
Τρί, 18/07/2017 - 10:40Επιστολή για τη συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη: Να επιστραφούν τα χρήματα Το τριήμερο πανηγύρι στου Προφήτη Ηλία στην Αγιάσο Εγκατάσταση υψηλών ταχυτήτων INTERNET στους Τουριστικούς 

 (/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg) 

Τρίτη, 06/09/2016 | Κοινωνία

                
ΛΕΣΒΟΣ News Πολιτική

(/articles/news-
Κοινωνία

(/articles/news-
Οικονομία

(/articles/news-
Αθλητικά

(/articles/news-
Πολιτισμός

(/articles/news-
Αστυνομικό Ρεπορτάζ

(/articles/news-
Εκπαίδευση
(/articles/news-

Εργασία
(/articles/news-Αγροτικά - Αλιεία

(/articles/news-
Περιβάλλον
(/articles/news-

Τουρισμός
(/articles/news-

Υγεία
(/articles/new

Ναυτιλιακά - Μεταφορές
(/articles/news-categories/naytiliaka-

Βιβλίο (/articles/news-

categories/lesviako-vivlio)

Μουσείο Σίγρι - Γεωπάρκο
(/articles/news-categories/moyseio-

Απόγνωση σε Μόρια και Καρά Τεπέ. Επιστολή-κραυγή αγωνίας από τη "Συνύπαρξη"

http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/epistoli-gia-ti-synaylia-tis-eleonoras-zoyganeli-sti-mytilini-na
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/triimero-panigyri-stoy-profiti-ilia-stin-agiaso
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos/egkatastasi-ypsilon-tahytiton-internet-stoys-toyristikoys
http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C_G0agrttWZD4A4zoxgK-mZNg6q74jkqx5IvEtAXAjbcBEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAc6rnN4DyAEDqQKet2vB01ezPqgDAcgDyQSqBPwBT9AUc8m7F8Z70yz0g2GdZitAbKdAFKJ5njS1woreQkBq7JcplOglwCAYXcv8eDSm8XxgzEibgkbte6_MHS24guCd_5it60_i621e45zBmTqPyrlaNKz96DhlkG2XMPSTqe87naFFok_rwJhOpILnEm0IwGo64ZnrqmLBmYtUhXlHCaHZTA3pBOnEKJSHoUsEp35uSjEFU3JroxfhlMBhpxcvEYvQrrd6EXQ-1Qrdi7OsLHdZ0WfwxdFuU9IsNsW8kq4gRWw0qsMaNHkq0nlxfKUurchvaIU_f29hYokLoNz64w3aPEb-0iEfc2uGIJDaZvMbBSYZrRt7HJl_kAYBoAYDgAea1OMhiAcBkAcCqAemvhvYBwHSCAQIABACsQnMykSVcV_Kl9gTAg&num=1&cid=CAMSeQClSFh3yP2CLYm7-kmK_48236dIx1o_uwZHeSAyNm7i6ILCzJ6hIhXjXd0fME7qYK5Ik1Olh1F0YBGF_NRRAGTjHvZNcIVBJMXD1xVt9z70QoRcJP1UztWE3igGpr0AwGisCmselaveiXfqP3UL0-llygJWSA93m9k&sig=AOD64_0WoTczmAM1KDS046mpPvZrFvmHDw&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.homee.gr
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CKtnRgrttWd-VB-nSxgL7k4aYB-qu-I5KseSLxLQFwI23ARABIPb8_B5grYKAgKAMoAHOq5zeA8gBA6kCnrdrwdNXsz6oAwHIA8kEqgT8AU_QC6TxcFu-iRvPVY2XImlsFv1iStte5Xui_BK7uWqZ3R7IeH6BBo-3C7QCuf1UWfhTJ45bxKG9vZTbwjZ_bzDPeL5oKR49wjANZ2cZvrEAZs-o4XccpXT7di1pxv0FdoBqXHMDnZSUBDvTNFOFKwoOfZVI-cqsBhAozoUzsjGDprLXvjgYwdMHlsqU8OR-_Pqb1A0j005q-ZXqoxK9LyjiE7QUVrg5S0PezGL7cnTwhhr2GyQAae1NkvISWjCtXqGwpSl45VGM6sVj0G8b1cpgba8a8UaPOr_LEbYXigspdOz5KgDRj5zSJij5iAQj6wx1aXQl-v34k6GlAZAGAaAGA4AHmtTjIYgHAZAHAqgHpr4b2AcB0ggECAAQArEJzMpElXFfypfYEwI&num=1&cid=CAMSeQClSFh3cXdBDlIoxVRAnDs7r8wOCCH9Z4BXN2Dt9qe6CrgPN9mSjsc09LOS6t23IXBHNxw_XoiNIVl-i21XOJtIGWKXJHIC5F14cYgLuEGMujLrLYElha_XPEYC9mN-3Lr4jDp8ygjgwEJPwn_gFcnCaovldTDqzHo&sig=AOD64_3V9R62zBK3XbUfPSMVgLgy3OK8ig&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.homee.gr
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/oikonomia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/athlitika
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ekpaideysi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ergasia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/agrotika-alieia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/perivallon
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/naytiliaka-metafores
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/lesviako-vivlio
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/moyseio-sigri


