ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Οι Σύλλογοι Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ), ΣΙΡ (ΣΑΙΡ) και ΣΥΔ (ΣΑΣΥΔΑ) σε έκτακτη κοινή
συνεδρίασή τους την 06η Φεβρουαρίου 2014 εξέτασαν την κατάσταση που επιχειρείται να
δημιουργηθεί σε βάρος των ε.α. αξκών προελεύσεως Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπξκών (
Α.Σ.Σ.Υ. ) μετά τη δημοσίευση κειμένων του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α.
στο φύλλο 515 «Ηχώ των αιθέρων» μηνός Ιανουαρίου 2014, αλλά και του περιεχομένου
επιστολής συναδέλφων ε.α αξκών προς το Δ.Σ., αναφορικά με την τροποποίηση του νομικού
πλαισίου που ρυθμίζει τα θέματα εκλογής του Δ.Σ. της Ενώσεώς μας και των Παραρτημάτων
αυτής.
Επί των διαλαμβανομένων στα ανωτέρω κείμενα και σε ότι αφορά τις προτάσεις για
τροποποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, κατά τρόπον ώστε να μειώνεται η δύναμη της
ψήφου αλλά και η εκπροσώπηση των ε.α. αξκών προελεύσεως Α.Σ.Σ.Υ. κ α τ α γ γ έ λ λ ο υ μ ε
τα κάτωθι:
Οι συνάδελφοι ε.α αξιωματικοί, επικαλούμενοι έναν αντιδημοκρατικό και αναχρονιστικό
νομικό κατασκεύασμα, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή κατά την επάρατο επταετία, όταν δηλαδή
καταπατήθηκε το σύνολο των δημοκρατικών αξιών στην πατρίδα μας, με μοναδικό σκοπό τον
διορισμό των ημετέρων και συνακόλουθα την πλήρη υποταγή των Διοικητικών Συμβουλίων των
Ενώσεων στα κελεύσματά τους, έχουν, προφανώς, ως μοναδικό σκοπό να αποκλείσουν από την
σύνθεση των Δ.Σ. των Παραρτημάτων τους ε.α. αξκούς προελεύσεως Α.Σ.Σ.Υ. και να ασκήσουν,
πλέον, οι ίδιοι τα καθήκοντα, ως διορισμένοι, στη θέση των εκλεγμένων.
Παραβλέπουν και θέτουν σε αμφισβήτηση τη διαδικασία την οποία θέσπισαν, ομόφωνα,
προγενέστερα Δ.Σ. της Ενώσεώς μας και ισχύει εδώ και δεκαετίες, προκειμένου να
εκδημοκρατιστεί η διαδικασία ανάδειξης των μελών του Δ.Σ. και η οποία διαδικασία, πλέον,
συνιστά εθιμικό δίκαιο και εκφράζει απόλυτα την συντριπτική πλειοψηφία των μελών της
Ενώσεώς μας αλλά και το βασικότερο ανταποκρίνεται στο συνταγματικό μας χάρτη και στην αρχή
της πλειοψηφίας, έστω και αν για κάποιο λόγο που όλοι αντιλαμβανόμαστε διατηρείται το
ιδιαίτερο καθεστώς εκλογής των θέσεων του Προέδρου και Αντιπροέδρου.
Η ανατροπή του ισχύοντος νομικού πλαισίου για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. της
Ενώσεώς μας όσο και η κατάργηση της διαδικασίας ανάδειξης των Δ.Σ. των περιφερειακών
Παραρτημάτων, που ισχύει σήμερα, έχει ως στόχο την φαλκίδευση της ψήφου της πλειοψηφίας
των μελών της Ενώσεώς μας και τη δημιουργία σχέσης εξάρτησης μεταξύ των Διοικήσεων των
Παραρτημάτων και του Δ.Σ. της Ενώσεως.
Η απαράδεκτη, αντιδημοκρατική και επικίνδυνη για το μέλλον της Ενώσεώς μας πρόθεση
επαναφοράς νομικής διάταξης που έθεσε σε ισχύ το καθεστώς της επταετίας (Ν.Δ.1171/72),
προσβάλει βάναυσα τη δημοκρατική αντίληψη των ε.α. αξκών, καθόσον για την υποστήριξη
διαφορετικής προσέγγισης, αναφορικά με την σύνθεση του Δ.Σ. της Ενώσεως μας, γίνεται
επίκληση διατάξεων μιας περιόδου που έχει καταδικαστεί, στην συντριπτική πλειοψηφία της, από
τον ελληνικό λαό.
