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Τρί, 18/07/2017 - 12:06Μετά 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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Σάββατο, 05/09/2015 | Editorial

Συσκέψεις γίνονται, υπουργοί έρχονται , το πρόβλημα παραμένει. Το προσφυγικό ζήτημα στη Μυτιλήνη  παραμένει καθημερινά στην επικαιρότητα.
 Και κάθε μέρα όλα γίνονται χειρότερα καθώς αυξάνονται οι ροές προσφύγων.  Τα επεισόδια της Παρασκευής , η εκκένωση του λιμανιού  για μερικές
ώρες, η κόντρα Δημάρχου με τον Εισαγγελέα Μυτιλήνης και η καταγγελία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ότι ποτέ δεν στάλθηκε κινητή
υγειονομική μονάδα στη Μυτιλήνη αποδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο ότι δεν υπάρχει κανένα συντονισμός!

Σχεδιασμοί μόνο στα χαρτιά και συσκέψεις.  Με βάση τις προβλέψεις τον Οκτώβριο θα έχουμε διπλάσιες προσφυγικές ροές.  Οι αυτονόητες λύσεις
είναι γνωστές αλλά μάλλον ή δεν θέλουν να τις εφαρμόσουν ή είναι ανίκανοι να τις εφαρμόσουν:  επιτάχυνση διαδικασιών καταγραφής, λειτουργία
χώρων υποδοχής – καταγραφής και σε άλλα σημεία του νησιού, καθημερινά δρομολόγια πλοίων για τη μεταφορά των προσφύγων, δυνατότητα
καταγραφής και μέσα στο πλοίο σε περιπτώσεις μεγάλων προσφυγικών ροών.
Μαζί με αυτά είναι και η απορρόφηση των Ευρωπαϊκών κονδυλίων για τους πρόσφυγες που μάλλον αγνόησε η απελθούσα Κυβέρνηση.
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Αυτό που έχει προκαλέσει εντύπωση είναι η «πρωτοβουλία» από τον Ιατρικό Σύλλογο Μυτιλήνης,
το Φαρμακευτικό Σύλλογο,  το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο και τον Εμπορικό Σύλλογο
Μυτιλήνης.  Μια «πρωτοβουλία» γεμάτη κινδυνολογία και καταγγελία. Από ουσία όμως μηδέν….
Αλήθεια τι έκανε ο Ιατρικό Σύλλογος Μυτιλήνης για τους πρόσφυγες ; Ας πάρουν για παράδειγμα το
τι κάνουν οι συνάδελφοί τους στην Αθήνα! Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος που είναι; Καμία βοήθεια.
 Για τον Εμπορικό Σύλλογο Μυτιλήνης τι να πει κανείς… καθημερινές δηλώσεις μελών του Δ.Σ. που
φλερτάρουν με την ακροδεξιά.
Ασφαλώς και οι μεγάλες ροές δημιουργούν πρόβλημα σχετικά την καθαριότητα αλλά όχι και να
φθάσουμε στο άλλο άκρο και να λέμε ότι θα κολλήσουμε ασθένειες από τους πρόσφυγες.
 
Καλό θα είναι να μην ξεχνάμε και τα χρήματα που έρχονται στη Μυτιλήνη από τους πρόσφυγες.
 Δεκάδες επαγγελματίες δουλεύουν (και καλά κάνουν εφόσον δεν εκμεταλλεύονται τους πρόσφυγες)
, ναυτιλιακές εταιρείες έχουν καθημερινά γεμάτα πλοία.  Επίσης και το Λιμενικό Ταμείο εισπράττει
χρήματα από κάθε ακτοπλοϊκό εισιτήριο. (Θα μπορούμε να είχε φροντίσει να υπάρχουν
περισσότερες τουαλέτες στο λιμάνι της Μυτιλήνης) .

Σε τελική ανάλυση το θέμα είναι αν υπάρχει διάθεση από την Πολιτεία να λυθεί το θέμα που έχει δημιουργηθεί. Να δεχτούμε ότι βρέθηκαν όλοι
απροετοίμαστοι. Όμως τώρα πλέον ξέρουν. Το ζητούμενο είναι η άμεση εφαρμογή λύσεων.  Σε διαφορετική περίπτωση σημαίνει ότι υπηρετούν άλλες
σκοπιμότητες… 
 

    
34

Like

3 Comments Sort by 

Konstantinos Maiakis · Works at Plaza Buick GMC
Ε μιστερ Γρεγ εάν τα είχες ΕΣΥ στο μαγαζί σου θα τα έδινες τσάμπα δλδ ; ΕΣΥ πρέπει να είσαι απο άλλη φυλή , ψεύτο κουλτουριάρη της
φραπέδιας .

