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           πλαδέιθηζζεο - πλάδειθνη, ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο επηρεηξείηαη ζθνπίκσο 
θαη επηκειώο από ηνπο γλσζηνύο δηαζπαζηηθνύο θύθινπο, ε δηαίξεζε θαη ε δήζελ 
έληαζε  κέζσ ηεο πξνπαγάλδαο (δεκνζηεπκάησλ) αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνύο 
ζεζκνύο πξνέιεπζεο πνπ ζηειερώλνπλ ην ζηξάηεπκα. Οη γλσζηνί ζ΄όινπο θύθινη νη 
νπνίνη δελ θαηάθεξαλ λα ρεηξαγσγήζνπλ θαη λα ειέγμνπλ ηελ ζεζκηθή εθπξνζώπεζε 
ζηηο Έλνπιεο Δπλάκεηο. 

           “Φσλέο” δήζελ θαηαπηεζκέλεο, „‟Φσλέο‟‟ νη νπνίεο „‟πξνζπαζνύλ‟‟ λα εηζάγνπλ 
έξηδεο αλάκεζα ζηα ζπλεξγαδόκελα ζηειέρε ζηα ζηξαηόπεδα, ζηηο Πηέξπγεο Μάρεο 
θαη ζηα Πνιεκηθά Πινία, πξνβάιινληαο πνιηηηθέο «ηαπηόηεηαο».Πξόθαζε βξίζθνπλ 
ηάρα ζην αζπκβίβαζην ζπκθέξνλ θαη δηαθνξεηηθή εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο 
ζηειερώλ πνπ πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθνύο ζεζκνύο, όπσο ΑΕΙ, ΑΤ, 
Εζεινληέο, Ε.Μ.Θ, ΕΠ.ΟΠ. θηι., νη νπνίνη δήζελ, δύζθνια ζα κπνξνύζαλ λα 
ζηεγαζηνύλ ζε έλαλ εληαίν ρώξν έθθξαζεο θαη εθπξνζώπεζεο. Πνηα είλαη ε 
πξόηαζε απηώλ ησλ θσλώλ; ύζηαζε Οκνζπνλδηώλ αλά ζεζκό πξνέιεπζεο! 

Απηό πνπ πξέπεη λα νμύλεη ηνλ θνηλό λνπ θαη λα ζέζεη ζε εγξήγνξζε ηελ 
ζθέςε όισλ καο, είλαη ην εμήο: 

Πνηνο σθειείηαη από ηνλ θαηαθεξκαηηζκό κηαο ζπκπαγνύο δύλακεο 80.000 
ζηξαηησηηθώλ, ε νπνία εμειίζζεηαη ζηνλ ηζρπξόηεξν κνριό πίεζεο ζηα ρξνληθά ηνπ 
ζπλδηθαιηζκνύ, κε δπλακηθή επηηπρνύο πξνώζεζεο ησλ αηηεκάησλ ηεο εμαηηίαο απηήο 
ηεο ζπζπείξσζήο ηεο; 

Πνηνο νξζνινγηθά ζθεπηόκελνο ζηξαηησηηθόο κπνξεί λα δερζεί όηη ζα 
πξνσζνύληαη ηα ζπκθέξνληά ηνπ θαιύηεξα από θαηαθεξκαηηζκέλεο, αδύλακεο θαη 
ερζξηθέο κεηαμύ ηνπο Οκνζπνλδίεο, αθνύ ε εθπεθξαζκέλε ζέζε απηώλ ζα είλαη όηη 
έρνπλ αληηθξνπόκελα ζπκθέξνληα; 

Καινύληαη νη ζπλάδειθνη λα ζηαζνύλ αξσγνί ζηελ ζηήξημε ηνπ πξαγκαηηθνύ 
ηνπο ζπκθέξνληνο θαη λα απνθύγνπλ ζεηξήλεο ηνπ ζπζηήκαηνο(Blogs – Sites –
Δεκνζηνγξάθνπο θαη κε),  νη νπνίεο ζα ηνπο βπζίζνπλ ζηελ εζσζηξέθεηα, ζηελ 
θαρππνςία ζηνλ ρώξν ηεο εξγαζίαο θαη ελ ηέιεη ζηελ πιήξε απνδόκεζε θάζε 
πξνζπάζεηαο γηα πξνώζεζε ηόζν ηνπ επξύηεξνπ ζπιινγηθνύ θαινύ όζν θαη εθείλνπ 
ζηα ζηελά πιαίζηα ελόο εθάζηνπ ζεζκνύ πξνέιεπζεο.  

 



Μόνο ενωμένοι θα πεηύτοσμε ηοσς ζηότοσς μας. 

Η ιζτύς εν ηη ενώζει. 
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