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Όσοι από τους νησιώτες, συμπεριλαμβανομένων και των θεσμικών παραγόντων και εκπροσώπων φορέων τους, έτυχε να
παρακολουθήσουν τη συνέντευξη του αν. υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα, στην ΕΡΤ1 και στην
εκπομπή της Έλενας Κατρίτση, αναφορικά με το προσφυγικό - μεταναστευτικό και το τι μέλλει γενέσθαι, δεν πρέπει να
νιώθουν ευτυχείς.

Όσοι από τους νησιώτες, συμπεριλαμβανομένων και των θεσμικών παραγόντων και εκπροσώπων φορέων τους, έτυχε να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη του αν.

υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα, στην ΕΡΤ1 και στην εκπομπή της Έλενας Κατρίτση, αναφορικά με το προσφυγικό - μεταναστευτικό και το τι

μέλλει γενέσθαι, δεν πρέπει να νιώθουν ευτυχείς.

Ο κ. Μουζάλας με την «εκνευριστική» νιρβάνα που τον διακρίνει όταν κάνει διαπιστώσεις για τα μελλούμενα και εξαγγέλλει μέτρα που ταράζουν τη ζωή ολόκληρων

κοινωνιών, ουσιαστικά προανήγγειλε ότι οι πρόσφυγες και μετανάστες δεν πρόκειται να μετακινηθούν από τα νησιά, τουλάχιστον στον ορατό ορίζοντα, γιατί κάτι τέτοιο

το απαγορεύει η συμφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας.

Θα μας μείνει δηλαδή... αμανάτι ο υπερπληθυσμός που ο ίδιος παραδέχεται ότι φιλοξενείται αυτή τη στιγμή στα νησιά και ειδικά στη Λέσβο και στη Χίο. Και προτείνει ως

μοναδική λύση άμεσης εκτόνωσης της κατάστασης που υπάρχει στο κέντρο της Μόριας, το οποίο βρέθηκε ξανά στην επικαιρότητα λόγω και των έκτροπων και της

φωτιάς, τη δημιουργία νέου χώρου κράτησης για τους πιο παραβατικούς από τους μετανάστες εν αναμονή της μεταφοράς τους σε προαναχωρητικό κέντρο.

Ο κ. Μουζάλας λέει όσα λέει έχοντας να διαχειριστεί το «δάσος» του προσφυγικού για τη χώρα μας, και υποτιμώντας το δικό μας «δένδρο» στη Λέσβο, που αν αφεθεί στις

βουλές και στις προτεραιότητες της κεντρικής διοίκησης και του κ. Μουζάλα, θα εξελιχθεί λίαν συντόμως σε «δάσος», που θα καταποντίσει το νησί μια για πάντα.

Και αυτή η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ανεκτή ως προοπτική από κανένα θεσμικό παράγοντα, είτε αυτός είναι αυτοδιοικητικός ή κοινοβουλευτικός, είτε εκπρόσωπος

ολόκληρων κλάδων της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Δεν μπορεί δηλαδή η μοίρα της Λέσβου να είναι αυτή που προτείνει ο αυστριακός υπουργός Εξωτερικών, ως

τόπος δηλαδή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών.

Δεν μπορεί η συμφωνία να τηρείται μόνο στο σκέλος της μετακίνησης ανθρώπων από τα νησιά στην ενδοχώρα -που παρεμπιπτόντως εσχάτως ανακάλυψαν οι

κυβερνητικοί παράγοντες όταν σε κάθε ευκαιρία μιλούσαν για αποσυμφόρηση των νησιών- όταν όλες οι άλλες πτυχές της έχουν αδρανοποιηθεί τόσο σε σχέση με τις

επαναπροωθήσεις στην Τουρκία, όσο και με τις επαναγκαταστάσεις σε ευρωπαϊκές χώρες.

Δεν μπορεί σε τελική ανάλυση, την αναποτελεσματικότητα και την αδιαφορετιά -ο κ. Μουζάλας λόγω της λεσβιακής καταγωγής του, θα γνωρίζει την έννοια της έκφρασης-

της κυβέρνησης και των μηχανισμών της, να την πληρώσει τόσο ακριβά η Λέσβος, που σήκωσε εδώ και μήνες τόσο βάρος.

Η σύσκεψη που έχει ζητήσει ο δήμαρχος και οι τοπικοί φορείς με την παρουσία των εμπλεκομένων κυβερνητικών παραγόντων, επιβάλλεται να γίνει τώρα, πριν

δρομολογηθούν τετελεσμένα και για άλλη μια φορά αιφνιδιαστούν οι πάντες στο νησί. Οι κυβερνητικοί ιθύνοντες μπορεί να βρίσκονται σε …νιρβάνα, αλλά η Λέσβος

κινδυνεύει να ζήσει τον «εφιάλτη» του περσινού καλοκαιριού, χωρίς κανένα σχέδιο διαχείρισης και πάλι!
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Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.

Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …

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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