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ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.Ε.ΔΡΟΥΓΟΣ
ΠΡΩΤΟ

Προ ημερών αναφέρθηκε ότι στην περιοχή του συνοριακού νομού ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ βρέθηκαν όπλα και χιλιάδες σφαίρες. Το ανέφεραν στα πολύ χαμηλά …των εφημερίδων. Αμέσως μετά το θέμα εξαφανίστηκε. Υπάρχουν πολλά
ερωτήματα και η κυβέρνηση δεν έχει δώσει απαντήσεις σε αυτά, ή η ΕΛΑΣ, ή το ΓΕΣ λόγω του ότι και ο νομός είναι παραμεθόριος. Ανήκουν σε Αλβανικές μαφιόζικες οργανώσεις που τα έκρυψαν εκεί μετά τα γεγονότα 19971998 και τον λαϊκό ξεσηκωμό στη γειτονική χώρα κατά του ΜΠΕΡΙΣΑ(τότε); Μήπως ανήκουν σε άλλες οργανώσεις οι οποίες μέσα στα χάλια που είναι η χώρα μας, πιθανότατα κάποτε να τα χρησιμοποιήσουν για τους
παράνομους σκοπούς τους; Μήπως είναι ακόμα μέρος των όπλων της γνωστής ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΡΟΒΙΑΣ/ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (γιατί αυτά τα όπλα συνολικά δεν έχουν βρεθεί)-που μάλλον το αποκλείω(η φύση των όπλων
είναι προς Αλβανία μεριά), αλλά όλα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη- και τέλος πάντων γιατί τόσες χιλιάδες σφαίρες; Και αναρωτιέμαι η τοπική αστυνομία και το Αρχηγείο/ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΕΛΑΣ στη Β Ελλάδα τι κάνουν,
καθώς επίσης και η 15η Ταξιαρχία Πεζικού(ΚΑΣΤΟΡΙΑ). Θυμάμαι κάποτε τον Επίτιμο Διοικητή του Α ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ Αντιστράτηγο ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΗ(εξαίρετο αξιωματικό , που αποστρατεύτηκε στις τελευταίες κρίσεις
) που είχε πει ότι «η ζώνη του ΑΣΣ που εδρεύει στη ΚΟΖΑΝΗ θα πρέπει να έχει μεταξύ άλλων και την περίπτωση της μελέτης-εκπαίδευσης και αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών. ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ. Τότε τι γίνεται και
δεν έχουμε κάτι από έρευνες…και αποτελέσματα; ΤΕΤΟΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΠΡΟΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ.
ΔΕΥΤΕΡΟ

Επανέρχομαι στο θέμα της δολοφονίας του δημοσιογράφου ΣΩΚΡΑΤΗ ΓΚΙΟΛΙΑ και της αποστολής του γράμματος-βόμβα στον πρωην Υπουργό για την Προστασία του Πολίτη(έχουμε μπλέξει τα ονόματα των
Υπουργείων…). ΔΕΝ ΒΡΗΚΑΝ ΤΙΠΟΤΑ; Καλά τόσο άριστα οργανωμένοι είναι οι φαντομάδες-δολοφόνοι ; Δηλαδή σκέψου να είχαμε να αντιμετωπίσουμε στην χώρα και περίπτωση IRA ή ΕΤΑ; H αντιτρομοκρατική
υπηρεσία έχει απονευρωθεί. Δεν έχουμε καλά δίκτυα εσωτερικών πληροφοριών. Δεν έχουμε ανθρώπους-ποντικούς μέσα σε εξτρεμιστικές οργανώσεις. Υστερούμε σε σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης αντάρτικου πόλης σε
κατοικημένους χώρους. Και πάντοτε οι τρομοκράτες και το οργανωμένο έγκλημα προετοιμάζουν τις επόμενες βίαιες ενέργειες τους… ΕΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ και ΛΥΣΕΙΣ απαιτεί ο τόπος. ΚΑΙ
ΔΕΝ ΤΙΣ ΕΧΕΙ.