ΠΡΟΣ: 1.  Αν . Υπουργό Μετανάστευσης  κ. Μουζάλα –Αθήνα-

            2. Αν. Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Βίτσα (συντονιστή κυβερνητικού

                οργάνου για το προσφυγικό)

 

ΚΟΙΝ:  Βουλευτές Νομού Λέσβου

 

 

Κύριοι ,

Το Δ.Σ.  και τα μέλη της «Συνύπαρξης» στην τελευταία τακτική συνάντησή τους συζήτησαν διεξοδικά
την εξέλιξη του προσφυγικού στην Λέσβο και κατέληξαν στις διαπιστώσεις:

1. Η σημερινή κατάσταση είναι οριακή. Τα κέντρα της Μόριας και του Καράτεπε είναι υπερπλήρη.
Ακόμη και οι  διάδρομοι στην Μόρια έχουν καταληφθεί από σκηνές! Το κατεστραμμένο  εδώ και μήνες τμήμα του κέντρου, δυστυχώς δεν έχει
επισκευαστεί. Καθημερινό πια φαινόμενο οι εντάσεις. Η παραμικρή αύξηση των αφίξεων είναι βέβαιο πως θα οδηγήσει σε καταστάσεις εκτός
ελέγχου. Οι παρεμβάσεις των ΜΑΤ  στο παρελθόν δεν έλυναν, απλά επέτειναν το πρόβλημα.

2. Οι διαδικασίες Ασύλου βραδυπορούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι πρόσφυγες που μεταβαίνουν στην Αθήνα για δευτεροβάθμια εξέταση,
επιστρέφουν οικειοθελώς στην Λέσβο, διαπιστώνοντας ότι  για την αναμονή του αιτήματος τους είναι προτιμότερο  να βρίσκονται στο νησί , παρά
στο χάος της Αθήνας.

3. Η αβεβαιότητα, ο συνωστισμός και η ένδεια γεννούν τις προϋποθέσεις παραβατικότητας και έντασης τόσο μεταξύ των προσφύγων , όσο και με τις
τοπικές κοινωνίες,  «Στην Λέσβο της Αλληλεγγύης» εμφανίζονται φαινόμενα άρνησης αποδοχής δομών ακόμη και για τα ανήλικα – ασυνόδευτα
παιδιά.

4. Στο Κέντρο (ΚΕΠΥ) της Μόριας εξακολουθούν σήμερα να «φυλάσσονται» απομονωμένα  σε ειδικούς χώρους περίπου 140 ασυνόδευτα παιδιά.
Δυστυχώς καμιά προετοιμασία  δεν έχει προχωρήσει για την δομή φιλοξενίας 40 εξ αυτών στην Αγιάσο , όπως είχε ανακοινωθεί πριν μήνες.  Οι
πραγματικότητες αυτές είναι γνωστές στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα.  Ωστόσο κανένα βήμα δεν βλέπουμε να γίνεται για την ορθολογική
αντιμετώπισή τους.

