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Τρί, 18/07/2017 - 12:12Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη Απλήρωτες για μήνες οι καθαρίστριες των Κέντρων Υγείας Λέσβου Επιστολή για τη συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη: Να επιστραφούν τα χρήματα
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Τρίτη, 08/09/2015 | Πολιτική

Εκτός τόπου και χρόνου η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου για τους πρόσφυγες. Ρίχνουν ευθύνες σε όλους και… μάλλον έχουν ξεχάσει ότι
ήταν 8 μήνες Κυβέρνηση. Η ανακοίνωσή τους θα μείνει στην πολιτική ιστορία της Λέσβου ! ! ! Παράδειγμα πολιτικής υποκρισίας και
ανευθυνότητας! Ανακοίνωση που κάνει τα κάτω πάνω, το μαύρο άσπρο!  Και δίνουν και υποσχέσεις για μετά τις εκλογές.... Το γραφείο
τύπου ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου δεν λέει τίποτα για την υπηρεσιακή Κυβέρνηση που όπως όλα δείχνουν θα δώσει λύση στο πρόβλημα.

 
Αναλυτικά: 
 
Η ΝΔ σπατάλησε πολύτιμους πόρους σε άχρηστα κέντρα κράτησης,  σε φράκτες που απλά μετέφεραν τις ροές προσφύγων από τον Έβρο στα νησιά
και τώρα χρεώνει στο ΣΥΡΙΖΑ και στην επτάμηνη διακυβέρνηση του την παντελή έλλειψη υποδομών και την κατάσταση στο νησί.
 
 
Είχαμε επισημάνει από τότε που ήμασταν στην αξιωματική αντιπολίτευση, πως οι επιλογές των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στο ζήτημα των
προσφυγικών ροών, επικέντρωσαν όλα αυτά τα χρόνια στις πολιτικές της καταστολής,  πολιτικές που παραβίαζαν στοιχειώδεις κανόνες του
ευρωπαϊκού δικαίου, πολιτικές για τις οποίες η χώρα μας έχει επανειλημμένα καταδικαστεί στα ευρωπαϊκά δικαστήρια με χιλιάδες ευρώ πρόστιμα.
Στη λογική αυτή έγινε ο φράκτης του Έβρου, που κόστισε στον δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό 5 εκατομμύρια ευρώ , ο οποίος μετέφερε χωρίς να
ανακόψει τις προσφυγικές ροές στα νησιά και ιδιαίτερα στη Λέσβο. Στην ίδια λογική ξοδεύτηκαν 7 εκατομμύρια ευρώ, κάτω από αδιαφανείς διαδικασίες
 για να γίνει το κέντρο κράτησης στη Μόρια, που τώρα αποδεικνύεται εντελώς ανεπαρκές για να καλύψει την ολιγοήμερη παραμονή των προσφύγων,
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αφού κατασκευάστηκε ως φυλακή  σε μια λογική πολύμηνης κράτησης λίγων και όχι ολιγοήμερης
υποδοχής πολλών.
Η πραγματική ανάγκη για κέντρο πρώτης υποδοχής με ανθρώπινες συνθήκες, παρά τις υποσχέσεις
της ΝΔ στην ΕΕ για 3.500 θέσεις υποδοχής μέχρι το τέλος του 2014, δεν υλοποιήθηκε ποτέ παρά
την κατασπατάληση των αντίστοιχων πόρων.
 
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛΛ κλήθηκε να διαχειριστεί το ζήτημα σε περίοδο έντασης των
πολεμικών συγκρούσεων στη Συρία και αλματώδους αύξησης των προσφυγικών ροών στην
Ευρώπη, κυρίως προσφύγων πολέμου από τη Συρία. Το επιχείρημα ότι η αύξηση των ροών,
οφείλεται στην αλλαγή πολιτικής από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πέρα για πέρα έωλο. Το ίδιο ζήτημα υπάρχει
στην Ιταλία του Ρέντζι, στην Αυστρία, στην Ουγγαρία του ακροδεξιού Όρμπαν, ακόμα και στην ίδια
την Γερμανία.
 
Εμείς δεν ισχυριζόμαστε πως όλα αντιμετωπίστηκαν και λύθηκαν. Κάθε άλλο. Χωρίς πόρους, σε
ασφυκτικές δημοσιονομικές συνθήκες με ένα κρατικό μηχανισμό σε πλήρη αδράνεια, αν όχι εχθρικό

και με μόνο σύμμαχο το Δήμο Λέσβου, τους εθελοντές, την τοπική κοινωνία και τους απλούς εργαζόμενους στην αστυνομία και στο λιμενικό,
προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε με σχετική επάρκεια ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα που τις τελευταίες μέρες έγινε ακόμα  δυσκολότερο λόγω των
χιλιάδων αφίξεων.
 
Μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση που στελέχη της ΝΔ όπως ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Ζαμτράκης, αλλά και η Περιφερειάρχης Βορείου
Αιγαίου κ. Χριστιάνα Καλογήρου, που κατέχουν σημαντικές θέσεις στη δημόσια διοίκηση απ’ τις οποίες όφειλαν να συμβάλλουν σε λύσεις, λειτουργούν
ως κακέκτυπη φτηνή συνδικαλιστική αντιπολίτευση για μικροκομματικούς λόγους., χωρίς να προσφέρουν στην υπόθεση ούτε τα στοιχειώδη.
 
Η καλλιέργεια του μίσους με αφορμή την παρουσία των προσφύγων στο νησί μας, δεν βοηθά κανένα. Αντίθετα πιστεύουμε πως η κατάσταση που
υπάρχει ανάγκασε στοιχειωδώς τους κυρίαρχους κύκλους της ΕΕ  να αναθεωρήσουν πολιτικές, όπως τις συνθήκες του Δουβλίνου, που αποδείχνονται
αναποτελεσματικές τώρα που οι ροές των προσφύγων έχουν πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
 
Μετά τις εκλογές η νέα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αξιοποιώντας όσους πόρους μπορεί απ’ την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία και με τη τοπική
κοινωνία θα φτιάξει κέντρα πρώτης υποδοχής στα νησιά, που καλύπτουν στοιχειώδεις ανθρώπινες ανάγκες  των προσφύγων στην ολιγοήμερη
παραμονή τους και θα διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των νησιών.
Το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου
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ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου
Θα περίμενε κανείς ειδικά από σας που έχετε δείξει πως αποφεύγετε τους εντυπωσιασμούς και γενικά μένετε στην ουσία, μια επί της
ουσίας κριτική στην ανακοίνωσή μας. Δυστυχώς δεν αποφύγατε να απαντήσετε με στερεότυπα που αναπαράγονται από τα κυρίαρζα
ΜΜΕ, χωρίς να μας πείτε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει όλη την ευθύνη για την κατάσταση. Όταν η ΝΔ σκόρπισε 7 ολόκληρα εκατομμύρια στη Μόρια
σε μπετά και φράκτες (με μεγάλο κέρδος για τον εργολάβο), όταν δεν άφησε ούτε μία (1) θέση πρώτης ολιγοήμερης υποδοχής, παρά μόνο
θέσεις μακροχρόνιας κράτησης, ότι ο φράκτης του Έβρου άλλαξε τις ροές,όλα αυτά δεν φταίνες;... See More
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Βασίλης Βαλαβάνης · Works at ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΕΛ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
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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...
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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...

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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