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Τοποθέτηση για το προσφυγικό στο Π.Σ 15/3/16

Μαρία Νικολάρα

Π.Σ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ- ΓΟΝΙΜΗ ΓΡΑΜΜΗ

 

Συζητάμε ξανά σήμερα για το προσφυγικό – μεταναστευτικό.

Οι εικόνες ντροπής για την Ε.Ε απ την Ειδομένη, ή απ τον Πειραιά δεν μπορούν να ξεπλυθούν από καμιά βροχή. Κι ενώ όλοι αποδέχονται πια, ότι το
πρόβλημα δεν είναι Ελληνικό αλλά Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, η Ευρώπη ξενοφοβική ταμπουρώνεται , στήνει τείχη και καταπατά τις βασικές ιδρυτικές
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της αρχές, καθώς και θεμελιώδεις αξίες και θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξή της.

Ένα τεράστιο πρόβλημα - δημιούργημα  των ιμπεριαλιστικών πόλεμων, των εμφύλιων  και της
αστάθειας στην περιοχή , σπρώχνει στην προσφυγιά  εκατομμύρια ανθρώπους.. Και τώρα
παγιδευμένοι στην Ελλάδα απ τα παιχνίδια στην πλάτη τους και στην πλάτη μας. Την ίδια ώρα που
η Ελλάδα,  υλοποιούσε τις αποφάσεις με βάση τις συμφωνίες της Ε.Ε. αναφορικά με την
ταυτοποίηση των προσφύγων, τα hot spot και τις προσωρινές δομές φιλοξενίας, ο βαλκανικός
δρόμος έκλεινε μετά από απαράδεκτες μονομερείς ενέργειες κρατών.

Ποια είναι η κατάσταση στα νησιά μας? Τι έχει αλλάξει από πέρυσι?  Ήδη, απ τον αμήχανο αρχικά
κρατικό μηχανισμό, και με τη συνδρομή των Δήμων, ιδιαίτερα στη Λέσβο, έχουν δημιουργηθεί
χιλιάδες θέσεις προσωρινής φιλοξενίας με ανθρώπινες συνθήκες, ενώ συντονισμένα πια γίνεται η
μεταφορά , η καταγραφή και η αναχώρηση ,έστω και με ελεγχόμενη ροή. Οι εικόνες των
περιφερόμενων ανθρώπων στο επαρχιακό δίκτυο και τις πόλεις, έχει εκλείψει. Και πρέπει να
σταθούμε ιδιαίτερα στο ΤΕΡΑΣΤΙΟ κύμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης ή ανεκτικότητας, από
χιλιάδες εθελοντές συμπολίτες μας σε όλα τα νησιά  , που εκτός των άλλων, στέλνουν ηχηρό

μήνυμα ενάντια στο ρατσισμό και τη ξενοφοβία.

Και στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουν στηθεί ή στήνονται καθημερινά χώροι αξιοπρεπούς παραμονής, υπάρχει ενεργοποίηση του υγειονομικού
μηχανισμού, ξεκινούν εμβολιασμοί των παιδιών, παίρνονται μέτρα για την καταπολέμηση του μαυραγοριτισμού εις βάρος των προσφύγων με τη
διατίμηση σε διάφορα είδη , ενεργοποιούνται οι Περιφέρειες και οι Δήμοι σ όλη τη χώρα και το κύμα αλληλεγγύης φουντώνει παντού  απ το πλεόνασμα
της ψυχής των ανθρώπων και παρά απ το υστέρημα των δυνατοτήτων τους

          Τι έκανε όμως η Περιφέρεια Β.Αιγαίου ? Αναγκαστική και περιορισμένη ενεργοποίηση ,σε θέματα ήσσονος σημασίας και μικρής έκτασης ,
μπόλικες φωτογραφίες , φιέστες για 2 ασθενοφόρα και η αναγγελία  δημιουργίας στη Μυτιλήνη κέντρου ασυνόδευτων παιδιών και ενηλίκων , κάτι για
το οποίο 6 μήνες μετά, έγινε σήμερα μια αόριστη αναφορά.

