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Ετοιμάζουν κινητοποίηση

Ως «απόλυτο χάος» περιέγραψε ο Κώστας Σορόπος, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης, τη νύχτα
που ξημέρωνε Παρασκευή. «Δεν ξέραμε πού να πάμε. Πηγαίναμε από το ένα μέρος στο άλλο χωρίς κάποιο σχέδιο, χωρίς να
ξέρουμε πού χρειάζεται ο κόσμος βοήθεια», πρόσθεσε μιλώντας στο «Ε».

Στο μεταξύ, έχουν ήδη απολυθεί εδώ και μία εβδομάδα οι συμβασιούχοι που είχαν προσληφθεί μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ και ήταν
σε εγρήγορση 12 άτομα της απογευματινής και βραδινής βάρδιας.

«Ετοιμαζόμαστε για κινητοποιήσεις, δεν μπορούμε να αφήνουμε άλλο έτσι και εκτός ελέγχου την κατάσταση. Καταρχάς, θα
ζητήσουμε την ασφάλεια των πληρωμάτων μας. Να βγαίνουν έξω τα περιστατικά και να τα αντιμετωπίζουμε, δεν
μπορούμε συνεχώς να θέτουμε τη ζωή μας σε κίνδυνο», κατέληξε ο κ. Σορόπος.

Ειλικρινά, πάντως, με τέτοιο ρυθμό που πετάγονταν οι φωτιές, συγκεκριμένο αριθμό προσωπικού και τεράστιο αριθμό
«φιλοξενουμένων» υπέρ των δυνατοτήτων και της χωρητικότητας της Μόριας, ίσως δεν έχει νόημα να επιρρίπτει κανείς
ευθύνες στην Αστυνομία -λες και θα μπορούσε να προβλέψει όλα αυτά που συνέβησαν. Η ευθύνη είναι πρώτα και κύρια
της πολιτείας.

Αν.Παζ.

 

Φυλούσαν το «Άσυλο»

Μέσα στον πανικό της πυρκαγιάς, με τον κόσμο να πηγαινοέρχεται χωρίς να ξέρει πού πηγαίνει κι αν πρέπει να
επιστρέψει ή αν πρέπει να μείνει στη Μόρια για να προλάβει τα υπάρχοντά του πριν γίνουν στάχτες, άνδρες της
Αστυνομίας φυλούσαν για πολλές ώρες τα γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου.

Αν και σημειώθηκαν κάποιες φθορές σε κοντέινερ, η αστυνομία δεν ανέφερε κάποια ζημιά στις εγκαταστάσεις τής εν
λόγω υπηρεσίας. Παρ’ όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι και οι υπάλληλοι που δουλεύουν εκεί, οι Έλληνες αλλά και οι
Ευρωπαίοι που έχουν σταλεί για βοήθεια, δεν θα ζητήσουν να αποχωρήσουν μετά τα εν λόγω επεισόδια.

Και η καταγραφή για άλλη μια φορά θα πάει πίσω.

Αν.Παζ.

 

Κι έτσι… μπήκαμε στη Μόρια

Όταν τρέχει κανείς για την είδηση και το ρεπορτάζ, πολλές φορές τα γεγονότα περνούν από μπροστά του και δεν μπορεί
να τα κατανοήσει. Πέρα όμως από τα καμένα και τον τραγικό θάνατο, για πρώτη φορά μετά τη συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και
Τουρκίας κατορθώσαμε οι δημοσιογράφοι να μπούμε στα «άδυτα» της Μόριας.

Τα αποκαΐδια, τα σκουπίδια ολούθε, οι στάχτες δεν ήταν τίποτα μπροστά σε αυτό που είδαμε να ορθώνεται. Κουτιά
κολλητά το ένα στο άλλο και σκηνές που στοιβάζουν πολλούς ανθρώπους, κυριολεκτικά παστωμένους. Συνθήκες που
δεν έχουν καμία σχέση με τον φέρελπι τίτλο «Κέντρο Πρώτης Υποδοχής». Αν αυτές οι εικόνες δεν ντροπιάζουν την
κυβέρνηση που μετατρέπει τη Λέσβο μέρα με τη μέρα σε μεγαλύτερη πλωτή… φυλακή, ντροπιάζουν τους Λέσβιους.

