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  Πίνακας Αποδεκτών Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2020 
 

ΚΟΙΝ :  
 
  Αξιότιμε κε Πρόεδρε. 
 
  Τα όσα μας μετέφεραν συνάδελφοί μας από το νησί της Λέσβου, για όσα 
διαδραματίζονται στον υπό κατασκευή νέο πρόχειρο καταυλισμό που θα φιλοξενήσει 
τους πρόσφυγες – μετανάστες, των οποίων τα προηγούμενα πρόχειρα καταλύματα 
που βρίσκονταν στον πρώην ΚΥΤ Μόριας κάηκαν ολοσχερώς τα θεωρούσαμε υπερ-
βολές εάν δεν τα βλέπαμε με τα ίδια μας τα μάτια από δεκάδες φωτογραφίες και βίντεο 
που δημοσιεύθηκαν σε δεκάδες ιστοσελίδες αμυντικού περιεχομένου και όχι μόνο. 
 
  Οι εικόνες αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα των όσων συμβαίνουν πλησίον 
του πεδίου βολής του Καρά Τεπέ, όπου συνάδελφοί μας, αδιάκοπα, ιδροκοπώντας, 
ως σύγχρονοι είλωτες των πυραμίδων της Αιγύπτου, στήνουν σκηνικό υλικό και 
διαμορφώνουν κατάλληλα το χώρο που θα φιλοξενηθούν οι πρόσφυγες – μετανάστες 
υπό του επιστατικού ύφους βλέμμα ατόμων που καταγγέλθηκε ότι ανήκουν σε ΜΚΟ. 
 
  Την ίδια στιγμή που οι Έλληνες στρατιωτικοί, χωρίς τάσεις υπερβολής, βιώ-
νουν τον απόλυτο εξευτελισμό, καθώς απλήρωτοι για τις απίστευτες ώρες υπερωρια-
κής εργασίας τους και πέραν των αμιγώς καθαρών καθηκόντων τους εκτελούν κάθε 
είδους πάρεργο, το οποίο εξυπηρετεί όχι το λαό και την αποστολή του, αλλά τρίτους, 
ανακοινώνετε από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έξι (6) σημαντικές 
εξαγγελίες που θα ενισχύσουν την εθνική μας άμυνα, αλλά ούτε μία από αυτές στοχεύ-
ει στη μέριμνά τους.        
 
  Σας μεταφέρουμε για να το γνωρίζετε και παρακαλούμε να το λάβετε υπόψη 
σας για οποιαδήποτε άλλη μελλοντική ομιλία σας ότι, μέχρι και σήμερα, ούτε ένα μέτρο 
δεν έχει ληφθεί που να μεριμνά για τους Έλληνες στρατιωτικούς και αυτά που ελήφ-
θησαν, ελήφθησαν κατ΄ ανάγκη ως απόρροια μέτρων για τον Ελληνικό πληθυσμό.    
 
  Μας λυπεί το γεγονός ότι τη 12η Σεπτεμβρίου 2020, ενώ το αναμέναμε και το 
ελπίζαμε σφόδρα, δεν εξαγγείλατε τα προφανή για τους Έλληνες στρατιωτικούς, 
δηλαδή την παροχή αξιοπρεπών και ανταποδοτικών οικονομικών αποδοχών, ανα-
γνωρίζοντας την υπερεργασία τους και δεν είπατε ούτε μια λέξη περί καταβολής της 
οφειλόμενης και με σχετικό νόμο από το έτος 2017 νομοθετημένης αποζημίωσης για 
τη νυκτερινή εργασία τους. Ακούσαμε για σεβασμό στις αποφάσεις της Ελληνικής 
δικαιοσύνης όσον αφορά τα αναδρομικά των συνταξιούχων, αλλά δεν ακούσαμε ούτε 
μία λέξη για σεβασμό στους νόμους του Ελληνικού Κράτους, όπως αυτός που για 
πρώτη φορά στην ιστορία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων θέσπισε την αποζημί-
ωση για τη νυκτερινή εργασία. 
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  Σας καλούμε και σας παρακαλούμε, σε μια ύστατη στιγμή, που τα δισεκατομ-
μύρια τρέχουν για την αγορά εξοπλιστικών, να σκύψετε και να αφουγκραστείτε τις 
αγωνίες και τους προβληματισμούς μας, αφού το γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς ο 
ίδιος ότι τα πιο σύγχρονα αμυντικά συστήματα του κόσμου δεν μπορούν να δουλέ-
ψουν από μόνα τους εάν άνθρωποι δεν κρύβονται πίσω, μέσα ή πάνω σε αυτά. 
 
  Μην μας εγκαταλείπετε. 
 
  Με σεβασμό. 
 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Τσουκαράκης Ανέστης 
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) 

6974365800 

Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Κατσανεβάκης Ιωάννης 
Επισμηναγός (ΥΑΔ) 

6983503514 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Πρόεδρος της Κυβέρνησης 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
ΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ 
Βουλευτές της ΒτΕ 
ΓΓ ΥΠΕΘΑ  
Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ 
ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 
Π.Ο.Ε.Σ. 
Περιφερειακές ενώσεις – μέλη μας (για ενημέρωση των μελών τους) 
Περιφερειακές ενώσεις στρατιωτικών (για ενημέρωση των μελών τους) 
Στρατιωτικοί συντάκτες 
 
 


