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Παρασκευή, 14/08/2015 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Νέο βίντεο που δημοσιοποίησε σήμερα το τουρκικό πρακτορείο Dogan Haber και αναπαρήγαγαν τα περισσότερα τουρκικά μέσα ενημέρωσης
απεικονίζει, σύμφωνα με τις ενδείξεις, σκάφος του ελληνικού λιμενικού (είναι εμφανή τα διακριτικά με τις ρίγες στο πλάι του σκάφους) που στην αρχή
είναι στραμμένο προς φουσκωτό που μεταφέρει 58 πρόσφυγες και στη συνέχεια απομακρύνεται με μεγάλη ταχύτητα από αυτούς.

 
Το βίντεο είναι τραβηγμένο από βάρκα Τούρκων ψαράδων έξω από τη Σμύρνη. Καθώς οι ψαράδες
πλησιάζουν το φουσκωτό, το βίντεο τους δείχνει ριγμένους στη θάλασσα, με τη βάρκα άδεια από
αέρα. Ο ψαράς ακούγεται να λέει ότι θα πάρουν στη βάρκα τους τις γυναίκες και τα παιδιά και θα
ειδοποιήσουν το τουρκικό λιμενικό για να κάνει διάσωση στους άντρες.
 
Όπως έγραφε η «Εφ.Συν.», τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί μαρτυρίες προσφύγων που
έπεσαν θύμα επιχείρησης αποτροπής έξω από τα νησιά του Αιγαίου από σκάφη του ελληνικού
λιμενικού, λίγο πριν περάσουν τα έτσι κι αλλιώς δυσδιάκριτα σύνορα με την Ελλάδα.
 
Οι μαρτυρίες συγκλίνουν πως ομάδες κουκουλοφόρων από ελληνικά σκάφη πλησιάζουν τα
φουσκωτά, αφαιρούν τις μηχανές και τα καύσιμα, και στη συνέχεια σχίζουν με μαχαίρι τις βάρκες και
αφήνουν τους πρόσφυγες στη θάλασσα.
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Το Λιμενικό αρνείται ότι συμβαίνουν παρόμοιες επιχειρήσεις σε ελληνικά ύδατα, ενώ και ο αν. υπουργός Ναυτιλίας, Θοδωρής Δρίτσας, δήλωσε στην
«Εφ.Συν.» ότι παραμένει σε ισχύ η πολιτική της νέας κυβέρνησης εναντίον των παράνομων επιχειρήσεων επαναπροώθησης και βίαιης αποτροπής
προσφύγων στο Αιγαίο.
 
Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας των περιστατικών, που αμφισβητούν ευθέως την πολιτική συμμόρφωσης προς το διεθνές δίκαιο που έχει εξαγγείλει η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως και της συχνότητας με την οποία εμφανίζονται το τελευταίο διάστημα, είναι απολύτως απαραίτητο να διεξαχθεί εξονυχιστική
έρευνα, σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ έρευνας για παρόμοια περιστατικά, που δεν θα αφήνει καμία αμφιβολία για τη συμμετοχή του ελληνικού
λιμενικού σε παρόμοιες επιχειρήσεις. 
 
Προκειμένου να μη μείνει ούτε σκιά αμφιβολίας, η έρευνα οφείλει να γίνει με διαφάνεια και τα αποτελέσματα να δημοσιοποιηθούν και, αν προκύψει
παρανομία, οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.
 
Ως προς το βίντεο που δημοσιεύει το τουρκικό πρακτορείο, το ελληνικό λιμενικό οφείλει να απαντήσει:
 
το σκάφος που απεικονίζεται ανήκει πράγματι στο ελληνικό λιμενικό;
ποια ήταν η αποστολή του στο σημείο όπου εμφανίζεται;
γιατί απομακρύνεται από πρόσφυγες που βρίσκονται στη θάλασσα, τη στιγμή που είναι διεθνής υποχρέωσή του να προβαίνει σε διάσωση, ακόμα και
αν οι πρόσφυγες σε κίνδυνο βρίσκονται σε ύδατα άλλου κράτους; 
 
 
πηγη:  Εφημερίδα των Συντακτών / efsyn.gr Δημήτρης Αγγελίδης 
 
 
(δείτε το βίντεο )
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Euripides Hatjiparaskevas · Computer Science at 3rd General Lyceum of Mytilene (3ο Λύκειο Μυτιλήνης)
Δεν ντρεπεστε να αναπαραγετε την προπαγάνδα των Τούρκων?? Δεν μας είπαν τα τουρκικά ΜΜΕ από που έρχονταν ή βάρκα και ποσά
πήραν από το καθένα οι Τουρκικές αρχές προκειμένου να κάνουν τα στραβά ματια στους τουρκους σωματεμπορες. Έλεος "έλληνες"
"δημοσιογράφοι"!

