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Θέμα: «Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια»
Με έκπληξη, έντονο προβληματισμό και αποτροπιασμό για τη σκοπιμότητα του μηνύματός
του, διαβάσαμε τη δήλωση του πρώην Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Γιάννη
Μουζάλα για εικαζόμενες κινήσεις αποτροπής («push back») στο Αιγαίο για τις οποίες
εγκαλεί και τους ένστολους του Λιμενικού Σώματος.
Είναι πάγια τακτική της Ομοσπονδίας μας να μη σχολιάζει δηλώσεις εκπροσώπων
κοινοβουλευτικών κομμάτων, ωστόσο η τοποθέτηση αυτή εξόφθαλμα εγείρει ερωτήματα
και κυρίως προκαλεί την αποστροφή των Λιμενικών.
Κυρίως όμως όσων υπηρετούν με συνέπεια και επαγγελματισμό στις άκρες του Αιγαίου.
Εκείνες και εκείνους που με απαράμιλλο θάρρος μέρα και νύχτα διαφυλάσσουν τις
Ευρωπαϊκές αξίες! Και όμως αντί έστω μίας στήριξης διαβάζουμε για «ποινικές ευθύνες».
Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος αισθανόμαστε την
ανάγκη να φωτίσουμε την πραγματικότητα.
Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος καθημερινά διακινδυνεύουν τη ζωή τους και
αποδεικνύουν την αδιαπραγμάτευτη προσήλωσή τους στην προσφορά και στην
αλληλεγγύη, υπηρετώντας μεταξύ άλλων ένα τριπλό πατριωτικό καθήκον:


Προστατεύουν και διασώζουν πρωτίστως και ανεπιφύλακτα την ανθρώπινη ζωή.



Φυλάσσουν αποτελεσματικά τα θαλάσσια σύνορα.



Μάχονται το οργανωμένο έγκλημα.

Για το ένα εκατομμύριο μετανάστες και πρόσφυγες του 2015 για τους οποίους πολλοί
δημόσια συνέχαιραν το Λιμενικό Σώμα και δεν κράδαιναν τον πέλεκυ των διώξεων, ούτε
κουβέντα πλέον. Άλλαξαν φαίνεται οι προτεραιότητες στο βωμό των λίγων δευτερολέπτων
αρνητικής δημοσιότητας!!!
Σας υπενθυμίζουμε ότι τουλάχιστον 120.000 από αυτούς τους ανθρώπους, διέσωσαν εν
πλω τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος κάνοντας ένα αξεπέραστο παγκόσμιο ρεκόρ στην
Έρευνα και Διάσωση τιμώμενοι όχι μόνο από την Ελληνική Πολιτεία αλλά και από Διεθνείς
Οργανισμούς.
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120 χιλιάδες διασώσεις εν πλω με τα ισχνά επιχειρησιακά μέσα και το ταλαιπωρημένο και
υποστελεχωμένο προσωπικό του Λ.Σ., ελλείψεις όχι με δική μας ευθύνη πάντως.
Τις διασώσεις αυτές για τις οποίες είμαστε περήφανοι τις πληρώσαμε με το αίμα μας, αφού
πολλοί συνάδελφοί μας ξεπέρασαν τα σωματικά και ψυχολογικά τους όρια, αφήνοντας την
τελευταία τους πνοή, όπως ο Κυριάκος Παπαδόπουλος αλλά και πολλοί άλλοι αείμνηστοι
συνάδελφοί μας.
Λίγος σεβασμός δεν βλάπτει στη μνήμη όλων αυτών.
Να είστε σίγουροι ότι τιμάμε τη στολή μας και τις θυσίες του Ελληνικού λαού.
Oι συνάδελφοί μας σε όλο το Αιγαίο και σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια θα
συνεχίσουν το έργο τους όπως ορκίστηκαν:
ΝΑ ΔΙΑΣΩΖΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΖΩΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ
ΦΥΛΑΤΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ!!!
ΓΙΑ ΕΜΑΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΧΡΕΟΣ.
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