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Τρί, 18/07/2017 - 15:51γεύση από το πρώτο Lesvos Food Fest "Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη
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Μέχρι σήμερα στη Λέσβο ξέραμε τη δράση ΜΚΟ (αρκετές εκ των οποίων λειτουργούν χωρίς κανένα έλεγχο).

Δυστυχώς όμως τα πράγματα είναι χειρότερα.

Μια νέα οργάνωση ανακοίνωσε την άφιξή της στη Λέσβο. Είναι η οργάνωση Danish Refugee Council από τη Δανία.  Ποια θα είναι η δράση της;

Να διαχειριστεί το Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων στη Μόρια. Το «hot spot» της Ευρώπης. Δηλαδή μια ΜΚΟ ανακοινώνει τη διαχείριση κρατικών
και ευρωπαϊκών δομών! Ποιος είναι αυτός που τους έχει παραχωρήσει τέτοια δικαιώματα;  Πως η Ελληνική Κυβέρνηση παραχωρεί κυριαρχικά της
δικαιώματα σε μια ξένη άγνωστη ΜΚΟ; Ο Δήμος Λέσβου γνωρίζει την άφιξη της συγκεκριμένης ΜΚΟ και τη δράση που θα αναλάβει;

Η ανακοίνωση της οργάνωσης που αναρτήθηκε και στο πρακτορείο Reuters αναφέρει: 
"Θα ξεκινήσουμε από τη διαχείριση του κέντρου εγγραφής  στη Μόρια της Λέσβου, όπου το χάος βασιλεύει αυτή τη στιγμή.  Οι ελληνικές αρχές είναι
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υπεύθυνες, και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί τους. Θα επικεντρωθεί επίσης στην ενίσχυση
της ικανότητας της κυβέρνησης να αναλάβει το έργο. Επιπλέον, το σχέδιο είναι να επεκταθεί  η
δράση μας και σε άλλα νησιά κατά τη διάρκεια της σε λίγους μήνες και τελικά να ανοίξει στην Αθήνα,
όπου οι περισσότεροι πρόσφυγες καταλήγουν διέρχεται, "λέει ο Rasmus Stuhr Jacobsen,
επικεφαλής  της οργάνωσης ο οποίος ήταν στη Λέσβο την περασμένη εβδομάδα για να αποκτήσετε
πρόσβαση στην κατάσταση.

Αξίζει να τονιστεί ότι σήμερα και για άγνωστους λόγους η ανακοίνωση της οργάνωσης έχει κατεβεί
από τη ιστοσελίδα τους. 
Σχετικό link: https://www.drc.dk/news/the-danish-refugee-council-is-going-to-manage-
registration-centre-at-lesbos (https://www.drc.dk/news/the-danish-refugee-council-is-going-to-manage-registration-

centre-at-lesbos)

Άλλη μια λεπτομέρεια: στην πρόσφατη συνάντηση του Δημάρχου  Λέσβου  με τον Επίτροπο κ. Alain
Scriban, υπεύθυνο ομάδας διαχείρισης προσφυγικών θεμάτων ανακοινώθηκε η μόνιμη παρουσία  Επιτρόπου στη Λέσβο που θα είναι «σύνδεσμος 
των τοπικών φορέων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή». Μήπως αυτό σημαίνει ότι η Λέσβος αποκτά τοποτηρητή;

Η όλη διαχείριση του προσφυγικού θέματος αποκτά νέες διαστάσεις πλέον. 
Πως είναι δυνατόν να μας διοικούν τελικά οι  ΜΚΟ; 
Τελικά ποιος κυβερνά αυτό το νησί;

 

 

up date διαβάστε:

«Λάθος η ανακοίνωση» λέει τώρα η ΜΚΟ που είχε φιλοδοξίες να κάνει κουμάντο στη Μόρια! (http://www.lesvosnews.net/articles/news-

categories/koinonia/lathos-i-anakoinosi-eei-tora-i-mko-poy-eihe-filodoxies-na-kanei)
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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...
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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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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...
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