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Τετάρτη, 16/03/2016 | Πολιτική

Πραγματοποιήθηκε χθες το έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο με θέμα το μεταναστευτικό – προσφυγικό μετά από αίτημα και της παράταξης Ισχυρό
βόρειο Αιγαίο. 
Στην τοποθέτηση του ο επικεφαλής της παράταξης Νάσος Γιακαλής παρουσίασε τις θέσεις του και αναφέρθηκε στις ευθύνες που υπάρχουν σε τοπικό
επίπεδο και όχι μόνο, για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα νησιά μας που βιώνουν τις συνέπειες του μεταναστευτικού.

Ο Νάσος Γιακαλής είπε μεταξύ άλλων:

¨Τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου βρέθηκαν πραγματικά στο μάτι του κυκλώνα.
Τι κάνατε όμως όλο αυτό το διάστημα;;;; 
Στην πραγματικότητα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου απείχε από όλο αυτό το ζήτημα... αυτό που κυρίως εκφράζει την δραστηριότητα σας είναι η φράση
"λάμψατε δια της απουσίας σας".... 
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Ίσως πιστέψατε ότι αν μείνετε μακριά από το πρόβλημα τότε δεν θα έχετε πολιτικό κόστος, αλλά τα
πράγματα όπως βλέπετε εξελίχθηκαν διαφορετικά, το πρόβλημα σας ξεπέρασε και σήμερα η
κατάσταση έχει ξεφύγει τόσο πολύ που διακυβεύονται πλέον βασικά θεμελιώδη ζητήματα που έχουν
να κάνουν με το μέλλον των νησιών μας.

Σας είπα στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι μου θυμίζετε έντονα ότι διακατέχεστε από το
σύνδρομο του Τιτανικού... η ορχήστρα παίζει αλλά το πλοίο βυθίζεται... και το πλοίο στην
συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα νησιά μας... 
Τα νησιά μας που πλέον αντιμετωπίζουν τις καταστροφικές συνέπειες των ολιγωριών σας.... τις
δικές σας και όλων όσων διαχειρίστηκαν το πρόβλημα, της κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένου, που
με χαρακτηριστική ελαφρότητα αντιμετώπισαν όλο το θέμα.... 
Τι να πρωτοθυμηθώ ;;; τις δηλώσεις ότι οι μετανάστες λιάζονται.. ότι εξαφανίζονται.. ότι δεν τρέχει
τίποτα...

Τις αλλεπάλληλες επαφές της Περιφερειάρχη με διάφορους παράγοντες τόσο Έλληνες όσο και ξένους με σημαντικό ρόλο.. 
Σας θυμάμαι μετά από κάθε συνάντηση να λέτε για την ανάγκη απορρόφησης πόρων για τους μετανάστες, αλλά δεν λέγατε κουβέντα τότε για τις
επιπτώσεις στον ντόπιο πληθυσμό των νησιών, για την οικονομική καταστροφή κλάδων ολόκληρων για ότι τελικά θα συμβεί το καλοκαίρι που έρχεται..
αλλά και για την γενικότερη υποβάθμιση των νησιών μας... 
Κάποια στιγμή θα πρέπει να μας ενημερώσετε για όλες αυτές τις επαφές και ποια ήταν η στάση σας... τι λέγατε σε όλες αυτές.. δημόσια πάντως
σιωπήσατε και αυτό έχει την δική του σημασία... 
Όταν για παράδειγμα συναντούσατε τον Ιούνιο το μισό υπουργικό συμβούλιο και την και Τασία Χριστοδουλοπούλου, τον κ. Αβραμόπουλο και αμέσως
μετά η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ανακοίνωνε την μετατροπή της Λέσβου και μόνο αυτής σε ένα απέραντο hotspot, αντιδράσατε ;; είπατε τίποτα ;;; δηλώσατε κάτι
;;; Τι κάνατε ;;;

Θυμάμαι τις χωρίς νόημα τελικά επισκέψεις δεκάδων πολιτικών Ελλήνων και Ευρωπαίων...

Τις φιέστες με την επίσκεψη του Καγκελάριου της Αυστρίας Φάιμαν που μαζί με τον πρωθυπουργό ήρθαν στη Λέσβο και που τελικά ήταν
αυτός που έκλεισε πρώτος τα σύνορα.... 
Να θυμηθώ πριν από μερικές μέρες την κα Περιεφερειάρχη να συνοδεύει τον κο Καμμένο, την ίδια μέρα που βγήκε στη δημοσιότητα το περίφημο
βίντεο με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να δηλώνει σε ανοιχτή σύσκεψη στη Κω το καλοκαίρι, ότι δεν πρέπει να δεχτούν να γίνει hot spot στο νησί
τους γιατί λέει τα hot spots είναι μαγνήτης για τους μετανάστες... Να σημειώσω εδώ ότι το hot spot της Κω ακόμα δεν λειτουργεί ενώ οι ροές εκεί είναι
μηδαμινές…

Την ίδια στιγμή όμως ο κος Καμμένος και οι υπόλοιποι έστηναν εδώ στη Λέσβο τον Καρά Τεπέ και προωθούσαν με γρήγορους ρυθμούς το
hot spot της Μόριας...

