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ΜΜΕ

Θέμα: Να σταματήσει κάθε δίωξη σε βάρος του Δικτύου Ελεύθερων Φαντάρων «Σπάρτακος»,

της Επιτροπής Αλληλεγγύης Στρατευμένων και του αγωνιστή Νίκου Χαραλαμπόπουλου . 

 Για ακόμη μια φορά επιχειρείται να χτυπηθεί το κίνημα αλληλεγγύης των στρατευμένων

μέσω  νέας  δίωξης  κατά του Δικτύου Ελευθέρων  Φαντάρων  «Σπάρτακος»  και  της  Επιτροπής

Αλληλεγγύης  Στρατευμένων. Συγκεκριμένα,  εν  ενεργεία  αξιωματικός  του  στρατού,  πρώην

διοικητής μονάδας στην Αλεξανδρούπολη, κατέθεσε μήνυση με την κατηγορία της «συκοφαντικής

δυσφήμισης  κατ’  εξακολούθηση».  Η  μήνυση  αφορά  δημοσιευμένες  καταγγελίες  στο  blog  της

Επιτροπής  Αλληλεγγύης  Στρατευμένων  και  του  Δ.Ε.Φ.Σ.  που  αφορούσαν  πράξεις  του

συγκεκριμένου αξιωματικού. Καταγγελίες που έγιναν το καλοκαίρι του 2014 και την άνοιξη του

2018, από διαφορετικούς ανθρώπους, χωρίς οι καταγγέλλοντες να γνωρίζονται μεταξύ τους ή να

τους  συνδέει  κάποια  άλλη  σχέση,  πέρα  από  το  γεγονός  ότι  απευθύνθηκαν  στην  Επιτροπή

Αλληλεγγύης  Στρατευμένων  για  να  δημοσιοποιήσουν  τις  συνθήκες  που  βίωναν.  Ο  εν  λόγω

αξιωματικός οδηγήθηκε για τις καταγγελίες του 2014 στο στρατοδικείο όπου απαλλάσσεται από τις

κατηγορίες  όχι  γιατί  δεν  συνέβησαν  τα  όσα  γεγονότα  καταγγέλθηκαν,  αλλά  γιατί  υπήρξαν

αμφιβολίες στο αν ο διοικητής είχε σκοπό να βλάψει τους καταγγέλλοντες.

 Η μήνυση γίνεται  σήμερα κατά των διαχειριστών του  blog της  Επιτροπής Αλληλεγγύης

Στρατευμένων και βρίσκει ως εξιλαστήριο θύμα τον αγωνιστή Νίκο Χαραλαμπόπουλο, στον οποίο
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ανήκε τυπικά το τηλέφωνο όπου γίνονται ορισμένες από τις καταγγελίες των στρατευμένων και

των οικογενειών τους. H διαχείριση του blog δεν έχει ατομικούς υπεύθυνους. Mόνη υπεύθυνη για

τη διαχείρισή του είναι η συνέλευση της Επιτροπής και οι συλλογικές της αποφάσεις. Μέσα από

την  πρακτική  ατομικής  εξόντωσης  των  μελών  της,  προσπαθούν  να  φιμώσουν  την  Επιτροπή

Αλληλεγγύης Στρατευμένων, που αποτελεί κομμάτι του αντιπολεμικού κινήματος.

Ένας αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού, λοιπόν, προφανώς με την ανοχή της ιεραρχίας

και τη στήριξη  διαφόρων μηχανισμών του,  ενεργοποιεί  ξανά τη βιομηχανία  διώξεων κατά του

ΔΕΦΣ, που είχε ξεκινήσει από το 2010 με τη δίωξη του Ν. Αργυρίου και συνεχίστηκε με διαρκείς

νομικές οχλήσεις,  άτυπες απειλές και  εκβιαστικές  διώξεις,  ως σήμερα. Κι  αυτό γιατί  το Δίκτυο

Ελεύθερων Φαντάρων «Σπάρτακος» και η Επιτροπή Αλληλεγγύης Στρατευμένων έδωσαν φωνή,

δημοσίευσαν και ανέδειξαν πλήθος καταγγελιών για την κατάσταση στο στρατό, βοηθώντας στην

αντιμετώπιση προβλημάτων των στρατευμένων, στη διαμόρφωση κινήματος μέσα κι έξω από το

στρατό. 

Σε μια περίοδο που τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν και πάλι στην ευρύτερη περιοχή

μας και η κυβέρνηση και το σύστημα θέλουν τους στρατευμένους πειθήνια και άβουλα όργανα στα

παιχνίδια  των  μεγάλων  συμφερόντων,  φωνές  όπως  του  «Σπάρτακου»  και  της  Επιτροπής

Αλληλεγγύης Στρατευμένων δεν πρέπει να σιγήσουν. Δεν πρέπει να κατασταλεί το κίνημα μέσα και

έξω από το στρατό. Δεν πρέπει να σωπάσουν οι φωνές ενάντια στον πόλεμο, τον μιλιταρισμό και

τον  εθνικισμό.  Οι  φωνές  που  προβάλλουν  την  ανάγκη  υπεράσπισης  των  δικαιωμάτων  των

στρατευμένων, αλλά και την αναγκαιότητα του συλλογικού αγώνα για την αποφασιστική βελτίωση

της ζωής τους, ενάντια στα εξοπλιστικά προγράμματα που γονατίζουν τον λαό, για την έξοδο από

το ΝΑΤΟ και το κλείσιμο των αμερικανικών βάσεων. Τώρα είναι αναγκαίο όσο ποτέ.

Απαιτούμε  την  παύση  της  δίωξης  σε  βάρος  του  Δικτύου  Ελεύθερων  Φαντάρων

«Σπάρτακος» και της Επιτροπής Αλληλεγγύης Στρατευμένων.

Κάτω τα χέρια από το κίνημα μέσα και έξω από τον στρατό!

Για το ΔΣ
      Η Πρόεδρος                                                                  Η Γραμματέας

         Μηλιάδου Ανθή                                                               Σοφία Γεωργιάδη


