
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               
 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 

Μια ημέρα μετά την ημερίδα της ΕΣΠΕΑΜΘ στην Ορεστιάδα, στην οποία 
ειπώθηκαν σκληρές αλήθειες για το ρόλο συγκεκριμένων δημοσιογράφων και site, 
κάποιοι φαίνεται ότι στην κριτική μας αναγνώρισαν τον εαυτό τους και τα 
πεπραγμένα τους.  
 
Το «armyvoice.gr» της κ. Ηλιάδη, γνωστή για τη «συμπάθεια» που τρέφει στην 
Ομοσπονδία μας και τα στελέχη της, με άρθρο της, προβαίνει σε μια ακόμη ανήθικη 
επίθεση σε βάρος του Οργανωτικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας μας. Αφού 
επιλέγει συγκεκριμένα αποσπάσματα της ομιλίας του, επιδίδεται σε εκτενείς 
παρομοιώσεις με την Χούντα και αναφορές για φίμωση του Τύπου και λογοκρισία.  
 
Κάποιοι φαίνεται ότι αναγνώρισαν τον εαυτό τους σε πρακτικές που στηλιτεύσαμε 
και οι οποίες ουδόλως τιμούν το δημοσιογραφικό λειτούργημα. Περιφερόμενοι 
«δημοσιογράφοι» που με το βήμα που τους δίνει το διαδίκτυο νομίζουν ότι μπορούν 
να λοιδορούν και να συκοφαντούν όποιον δεν είναι αρεστός σε αυτούς και σε όσους 
τους παρέχουν κάθε είδους στήριξη.  Αδυνατούν να καταλάβουν ότι και οι κρίνοντες 
κρίνονται και ότι ο τίτλος του δημοσιογράφου δεν τους τοποθετεί στο απυρόβλητο 
πέραν πάσης κριτικής.  
 
Άλλωστε το συγκεκριμένο site έχει μακρά ιστορία στην κατασυκοφάντηση της 
Ομοσπονδίας μας, στην οποία επιδίδεται συστηματικά σχεδόν κάθε εβδομάδα. Δεν 
είναι τυχαίο βέβαια ότι παράλληλα, το ίδιο site στήριζε την καταργημένη ΠΟΕΣ και 
στηρίζει και διαφημίζει κάθε προσπάθεια διχασμού και κατακερματισμού του 
συνδικαλισμού στις Ένοπλες Δυνάμεις, όπως τα πρόσφατα δημοσιεύματα για 
σύσταση και 3ης Ομοσπονδίας Στρατιωτικών. Αναρωτιόμαστε λοιπόν αν η η 
συστηματική κατασυκοφάντηση και προσβολή σε «διατεταγμένη υπηρεσία» είναι 
στοιχείο του δημοσιογραφικού λειτουργήματος.  
 
Η ΠΟΜΕΝΣ έχει εκφράσει πολλάκις τη διαμαρτυρία της προς το συγκεκριμένο site 
και τα συνεχή συκοφαντικά δημοσιεύματά του, και έχει αναγκαστεί να προσφύγει 
στη Δικαιοσύνη για να προασπίσει το κύρος και την τιμή των Ελλήνων στρατιωτικών 
που εκπροσωπεί. Όσο πλησιάζει η ώρα του Δικαστηρίου, τόσο κάποιοι φαίνεται ότι 
χάνουν τον ύπνο τους και προσπαθούν με εμετικές παρομοιάσεις να σπιλώσουν 
την Ομοσπονδία μας και τα στελέχη της. 
 
Δυστυχώς η διχαστική ρητορική που καλλιεργούν συγκεκριμένα sites, 
κοινοποιείται - υιοθετείται με ευκολία, παρά τους βαρύτατους 
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χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιείται, από στρατιωτικούς για συναδέλφους 
τους στα προφίλ τους, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
 
Η πιο τρανταχτή απόδειξη, λοιπόν, για όσα ελέχθησαν στην Ορεστιάδα στα 
περί επιχείρησης διχασμού των στρατιωτικών, μέσα από συγκεκριμένα sites, 
επιβεβαιώνεται. Αυτή η διχαστική ρητορική δεν είναι ασύνδετη με τη 
σύσταση και συνύπαρξη περισσότερων Ομοσπονδιών, κατά παράβαση των 
αποφάσεων της  Ελληνικής Δικαιοσύνης. Στις Ένοπλες Δυνάμεις δεν 
υπάρχει χώρος για πολιτικές αντιπαραθέσεις, για δημιουργία κομματικών 
παρατάξεων, για την καλλιέργεια κλίματος διχασμού και διαίρεσης.  
 
Οι πρακτικές αυτές, με τις οποίες κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν 
δημοσιογραφική καριέρα, είναι ξένες προς τους στρατιωτικούς, 
τροφοδοτούνται όμως από την συνύπαρξη περισσότερων Ομοσπονδιών 
που αιφνιδιαστικά και απρογραμμάτιστα καθιερώθηκε με μια ντροπο-
τροπολογία «εν μία νυκτί».  
 
Πάγια θέση της ΠΟΜΕΝΣ είναι ότι η Πολιτική Ηγεσία, φρόνιμο είναι να 
αποκαταστήσει το γρηγορότερο, τη στοιχειώδη σοβαρότητα στο θεσμικό πλαίσιο, 
όπως δικαιούνται οι εν ενεργεία στρατιωτικοί και όπως έκρινε τελεσίδικα η Ελληνική 
Δικαιοσύνη. Τότε και μόνο θα πέσουν στο κενό οι προσπάθειες ορισμένων να 
χτίσουν «δημοσιογραφικές καριέρες» στην πλάτη των συναδέλφων στρατιωτικών, 
με την ανατροφοδότηση ενός ατέρμονου διχασμού.  
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