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Τετάρτη, 04/03/2015 | Πολιτική

«Αποκυήματα αρρωστημένης φαντασίας ή κατασκευασμένα σενάρια τρομοκράτησης των πολιτών» χαρακτηρίζει το υπ. Προστασίας του Πολίτη την
ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων και τη σχετική «αποκάλυψη» του Σκάι, (http://www.lesvosnews.net/articles/news-

categories/koinonia/eleytheroi-oloi-oi-metanastes-telos-stin-kratisi-anoigei-kentro) την οποία έσπευσε να σχολιάσει ο Αντ. Σαμαράς, σε μια «κακοστημένη και
επικίνδυνη θεατρική παράσταση». «Ας σταματήσουν, επιτέλους, τα επικίνδυνα παιχνίδια που ξεπερνούν κάθε νοσηρή φαντασία. Και ας γνωρίζουν,
όλοι οι εμπλεκόμενοι, ότι θα χυθεί άπλετο φως», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές. 
Η περίφημη «αποκάλυψη» του Σκάι φαίνεται πως βασίζεται σε ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων που αναφέρει
μεταξύ άλλων πως «Με σημερινή διαταγή του Αρχηγείου και του Αρμόδιου Κλάδου, διατάσσεται «ουσιαστικά» η πλήρης εκκένωση των κέντρων, η
απελευθέρωση με υπηρεσιακά σημειώματα 6μηνης διάρκειας όλων των αλλοδαπών που κρατούνταν με το αιτιολογικό της παράνομης εισόδου, αλλά
κυρίως η ΜΗ κράτηση ΚΑΝΕΝΟΣ που στο μέλλον θα εισέρχεται παράνομα στη χώρα. Αντιθέτως η 7μηνη ουσιαστικά νομιμοποίησή τους -αφού
ταυτοποιηθούν- θα τους καθιστά ισότιμους πολίτες στη χώρα μας». 

Το υπ. Προστασίας του Πολίτη διέψευσε κατηγορηματικά τα σχετικά σενάρια, με ανακοίνωσή του στην οποία αναφέρεται: «Αποκυήματα
αρρωστημένης φαντασίας ή κατασκευασμένα σενάρια τρομοκράτησης των πολιτών; Ό,τι και να είναι αυτή η Ανακοίνωση για τα Κέντρα
Κράτησης στερείται σοβαρότητας και οποιασδήποτε βάσης αληθείας». 

Επιπλέον, με δήλωσή του στο Βήμα, ο αν. υπουργός Γ. Πανούσης τονίζει: 
«Δεν έχει βγει καμιά τέτοια ανακοίνωση-έγγραφο από κανένα πολιτικό πρόσωπο του υπουργείου. Ούτε εγώ, ούτε ο υπουργός Εσωτερικών,
ούτε η αναπληρώτρια υπουργός κ. Χριστοδουλοπούλου έχουμε βγάλει κάτι τέτοιο. Διερευνά το θέμα ο αρχηγός της Αστυνομίας και το
επιτελείο. Πιθανόν κάποιος ταξίαρχος να έχει βγάλει κάποια διαταγή. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι επειδή αργούν οι κρίσεις,
κάποιος δημιουργεί τέτοια ζητήματα». 

Ο Αντώνης Σαμαράς είχε μάλιστα σπεύσει να σχολιάσει την παραπάνω «αποκάλυψη», παίζοντας με τα αντανακλαστικά της κοινωνίας, δηλώνοντας
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πως «η συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου μετατρέπει την Ελλάδα σε μαγνήτη προσέλκυσης παράνομων μεταναστών στη χώρα. Οι επιπτώσεις για την
κοινωνική συνοχή, την ασφάλεια των πολιτών, την οικονομία και τον τουρισμό, θα είναι καταστροφικές και επιπλέον θα υπάρχουν και συνέπειες στη
σχέση μας με την Ευρώπη». 