Δεν είχε μήπως αρμοδιότητα για την οργάνωση-αναδιάταξη- ενεργοποίηση- κινητοποίηση του του μηχανισμού της, προκειμένου να συμβάλει ενεργά
στην αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος που αντιμετώπιζαν και αντιμετωπίζουν τα νησιά μας, οι πρόσφυγες και ο ντόπιος πληθυσμός; Δεν είχε
αρμοδιότητα για την ενεργοποίηση και τον συντονισμό των ΟΤΑ Α’ βαθμού των νησιών μας; Ή μήπως δεν είχε αρμοδιότητα να πάρει πρωτοβουλίες
για την ενεργοποίηση των όποιων δυνατοτήτων ή κονδυλίων για τον καθαρισμό των ακτών και της θάλασσας? Γιατί δεν αξιοποίησε μέρος των 7
εκ.ευρώ από την επιπλέον χρηματοδότηση λόγω προσφυγικού που δόθηκαν το 2015 από το Υπ.Οικονομίας μέσω του Π.Δ.Ε

Και γιατί αντίθετα είδαμε την ουσιαστική συμβολή του Δήμου Λέσβου στην αντιμετώπιση της κατάστασης ,ή τις παρεμβάσεις των άλλων Δήμων .Γιατί
το τελευταίο διάστημα βλέπουμε σε άλλες περιοχές να μπαίνουν μπροστά οι περιφερειακές αρχές, και οι Δήμοι (Στ. Ελλάδα, Μακεδονία,Περ. Αττικής);

Στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου για το προσφυγικό, αλλά και του Δεκεμβρίου για τη Στρατηγική για τον τουρισμό  κατέθεσα μια σειρά προτάσεις
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων και την διαχείριση του ζητήματος με πρωτοβουλίες που θα μπορούσε να πάρει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

. Είναι στα πρακτικά και μπορείτε να τις αναζητήσετε .Τι έγινε απ όλα αυτά? αν κάποιες από αυτές τις προτάσεις βρίσκουν σύμφωνη την Περ.
Αρχή γιατί δεν τις αξιοποιεί? Γιατί απ τον Οκτώβρη ή και νωρίτερα δεν προτάθηκε η σύσταση διακομματικής γνωμοδοτικής επιτροπής,
που έρχεται σήμερα και την καλωσορίζουμε?

          Στην συζήτηση μπήκαν ανησυχίες, προβληματισμοί, αγωνίες. Κάποιες είναι υγιείς και άλλες φοβικές .Και σήμερα εδώ αλλά και τις
προηγούμενες μέρες είδαμε ερωτήσεις ή δημοσιεύματα που δεν διστάζουν να κάνουν αναφορές σε θέματα υγείας ή να κάνουν νύξεις για εθνικά
θέματα και να εγείρουν ζητήματα χωρίς κάποια βάση, από έμπειρους πολιτικούς και αυτοδιοικητικούς της Λέσβου, κυρίως για λόγους πολιτικού
εντυπωσιασμού ,που μόνο τα συμφέροντα των νησιών μας δεν προστατεύουν.

          Το θέμα δεν προσφέρετε για μικροπολιτική. Δεν μπορούμε να παίζουμε με την έγερση εθνικιστικών αντανακλαστικών με αφορμή την πολιτική
της Τουρκίας ή την παρουσία του ΝΑΤΟ. Μπορούμε όμως να μην διαπραγματευόμαστε την εθνική μας κυριαρχία να είμαστε σταθερά προσηλωμένοι
στις Εθνικές μας θέσεις που λένε ότι δεν διεκδικούμε και δεν θα δεχθούμε διεκδικήσεις ενάντια στο Διεθνές Δίκαιο.

Οι ξενοφοβικές ρατσιστικές και φασιστικές κραυγές στην Ευρώπη θα απομονωθούν μόνο με την ενίσχυση των φωνών που απαντούν και δρουν θετικά
απέναντι στο πρόβλημα. Γι αυτό και είναι πολιτικά σωστή η θέση της κυβέρνησης που στηρίζει και ενισχύει το αλληλέγγυο κίνημα. Και είναι ένας από
τους καθοδηγητικούς ρόλους που μπορεί και πρέπει να παίξει και η Π.Β.Αιγαίου απομονώνοντας τέτοιες φωνές στα μέρη μας.

