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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Θέμα: Στοχοποίηση στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων
Σε επιστολή της η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ)
αναφέρει την έκπληξη των εν ενεργεία Ελλήνων στρατιωτικών σχετικά με την
τοποθέτησή του Υπουργού, στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών
Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, σε θέμα που αφορούσε στην αποστολή
στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία, η οποία (τοποθέτηση) λειτουργεί απαξιωτικά
και στοχοποιεί συναδέλφους τους, κατηγορώντας τους, ευθέως πλην σαφώς, ως
ανεύθυνους στρατιωτικούς που διαρρέουν ευαίσθητα και απόρρητα στοιχεία των ΕΔ!
Η εν λόγω τοποθέτηση: «Θα θέσω θέμα στους αρχηγούς για το ελβετικό τυρί στα
επιτελεία. Η άσκηση αντικατασκοπείας δεν έχει νόημα. Είναι πρόβλημα. Το συζητάνε
όλοι στα καφενεία. Ποιοι; Αξιωματικοί; Υπαξιωματικοί; Προς Θεού. Είναι σημείο
ανησυχίας αυτό. Η πληροφορία δεν πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους. Εκφράζω
την ευχή να μιλάνε όλοι λιγότερο. Τα στελέχη των ΕΔ δεν μπορούν να διοχετεύουν
πληροφορίες ψάξε αυτό, δες εκείνο, δες αν ισχύει το άλλο» και συνεχίζετε «Μίλησαν οι
αρχηγοί των επιτελείων και πέντε λεπτά μετά ήρθε ο συνάδελφος από τη Λέσβο ο
οποίος προφανώς είχε μιλήσει με αξιωματικό ή υπαξιωματικό από εκεί (σ.σ. τη Λέσβο)
και μας έλεγε για τη διάταξη στο νησί. Πέντε λεπτά μετά τους αρχηγούς».
Η ΠΟΕΣ τονίζει ότι χωρίς να παρουσιαστούν στοιχεία ή να έχει προηγηθεί έρευνα
(όπως τουλάχιστον προκύπτει από τη φράση «Θα θέσω θέμα στους αρχηγούς για το
ελβετικό τυρί στα επιτελεία»), βγαίνει το αυθαίρετο συμπέρασμα, έστω και
διερωτώμενος, ότι οι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί των ΕΔ διοχετεύουν
ευαίσθητες υπηρεσιακές πληροφορίες στα καφενεία.
Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Για ποιον λόγο κατηγορείτε τους συναδέλφους τους που υπηρετούν στα επιτελεία ως
πληροφοριοδότες και μάλιστα στα καφενεία;

Για ποιον λόγο απαξιώνεται την τιμή των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς
αποδείξεις, αντί να τους προστατεύεται, με άστοχα ερωτήματα και μέσα στο
κοινοβούλιο;
Θα προχωρήσετε στη διεξαγωγή έρευνας και να ανακαλύψετε αν και ποιοι
«κρύβονται» πίσω από τις διαρροές που επικαλείστε;
Σε περίπτωση που λανθάνετε, τι προτίθεστε να πράξετε κύριε Υπουργέ; Μια
συγγνώμη αρκεί;

Ο ερωτών βουλευτής
Γεώργιος Λογιάδης

