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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 33

Με αφορμή νέα ανυπόστατη, συκοφαντική και πάντα ανώνυμη ανάρτηση, με τίτλο «Οι
επικίνδυνοι υποψήφιοι της

ΕΑΑΣ», που δυστυχώς αναπαράγεται και από ιστοσελίδες με μεγάλη επισκεψιμότητα,
χωρίς διασταύρωση ή έλεγχο της αξιοπιστίας των γραφομένων, εμπλέκοντας μεταξύ
άλλων και την ΠΟΣ, η Ομοσπονδία θεώρησε υποχρέωσή της, για την ορθή ενημέρωση των
ενδιαφερομένων και σε ότι την αφορά να παραθέσει τα παρακάτω:
- Για τις επικείμενες εκλογές της ΕΑΑΣ, αποδεδειγμένα δεν έχει εκδηλώσει υποστήριξη
για κάποιον υποψήφιο Πρόεδρο, σεβόμενη την κρίση και θέληση των Συναδέλφων,
αντιμετωπίζοντας τη διαδικασία με την πρέπουσα λεπτότητα και σοβαρότητα.
- Η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων γνωρίζει πολύ καλά το έργο της και τα
ορατά πλέον αποτελέσματα των προσπαθειών της ΠΟΣ, έχουν ήδη αποτυπωθεί στις
συντάξεις με τη μη επιβολή των μειώσεων του 2014 (και εξ αυτού την αποφυγή κατάργησης
των μισθολογικών προαγωγών), εν αναμονή και των αποφάσεων από το ΣτΕ και το
Ελεγκτικό Συνέδριο.
- Το «λάθος» του ΓΛΚ, που διαπίστωσε ο Πρόεδρος της ΠΟΣ, με στοιχεία που συνέλεξε
ο ίδιος, αφορούσε ΟΛΟΥΣ τους «στρατιωτικούς συνταξιούχους» ήτοι ΕΔ και ΣΑ (περίπου
120.000) και όχι του ΜΤΣ (63.000). Επομένως καμία παροχή στοιχείων ή συνεργασία δεν
υπήρξε γι’ αυτό το θέμα, με τον τότε Πρόεδρο του ΜΤΣ.

Η εσκεμμένη απλοποίηση γεγονότων είναι πολύ γνωστή μέθοδος, που αποσκοπεί στη
μείωση του μεγέθους ενός έργου που έχει επιτευχθεί. Ο χρόνος που επελέγη (εκλογές
ΕΑΑΣ, κρίσεις ηγεσίας, επίλυση βιωσιμότητας των ΜΤ και ΕΚΟΕΜ), η ''φαντασία'' να
ανακαλύπτονται συμμαχίες, να ''αποδίδονται τίτλοι'' και να προσάπτονται κατηγορίες για
''δώρα στοιχείων'', καταδεικνύει εμπάθεια αλλά και τη σκοπιμότητα της προσπάθειας. Δεν
πείθει, γιατί η επιχειρηματολογία είναι ανύπαρκτη και το δημοσίευμα βρίθει από
ανακρίβειες με πολλά σημεία αντικρουόμενα μεταξύ τους. «Φωτογραφίζει» όμως τους
''αγνώστους γνωστούς'' λιβελλογράφους, οι οποίοι από διάφορα πόστα (που
αυτοδιαλύονται) επιχειρούν, ευτυχώς ανεπιτυχώς, τη διαιώνιση των στρεβλώσεων και την
αποδυνάμωση της ενότητας των ε.α. στελεχών.
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Η καταξίωση της Ομοσπονδίας μας, στη συνείδηση του συνόλου των στρατιωτικών, είναι
πλέον γεγονός. Δεν επαιρόμαστε γι’ αυτό, είμαστε όμως ικανοποιημένοι για την μέχρι
τώρα πορεία μας και για το γεγονός ότι έχουμε συμβάλλει έμπρακτα στην υποστήριξη των
συναδέλφων μας. Για το λόγο αυτό θα προτιμούσαμε αυτοί που κόπτονται και οδύρονται
για το ποιόν της ΠΟΣ και την λασπολογούν, αντί των περισπούδαστων ανωνύμων
δημοσιευμάτων, να παραδειγματισθούν από την Ομοσπονδία μας και να αγωνισθούν για τον
συνάδελφο και όχι για τον εαυτό τους.
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