
 
1 

 

Απάντηση, η τελευταία1 από την πλευρά μου, στην φαντασιακή ερμηνεία και ανάλυση της 

επιστολής μου, με ημερομηνία 15 Ιουλίου 2021 με την οποία σχολίασα άρθρο του Σχη ε.α. κ. 

Αναστάσιου Φαραντάτου.  

       Ν. Ηράκλειο, 23 Ιουλίου 2021  

Αγαπητέ κύριε Συνταγματάρχα, Αναστάσιε Φαραντάτε, 

Δεν θα μπω στην διαδικασία σχολιασμού της «απαντήσεώς σας», στην από 
ημερομηνία 15 Ιουλίου 2021 επιστολή μου, καθόσον στην ουσία δεν πρόκειται περί 
απαντήσεώς σας, αλλά περί μιας προσπάθειας παρερμηνείας των τεθέντων ερωτημάτων και 
προβληματισμών, τα οποία απασχολούν ή θα έπρεπε να απασχολούν τους απόστρατους 
συναδέλφους του Στρατού Ξηράς.  

Θεωρείτε την επιστολή μου που απαντά στην δική σας ανάρτηση ως «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΣ 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΑΑΣ»! Δικαίωμά σας! Όπως είναι και δικό μου δικαίωμα να «διεκδικώ» την 
ιδιοκτησία της! Εγώ είμαι ο συντάξας την επιστολή και αυτά που γράφετε περί «εντολοδόχου» 
είναι τόσον ανυπόστατα όσον και έωλα, ατεκμηρίωτα και σκόπιμα παραπλανητικά! Γιατί όμως 
είναι σκόπιμα παραπλανητικά και επιδιώκετε την παραπληροφόρηση; Αυτό πρέπει να μας το 
εξηγήσετε!  Διότι άλλη είναι η αλήθεια, καθόσον η ΕΑΑΣ ήταν εκείνη που προσέφυγε στο ΣτΕ 
το 2018 κατά του υπουργείου εργασίας και της ΠΟΣ! Η προσφυγή, κρίθηκε από το ΣτΕ ότι, 
αυτό, δηλ. το ΣτΕ, ήταν αναρμόδιο να την εξετάσει και παρέπεμψε το θέμα στο Διοικητικό 
Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου η ΠΟΣ, προς υπεράσπισή της αναγκάστηκε να κάνει «παρέμβαση», 
όπως ονομάζεται νομικά η ενέργειά της. Προς τι λοιπόν αυτή η παραπληροφόρηση;  

Τώρα ως προς την «απάντησή σας», προκύπτει αβίαστα η εντύπωση ότι ακροβατείτε 
μεταξύ της πραγματικότητας και του φαντασιακού χώρου, εξάγοντας αυθαίρετα 
συμπεράσματα κατά το κυνήγι των δαιμόνων, στο οποίο έχετε επιδοθεί, για να 
«αποκαλύψετε» τις κατά την δική σας, αυθαίρετη ερμηνεία, μύχιες δολοπλοκίες και 
διεργασίες που απεργάζεται η ΠΟΣ κατά της ΕΑΑΣ! Προφανώς, κύριε Φαραντάτε ή ζείτε σε 
παράλληλο Σύμπαν ή κάτι άλλο σοβαρότερο συμβαίνει. Δεν απαντάτε επί της ΟΥΣΙΑΣ, κύριε 
Φαραντάτε, γιατί σας έλειψαν τα επιχειρήματα και «πετάτε την μπάλα στην εξέδρα»! Άλλο 
είναι το περιεχόμενο της επιστολής και σεις περί άλλων τυρβάζετε! Δικαίωμά σας και πάλι!  

