
 

 

 

Αθήνα, 06 Οκτωβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

 

Θέμα: «Καταγγελία για σεξιστική εκφοβιστική επίθεση κατά της Γενικής 

Γραμματέα της Γραμματείας Ισότητας της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ» 

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. 

συγκροτήθηκε τον Απρίλιο του 2017 και  αποτελεί μια  νόμιμα αναγνωρισμένη 

επαγγελματική Ομοσπονδία με την υπ’ αριθμ.16/2017 διαταγή του 

Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, στην οποία συμμετέχουν 26 Πρωτοβάθμια 

Σωματεία.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας σήμερα 

αριθμεί  31 μέλη, και μόνον 2 εξ αυτών,  είναι γυναίκες. Βάσει του 

καταστατικού της ανωτέρω Ομοσπονδίας  προβλέπεται η σύσταση 

Γραμματείας Ισότητας Φύλων (ΓΙΦ), Γραμματέας της οποίας ορίζεται μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από το Συνέδριο.  

Όπως αναφέρεται στο καταστατικό της ΓΙΦ, σκοπός της σύστασής της μεταξύ 

άλλων, είναι: 

- Η προστασία των εν ενεργεία στρατιωτικών από παραβιάσεις νόμων και 

κανονισμών που αφορούν διακρίσεις βάσει φύλου. 

-Η προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η διασφάλιση της τήρησης της 

αρχής της Ίσης Μεταχείρισης. 

-Η ανάδειξη και επεξεργασία ζητημάτων –προβλημάτων ισότητας των φύλων 

με τεκμηριωμένες προτάσεις-εισηγήσεις 

-Η ενημέρωση και η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή γυναικών στα 

συνδικαλιστικά δρώμενα των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Μάλιστα η ΓΙΦ, μέσω της Γενικής Γραμματέα της έχει να επιδείξει αξιόλογο 

έργο προς τους άνωθι σκοπούς της συγκρότησής της, όπως διαπιστώνεται 

και από την  ιστοσελίδα που διαθέτει η ΓΙΦ. 
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Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην καταγγελία της ΠΟΜΕΝΣ, με τηναπό 

25.8.2020 επιστολή της, η Γενική Γραμματέας  της ΓΙΦ και μέλος του ΔΣ της 

Ομοσπονδίας,  βάλλεται και συκοφαντείται βάναυσα   μέσω αναρτημένων 

δημοσιευμάτων υπό μορφής «επιστολών» σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα, 

(armyvoice.gr,) από εν ενεργεία συναδέλφους της, οι οποίοι 

αυτοπροσδιορίζονται ως «συνδικαλιστές στρατωτικοί».  

Δια της ανωτέρω επιστολής, η ΠΟΜΕΝΣ εκφράζει την αμέριστη 

συμπαράσταση της στην επικεφαλής της  ΓΙΦ,  καταδικάζοντας  απερίφραστα 

την σεξιστική  επίθεση που δέχτηκε, στηρίζει την ίδια και το έργο που επιτελεί, 

μέσω του θεσμικού της ρόλου,  για την προώθηση της ισότητας των φύλων 

στις ΕΔ. Την συμπαράστασή τους προς την ΓΓ της ΓΙΦ,  επέδειξαν αντίστοιχα 

και η Euromil, η οποία έλαβε γνώση των καταγγελιών και της σεξιστικής 

επίθεσης, τόσο με δημόσια ανάρτηση στην ιστοσελίδα της 

(http://euromil.org/attacks-against-pfearfu-secretary-for-gender-equality/)όσο 

και με επιστολή που σας απέστειλε, όπως και αντίστοιχες γυναικείες και 

φεμινιστικές οργανώσεις, οι οποίες ανέδειξαν με την σειρά τους το ζήτημα.  

Συγκεκριμένα, τα δημοσιεύματα αυτά είναι τα ακόλουθα: 

Το από 20.8.2020 δημοσίευμα του armyvoice.grμε τίτλο «Επιστολή Βόμβα για 

τους συνδικαλιστές στο γραφείο του ΥΕΘΑ». 

Το από 21.8.2020 δημοσίευμα του armyvoice.gr με τίτλο «ΥΠΕΘΑ: Βαριές & 

επώνυμες καταγγελίες από στρατιωτικό συνδικαλιστή για μεταθέσεις 

συνδικαλιστών που «κόβονται» και υπηρετούν στο γραφείο 

Παναγιωτόπουλου». 

Το από 25.8.2020 δημοσίευμα του armyvoice.gr με τίτλο «Ανοιχτή επιστολή 

συνδικαλιστή προς τον Διευθυντή ΥΕΘΑ Θ. Βάλαρη». 

Με τα δημοσιεύματα αυτά χρησιμοποιούνται υποτιμητικές εκφράσεις σε βάρος 

της Γραμματέως Ισότητας, όπως: «φέρουν βαρύδγουπο τίτλο Γραμματέας 

Ισότητας» καθώς και «Πόσο ηθικό είναι να φέρουν κάποιοι τίτλους όπως 

«Γραμματέας Ισότητας» και να απουσιάζουν από όλα τα «προσκλητήρια 

μάχης» της ειδικότητας τους;» ενώ στοχοποιείται ευθέως η Γραμματέας 

Ισότητας για το γεγονός ότι υπηρετεί εντός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

Παράλληλα μέσω ενός δημοσιεύματος, έμμεσα προτρέπεται η ίδια σε 

αυτοχειρία! 

