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Αγαπητοί συνάδελφοι απόστρατοι και εν ενεργεία.
Αγαπητοί φίλοι επισκέπτες.

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (
ΠΟΣ)
, η οποία ευελπιστούμε ότι θα συνδράμει τόσο στη μεταξύ μας επικοινωνία, όσο και στην
καλύτερη και έγκυρη πληροφόρησή σας σε θέματα που μας ενδιαφέρουν, ως απόστρατους
ή ως εν ενεργεία συναδέλφους και όχι μόνο. Αξιοποιώντας λοιπόν τις δυνατότητες του
διαδικτύου, ανοίγουμε ένα νέο δυναμικό δίαυλο αμφίδρομης επικοινωνίας, ενημέρωσης,
διατύπωσης θέσεων και απόψεων και με την ενεργή συμμετοχή σας πιστεύουμε ότι και η
ιστοσελίδα, θα συνδράμει αποφασιστικά στην επίτευξη του σκοπού και των στόχων της
Ομοσπονδίας μας.

Η Ομοσπονδία είναι ένα αδέσμευτο, ανεξάρτητο δευτεροβάθμιο όργανο, χωρίς
κομματικές εξαρτήσεις και στηρίζεται στη συνεργασία των πρωτοβάθμιων Φορέων
(Συνδέσμων, Ενώσεων, Λεσχών κλπ) που συμμετέχουν και έχουν νόμιμα συσταθεί από
στελέχη του Στρατού Ξηράς.
Η αναγκαιότητα ίδρυσής της προέκυψε από την έλλειψη ύπαρξης αμιγούς και ουσιαστικής
εκπροσώπησης των στελεχών, που προέρχονται από το ΣΞ.
Με
τον κατάλληλο συντονισμό της δράσης, την ενότητα, την αλληλεγγύη και την
αγωνιστικότητα των μελών της,
φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε ένα
σύγχρονο και δυναμικό διεκδικητικό φορέα
πανελλήνιας εμβέλειας, ικανού να πετύχει
την προστασία των νομίμων δικαιωμάτων και την ικανοποίηση των δικαίων αιτημάτων
των Στελεχών του Στρατού Ξηράς,
ανεξαρτήτως προέλευσης, αλλά και να διασφαλίσει το κύρος και την αξιοπρέπεια τους.
Οι στόχοι, οι θέσεις και οι επιδιώξεις της ΠΟΣ αποτυπώνονται πλήρως στο
Καταστατικό και στην Ιδρυτική της Διακήρυξη.
Η κρισιμότητα της εποχής που ζούμε επιβάλλει τη συμπόρευση όλων μας, χωρίς
διασπάσεις, αποκλεισμούς και αγκυλώσεις του παρελθόντος, που ενδεχομένους έχουμε
βιώσει,
χαράσσοντας νέα πορεία
και ξεπερνώντας τις αναστολές που μας εγκλωβίζουν σε στασιμότητα και εφησυχασμό.
Στο αύριο, που οικοδομούμε από σήμερα, δεν περισσεύει κανείς.
Το αύριο πρέπει να μας βρει ενωμένους και δυνατούς, για να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί
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το «τσουνάμι» που ισοπεδώνει σχεδόν τα πάντα, με αποτέλεσμα τη βίαιη ανατροπή μίας
σειράς αξιών και δικαιωμάτων (εθνικών, κοινωνικών, οικονομικών, εργασιακών, πρόνοιας,
κλπ), στο βωμό του εξωτερικού δανεισμού.
Καλούμε όλους τους πρωτοβάθμιους Φορείς
που περιλαμβάνουν Στελέχη του Στρατού, να συμμετάσχουν στην Πανελλήνια Ομοσπονδία
Στρατιωτικών και να συστρατευθούν στον κοινό αγώνα, για να περισώσουμε ότι απέμεινε
και να αποκαταστήσουμε ότι απωλέσθηκε.
Για το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο
Βασίλειος Νικολόπουλος
Ταξχος εα - Πρόεδρο
ς
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