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Κοινωνία
Η χ ώ 
της Θράκης

Διαμαρτύρονται οι Στρατιωτικοί γιατι δούλεψαν τζάμπα στα χιόνια. Ζητούν το 
αυτονόητο. Ακούει ο ΥΕΘΑ;

Αν δεν μπορεί να πληρώσει ο ΥΕΘΑ, ας πλη-
ρώσει η Αττική Οδός

Είναι λυπηρό όσοι από τον κρατικό φορέα εργάζονται στις θεομηνίες για να 
σώσουν τον κοσμάκη να πληρώνονται τον πέραν της εργασίας χρόνο τους  και οι 
Στρατιωτικοί που στην τελική καλούνται να βγάλουν τα κάστανα από την φωτιά, 
να χειροκροτούνται μεν από τους Υπουργούς Εθνικής Αμύνης, να “δουλεύονται” 
δε.
Με την ανοιχτή τους επιστολή – συνήθως σε “ντουβάρια” – οι στρατιωτικοί ζητούν 
το αυτονόητο, δηλαδή την υπερωριακή τους απασχόληση μέσα στα χιόνια για 
να απεγκλωβίσουν τους πολίτες και τίποτε άλλο. Άραγε η Αττική Οδός που τόσο 
ταλαιπώρησε τους πολίτες και τους αποζημιώνει με το ευτελές ποσόν των 2000 
ευρώ και που το έχει κλέψει στην κυριολεξία από τους ίδιους τους πολίτες που 
πληρώνουν αδρό τίμημα για την χρησιμοποιήσουν δεν θα αποζημιώσει και τους 
στρατιωτικούς που εξ αιτίας της ταλαιπωρήθηκαν;
Άραγε τι λέει ο Καβαλιώτης Υπουργός Εθνικής Αμύνης;

“ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΔΙ-
ΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Προς την Πρόε-
δρο της Δημοκρατίας,
τον Πρωθυπουργό της Χώρας,
τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας
και κάθε έναν και κάθε 
μία υπεύθυνο/η ξεχωριστά
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2022
Ήταν απόγευμα Παρασκευής 
21 Ιανουαρίου 2022 όταν, όπως 
τουλάχιστον διαφημίστηκε σε 
κάθε μέσο προκειμένου να 
φτάσει μέχρι και το τελευταίο 
νοικοκυριό, πραγματοποιήθη-
κε ευρεία σύσκεψη υπό τους 
Υπουργούς Κλιματικής Κρίσης 
& Πολτικής Προστασίας, Χρή-
στο Στυλιανίδη και Επικρα-
τείας, Άκη Σκέρτσο, μετά την 
οποία ο κ. Στυλιανίδης τόνισε 
χαρακτηριστικά ότι, όλοι οι 
φορείς θα βρίσκονται σε πλήρη 
ετοιμότητα νυχθημερόν καθ’ 
όλη τη διάρκεια εκδήλωσης 
των φαινομένων και υπογράμ-
μισε ότι το σύνολο του μηχα-
νισμού, σε πλήρη επαγρύπνη-
ση, θα κάνει τα πάντα για να 
διατηρηθεί η χώρα λειτουργική 
και τυχόν προβλήματα εξαιτίας 
της κακοκαιρίας να επιλύονται 
όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, 
ενώ παράλληλα επιβεβαιώθηκε 
η ετοιμότητα όλων των συναρ-
μόδιων φορέων για την άμεση 
επέμβασή τους σε περίπτωση 
ανάγκης εξαιτίας των δυσμενών 
καιρικών συνθηκών, σύμφω-
να και με το Γενικό Σχέδιο για 
την Αντιμετώπιση Εκτάκτων 
Αναγκών και ‘Αμεση/Βραχεία 
Διαχείριση των Συνεπειών από 
την Εκδήλωση Χιονοπτώσε-

