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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   ΥΠ.  ΑΡΙΘ.  5/16 

 
1.- Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων εν όψει των 
διαγραφομένων εξελίξεων στα Εθνικά θέματα (Προσφυγικό/μεταναστευτικό, 
Σκοπιανό, Αιγαίο, κλπ) αλλά και των εξελίξεων σχετικά με το ασφαλιστικό και 
τις διαφαινόμενες μειώσεις των συντάξεων διοργάνωσε συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας στην Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016 και ώρα 
11:00 στο άγαλμα Βενιζέλου και στην συνέχεια πορεία προς το Υπουργείο 
Μακεδονίας-Θράκης και επίδοση ψηφίσματος στην Διευθύντρια του Γραφείου 
της Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης, λόγω απουσίας της Υπουργού στην 
Αθήνα. 
2.- Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος περί τα 2.000 εν ενεργεία και αποστρατεία 
στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α.   
3.- Η εκδήλωση αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κύκλο κινητοποιήσεων και 
δράσεων για την προάσπιση των Εθνικών θεμάτων και του συμφέροντος των 
Αποστράτων και καλούμε τα Μέλη μας να ευρίσκονται σε αγωνιστική 
ετοιμότητα. 
4.- Συνημμένα παρέχεται το επιδοθέν ψήφισμα. 
 
 
Υποστράτηγος  ε.α.       Ε.Δανιάς                      Πρόεδρος ΕΑΑΣ 
Συνταγματάρχης ε.α. Ν.Καίσαρης                      Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ 
Αντιναύαρχος   Π.Ν. ε.α. Σ.Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του  Συντονιστικού 
Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν.ε.α. Γ.Γεωργακόπουλος  Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ 
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Σ.Καββούρης            Πρόεδρος ΕΑΑΑ 
Αντισμήναρχος (Ρ) Π.Α.ε.α. Ι.Κρανιάς                 Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ 
 
                                             Για την ακρίβεια 
              Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού - Αντιναύαρχος Π.Ν.ε.α. Σ.Περβαινάς  



 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 15 Απριλίου 2016 τα εν αποστρατεία και εν 

ενεργεία Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας 
συγκεντρωθήκαμε στην Πλατεία Αριστοτέλους, για να διαδηλώσουμε μαζικά 
και να εκφράσουμε, την αγωνία μας Πρωτίστως για τα μείζονα Εθνικά θέματα 
(Σκοπιανό, Προσφυγικό, Δημογραφικό ),την οργή αλλά και την αγανάκτησή 
μας  για την εξαθλίωση της Ελληνικής οικογένειας και κοινωνίας. Αλλά και να 
αντισταθούμε απέναντι στις βάναυσες πολιτικές που διαλύουν την Άμυνα και  
την Ασφάλεια της Χώρας,  διαλύουν  την κοινωνική συνοχή, εξαθλιώνουν τα 
στελέχη των ΕΔ και ΣΑ και υποθηκεύουν το μέλλον των παιδιών μας και το 
μέλλον της πατρίδος μας.  

 
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 

 
 Αγωνιζόμαστε με βάση τα ιδανικά μας προκειμένου η Πατρίδα μας μην 
γίνει προτεκτοράτο, αλλά Χώρα ανεξάρτητη και κυρίαρχη την οποία να 
σέβονται και να τιμούν όλοι ανεξαιρέτως βάσει της ένδοξης ιστορίας της, αλλά 
και του πολιτισμού της.  
           Αγωνιζόμαστε και εμείς μαζί με όλες τις άλλες κοινωνικές ομάδες, για 
την επιβίωση των οικογενειών μας και την αξιοπρέπειά μας, ενάντια στην 
ισοπέδωση της δικαιοσύνης, της παιδείας, της υγείας του λαού μας και τη 
βίαιη ανατροπή των δικαιωμάτων μας, κοινωνικών, εθνικών, οικονομικών, 
εργασιακών, πρόνοιας, κλπ. 
          Αγωνιζόμαστε για την Μακεδονία του Μ. Αλεξάνδρου, καθότι η 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ και επομένως δεν πρέπει να 
περάσει η προπαγάνδα των Σκοπίων. 
         Αγωνιζόμαστε για το κύτταρο της Ελληνικής κοινωνίας που είναι η 
οικογένεια, η οποία θα δώσει και την λύση στο Δημογραφικό. 
         Aγωνιζόμαστε για την διατήρηση του εθνολογικού και θρησκευτικού 
χαρακτήρα του πληθυσμού της χώρας, που δυστυχώς οι ανεξέλεγκτες 
προσφυγικές ροές τείνουν να τα αλλοιώσουν. 
          . Αγωνιούμε για την διακύβευση της Εθνικής μας κυριαρχίας, την 
απαξίωση της Δημόσιας ασφάλειας και την παραχώρηση των 
συνταγματικών και κυριαρχικών δικαιωμάτων της Πατρίδας μας. 
    