ΤΡΙΤΟ

Επαναλαμβάνω ότι τα υπό διαμόρφωση «γκέτο» των λαθρομεταναστών είναι «καζάνια που βράζουν», και θα πρέπει να τα προσέξουμε πολύ, γιατί σε οποιαδήποτε μορφή κοινωνικής εξέγερσης είναι κινούμενες βόμβες (στα
γεγονότα του Δεκεμβρίου του 2008 είχαν παρουσία και συμμετοχή στο πλίατσικο δεκάδες από αυτούς)/ΕΧΩ ΓΡΑΨΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΑ. Και τα προβλήματα εν μέσω σφοδρότατης οικονομικής κρίσης που είναι σε εξέλιξη(και
άγνωστο που θα καταλήξει..), δεν θα μας τα λύσει η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛ ΣΑΛΕΧ(που διετέλεσε σύμβουλος του προηγούμενου Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και μάλιστα της έδωσαν και εκπομπή στην κρατική ΕΡΤ για να
μας ενημερώσει(!) για τα μεταναστευτικά και φυσικά να την πληρώνουμε εμείς). Για το χάλι στην ΑΘΗΝΑ με κάθε λογής ΣΟΥΔΑΝΟΥΣ-ΣΟΜΑΛΟΥΣ-ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΥΣ-ΑΦΓΑΝΟΥΣ-ΚΟΥΡΔΟΥΣ, που πολλοί από αυτούς
ενεργούν σε βάρος της χώρας, συνδέονται με παράνομα κυκλώματα και οργανωμένο έγκλημα-μαφίες και άλλες παραφυάδες της παρανομίας (όπλα-ναρκωτικά-παράνομες ουσίες), ποιος θα μας προστατεύσει; Και επειδή
κινούμαι στο εξωτερικό συνέχεια(ομιλητής) και λαμβάνω πληθώρα εξειδικευμένων μελετών, τις οποίες ούτε που έχουν διαβάσει ή διαβάζουν εδώ(άλλωστε στην χώρα μας δεν παράγεται σκέψη), σκέφτομαι τι μπορεί να
έρχεται, αν τα πράγματα συνεχίσουν όπως είναι. Και πολύ θα ήθελα να γνωρίζω ως Έλληνας πολίτης τι σημαντικό έργο προσέφερε στο υπουργείο η ανωτέρω σύμβουλος, ποιες μελέτες έκανε, ποια μέτρα που πρότεινε
εφαρμόστηκαν και ποιο είναι τέλος πάντων το βιογραφικό της σημείωμα που της επιτρέπει να είναι ΕΙΔΙΚΗ. Γιατί στην Ελλάδα ζούμε με χαώδη μεταναστευτική πολιτική(ανύπαρκτη) και πολλούς από αυτούς που μας ήρθαν
εδώ να μην πληρούν τις προϋποθέσεις .ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΕΥΧΟΛΟΓΙΑ και ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΚΟΥΡΑΣΤΕΙ. Αντί να συστήσουν κανένα σοβαρό THINK TANK
για τέτοια θέματα, αφήνουν ζωτικούς τομείς ασφάλειας και προστασίας της κοινωνικής συνοχής σε τυχαία άτομα. Και προσοχή σε ΣΟΜΑΛΟΥΣ και ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΥΣ. Και προσεχώς στους ΙΡΑΝΟΥΣ…
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ΤΕΤΑΡΤΟ

Επανέρχομαι στο θέμα του νεαρού που σκότωσαν στη Χειμάρρα Αλβανικά κακοποιά στοιχεία(επειδή μιλούσε ΕΛΛΗΝΙΚΑ!!). Κάτι είπε ο Πρωθυπουργός στη ΘΕΣ/ΚΗ , αλλά δεν υπήρξε κάποια ουσιώδης εξέλιξη. Οι
Αλβανοί θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούν αυτά να περνάνε στο χαλαρό. ΓΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ (νόμιμες και ιστορικές) ΕΧΕΙ ΧΥΘΕΙ ΑΙΜΑ. Και οι εναπομείναντες Έλληνες εκεί έχουν νόμιμα δικαιώματα. Άλλο οι
Σομαλοί και οι Πακιστανοί στην ΑΘΗΝΑ, και είναι τελείως διαφορετικό το θέμα στην ΧΕΙΜΑΡΡΑ και όχι μόνο. ΠΡΟ ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΡΑΨΑ ΤΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ. Από μια συντεταγμένη(;) πολιτεία, η οποία προστατεύει τα
δικαιώματα των δικών της ανθρώπων εκτός συνόρων (διαβάστε τι λένε τα δόγματα ΜΠΟΥΣ-ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΦ για αντίστοιχες περιπτώσεις κλπ). Γνωρίζω ότι ο ΜΠΕΡΙΣΑ που κάθε χρόνο παραθερίζει στις ΔΡΥΜΑΔΕΣ
επιδιώκει να αρπάξει τις περιουσίες των Ελλήνων και να τις πλασάρει σε Αλβανούς ή και Κοσοβάρους(και είναι ωραία εκείνα τα μέρη). ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ
ΣΑΦΕΣ, ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Και ο Γ.Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ στη ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ να το θίξει εντονότατα στον ΕΝΤΙ ΡΑΜΑ(ΑΣΚ) , ότι δεν
ανεχόμαστε τέτοια. Γιατί ο Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ δεν τα είπε αυτά και πολλά άλλα στον ΜΠΕΡΙΣΑ(γενικώς δεν έλεγε τίποτα τότε στους ξένους) και οι φίλοι και οι ύποπτοι «δεσμοί» του ΣΑΛΙ αποθρασύνονται…ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΟΡΙΑ. Και εμείς πρέπει να τα βάλουμε ορατά και δυνατά, και όχι με αναιμικές απαντήσεις και θεωρίες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων…(που τα υπερσέβομαι, αλλά στα ΒΑΛΚΑΝΙΑ πολλά από τα ισχύοντα στον
ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΧΩΡΟ είναι όνειρα θερινής νύκτας).
http://www.drougos.gr/
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