Αν.Παζ.
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Δεν ήταν μόνο ο Αϊλάν

Ένας χρόνος και δύο μήνες έχουν περάσει από τη φωτογραφία που συγκλόνισε τη διεθνή κοινότητα του μικρού Αϊλάν να
κείτεται νεκρός σε παραλία της Αλικαρνασσού, μια φωτογραφία που έφερε με τον πιο τραγικό τρόπο την προσφυγική
κρίση στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας. Αυτήν τη φορά ένα άλλο παιδί, Κούρδος πρόσφυγας μόλις πέντε ή έξι
χρόνων από το Ιράκ, βρήκε τραγικό θάνατο με μια 65χρονη γυναίκα εδώ, στη Λέσβο. Δεν θα μάθουμε ποτέ πού θα
μπορούσε να φτάσει, τι θα μπορούσε να μάθει, να σπουδάσει, πώς θα μεγάλωνε. Μόνο αυτό όμως σκέφτομαι από τα
ξημερώματα της «Μαύρης Παρασκευής». Άραγε θα μάθουμε ποτέ το όνομά του, την ιστορία του, για να μπορέσουμε
κάπως να μην ξεχάσουμε τούτο το έγκλημα;

Ας ελπίσουμε ότι το άλλο παιδάκι, που είναι αδελφάκι του, που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση σε Νοσοκομείο της
Αθήνας, θα τα καταφέρει και θα κουβαλήσει όλες τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις απώλειες στον παραέξω, δυτικό και
πολιτισμένο -πανάθεμά μας- κόσμο.

Αν.Παζ.

 

Ο Μουζάλας έγινε τελικά πολιτικός (1)

Ο Γιάννης Μουζάλας έτυχε σχεδόν καθολικής στήριξης ακόμα και από τον απλό κόσμο, όταν κατηγορήθηκε από το…
συνάδελφό του στην κυβέρνηση Πάνο Καμμένο για το περίφημο… λεκτικό λάθος του «Ματσεντόνια». Αναγνωρίστηκε ως
ένας από τους πλέον δραστήριους υπουργούς -ο μοναδικός της μεταπολίτευσης με λασπωμένα παπούτσια- και ως ένα
από τα πιο διαυγή μυαλά του κυβερνητικού σχήματος, απαλλαγμένος από ιδεοληψίες άλλων «συντρόφων» του.

Πριν από μήνες, ο Γιάννης Μουζάλας είχε παραδεχτεί δημοσίως μέχρι και πως έκανε λάθος τόσα χρόνια όταν
υποτιμούσε τη σημασία των συνόρων των κρατών και κέρδιζε τις εντυπώσεις κυρίως γιατί τον διακατείχε ειλικρίνεια
στο καθετί που έλεγε, παραδεχόμενος ακόμα και τα λάθη του και ζητώντας ακόμη και συγγνώμη από τον προκάτοχό του
κ. Δένδια, κάτι που σπανιότατα το κάνει κανείς στη Βουλή.

 

Ο Μουζάλας έγινε τελικά πολιτικός (2)

Ο σημερινός όμως Γιάννης Μουζάλας, που είχε κατορθώσει να είναι ο μοναδικός που δεν… έμοιαζε με τους συνήθεις
πολιτικούς, έχει μετατραπεί σε έναν υπουργό που μπορεί να ταυτιστεί με όλους όσοι εξέφρασαν την πολιτική
αναντιστοιχία του ΣΥΡΙΖΑ στους λόγους και στις πράξεις του, και μάλιστα σε έναν τομέα διαχείρισης που είναι «βόμβα»
έτοιμη να εκραγεί και που επιδέχεται μόνο λεπτούς χειρισμούς με ελάχιστο περιθώριο αστοχιών.

Εάν δεν έχει κλείσει ο κύκλος του λοιπόν στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, γιατί είναι προφανές ότι έχει
κουραστεί και ψυχολογικά να σηκώνει στους ώμους του σχεδόν μόνος του θαρρείς ώρες ώρες τη συμφωνία Ε.Ε.-
Τουρκίας, καλό θα είναι να θυμηθεί λίγο τις εποχές που ήταν εθελοντής στους «Γιατρούς του Κόσμου» και να
«αποΣΥΡΙΖΟποιηθεί» έστω και για λίγο, μέχρι να επανέλθει η ηρεμία.