Είναι προφανές ότι η ανωτέρω στρατιωτικός στοχοποιείται και λόγω της 

ιδιότητάς της ως Γραμματέας Ισότητας, αφού γίνεται κατ’ επανάληψη 

αναφορά στην συγκεκριμένη ιδιότητα που φέρει. Μάλιστα, η συχνότητα και η 

ένταση των επαναλαμβανόμενων επιθέσεων σε βάρος της εν λόγω 

Γραμματέα Ισότητας τείνει να λάβει τα χαρακτηριστικά παρενόχλησης, κατά 

την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. γ του Ν. 3896/2010. 

http://euromil.org/attacks-against-pfearfu-secretary-for-gender-equality/
http://www.armyvoice.gr/


 

Επισημαίνουμε ότι η διασφάλιση της ισότητας των φύλων αποτελεί θεμελιώδη 

υποχρέωση της Πολιτείας που απορρέει από το Σύνταγμα και το Ευρωπαϊκό 

Δίκαιο. Η συνδρομή των συνδικαλιστικών οργανώσεων στη διαφύλαξη και 

προάσπιση της εν λόγω αρχής αποτελεί κεντρική επιλογή του νομοθέτη (βλ. 

ιδίως άρθρ. 22 παρ.2 και άρθρ. 26 παρ. 1 του Ν. 3896/2010). Ως εκ τούτου, 

είναι αυτονόητη η υποχρέωση της Πολιτείας να προστατεύσει τα όργανα των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων που έχουν επιφορτιστεί με το έργο αυτό.  

Επειδή τέτοιες συμπεριφορές αντιτίθενται στο κλίμα  συνοχής και ομόνοιας 

που οφείλουν  να επιδεικνύουν οι Ένοπλες Δυνάμεις  

Επειδή οι προσωπικές επιθέσεις προσβάλλουν και στοχοποιούν την ΓΓ της 

Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και του έργου που επιτελεί, λαμβάνοντας 

έμφυλο και σεξιστικό χαρακτήρα 

Επειδή κατ΄αυτό τον τρόπο δεν προάγεται η Ισότητα των Φύλων στις 

Ένοπλες Δυνάμεις 

Επειδή η εξάλειψη των διακρίσεων, της εργασιακής βίας, της παρενόχλησης 

λόγω φύλου είναι ζήτημα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Επειδή η αρχή της ίσης μεταχείρισης, των ίσων ευκαιριών στην εργασία και η 

προώθηση της ισότητας αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας 

απορρέουσα από το Σύνταγμα και το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο 

Επειδή η συμμετοχή των γυναικών στα συνδικαλιστικά τους όργανα και στα 

σωματεία αποτελεί σημαντικό βήμα και εχέγγυο δημοκρατίας και έμφυλης 

ισότητας 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Έχουν περιέλθει τα παραπάνω δημοσιεύματα σε γνώση του; Τι 

προτίθεται να πράξει επ΄ αυτού;   

2. Προτίθεται να συνεργαστεί με την ΓΙΦ και την ΓΓ  για την προώθηση 

της ισότητας των φύλων στις Ένοπλες Δυνάμεις, της ίσης 

μεταχείρισης, της αντιμετώπισης περιστατικών έμφυλης βίας και 

εργασιακής παρενόχλησης άμεσης και έμμεσης; 

3. Θα καταδικάσει τις εν λόγω εκφοβιστικές και σεξιστικές 

συμπεριφορές και επιθέσεις προς το πρόσωπο  της Γενικής 

Γραμματέα από τους εν ενεργεία «συνδικαλιστές στρατιωτικούς»; 

4. Υφίσταται η ιδιότητα και ο όρος «συνδικαλιστής στρατιωτικός» 

βάσει του οποίου,  εν ενεργεία στρατωτικός/οί  δύνανται να 

αντιπαρατίθενται  και να καταφέρονται δημόσια εναντίον 

συναδέλφων τους;  

5. Αντίκειται η δημόσια αντιπαράθεση των εν λόγω συνδικαλιστών 

στρατιωτικών στην κείμενη νομοθεσία που διέπει την λειτουργία και 



 

την ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 

βάσει του άρθρου 50 του Ν.  4407/2016, αρ. ΦΕΚ 134/Α/26-7-2016, 

όπως τροποποίησε τον ν. Ν. 1264/1982 (Α΄ 79), άρθρο 30Γ; 

6. Εγείρονται πειθαρχικές κυρώσεις βάσει του ανωτέρω νομοθετικού 

πλαισίου, κι αν ναι, προτίθεται να το εφαρμόσει;  

7. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για να διασφαλίσει και να θωρακίσει 

την θέση των συνδικαλιστικών εκπροσώπων που είναι 

επιφορτισμένοι σύμφωνα με  το νόμο και τους καταστατικούς 

σκοπούς της συνδικαλιστικής οργάνωσης, με το έργο της 

προώθησης της Ισότητας των Φύλων; 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές 

Αγαθοπούλου Ειρήνη – Ελένη 

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος) 

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία) 

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα) 

Βέττα Καλλιόπη 

Γεροβασίλη Όλγα 

Γιαννούλης Χρήστος 

Γκαρά Αναστασία 

Γκιόλας Ιωάννης 

Δρίτσας Θεόδωρος 

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος 

Ηγουμενίδης Νικόλαος 

Καλαματιανός Διονύσιος - Χαράλαμπος 

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω) 

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά) 

Μάλαμα Κυριακή 

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης) 

Μάρκου Κωνσταντίνος 

Μπάρκας Κωνσταντίνος 

Νοτοπούλου Αικατερίνη 



 

Ξανθόπουλος Θεόφιλος 

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης) 

Παπανάτσιου Αικατερίνη 

Ραγκούσης Ιωάννης 

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ) 

Σπίρτζης Χρήστος 

Τελιγιορίδου Ολυμπία 

Τζούφη Μερόπη 

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος 

Φίλης Νικόλαος 

Χαρίτου Δημήτριος 

Χρηστίδου Ραλλία 

Ψυχογιός Γεώργιος 




