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Παρασκευή, 27/11/2015 | Κοινωνία

ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΛΕΣΒΟΥ

Απόφαση Δ.Σ. για το μεταναστευτικό 

Τους τελευταίους μήνες με την μεγάλη αύξηση των μεταναστευτικών ροών στη Λέσβο, ως γιατροί -
εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα υγείας, βιώνουμε πρωτοφανείς εμπειρίες. Μας έχει συγκλονίσει
το δράμα των μεταναστών και των προσφύγων, που στην προσπάθεια τους να ξεφύγουν από την
φρίκη του πολέμου και την φτώχεια που ακολουθεί, περνάνε με κίνδυνο της ζωής τους τα νερά του
Αιγαίου. Ερχόμαστε σε επικοινωνία και άμεση επαφή με ανθρώπους που έχασαν την πατρίδα τους
και το σπίτι τους, που διαλύθηκαν οι οικογένειες τους και αυτό μας επηρεάζει. Θέλουμε να
καταθέσουμε τις σκέψεις μας για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.

Η ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού στη διαχείριση της μεταναστευτικής - προσφυγικής κρίσης 
είναι ολοφάνερη, όπως και η πρόθεση της κυβέρνησης να εναποθέσει την ευθύνη στους εθελοντές
και τις λεγόμενες Μ.Κ.Ο. Στη Λέσβο επιχειρούν - εκτός των άμισθων εθελοντών - δεκάδες Μ.Κ.Ο.
χωρίς επαρκή συντονισμό και με ανύπαρκτο δημόσιο έλεγχο. Κάθε Μ.Κ.Ο. αποφασίζει πέρα και έξω
από κάθε σχεδιασμό, τι έργο και σε ποια περιοχή θα προσφέρει και  το ωράριο εργασίας των μελών
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της. Έτσι παρά την πληθώρα των εθελοντών και των προσφορών, υπάρχουν ώρες και περιοχές, που οι μετανάστες μένουν αβοήθητοι και χωρίς
επαρκή περίθαλψη.

Στον τομέα της διάσωσης και της περίθαλψης, επιχειρούν μέλη Μ.Κ.Ο. που είναι άγνωστο αν διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση, αν είναι
διασώστες ή γιατροί και αν έχουν ειδικότητα σχετική με το έργο που επιτελούν. Ελάχιστοι γιατροί των Μ.Κ.Ο. έχουν πιστοποιηθεί και έχουν πάρει την
σχετική άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο Λέσβου. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των διαφορετικών οργανώσεων, για την κατοχύρωση ρόλων και την
διαχείριση της βοήθειας που καταφθάνει στο νησί από προσφορές, οδηγεί σε πλημμελή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και εκφυλιστικά
φαινόμενα.

Στον τομέα της σίτισης και της στέγασης των μεταναστών δεν έχει δοθεί αξιόπιστη λύση. Η σίτιση των μεταναστών στηρίζεται ακόμα και τώρα στις
προσφορές των εθελοντών. Η στέγαση σε ακατάλληλες σκηνές μέσα στους ελαιώνες, οδήγησε στις άθλιες εικόνες των πρώτων βροχών του Οκτώβρη.
Αν δεν δοθεί άμεσα λύση στο ζήτημα της στέγασης, θα ξαναζήσουμε τα ίδια και χειρότερα. Τον χειμώνα θα αυξηθεί θεαματικά η νοσηρότητα των
αστέγων μεταναστών, κάτι που θα πιέσει ακόμα περισσότερο το δημόσιο σύστημα υγείας στη Λέσβο.

Στο μεταναστευτικό θα έπρεπε να δώσει λύση η ενεργητική παρέμβαση του κεντρικού και τοπικού κράτους με γνώμονα την αξιοπρεπή κάλυψη των
αναγκών σίτισης, στέγασης, περίθαλψης και άμεσης μετακίνησης των μεταναστών. Δεν μπορεί να λυθεί με επεμβάσεις των δυνάμεων κρατικής
καταστολής, εναντίον των μεταναστών. Ούτε μπορεί να αφήνεται στην τύχη του, κάτι που οδηγεί στην ανάπτυξη φαινομένων στυγνής εκμετάλλευσης
και μαυραγοριτισμού.

