Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, Γυναίκες και Άντρες των Ε.Δ.
Εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. έχω την τιμή και την χαρά να σας
ενημερώσω ότι την 7η Απριλίου 2017 πήρε σάρκα και οστά η ίδρυση της πρώτης ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
επαγγελματικής ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ των πρωτοβάθμιων επαγγελματικών περιφερειακών
ενώσεων των εν ενεργεία στρατιωτικών των Ε.Δ.
Μία ημερομηνία ορόσημο ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ γιατί μπαίνουν οριστικά στο περιθώριο όλα αυτά
που απαξίωναν και απομάκρυναν την συμμετοχή των εν ενεργεία Στρατιωτικών στις
Περιφερειακές Ενώσεις.
Δεν συγκρουόμαστε με κανέναν. Απαίτηση όλων μας είναι η απελευθέρωσή από κάθε είδους
κατεστημένα που δεν επιθυμούν δυνατή φωνή έκφρασης όλων των εν ενεργεία στελεχών των Ε.Δ.
Συγκρουόμαστε όμως με το ψέμα, με πρακτικές και νοοτροπίες που θέλουν να ελέγχουν την φωνή
και την αντίδραση των συναδέλφων, μ’ αυτούς που κυνηγούν την εξουσία για ιδιοποίηση, μ’ όσους
αυθαιρετούν χωρίς να λογοδοτούν.
Αξιοποιώντας τις εμπειρίες του παρελθόντος, χτίζουμε το παρόν για να βαδίσουμε σ’ ένα καλύτερο
μέλλον.
Μέσα σ’ αυτές τις αντίξοες συνθήκες που ζούμε, με αυτή την οικονομική κρίση που βιώνουμε όλοι
μας , εμείς εδώ σήμερα τα αφήσαμε όλα στην άκρη γιατί μας συνδέει όλους μας κάτι κοινό. Ένα
κοινό σημείο αναφοράς.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις
Αγαπητοί συνάδελφοι, ζούμε ομολογουμένως σε μια δύσκολη εποχή.
Το σημερινό μας ξεκίνημα, δεν είναι ξεκίνημα για να γίνουμε μέρος του συστήματος. Αντιθέτως
είναι για να ενισχυθεί η φωνή όλων μας, προκειμένου να ακουστούν τα προβλήματα που
χρειάζονται επιτέλους άμεση επίλυση.
Πήραμε λοιπόν μια δύσκολη απόφαση. Να ξεκινήσουμε κάτι νέο. Να κάνουμε την τομή.
Όσοι δεν θέλουν να καταλάβουν, θα μιλάνε για «διάσπαση». Δεν θέλουν να αντιληφθούν ότι το
σημερινό ξεκίνημα δεν είναι υπόθεση ενός. Είναι υπόθεση πολλών. Πάρα πολλών.

Όλων μας
Με πείσμα, θέληση, μακριά από σκοπιμότητες και πάντα ενωμένοι πρέπει να κρατήσουμε
αναμμένη την σπίθα της ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο.

Ξεκινάμε από την αρχή
Και αρχή είναι οι αξίες μας. Αξίες που μας ενώνουν. Αξίες της ελευθερίας του λόγου και της
έκφρασης, της ισότητας μεταξύ των μελών και της συναδελφικότητας.
Οι Ε.Δ. έχουν απόλυτη ανάγκη μίας ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ που θα εκφράζει ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΑ χωρίς συμβιβασμούς στην πράξη τις συλλογικές της δεσμεύσεις. Που δεν θα φοβάται να
μιλήσει για τα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν τον ευαίσθητο χώρο των Ε.Δ.
Δέσμευση μας είναι για έναν συνάδελφο ενημερωμένο, ενεργό συμμέτοχο, αυτόνομο,
συνδιαμορφωτή ατομικά και συλλογικά μέσα από τις ενώσεις.
Να εμπεδώσουμε τους κανόνες διαφάνειας που θα ισχύουν για όλους χωρίς εξαιρέσεις, της
αξιοκρατίας, της διαβούλευσης και της δημοκρατικής συμμετοχής.
Για να ξέρουν και να αισθάνονται όλοι οι συνάδελφοι ότι δεν θα υπονομευτεί το δικαίωμα τους να
έχουν φωνή, αποτινάσσοντας έτσι την ανασφάλεια και την αίσθηση ότι όλα γίνονται ερήμην τους.
Ευθύνη μας είναι να ξαναδώσουμε ελπίδα και αισιοδοξία για το τι μπορούμε να πετύχουμε.
Μαζί θα σηκώσουμε το βάρος του αγώνα αυτού.
Ο χρόνος είναι μικρός. Το έργο μια μεγάλη πρόκληση. Και η δύναμή μας είστε εσείς. Κανείς άλλος.
Όλοι μας, πιστεύω, ότι είμαστε άτομα με όνειρα και ευαισθησίες. Έχουμε τόσα πολλά να κάνουμε.
Ελάτε μαζί μας. Βοηθήστε μας, Συμβουλεύεστε μας, Στηρίξτε μας. Ελάτε να υλοποιήσουμε τους
στόχους της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ!

Στο τέλος θα τα καταφέρουμε
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ
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