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 Ανεξέλεγκτη η κατάσταση

400 άτομα διαδήλωσαν για το προσφυγικό με συνθήματα που… ξέφυγαν

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 20|09|2016 13:42

Έχοντας παρεισφρήσει στους 400 τουλάχιστον κατοίκους της Μόριας και άλλων χωριών, ακροδεξιά στοιχεία στη χτεσινή
κινητοποίηση με αίτημα την άμεση αποσυμφόρηση της Λέσβου από τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, τα συνθήματα
της διαδήλωσης ξέφυγαν. «Γαληνέ ξεφτίλα, βγάλε τη μαντήλα» ήταν ένα από αυτά και δεν χρειάζεται να επεκταθούμε
περισσότερο…

 
Έχοντας παρεισφρήσει στους 400 τουλάχιστον κατοίκους της Μόριας και άλλων χωριών, ακροδεξιά στοιχεία στη χτεσινή
κινητοποίηση με αίτημα την άμεση αποσυμφόρηση της Λέσβου από τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, τα συνθήματα
της διαδήλωσης ξέφυγαν. «Γαληνέ ξεφτίλα, βγάλε τη μαντήλα» ήταν ένα από αυτά και δεν χρειάζεται να επεκταθούμε
περισσότερο…

Μάλιστα την ώρα που αντιπροσωπεία της κινητοποίησης μιλούσε μέσα στο Δημαρχείο με το δήμαρχο Σπύρο Γαληνό,
κάτω, ακροδεξιά στοιχεία χτύπησαν, όπως μετέδωσε και ο Στρ. Μπαλάσκας για το ΑΠΕ, «και τρεις νεαρές γυναίκες εκ των
οποίων η μία γνωστή εθελόντρια που δραστηριοποιείται σε δομή φιλοξενίας στη Μυτιλήνη (το θύμα μεταφέρθηκε στο
Νοσοκομείο όπου και της παρέχονται οι πρώτες βοήθειες)».

Η συγκέντρωση ξεκίνησε στις 9.30 χτες το πρωί έξω από το ΙΚΑ, διέσχισε την Ερμού και παρέμεινε για αρκετή ώρα κάτω
από το Δημαρχείο, για να προχωρήσει στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και να καταλήξει στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής. Συνθήματα, ιαχές συμπλήρωναν το πανό «Όχι άλλο βάρος στη Μόρια» της κινητοποίησης, ενώ
τουλάχιστον δύο φορές ακούστηκε ο εθνικός ύμνος.

 

Ο Ν. Τρακέλλης

Ο πρόεδρος της τοπικής Κοινότητας Μόριας, Νίκος Τρακέλλης, δήλωσε στο «Ε»: «Είχαμε διαμαρτυρηθεί από παλιά για τα
προβλήματα της τοπικής κοινωνίας. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι, δεν έχει γίνει τίποτα πλην της αστυνόμευσης που είναι
επαρκής. Όλα είναι στο χάος. Τα λύματα τρέχουν ξανά στο ποτάμι. Δεν γίνεται να χωράνε μέσα 800 και να ζουν μέσα 3.000.
Τώρα χειμωνιάζει, τι θα γίνει; Πού θα πάνε; Έχουν εγκλωβιστεί. Το χειμώνα θα αναγκαστούν να προχωρήσουν σε
βανδαλισμούς για να ζεσταθούν και θα ψάχνουν φαί μέσα από τα σπίτια μας. Ζητάμε αποζημιώσεις, τόσο δύσκολο είναι;».

 

Ο Σπ. Γαληνός

Στην έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου το περασμένο Σάββατο, ο κ. Γαληνός επεσήμανε ότι η κατάσταση που
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#Προσφυγικό (/article/tag/Προσφυγικό),

Στην έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου το περασμένο Σάββατο, ο κ. Γαληνός επεσήμανε ότι η κατάσταση που
διαμορφώνεται στη Λέσβο, είναι εκρηκτική και ανέφερε σχετικά με την επιχειρούμενη δημιουργία νέας δομής στον Καρά
Τεπέ: «Δεν γίνεται να αποφασίζουν άλλοι για μας και να μην έχουμε καμία ενημέρωση. Η Λέσβος δεν μπορεί να δεχτεί
παραπάνω βάρος από αυτό που σηκώνουν οι δομές που διαθέτει, δηλαδή πάνω από 2.500 με 3.000 άτομα. Πρέπει άμεσα
να φύγουν 3.000 πρόσφυγες από το νησί για την ηπειρωτική Ελλάδα».