Είναι αδιανόητο ο Γιάννης Μουζάλας να κατηγορεί για λαϊκισμό συναδέλφους του, όπως το βουλευτή Σάμου του ΣΥΡΙΖΑ
Δημ. Σεβαστάκη, που τολμούν να πουν το αυτονόητο στην ίδια τους την κυβέρνηση! Ότι δεν πάει άλλο η κατάσταση στα
νησιά.

Μ.ΟΡΦ
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Ζήτησε αποσυμφόρηση ο Μουζάλας!

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής χθες το απόγευμα για πρώτη φορά κατέγραφε (επισήμως)
την προοπτική αποσυμφόρησης ως ζητούμενο, αφού ως σήμερα η «αποσυμφόρηση στα νησιά» καταγραφόταν μάλλον
ως ευχολόγιο της κυβέρνησης για να κατευνάσει τους φορείς της Λέσβου, της Χίου και της Σάμου παρά ως πραγματική
δέσμευση.

Χτες όμως το Υπουργείο ζήτησε (λέει ξανά) από τους Ευρωπαίους εταίρους την επανεξέταση της πρότασης για
δυνατότητα μεταφοράς αιτούντων άσυλο σε κλειστά κέντρα της ενδοχώρας χωρίς να εκπίπτουν από τη συμφωνία! Και
τούτο ασφαλώς καταγράφεται ως πρόοδος, ενώ ακόμη το Υπουργείο είχε και μήνυμα προς τους νησιώτες: «Ζητάμε από
τους πολίτες των νησιών που έδειξαν αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία να συνεχίσουν να το κάνουν, συμβάλλοντας στην
προσπάθεια που κάνουμε ώστε να αποσυμφορηθεί η ένταση στις περιοχές. Ακόμη ζητάμε από τα Κ-Μ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης την ενίσχυση των υπηρεσιών ασύλου, ώστε να επισπευσθούν οι εξετάσεις των αιτημάτων ασύλου, καθώς και να
συμβάλλει στη διαδικασία του relocation».

Μ.ΟΡΦ.

 

Στο ΚΤΕΟ ο χώρος για τα φορτηγά!

Συνάντηση με τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών φορτηγών πραγματοποίησε χθες το μεσημέρι ο δήμαρχος Λέσβου
Σπύρος Γαληνός στο γραφείο του, σε μια προσπάθεια να συμβάλλει από τη μεριά του στο υπαρκτό πρόβλημα ασφάλειας
που αντιμετωπίζουν χωρίς έναν φυλασσόμενο χώρο για τα οχήματά τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι ιδιοκτήτες είχαν διαμαρτυρηθεί για τον εγκλωβισμό χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών στο
νησί, που είχε μετατρέψει τα οχήματά τους σε ιδανική κρυψώνα εκατοντάδων μεταναστών που επιχειρούσαν να
επιβιβαστούν παράνομα στα πλοία της γραμμής για Πειραιά ή Θεσσαλονίκη, αλλά και για το γεγονός πως ο χώρος του
λιμανιού της Μυτιλήνης έχει κλείσει για τα φορτηγά αυτοκίνητα για λόγους ασφαλείας, με τα επαγγελματικά οχήματα να
βρίσκονται πλέον σε δημόσιους χώρους και στο εμπορικό λιμάνι της Μυτιλήνης, όπου όμως δεν φυλάσσονται και είναι
εκτεθειμένα.

Ο δήμαρχος φέρεται να συζήτησε για την προοπτική εξεύρεσης χώρου, καταθέτοντας την πρόταση να δημιουργηθεί
ένας χώρος αποκλειστικά για εκείνους στο ΚΤΕΟ της Νομαρχίας, στον περιφερειακό της Μόριας, με τους ιδιοκτήτες να
δέχονται με ικανοποίηση την προοπτική αυτή και το δήμαρχο να αναλαμβάνει να εξασφαλίσει τους πόρους για την
κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου.

Μ.ΟΡΦ
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Κλιματιζόμενες αίθουσες στη Λέσβο - EmprosNet.gr
1 comment • 20 μέρες πριν•

Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;

Ρεσιτάλ για δύο βιολιά στη Δημοτική Πινακοθήκη! - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — It was a wonderful music event. Thank
you for your support.

Τα Δηκτικά - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …

«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 …
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