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 Φτιάχνει αποβάθρα για τους δουλεμπόρους!

Απίστευτος «εθελοντής» μαζεύει διαδικτυακά χρήματα για να…. φτιάξει «ντόκο» για τους πρόσφυγες

#Μετανάστες (/article/tag/Μετανάστες),

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 28|01|2016 16:10

Άλλη μία αυθαιρεσία αλλά και ένα ακόμη ένα χτύπημα εις βάρος του εθελοντισμού, που στη Λέσβο τείνει, από κάποια
περιστατικά σαν κι αυτά, να ενοχοποιηθεί, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Άλλη μία αυθαιρεσία αλλά και ένα ακόμη ένα χτύπημα εις βάρος του εθελοντισμού, που στη Λέσβο τείνει, από κάποια
περιστατικά σαν κι αυτά, να ενοχοποιηθεί, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

«Εθελοντής» στην Πέτρα σε συνεργασία με ΜΚΟ σκέφτηκε ότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για τα δουλεμπορικά που
καταφθάνουν από τις απέναντι ακτές, να δημιουργήσει αποβάθρα για να δένουν χωρίς προβλήματα οι διακινητές! Με
γενικό μήνυμα «ας φτιάξουμε μία αποβάθρα για τους πρόσφυγες» στα αγγλικά, ο «εθελοντής» καλεί τον κόσμο να
ενισχύσει οικονομικά την πρωτοβουλία και μάλιστα ήδη έχει συγκεντρώσει κάτι παραπάνω από 3.000 ευρώ!
Επιχειρηματολογώντας πως η αποβάθρα θα είναι χρήσιμη για να μη βρέχονται οι πρόσφυγες και να αποβιβάζονται με…
ασφάλεια!

Σε κάθε περίπτωση βέβαια, το νέο αυτό απίστευτο συμβάν επαναφέρει το ζήτημα της αυθαιρεσίας που καλείται πλέον να
λύσει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου, με την καταγραφή και τον έλεγχο της δράσης των ΜΚΟ, αλλά προβληματίζει και για το
κατά πόσο μπορούν οι αρμόδιες τοπικές αρχές να εποπτεύσουν τα νόμιμα…
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