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Ενημερωτικό φυλλάδιο 2
ΓΕΝΛΚΑ
1.
Σθν Σρίτθ 22 Λουνίου 2010, ςτθν αίκουςα του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Καλλικζασ
πραγματοποιικθκε θ Λδρυτικι υνζλευςθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Ζνωςθσ Αποςτράτων Ενόπλων Δυνάμεων
(ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.), παρουςία ογδόντα δυο (82) ιδρυτικϊν μελϊν όλων των κλάδων και τρόπων προζλευςθσ των
Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία ζκαναν ομόφωνα δεκτό το καταςτατικό και εξζλεξαν Προςωρινό Διοικθτικό
υμβοφλιο με πρόεδρο τον Εμμανουιλ αρτηετάκθ, απόςτρατο Αξιωματικό από το Πολεμικό Ναυτικό.
Θ δθμιουργία (ςκοπόσ) τθσ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. ιρκε ςαν ϊριμοσ καρπόσ τθσ ανάγκθσ για προςταςία και βελτίωςθ
των οικονομικϊν και των εν γζνει κοινωνικϊν δικαιωμάτων των αποςτράτων ςτελεχϊν των Ε.Δ. ςτθν
επελαφνουςα βαρβαρότθτα τθσ μνθμονιακισ πολιτικισ, τθσ κοινωνικισ απαξίωςθσ και οικονομικισ
εξακλίωςθσ των ςτρατιωτικϊν, εν ενεργεία και αποςτρατεία, από τουσ εκφραςτζσ αυτισ τθσ πολιτικισ.
Ζνα ςκοπό που αντικειμενικά οι υπάρχουςεσ Ενϊςεισ Αποςτράτων, ςα νομικά πρόςωπα Δθμοςίου
Δικαίου, δεν μποροφςαν να εκπλθρϊςουν.
ε αντίκεςθ με τισ παραπάνω Ενϊςεισ Αποςτράτων, άλλεσ ςυλλογικότθτεσ που προχπιρχαν ςτο χϊρο των
αποςτράτων αγκάλιαςαν το εγχείρθμα τθσ ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ., με τθν ακρόα εγγραφι μελϊν τουσ από τθν ίδρυςι
τθσ.
2.
Στουσ ςτόχουσ τησ ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ. περιλαμβάνονται:
α. Θ προβολι του πολφπλευρα ζμπειρου, εκπαιδευμζνου και εξειδικευμζνου ανκρωπίνου δυναμικοφ των
αποςτράτων των Ε.Δ., το οποίο δεν μπορεί να μζνει ανενεργό , αναξιοποίθτο και ςτο περικϊριο τθσ
ελλθνικισ κοινωνίασ, , κακόςον ςυνταξιοδοτείται υποχρεωτικά ςε παραγωγικι θλικία (ωσ επί το πλείςτον
50-52 ετϊν), κακϊσ και εκείνων που τουσ παρζχεται νωρίτερα αυτό το δικαίωμα από τθν πολιτεία ςαν
αναγνϊριςθ τθσ υψθλισ επικινδυνότθτασ και των ακραίων ςυνκθκϊν εργαςίασ.
β. Θ κατοχφρωςθ, προςταςία και βελτίωςθ των κεκτθμζνων εργαςιακϊν και ςυνταξιοδοτικϊν
δικαιωμάτων, που παρείχε ο νόμοσ κατά το χρόνο κατάταξθσ των μελϊν τθσ ςτισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ.
γ. Θ κατοχφρωςθ και βελτίωςθ δικαιωμάτων ιατρικισ και φαρμακευτικισ περίκαλψθσ.
δ. Θ διεκδίκθςθ ενεργοφ ςυμμετοχισ ςτα Διοικθτικά υμβοφλια των Μετοχικϊν Σαμείων τρατοφ,
Ναυτικοφ και Αεροπορίασ και κάκε άλλου οργανιςμοφ-ςυνεταιριςμοφ των ςτελεχϊν των Ενόπλων
Δυνάμεων που ςυμμετζχουν τα μζλθ τθσ, για τθ διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων τουσ.
