
ΑΝΑΦΟΡΑ 

της Ομοσπονδίας με την επωνυμία “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ” και το διακριτικό τίτλο “Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.”, που εδρεύει στον Δήμο 

Χαλανδρίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα. 

ΠΡΟΣ:  

Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Παναγιωτόπουλο Νικόλαο. 

 

Κοινοποιούμενη προς τον κ. Εισαγγελέα Στρατοδικείου Αθηνών 

 

***** 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Η Ομοσπονδία μας, με την από 24-6-2020 ανακοίνωσή της (Η ΠΟΜΕΝΣ χαιρετίζει την 

απόφαση παραμονής του συναδέλφου κ.Τσουκαράκη από τον κ.ΥΕΘΑ), χαιρέτισε την 

παραμονή στην Υπηρεσία του Συνταγματάρχη κ. Ανέστη Τσουκαράκη, κατά τις τακτικές 

κρίσεις του 2020. Πάγια θέση άλλωστε της Ομοσπονδίας μας είναι το δικαίωμα κάθε 

στρατιωτικού, συνδικαλιστή ή μη, να συμπληρώσει πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα πριν 

την αποχώρησή του από την Υπηρεσία.  

Ωστόσο, υπενθυμίζουμε ότι σε δημόσια εμφάνισή του σε διαδικτυακή εκπομπή του 

δημοσιογράφου κ. Καρβουνόπουλου Πάρι (Ο κορονοϊός, οι “ξεχασμένοι” στρατιωτικοί και 

που πάνε οι δωρεές του Έβρου; Α.Τσουκαράκης),  προ της διενέργειας των τακτικών 

κρίσεων, ο κ. Τσουκαράκης είχε ευθέως δηλώσει ότι «το σύστημα» επιδίωκε την πρόωρη 

αποστρατεία του. Μάλιστα, στην εν λόγω συνέντευξη, ο κ. Συνταγματάρχης δήλωσε επί 

λέξει ότι «κάποιοι του το είχαν υποσχεθεί αυτό», ότι «θα το πούμε μετά» [εννοώντας 

προφανώς ποιοι του το είχαν υποσχεθεί], «καταλαβαίνετε για ποιον μιλάω, ‘’τον έναν τον 

διώξαμε, τον άλλο θα τον διώξουμε’’, λες κι εμείς ήμασταν ‘’πακέτο’’». 

Παρά τα ανωτέρω, μέχρι σήμερα ο κ. Τσουκαράκης δεν έχει γνωστοποιήσει ποιος του 

είχε «υποσχεθεί» την πρόωρη αποστρατεία του. Εντύπωση μάλιστα προξενεί το ότι, στη 

συγκεκριμένη εκπομπή, και ο δημοσιογράφος φέρεται να γνωρίζει σε ποιο συγκεκριμένο 

πρόσωπο αναφέρεται ο κ. Συνταγματάρχης.  

Είναι αδιανόητο όχι απλώς να υπονοείται αλλά να καταγγέλλεται ευθέως και δημόσια, με 

τον πλέον επίσημο τρόπο, ότι ανώτερος αξιωματικός «απειλήθηκε» με πρόωρη 

αποστρατεία, και να μην έχει διερευνηθεί η καταγγελία αυτή ούτε να έχει κληθεί ο εν λόγω 

αξιωματικός να κατονομάσει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται. Και τούτο διότι δύο τινά 

μπορούν να ισχύουν μόνο: είτε ότι η καταγγελία αυτή ευσταθεί, οπότε προκύπτουν 
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σοβαρότατες ευθύνες για όσους προσπαθούν να χειραγωγήσουν τις τακτικές κρίσεις με 

εξωϋπηρεσιακά κριτήρια, είτε ο καταγγέλλων πετάει απλώς «λάσπη στον ανεμιστήρα». 

Σε κάθε περίπτωση, τέτοιες καταγγελίες δεν μπορεί να αιωρούνται επ’ αόριστο. Η 

Υπηρεσία οφείλει να διερευνήσει σε βάθος τα σοβαρότατα αυτά ζητήματα και να 

αποδώσει τις ανάλογες ευθύνες, σε κάθε επίπεδο. Η Ομοσπονδία μας, από την πλευρά 

της, είναι αποφασισμένη να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την διαλεύκανση αυτής 

της περίεργης υπόθεσης.  

Με τιμή, 

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2020 

Για την Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.  

Ο Πρόεδρος 

 

Δημήτριος Ρώτας, Επισμηναγός (ΥΔΚ) 

 