«Ο δημοτικός χώρος στον Καρά Τεπέ θα πρέπει να λειτουργεί με την αποκλειστική ευθύνη του Δήμου και να
χρηματοδοτείται είτε από το ελληνικό δημόσιο, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς τη συμμετοχή των Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων. Η συνεργασία μαζί τους θα συνεχιστεί, όμως στη διαχείριση του χώρου που έχω την ευθύνη
εγώ, θα πρέπει να τον λειτουργώ. Μέχρι το Δεκέμβριο δίνουμε διορία στην κυβέρνηση για να γίνει αυτό. Σε περίπτωση
που δεν συμβεί, τότε ο χώρος αυτός θα κλείσει», πρόσθεσε. Παράλληλα, κατέθεσε προς την ΚΕΔΕ πρόταση για να φτιάξουν
όλοι οι δήμοι μια δομή αντίστοιχη για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση.

 

Ο Στρ. Κύτελης

Ο αντιπεριφερειάρχης Στρατής Κύτελης που συνάντησε αντιπροσωπεία των κατοίκων της Μόριας, τόνισε: «Σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να δεχτούμε τη δημιουργία άλλων Χοτ Σποτς που έχουν καταντήσει αποθήκες ψυχών. Ζητώ από την
κεντρική εξουσία την άμεση αποσυμφόρηση της Λέσβου».

 

Ο Ε. Βιόλατζης

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Παναγιούδας, Ευάγγελος Βιόλατζης, τόνισε: «Κάτοικοι του χωριού διαμαρτύρονται
ότι πολλοί μετανάστες εκτός του ότι προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ στην πλαζ, την έχουν μετατρέψει, όπως και το
φοινικόδασος σε ένα απέραντο σκουπιδότοπο. Εκφράστηκαν ακόμη φόβοι για τυχόν ζημιές και μικροκλοπές. Ζητάμε την
άμεση αποσυμφόρηση του Χοτ Σποτ της Μόριας και του Κέντρου στον Καρά Τεπέ, καθώς και την επέμβαση εμπλεκομένων
φορέων, όπως του Υγειονομικού και της Πολεοδομίας».

 

Ο Χ. Αθανασίου

Ο βουλευτής Λέσβου της ΝΔ, Χαράλαμπος Αθανασίου, χαιρέτισε τη χτεσινή εκδήλωση διαμαρτυρίας των κατοίκων της
Μόριας και δήλωσε για μια ακόμη φορά ότι «είμαι μέρος - συμπαρίσταμαι στον αγνό αγώνα σας για τη διάσωση της
Λέσβου μας. Έστω και τώρα την ύστατη στιγμή, να αναλογισθούν τις ευθύνες τους, η Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ και
αυτοί που υλοποίησαν και εξακολουθούν να υλοποιούν τα σχέδιά της, σχέδια που οδήγησαν στην καταστροφή της
οικονομίας του τόπου μας και στη δημιουργία αισθήματος ανασφάλειας των πολιτών.

Ας μας εξηγήσουν ποιοι υπονόμευσαν το ψήφισμα της Συνέλευσης των Πολιτών της Μόριας και ποιοι εμπόδισαν τη
σύσκεψη των φορέων με τους αρμόδιους Υπουργούς.

Όλοι μαζί στον αγώνα με σύνθημα: Όχι άλλα Hot Spot στη Λέσβο και άμεση αποσυμφόρηση του νησιού μας από τους
μετανάστες».

 

«Σας προειδοποιούμε»

Μια άσχημη προειδοποίηση διεμήνυσε ο πρόεδρος της Μόριας, Νίκος Τρακέλλης στο δήμαρχο Λέσβου. Του είπε ότι αν
ξεφύγει η κατάσταση, «εμείς έχουμε προειδοποιήσει». Ο πρόεδρος του χωριού, ανέφερε στο «Ε»: «Θα γίνει και το μπαμ
και έχουμε προειδοποιήσει γι’ αυτό. Εμείς δεν μπορούμε να σταματήσουμε κανέναν, ας τους σταματήσει άλλος».

Μόνο καθησυχαστικό δεν ήταν αυτό, αν δεν δυναμίτισε κι άλλο το κλίμα, δημιουργώντας αναμονή για τα χειρότερα…
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Ρεσιτάλ εικαστικών και μουσικής! - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Gracias de todo corazón por divulgarlo.
Ευχαριστούμε πολύ

Άμμος από μέσα προς τα έξω για την παραλία της Ερεσού -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Η διάβρωση οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση και το βιασμό της
φύσης από τον άνθρωπο.

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

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

Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο - …
1 comment • 16 μέρες πριν•

jim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
καταστροφολογία.
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