ων και Παγετού με την κω-
δική ονομασία «Βορέας».
Τρεις μόλις ημέρες αργότε-
ρα, Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 
2022 και τα πάντα στην Αττι-
κή παρέλυσαν. Το οδικό στο-
λίδι της, η Αττική Οδός, για 
τη χρήση της οποίας κάθε 
ένας και κάθε μία πολίτης 
αυτής της Χώρας που θέ-
λει να τη διαβεί καταβάλλει 
ένα ουδόλως ευκαταφρόνη-
το ποσό σε ιδιωτική εταιρία 
στην οποία έχει παραχω-
ρηθεί, έμελε να γίνει τόπος 
πολύωρου εγκλωβισμού χι-
λιάδων οχημάτων και επιβα-
τών. Μεγάλες οδικές αρτη-
ρίες της Αττικής κατέστησαν 
απροσπέλαστες και ένα 
χάος επικρατούσε παντού.
Οι πολίτες ζήτησαν βοήθεια 
από τις πηγές που σε κάθε 
δύσκολη στιγμή απευθύνο-
νται και επικαλούνται. Τον 
Θεό και τις Ένοπλες Δυνά-
μεις. Τα στελέχη των Ενό-
πλων Δυνάμεων, που από 
νωρίς είχαν τεθεί σε επιφυ-
λακή, τελικώς κλήθηκαν να 
βγάλουν τα κάστανα από τη 
φωτιά, αφού αποδείχθηκε 
εκ του αποτελέσματος ότι ο 
κρατικός αλλά και ο ιδιωτι-
κός μηχανισμός (στην πε-
ρίπτωση της Αττικής Οδού) 
που εμπλέκεται πρωτίστως 
σε τέτοιου είδους καταστά-
σεις και όφειλε προληπτικά 
τουλάχιστον να λάβει όλα τα 
απαραίτητα και αναγκαία 
μέτρα προς αποφυγή των δυ-
σμενών συνεπειών, τα οποία 
διαφημίστηκαν κιόλας, απο-

δείχτηκε ανεπαρκής. Στελέχη των 
Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν 
στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, 
συνέδραμαν, με τη λήψη της εντο-
λής, καθόλη τη διάρκεια της νύκτας 
και συνεχίζουν να συνδράμουν στον 
απεγκλωβισμό συμπολιτών μας, 
τόσο επί της Αττικής Οδού, όσο και 
σε άλλους αυτοκινητόδρομους. Για 
άλλη μία φορά, η ανεπάρκεια των 
κρατικών και ιδιωτικών φορέων 
που έχουν την ευθύνη της προστα-
σίας του πολίτη, ωθεί την Πολιτεία 
να καταφύγει στην τελευταία, έσχα-
τη και απέλπιδα λύση, αυτή της 
επέμβασης των Ενόπλων Δυνάμεων!
Αυτές τις στιγμές, που συνάνθρω-
ποί μας κινδυνεύουν, πρωταρχικό 
μας μέλημα είναι να εκτελέσου-
με τις διαταγές των ανωτέρων μας, 
ώστε να επιστρέψουν, οι εγκλωβι-
σμένοι και δοκιμαζόμενοι συμπολί-
τες μας, ασφαλείς στα σπίτια τους, 
ακόμα κι αν αυτή δεν είναι ούτε η 
αποστολή μας, ούτε ο ρόλος μας.
Θα το πράξουμε, ακόμα κι 
αν γνωρίζουμε ότι θέτου-
με σε κίνδυνο τις ζωές μας.
Θα το πράξουμε κι ας απορούμε 
για το πού είναι το αρμόδιο και εκ-
παιδευμένο προς τούτο προσωπικό, 
πού είναι τα πολυπροβαλόμενα πα-
νάκριβα ειδικά οχήματα που παρή-
λαυναν μόλις τις τελευταίες ημέρες 
από τις οθόνες των τηλεοράσεών μας.
Όμως, αξίζει να γνωρίζετε όλες και 
όλοι εσείς οι υπεύθυνες/οι, όλες 
και όλοι εσείς οι Ελληνίδες και Έλ-
ληνες πολίτες, οι πολίτες της Ευ-
ρωπαϊκής οικογένειας, ότιι την ίδια 
ώρα, στο χιόνι, που κάνουμε πέρα 
για να περάσετε, είναι θαμμένη η 
απλήρωτη νυχτερινή εργασία μας, 
η απλήρωτη υπερωριακή απασχό-
λησή μας, η μισθολογική αποκα-
τάστασή μας, το ανθυγιεινό του 

λειτουργήματός μας, η ελπίδα 
ότι η Πολιτεία είναι μαζί μας.
Κύριε Πρωθυπουργέ. Κύ-
ριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας.
Όταν τελειώσουν όλα αυτά, σας 
παρακαλούμε να μη μας χει-
ροκροτήσετε. Το κάνατε στο 
παρελθόν. Μην το κάνετε άλλη 
μία φορά. Σιωπηρά δώστε την 
εντολή να δοθούν τα οφειλόμε-
να. Αυτά που εσείς μας οφείλετε. 
Αυτά που εμείς σας οφείλουμε 
σας τα δίνουμε απλόχερα. Κάντε 
το και εσείς. Μπορείτε; Ζητήστε 
από τους υπεύθυνους ιδιώτες 
που διαχειρίζονται τουλάχιστον 
την Αττική Οδό, να πληρώσουν 
για την τυχόν εγκληματική τους 
αμέλεια. Να καταβάλλουν αυτά 
που πρέπει να καταβάλλουν στα 
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμε-
ων που εργάστηκαν για αυτούς.
Μην παίζετε με την υπομονή 
των στελεχών των Ενόπλων Δυ-
νάμεων.


