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 «Εθισμένη στην απραξία και στις ιδεοληψίες της»

Και η Ν.Ε. του ΠΑΣΟΚ Λέσβου καταγγέλλει την πολιτική της κυβέρνησης για το προσφυγικό στη Λέσβο
και όχι μόνο
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Ευθύνες αποδίδει και η νέα Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Λέσβου στην κυβέρνηση, στην πρώτη της ανακοίνωση επί εποχής Παναγιώτη
Χριστόφα στη γραμματεία της, για το αδιέξοδο στη διαχείριση του ζητήματος των προσφύγων και μεταναστών, που το
τελευταίο διάστημα στο νησί εμφανίζεται ιδιαίτερα οξυμένο και επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών,
δίνοντας και λαβή σε κύκλους ακροδεξιών και άλλων σκοτεινών κέντρων.

 
Ευθύνες αποδίδει και η νέα Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Λέσβου στην κυβέρνηση, στην πρώτη της ανακοίνωση επί εποχής Παναγιώτη
Χριστόφα στη γραμματεία της, για το αδιέξοδο στη διαχείριση του ζητήματος των προσφύγων και μεταναστών, που το
τελευταίο διάστημα στο νησί εμφανίζεται ιδιαίτερα οξυμένο και επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών,
δίνοντας και λαβή σε κύκλους ακροδεξιών και άλλων σκοτεινών κέντρων.

«Η Λέσβος ζει υπό την απειλή των γεωπολιτικών εξελίξεων, αφού κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα επαναληφθούν
ανά πάσα στιγμή οι περσινές ροές προσφύγων και μεταναστών, κατάσταση που καταδίκασε τον τουρισμό του νησιού
μας», σημειώνει μεταξύ άλλων. Ακόμη, χαρακτηρίζει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ «εθισμένη στην απραξία, στην
προχειρότητα και στις ιδεοληψίες της», διότι «αφενός δεν μπόρεσε να εξειδικεύσει προς όφελος της χειμαζόμενης
λεσβιακής οικονομίας τους οικονομικούς ευρωπαϊκούς πόρους, που νέμονται ανεξέλεγκτα οι λογής λογής Μ.Κ.Ο.,
αφετέρου δεν αξιοποίησε την “κουτσή στραβή” συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. - Τουρκίας για επιστροφή των ατόμων εκείνων που
δεν έχουν την ιδιότητα του πρόσφυγα».

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι υπάρχουν πόροι που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για ουσιαστική βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης των μεταναστών στα κέντρα και καυτηριάζει το γεγονός πως η Λέσβος φιλοξενεί σήμερα το 10% του
συνόλου των εγκλωβισμένων προσφύγων-μεταναστών στην Ελλάδα.

 

Προτάσεις

Καταλήγοντας, τα μέλη της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Λέσβου προτείνουν: «Να αδειάσει τώρα αμέσως η Λέσβος από τους
εγκλωβισμένους πρόσφυγες - μετανάστες, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται εδώ από τον περασμένο Απρίλιο και να
υλοποιηθούν οι σχετικές αρμόδιες “εξαγγελίες”. Αλλά και η Λέσβος, όπως τα άλλα παραμεθόρια νησιά του Αιγαίου, να
χαρακτηρίζονται αποκλειστικά ως τόποι υποδοχής και ολιγόχρονης παραμονής, μέχρι να συντελεστούν δηλαδή οι
προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής. Οι δε αιτήσεις ασύλου που θα υποβάλλονται κάλλιστα θα μπορούν να
διαχειρίζονται ηλεκτρονικά σε οποιοδήποτε μέρος της ηπειρωτικής χώρας κι αν μεταφερθούν, ενώ τα υφιστάμενα κέντρα
(Μόρια - Καρά Τεπέ) θα πρέπει να ελαφρυνθούν, ώστε ανά πάσα στιγμή, διαθέτοντας το απαιτούμενο προσωπικό και τις
υποδομές, να έχουν τη δυνατότητα διαχείρισης τυχόν αυξημένων ροών και άλλων απρόβλεπτων καταστάσεων, για να μην
επιβαρύνεται η ομαλή ζωή του νησιού».

Η ανακοίνωση της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ καταλήγει με κάλεσμα στην κυβέρνηση, τα κόμματα και στην τοπική κοινωνία
«να αντιληφθούν ότι στο προσφυγικό-μεταναστευτικό δεν χωρούν ούτε μικροπολιτικές ούτε τοπικιστικές λογικές. Το
εθνικό συμφέρον επιβάλλει να αντιμετωπιστεί συντεταγμένα από όλους, αλλιώς θα λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις».
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«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

jim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …

Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …

Μεταμορφώθηκε η πλαζ Τσαμάκια! [VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

fuage — Ομως με 1€ εισιτηριο(οπως φημολογειται),ακουσον ακουσον ΚΑΙ
στους δημοτες Λεσβου,θα κανει ο κ.Δημαρχος …

55.447 Τούρκοι τουρίστες στο βόρειο Αιγαίο - EmprosNet.gr
1 comment • 6 μέρες πριν•

Βογιατζής Βασίλης — επειδή δυστυχώς κάποια πράγματα φαίνονται μεγάλα
αλλά δεν είναι, θα επισημάνω τούτο..7236 αφίξεις με μια …
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