ε. Θ διεκδίκθςθ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ των μελϊν τθσ ςε επαγγζλματα, για τα οποία κατζχουν τθ κεωρθτικι
εκπαίδευςθ και τθν πρακτικι εμπειρία, αλλά υπάρχει απαγορευτικό νομικό κακεςτϊσ.
ςτ. Θ ανάπτυξθ πνεφματοσ ςυνεργαςίασ και αλλθλεγγφθσ μεταξφ των μελϊν τθσ.
η. Θ ανάπτυξθ πνεφματοσ ςυνεργαςίασ, αλλθλεγγφθσ και κοινισ δράςθσ τθσ Ζνωςθσ με τισ κάκε φφςεωσ
ενϊςεισ , εν ενεργεία και εν αποςτρατεία ςτελεχϊν των ΕΔ.
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3.
το άρκρο 3 του Καταςτατικοφ αναφζρεται ότι θ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. επιδιϊκει τθν πραγματοποίθςθ του
ςκοποφ και των ςτόχων τθσ με κάκε νόμιμο μζςο. Άλλεσ επιδιϊξεισ τθσ είναι:
Θ εμπεριςτατωμζνθ προετοιμαςία και τεκμθριωμζνθ παρουςίαςθ των εκάςτοτε ηθτθμάτων που
άπτονται των δικαιωμάτων των μελϊν τθσ. Θ υποβολι ειςθγιςεων, υποδείξεων και ςυςτάςεων ςτισ
αρμόδιεσ κρατικζσ αρχζσ, υπθρεςίεσ.
Θ ςυνεργαςία με κατάλλθλουσ ειδικοφσ επιςτθμονικοφσ ςυμβοφλουσ (νομικοφσ, εργατολόγουσ
κ.ά.) για τθν πλζον αποτελεςματικι προπαραςκευι και διεκπεραίωςθ των νομίμων ενεργειϊν προσ τισ
διοικθτικζσ και δικαςτικζσ αρχζσ ςτθν Ελλάδα ι και ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, για κάκε ηιτθμα που αφορά
ςτα δικαιϊματα των μελϊν τθσ.
Σα παραπάνω και όχι μόνο, μαηί με τθν άμεςθ ενθμζρωςθ των μελϊν τθσ είναι θ άοκνθ φροντίδα του Δ..
τθσ Ζνωςθσ και των Ομάδων Εργαςίασ που αυτό ςυγκροτεί ςτα πλαίςια τθσ εκελοντικισ, ενεργοφσ
ςυμμετοχισ όλων των ςυναδζλφων που μποροφν και ζχουν τθ κζλθςθ να βοθκιςουν για τθν
πραγμάτωςθ του ςκοποφ και των ςτόχων τθσ Ζνωςθσ.
4.
Θ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. είναι θ μοναδικι πανελλαδικι, ανεξάρτθτθ, διεκδικθτικι οργάνωςθ των
αποςτράτων αφοφ λειτουργεί χωρίσ ζμμεςθ ι άμεςθ κρατικι, κομματικι ι άλλθ εξάρτθςθ. Είναι ενωτικι,
αφοφ αποτελεί ενιαίο, διακλαδικό φορζα των ςυνταξιοδοτθκζντων ςτελεχϊν των τριϊν Κλάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων (τρατοφ Ξθράσ, Πολεμικοφ Ναυτικοφ, Πολεμικισ Αεροπορίασ). Είναι Ζνωςθ
δθμοκρατικι, απαλλαγμζνθ πλιρωσ από τουσ όποιουσ υποχρεωτικοφσ ιεραρχικοφσ διαχωριςμοφσ ι
διοικθτικζσ υπαγωγζσ τθσ ενεργοφσ υπθρεςίασ, γι αυτό όλα τα μζλθ τθσ ζχουν τα ίδια δικαιϊματα όπωσ
και τισ ίδιεσ υποχρεϊςεισ ανεξαρτιτωσ του τρόπου προζλευςισ τουσ. Θ υποχρεωτικι κυκλικι εναλλαγι
ανά κλάδο ςτθν εκλογι του προζδρου του Διοικθτικοφ υμβουλίου ζρχεται να επιβεβαιϊςει ςτθν πράξθ
του λόγου το αςφαλζσ. Επίςθσ θ καταςτατικά κατοχυρωμζνθ εκπροςϊπθςθ όλων των κατθγοριϊν
ςυναδζλφων ςτο Δ.. εξαςφαλίηει και τθ μζριμνα για τυχόν επιμζρουσ προβλιματα κάκε κατθγορίασ.
