
 ΣΕΛΙΔΑ       20                                    ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ  2022  Ηχώ της Θράκης

Ερώτηση ΚΚΕ για το κόστος μετακίνησης των 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Θέμα: Δυσβάσταχτο το κόστος μετακίνησης των στελεχών 
των Ενόπλων Δυνάμεων

Με έγγραφά τους η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής 
Ενότητας Ξάνθης (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ.) και Πανελλαδική Ομοσπον-
δία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.) αναδεικνύουν και 
προτείνουν λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι οικογένειες των στρατιωτικών, λόγω του διαρκώς αυξανό-
μενου κόστους των μετακινήσεων από και προς τις μονάδες 
τους, στην περιοχή της Ξάνθης.

Πιο συγκεκριμένα, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής 
Ενότητας Ξάνθης, στο έγγραφό της, αναδεικνύει τις μεγάλες 

ανάγκες που υπάρχουν σε υπηρεσιακά λεωφο-
ρεία για τη μετακίνηση του προσωπικού των 
Ενόπλων Δυνάμεων. Μάλιστα, προτείνει, για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος των μετακινήσε-
ων, τη χρησιμοποίηση υπηρεσιακών λεωφορείων 
ή τη μίσθωση από το υπουργείο Άμυνας ιδιό-
κτητων λεωφορείων για την αντιμετώπιση του 
κόστους των μετακινήσεων των στελεχών.

Από τη μία η διαρκώς αυξανόμενη τιμή των καυ-
σίμων, που είναι απόρροια της αντιλαϊκής πολι-
τικής της κυβέρνησης, η οποία αντί να ενισχύσει 
τα φτωχά εισοδήματα δίνει απλόχερα επιπλέον 
κέρδη στις μεγάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις 
και από την άλλη η μείωση στις ποσότητες των 
καυσίμων που διατίθενται για την κίνηση των 
υπηρεσιακών οχημάτων των Ενόπλων Δυνάμε-
ων (σχεδόν 40% μειώθηκε), έφερε σε απόγνωση 
τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αφού το 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αντί να μεριμνά για 
αυτά προχωράει σε νέες αγορές Νατοϊκών εξο-
πλισμών.

Αν και προβλέπεται νομοθετικά οι στρατιωτικοί 
να εργάζονται σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως, 
η κυβέρνηση, με πολλά προσχήματα, τους χρησι-
μοποιεί για να καλύψει τις ανάγκες ενός ανύπαρ-
κτου κρατικού μηχανισμού, αναθέτοντάς τους 
καθήκοντα πέραν και μακράν της αποστολής 
τους. Και βέβαια ούτε λόγος για αποζημίωση. 
Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τους στρατιωτικούς 
για να καλύψει χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας, 

συντηρώντας την ανεργία.

Η ετοιμότητα που ευρίσκονται οι στρατιωτικοί 
καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους (365 ημέρες το 
χρόνο, ημέρα και νύκτα) καθιστά τη μετακίνη-
σή τους από και προς τις μονάδες τους επιτα-
κτική υποχρέωση της κυβέρνησης. Αντ΄ αυτού 
μετακυλίει την υποχρέωση αυτή στα ίδια τα 
στελέχη, αναγκάζοντάς τα να βάλουν βαθιά το 
χέρι στην τσέπη ώστε να μετακινηθούν, οποτε-
δήποτε διαταχθούν με δικά τους μέσα.

Αυτό δεν είναι μέριμνα για τα στελέχη. Είναι 
«κάντε ό,τι καταλαβαίνετε και ο πειθαρχικός 
πέλεκυς θα πέσει βαρύς».

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα λάβει 
η κυβέρνηση για τη χρησιμοποίηση υπηρεσια-
κών λεωφορείων ή τη μίσθωση από το υπουρ-
γείο Άμυνας ιδιόκτητων λεωφορείων, για την 
αντιμετώπιση του κόστους μετακινήσεων, που 
δημιουργούν πρόσθετα οικονομικά προβλήμα-
τα στις οικογένειες των στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων;

Οι Βουλευτές

Παπαναστάσης Νίκος

Δελής Γιάννης

Παφίλης Θανάσης

Συγκλονισμένοι είναι από εχθές το απόγευμα οι 
φίλοι, συγγενείς, συμφοιτητές και καθηγητές της 
22χρονης φοιτήτριας του ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής η 
οποία άφησε την τελευταία της πνοή μέσα στο γή-
πεδο εν ώρα προπόνησης.
Από ανακοπή καρδιάς, αγνώστου αιτίας έφυγε 
από τη ζωή η 22χρονη φοιτήτρια των ΤΕΦΑΑ 
Κομοτηνής Γεωργία Σολανάκη, σύμφωνα με τις 
πληροφορίες που αφορούν στην νεκροψία που 
διενεργήθηκε.

Το ΤΕΦΑΑ αποχαιρετά την Γεωργία με τα εξής 

λόγια:
«Ανείπωτος o πόνος για την ακαδημαϊκή κοι-
νότητα του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δημοκριτείου Πανε-
πιστημίου Θράκης που αποχαιρετά ένα μέλος 
της οικογένειας του Κλασικού Αθλητισμού, την 
αθλήτρια Γεωργία Σολανάκη με καταγωγή από 
τα Χανιά Κρήτης, που άφησε την τελευταία της 
πνοή σε ηλικία μόλις 21 ετών στο πανεπιστημια-
κό στάδιο, στο οποίο πραγματοποιούσε τις προ-
πονήσεις της.
Η Γεωργία Σολανάκη σπούδαζε στο 3ο έτος του 
ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής με ειδικότητα στον Κλασικό 
Αθλητισμό και την Τετάρτη το απόγευμα, πραγ-
ματοποιώντας την καθιερωμένη προπόνησή της, 
για άγνωστο λόγο έχασε τις αισθήσεις της και 

Θρήνος για την 22χρονη Γεωργία – 
Τα αιτία θανάτου

όταν μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο 
διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
”Καλό σου ταξίδι, Γεωργία… δεν υπάρχουν λέξεις 
για να περιγράψουν τη θλίψη και αυτόν τον βουβό 
πόνο που νιώθουμε όλοι στην καρδιά μας… Καλό 
Παράδεισο να έχεις…”
Η πανεπιστημιακή κοινότητα της Σχολής και του 
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλη-
τισμούτου Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης-
συγκλονισμένη εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και 
απευθύνει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οι-
κογένεια της φοιτήτριας Γεωργίας Σολανάκη για 
τον αδόκητο χαμό της».


