
17/7/2017 Ανταπάντηση της ΝΟΔΕ Λέσβου στον ΣΥΡΙΖΑ για τις συλλήψεις των εθελοντών... - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/politiki/80421-antapantisi-tis-node-lesvoy-ston-syriza-gia-tis-syllipseis-ton-ethelonton 1/3

 (/)

FOLLOW US 

(https://www.facebook.com/emprosnet/)



(https://twitter.com/emprosnet)



(https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-

D_ID-

ILOI15QOVg)

17.07.2017 | 12:08

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / P O L I T I K I )  
 Ανταπάντηση της ΝΟΔΕ Λέσβου στον ΣΥΡΙΖΑ για τις

συλλήψεις των εθελοντών...
Άλλο είναι το ζήτημα της ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλο η εφαρμογή της νομοθεσίας σχολιάζει
μεταξύ άλλων...

 (/article/author/16101-marinos) marinos (/article/author/16101-marinos)
 - 25|01|2016 17:34

"Για μια ακόμη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ διαστρεβλώνει την πραγματική κατάσταση, αναφορικά με το μεταναστευτικό, όπως
φαίνεται από την απάντηση που έδωσε στο σχετικό Δελτίο Τύπου, που εξέδωσαν οι Βουλευτές μας κ.κ. Χαρ. Αθανασίου και
Δημ. Κυριαζίδης, με αφορμή τη σύλληψη πέντε μελών των Μ.Κ.Ο που δρουν στη Λέσβο", σημειώνει σε ανταπάντησή της η
ΝΟΔΕ Λέσβου στον σχολιασμό του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ για τις περίφημες συλλήψεις των εθελοντών. Και συνεχίζει:

"Για μια ακόμη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ διαστρεβλώνει την πραγματική κατάσταση, αναφορικά με το μεταναστευτικό, όπως
φαίνεται από την απάντηση που έδωσε στο σχετικό Δελτίο Τύπου, που εξέδωσαν οι Βουλευτές μας κ.κ. Χαρ. Αθανασίου και
Δημ. Κυριαζίδης, με αφορμή τη σύλληψη πέντε μελών των Μ.Κ.Ο που δρουν στη Λέσβο", σημειώνει σε ανταπάντησή της η
ΝΟΔΕ Λέσβου στον σχολιασμό του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ για τις περίφημες συλλήψεις των εθελοντών. Και συνεχίζει:

"Ανακύπτουν τα εξής ερωτήματα, στα οποία οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ δεν απαντούν.

1   Συνελήφθησαν ή όχι από τις Λιμενικές Αρχές τα πέντε μέλη των Μ.Κ.Ο;

2  Τους απαγγέλθηκαν ή όχι κατηγορίες: α) για απόπειρα διευκόλυνσης παράνομης εισόδου στη χώρα αλλοδαπών και β)
για παράνομη οπλοφορία;

3   Γιατί ο κ. Ανακριτής τους επέβαλε περιοριστικούς όρους μετά την απολογία τους;

4   Επισκέφτηκαν ή όχι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Πάλλης και Κατριβάνου, καθώς και ο γνωστός κ. Λάμπρου, τους
Λιμενικούς που τους συνέλαβαν και σε τι οφείλεται η επίσκεψή τους; (!!)

5  Γιατί δεν τους ενόχλησαν οι ταυτόσημες, επί του θέματος, αναφορές του ημερήσιου Τύπου της Μυτιλήνης;

6   Αν υποθέσουμε, κατά τα εκτιθέμενα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι οι Μ.Κ.Ο είναι γνωστές, πιστοποιημένες και δρουν νόμιμα στη
Λέσβο, γιατί η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συγκρότησε, όψιμα, «Συντονιστικό όργανο», το οποίο θα έχει αρμοδιότητα να
τις καταγράψει και να ελέγχει τη δραστηριότητά τους;

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να κατανοήσουν οι «σύντροφοι» του ΣΥΡΙΖΑ ότι άλλο είναι το ζήτημα της ανθρωπιστικής
βοήθειας/συμπαράστασης, για το οποίο η Νέα Δημοκρατία έχει δείξει, διαχρονικά, δείγματα γραφής, και άλλο το ζήτημα
της εφαρμογής της νομοθεσίας και προστασίας του τόπου μας.

Αυτά, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις από αυτούς που είναι αποκλειστικά υπαίτιοι για την κατάσταση που
επικρατεί στο νησί μας".
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