5.
Για τθν αποτελεςματικότερθ λειτουργία του Δ.. και τθσ Ζνωςθσ γενικότερα ζχουν οριςκεί
εκπρόςωποι τθσ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. ςτθν περιφζρεια με ςυγκεκριμζνα κακικοντα. Ζχουν εκδοκεί δφο κανονιςμοί
ο πρϊτοσ, «Μνθμόνιο Ενεργειϊν Γενικισ υνζλευςθσ & Αρχαιρεςιϊν τθσ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.» και ο δεφτεροσ,
«Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ λειτουργίασ του Δ.. τθσ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.» και τζλοσ λειτουργεί διαρκισ νομικι
ομάδα υποςτιριξθσ για τθν προϊκθςθ και διεκδίκθςθ των δίκαιων αιτθμάτων όλων των αποςτράτων
μζςω τθσ δικαςτικισ οδοφ.
6.
Σα τακτικά όργανα τθσ Ζνωςθσ είναι:
Θ Γενικι υνζλευςθ, που ςυνζρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο.
Σο 13μελζσ Διοικθτικό υμβοφλιο, που εκλζγεται από τθ Γ.. κάκε τριετία και τζλοσ
Θ Ελεγκτικι Επιτροπι, που εκλζγεται από τθ Γ.. κάκε τριετία
7.
Θ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. είναι ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ (ςωματείο) μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, και οι
πόροι τθσ προζρχονται αποκλειςτικά από τισ ειςφορζσ των μελϊν τθσ. θμειϊνεται ότι δεν δζχεται
χορθγίεσ για τθν αποφυγι δθμιουργίασ υπονοιϊν για εξάρτθςθ ι χειραγϊγθςι τθσ.
Είναι μζλοσ του Πανευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ τρατιωτικϊν Ενϊςεων (γιουρομίλ)/European Organisation
of Military Associations (EUROMIL) από το 2011
8.
Επικοινωνία με τθν Ανεξάρτθτθ Ζνωςθ Αποςτράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ.).
Σο Γραφείο τθσ Ζνωςθσ ςτον Πειραιά βρίςκεται:
Τψθλάντου 143, 1οσ όροφοσ
Ο ςτακερόσ αρικμόσ τθλεφϊνου είναι το 2110135611
Σο Fax είναι: 2110135612
Ο αρικμόσ Κινθτοφ Σθλεφϊνου είναι: 6986 523315
Ο επίςθμοσ ιςτότοποσ τθσ Ζνωςθσ είναι ο: http://www.aneaed.gr
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Και τζλοσ το θλεκτρονικό ταχυδρομείο – e mail – τθσ Ζνωςθσ είναι το: aneaed@gmail.com
Το χρονολόγιο τησ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ
1. τισ 14 Λουλίου 2010 ζγινε θ πρϊτθ ενθμζρωςθ Σφπου των ςτρατιωτικϊν ςυντακτϊν ςτο κτίριο τθσ
ΕΘΕΑ από το προςωρινό Δ. . τθσ Ζνωςθσ
2. Θ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. ςυμμετείχε οργανωμζνα με τα μζλθ τθσ, αλλά και με ανακοινϊςεισ τθσ, ςτισ περιςςότερεσ
λαϊκζσ κινθτοποιιςεισ ενάντια ςτα βάρβαρα μνθμονιακά μζτρα ςτθν Ακινα και ςτα Χανιά. Ενδεικτικά
αναφζρονται κάποιεσ θμερομθνίεσ 15/12/2010, 23/2/2011, 26/5/2011, 13/6/2011, 17/6/2011, 2829/6/2011, 6/7/2011, 19-20/10/2011, 7/2/2012, 11-12/2/2012 κ.α. Σθν Πζμπτθ, 23 Λουνίου 2011
ανταποκρινόμενθ θ Ζνωςθ ςε κάλεςμα του .Τ..Μ.Ε.Δ. ςυμμετζχει ςε περίπατο… ςτουσ θλιόλουςτουσ
δρόμουσ τθσ Πλάκασ. Σθν Παραςκευι, 30 επτεμβρίου 2011 οι φορείσ ΕΑΑ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΛ, Α.Κι.,
ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ., Π.Ο.., Κ.ΕΚ.Α., ΠΜ/ΑΤ/ΠΝ, Α/ΜΤΝ, κάλεςαν ςε κινθτοποίθςθ τουσ απόςτρατουσ των
Ε.Δ. και των . Αςφαλείασ ζξω από Τπουργείο Εκνικισ Άμυνασ, θ ςυμμετοχι και θ δυναμικι ιταν
πρωτοφανισ.