Και όμως ούτε από εσάς ούτε από κανέναν άλλο υπήρξε καμία αντίδραση... 
Την ίδια στιγμή στη Λέσβο βρισκόταν σε εξέλιξη μια πασαρέλα από τις ΜΚΟ....Τον όρο πασαρέλα τον χρησιμοποίησε πρώτος ο Γιαννόπουλος από το
"χαμόγελο του παιδιού" όχι εγώ.... 
Ανεξέλεγκτες ΜΚΟ και πολλές αμφίβολης προέλευσης, έκαναν και κάνουν ότι θέλουν.. 
Κάποιες από αυτές έκαναν και κάνουν μέχρι και διασώσεις στη θάλασσα όταν γνωρίζουν όλοι πολύ καλά ότι αυτό αγγίζει τα εθνικά θέματα... και
σταματώ εδώ. 
ΜΚΟ που κάποιοι είπαν ότι θα τις συμμαζέψουν, αλλά ουσιαστικά δεν έχουν κάνει τίποτα, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει κανένα νομικό πλαίσιο που να
τις υποχρεώνει να δώσουν όλα τα στοιχεία τους... μόνο οδηγίες  και μεγάλα λόγια κανένα αποτέλεσμα... 
Και το κερασάκι στην τούρτα ήταν η δήλωση του Υπουργού Άμυνας Καμμένου ο οποίος μέσα στη τελευταία σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών είπε
ούτε λίγο ούτε πολύ ότι "απομόνωσαν ΜΚΟ που είχαν σχέση με ισλαμιστικές οργανώσεις"....

Πού έδρασαν αυτές οι ΜΚΟ;; Μήπως στη Λέσβο;; 
Και όντως απομονώθηκαν ή είναι και αυτή μια δήλωση του αέρα;;;  

Ενώ πρέπει να καταγραφεί θετικά και η άποψη του Γ.Γ. του ΚΚΕ Κουτσούμπα, που είπε στην ίδια σύσκεψη ότι "πολλές ΜΚΟ παίζουν
βρώμικα παιχνίδια"... 
Και όμως ακόμα και σήμερα πολλές ΜΚΟ συνεχίζουν ανεξέλεγκτες και κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι κάνουν... μια πραγματικά τραγική κατάσταση...
και θέλω να το πω ανοιχτά και καθαρά, πολλές από αυτές λειτούργησαν και συνεχίζουν να λειτουργούν με την ανοχή σας... την δική σας... αλλά και 
άλλων τοπικών παραγόντων και φυσικά της κυβέρνησης.

Και θέλω να σας επιστήσω την προσοχή σας... γιατί αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί... τώρα μάλιστα που θα πάρουν οι ΜΚΟ και όχι το Ελληνικό
κράτος, τα 700 εκατομμύρια Ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μεταναστευτική κρίση, φοβάμαι ότι θα γίνουν ακόμη πιο ανεξέλεγκτες.. 
Αυτά όμως δεν είναι τίποτα μπροστά σε όλα όσα συμβαίνουν στη Λέσβο με την εγκληματικότητα... τα κυκλώματα που έχουν στηθεί.. οι
πλαστογραφίες... αλλά μένω και στις καταγγελίες του προέδρου των τουριστικών πρακτόρων της Λέσβου που μίλησε για τσιλιαδόρους, για
πρακτορεία που εσκεμμένα εκμεταλλεύονται πρόσφυγες, για μια κατάσταση που θυμίζει έντονα υπόκοσμο. 
Θα μπορούσα να μιλώ για ώρες αλλά σταματώ εδώ άλλωστε είναι θέμα και της αστυνομίας να ελέγξει την κατάσταση.... 
Και έρχομαι στο θέμα της πρόσφατης ανακοίνωσης μου... διάβασα στον τύπο ότι η Περιφερειάρχης μαζί με άλλους Περιφερειάρχες, συμμετείχε σε μια
σύσκεψη με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Μουζάλα..

Σε αυτή την σύσκεψη ζητήθηκε από τον Υπουργό να δώσουν οι Περιφερειάρχες λίστες για χώρους μόνιμης εγκατάστασης μεταναστών και
μεταξύ αυτών και στα νησιά... 
Γράφτηκε και δεν διαψεύστηκε...

