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Μετά τη σύσκεψη στο Μαξίμου, όπου η κυβέρνηση έβγαλε την υποχρέωση να συνομιλήσει με τους εκπροσώπους της
Λέσβου για τη διαχείριση του προσφυγικού στο νησί, είναι βέβαιο ότι κανείς από τους παρευρισκόμενους στη συνάντηση
αυτή αλλά κυρίως από την κοινή γνώμη που πληροφορήθηκε τις αποφάσεις της σύσκεψης δεν έγινε σοφότερος. Και αυτό
γιατί τα «επτά σημεία» του κοινού ανακοινωθέντος περισσότερο αποτύπωναν τις κυβερνητικές προθέσεις παρά τη
δρομολόγηση συγκεκριμένων ενεργειών και μέτρων που θα λύσουν υπαρκτά προβλήματα για το επίμαχο θέμα.

Μετά τη σύσκεψη στο Μαξίμου, όπου η κυβέρνηση έβγαλε την υποχρέωση να συνομιλήσει με τους εκπροσώπους της Λέσβου για τη διαχείριση του προσφυγικού στο

νησί, είναι βέβαιο ότι κανείς από τους παρευρισκόμενους στη συνάντηση αυτή αλλά κυρίως από την κοινή γνώμη που πληροφορήθηκε τις αποφάσεις της σύσκεψης δεν

έγινε σοφότερος. Και αυτό γιατί τα «επτά σημεία» του κοινού ανακοινωθέντος περισσότερο αποτύπωναν τις κυβερνητικές προθέσεις παρά τη δρομολόγηση

συγκεκριμένων ενεργειών και μέτρων που θα λύσουν υπαρκτά προβλήματα για το επίμαχο θέμα.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι φορείς και η τοπική κοινωνία εξέλαβαν τις αποφάσεις της σύσκεψης ως ένα ευχολόγιο, που οδήγησε μάλιστα και σε παρερμηνείες, οι

οποίες ανάγκασαν τους συμμετέχοντες σ’ αυτήν να δώσουν διευκρινίσεις και να πάρουν αποστάσεις από διαρροές που υπήρξαν.

Όπως κι αν έχουν τα πράγματα, το βέβαιο είναι ότι οι εκπρόσωποι και οι φορείς της Λέσβου που έχουν ρόλο και λόγο στην
υπόθεση αυτή οφείλουν να κάνουν σαφή τη θέση τους, να συντονίσουν τις ενέργειές τους και να απαιτήσουν από την
κυβέρνηση από τα ευχολόγια και τις αόριστες υποσχέσεις να περάσει έγκαιρα και αποτελεσματικά σε μέτρα που θα
αποσυμφορήσουν το νησί και θα κάνουν ανεκτή τη διαχείριση του προβλήματος, πριν αυτό πάρει πάλι εκρηκτικές
διαστάσεις.

Δυστυχώς, τα δείγματα γραφής των κυβερνητικών ιθυνόντων είναι τέτοια που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο
εφησυχασμού.

Οι διαπιστώσεις είναι πλέον κοινές, το ζητούμενο όμως είναι να είναι κοινές και οι περαιτέρω ενέργειες τώρα, πριν
φθάσουν τα χειρότερα. Γιατί τα χειρότερα, αν τα πράγματα αφεθούν στην τύχη τους και στους ρυθμούς και τις παλινωδίες
της κυβέρνησης, είναι περισσότερο από σίγουρο ότι θα έρθουν και θα είναι μη διαχειρίσιμα.

Επιβάλλεται λοιπόν το έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, με την παρουσία και τη συμμετοχή των εκπροσώπων των άλλων
φορέων της Λέσβου, να ξανασυναντηθεί για να χαράξει από κοινού τα επόμενα βήματα, πιέζοντας την κυβέρνηση και
ενδεχομένως και τους Ευρωπαίους να δράσουν αντί να αδρανούν.

Επίσης, να διατυπώσουν με ωριμότητα και ρεαλισμό και τα αιτήματα του νησιού για αντισταθμιστικά που σήκωσε αυτό το
βάρος με το προσφυγικό, κάτι που μπορεί να αναγνωρίζεται από όλους, αλλά θέλει και συγκεκριμένα μέτρα στήριξης για
να μην το πληρώσει ανεπανόρθωτα.

Μπορεί να υπάρχουν ευθύνες -και υπάρχουν- που οδηγήθηκαν τα πράγματα εδώ, αλλά στην παρούσα φάση
προτεραιότητα -κατά τη γνώμη μας- έχει να δημιουργηθεί ένα κοινό μέτωπο και ένα πλαίσιο διεκδικήσεων που θα
στοχεύει στην όσο το δυνατόν γρηγορότερη αποσυμφόρηση του νησιού από πρόσφυγες και μετανάστες και στην
παράλληλη επανεκκίνηση προς την κανονικότητα και την επανάκτηση, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο.

Ιδού πεδίον δόξης λαμπρό για τους τοπικούς μας «άρχοντες» και τους εκπροσώπους των παραγωγικών κλάδων -αλλά και
για την ίδια την κοινωνία- να δείξουν ότι έχουν την πολιτική ωριμότητα να πάρουν τις τύχες του νησιού στα χέρια τους.
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Ο Θεός να βάλει το χέρι του! - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

jim — Η εκπρόσωποι της Εκκλησίας κωλυσιεργούν εσκεμμένα για να
κρύψουν τις οικονομικές ατασθαλίες που έχουν κάνει. …

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 …

Πρωτόγνωρο το αλαλούμ με τις λίστες - EmprosNet.gr
1 comment • 4 μέρες πριν•

jim — Άσχημη προσέγγιση και φιλοσοφία. Δεν γίνονται όλα για να δουν τα
παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …

«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …
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