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ΠΡΟΣ : Πρόεδρο Ενώσεως Κεντρώων κ. Β. Λεβέντη
ΚΟΙΝ : Υπουργό Εθνικής Αμυνας κ. Π. Καμμένο
Βουλευτή Α.΄ Θεσσαλονίκης Ενώσεως Κεντρώων κ. Ι. Σαρίδη
Ε.Α.Α.Σ.
Ε.Α.Α.Α.
ΘΕΜΑ : Θέματα Αποστράτων
ΣΧΕΤ : Ερώτηση Βουλευτού Ενώσεως Κεντρώων κ.Ι.Σαρίδη προς
Υπουργό Εθνικής Άμυνας από 19-02-2016
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε
1.- Με την σχετική ερώτηση του ο βουλευτής του κόμματός σας κ. Ι. Σαρίδης
ερωτά τον ΥΕΘΑ για θέματα που έχουν σχέση με την λειτουργία των τριών
Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών και χρησιμοποιεί εκφράσεις απαξιωτικές
για τις εν λόγω Ενώσεις.
2.- Οι τρείς Ενώσεις των Αποστράτων, είναι οι μοναδικές θεσμικές Ενώσεις
Αποστράτων, είναι Ν.Π.Δ.Δ. και εκπροσωπούν 120.000 Αποστράτους και
Ορφανικές οικογένειες των Ε.Δ. και των Σ.Α. και δεν είναι μορφώματα, όπως
ισχυρίζεται ο βουλευτής σας,
3.- Το Ν.Δ. 1171/72 ισχύει και οι δημοκρατικές Κυβερνήσεις μέχρι τώρα δεν
το κατήργησαν, τουναντίον, επέφεραν τροποποιήσεις σε αυτό και βασιζόμενες
σε αυτό εξέδωσαν διοικητικές πράξεις (Υ.Α., Κ.Υ.Α., Π.Δ.). Επί πλέον δεν είναι
το μοναδικό νομοθέτημα που ισχύει από την εποχή της δικτατορίας.
Φανταζόμεθα οτι οι βουλευτές πρέπει να σέβονται τους νόμους του Κράτους,
άσχετα εάν δεν τους είναι αρεστοί
4.- Η οργάνωση και η λειτουργία των τριών Ενώσεων δεν ασκούνται με δομές
και αντιδημοκρατική νοοτροπία, όπως ισχυρίζεται ο βουλευτής σας. Απόδειξη
είναι οτι όλα σχεδόν τα Μέλη των Ενώσεών μας, πλην ελαχίστων ιδιαζουσών
περιπτώσεων, δεν έχουν πρόβλημα με την λειτουργία των Ενώσεων. Εξ
άλλου Ενώσεις/Σύλλογοι όπως τις οραματίζεται ο κ. Ι. Σαρίδης υπάρχουν ήδη
πολλές στον χώρο των Αποστράτων
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5.- Ο βουλευτής σας ακολουθεί την γραμμή που χάραξε ο κ. Μπεγλίτης που
δυστυχώς κατόπιν υποδείξεων κάποιων Αποστράτων είχε αποφασίσει να
καταργήσει τις Ενώσεις, όπως ακριβώς ζητά ο κ. Σαρίδης, έστω και εάν αυτό
πιθανώς γίνεται εν αγνοία του. Ακολουθείστε το παράδειγμα του κ. Μπεγλίτη
και ίσως ακολουθήσετε και την πολιτική του τύχη.
Κύριε Πρόεδρε
Διαμαρτυρόμεθα έντονα για την παρέμβαση του βουλευτού σας, χωρίς καν να
έλθει σε επαφή μαζί μας, ώστε να ενημερωθεί για την πραγματική κατάσταση
και λειτουργία των θεσμικών Ενώσεων, θεωρούμε την ερώτηση του
δυσφημιστική και σας καλούμε να μεριμνήσετε για την απόσυρσή της.
Σε μία εποχή που οι Απόστρατοι βάλλονται από όλες τις κατευθύνσεις και που
η ισχύς εν τη ενώσει και η ύπαρξη ισχυρών θεσμικών Ενώσεων, μπορεί να
στηρίξει τα Εθνικά μας θέματα και να εγγυηθεί την ανατροπή των δυσμενών
οικονομικών μέτρων που τους έχουν επιβληθεί, δημιουργεί ερωτηματικά η
σκοπιμότητα του βουλευτή σας.
Είμαστε στην διάθεσή σας για προφορική σας ενημέρωση.
6.- Το παρόν συντάχθηκε σε συνεργασία και με την ομόφωνη συμφωνία του
ΔΣ/ΕΑΑΑ.
Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν.
Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α.
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