Ζητώ λοιπόν σήμερα από την Περιφερειάρχη να ξεκαθαρίσει την κατάσταση... 
Άποψη μου είναι ότι δεν είναι δυνατό σε κανένα νησί της Περιφέρειας μας να γίνει μόνιμη εγκατάσταση μεταναστών - προσφύγων... 
Οι λόγοι είναι εμφανείς... δεν είναι δυνατό στα ακριτικά νησιά να εγκατασταθούν μόνιμα ή μακροχρόνια μετανάστες - πρόσφυγες. 
Οι λόγοι έχουν να κάνουν με τα εθνικά μας θέματα και ζητώ αυτό να γίνει και θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου που να δεσμεύει την
Περιφερειάρχη.. 
Καμία τέτοια λίστα δεν πρέπει να δοθεί και μάλιστα πρέπει να συζητήσουμε και κάτι άλλο... 
Όπως είπα και πριν οι ΜΚΟ θα διαχειριστούν κάποια εκατομμύρια, κάποιες από αυτές έχουν ακριβώς αυτό το αντικείμενο να βρίσκουν στέγη σε

Γυναικεία Σανδάλια
Νέα Συλλογή Καλοκαίρι
2017
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αυτούς τους ταλαιπωρημένους ανθρώπους... 
Πρέπει λοιπόν, με δεδομένη την αδυναμία του κράτους, να σκεφτούμε με πιο τρόπο αυτές οι ΜΚΟ δεν θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση στα
νησιά. 
Θέλω να πω ότι σε αυτό το θέμα πρέπει να είμαστε αδιαπραγμάτευτοι..

Οι παραχωρήσεις πρέπει να έχουν και ένα όριο να μπει επιτέλους μια τελεία.. 
Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου έχουν εκπροσώπους και αυτοί πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων σε αυτή την κρίσιμη στιγμή... 
Ζητώ επίσης η περιφέρεια να μας ενημερώσει άμεσα για την δράση όλων των ΜΚΟ... 
Έμαθα ότι την αρμοδιότητα που είχατε να καταγράψετε της ΜΚΟ που κινούνται στον υγειονομικό κλάδο την εκχωρήσατε και αυτή την Γ.Γ. Αιγαίου... 
Αλλά όμως έχετε υποχρέωση να μάθετε τι γίνετε... που βρίσκεται το όλο θέμα..

Κανένας δεν ξέρει πως θα εξελιχθούν τα πράγματα.. περιμένουμε να δούμε την σύνοδο κορυφής για να καταλάβουμε αν θα προχωρήσει και η
συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. 
Από αυτό θα εξαρτηθούν πολλά... θα εξαρτηθούν για παράδειγμα οι ροές, θα δούμε αν αυτό θα έχει κάποιο τέλος ή θα περιμένουμε να δούμε στην
Ελλάδα και τα 3 εκατομμύρια πρόσφυγες που έγραφε χθες η Χουριέτ, που βρίσκονται αυτή την στιγμή στην Τουρκία και που θέλουν να περάσουν
στην Ευρώπη από την Λέσβο και την Χίο.. 
Το ΝΑΤΟ δεν το βλέπουμε διατεθειμένο να επιτελεί τον ρόλο για τον οποίο δραστηριοποιήθηκε στο Αιγαίο... αποκαλύπτεται μάλιστα ότι άλλοι ήταν
τελικά οι λόγοι της παρουσίας του, για αυτό και δεν συμφωνούμε να υπάρχουν πλοία του ΝΑΤΟ στις θάλασσες μας.... 
Και κλείνοντας ο Νάσος Γιακαλής σημείωσε: 
Το μεταναστευτικό - προσφυγικό δεν είναι ένα εύκολο ζήτημα, οι ολιγωρίες όμως όλων των υπευθύνων έκαναν το ζήτημα ακόμα μεγαλύτερο. 
Οι τρομερές επιπτώσεις στον Τουρισμό των νησιών μας δεν ήταν κάτι που προέκυψε τώρα ξαφνικά.

Η κα Κουντουρά είπε στην τηλεόραση πριν από λίγους μήνες ότι τα νησιά του βορείου Αιγαίο δεν θα έχουν πρόβλημα στον τουρισμό τους,
έτσι είπε ότι ενημερώθηκε από την περιφερειάρχη σε συνάντηση που είχαν, δεν ξέρω αν έτσι έγινε αλλά έτσι είπε τότε η Υπουργός.. 
Σήμερα με καθυστέρηση τρέχει λέει να αναπτύξει δράσεις... και μαζί της τρέχει και η Περιφέρεια... 
Τώρα όμως είναι Μάρτης και το δυσμενές κλίμα είναι πλέον δύσκολο να αναστραφεί... 
Τα νούμερα που δίνουν οι κατά τόπους φορείς είναι αποκαλυπτικά..

Τρομερές πτώσεις παντού... πραγματική καταστροφή στη Λέσβο αλλά μεγάλη πτώση στη Χίο και στη Σάμο... 
Και σε αυτό τον τομέα η ολιγωρία ήταν αξιοπρόσεκτη... αλλά με τραγικές τελικά όπως όλα δείχνουν συνέπειες.. 
Το πιο τραγικό όμως από όλα είναι ότι ακόμα και σήμερα τα νησιά της Περιφέρειας μας στερούνται ενός ξεκάθαρου διεκδικητικού πλαισίου για τις
επιπτώσεις του μεταναστευτικού. 
Δυστυχώς εξαιτίας της ολιγωρίας αλλά και της απουσίας οποιασδήποτε αντίδρασης, για να μην πούμε ανοχής και ευμενούς αποδοχής, στα
τετελεσμένα που σας ανακοίνωναν, η κατάσταση τείνει να γίνει μη αναστρέψιμη... λυπάμαι πολύ..... 
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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...
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(/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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