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Αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού (ΣΥΚΣ), με
επικεφαλής την πρόεδρο του Αλχία (ΔΒ) Κατερίνα Μαρκουλλίδου, συμμετείχε στο
110ο συνέδριο του EUROMIL (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Στρατιωτικών Συνδέσμων)
που διεξήχθη στη Ρώμη μεταξύ 16-18 Οκτ 2014, στον οποίο ο ΣΥΚΣ διατελεί μέλος
από το 2010.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Ευρωπαϊκού συνεδρίου, εξετάστηκε το αίτημα για
ένταξη νέων μελών στο EUROMIL από στρατιωτικούς συνδέσμους του
Μαυροβουνίου, της Σερβίας, της Ισπανίας και της Τουρκίας. Από πλευράς Τουρκίας
υπεβλήθηκε αίτημα μέλους από το σύνδεσμο Απόστρατων Υπαξιωματικών TASSEN με έδρα την Κωνσταντινούπολη. Κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ο ΣΥΚΣ
ως θέμα αρχής υπέβαλε ένσταση στη συμμετοχή του τουρκικού συνδέσμου στο
EUROMIL και εξέδωσε σχετική ανακοίνωση την οποία διάβασε η πρόεδρος του
συνδέσμου ενώπιων των συνέδρων όλων των χωρών που συμμετέχουν στον
Ευρωπαϊκό οργανισμό.
Στην ανακοίνωση του ΣΥΚΣ αναφέρεται ότι, ο ΣΥΚΣ σέβεται το γεγονός ότι ο
τουρκικός σύνδεσμος Υπαξιωματικών θέλει να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα
στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας του πλην όμως ως θέμα αρχής σε μια χώρα που
βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή, δεν μπορεί να δώσει τη ψήφο του στον τουρκικό
σύνδεσμο.
Η αντιπροσωπεία του τουρκικού συνδέσμου, η οποία ζήτησε βοήθεια και προστασία
από το EUROMIL για εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τουρκικό
στρατό, προέβη σε 10λεπτη παρουσίαση στην οποία έδειξε την απάνθρωπη και
βάναυση συμπεριφορά των Αξιωματικών του τουρκικού στρατού έναντι των
Υπαξιωματικών και των στρατιωτών, οι οποίοι καταπατούν τα ανθρώπινα
δικαιώματα, τις χιλιάδες αυτοκτονίες στρατιωτών και Υπαξιωματικών και τον
εξαναγκασμό τους να υπηρετούν διά ξυλοδαρμού, καταπίεσης και απάνθρωπης
συμπεριφοράς. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι, κατά το έτος 2014 οι αυτοκτονίες των