Like · Reply · 2 · Aug 16, 2015 2:10am

Παναγιώτης Σπυρέλλης · STYA
(λίγο πριν περάσουν τα έτσι κι αλλιώς δυσδιάκριτα σύνορα με την Ελλάδα). Δηλαδή άμα ήταν διακριτά δεν θα τα περνούσαν!! (Ως προς το
βίντεο που δημοσιεύει το τουρκικό πρακτορείο, το ελληνικό λιμενικό οφείλει να απαντήσει) Ναι ρε δείρτε τους από πάνω. Εγώ προτείνω τα
σκάφη του Λιμενικού να πηγαίνουν στα τουρκικά λιμάνια να παραλαμβάνουν τους μετανάστες, να τους πηγαίνουν μια κρουαζιέρα στο
Αιγαίο προσφέροντάς τους καφέ, αναψυκτικά, φαγητό, και μετά να τους φέρνουν στα λιμάνια μας. Μετά λέμε ότι φταίνε οι ξένοι για την
κατάντια μας.

Like · Reply · 4 · Aug 15, 2015 7:22pm

Κωνσταντίνος Βούρος · Works at Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
ο διάλογος μεταξύ των τουρκικών αλιέων που κατηγορεί. Η ιστοσελίδα του Euronews προτείνει μια μετάφραση : « Το ελληνικό πλοίο δεν
μπορεί να πάει εκεί. Αυτή η γη ανήκει σε εμάς, αυτά είναι τα νερά μας , "είπε ένας από αυτούς
Like · Reply · Aug 15, 2015 11:24am

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ · Skála Sikaminéas, Lesvos, Greece
Με μερικες κοκκινες ριγες σου φτιαχνω ενα αντιστοιχο (στημενο) βιντεακι μουρλια!!!.

Like · Reply · 3 · Aug 14, 2015 9:07pm

στρατης κελεμενς · Μυτιλήνη
καλα να το ψαξετε το θεμα μην σας ξεφυγη τιποτα και στη δικη να πατε μαρτηρες κατηγοριας

Like · Reply · 4 · Aug 14, 2015 12:17pm

Ελευθερια Κονδουλου
DEN TREPESTE LIGO TORA SAS FTEEI TOLIMENHKO OI ANUROPI OTI MPORON KANOYN GIANASOSOYN TOYS
METANASTES AKOMH BAZOYN SEKINDHNO THS ZVESTOYS GKASMADES

Like · Reply · 1 · Aug 16, 2015 2:41pm
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reportaz/28hronos-prospathise-na-fygei-apo-ti-lesvo-
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17/07/17 - 18:53
28χρονος προσπάθησε να φύγει από τη Λέσβο παρά τους περιοριστικούς όρους για τη μη
απομάκρυνση του από το νησί (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/28hronos-prospathise-na-fygei-apo-ti-

lesvo-para-toys)

Συνελήφθη, χθες (16-07-2017) στον αερολιμένα της Μυτιλήνης, από αστυνομικούς του Τμήματος
Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου, ένας  28χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε
δικογραφία  για πλαστογραφία πιστοποιητικού και για απόπειρα παραβίασης...

(/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/klopi-

sto-naytiko-omilo-mytilinis-apo-13hrono)

16/07/17 - 21:23
Κλοπή στο Ναυτικό Όμιλο Μυτιλήνης από 13χρονο... (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/klopi-sto-

naytiko-omilo-mytilinis-apo-13hrono)

Συνελήφθη, χθες (15-07-2017) στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας
Μυτιλήνης, ένας ημεδαπός ηλικίας 13 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 13χρονος, κατά το...

(/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/37hroni-me-pano-apo-ena-kilo-hasis-sti-

mytilini-foto)

13/07/17 - 16:15
37χρονη με πάνω από ένα κιλό χασίς στη Μυτιλήνη (φωτο) (/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/37hroni-me-pano-apo-ena-kilo-hasis-sti-mytilini-foto)

Συνελήφθη, χθες (12-07-2017) στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας
Μυτιλήνης, μία (1) αλλοδαπή ηλικίας 37 ετών, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία
κακουργηματικού χαρακτήρα, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

 
Ειδικότερα, μετά από...
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