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Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / P O L I T I K I )  
 "Η καταστροφική πολιτική των ανοικτών συνόρων

συνεχίζεται..."
Με αφορμή τις πρόσφατες συλλήψεις εθελοντών, δήλωση του βουλευτή Λέσβου Χαράλαμπου
Αθανασίου για την δράση των ΜΚΟ

 (/article/author/16101-marinos) marinos (/article/author/16101-marinos)
 - 19|01|2016 16:55

Ουδείς γνωρίζει πόσες ΜΚΟ δραστηριοποιούνται στη Λέσβο (γίνεται λόγος για δεκάδες), αν αυτές είναι πιστοποιημένες,
ποιός τις χρηματοδοτεί, ποιός εποπτεύει τη δράση τους, ποιός ελέγχει τα οικονομικά τους και τις μισθοδοτικές
καταστάσεις των εργαζομένων σ’ αυτές, σε ποιόν λογοδοτούν κ.λπ.

"Η κατάσταση στα νησιά μας και ειδικά στη Λέσβο, αναφορικά με τη «δράση» των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, είναι
ανεξέλεγκτη, απρογραμμάτιστη και ως εκ τούτου επικίνδυνη.

Ουδείς γνωρίζει πόσες ΜΚΟ δραστηριοποιούνται στη Λέσβο (γίνεται λόγος για δεκάδες), αν αυτές είναι πιστοποιημένες,
ποιός τις χρηματοδοτεί, ποιός εποπτεύει τη δράση τους, ποιός ελέγχει τα οικονομικά τους και τις μισθοδοτικές
καταστάσεις των εργαζομένων σ’ αυτές, σε ποιόν λογοδοτούν κ.λπ.

Πρόσφατα, μάλιστα, μέλη αυτών παραβιάζουν προκλητικά και την ποινική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, πέντε μέλη τους (3
Ισπανοί και 2 Δανοί) συνελήφθησαν από τις Λιμενικές αρχές διότι «ρυμουλκούσαν» από τα Τουρκικά χωρικά ύδατα προς
τις ακτές της Λέσβου, λέμβο και παράνομους μετανάστες.

Οδηγήθηκαν στον Ανακριτή Λέσβου, ο οποίος αφού τους απήγγειλε κατηγορίες: α) για διευκόλυνση παράνομης εισόδου
στη χώρα αλλοδαπών και β) για παράνομη οπλοφορία, μετά την απολογία τους, τους επέβαλε περιοριστικούς όρους.

Το αξιοσημείωτο και ταυτόχρονα άκρως ανησυχητικό είναι ότι, μόλις έγινε γνωστό το συμβάν, κατέφθασε στη Λέσβο
κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ (Βουλευτές και επώνυμο στέλεχος) προς συμπαράσταση των κατηγορουμένων. Όπως έγινε γνωστό
επέπληξαν τους άνδρες του Λιμενικού Σώματος γιατί έπραξαν το καθήκον τους, εφαρμόζοντας τη σχετική νομοθεσία.

Το περιστατικό αυτό σηματοδοτεί τη συνέχιση της καταστροφικής πολιτικής (των Ανοιχτών Συνόρων) του ΣΥΡΙΖΑ και για
το 2016, με απρόβλεπτες για τη Λέσβο, τα νησιά μας και τη Χώρα συνέπειες".
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1 comment • 14 μέρες πριν•

Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …

Ρεσιτάλ εικαστικών και μουσικής! - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Gracias de todo corazón por divulgarlo.
Ευχαριστούμε πολύ

Γνώμη που έκανε αίσθηση - EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

Michael Grigoriou — Μηπως μιλαμε για Πειθαρχικο του τυπου "τατσι-μιτσι-
κοτσι" ;

Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.
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