Υπαξιωματικών στον τουρκικό στρατό ήταν 84 και οι αυτοκτονίες των στρατιωτών
κατά τα τελευταία 20 χρόνια ανέρχονται στις 2200.
Το EUROMIL ως οργανισμός ανεξάρτητος από κάθε πολιτική διάταξη, σκοπό έχει να
προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα επαγγελματικά συμφέροντα των
στρατιωτικών και των στρατιωτών των στρατιωτικών συνδέσμων των ευρωπαϊκών
χωρών και όχι τα πολιτικά προβλήματα μεταξύ των χωρών. Γι΄ αυτό το λόγο η
υποψηφιότητα του τουρκικού συνδέσμου, έγινε αποδεκτή ως προσωρινό μέλος για
περίοδο 2 χρόνων με πλειοψηφία από τους στρατιωτικούς συνδέσμους των χωρών
μελών του EUROMIL και με 4 ψήφους εναντίον (των 2 Κυπριακών συνδέσμων ΣΥΚΣ
και ΣΑΚΣ και των 2 Ελλαδικών συνδέσμων ΕΤΑΛ και ΑΝΕΑΕΔ) και με αποχή των
συνδέσμων της Φινλανδίας και Ιρλανδίας.
Κατά την έναρξη του συνεδρίου πραγματοποίησε ομιλία ο Πρόεδρος του EUROMIL
Emmanuel Jacob, ο οποίος αναφέρθηκε στην απόφαση του Ευρωπαικού
Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα όπου καταδικάστηκε η Γαλλία σχετικά με
καταπάτηση του άρθρου για την ελευθερία του συνέρχεσθε και του συνεταιρίζεσθε
στις Ένοπλες Δυνάμεις. Τόνισε την αναγκαιότητα της εφαρμογής της απόφασης του
ΕΔΑΔ για νομιμοποίηση της ελευθερίας έκφρασης και του δικαιώματος του
συνέρχεσθαι για όλους τους στρατιωτικούς στην Ευρώπη. Ο Ιταλός δικηγόρος
Andrea Saccucci ανέφερε πως η απόφαση του Ευρωπαϊκου Δικαστηρίου, το οποίο
αποφάνθηκε κατά της Γαλλίας, επειδη δεν παραχωρεί στους στρατιωτικούς
συνδέσμους τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα και τις ελευθερίες τους, θα έχει
αντίκτυπο σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Η Ευρωβουλευτής της Πορτογαλίας Ana
Gomes, είπε ότι, πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στην απόφαση του ΕΔΑΔ για τα
δικαιώματα των στρατιωτικών και των επαγγελματικών τους οργανώσεων.
Ο πρόεδρος του συνδέσμου της Ιταλίας AS.SO.DI.PRO σε ομιλία του είπε ότι, έχουν
προσφύγει και αυτοί για τον ίδιο λόγο στο ΕΔΑΔ και αναμένουν την απόφαση
ευελπιστώντας πως θα είναι το ίδιο καταδικαστική και για την Ιταλία όπως και για τη
Γαλλία, ώστε να υποχρεωθεί το Ιταλικό Κοινοβούλιο να εφαρμόσει το άρθρο για τα
ανθρώπινα δικαιώματα στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας τους. Η θέση των Ιταλικών
στρατιωτικών συνδέσμων είναι ότι η προστασία και προώθηση των συμφερόντων
των στρατιωτικών να μην εξαρτάται από τη στρατιωτική διοίκηση αλλά από τους
ίδιους τους στρατιωτικούς μέσω των νόμιμων επαγγελματικών τους συνδέσμων.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των μελών του Φόρουμ
Μεσογειακών Χωρών FMMA, (Forum Mediterranean Military Associations) στο οποίο
είναι επίσης μέλος και ο Σύνδεσμος Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού. Ο
πρόεδρος του Φόρουμ, Oscar Tordesillas δήλωσε πως θα ληφθούν όλα τα
αναγκαία μέτρα για να αποκτήσουν όλοι οι στρατιωτικοί συνδέσμοι τα ίδια δικαιώματα
υπερτονίζοντας πως η απόφαση του ΕΔΑΔ πρέπει να γίνει αποδεκτή από όλες τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εκπρόσωποι των χωρών μελών του FMMA,
συζήτησαν τρόπους αντιμετώπισης κοινών θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι χώρες
του νότου. Αποφασίσθηκε η προώθηση των αιτημάτων των στρατιωτικών
συνδέσμων στο EUROMIL, ο οποίος θα τα μεταφέρει στο Ευρωκοινοβούλιο. Όλες οι
χώρες υπέβαλαν προτάσεις για τα κύρια προβλήματα που απασχολούν τους
στρατιωτικούς στη χώρα τους. Η πρόεδρος του Συνδέσμου , Κατερίνα Μαρκουλλίδου
ανέφερε ότι, οι στρατιωτικοί δεν μπορούν να αντέξουν άλλες οικονομικές μειώσεις
στους μισθούς και στις συντάξεις τους. Τόνισε επίσης πως ως ένα από τα σοβαρά
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή οι στρατιωτικοί, είναι η έλλειψη

θεσμοθετημένου ωραρίου στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας και εξήγησε τους
λόγους αναγκαιότητας του.
Το FMMA αποφάσισε να πραγματοποιεί συνεδρίες σε κάθε χώρα για διάφορα
σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι στρατιωτικοί και να εκδίδει κοινή
ανακοίνωση, να στείλει μέσω του EUROMIL επιστολή στην Επιτροπή Άμυνας του
Ευρωκοινοβουλίου για τις ανησυχίες των μελών του, όπου θα αιτείται την
εκπροσώπηση των στρατιωτικών συνδέσμων των χωρών μελών του EUROMIL,
στην Επιτροπή Άμυνας του Ευροκοινοβουλίου για διάφορα προβλήματα και να
ακούγεται η φωνή των στρατιωτικών.
Άλλο θέμα που παρουσιάσθηκε στο συνέδριο του EUROMIL, αφορούσε το
«Περιβάλλον και Πόλεμος: Το θέμα του απεμπλουτισμένου ουρανίου και άλλες
στρατιωτικές τοξικές ουσίες». Έγινε παρουσίαση του θέματος από τον Γερμανό
καθηγητή Manfred Mohr, από τον Ιταλό Συνταγματάρχη Carlo Calcagni και άλλους.
-ΗΠρόεδρος

Κατερίνα Μαρκουλλίδου
Αλχιας (ΔΒ)

Η αντιπροσωπεία του ΣΥΚΣ μαζί με εκπροσώπους των Ελλαδικών Συνδέσμων.

