Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2019

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελο Αποστολάκη
ΚΟΙΝ: Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιώτη Ρήγα
ΘΕΜΑ:

Κρίσεις της Ανώτατης Ηγεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ)

Κύριε Υπουργέ,
Στις πρόσφατες κρίσεις της ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας των Ενόπλων μας
Δυνάμεων, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
-

Αποστρατεύτηκαν ικανότατα και άξια στελέχη, η εμπειρία των οποίων είναι

απαραίτητη στις σημερινές γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές εξελίξεις, που υφίστανται
στην ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος της χώρας μας.
-

Τα κριτήρια επιλογής δεν ήταν αμιγώς αξιοκρατικά και σύμφωνα με τη

στρατιωτική δεοντολογία, αλλά υπερίσχυσαν τα αντίστοιχα κομματικά κριτήρια και η
ανάδειξη των ημετέρων στελεχών που «αποδέχονται» τις πολιτικές θέσεις της
κυβέρνησης, ειδικά στα εθνικά θέματα, όπως π.χ η πρόσφατη συμφωνία των Πρεσπών.
-

Διαφαίνεται η πρόθεση της κυβέρνησης να υλοποιήσει τη συνέχεια των κρίσεων

στις Ένοπλες Δυνάμεις, με κομματικά χαρακτηριστικά και ανέλιξη των «ημετέρων»
στελεχών, διαδικασία η οποία θεωρούμε ότι είναι πολύ επικίνδυνη στην ομαλή
λειτουργία των ΕΔ.
-

Δεν επιβεβαιώθηκε στην πράξη η δήλωση σας για υπερκομματική προσέγγιση

στην εκτέλεση των καθηκόντων σας, ως Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αλλά προτιμήσατε

την άσκηση τους σύμφωνα με τις πολιτικές επιλογές της «αριστερής» κυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ.
Επειδή, η αξιοκρατία θα πρέπει διαχρονικά να αποτελεί το θεμέλιο λίθο στις
κρίσεις των στελεχών των Ενόπλων μας Δυνάμεων, καθόσον το προσωπικό και
το ηθικό του, αποτελούν τον κύριο πολλαπλασιαστή ισχύος τους,
Επειδή κρίνεται ως απαγορευτική, η κομματική προσέγγιση στην επιλογή της
ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας των Ενόπλων μας Δυνάμεων,
Ερωτάσθε κ. Υπουργέ,

1.

Οι πρόσφατες κρίσεις για την επιλογή της ανώτατης ηγεσίας των Ενόπλων μας

Δυνάμεων, ήταν δικής σας εισήγησης;
2.

Εάν ναι, η εισήγησή σας έγινε με αμιγώς στρατιωτικά κριτήρια ή είχε και

κομματικά χαρακτηριστικά, κυρίως αυτά της αποδοχής των κυβερνητικών θέσεων στα
εθνικά θέματα;
3.

Εάν όχι, με ποιου οργάνου την εισήγηση έγιναν;

4.

Έχετε αναλογιστεί και προσμετρήσει τη ζημιά που προξενείτε στο ηθικό των

στελεχών των Ενόπλων μας Δυνάμεων, όταν η πολιτική τους ηγεσία στέλνει το μήνυμα
ότι η ιεραρχική ανέλιξη εξαρτάται από τις κομματικές τους προτιμήσεις και όχι από την
στρατιωτική τους αξία και ικανότητα;

Ο ερωτών βουλευτής
Βασίλειος Κικίλιας, Βουλευτής Α΄ Αθηνών