Like · Reply · 1 · Sep 5, 2015 2:26pm

Dimitris Giannellis · Works at ΓΕΣ
Ουστ βρομιάρηδες !!!!!'
Like · Reply · Sep 5, 2015 10:58am

Greg Kavarnos · Clinical Psychologist at Medicins Sans Frontiers
Συμφωνώ! Έξω οι Ελληνάρες ψεύδο-πατριώτες και μάγκες του κώλου! Ουστ βρομιάρηδες!

Like · Reply · 2 · Sep 5, 2015 1:10pm

Katzanou Mary · Works at Αγιογραφος Κατζανου Μαιρη
Ειμαστε με τα καλα μας; δεν εχετε δει τι συμβαινει στην Μυτιληνη. 
Χιλιαδες προσφυγες μηδενικες συνθηκες υγιεινης και λετε οτι δεν θα προκυψουν ασθενειες;  
Δεκα τονοι ανθρωπινων περιττωματων στην πολη και μιλατε απλα για περισσοτερες τουαλετες;  
Οσο για τα κερδη, να σας θυμισω οτι αυτοι οι ανθρωποι ΔΕΝ ειναι τουριστες, μονο οι ναυτιλιακες κερδιζουν απο την ολη κατασταση 

Δεν υπαρχει μονο αριστερα και δεξια, το ολο θεμα ειναι περα και πανω απο πολιτικες
Like · Reply · Sep 5, 2015 10:09am

Greg Kavarnos · Clinical Psychologist at Medicins Sans Frontiers
Δεν έχεις ιδέα. Ξέρεις τι 'κονόμα έχουν κάνει τα μαγαζιά με υπνόσακους και σκηνές; Τα φαστ-φουντάδικα, φούρνοι κτλ... κοντά στο
λιμάνι και στην προκυμαία; Τα μπακάλικα κτλ...; Τα μαγαζιά με φτηνά ρούχα; Οι εταιρείες τηλεπικοινωνίας; κα... 

Και πως λύνεται το πρόβλημα με τις ακαθαρσίες εάν όχι με περισσότερες τουαλέτες δηλαδή;;; 

Έχεις δίκαιο όμως σε ένα πράγμα: και βέβαια θα προκύψουν ασθένειες εάν δεν ενεργοποιηθεί ο Ιατρικός Σύλλογος, και
προπαντός η ΓΓ Πολιτικής Προστασίας, και εάν δεν μπούνε εκτατοί υπάλληλοι καθαριότητας. Αλλά όχι επειδή τυχαίνει να είναι οι
άνθρωποι πρόσφυγες διότι και 10.000 Ελληνάρες να μολάρεις μέσα στους δρόμους της πόλης, άστεγοι και χωρίς καμία
υποστήριξη, το ίδιο πρόβλημα θα δημιουργηθεί.

Like · Reply · 2 · Sep 5, 2015 1:24pm · Edited

John Tassopoulos · Caesar at Roman Empire
Greg Kavarnos Πάρε και κανέναν σπίτι σου φίλε...
Like · Reply · Sep 5, 2015 11:16pm
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30/01/16 - 08:06
«Ακροδεξιοί» αγρότες στη Λέσβο ή πολιτική αλητεία ΣΥΡΙΖΑ ; (/articles/news-categories/editorial/akrodexioi-

agrotes-sti-lesvo-i-politiki-aliteia-syriza)

Το χθεσινό μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο στη Λέσβο , μετά από καιρό, μάλλον φόβισε τα στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ στη Λέσβο.

 
Ακολουθώντας τη γραμμή που χάραξε ο...

(/articles/news-categories/editorial/me-athlia-
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23/01/16 - 10:37
Με άθλια προπαγάνδα ο ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου προσπαθεί να πείσει τους αγρότες (/articles/news-

categories/editorial/me-athlia-propaganda-o-syriza-lesvoy-prospathei-na-peisei-toys)

Εδώ και μερικές ημέρες είναι σε εξέλιξη μια άθλια προσπάθεια προπαγάνδας από τοπικά στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ στη Λέσβο. Προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τα μέτρα φορολογικής εξόντωσης των αγροτών
έχουν επιστρατεύσει καταστάσεις με 50-100 αγρότες του νησιού που λαμβάνουν υψηλές επιδοτήσεις.
Μάλιστά σ...
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Φυσιολογικό.... οι πρόσφυγες πνίγονται (/articles/news-categories/editorial/fysiologiko-i-prosfyges-pnigontai)

 

Πριν από μήνες η άφιξη 50-100 προσφύγων στη Λέσβο ήταν είδηση. Μετά έγιναν χιλιάδες και καθημερινό
φαινόμενο. Έπαψε να είναι είδηση. Μετά ήρθαν τα ναυάγια. Το πρώτο ναυάγιο με νεκρούς ήταν είδηση.
Να θυμηθώ το χαμό που έγινε με το θάνατο του μικρού Αϊλάντ. Τώρα πια όμως έχουμε συνηθίσει...
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