 Είμαστε αντίθετοι στη διαφαινόμενη συρρίκνωση της μαχητικής ισχύος 
των ΕΔ και στην απαξίωση των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών 
τους, με την πλήρη οικονομική και ηθική εξαθλίωσή τους. 
 Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε  παρέμβαση των εταίρων – 
συμμάχων – δανειστών - «θεσμών» σε θέματα που συνδέονται με την 
Εθνική Άμυνα και την Ασφάλεια της Χώρας 
 Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την ακολουθούμενη πολιτική της 
Κυβέρνησης να μετακυλύει τα βάρη στα συνήθη υποζύγια που είναι οι 
μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, καθιστώντας τους φτωχούς, ακόμη 



φτωχότερους και αφήνοντας στο απυρόβλητο τους φοροφυγάδες και τα 
«ρετιρέ»  που έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης  της  κρίσης. 
 Θα αντισταθούμε στο γκρέμισμα των ονείρων ολόκληρου του 
λαού για ένα αύριο αντάξιο της προσφοράς του, στην υποθήκευση του 
μέλλοντος των παιδιών μας, στην πλήρη οικονομική αφαίμαξη και 
εξόντωσή μας.  
 Πιστεύουμε ότι κανένα σχέδιο Εθνικής σωτηρίας δεν μπορεί να πετύχει 
όταν διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες, όταν το Εθνικό συμφέρον δεν τίθεται 
υπεράνω οιουδήποτε άλλου συμφέροντος και όταν αντί της ευνομίας 
κυριαρχεί η αναξιοκρατία, η ανομία, η αδικία και η ατιμωρησία,  η δε  ηγεσία  
δεν ασκείται δια του παραδείγματος. 
 Ο κοινός μας αγώνας θα συνεχιστεί και θα ενταθεί, ενωμένος με αυτόν 
της υπόλοιπης κοινωνίας, για μια Πατρίδα κυρίαρχη, με έναν λαό υπερήφανο 
που θα ζει με υπερηφάνεια και Ε.Δ και Σ.Α πυλώνες προάσπισης της εθνικής 
μας κυριαρχίας και ασφάλειας.   
 Οι Απόστρατοι των Ε.Δ. και των Σ.Α. έχουν υποστεί μέχρι τώρα: 

 Εννέα (9) αλλεπάλληλες μειώσεις, που είχαν ως αποτέλεσμα 
την απομείωση των συντάξεων πάνω από το  60% (επιδόματος ευθύνης 
Αξιωματικών κατά 20%, κατάργηση δώρων, επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης 
συνταξιούχων, έκτακτη εισφορά επί των συντάξεων, μείωση σύνταξης κατά 
20% για το τμήμα αυτής άνω των 1.200 €, περικοπή σύνταξης κατά 12% για 
το τμήμα αυτής άνω των 1.300 €, μείωση συντάξεων λόγω περικοπής των 
μισθών των εν ενεργεία στρατιωτικών, μείωση των συντάξεων κατά 5-10-15-
20% για το σύνολο των αποδοχών, αύξηση της κράτησης για υγειονομική 
περίθαλψη κατά 50%) 

 Στοχευόμενες περικοπές με ηλικιακά κριτήρια (μείωση 40% στο 
ποσό της σύνταξης άνω των 1.000 € για τους κάτω των 55 ετών και μείωση 6-
10% στη σύνταξη για τους κάτω των 60 ετών). 
 