3. Οργάνωςε ετιςιεσ Γενικζσ υνελεφςεισ, και τισ ςυνεςτιάςεισ. Οργάνωςε δφο ειδικζσ θμερίδεσ με
επίκαιρα κζματα για τθν ςε βάκοσ μελζτθ και ενθμζρωςθ των μελϊν τθσ, αλλά και όλων των
ςυναδζλφων. υμμετείχε ςε κάκε ςυντονιςτικό όργανο με όμορουσ φορείσ που ςκοπό είχε τθν προαγωγι
και ενδυνάμωςθ του αγϊνα για υλοποίθςθ του ςκοποφ και των ςτόχων τθσ Ζνωςθσ.
4. Σθν 15 και 16 Απριλίου 2011 ςτθ τοκχόλμθ τθσ ουθδίασ, κατά τθν διάρκεια του 103ου υνεδρίου του
Πανευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ τρατιωτικϊν Ενϊςεων/European Organisation of Military Associations
(EUROMIL) ζγινε θ αποδοχι και θ επίςθμθ παρουςίαςθ τθσ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. ωσ μζλουσ-παρατθρθτι του
EUROMIL. Ιδθ ζχει υποβλθκεί αίτθςθ για τθν ζνταξθ τθσ Ζνωςθσ ςτα τακτικά μζλθ, θ οποία κα εγκρικεί
και κα ανακοινωκεί ςτο Presidium Meeting του Απριλίου 2012. Ζτςι θ AN.E.A.E.Δ. είναι ο μόνοσ επίςθμοσ
Ελλθνικόσ φορζασ τρατιωτικϊν που εκπροςωπείται ςτον EUROMIL ςιμερα.
5. Σθν 20/4/2011, θ AN.E.A.E.Δ. ανακοίνωςε τθν ζγκριςθ του καταςτατικοφ τθσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ
των διαδικαςιϊν και τθν ζγκριςθ του καταςτατικοφ, θ Ανεξάρτθτθ Ζνωςθ Αποςτράτων Ενόπλων
Δυνάμεων (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.) αποτελεί πλζον επίςθμο ςωματείο, ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ του Πρωτοδικείου
Πειραιά 988/2011 και Αρ. Μθτρϊου Βιβλίου ωματείων 4757.
6. Σθν 6/6/2011, παρουςιάςκθκαν τα πεπραγμζνα του πρϊτου ζτουσ λειτουργίασ τθσ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.. Θ
Ζνωςθ ςτον ςφντομο βίο τθσ ςε ζνα αρνθτικό για τισ Ε.Δ. περιβάλλον, επζδειξε πλοφςια δράςθ
(χαρακτθρίςτθκε από τα ΜΜΕ υπερκινθτικι), με υπεφκυνθ ςτάςθ για επίλυςθ των προβλθμάτων των
αποςτράτων των Ε.Δ.
7. Σθν 17/6/2011, αποςτζλλεται ανοικτι επιςτολι-εξϊδικο προσ τον Πρωκυπουργό τθσ Ελλάδοσ κ. Γ. Α.
Παπανδρζου, ωσ εκπρόςωπο τθσ Εκτελεςτικισ Εξουςίασ - Σον Πρόεδρο τθσ Βουλισ κ. Φ. Πετςάλνικο, ωσ
εκπρόςωπο τθσ Νομοκετικισ Εξουςίασ - Σον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου κ. Γ. Καλαμίδα, ωσ εκπρόςωπο
τθσ Δικαςτικισ Εξουςίασ και τον Τπουργό Εκνικισ Αμφνθσ κ. Π. Μπεγλίτθ, ωσ αρχθγό των Ενόπλων
Δυνάμεων. Θ τιρθςθ τθσ ςυνταγματικισ νομιμότθτασ ςτο όνομα του ελλθνικοφ λαοφ είναι θ ουςία του
περιεχομζνου τθσ επιςτολισ.
