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Σταύρος Μιχαηλίδης

4
Verhofstandt:
 
"...ALDE leader Guy Verhofstadt has called on Prime Minister Tsipras to come to the
European Parliament to explain why he does not accept a European Border and Coast
Guard to better manage Greece`s external borders. Verhofstadt stressed that Greece`s
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border is Schengen`s external border. If Greece is not able to manage the border by
itself, it should accept European help...... "
 
Πριν ήταν η Μέρκελ, σήμερα ο Verhofstadt με την παραπάνω δήλωση. Δυο
πιθανότητες, ή προετοιμάζουν το κλίμα για τις πιέσεις που θα ακολουθήσουν για
συνεργασία με την Τουρκία, φυσικά εις βάρος εθνικών δικαίων γράφοντας στα παλιά
τους τα παπούτσια την UNCLOS για το δίκαιο της θάλασσας ή για το ξεπέταγμα της
Ελλάδας από τη Schengen με επακόλουθο να αυξηθεί ο πληθυσμός μας ξαφνικά
κάμποσα εκατομμύρια....
Πριν είναι πολύ αργά κύριοι και κυρίες της Κυβέρνησης πάρετε σοβαρά το θέμα γιατί
πράγματι τα σύνορά μας είναι " σούργελο ".!!!!
Αυτό που γίνεται καθημερινά στη Χίο, φαντάζομαι το ίδιο συμβαίνει και σε άλλα νησιά,
είναι ντροπή !!!! Το λέω μετά λόγου γνώσεως. Κοριτσόπουλα και αγοράκια από χώρες
της Ευρώπης (πρέπει να το πούμε στον κ. Verhofstandt) με τη συνεργασία ντόπιων και
σε συνεννόηση με τους απέναντι διακινούν κάθε μέρα χιλιάδες αλλοδαπούς προς την
χώρα μας (την ίδια στιγμή που στο πέλαγος περιπολεί η Frontex) και κατ' επέκτασιν η
Ευρώπη. Η ΕΛΛΑΔΑ σε αυτή την διαδικασία είναι απούσα!!!!! Δεν υπάρχει κανείς να
ελέγξει, να συλλάβει διακινητές, να ελέγξει αν όλοι όσοι αποβιβάζονται στις ακτές
κατευθύνονται στα κέντρα καταγραφής κ.ο.κ !!!! Όλα έχουν ανατεθεί στα άτομα των
ΜΚΟ και εδώ τίθεται το ερώτημα: Είναι διαπιστευμένα αυτά τα πρόσωπα να κάνουν
αυτήν τη δουλειά;;;;; Είναι καταγεγραμμένα;;;;; Δρουν με την έγκριση κάποιας αρχής;;;
Λογοδοτούν, αναφέρονται κάπου για την ημερήσια δράση τους;;; 
Γνωρίζει ο κ. Verhofstadt και ο αρμόδιος Επίτροπος αυτή τη δράση των Ευρωπαίων
πολιτών (αν είναι);; 
Αντανακλαστικά υπάρχουν επιτέλους σε αυτό τον τόπο;;

0 σχόλια Ταξινόμηση κατά: 

Πρόσθετο σχολίων στο Facebook

Παλιότερα

Προσθέστε ένα σχόλιο...

https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?api_key=240605899350780&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2F1e2RywyANNe.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df32b4aef075461%26domain%3Dwww.politischios.gr%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.politischios.gr%252Ff382b45dd549c%26relation%3Dparent.parent&href=http%3A%2F%2Fwww.politischios.gr%2Fparembaseis%2Fbarane-oi-tympanistes&locale=el_GR&numposts=5&sdk=joey&version=v2.12&width=100%25
https://www.facebook.com/egany.chios/

