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Πέμπτη, 03/03/2016 | Πολιτική

Δήλωση του Νάσου Γιακαλή, επικεφαλής της παράταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ισχυρό Βόρειο Αιγαίο :

"Η κατάσταση με το μεταναστευτικό – προσφυγικό ζήτημα έχει πλέον ξεφύγει. 
Καθημερινά βρισκόμαστε μπροστά σε νέα δεδομένα, ενδεικτικό του γεγονότος ότι δεν υπήρξε και δεν υπάρχει ούτε και τώρα, μια κεντρική ρεαλιστική
πολιτική διαχείρισης ενός πράγματι μεγάλου προβλήματος. 
Την Τετάρτη ο Υπουργός Μεταναστευτικής πολιτικής κος Μουζάλας ανακοίνωσε μιλώντας στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης
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Ν.Γιακαλής: εθνική θέση η μη εγκατάσταση προσφύγων στις ακρτικές περιοχές
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Δήμων Ελλάδας ότι η σημερινή κατάσταση θα κρατήσει για τα επόμενα δύο με τρία χρόνια, εκτιμώντας ότι οι μετανάστες – πρόσφυγες θα
παραμείνουν στην Ελλάδα για το εν λόγω χρονικό διάστημα.

Ταυτόχρονα όπως λένε τα δημοσιεύματα, ζήτησε από τους περιφερειάρχες λίστα με χώρους μόνιμης εγκατάστασης προσφύγων-μεταναστών ιδίως
στις περιφέρειες που βρίσκονται στο δρόμο τους, μεταξύ αυτών το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο. 
Δεν γνωρίζω τι απάντησαν οι Περιφερειάρχες αλλά θέλω να κάνω ξεκάθαρη πλέον την θέση μου σε ότι αφορά μια τέτοια προοπτική. 
Πιστεύω ότι πρόκειται για μια λανθασμένη ενέργεια.

Η μη εγκατάσταση μεταναστών στα νησιά και σε οποιαδήποτε ακριτική περιοχή θα έπρεπε να είναι εθνική θέση της χώρας μας και μάλιστα
αδιαπραγμάτευτη.

Καλώ τους τοπικούς αρμόδιους που διαχειρίζονται αυτή την κρίσιμη περίοδο τις τύχες των νησιών μας να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να
υπερασπιστούν τα συμφέροντα μας. 
Καλώ την Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου να μη δώσει καμία λίστα σε κανέναν που να προσδιορίζει χώρους μόνιμης εγκατάστασης μεταναστών. 
Την καλώ να καλέσει άμεσα Περιφερειακό Συμβούλιο με την φυσική παρουσία όλων των Περιφερειακών συμβούλων για να συζητήσουμε διεξοδικά το
θέμα. 
Θέλω να δηλώσω δημόσια ότι δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε όσους πίσω από κλειστές πόρτες παίρνουν σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον τον
νησιών μας και αντιδημοκρατικά στη συνέχεια προσπαθούν να μας τις επιβάλουν,  ανακοινώνοντας τετελεσμένα γεγονότα. 
Προφανώς η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Η διαφαινόμενη οικονομική καταστροφή του τουριστικού κλάδου των νησιών μας και ο
επακόλουθος οικονομικός μαρασμός δεν μας επιτρέπει πλέον να παριστάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. 
Οι ευθύνες όσων έχουν υποχρέωση να υπερασπίζονται, με την ψήφο που τους έδωσαν οι  πολίτες, τα συμφέροντα των νησιών είναι μεγάλες.Τα
μεγάλα λόγια κάπου εδώ τελειώνουν." 
 

 

-------------------------------------------

Lesvosnews.net  Η προσφυγική κρίση, την οποία πρώτη βίωσε η Λέσβος, και τώρα βιώνει όλη η Ελλάδα όπως φαίνεται θα έχει συνέχεια. Δεν είναι
θέμα ούτε ημερών ούτε μηνών. Το λυπηρό είναι ότι ενώ  μετά από τόσους μήνες στη Λέσβο μάθαμε να ζούμε με τη νέα κατάσταση, δεν έχει υπάρξει
ακόμη ένας κεντρικός σχεδιασμός σε επίπεδο Περιφέρειας. Η Περιφέρεια είναι αναγκαίο να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη διαχείριση και την
άμβλυνση των επιπτώσεων.

Ασφαλώς και η αλληλεγγύη απέναντι στους πρόσφυγες είναι η πρώτη προτεραιότητα. Όμως το θέμα πλέον πρέπει να εξεταστεί και με βάση τη
συνολική εικόνα που έχουμε σε όλη την Ελλάδα.

Η γεωγραφική θέση της Λέσβου δεν αλλάζει:  Είναι και θα είναι πύλη εισόδου προσφύγων και μεταναστών. Το αν θα είναι και κέντρο εγκατάστασης
προσφύγων αυτό πρέπει να εξεταστεί με την δέουσα προσοχή και σε αυτό το θέμα η Περιφέρεια πρέπει να ξεκινήσει το διάλογο με όλους τους φορείς
των νησιών. Δεν μπορούμε να δεχθούμε τετελέσμενα γεγονότα για άλλη μια φορά.
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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...
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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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