Προφανώς, στην προσπάθειά σας να οδηγήσετε σε συμπεράσματα που σας 
διευκολύνουν ηθελημένα αναγράφετε ότι, επιδίωξη της ΠΟΣ είναι να ενσωματώσει την 
αποδυναμωμένη ΕΑΑΣ στους κόλπους της (καθόσον άγνοια δεν δικαιολογείται λόγω της 
θέσεώς σας στο ΔΣ της ΕΑΑΣ). Σας πληροφορώ, λοιπόν, ότι, αυτό ΔΕΝ μπορεί να γίνει, όχι μόνο, 
γιατί δεν είναι στις προθέσεις της ΠΟΣ, αλλά κυρίως, γιατί δεν το επιτρέπει το Νομικό Πλαίσιο, 
λόγω του ότι η ΕΑΑΣ είναι ΝΠΔΔ και η ΠΟΣ είναι ΝΠΙΔ! Δεν το ξέρατε; Γιατί, λοιπόν, 
παραπλανείτε σκόπιμα τους συναδέλφους αποστράτους; Με αποκαλείτε, ακόμα, εμμέσως και 
αφελή, όταν αναφέρετε ότι άθελά μου έκανα μια σημαντική αποκάλυψη! Κύριε Φαραντάτε, 
σας πληροφορώ ότι, όσα περιέχονται στην επιστολή μου, την οποία σποραδικώς διαβάσατε ή 
δεν μελετήσατε με προσοχή καθόσον αφήνετε αναπάντητα τα ουσιώδη, εκφράζουν την δική 
και μόνο πεποίθηση και πίστη για το πώς πρέπει να λειτουργεί το όργανο που εκπροσωπεί και 
υποστηρίζει τα συμφέροντα των αποστράτων συναδέλφων!     

Αγαπητέ κύριε Φαραντάτε,  

                                                        
1 Εκτός κι’ αν, ο κατά τα άλλα αγαπητός κ. Φαραντάτος, συνεχίσει και εκτραπεί σε προσβλητικούς για το 
άτομό μου χαρακτηρισμούς, που τον λόγο θα έχει η δικαιοσύνη. Παραβλέπω, αυτά που αναφέρει περί 
«εντελοδόχου», που αποτελούν μειωτικό και απαξιωτικό χαρακτηρισμό για την προσωπικότητά μου.  
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Εγώ δεν επιδίωξα θέσεις σε Διοικητικά Όργανα, προς ίδιον όφελος! Αποχώρισα από το 
ΔΣ/ΠΟΣ, όταν άλλες υποχρεώσεις μου δεν μου άφηναν χρόνο για να ασχοληθώ ουσιαστικά με 
το έργο της! Εσείς, έχετε ιδρύσει μια δική σας εταιρεία2, την οποία προβάλατε με την 
συνέντευξή σας προς τον πρόσφατα προσληφθέντα Δημοσιογράφο, (με καθήκοντα: 
Συμβούλου Επικοινωνίας της ΕΑΑΣ) κ. Παν. Λιάκο  και  προφανώς, θα έχετε αρκετό έργο να 
κάνετε, λόγω των δραστηριοτήτων της εταιρείας σας. Δικαίωμά σας και πάλι, αλλά, εξηγήστε 
μας, τι σας ώθησε και επιδιώξατε να εκλεγείτε μέλος στο ΔΣ της ΕΑΑΣ! Η εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων των αποστράτων Συναδέλφων του Στρατού μας;  Αν ναι, πως τα εξυπηρετείτε; 

Θα επαναλάβω, λοιπόν, ότι αυτό που γίνεται στην ΕΑΑΣ, δηλαδή, η προσπάθεια 
διχασμού και αντιπαράθεσης που ακολουθούν κάποια Μέλη (πρώην και νυν) του ΔΣ της ΕΑΑΣ 
εδώ και αρκετά χρόνια, όχι μόνο δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των αποστράτων 
συναδέλφων, αλλά, προκαλεί λύπη και ντροπή σε όλους μας, για την εικόνα που προβάλλεται 
στις λοιπές Ενώσεις και στα ΝΠΙΔ των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και στις Ενώσεις και 
Ομοσπονδίες άλλων χώρων συνταξιούχων. Χαρά και ικανοποίηση σε όσους αντιστρατεύονται 
τα συμφέροντά μας.  
    Κρίμα στο μότο : «Η Ισχύς Εν τη Ενώσει»! Και πάλι, Κρίμα!  

Θλίβομαι για την κατάντια του χώρου μας. 

 

  

 

                                                        
2 Συνέντευξη Σχη ε.α. Αναστασίου Φαραντάτου, 7 Ιουλίου 2021, HELLAS TROOPER, ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ. 


