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Δευτέρα, 06/06/2016 | Πολιτική

Το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής στη Μόρια επισκέφθηκε, την Παρασκευή 3 Ιουνίου, ο βουλευτής Ν. Λέσβου Χαράλαμπος Αθανασίου,
συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της ΝΟΔΕ της Νέας Δημοκρατίας κ. Ευστράτιο Καραγεωργίου καθώς και μέλη της τοπικής οργάνωσης. Σκοπός της
επίσκεψης ήταν να διαπιστώσει ο ίδιος προσωπικά το μέγεθος του προβλήματος και τις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο, μετά και τα τελευταία
γεγονότα της 1ης Ιουνίου που οδήγησαν στην προσωρινή εκκένωση του Κέντρου και τον τραυματισμό αστυνομικών και μεταναστών. Σε ένα χώρο που
αρχικά είχε σχεδιασθεί για την προσωρινή φιλοξενία 550 ατόμων, έως ότου ολοκληρωθεί η καταγραφή τους και μεταφερθούν σε κέντρα της
ηπειρωτικής χώρας, σήμερα έχουν εγκλωβιστεί επί μήνες πάνω από 3.000 άνθρωποι.

Εν συνεχεία, ο βουλευτής συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας κ. Νικόλαο Τρακέλλη και μέλη του τοπικού συμβουλίου,
προκειμένου να ενημερωθεί για τα αλλεπάλληλα περιστατικά παραβατικότητας των μεταναστών, που έχουν ταλαιπωρήσει τους κατοίκους της γύρω
περιοχής και από κοινού να συντονίσουν τις δράσεις τους προς την εξεύρεση λύσης.
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Την επομένη το απόγευμα (Σάββατο 04 Ιουνίου), συμμετείχε σε Ανοιχτή Συνέλευση στο αίθριο
χώρο του Δημοτικού Καταστήματος Μόριας, στην οποία συμμετείχαν, επίσης, ο Δήμαρχος
Λέσβου κ. Σπύρος Γαληνός, ο βουλευτής του Συ.Ριζ.Α κ. Γιώργος Πάλλης, ο αντιπεριφερειάρχης κ.
Χρύσανθος Αργυρίου, ο κ. Παύλος Μιχαλακέλλης ως εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής και ένας εκπρόσωπος της Αστυνομίας.

Ο κ. Αθανασίου αφού άκουσε προσεκτικά τα σοβαρά παράπονα των κατοίκων της Μόριας,
δικαιολόγησε απόλυτα την αγανάκτησή τους αφού βλέπουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται
και το αίσθημα ασφάλειας και ηρεμίας τους να ξεθωριάζει. Ακολούθως, στην ομιλία του, αναφέρθηκε
στις πολιτικές των ανοιχτών συνόρων που υιοθετήθηκαν τα τελευταία χρόνια και που οδήγησαν στις
αθρόες εισροές των μεταναστών – προσφύγων στη χώρα μας διαμέσου και του νησιού μας, και
καυτηρίασε τις μετέπειτα πολιτικές που ευθύνονται για τον εγκλωβισμό των προσφύγων στο νησί
μας εδώ και μήνες, για την εξαθλίωση και ώθησή τους σε παραβατικές πράξεις.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις λύσεις που προτείνει ως βουλευτής αλλά και ως πολίτης,
επισημαίνοντας πως πλέον δεν χωρούν κομματικές αντιπαραθέσεις και πως όλοι μαζί

πρέπει να προτάξουμε το συμφέρον του τόπου. Οι προτάσεις του έτυχαν της πλήρους αποδοχής όλων των παρευρισκόμενων και περιελήφθησαν
σε σχετικό ψήφισμα που εκδόθηκε.

Τέλος, συμφωνήθηκε η άμεση έναρξη εργασιών (από τη Δευτέρα 06/06/2016) του Δήμου και της Περιφέρειας στην περιοχή του Κέντρου της Μόριας,
ώστε να προληφθούν κάποιες πιθανές ζημιές που μπορεί να προκληθούν ενόψει και της καλοκαιρινής περιόδου η οποία ξεκίνησε με υψηλές για την
εποχή θερμοκρασίες.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Μετάβαση συνεργείων, με την επίβλεψη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου, ώστε να διευθετηθεί το ζήτημα των λυμάτων του Κέντρου
τα οποία αναβλύζουν στα γύρω ελαιοκτήματα, στους χειμάρρους και στα ρέματα, ενώ ήδη αυτά έχουν προκαλέσει τη μόλυνση του υδροφόρου
ορίζοντα.

2. Αποψίλωση της γύρω περιοχής από συνεργεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε επέκταση πυρκαγιάς σε
παρακείμενα κτήματα ή και στον οικισμό, καθώς και ψεκασμός για τα κουνούπια τα οποία είναι πιθανόν να αποτελέσουν φορείς μετάδοσης
επικίνδυνων μολυσματικών ασθενειών, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους μετανάστες.
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(/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-

voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

17/07/17 - 19:11
Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-

categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

Ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπέβαλε ο βουλευτής Στ. Τάσσος.

Η Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρει: «Οι μεγάλες υλικές ζημιές και ο θάνατος μιας 43χρονης γυναίκας που
προκάλεσε ο σεισμός στη Λέσβο, αναδεικνύουν τις...

(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-

gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

17/07/17 - 19:05
Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

Ο χώρος της Υγείας δεν εξαιρείται από τη μνημονιακή επέλαση. Η υποβάθμιση του Δημόσιου συστήματος
υγείας συνεχίζεται. Η υποστελέχωση και η υποχρηματόδηση έχουν οδηγήσει πολλές δομές σε
συρρίκνωση.  Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με την πρόταση για τους νέους Οργανισμούς...

(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-

diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis)

14/07/17 - 19:16
Η δημοτική αρχή και το "διαζύγιο" με τη δημοκρατική ευαισθησία στις εξωτερικές της επαφές. Με
αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ (/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-

dimokratiki-eyaisthisia-stis)

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκέπτεται το νησί μας.

Η επίσκεψη ήταν κρυφό μυστικό αλλα καλα προετοιμασμένο απο τις αρχές του τόπου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη. 
Να θυμίσω οτι η κυβέρνηση του ευθύνεται για τον πόλεμο στη Συρία και τον τροπο διαχείρισης του
προσφυγικού (IRC...
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