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Παρασκευή, 22/04/2016 | Ελλάδα

 Σε μια αποκάλυψη για τη διακίνηση προσφύγων και μεταναστών από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη παρά τα κλειστά σύνορα, προχωρά η
βρετανική εφημερίδα Daily Mail στην οποία διακινητής ομολογεί κυνικά υπό το καθεστώς ανωνυμίας ότι «πωλεί» σε πλούσιους πρόσφυγες «all-
inclusive ταξιδιωτικά πακέτα» ύψους 10.000 ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνεται όλο το πακέτο μεταφοράς, που σημαίνει κυρίως τη χορήγηση πλαστών
εγγράφων, αλλά και «δραστηριότητες» όπως μεταφορά με ταχύπλοα σκάφη, πούλμαν κι αεροπλάνο. Τώρα αν κάποιος δεν μπορεί να διαθέσει όλο το
ποσό, τότε το εισιτήριο «οικονομικής θέσης» περιλαμβάνει ορεινή ποδηλασία στα γραφικά βουνά της Βουλγαρίας ή των Σκοπίων. Τελικοί προορισμοί
είναι συνήθως η Γερμανία, η Σουηδία, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο.
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«Αll-inclusive ταξιδιωτικά πακέτα» 10.000 ευρώ για πλούσιους πρόσφυγες
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Στην εφημερίδα επιβεβαιώνει την αποκάλυψη και ανώνυμη αστυνομική πηγή η οποία παραδέχεται
πως «είναι εύκολο να πας στη βόρεια Ευρώπη από την Ελλάδα, αν διαθέτεις χρήματα». Όλα
διοργανώνονται από ένα δίκτυο δουλεμπόρων που έχουν τη βάση τους στις δύο μεγαλύτερες
ελληνικές πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και στις ίδιες τις χώρες προέλευσης, όπως τη
Συρία, το Αφγανιστάν, ακόμα και το Ιράν. Η εφημερίδα σχολιάζει σκωπτικά ότι «η συναλλαγή (των
διακινητών με τους πρόσφυγες) δεν έχει καμία σχέση με τη συμπόνια που δείχνουν οι απλοί
άνθρωποι στην Ελλάδα στις εκατοντάδες χιλιάδες των ανθρώπων που έχουν εγκατασταθεί σε αυτή
τη χώρα-σύνορο της Ευρώπης, ζητώντας ένα καταφύγιο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή». Το
μόνο ζητούμενο είναι τα τεράστια αφορολόγητα κέρδη.

 

«Για να είμαστε ειλικρινής, εμείς ενδιαφερόμαστε μόνο για τους πλούσιους, αυτούς που έχουν
λεφτά» λέει με αφοπλιστική ειλικρίνεια διακινητής. «Όλα έχουν οργανωθεί πριν καν αυτοί φτάσουν
στην Ελλάδα. Τους παρέχουμε πλαστά διαβατήρια, αεροπορικά εισιτήρια που κλείνονται σε ψεύτικα
ονόματα, ακόμα και πλαστά έγγραφα διαμονής εδώ στην Ελλάδα. Έχω βοηθήσει εκατοντάδες να

φύγουν από τα ελληνικά νησιά εκτός χώρας. Αν πάμε με αεροπλάνο τους βγάζω εγώ για αυτούς τις κάρτες επιβίβασης. Αν πάνε με πούλμαν τους
παίρνω τα εισιτήρια. Αν πάνε με αυτοκίνητο, τους κλείνω οδηγό» προσθέτει. Η εφημερίδα κατονομάζει τον διακινητή ως «Κώστα» ο οποίος
επισημαίνει: «Το μέγεθος της επιχείρησης έχει τουλάχιστον τριπλασιασθεί από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Συρία. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος
έκανα ντιλ με 40 άτομα τον μήνα». «Υπάρχουν πολλοί σαν εμένα» ομολογεί.

 

«Οι αρχηγοί αυτών των εγκληματικών ομάδων, οι οποίοι παρουσιάζουν τους εαυτούς τους ως επιχειρηματίες, έχουν τεράστιες προσωπικές περιουσίες
από τη δυστυχία των απελπισμένων ανθρώπων που φεύγουν από τον πόλεμο και το χάος στη Μέση Ανατολή» σχολιάζει η Daily Mail. 

Ο «Κώστας» αφού περιγράφει με λεπτομέρειες πώς φέρνει από τη Σάμο και άλλα νησιά του Αιγαίου τους πλούσιους πρόσφυγες στον Πειραιά,
αναφέρει πως παλαιότερα «πλήρωναν 1.500 ευρώ το κεφάλι, αλλά τώρα η τιμή έχει ανέβει». 

«Αυτοί οι γκάνγκστερς “ανοίγουν διαδρομές” στην Ευρώπη από το 2000 περίπου. Υπάρχουν πάρα πολλές διαδρομές και πάρα πολλές διαφορετικές
τιμές για κάθε μία από αυτές. Και μπορούν να σε χορηγήσουν με χαρτιά -διαβατήρια και αστυνομικές ταυτότητες- ελληνικά, βουλγαρικά, ρουμανικά,
αλλά και άδειες οδήγησης» αναφέρει στην εφημερίδα ελληνική αστυνομική πηγή. 
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(/articles/news-categories/ellada/3-laloyn-kai-2-

horeyoyn-analytika-programma-se-oli-tin-ellada)

29/06/17 - 07:07
«3 ΛΑΛΟΥΝ ΚΑΙ 2 ΧΟΡΕΥΟΥΝ» - Αναλυτικά το πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα (/articles/news-

categories/ellada/3-laloyn-kai-2-horeyoyn-analytika-programma-se-oli-tin-ellada)

Για τους φίλους της ιστοσελίδας που ίσως βρεθούν σε κάποιους από τους σταθμούς της περιοδείας της
θεατρικής παράστασης. Δυστυχώς δεν θα την απολαύσουμε στη Μυτιλήνη.

 

 

(/articles/news-categories/ellada/egkrithike-dosi-85-

dis-eyro-kai-mia-deyteri-kalyteri-lysi-gia-hreos)

16/06/17 - 07:17
Εγκρίθηκε δόση 8,5 δισ. ευρώ και μία «δεύτερη καλύτερη λύση» για το χρέος (/articles/news-

categories/ellada/egkrithike-dosi-85-dis-eyro-kai-mia-deyteri-kalyteri-lysi-gia-hreos)

Σε συμφωνία για την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, που ανοίγει το δρόμο για
εκταμίευση δόσης ύψους 8,5 δισ. ευρώ, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο.
Για το χρέος, βάση παραμένει η συμφωνία του Μαΐου 2016, ενώ υιοθετήθηκε και ρήτρα ανάπτυξης.
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(/articles/news-categories/ellada/lista-me-tzihantistes-

edose-i-ameriki-stis-ellinikes-arhes)

12/06/17 - 08:20
Λίστα με τζιχαντιστές έδωσε η Αμερική στις ελληνικές αρχές (/articles/news-categories/ellada/lista-me-

tzihantistes-edose-i-ameriki-stis-ellinikes-arhes)

Σημαντική βάση δεδομένων με υπόπτους για τζιχαντ παρέδωσε η Αμερική στις ελληνικές Αρχές, με σκοπό
η χώρα μας να ενισχύσει το επίπεδο των ελέγχων στα σύνορα για τον εντοπισμό εξτρεμιστών. 
Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ζήτησε από αρμόδιους Αμερικανούς...
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