
§§ξ}γ,ξ § α 
"Ý¸#τ ß"ξ-ξ$$s$ÝΝ

#Ýι"-&"Μ$\Sθ ßζΗ
,e"ºι*#τ

νtΥΛΩΝΑΚΙΣ ΑΝΤΩΝΙοΣ
Β ΟΥΛΕΥΤΙ Σ Α,ΑΝΑΤΟΛΙΚΤD ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑθÞνα, Ι5-01-2021

Προò : 1) Υπουργü ΜετανÜστευσηò καιΑσýλου
2) Υπουργü ΕθνικÞò ¶μυναò

ΘΕΜΑ: <<Εν μÝσω γενικηò απαγüρευσηò, λαθρομετανÜστεò

μεταφÝρονται βραδινÝò þρεò στη δομÞ στον ¸βρο»

Αξιüτιμοι Υπουργοß,

Ο Πρωθυπουργüò προσφÜτωò σε ανÜρτηση του σε δßκτυο κοινωνικÞò
δικτυωσηò δÞλωσε üτι: <<¸χει ενισχυθεß η φýλαξη των σιινüρων, και στον
¸βρο αΜÜ και στα νησιÜ. Οι ροÝò Þταν μειωμÝνεò περισσüτερο απü 80Ο% το

2020. Αυτü Ýγινε επειδÞ ακολουθÞσαμε και ακολουθοýμε μßα διαφορετικÞ
πολιτικÞ. ΦυλÜμε τα σýνορÜ μαò, με απüλυτο σεβασμü üμοrò πÜwα σΓτιν

ανθρþπινη ζωÞ.»

Σε πλ;τlρη αντßθεση με την ανÜρτηση Ýρχεται σχετικü οπτικοακουστικü
υλικü, το οποßο αναδημοσιεýεται στο απü Ι3ΙOΙΙ2021 δημοσßευμα τηò
ιστοσελßδαò «pronews.gD), και απεικονßζει λεωφορεßα με σβηστÜ φþτα
(!) κατÜ τιò απογευματινÝò þρεò (περß þρα 20.00 μμ) να μεταφÝρουν
περßπου χßλιουò πεντακüσιουò (1.500) λαθρομετανÜστεò στο ΚΥΤ του
¸βρου την Ι2101 Ι202|.

Επßσηò, οι εν λüγω εγκαταστÜσειò εßναι του παλιοý εργοστασßου
στρατιωτικþν ενδυμÜτων στο Σ:τÞλαιο ΟρεστιÜδαò, ο οποßοò με τιò
κατÜλληλεò παρεμβÜσειò μπορεß να γßνει Üκρωò λειτουργικü για τºlν

Ýνδυση και εξοπλισμü των Ενüπλων ΔυνÜμεων.
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ΑντιθÝτωò, η κυβÝρνηση προορßζει τον Üνω χþρο να δημιουργεß σε μια νÝα

πüλη λαθρομεταναστþν εντüò των ελλιηνικþν συνüρων, η οποßα τυγχÜνει

να εßναι μερικÝò εκατοντÜδεò μÝτρα απü το στρατüπεδο .ηò ΠλÜ,.ηò, Ýδρα

του 21Ο» ΣυντÜγματοò.

ο τρüποò μεταφορÜò των λαθρομεταναστþν με λεωφορεßα μετÜ τη δýση

του ηλßου, αποδεικνýει περßτρανα üτι γνωρßζει πωò δρα κατÜ παρÜβαση

κÜθε σχετικÞò σ¼νταγματικÞò αρχÞò, παρÜ τιò εýλογεò αντιδρÜσειò των

ΕλλÞνων πολιτþν. Η μυστικοπÜθεια τηò ΚυβÝρνηστιò να προβαßνει σε

μαζυq μεταφορÜ λαθρομεταναστþν εν μÝσω καραντßνα§, τÞν στιγμÞ που

στον ¸λληνα πολßα,1 απαγορεýεται να εξÝλθει τηò οικßαò του μετÜ τιò

21.00 μ.μ υποδηλþνει τιò προθÝσειò τηò, που δεν εßναι Üλλεò απü την

υλοποßηση Ýξωθεν εντολdß)ν σε βÜροò τηò ευημερßαò των ΕλλÞνων

πολιτþν και τººò ασφÜλειαò του κρÜτουò.

ΒÜσει των ανωτÝρω:

Ερωτþνται οι Υπουρνοß:

1) Θεωρεßτε üτι δεν ελλοχευει κανιξναò κßνδυνοò, üταν πλ;ιησßον ττlò

Ýδραò τοιι 21Ου ΣυντÜγματοò στον ¸βρο εγκαθßστανται αμφιβüλου

προελεýσεωò και προθÝσεων λαθρομετανÜστεò και δημιουργεßται

μια νÝα δομÞ;
2),Βχει εκπονÞσει το αρμüδιο Υπουργεßο κÜποιου εßδουò μελÝη που

να αφορÜ τρüπουò αξιοποßησηò εγκαταλειμμÝνων στρατοπÝδων και
στρατιωτικþν εγκαταστÜσεων με σκοπü την ενßσμιση εßτε τηò

αμυντικÞò βιομηχανßαò εßτε τºlν παραγωγÞ ÝνδυσΤιò για τιò¸νοπλεò ,

ΔυνÜμειò;
3) Θεωρεßτε üτι η εν κρυπτþ μεταφορÜ λαθρομεταναστþν σε περßοδο

που Ýχει επιβλrηθεß περιορισμüò μετακßνησηò ΕλλÞνων πολιτþν

κεßται στα πλαßσια του «απüλυτου σεβασμοý» προò τον ¸λληνα
πολßτη;

4) Πüσοι λαθρομετανÜστεò, μη δικαιοýχοι ασýλου, Ýχουν

επαναπατριστεß και πüσεò αιτÞσειò ασýλου Ýχουν διεκπεραιωθεß

απü τº.ιν Ýναρξη ισχÞοò του σχετικοý ψηφισθÝντοò απü την

κυβÝρνηση Νüμου;
Ο ερωτþν ΒουλευτÞò
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