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Ζητά με ερώτηση στη βουλή ο Ν. Νικολόπουλος με αφορμή το διπλό φονικό στα
Κτίσματα

Ερώτηση προς το υπουργό Άμυνας, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας, Νίκος
Νικολόπουλος, με αφορμή το διπλό φονικό στα Κτίσματα, ζητώντας να ενημερωθεί για τις
ενέργειες που προτίθεται να κάνει το Υπουργείο προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια των
συνόρων και να προτίθεται να δημιουργηθεί ξανά το σώμα των συνοριοφυλάκων.

Ο κ. Νικολόπουλος στην ερώτησή του τονίζει ότι κι πριν από πέντε μήνες με άλλη του
ερώτηση στη βουλή είχε επισημάνει τον κίνδυνο που διατρέχουν οι κάτοικοι των ακριτικών
χωριών της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας, χωρίς ωστόσο εκ των αποτελεσμάτων να
γίνει τίποτα προς την κατεύθυνση της αύξησης των μέτρων ασφαλείας στις παραμεθόριες
περιοχές.

Πιο συγκεκριμένα στην ερώτησή του ο κ. Νικολόπουλος αναφέρει:

Αυτά ΣΑΣ έλεγα κ. Υπουργέ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ πριν 5 ολόκληρους μήνες επισήμως
εντός του Κοινοβουλίου, αλλά δυστυχώς όχι μόνο απαντήσατε με ασάφειες και
γενικότητες, αλλά ΚΥΡΙΩΣ ΔΕΝ ΚΑΝΑΤΕ και ΔΕΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ουσιαστικό προς το
συμφέρον και την ασφάλεια των Ελλήνων Πολιτών.

1/3

Επαναφορά συνοριοφυλάκων και αυξημένα μέτρα ασφαλείας στη μεθόριο
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Πέμπτη, 06 Ιούνιος 2013 14:32 -

Τώρα σκεφτείτε εσείς ποιος είναι συνυπεύθυνος για τη δολοφονία των δυο δύστυχων
συμπολιτών μας, του ζευγαριού που έζησε στην επαρχία, δούλεψε σκληρά μια ζωή,
ανάστησε τα παιδιά του και βρήκε φρικτό θάνατο πάνω στο κρεβάτι του, μέσα στο σπίτι
του από το λάθρο-εισελθόντα στη χώρα μας Αλβανό κακοποιό, απλά για να τους κλέψει ένα
παλιό αγροτικό φορτηγάκι.

Επειδή κ. Υπουργέ : «Βούληση χρειάζεται και Θάρρος!»

Επειδή η απάντηση σας στην προηγούμενη ερώτηση μου ότι δηλαδή ο Στρατός συνδράμει
την ΕΛ.ΑΣ στη φύλαξη των συνόρων ήταν σαφώς ανειλικρινής, επιφανειακή και στην πράξη
αναποτελεσματική εκ του αποτελέσματος της δολοφονίας των συμπολιτών μας.

Επειδή τα σύνορα της Ελλάδας συνεχίζουν να είναι ξέφραγο αμπέλι και αποτελεί την
«χαρά των Αλβανών κακοποιών».

Επειδή ΜΟΝΟ ο Ελληνικός Στρατός έχει τις απαραίτητες δομές και την εμπιστοσύνη του
Λαού για τη φύλαξη των συνόρων και της Υπαίθρου.

Επειδή καθημερινά οι Έλληνες πολίτες της Υπαίθρου δολοφονούνται και κακοποιούνται από
λαθραίως εισελθόντες και παρανόμως διαβιούντες αλλοδαπούς.

Επειδή παρά την επιθυμία των ανθρώπων να επιστρέψουν στην Ύπαιθρο λόγω της κρίσης,
τελικά γίνεται το τελείως αντίθετο λόγω της εγκατάλειψης της Υπαίθρου από την
Πολιτεία.

Επειδή η χώρα μας δεν έχει το κατάλληλα εκπαιδευμένο Σώμα Ασφαλείας -ανεξάρτητο από
την Αστυνομία- που θα φυλά την Ύπαιθρο και τα Σύνορα.
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Επειδή ο Αλβανός Μακελάρης-Δολοφόνος Άοπλων Ελλήνων Πολιτών έκανε «βόλτες» επί
ώρες από τα σύνορα μέχρι την πρωτεύουσα του νομού Ιωαννίνων.

Επειδή οι πολίτες της Υπαίθρου συνεχώς καταγγέλλουν ότι θα «πάρουν» το νόμο στα χέρια
τους.

Επειδή οι πολίτες της Υπαίθρου στερούνται σοβαρών Θεσμών Ασφαλείας λόγω των
ιδεολογικών ιδεοληψιών «συγκεκριμένων πολιτικών χώρων»

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε:

1. Τι θα πράξετε ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας για την αποτελεσματική ουσιαστική φύλαξη
των συνόρων της χώρας μας;

2. Έχετε απεμπολήσει ως Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το σκοπό ύπαρξης σας που είναι η
προστασία των Ελλήνων πολιτών από ξένους εισβολείς;

3. Θεωρείτε ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας πως τα σύνορα της χώρας μας είναι ασφαλή;

4. Θα ιδρύσετε Σώμα Ασφαλείας Υπαίθρου ή Σώμα Συνοριοφυλακής Στρατού ή Σώμα
Δασοφυλακής (ή όπως θέλετε) εντός του Ελληνικού Στρατού για την πραγματική φύλαξη
των χωριών της υπαίθρου και των συνόρων και τη δυναμική παρουσία Δυνάμεων Ασφαλείας
σε κάθε γωνιά της Ελλάδας;

5. Με την εξαγγελθείσα από σας κατάργηση του Α' και Β' Σώματος Στρατού και την
«εξοικονόμηση», όπως είπατε σε δηλώσεις σας, πολύτιμών πόρων, θα προβείτε και με
ποιους τρόπους στην ΑΜΕΣΗ προστασία των χωριών και της υπαίθρου της Πατρίδας μας;
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