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Ημερομηνία 11 Δεκεμβρίου 2018

ΠΡΟΣ : Βουλευτή Αθηνών Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Ανδρέα
Λοβέρδο
ΚΟΙΝ : Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο
ΘΕΜΑ : Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών
Κύριε Βουλευτά ,
Με την από 6 Δεκεμβρίου 2018 Ερώτηση-Α.Κ.Ε. σας προς τον Υπουργό
Εθνικής Άμυνας κ. Π. Καμμένο , ερωτάτε πέραν των άλλων , εάν προτίθεται
να τροποποιήσει τον ν.1171/72 , “ όσον αφορά στην υποχρεωτικού
χαρακτήρα εγγραφή των αποστράτων αξιωματικών στις ενώσεις και την
παρακράτηση της συνδρομής τους από το μέρισμα .”
Η κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής στις Ενώσεις θα επιφέρει πέραν
κάθε αμφιβολίας την διάλυση των Ενώσεων , ελλείψει πόρων και θα τις
καταστήσει ,στην καλύτερη περίπτωση , Ενώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα ,
όπως τόσες πολλές Ενώσεις/Σύλλογοι/Σύνδεσμοι Αποστράτων που
φυτοζωούν με μερικές δεκάδες ή στην καλύτερη περίπτωση εκατοντάδες
οικονομικά τακτοποιημένα μέλη.
Είναι γνωστό ότι το Κόμμα από το οποίο προέρχεστε είναι διαχρονικά
ταγμένο υπέρ της διάλυσης των Ενώσεων Αποστράτων.
Συγκεκριμένα , ο κ. Ευ. Βενιζέλος ως ΥΕΘΑ , το 2010 προώθησε
τροποποίηση του ν. 1171/72 (ν.3943/2011 άρθρο 43 παρα.8) με την οποία
κατήργησε την υποχρεωτική εισφορά που έδιναν μέχρι τότε οι εν ενεργεία για
τις Ενώσεις. Στην αιτιολογική έκθεση υπήρξε ως αιτιολόγηση της
τροποποίησης αυτής , ότι δεν είναι σίγουρο ότι οι εν ενεργεία όταν
αποστρατευθούν θα εγγραφούν στις Ενώσεις. Εδώ έγινε το πρώτο βήμα της
κατάργησης της υποχρεωτικότητας. Ο κ. Ευ. Βενιζέλος , όμως , με την ευφυία
που πάντα τον διέκρινε, αντελήφθη γρήγορα που οδηγούσε η πρόθεση αυτή
και σταμάτησε κάθε περαιτέρω ενέργεια , διαβεβαιώνοντας τις Ενώσεις ότι
δεν πρόκειται να την καταργήσει για τους Αποστράτους , όπως και έγινε.
Την σκυτάλη παρέλαβε ο επόμενος ΥΕΘΑ κ. Π. Μπεγλίτης , ο οποίος αφού
εξαπέλυσε πυρά κατά των Ενώσεων και των Αποστράτων γενικά, για
διάφορα συμβάντα , ανέθεσε εγγράφως στον Υφυπουργό του κ. Σπηλιόπουλο

να προβεί σε σύνταξη σχεδίου νόμου , που θα καθιστούσε τις Ενώσεις από
ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ σωματειακής μορφής και την εγγραφή προαιρετική. Για το
θέμα αυτό το Συντονιστικό των τριών Ενώσεων έστειλε την 663/11-10-2011
επιστολή στον τότε Πρωθυπουργό κ Γ. Παπανδρέου, την οποία
επισυνάπτουμε.
Ευτυχώς ο κ. Π. Μπεγλίτης δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το έργο του , γιατί
παρέδωσε καθήκοντα ΥΕΘΑ και τελείωσε , τουλάχιστον μέχρι τώρα την
πολιτική του καριέρα.
ΟΙ τρεις Ενώσεις με τα λιγοστά χρήματα που λαμβάνουν υποχρεωτικά από
κάθε Απόστρατο (1 έως 2 ΕΥΡΩ μηνιαίως) , επιτελούν τα ακόλουθα για τους
100.000 Αποστράτους που εκπροσωπούν με βάση τον ν.1171/72:
-Διατηρούν Παραρτήματα σε όλη σχεδόν την Επικράτεια που διαφορετικά
αυτό θα ήταν αδύνατον.
-Πραγματοποιούν εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τις
τοπικές Αρχές σε Εθνικές και τοπικές εορτές.
-Χρηματοδοτούν παραθεριστικά προγράμματα σε Αποστράτους , ώστε να
μειώσουν τον χρόνο επανάληψης του παραθερισμού (Μ.Ο. στα στρατιωτικά
θέρετρα είναι κάθε 7 χρόνια)
-Δίνουν βοηθήματα σε αναξιοπαθούντες συναδέλφους και χρηματικά βραβεία
σε αριστεύοντες μαθητές και αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ τέκνα Αποστράτων.
-Εκδίδουν περιοδικά έντυπα (μηνιαία ή διμηνιαία) για ενημέρωση των
συναδέλφων και συντηρούν ιστοσελίδες για άμεση ενημέρωση των
συναδέλφων.
-Χρηματοδοτούν τις προσφυγές ενώπιον της δικαιοσύνης για όλες τις
αντισυνταγματικές πράξεις της Διοίκησης
-Προστατεύουν τα συμφέροντα των Αποστράτων ειδικά των πιο αδυνάτων ,
που είναι οι προερχόμενοι εξ Υπαξιωματικών
Σημειώνεται ότι τα Μέλη του Δ.Σ. των Ενώσεων είναι εθελοντές χωρίς ουδεμία
απολαβή (πλην ελαχίστης για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ) , εκλέγονται με
δημοκρατικές διαδικασίες και είναι τελείως ακομμάτιστες.
Οι τρείς Ενώσεις , με την παρούσα δεν επιδιώκουν παρέμβαση στις
κοινοβουλευτικές διαδικασίες , άλλωστε ο ΥΕΘΑ έχει πλήρη γνώση του
αντικειμένου και θα απαντήσει όπως αυτός κρίνει.
Απλώς επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε σε βάθος το πρόβλημα , το οποίο
ενδεχομένως κάποιοι σύμβουλοι ή συνομιλητές σας σας έχουν παρουσιάσει
λανθασμένα , συμβάλλοντας έτσι στην αποκατάσταση της αληθείας και στην
διατήρηση της σημερινής κατάστασης , την οποία άλλωστε υποστηρίζει το
σύνολο των Αποστράτων , πλην ελαχίστων που έχουν προσωπικές
επιδιώξεις.
Διατελούμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επί πλέον πληροφορία
χρειαστείτε και για ενδεχόμενη συνάντηση μαζί σας.
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Για την ακρίβεια
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