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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 «Τα πράγματα παραμένουν δύσκολα»!

Το Συντονιστικό των φορέων της Λέσβου, με ανακοίνωσή του, δεν κρύβει τις επιφυλάξεις του για τις
προθέσεις της κυβέρνησης για το προσφυγικό

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 21|09|2016 15:18

Το Συντονιστικό Όργανο των φορέων, που προσκλήθηκε και συμμετείχε στο έκτακτο δημοτικό συμβούλιο της 17ης
Σεπτεμβρίου, με ανακοίνωσή του καλεί το λεσβιακό λαό σε επαγρύπνηση για να υλοποιηθούν οι αποφάσεις του έκτακτου
συμβουλίου του περασμένου Σαββάτου, χωρίς να κρύβει την επιφύλαξή του για την πρόθεση της κυβέρνησης να
λειτουργήσουν οι επιτροπές ασύλου αλλά και να προχωρήσει στις επαναπροωθήσεις. 

Το Συντονιστικό Όργανο των φορέων, που προσκλήθηκε και συμμετείχε στο έκτακτο δημοτικό συμβούλιο της 17ης
Σεπτεμβρίου, με ανακοίνωσή του καλεί το λεσβιακό λαό σε επαγρύπνηση για να υλοποιηθούν οι αποφάσεις του έκτακτου
συμβουλίου του περασμένου Σαββάτου, χωρίς να κρύβει την επιφύλαξή του για την πρόθεση της κυβέρνησης να
λειτουργήσουν οι επιτροπές ασύλου αλλά και να προχωρήσει στις επαναπροωθήσεις. Σε επτά σημεία αξιολογεί τα όσα
συζητήθηκαν στο συμβούλιο, διαπιστώνει και καταγγέλλει:

 

Διαπιστώσεις και επιφυλάξεις

1. Θεωρεί ότι υπάρχει πρόθεση από την πλευρά του κ. δημάρχου για εκτόνωση της επικίνδυνης κατάστασης που έχει
δημιουργηθεί.

2. Διαπιστώνει ότι η πολιτεία αγνοεί παντελώς και ενεργεί ερήμην των πολιτών, και ίσως και των αρχών του τόπου.

3. Εκτιμά ότι οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που έχουν και τη δική του έγκριση, είναι πολύ δύσκολο να
υλοποιηθούν και σύντομα θα βρεθούμε σε αδιέξοδο.

4. Επισημαίνει την ανεξέλεγκτη δράση των Μ.Κ.Ο. σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικό, οικονομικό κ.λπ., με ό,τι αυτό
συνεπάγεται στη «διάχυση» του προβλήματος μέσα στον κοινωνικό ιστό.

5. Καταγγέλλει τη στάση της κυβέρνησης που προσπαθεί να μεταφέρει τις ευθύνες της και την ανικανότητά της να
διαχειριστεί το πρόβλημα. Καλεί να προχωρήσει τουλάχιστον στην αποσυμφόρηση του νησιού, ισοκατανέμοντας το
προσφυγικό βάρος σε όλη την επικράτεια.

6. Εκφράζει την επιφύλαξή του για την πρόθεση της κυβέρνησης να λειτουργήσουν οι επιτροπές ασύλου και να
προχωρήσει στις επαναπροωθήσεις.

7. Δηλώνει την έντονη ανησυχία του για τις εξελίξεις που μπορεί να ξεφύγουν από κάθε έλεγχο, είτε από την πλευρά των
πολιτών είτε από την πλευρά των προσφύγων-μεταναστών.
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Οι φορείς

Ας σημειωθεί ότι οι φορείς που υπογράφουν την ανακοίνωση είναι: Επιμελητήριο Λέσβου, Οικονομικό Επιμελητήριο ΒΑ
Αιγαίου, Τεχνικό Επιμελητήριο ΒΑ Αιγαίου, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, Σύλλογος Φοροτεχνικών Λέσβου, Ιατρικός Σύλλογος
Λέσβου, Δικηγορικός Σύλλογος Λέσβου, Φαρμακευτικός Σύλλογος Λέσβου, Οδοντιατρικός Σύλλογος Λέσβου, Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών Λέσβου, Σύλλογος Συμβολαιογράφων, Εμπορικός Σύλλογος Μυτιλήνης, Εμπορικός Σύλλογος
Καλλονής, Εμπορικός Σύλλογος Πλωμαρίου, Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου, Ένωση Τουριστικών και Ναυτιλιακών Πρακτόρων
Λέσβου, Φορέας Τουρισμού Μολύβου, Φορέας Ανάπτυξης και Προβολής Ερεσού, Σύλλογος Επιχειρήσεων Τουριστικής
Ανάπτυξης Καλλονής, Φορέας Ανάπτυξης Πλωμαρίου, Σύλλογος Τουριστικής Ανάπτυξης Γέρας, Σωματείο Εστιατόρων και
Συναφών Επαγγελματιών Μολύβου, Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων - Φορέων Μολύβου - Πέτρας για την Επίλυση του
Προσφυγικού/Μεταναστευτικού Προβλήματος, Σύλλογος Ξενοδόχων Πλωμαρίου, Σύνδεσμος Ταξί Μυτιλήνης, Σύνδεσμος
Περιφερειακών Ταξί Λέσβου και Σύλλογος Εργοληπτών Νομού Λέσβου.
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