ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

2476

Ημερομ. Κατάθεσης:

18/1/2022

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Θέμα: «Ερωτήματα για την επαλήθευση στοιχείων που αφορούν το Ποινικό Μητρώο αξιωματικού
που υπηρετεί στο γραφείο του Υπουργού και για άλλες καταγγελίες»
Σε δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών της 29/9/21 διατυπωνόταν το ερώτημα αν σε βάρος
συνδικαλιστή αξιωματικού που υπηρετεί στο γραφείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας υπάρχει τελεσίδικη
απόφαση του πενταμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία έχει καταδικαστεί για κλοπή
πραγμάτων (χρημάτων) που ανήκαν σε στρατιωτικό προσωπικό κατ’ εξακολούθηση στη σχολή που ήταν
σπουδαστής. Το ερώτημα κρίνεται ιδιαιτέρως σοβαρό αλλά παρόλα αυτά, ενώ έχουν παρέλθει ήδη τρεις
μήνες από το δημοσίευμα, ουδέποτε διαψεύστηκε.
Στο ίδιο δημοσίευμα μεταφέρθηκαν στοιχεία με τα οποία ο εν λόγω αξιωματικός φέρεται να διενεργούσε
προεκλογική εκστρατεία υπέρ συγκεκριμένου υποψηφίου συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος σε πρόσφατες
εσωκομματικές εκλογές. Παλαιότερα δε, το συγκεκριμένο στέλεχος («Ζητούν διωγμούς δημοσιογράφων»
στις 2/12/2019 η Εφημερίδα των Συντακτών) είχε εκφράσει σε δημόσια εκδήλωση καταδικαστέες απόψεις
που απαιτούσαν φίμωση δημοσιογράφων. Οι δηλώσεις σχολιάστηκαν και αναλύθηκαν από πληθώρα ΜΜΕ
αναγκάζοντας σε παρέμβαση και την ΕΣΗΕΑ. Το γεγονός είχε προκαλέσει και τη σφοδρή αντίδραση του
ΣΥΡΙΖΑ που με ανακοίνωση εξαπέλυε δριμεία επίθεση στον συνδικαλιστή που υπηρετεί στο γραφείο του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας και κάλεσε δημόσια τον Υπουργό να φιμώσει διαπιστευμένους δημοσιογράφους
γιατί τολμούν να ασκούν κριτική. Τέλος, λίγες μέρες μετά, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής
Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της 6/12/19, για το ίδιο θέμα κατεγράφησαν έντονες
αντιδράσεις σύσσωμης της αντιπολίτευσης, αλλά και κυβερνητικών βουλευτών, ωθώντας τον ίδιο τον
Υπουργό να απαντήσει ότι: "...ο στρατιωτικός συνδικαλισμός δεν πρέπει επ’ ουδενί να συμπίπτει με την
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Επομένως αυτό που θα μπορούσε να είναι ένα βήμα
προς τη θετική κατεύθυνση είναι να σταματήσει αυτή η παραφιλολογία και φημολογία για ταύτιση των
εκπροσώπων του στρατιωτικού συνδικαλισμού με το γραφείο του υπουργού. Και ένα πρώτο βήμα γι’ αυτό
θα ήταν να απομακρυνθούν αυτοί οι συνδικαλιστές από το γραφείο του υπουργού ". Ωστόσο μέχρι σήμερα
δεν έχει υπάρξει κάποια ενέργεια σε αυτή την κατεύθυνση.
Κατόπιν τούτων,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1) Είναι αληθή τα -μη αντικρουόμενα ως τώρα- δημοσιογραφικά στοιχεία ότι στο Γραφείο του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας υπηρετεί ως συνδικαλιστής ένας αξιωματικός που έχει
καταδικαστεί αμετάκλητα για κλοπή κατ’ εξακολούθηση; Είναι συμβατή μια τέτοια τελεσίδικη
ποινή για στέλεχος που υπηρετεί στο γραφείο της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ;
2) Έχει διερευνηθεί η βασιμότητα των στοιχείων και των δημοσιευμάτων βάσει των οποίων
ένας στρατιωτικός που υπηρετεί στο γραφείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας φέρεται να έχει
ασκήσει πολιτική καμπάνια για έναν υποψήφιο πρόεδρο στις εσωκομματικές εκλογές του
ΚΙΝΑΛ και να ζητά στοιχεία προσωπικών δεδομένων;
3) Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ύστερα από τις δηλώσεις σας στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας
και Εξωτερικών Υποθέσεων για πρωτοβουλίες που θα αναλάμβανε σε σχέση με τη μη
σύμπτωση του συνδικαλισμού με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας;
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