5. Απαιτείται  άμεσα  η λήψη μέτρων στο κέντρο της Μόριας, όπως :     Η άμεση ενίσχυση του προσωπικού του ΚΕΠΥ Μόριας - Η χρήση του
κέντρου Μόριας πρέπει να περιοριστεί  αποκλειστικά ως   χώρος  υποδοχής και όχι ως καταυλισμός μακρόχρονης  διαμονής. Δηλαδή μετά την
πάροδο 25 ημερών απ την αίτηση παροχής ασύλου και ανεξάρτητα απ την έγκριση ή απόρριψη της σε πρώτο βαθμό, οι αιτούντες πρέπει να
μεταφέρονται για τις περαιτέρω διαδικασίες στην ηπειρωτική χώρα. Το ίδιο ασφαλώς πρέπει να τηρείται και για τα άλλα νησιά του Αν. Αιγαίου . Τα
ΚΕΠΥ των παραμεθόριων νησιών θα πρέπει να είναι ικανά ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο αύξησης των προσφυγικών –
μεταναστευτικών ροών, τόσο ως προς το προσωπικό, όσο και στις διαθέσιμες υποδομές.

Σας καλούμε  για όλα τα παραπάνω  να λάβετε άμεσες αποφάσεις, κυρίως  δε  να προχωρήσετε στην άμεση εφαρμογή τους. Οι κατά καιρούς
καθησυχαστικές δηλώσεις είναι χωρίς αντίκρισμα.  Όταν μάλιστα δεν συνοδεύονται από πρόοδο, προκαλούν δικαιολογημένη οργή, καθώς τα
προβλήματα συνεχίζονται και εντείνονται.   



Η «Συνύπαρξη» έως σήμερα άσκησε  εποικοδομητική κριτική, καταθέτοντας υλοποιήσιμες προτάσεις προς όλες τις Κυβερνήσεις που κατά καιρούς
διαχειρίστηκαν  το μεταναστευτικό. Έχει χαιρετίσει κάθε θετική απόφαση και αντιστέκεται σθεναρά στις όποιες ξενοφοβικές ή ρατσιστικές
συμπεριφορές εμφανίζονται στον τόπο μας. Όμως  η προσπάθειά μας αποδυναμώνεται απ την χαλαρότητα, την αναβλητικότητα, την ασυνέπεια και τις
ανεπάρκειες των  αρμόδιων κυβερνητικών οργάνων.

Απευθύνουμε έκκληση : Κάντε κάτι τώρα για την Λέσβο και τα άλλα πληττόμενα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.   Προχωρήστε επιτέλους σε αναλογική
και υποχρεωτική κατανομή των προσφύγων σε όλη την επικράτεια, με τρόπο αξιοπρεπή για τους πρόσφυγες και φιλική προς τις τοπικές κοινωνίες.
Καμία πλέον χρονοτριβή δεν χωρεί. Άλλωστε  η κοινή λογική και η αίσθηση του δίκαιου με τίποτε δεν σας  επιτρέπει να εφησυχάζετε, γνωρίζοντας ότι
σε τρία μόνο νησιά ( Λέσβος, Χίος, Σάμος) φιλοξενείται σήμερα περισσότερο απ το 20% των ευρισκόμενων στη χώρα εγκλωβισμένων μεταναστών –
προσφύγων.  Μην επιτρέψετε να εξαντληθούν τα αποθέματα αλληλεγγύης, ανοχής και υπομονής της κοινωνίας, που με μεγάλο κόπο εξακολουθούμε
να υπερασπιζόμαστε.

 

Με  τιμή

Ο Πρόεδρος              Η Γραμματέας

Στρατής Πόθας        Χριστίνα Χατζηδάκη
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(/articles/news-categories/koinonia/diakopi-

ydrodotisis-se-4-periohes)

17/07/17 - 17:18
Διακοπή υδροδότησης σε 4 περιοχές (/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes)

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι τη Δευτέρα 17/07/2017 από ώρα 22:00 μµ έως την Τρίτη 18/07/2017  ώρα
07:00 πµ θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές των Αλυφαντών, Αγίου Νεκταρίου, Λακέρδας και
στο Γαϊδαρανήφορο λόγω ελέγχου του δικτύου.
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(/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-

aimodosia-sta-loytra)

17/07/17 - 16:58
Εθελοντική Αιμοδοσία στα Λουτρά (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra)

• ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, 5.00 – 10.00 ΜΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ

 
...

(/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

16/07/17 - 21:31
Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.

Στο ιστολόγιο  "Κάτω από τον Πλάτανο" (http://vatera.gr/platanos/?p=17877) διαβάζουμε: 
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