8. Σθν 8/9/2011, θ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. απζκτθςε δικι τθσ (αρχικι) ςτζγθ. Σο γραφείο βριςκόταν επί τθσ οδοφ
Ακαδθμίασ 87, (3οσ όροφοσ).
9. Σθν 11/10/2011, το Δ.. τθσ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. παρουςίαςε το νζο ζμβλθμα τθσ Ζνωςθσ
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10. Σθν Κυριακι 20 Νοεμβρίου 2011, ζλαβε χϊρα θ Γενικι υνζλευςθ των μελϊν τθσ Ανεξάρτθτθσ Ζνωςθσ
Αποςτράτων Ενόπλων Δυνάμεων, για τθν ανάδειξθ του πρϊτου Διοικθτικοφ υμβουλίου και Ελεγκτικισ
Επιτροπισ. Πρόεδροσ εξελζγθ ο Μιχ. Ρζππασ απόςτρατοσ του .Ξ.
11. Σθν 11 Λανουαρίου 2012 και ςφμφωνα με απόφαςθ του Δ.. ορίςκθκαν οι εκπρόςωποι τθσ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.
ςτθν περιφζρεια.
12. Σθ Δευτζρα 26 Μαρτίου 2012, ςτο ξενοδοχείο ΣΛΣΑΝΛΑ, οδόσ Πανεπιςτθμίου 52 αναμζνεται με
ενδιαφζρον θ Θμερίδα τθσ Ζνωςθσ με κζμα: «Οι Ζνοπλεσ Δυνάμεισ ςε ςυνκικεσ βακιάσ οικονομικισ
κρίςθσ» και τζλοσ,
13. Σθν Κυριακι 22 Απριλίου 2012 και ϊρα 10:00, ςτο ξενοδοχείο Σιτάνια κα γίνει θ ετιςια Γενικι
υνζλευςθ τθσ Ζνωςθσ με πολφ ενδιαφζροντα κζματα για ςυηιτθςθ και αποφάςεισ.
Δράςεισ τησ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.
Θ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. ςτον ςφντομο βίο τθσ ςε ζνα αρνθτικό για τισ Ε.Δ. περιβάλλον, επζδειξε πλοφςια δράςθ, με
υπεφκυνθ ςτάςθ για επίλυςθ των προβλθμάτων των αποςτράτων των Ε.Δ. Σα κζματα που κυριάρχθςαν
και για τα οποία θ Ζνωςθ ζλαβε άμεςεσ, ςυγκεκριμζνεσ και ρεαλιςτικζσ κζςεισ ιταν:
1. Για το νζο ςυνταξιοδοτικό/αςφαλιςτικό, για το νομοςχζδιο περί ιεραρχίασ και προαγωγϊν, για τα
Μετοχικά Σαμεία, για τα ςτρατιωτικά νοςοκομεία, για το Νόμο 3865/2010 αναφορικά με τθν
αυτοαπαςχόλθςθ και τθν απαςχόλθςθ ςτον ιδιωτικό φορζα, των αποςτράτων, τα φορολογικά
νομοςχζδια κ.ά.
2. Ζλαβε πρωτοβουλία για ομαδικζσ δικαςτικζσ προςφυγζσ κατά των αποφάςεων που κίγουν κεκτθμζνα
οικονομικά δικαιϊματά των αποςτράτων, όπωσ τθσ μείωςθσ των ςυντάξεων, τισ περικοπζσ κάτω των 60
ετϊν, των επιδομάτων και των Δϊρων, κακϊσ και τθσ επαναφοράσ ςτθν υπθρεςία, για τθν επιβολι τθσ
μθνιαίασ κράτθςθσ Ειςφοράσ Αλλθλεγγφθσ των υνταξιοφχων (Ε.Α.) , του μειωμζνου εφάπαξ, του ΒΟΕΑ
κ.λ.π.