                 Με τις υπ' αριθμ. 2192-96/2014, αποφάσεις της Ολομέλειας του 
Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), κρίθηκαν τελεσίδικα ως 
αντισυνταγματικές οι μειώσεις των αποδοχών των ε.ε. και των 
συντάξεων των ε.α. στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α., καθώς και των 
προβλεπόμενων επιδομάτων και αποζημιώσεων που επιβλήθηκαν από 
1/8/2012, με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012. Δυστυχώς παρά την 
τελεσίδικη απόφαση του ΣτΕ και την αντίστοιχη του Τριμελούς 
Συμβούλιου Συμμόρφωσης του Ν. 3068/2002, έγινε μερική (κατά το 
ήμισυ) αποκατάσταση αποδοχών και συντάξεων. 

 
     Αγωνιζόμαστε για να άρουμε την κατάφωρη αδικία που συντελείται 

μονομερώς εις βάρος μας με τις διπλάσιες σε αριθμό περικοπές και σε 
ποσοστό πάνω από 60%,  πέραν των άλλων, σε σχέση με το σύνολο των 
συνταξιούχων, που υπέστησαν μειώσεις 35%, παραβιάζοντας κάθε αρχή 
ισοτιμίας, ισονομίας και αναλογικότητας . 

Δεν παραιτούμαστε από τον στόχο μας για την ανάκτηση όσων μας 
έχουν αφαιρεθεί αυτά τα χρόνια και θα εξακολουθήσουμε να αγωνιζόμαστε γι 
αυτό. 
 

 
 



ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 
 

 Τον επαναπροσδιορισμό των πολιτικών της κυβέρνησης, προκειμένου 
να εξυπηρετούν τον πρωταρχικό σκοπό τους, που είναι η υπηρέτηση της 
Ελληνικής κοινωνίας και η εξασφάλιση της ατομικής και Εθνικής 
αξιοπρέπειας. 
 Την ενίσχυση της Εθνικής Άμυνας και της Δημόσιας Ασφάλειας με τη 

μη περικοπή του προϋπολογισμού των Ε.Δ. διότι οι συνεχιζόμενες περικοπές 
έχουν άμεση επίπτωση στην αποτρεπτική ικανότητα της χώρας μας. 
 Την άμεση διακοπή κάθε  ενέργειας για την επιβολή νέων εξοντωτικών 

περικοπών μισθών και συντάξεων. 
 Την άμεση υλοποίηση  των αποφάσεων του Σ.τ.Ε και την επιστροφή 

των συντάξιμων αποδοχών μας στα προ κρίσης επίπεδα, γιατί η μη εφαρμογή 
των αποφάσεων των Ανωτάτων Δικαστηρίων αποτελεί κίνδυνο για τη 
Δημοκρατία, όπως ανέφερε η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου.  
 Την άρση όλων των αδικιών και των απαράδεκτων σε βάρος μας 

ρυθμίσεων που επέφεραν οι μνημονιακοί νόμοι 
 Την κατάργηση του ηλικιακού ρατσισμού που αφορά στη μείωση των 

συντάξεων για τους κάτω των 55 και κάτω των 60 ετών αποστράτους. 
 Την εξαίρεση του συμψηφισμού της προσαύξησης των  πτητικών, 

καταδυτικών, αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφών, επικινδυνότητας 
εξαμήνων  από το σύνολο των αποδοχών   
 Τον σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου, που 

αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας, σύμφωνα με το άρθρο 
2 του Συντάγματος. 

 
ΚΑΛΟΥΜΕ 

 
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τους 

Αρχηγούς όλων των Πολιτικών Κομμάτων να αναλογιστούν τις 
ιστορικές τους ευθύνες και να προβούν στην άμεση λήψη των 
επιβαλλομένων μέτρων προς αποκατάσταση της Εθνικής Κυριαρχίας 
και της Αξιοπρέπειας των απανταχού της γης Ελλήνων πολιτών και την 
άρση των αδικιών που συντελούνται μονομερώς σε βάρος της 
Ελληνικής οικογένειας και των στελεχών των ΕΔ και ΣΑ, να 
προστατέψουν το αξιόμαχο των Ε.Δ. και Σ.Α.,  και να εγγυηθούν τη μη 
περαιτέρω εξαθλίωση του Ελληνικού λαού.  

 
  

 
 


