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ΘΕΜΑ: Θεσμική Εκπροσώπηση εν ενεργεία Στρατιωτικών 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 

 
Αγαπητές/οί Συνάδελφοι - Μέλη των Δ.Σ. των Πρωτοβάθμιων Επαγγελματικών 
Ενώσεων Περιφερειακών Ενοτήτων  
 
     1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ 
απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση ενότητας προς κάθε Ένωση και συνάδελφο, ο οποίος 
δεν έχει ενώσει ακόμα την δύναμη της φωνής του με την δική μας φωνή.  
 
               2. Είμαστε ένα οικοδόμημα με αυθεντική συλλογική φωνή, η οποία 
στηρίζεται στις δημοκρατικές διαδικασίες, εκπονεί σχεδιασμούς και λαμβάνει 
αποφάσεις οι οποίες εκπορεύονται «από κάτω προς τα πάνω», χρησιμοποιεί 
μηχανισμούς ελέγχου οι οποίοι δεν επιτρέπουν την εκπόρθηση της θεσμικής 
εκπροσώπησης, δεν δίνει βήμα στα κόμματα προκειμένου να χαράζουν τα ίδια την 
ατζέντα της κόντρα στην βούλησή και τον σκοπό ύπαρξής της: «την επίλυση των 
χρόνιων εργασιακών και όχι μόνο προβλημάτων των στρατιωτικών».  
 
               3. Δεν ανέχεται και πολεμά με όλες τις δυνάμεις της, την προσπάθεια 
ετεροκαθορισμού της από κομματικές σκοπιμότητες και κυβερνητικές παρεμβάσεις, 
με πρόδηλο στόχο τους την αθέμιτη παγίωση των διασπαστικών θέσεων στα θεσμικά 
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των Ενόπλων Δυνάμεων. Απώτερη σχεδίαση, φυσικά, αυτών των παρεμβάσεων 
είναι το «διαίρει και βασίλευε» ώστε να αποκρύπτεται επιμελώς η πάγια άρνηση της 
Διοίκησης να συμμετάσχει σε διάλογο και ακόμα χειρότερα, η απόκρυψη της χλιαρής 
διάθεσης - βούλησης επίλυσης των προβλημάτων των στρατιωτικών. Για να 
επιτευχθεί αυτό, ήδη τέθηκαν στον ίδιο θεσμικό νόμο, τρείς τροποποιήσεις σε 2,5 έτη! 
 
               4. Ενδεχομένως θα συνεχιστεί αυτή η πολιτική, ώστε να διασφαλιστεί ότι 
ΟΥΔΕΠΟΤΕ θα μπορέσει ένας υγιής, δυνατός και ενιαίος θεσμικός φορέας, να 
σταθεί ισχυρός ενώπιον της Διοίκησης, γιατί, τότε θα φανεί η πραγματική βούληση 
της τελευταίας! Είναι βέβαιο πως δεν θα επιτρέψει το αυτό να φανεί. Συνεπώς θα 
συνεχίζει να «μοιράζει» το παιχνίδι τεχνηέντως σε άλλα πεδία και όχι στο δικό της … 
 
      5. Η ΠΟΜΕΝΣ, έχοντας την ενόραση αλλά και συνείδηση του σκοπού και 
των αξιών της, καλεί όλες τις Ενώσεις, οι οποίες δεν συμπορεύονται ακόμα μαζί της 
και τα μέλη τους, να εκφραστούν με σύνεση και λογική, να αντιληφθούν τους 
μηχανισμούς που «στήνονται» στην πλάτη τους και σαφώς εις βάρος τους, να 
αποτρέψουν την διείσδυση των κομμάτων στα εσωτερικά τους, να πάρουν την 
κατάσταση στα χέρια τους και να δυναμώσουν τις αξιώσεις και τις διεκδικήσεις τους 
υπό την αιγίδα ενός και ισχυρού θεσμικού οργάνου. Η διάσπαση ισοδυναμεί με 
ακύρωση της θεσμικής εκπροσώπησης, με ματαίωση κάθε συγκροτημένης 
προσπάθειας, με σιγή κάθε φωνής … 
  

Ναι στην ενιαία συμπόρευση, ναι στην δημοκρατική λήψη αποφάσεων, ναι 
στην επόμενη μέρα για τα εργασιακά στις Ένοπλες Δυνάμεις. 

 
Όχι άλλες εξυπηρετήσεις προσωπικών και εξωθεσμικών σκοπιμοτήτων! 

 
Μας ενώνουν πολλά, δεν μας χωρίζει τίποτα. 

 
     Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
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