3. Επιδίωξε ςυνάντθςθ με τισ Ενϊςεισ Αποςτράτων (ΝΠΔΔ) για αλλθλοενθμζρωςθ, ανταλλαγι απόψεων
και τθ ςυνεργαςία, για δθμιουργία κοινοφ μετϊπου για τα φλζγοντα κζματα που μασ απαςχολοφν.
υναντικθκε με τθν ΕΑΑ και τθν ΕΑΑΝ που ανταποκρίκθκαν. Επιπλζον ςυναντικθκε με εκπροςϊπουσ
δεκάδων ςυλλόγων εν γζνει, εν ενεργεία και εν αποςτρατεία ςτελεχϊν των Ε.Δ. με ςκοπό τθν ανάπτυξθ
πνεφματοσ ςυνεργαςίασ, αλλθλεγγφθσ και κοινισ δράςθσ. υναντικθκε επανειλθμμζνωσ με τον Πρόεδρο
του ΜΣ και του ΜΣΝ προκειμζνου να ενθμερωκεί αναλυτικά για τθν κατάςταςθ των Σαμείων, ϊςτε να
προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για προάςπιςθ των δικαιωμάτων των μεριςματοφχων μελϊν τθσ.
4. Ηιτθςε και ςυναντικθκε με τα κόμματα του Ελλθνικοφ κοινοβουλίου, προκειμζνου να τα ενθμερϊςει
για τα προβλιματα που αφοροφν τουσ ςυναδζλφουσ και να πετφχει τθν ςυνδρομι τουσ ςτθν επίλυςι
αυτϊν. Θ ςυμπαράςταςθ των κομμάτων τθσ αντιπολίτευςθσ εκδθλϊκθκε με επερωτιςεισ ςτα παραπάνω
κζματα που απαςχολοφν τθν Ζνωςθ.
5. Ζχει ηθτιςει ςυνάντθςθ με τουσ μζχρι ςιμερα Τπουργοφσ Εκνικισ Άμυνασ για ενθμζρωςι τουσ περί
των κζςεων τθσ Ζνωςθσ, ςυναντιςεισ που μζχρι τϊρα δεν ζχουν γίνει αποδεκτζσ. Σθν 10/6/2011, ζγινε
ςυνάντθςθ εκπροςϊπων τθσ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. με τθν Τπουργό Εργαςίασ & Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ. Σο βαςικό
αντικείμενο τθσ ςυηιτθςθσ ιταν το εργαςιακό των αποςτράτων ςτρατιωτικϊν.
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6. Από τθν πρϊτθ θμζρα λειτουργίασ τθσ Ζνωςθσ ενεργοποιικθκε θ ιςτοςελίδα τθσ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. θ οποία
αποτελεί πθγι ςυνεχοφσ ενθμζρωςθσ για οποιονδιποτε το επικυμεί. Θ Ζνωςθ αρκογραφεί ςτα ΜΜΕ,
δίνει ςυνεντεφξεισ, αναπτφςςει τον προβλθματιςμό τθσ και προτείνει ρεαλιςτικζσ και εφαρμόςιμεσ λφςεισ
για τα προβλιματα με γνϊμονα το κοινό ςυμφζρον όλων των ςυναδζλφων αποςτράτων.
7. Ενθμζρωςε και ενθμερϊνει δια ηϊςθσ, ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, τα μζλθ τθσ, αλλά και όλουσ τουσ
ςυναδζλφουσ, ςε κάκε πόλθ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, από τον ακριτικό Ζβρο μζχρισ και τθν άκρθ τθσ
Κριτθσ.
Επίλογοσ
Βζβαια τα περιςςότερα και τα καλφτερα είναι αυτά που πρόκειται να γίνουν. Θ περαιτζρω ιςχυροποίθςθ
τθσ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. είναι ο παράγοντασ, που κα ατςαλϊςει τθ κζλθςθ του ςυνόλου των μελϊν τθσ Ζνωςθσ για
νζουσ νικθφόρουσ αγϊνεσ με ςκοπό τθν εκπλιρωςθ όλων των ςτόχων μζχρι του τζλουσ. Χαμζνοσ αγϊνασ
είναι μόνον ο αγϊνασ που δεν δόκθκε! ΟΛΟΛ ΜΑΗΛ ΜΠΟΡΟΤΜΕ.
Σο Δ.. τθσ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.

ελίδα 5 από 5

