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Του ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ
Η μεγάλη πλειοψηφία των αποστράτων που συγκεντρώθηκαν χθες έξω από το ΥΕΘΑ δεν
ήταν σύμφωνοι με την

“εισβολή”. Γνώριζαν ότι αυτό θα έδινε αφορμή για ένα νέο κύκλο λάσπης εναντίον τους.
Ωστόσο ο ΥΕΘΑ Πάνος Μπεγλίτης κατόρθωσε να τους δώσει τη δυνατότητα να
διακαιολογήσουν την ένεργεια των λίγων και μέχρι το βράδυ να τους βγάλει όλους ...στα
κάγκελα!
Λάθος στιγμή επέλεξε να κάνει επίδειξη δύναμης ο κ.Μπεγλίτης!
Η εμφάνισή του στη Βουλή την ώρα που οι απόστρατοι είχαν μπει στο ΥΕΘΑ ήταν
απράδεκτη για έναν πολιτικό που προέρχεται μάλιστα από το διπλωματικό σώμα. Η
..απειλή ότι θα “πατάξει” και μάλιστα “δια της βίας” τους απόστρατους άφησε άφωνους
ακόμη και συνεργάτες του! Ο Μπεγλίτης σ΄ όλη τη πολιτική του διαδρομή δεν είχε δείξει
τέτοια δείγματα. Να τον άλλαξε τόσο η υπουργική καρέκλα;
Ναι ήταν λάθος η “εισβολή” των αποστράτων. Ήταν λάθος γιατί ήταν μια ενέργεια που
τελικά δεν είχε κανένα στόχο και δεν θα μπορούσε να είχε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Η απόγνωση όσων συγκεντρώθηκαν έξω από το ΥΕΘΑ δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτή τη
πράξη βίας. Όμως...
•Δεν είναι βία ότι μια ελληνική κυβέρνηση μειώνει με το έτσι θέλω το εισόδημα
συναταξιούχων ,ένστολων και μη;
•Δεν είναι βία ότι μια ελληνική κυβέρνηση γράφει στα παλιά της τα παπούτσια τις ζωές
ανθρώπων που έχουν οικογένειες,υποχρεώσεις και προβλήματα καθημερινά;
•Δεν είναι βία που μια κυβέρνηση αγνοεί ότι όλοι όσοι συγκεντρώθηκαν έξω από το ΥΕΘΑ -κι
άλλοι πολλοί- στα 18 τους χρόνια είχαν “υπογράψει” ένα συμβόλαιο με την Ελληνική
Πολιτεία.Συμβόλαιο που τους καλούσε να υπηρετήσουν τις ΕΔ της χώρας και τους έδινε το
δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν έστω και σε ηλικίες κάτω των 50 ετών,αφού είχαν
υπηρετήσει 30 χρόνια. Και τώρα επειδή οι πολιτικοί τα έκαναν “μούσκεμα” ...πετάνε το
“συμβόλαιο” στα σκουπίδια;
•Δεν είναι βία το ψεύδος που κατά καιρούς εκστομίζεται από τους κυβερνώντες ότι πρέπει
και οι στρατιωτικοί να συνεισφέρουν με το υστέρημά τους; Οι στρατιωτικοί ,μαζί με τη
πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων και φυσικά με το σύνολο των...άμοιρων εργαζομένων
του ιδιωτικού τομέα έχουν κυριολεκτικά “ξεζουμιστεί” από την κυβέρνηση.Μπορεί ο
κ.Μπεγίτης να μας πει αν έχει συμβεί το ίδιο με τα “ρετιρέ” των ΔΕΚΟ,που οι κυβερνήσεις
του κόμματός τους δημιούργησαν και οι κυβερνήσεις της ΝΔ συντήρησαν; Έχει το θάρρος να
μας ενημερώσει πόσοι υπάλληλοι αυτών των ΔΕΚΟ με αδιευκρίνιστο έργο λαμβάνουν ακόμη
και σήμερα που υποτίθεται ότι βουλιάζουμε,μισθούς πολύ,πολύ υψηλότερους από αυτές των
Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων. 2.500 ευρώ παίρνουν οι Αρχηγοί. Μπορεί να μας πει
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πόσοι υπαλληλοι ΔΕΚΟ εισπράττουν περισσότερα;
•Δεν είναι βία ότι αντί οι περικοπές να αρχίσουν από αυτά τα πραγματικά ρετιρέ,ξεκίνησαν
και συνεχίζονται στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους;
Κι ενώ η ένταση που είχε προκαλέσει η “εισβολή” των απόστρατων και η εμπρηστική ομιλία
Μπεγλίτη στη Βουλή,πήγαινε προς εκτόνωση, ο ΥΕΘΑ με μία εξίσου εμπρηστική
ανακοίνωση ζητούσε τη παρέμβαση του Εισαγγελέα του Στρατοδικείου για να αναζητηθούν
ευθύνες για την είσοδο των αποστράτων! Δηλαδή αφήνει να εννοηθεί ότι κάποιοι στη πύλη
του ΥΕΘΑ ...έκαναν τα στραβά μάτια για να μπουν οι απόστρατοι!
Γιατί ο ΥΕΘΑ θέλει να συντηρήσει την ένταση στο χώρο των ΕΔ; Τι προσπαθεί να πετύχει;
Γιατί δεν επιδιώκει όπως οφείλει την ηρεμία και οδηγεί στην κλιμάκωση; Δεν έχει
καταλάβει τόσους μήνες στο ΥΕΘΑ ,είτε ως αναπληρωτής, είτε ως υπουργός ότι η πίεση
που έχει ασκηθεί στο προσωπικό των ΕΔ είναι πλέον δυσβάσταχτη και κάνει ζημιά στην
εύρυθμη λειτουργία τους;
Είχε γραφτεί ότι στο υπουργικό συμβούλιο που είχαν ανακοινωθεί τα πρώτα οικονομικά
μέτρα, ο κ.Μπεγλίτης δεν είχε αντέξει και είχε κλάψει; Δεν ξέρουμε αν είναι
αλήθεια,πάντως δεν το διέψευσε. Όπως δεν γνωρίζουμε και τι τον άλλαξε τόσο πολύ μέσα
σ΄ αυτούς τους μήνες ώστε από ένας μετριοπαθής και φέρελπις πολιτικός να γίνει ο
υπουργός που θα “πατάξει δια της βίας”,συνταξιούχους.
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