          Για τον τουρισμό. Είναι ανάγκη εδώ και χρόνια να επαναπροσδιορίσουμε το τουριστικό προϊόν στα νησιά μας ,να μην είναι μόνιμα
εκτεθειμένος σε αστάθμητους παράγοντες και να μην στηριζόμαστε μόνο σε τουριστικές εκθέσεις μαζικού τουρισμού, από τις οποίες μάλιστα εξάγεται
η ανάγκη ενίσχυσης του εναλλακτικού τουρισμού. Έχω ήδη αναφερθεί πολλές φορές και έχω καταθέσει απ τον Οκτώβρη προτάσεις για την
αντιμετώπιση της φετινής κρίσης στο χώρο. Δεν μπορούμε με αφορμή το προσφυγικό ,να κρύβουμε το πρόβλημα κάτω απ το χαλί, ενισχύοντας
μάλιστα ξενοφοβικές και ρατσιστικές απόψεις .

          Για τις ΜΚΟ. Πολλά λέγονται πολλά γράφονται, υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση  στην πιστοποίηση και στον έλεγχο της δουλειάς τους. Σίγουρα
υπάρχουν ΜΚΟ που δρουν πραγματικά για την ανακούφιση και άλλες για ίδιο όφελος και η Κυβέρνηση μαζί με την αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει τον
έλεγχο και τον σχεδιασμό. Πρέπει ταυτόχρονα να προστατευτεί από αβάσιμες επιθέσεις ο ρόλος και η υπόσταση όλων των υγειών οργανώσεων αλλά
και των αλληλέγγυων φορέων που σήκωσαν τεράστιο βάρος στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.

 Ας γίνουμε χρήσιμοι Όλοι. Μαζί και οι ‘’ μόνιμα ανησυχούντες’’ φορείς , που αντί να περιφέρουν τις ανησυχίες τους και να σκορπούν φοβίες, μπορούν
να αναζητήσουν στήριξη από αντίστοιχους φορείς στην Ευρώπη και σ’ όλο τον κόσμο .Να στείλουν μήνυμα ενάντια στα κλειστά σύνορα.

 Η ίδια η κοινωνία, με την αλληλέγγυα στάση της μας έχει ξεπεράσει και μας κάνει καθημερινά περήφανους που είμαστε Έλληνες.

Μπορούμε κι εμείς απ το Β. Αιγαίο της αλληλεγγύης , με κάλεσμα του Π.Σ να ενώσουμε τη φωνή μας με τις φωνές όλων αυτών που θα
διαδηλώσουν σε όλη την Ελλάδα , σ όλη την Ευρώπη  και στα νησιά μας , τις επόμενες μέρες ενάντια στα κλειστά σύνορα .Μπορούμε
επίσης, με ψήφισμά μας, να ανταποκριθούμε στην πρόσφατη έκκληση οργανισμών του ΟΗΕ και ανθρωπιστικών οργανώσεων , που
παροτρύνουν τον κόσμο να ενώσει τη φωνή του με τη δική τους για να τερματιστεί η κρίση και οι συνέπειές της στη Συρία.

Είναι η ώρα των πράξεων.
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(/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...

(/articles/news-categories/politiki/eysima-sto-dimarho-

lesvoy-apo-ton-presvi-ton-inomenon-politeion)

14/07/17 - 12:25
Εύσημα στο Δήμαρχο Λέσβου από τον Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
(/articles/news-categories/politiki/eysima-sto-dimarho-lesvoy-apo-ton-presvi-ton-inomenon-politeion)

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, συναντήθηκε σήμερα το πρωί στο γραφείο του με τον Πρέσβη
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, κ. Goeffrey Pyatt.

Ο Δήμαρχος, αφού καλωσόρισε τον κ. Pyatt στο νησί μας του εξέθεσε τα ζητήματα που αφορούν τη
Λέσβο, ανέλυσε όλο το φάσμα των...

(/articles/news-categories/politiki/vradines-ptiseis-exi-

toyrkikon-mahitikon-pano-apo-lesvo)

13/07/17 - 15:08
Βραδινές πτήσεις έξι τουρκικών μαχητικών πάνω από Λέσβο (/articles/news-categories/politiki/vradines-

ptiseis-exi-toyrkikon-mahitikon-pano-apo-lesvo)

Έξι τουρκικά μαχητικά εμφανίστηκαν χθες το βράδυ στην περιοχή πάνω από την Λέσβο και την Λήμνο.

 
Σύμφωνα με το Militaire.gr, οι Τούρκοι εντοπίστηκαν άμεσα από τα ελληνικά ραντάρ.
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