑΑΑ, είναι απολύτως 

αντιδημοκρατικές , αντιδεοντολογικές , αναχρονιστικές και οπωσδήποτε μη 

αντιπροσωπευτικές των αποστράτων της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών της.»  

3. Συνεπώς σε ότι μας αφορά ο Σύλλογός μας ήταν και τότε παρών και είχε 

αντιδράσει και τότε εξόχως δυναμικά συμβάλλοντας και εκείνος στο ελάχιστο στις 

προσπάθειες πού έγιναν και τελικά αποτράπηκε η  ψήφιση του τότε σχεδίου νομού. Αυτά 

προς αποκατάσταση της αλήθειας. Διότι όπως διατείνεται και ο κ. Πρόεδρος κατά την ρήση 
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του Μάρκου Αυρηλίου « Αν δεν είναι σωστό μην το κάνεις. Αν δεν είναι αλήθεια μην το 

πείς. Σε κάθε περίπτωση όμως, μην κοροϊδεύεις». Τα συμπεράσματα δικά σας.  

 

Κλείνοντας θεωρούμε επιβεβλημένο  ότι για όσα σχολιάζει στην αρχή της επιστολής του 

ο κ. Ιατρίδης πρέπει να υπάρξει απάντηση – τοποθέτηση τουλάχιστον από τους υποψηφίους 

Προέδρους για να έχουν όλα τα μέλη της Ένωσης μια πληρέστερη και αντιπροσωπευτική 

ενημέρωση. 

 

 