Κυβερνητικές πηγές: «Ας γνωρίζουν, όλοι οι εμπλεκόμενοι, ότι θα χυθεί άπλετο φως» 
Πηγές από το Μέγαρο Μαξίμου, έκαναν λόγο για  «κακοστημένη και επικίνδυνη θεατρική παράσταση, όπου ο πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς σε
αγαστή συνεργασία με συγκεκριμένα συστήματα διακινούν την είδηση ότι η κυβέρνηση ανοίγει αύριο όλα τα κέντρα κράτησης μεταναστών! Και σαν
έτοιμη από καιρό η μονταζιέρα της Συγγρού διέσπειρε την υποτιθέμενη "αποκάλυψη" προσπαθώντας να πείσει ότι η χώρα κινδυνεύει!» 
Οι ίδιες κυβερνητικές πηγές προσθέτουν πως «η ανευθυνότητα του κ. Σαμαρά είναι γνωστή -άλλωστε όλοι ξέρουν που έχει οδηγήσει τη χώρα με τις
πολιτικές του. Θα περιμέναμε, όμως, πριν υιοθετηθεί η είδηση να διασταυρωθεί –απ’ όλους!». 
Και καταλήγουν: «Ας σταματήσουν, επιτέλους, τα επικίνδυνα παιχνίδια που ξεπερνούν κάθε νοσηρή φαντασία. Και ας γνωρίζουν, όλοι οι
εμπλεκόμενοι, ότι θα χυθεί άπλετο φως».

πηγη: left.gr

Ο Σκαϊ αναφέρει: 
Στην κυβέρνηση προηγήθηκαν δραματικές ώρες διαβουλεύσεων για πώς θα χειριστούν επικοινωνιακά το ζήτημα. Τη διαταγή επιβεβαιώνει με
ανακοίνωσή της και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων! 
Αμηχανία προκάλεσε στην κυβέρνηση η αποκάλυψη του ΣΚΑΪ για τη ριζική αλλαγή πλεύσης στην έως σήμερα ακολουθούμενη μεταναστευτική
πολιτική. Στην -αόριστη- διαρροή του Μεγάρου Μαξίμου δεν γίνεται λόγος για την ουσία των αποκαλύψεων του σταθμού μας και για το υπηρεσιακό
έγγραφο που έχει στη διάθεσή του. 

Την επίμαχη διαταγή επιβεβαιώνει όμως με ανακοίνωσή της και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων (ΠΟΣΥΦΥ) η οποία κρούει τον
κώδωνα του κινδύνου στην κυβέρνηση για την απόφασή της! 
 

Αυτό είναι το επίμαχο έγγραφο:
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To έγγραφο για τους μετανάστες εκδόθηκε με πρωτοβουλία υπηρεσιακού παράγοντα χωρίς να έχει ενημερωθεί ο υπουργός και έχει
ανακληθεί, δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο οποίος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα ασκήσει
πολιτική όταν το αποφασίσει η ίδια. Πρόσθεσε ότι επί της ουσίας, για τη μεταναστευτική πολιτική της χώρας θα αποφασίσουν, σήμερα, οι
κ.κ.Ι.Πανούσης και Τ.Χριστοδουλοπούλου. «Τη μεταναστευτική πολιτική της χώρας την καθορίζουν οι συναρμόδιοι υπουργοί» ανέφερε
χαρακτηριστικά.
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17/07/17 - 19:11
Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-

categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

Ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπέβαλε ο βουλευτής Στ. Τάσσος.

Η Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρει: «Οι μεγάλες υλικές ζημιές και ο θάνατος μιας 43χρονης γυναίκας που
προκάλεσε ο σεισμός στη Λέσβο, αναδεικνύουν τις...
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17/07/17 - 19:05
Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

Ο χώρος της Υγείας δεν εξαιρείται από τη μνημονιακή επέλαση. Η υποβάθμιση του Δημόσιου συστήματος
υγείας συνεχίζεται. Η υποστελέχωση και η υποχρηματόδηση έχουν οδηγήσει πολλές δομές σε
συρρίκνωση.  Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με την πρόταση για τους νέους Οργανισμούς...

(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-

diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis)

14/07/17 - 19:16
Η δημοτική αρχή και το "διαζύγιο" με τη δημοκρατική ευαισθησία στις εξωτερικές της επαφές. Με
αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ (/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-

dimokratiki-eyaisthisia-stis)

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκέπτεται το νησί μας.

Η επίσκεψη ήταν κρυφό μυστικό αλλα καλα προετοιμασμένο απο τις αρχές του τόπου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη. 
Να θυμίσω οτι η κυβέρνηση του ευθύνεται για τον πόλεμο στη Συρία και τον τροπο διαχείρισης του
προσφυγικού (IRC...
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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