Οι μειοψηφίες που απεργάζονται τέτοιους είδους προτάσεις να είναι βέβαιες ότι θέτουν σε
άμεσο κίνδυνο την ενότητα της Ενώσεώς μας, αφού ουσιαστικά επεξεργάζονται τρόπους και
μεθόδους που αποβλέπουν στην περιθωριοποίηση – αδρανοποίηση της πλειοψηφίας των μελών

της (70%), ενεργώντας, προφανώς, με αντιλήψεις λειτουργίας μονάδων και εφαρμογής νόμων
περί ιεραρχίας βαθμών και όχι με την ισοδυναμία της ψήφου των μελών μιας Ενώσεως που
λειτουργεί ως Ν.Π.Δ.Δ.
Η μόρφωση και πνευματική διαύγεια που επικαλούνται ορισμένοι συνάδελφοί μας, δεν
αποτελεί προνόμιο συγκεκριμένων ειδικοτήτων, άλλωστε τούτο έχει αποδειχθεί, πολλάκις, κατά
τη φοίτηση εν ενεργεία συναδέλφων, διαφορετικών ειδικοτήτων, στα ίδια Σχολεία, αλλά και έχει
αναδειχθεί κατά τα χρόνια υπηρεσίας των αξιωματικών σε Υπηρεσίες – Μονάδες και ως εκ
τούτου οι έμμεσες αναφορές περί μειωμένων προσόντων των ε.α. αξκών προελεύσεως Α.Σ.Σ.Υ.
αποτελεί εσωτερική προσβολή, η οποία εύκολα αντικρούεται, πλην όμως το ζητούμενο σήμερα
είναι να συγκρίνουμε πανεπιστημιακούς τίτλους συναδέλφων διαφορετικών ειδικοτήτων ή να
προσκαλέσουμε, χωρίς αποκλεισμούς, τους άριστους όλων των ειδικοτήτων να θέσουν τους
εαυτούς τους στην κρίση του εκλογικού σώματος, προκειμένου να στελεχώσουν το κορυφαίο
όργανο της Ενώσεώς μας;
Είναι γεγονός ότι η διατήρηση σε ισχύ ενός αντιδημοκρατικού νομοθετικού διατάγματος
και όχι νόμου, ενδεχομένως να αποτελεί πρόσφορο έδαφος για ανάληψη πρωτοβουλιών από
μερίδας του εκλογικού σώματος, χωρίς η πρωτοβουλία αυτή να θέτει εν αμφιβόλω τις
δημοκρατικές αρχές των συναδέλφων αυτών, πλην όμως οι προσπάθειές τους αποσκοπούν στην
ανατροπή της βούλησης της πλειοψηφίας των μελών της Ενώσεώς μας. Είμαστε απόλυτα
σύμφωνοι σε οποιαδήποτε πρόταση που θα αναβαθμίζει το ρόλο και την παρουσία της Ενώσεώς
μας, πλην όμως δεν δεχόμαστε επ’ ουδενί το διαχωρισμό της «βαρύτητας» των ειδικοτήτων και
συνακόλουθα τον εκ προοιμίου καθορισμό της ιδιότητας των μελών του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. της Ενώσεώς μας είναι υπόλογο απέναντι στα μέλη της για την διασφάλιση της
ενότητας, την πιστή εφαρμογή των κανόνων – αρχών που καθορίζουν την ορθή λειτουργία της
και το καθιστούμε υπεύθυνο για οποιαδήποτε εκτροπή που θα είναι αντίθετη με το πνεύμα και
τις αρχές της πλειοψηφίας, η οποία και τους εξέλεξε για την τριετία που διανύουμε.
Εν κατακλείδι σεβόμαστε τη διαφορετική άποψη των συναδέλφων, την αντικρούομε μόνο
με επιχειρήματα και όχι με προσβλητικές ενέργειες, γιατί κάτι τέτοιο είναι εύκολο, «μικρό» και
ασήμαντο, πλην όμως καθιστούμε προσωπικά υπεύθυνα όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Ενώσεώς μας
για οποιασδήποτε μορφής εκτροπή, η οποία θα ανατρέψει την πρώτη αρχή της δημοκρατίας, την
αρχή της πλειοψηφίας.
Ζητούμε την άμεση δημοσιοποίηση όλων των αποφάσεων του Δ.Σ. της Ενώσεως μας,
που αναφέρονται στα ανωτέρω θέματα, με καταγεγραμμένες τις θέσεις κάθε μέλους, για πλήρη
ενημέρωση του εκλογικού σώματος.

