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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ 

 
        Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 
 
        Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε από συγκεκριμένους ιστότοπους και 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις προσπάθειες ελάχιστων αυτόκλητων 
«συνδικαλιστικών» φωνών που ζητούν να μας εκπροσωπήσουν χωρίς να μας έχουν 
ρωτήσει, δημιουργώντας με τον τρόπο και τα γραφόμενα τους αρνητικές εντυπώσεις 
στους συναδέλφους μας για τον πολύπαθο χώρο της θεσμικής μας εκπροσώπησης. 
 
Επιχειρούν την ίδρυση "αστικού" σωματείου για ΕΜΘ και ΕΠΟΠ, ονειρεύομενοι να 
αποκτήσουν εκ νέου «συνδικαλιστική» οντότητα. Την ίδια οντότητα που απώλεσαν με 
την αποχώρησή τους από την ΠΟΜΕΝΣ, που τους τίμησε με την εμπιστοσύνη της για 
δύο ολόκληρα χρόνια, όταν οι ίδιοι επεδείκνυαν πενιχρά αποτελέσματα προς όφελος 
των συναδέλφων μας. 
 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι Επαγγελματίες Οπλίτες, η ίδρυση ενός αστικού 
σωματείου δεν έχει καμία ισχύ από τότε που θεσμοθετήθηκε ο συνδικαλισμός στις 
Ένοπλες Δυνάμεις. Όλοι οι στρατιωτικοί εκπροσωπούμαστε από πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά σωματεία βάση του συνδικαλιστικού νόμου. Η 
δημιουργία "αστικών σωματείων", με μοναδικό σκοπό να μπορούν κάποιοι να 
αυτοαποκαλούνται "στρατιωτικοί συνδικαλιστές", μόνο πισωγύρισμα είναι στην 
παρούσα φάση της θεσμικής εκπροσώπησης. Δεν εξυπηρετεί καμία ουσιαστική και 
πραγματική ανάγκη, αλλά αντιθέτως σπέρνει το διχασμό και τη διαίρεση μεταξύ των 
στρατιωτικών.   
 
Σας καλούμε να γυρίσετε την πλάτη, όπως κάνατε πάντα, σε όσους προσπαθούν να 
παραμείνουν στην επικαιρότητα, σε όσους δεν σέβονται το νόμο της θεσμικής 
εκπροσώπησης, χωρίς να βοηθούν στην πραγματική επίλυση των εργασιακών 
προβλημάτων που μας απασχολούν. 
 
Αξίζει να αναφερθεί η ηχηρή σιωπή της δεύτερης Ομοσπονδίας κατά την επιχείρηση 
δημιουργίας του αστικού σωματείου. Προφανώς συναινεί με όλες αυτές τις ενέργειες 
ξεχνώντας όσα έλεγε, περί κατακερματισμού και αποδυνάμωσης της θεσμικής μας 
εκπροσώπησης. 
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Συνεπάγεται ότι και οι συνάδελφοι προελεύσεως ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ. που είναι μέλη 
πρωτοβάθμιων Ενώσεων της δεύτερης Ομοσπονδίας, συμφωνούν, αφού δεν 
αντιδρούν, με τη δημιουργία αστικού σωματείου, ακυρώνοντας ουσιαστικά οι ίδιοι, το 
όποιο έργο τους, την συνδικαλιστική τους οντότητα, τον λόγο ύπαρξης τους στα 
θεσμικά όργανα εκπροσώπησης, περιμένοντας τους "εκπροσώπους του αστικού 
σωματείου" να μιλούν και για αυτούς... 
 
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,  
 
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα πρέπει να είναι αρραγές και δυνατό. Καλούμε τόσο 
όλους τους συναδέλφους Επαγγελματίες Οπλίτες, όσο και τις Ενώσεις που ακόμα δεν 
είναι στην ΠΟΜΕΝΣ, να δούμε όλοι μαζί την αλήθεια κατάματα. 
 
Η εκπροσώπηση μας είναι μονόδρομος και έχει όνομα: Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ 
 

   
                                                      Με συναδελφική εκτίμηση  

                                                          Επχιας (ΠΒ) Κυριακόπουλος Σπυρίδων  
 

                                                           Γραμματέας Επαγγελματιών Οπλιτών   
 

 
  

 
 


