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Τετάρτη, 21/09/2016 | Πολιτική

«Παλιά φρούτα σε τέτοιες δραστηριότητες» είναι οι πρωτοστάτες των επεισοδίων στη Λέσβο, κάποιοι από τους οποίους έχουν εντοπιστεί από τις
έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. που είναι σε εξέλιξη, είπε ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη Ν.Τόσκας Στο Κόκκινο και τη Φυλή των Φίλων του
Κ.Αρβανίτη.

 

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επιβεβαίωσε όσα είπε νωρίτερα Στο Κόκκινο ο δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός για άτομα του «δημοκρατικού
τόξου» που συμπλέουν με τους χρυσαυγίτες το τελευταίο διάστημα. «Σωστά μίλησε για συμμαχίες, κάποιοι προώθησαν και πυροδότησαν τα
επεισόδια, δεν μπορεί δυνάμεις που αυτοαποκαλούνται δημοκρατικές να πυροδοτούν καταστάσεις, να ρίχνουν λάδι στη φωτιά, να έρχονται σαν
"ουρά" ακροδεξιών κύκλων». 
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Ο κ.Τόσκας τόνισε ότι δεν ασκήθηκε βία, απλώς η αστυνομία κινήθηκε προκειμένου να αποτρέψει
την μαζική κίνηση προσφύγων προς την πόλη, για να αποφευχθούν συγκρούσεις και ζημιές,
«σωστά δεν επεπτράπη», όπως υπογράμμισε. 

Στήριξε επίσης την συνολική απόδοση των ανθρώπων της ΕΛ.ΑΣ., καθώς όπως είπε «δεν είναι
εύκολη δουλειά, οι αστυνομικοί είναι πειθαρχημένοι, κάνουν αυτό που διατάσσονται, όπου όχι
υπάρχει πειθαρχικός έλεγχος». 

Υπάρχει άμεση ανάγκη αποσυμπίεσης 

Η κατάσταση είναι ήρεμη στη Λέσβο και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για να επανέλθουν
πλήρως οι ομαλές συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται στο νησί,
είπε ο κ.Τόσκας. Την ίδια ώρα, ωστόσο, υπάρχει πάντα η ανάγκη αποσυμπίεσης στο πρόβλημα του
νησιού, από τον μεγάλο πληθυσμό των προσφύγων, ενώ πρέπει να γίνει και ο απολογισμός του τι
έγινε. 

Περιγράφοντας τα επεισόδια στη Μόρια ανέφερε ότι η σύγκρουση έγινε μεταξύ Αφγανών και Αφρικανών, η ένταση κλιμακώθηκε και κάηκαν συνολικά
120 σκηνές. Οι οικογένειες, οι φιλήσυχοι άνθρωποι έφυγαν στα χωράφια. Τελικά, επανήλθαν από χτες και είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια
ομαλοποίησης. 

Οι άνθρωποι αυτοί έχουν χάσει τον στόχο και την ελπίδα τους για την μετάβαση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αυτό συμβάλλει στη δημιουργία
έντασης, ενώ παράλληλα είναι απομονωμένοι στο νησί και άλλα νησιά για αρκετό διάστημα, κάτι που επίσης πυροδοτεί τις καταστάσεις. «Δεν μπορώ
να πω ότι δεν ήταν μέσα στους υπολογισμούς μας, παίρνουμε μέτρα», είπε ο κ.Τόσκας. 

Τόνισε ωστόσο ότι πρόκειται για ένα «τεράστιο, παγκόσμιο πρόβλημα. Χρειάζονται μέτρα από τη διεθνή κοινότητα, που δεν μπορεί να κρύβεται πίσω
από το δάχτυλό της, δεν μπορούν χώρες της ΕΕ και της Ευρώπης να μην δέχονται την μετεγκατάσταση προσφύγων, να μιλάνε και να δίνουν οδηγίες
αυτοί που δεν έχουν πάρει ούτε έναν άνθρωπο, όπως οι χώρες του Βίζεγκραντ και άλλες, που πρωτοστατούν στις ακραίες δηλώσεις, αυτοί
καθυστερούν το πρόγραμμα μετεγκατάστασης σε όλη την Ευρώπη».
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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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