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Πύργος 06/04/2016
Η΄΄ ΜΟΜΑ΄΄ ΞΑΝΑΡΧΕΤΑΙ
Με μια εκπρόθεσμη τροπολογία ντροπής για μια ελεύθερη δημοκρατική
κοινωνία η βουλή των ελλήνων κατέστησε τον στρατό εργολάβο της προσφυγιάς.
Ούτε στις ημέρες της χούντας των συνταγματαρχών δεν είχε δομηθεί τόσο
άρτιο άρθρο , το οποίο να επιτρέπει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.) κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης να διαχειρισθεί εν λευκώ την προσφυγική κρίση.
Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 96 του Ν. 4368/2016 . Συνδρομή του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και σύσταση συντονιστικού
οργάνου
1) Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.) δύναται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
διάταξης:
α. Να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ή να συνάπτει με τρίτους
συμβάσεις εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών ή
μισθώσεων σχετικά με την ίδρυση, κατασκευή και συντήρηση των Κέντρων Πρώτης
Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.), Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) και των Ανοικτών
Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών και τη
λειτουργία των Κέντρων και Δομών αυτών, αποκλειστικά σε ό,τι αφορά στη
μεταφορά, διαμονή, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων και
μεταναστών. Η διαδικασία σύναψης συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου
δύναται, για λόγους κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, λαμβανομένων
υπόψη και λόγων εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, οι οποίοι ειδικώς
αιτιολογούνται, να διενεργείται κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της εθνικής
νομοθεσίας, με την επιφύλαξη εφαρμογής της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τις δημόσιες συμβάσεις
.
β. Να διευθύνει και να συντονίζει, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασύλου και την
Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, καθώς και
τους κοινωνικούς φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις που επικουρούν τη
λειτουργία των ΚΕ.Π.Υ/Κ.Υ.Τ. και των Ανοικτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής και
Προσωρινής Φιλοξενίας, αποκλειστικώς σε ό,τι αφορά στη μεταφορά, διαμονή,
σίτιση και υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων και μεταναστών, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στην περίπτωση α' της παραγράφου αυτής. Στο Γενικό Επιτελείο
Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.) συνιστάται Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Διαχείρισης
Προσφυγικής Κρίσης (ΚΕ.Σ.Ο.Δ.Π.) προς εξυπηρέτηση των σκοπών του
προηγούμενου εδαφίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής καθορίζονται οι αρμοδιότητές του, η στελέχωσή του και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοιες αποφάσεις συνιστώνται Τοπικά Συντονιστικά
Κέντρα (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.) όπου απαιτείται, και καθορίζονται ομοίως οι αρμοδιότητές
τους, η στελέχωσή τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2)Οι δαπάνες για τις δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της παραγράφου 1 θα
καλύπτονται από πιστώσεις είτε του τακτικού Προϋπολογισμού είτε του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας.

Μ’ ένα και μοναδικό άρθρο , δηλαδή κατελήθη η δημοκρατική νομιμότητα, η
διαφάνεια και ο ανταγωνισμός , παραμερίσθηκαν όλα τα νομικά εμπόδια και άρχισε ο
χορός των εκατομμυρίων με απευθείας αναθέσεις , χάριν ταχύτητας , στους ημετέρους
εθνικούς κατασκευαστές με μόνη την διαφορά τώρα ότι τον συντονισμό έχει αναλάβει
το ΥΠ.ΕΘ.Α. και όχι το ΥΠ. Υ.ΜΕ. ΔΙ.
Σε περίοδο κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και που τα στρατιωτικά καθεστώτα
ανά την υφήλιο μετριούνται στα δάχτυλα , στη χώρα μας που πάντα κάνει τις εκπλήξεις
ζούμε κάτι το πρωτοφανές.
Ο στρατός δεν βγήκε βέβαια στους δρόμους αλλά ΄΄ κατέλυσε τις
δημοκρατικές διαδικασίες
εκ των έσω, κατέλαβε τα εργοτάξια ΄΄ και δουλεύει
παράλληλα με τους ημέτερους.
Εκεί δηλαδή που το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο ήταν παραδοσιακά το
ΥΠΥΜΕΔΙ είδαμε τα πρώτα κέντρα προσωρινής παραμονής να τα διαχειρίζεται
κατασκευαστικά το υπουργείο προστασίας του πολίτη , με τον κ. Δένδια ν’ ακολουθεί την
γνωστή διαδρομή της αδιαφάνειας , στέλνοντας ημέτερους να τα κατασκευάσουν και
τώρα ακολούθησε και με την βούλα της βουλής των Ελλήνων η στρατοκρατία.
Δηλαδή με λίγα λόγια ο στρατός με την χρήση των μηχανημάτων που πλήρωσε
ο Ελληνικός λαός για εθνικούς σκοπούς , με χειριστές του κληρωτούς ( όσο ξέρουν αλλά
θα μάθουν) χωρίς ασφάλιση και αμοιβή και με 24 ώρου βάσεως απασχόληση , με
καύσιμα που πληρώνει ο ελληνικός λαός για άλλους σκοπούς σε κοινοπραξία με
ημέτερους θα φτιάχνει συνεχώς HOT SPOTS .
Έτσι κρίθηκε από την κεντρική κυβέρνηση , ότι οι άνθρωποι που με το μυαλό και
τον εξοπλισμό τους μεταμόρφωσαν την Ελλάδα αλλά και τις χώρες αυτές που σήμερα
χειμάζονται ( Συρία , Ιράκ κ.λ.π. ) , δεν είναι επαρκείς για να τα φτιάξουν. Αλλά
απαιτείται η παρουσία της ΄΄ΜΟΜΑ ΄΄ με λίγους ημέτερους .
Κι όταν έλθει η ώρα της πληρωμής υπάρχουν περιθώρια , αφού το κόστος έχει
μειωθεί δραστικά , λόγω ημερομισθίων, ασφάλισης, καυσίμων και μηχανημάτων
προέλευσης του έλληνα φορολογούμενου. Τι διάολο στη μοιρασιά θα τα χαλάσουμε.
ΣΗΜ. Δεν είναι μόνο η βουλή που ψήφισε το άρθρο της ντροπής ( άρθρο 96 Ν.
4368/2016) , υπάρχει κι άλλη παραχώρηση στον συνέταιρο της κυβέρνησης .
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση ( ΚΥΑ) των υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών ,
Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης περνά
ουσιαστικά στο Στρατό με το νεοσυσταθέν Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο να υπάγεται
απευθείας στον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας ( ΓΕΕΘΑ) .
Αυτό κι αν είναι κατάντημα και το υπουργείο μεταναστευτικής πολιτικής τι ρόλο παίζει;

