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Κυριακή, 11/10/2015 | Editorial

Κι όμως η Λέσβος έχει Υπουργό Εξωτερικών… Οι επαφές του Δημάρχου Λέσβου το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν δώσει μια άλλη διάσταση στο
ρόλο του... "Υπουργός Εξωτερικών" ο Σπύρος Γαληνός.  Συναντήσεις με πρωθυπουργούς, πρέσβεις, βουλευτές ξένων κοινοβουλίων , εκπροσώπους
της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.  Ακόμη επιστολές – παρεμβάσεις σε όργανα της Ε.Ε. και συνεντεύξεις σε ξένα Μ.Μ.Ε., παρουσίαση
ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης. 

Οι ενέργειες του Δημάρχου Λέσβου δείχνουν να έχουν αποτέλεσμα. Το πρώτο αποτέλεσμα είναι ότι
έχει γίνει από όλους κατανοητό ότι το πρόβλημα δεν αφορά αποκλειστικά τη Λέσβο. Είναι ένα
τεράστιο ευρωπαϊκό ζήτημα που απαιτεί σχεδιασμό και λύσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Το
δεύτερο που πέτυχε είναι η χρηματοδότηση δράσεων για την υποδοχή και διαχείριση των
προσφύγων.  Το τρίτο αποτέλεσμα είναι να αναγνωριστεί η προσφορά της Λέσβου στους
πρόσφυγες , «πρωτεύουσα της αλληλεγγύης»  μας αποκαλούν  και δεν έχουν άδικο. 

Ασφαλώς υπάρχει και το θέμα των επιπτώσεων στον Τουρισμό. Εδώ χρειάζεται επιπλέον δράση για
να εξηγήσουμε στους  tour operators  όσα συμβαίνουν και να διαφημίσουμε αποτελεσματικά τη
Λέσβο κάνοντας τις σωστές κινήσεις.  Αν η Λέσβος ευτύχησε να έχει Δήμαρχο το Σπύρο Γαληνό…
Δεν ήταν τόσο τυχερή με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού κ. Νίκο  Κατρακάζο.  Ο Σαμιώτης
Αντιπεριφερειάρχης  όχι μόνο δεν ζει μόνιμα στη Λέσβο (όπως απαιτεί ο Καλλικράτης) αλλά μάλλον
προωθεί τα συμφέροντα της  Σάμου. Διαθέτοντας ο ίδιος τουριστικό πρακτορείο στη Σάμο προκαλεί
πολλά αρνητικά σχόλια από τους επαγγελματίες του τουρισμού στη Λέσβο. Η αδιαφορία της
Περιφέρειας, σχετικά με τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής της Λέσβου, πριν μερικές ημέρες

προκάλεσε την οργισμένη ανακοίνωση της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου. Τα νούμερα με τις αφίξεις τσάρτερ για τον προηγούμενο μήνα δημιουργούν
εύλογες ανησυχίες. Χρειάζεται άμεση δράση πριν να είναι αργά.... 
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Όπως λειτουργεί ο Αντιπεριφερειάρχης μάλλον λειτουργεί και μια ομάδα συμπολιτών μας (μαζί και ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου)  που μέχρι τώρα
λέει "όχι" σε οποιαδήποτε προσπάθεια για να δημιουργηθεί δεύτερο κέντρο καταγραφής προσφύγων στο Βόρειο τα τμήμα του νησιού μας. Άρνηση και
ξανά άρνηση.  Δυστυχώς όταν θα καταλάβουν ότι η άρνηση διαρκείας είναι χειρότερη από τη συναίνεση θα είναι αργά. Όταν και πάλι θα βλέπουν στα
χωριά τους πρόσφυγες να κοιμούνται παντού και όχι σε ένα οργανωμένο κέντρο ας μην φωνάζουν…
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Νίκος Κομνηνάκη Τσαΐρης
Η πρόταση των κατοίκων της περιοχής Πέτρας-Μήθυμνας είναι να γίνει ένα κέντρο πρώτης υποδοχής κοντά στα σημεία που βγαίνουν οι
περισσότεροι μετανάστες-πρόσφυγες και εν συνεχεία να προωθούνται οργανωμένα στα κέντρα καταγραφής,που πρέπει να βρίσκονται
κοντά στην πόλη της Μυτιλήνης,ούτως ώστε όσοι κταγράφονται να παραλαμβάνουν και εισιτήριο για άμεση επιβίβαση στα πλοία που θα
πρέπει να πραγματοποιούν καθημερινά δρομολόγια για Πειραιά.
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«Ακροδεξιοί» αγρότες στη Λέσβο ή πολιτική αλητεία ΣΥΡΙΖΑ ; (/articles/news-categories/editorial/akrodexioi-
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Το χθεσινό μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο στη Λέσβο , μετά από καιρό, μάλλον φόβισε τα στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ στη Λέσβο.

 
Ακολουθώντας τη γραμμή που χάραξε ο...
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Με άθλια προπαγάνδα ο ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου προσπαθεί να πείσει τους αγρότες (/articles/news-
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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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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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