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Οι κάτοικοι των νησιών γίνονται για πολλοστή φορά μάρτυρες του δράματος των προσφύγων. Αυτή τη φορά η
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ στην προσπάθεια της να δείξει τυφλή υποταγή στην ΕΕ και στην συμφωνία της με την
Τουρκία δε διστάζει να αλυσοδένει μετανάστες και να τους στέλνει από τη Μυτιλήνη στο Δικελί.

«Οι κάτοικοι των νησιών γίνονται για πολλοστή φορά μάρτυρες του δράματος των προσφύγων. Αυτή τη φορά η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ στην προσπάθεια της να

δείξει τυφλή υποταγή στην ΕΕ και στην συμφωνία της με την Τουρκία δε διστάζει να αλυσοδένει μετανάστες και να τους στέλνει από τη Μυτιλήνη στο Δικελί.

Είναι τέτοια η μανία της κυβέρνησης να δείξει στην ΕΕ πως η συμφωνία προχωρά, ώστε πλέον δεν τηρούνται ούτε τα
προσχήματα στις διαδικασίες των απελάσεων, που φρόντιζαν να τηρούν ακόμα και οι πιο συντηρητικές κυβερνήσεις που
πέρασαν τα τελευταία χρόνια.

Ταυτόχρονα η προσπάθεια της δήθεν αριστερής κυβέρνησης να κρύψει την πασιφανή παραβίαση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων για την οποία είναι υπεύθυνη, μόνο ως γραφική μπορεί να χαρακτηριστεί. Το πρωί φοράει χειροπέδες σε
συνανθρώπους μας και τους στέλνει στην Τουρκία και το βράδυ ο υπουργός κ. Τόσκας μας ενημερώνει πως έφυγαν με τη
θέλησή τους.

Η κυβερνητική μανία του ΣΥΡΙΖΑ πλέον για απελάσεις είναι τέτοια, ώστε η αστυνομία δεν επιτρέπει σε καμία διεθνή
οργάνωση να έχει οποιαδήποτε ενημέρωση για τη διαδικασία. Ούτε τα ονόματα των μεταναστών που απελαύνονται στην
Τουρκία δε δίνονται στις διεθνείς οργανώσεις!!

Φοβάται μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ μήπως αποκαλυφθεί πως οι άνθρωποι αυτοί καταλήγουν για μήνες στα κελιά της Τουρκίας.
Ξεχνάει ο ΣΥΡΙΖΑ μία ακόμα προεκλογική του δέσμευση κατά των απελάσεων. Τότε που οι σημερινοί βουλευτές του
πρωτοστατούσαν στις διαδηλώσεις κατά των επαναπροωθήσεων και των απελάσεων, τις οποίες σήμερα με περισσή
υποκρισία ο ΣΥΡΙΖΑ βαφτίζει “επανεισδοχές”».
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«Όταν βγούμε από την επιτροπεία, θα το επανεξετάσουμε...» -
EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …

Άμμος από μέσα προς τα έξω για την παραλία της Ερεσού -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Η διάβρωση οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση και το βιασμό της
φύσης από τον άνθρωπο.

Περιμένουν... σεισμό από τις 2.30 μέχρι τις 5! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

V. — Κανας εισαγγελέας ακούει;

Πρωτόγνωρο το αλαλούμ με τις λίστες - EmprosNet.gr
1 comment • 4 μέρες πριν•

jim — Άσχημη προσέγγιση και φιλοσοφία. Δεν γίνονται όλα για να δουν τα
παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …
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