Όμως και εδώ επιλέγεται από την κυβέρνηση η λογική της ευθυγράμμισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστικών
δυνάμεων του πλανήτη. Που από την μια μεριά κλιμακώνουν τους πολέμους και τις επεμβάσεις στην Μέση Ανατολή και από την άλλη ορθώνουν
φράχτες και απαγορεύσεις στους πρόσφυγες που παράγει η πολιτική τους. Τα «hot spot» στα νησιά του Αιγαίου, θα είναι στρατόπεδα συγκέντρωσης
και διαλογής μεταναστών. Αυτή η πολιτική είναι που χρηματοδοτεί τα φασιστικά μορφώματα όπως το ΙSIS (ισλαμικό κράτος) στην Μέση Ανατολή και
ενισχύει πολιτικά την τρομοκρατία και το φασισμό στην Ευρώπη.

Καλούμε τα σωματεία και τους τοπικούς φορείς να συντονίσουμε τον αγώνα μας και να απαιτήσουμε:

Αξιοπρεπείς συνθήκες σίτισης, στέγασης, περίθαλψης και μετακίνησης των προσφύγων – μεταναστών, με ευθύνη του κράτους. Να βρεθούν χώροι,
ώστε να στεγαστούν όλοι οι πρόσφυγες σε αξιοπρεπείς συνθήκες φιλοξενίας. Να εξασφαλιστεί η σίτισή τους και η άμεση μετακίνησή τους στην
ηπειρωτική Ελλάδα και στις χώρες προορισμού τους. Να υπάρξει δημόσιος έλεγχος και συντονισμός στην λειτουργία των Μ.Κ.Ο. Πάταξη των
φαινομένων εκμετάλλευσης των μεταναστών.

Να εξασφαλιστούν ασφαλή περάσματα στα σύνορα, για την διέλευση των προσφύγων – μεταναστών. Να γκρεμιστεί ο φράχτης του Έβρου. Λέμε όχι
στην ανύψωση φρακτών στα σύνορα της Ευρώπης και στη δημιουργία «hot spot» στα νησιά του Αιγαίου. Να καταργηθεί η συνθήκη Δουβλίνο ΙΙ.
Ταξιδιωτικά έγγραφα και νομιμοποίηση των μεταναστών. Καμιά συμμετοχή της χώρας μας στις επεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ
στην περιοχή. Να σταματήσουν οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και οι πόλεμοι.

Στηρίζουμε την λειτουργία της Ελληνικής Μονάδας Επείγουσας  Ιατρικής Συκαμιάς, που στήθηκε από εθελοντές γιατρούς από όλη την Ελλάδα. Ζητάμε
να στηριχθεί οικονομικά, αποκλειστικά από το κράτος.

Καλούμε σύσκεψη σωματείων και φορέων στα γραφεία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ικτίνου 2), την Τετάρτη 2
Δεκεμβρίου στις 6:30μμ, για οργάνωση κινητοποίησης για το μεταναστευτικό, μέσα στον Δεκέμβρη.

Μυτιλήνη, 26 Νοεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος                                           Ο Γραμματέας

Στρατής Παυλής                                  Νίκος Χρυσαφίδης

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Τετ, 02/12/2015 - 18:30
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Διακοπή υδροδότησης σε 4 περιοχές (/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes)

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι τη Δευτέρα 17/07/2017 από ώρα 22:00 μµ έως την Τρίτη 18/07/2017  ώρα
07:00 πµ θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές των Αλυφαντών, Αγίου Νεκταρίου, Λακέρδας και
στο Γαϊδαρανήφορο λόγω ελέγχου του δικτύου.
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• ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, 5.00 – 10.00 ΜΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ
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Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.

Στο ιστολόγιο  "Κάτω από τον Πλάτανο" (http://vatera.gr/platanos/?p=17877) διαβάζουμε: 

 

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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