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Δεν ήταν τυχαία η επιλογή του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) να συνδιοργανώσει με το
Δήμο Λέσβου συνέδριο για το προσφυγικό στον τόπο που έχει δεχτεί τις μεγαλύτερες ροές και συγκεκριμένα… 500.018
πρόσφυγες μόνο το 2015.

Δεν ήταν τυχαία η επιλογή του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) να συνδιοργανώσει με το
Δήμο Λέσβου συνέδριο για το προσφυγικό στον τόπο που έχει δεχτεί τις μεγαλύτερες ροές και συγκεκριμένα… 500.018
πρόσφυγες μόνο το 2015.

Με θέματα που άπτονται του κοινωνικού αυτού φαινομένου, πρωτότυπου στην έκτασή του στη σύγχρονη ιστορία, και
ομιλητές σημαντικούς προσκεκλημένους, το «μίνι» συνέδριο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στη Γενική Γραμματεία
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Δεν παρευρέθηκαν εν τέλει στην εκδήλωση, αλλά προβλήθηκε βιντεοσκοπημένο μήνυμα των υπουργών Ναυτιλίας και
Δημόσιας Τάξης κ.κ. Δρίτσα και Τόσκα. 
Το παρών ωστόσο έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας, ο οποίος στην ομιλία
του επικεντρώθηκε στην περιγραφή της αλλαγής στάσης της ευρωπαϊκής πολιτικής στη διαχείριση του προσφυγικού
ζητήματος.

Ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής του ΑΠΕ-ΜΠΕ Μιχάλης Ψύλος ανέφερε τα εξής:
«Ως ΑΠΕ-ΜΠΕ λέμε τέλος στην υποκρισία και τα κροκοδείλια δάκρυα. Έχουμε ξεκινήσει νέα πορεία, θέλουμε να είμαστε
δίπλα στο λαό, είμαστε κομμάτι του λαού και έτσι θα συνεχίσουμε».

«Ναι εμείς είμαστε το πρόβλημα, γιατί κρατάμε υψηλά τα ιδανικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδανικά ευαισθησίας,
ανθρωπιάς, δημοκρατίας, που εκείνοι τα ξέχασαν.

Είμαστε ένοχοι γιατί όταν, οι άλλοι κλείνουν τα σύνορα, εμείς μπορέσαμε και διαχειριστήκαμε μεγάλους αριθμούς
προσφύγων» είπε χαρακτηριστικά στο χαιρετισμό του ο δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός. 

«Συνέπειες προσφυγικού» 
Ο βουλευτής της Ν.Δ. Χαράλαμπος Αθανασίου μετέφερε τους χαιρετισμούς του προέδρου της Ν.Δ. Κυριάκου Μητσοτάκη
και το αμέριστο ενδιαφέρον του για την προσφυγική κρίση και διευκρίνισε ότι «δεν πρέπει να συγχέουμε το ζήτημα της
ανθρωπιστικής κρίσης, η οποία ήταν πολύ έντονη με τα αποτελέσματα που είχε στον τουρισμό, την οικονομική κρίση και
τις κοινωνίες γενικότερα», καθώς και ότι «δεν πρέπει να μπερδεύουμε το θέμα του πρόσφυγα με την έννοια του
μετανάστη, καθώς μαζί με τους πρόσφυγες άνοιξαν τα σύνορα για όλους τους παράνομους μετανάστες». 

Ο Στρ. Λιαρέλλης 
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Ο Στρ. Λιαρέλλης 
Ο γενικός διευθυντής του ομίλου «ΑΝΤΕΝΝΑ» Στρατής Λιαρέλλης υπογράμμισε τα εξής: «Τα ΜΜΕ και εδώ και στην Ευρώπη
υπεραπλουστεύουν και δεν έχουν πιάσει το πρόβλημα.

Όμως, τα ΜΜΕ, είτε μας αρέσει είτε όχι, αποτελούν οικονομικές επιχειρήσεις και ως εκ τούτου είναι φορείς συμφερόντων».

Επίσης, εξήγησε ότι τα μέσα «από το DNA τους πολλές φορές καθορίζουν και εγείρουν βιωματικά τους πολίτες και εν τέλει
τους ενημερώνουν μέσα από συμβολισμούς. Είναι βέβαιο ότι ατυχείς παρεμβάσεις υπήρξαν και δεν θα έπρεπε να
υπάρξουν.

Αν δούμε όμως τη μεγάλη εικόνα, μπορούμε να συμφωνήσουμε στα ακόλουθα: σε ό,τι αφορά τα ελληνικά μέσα πήραν
βαθμό πάνω από τη βάση στην ανάγκη ευαισθητοποίησης της κοινωνίας.

Είναι βέβαιο επίσης ότι απέτυχαν παταγωδώς να ερμηνεύσουν φαινόμενα ή να δώσουν εικόνες, απέτυχαν να δώσουν και
κάποιες πλευρές που ταλάνιζαν αυτούς τους ανθρώπους. Υπήρξε όμως πράγματι μια συνεισφορά, μια ευαισθητοποίηση».

Επίσης, ο κ. Λιαρέλλης επεσήμανε ότι η Ελλάδα «δεν χτυπιέται μόνο για το ηθικό της πλεονέκτημα, αλλά σε όλο αυτό το
πεδίο έχουμε αποτύπωση και αντανάκλαση σφαιρών οικονομικής επιρροής».  

Πρόσφυγες και «λαθρομετανάστες» 
Ο καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ Γιώργος Πλειός εξήγησε ότι, μετά τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας
του μικρού Αϊλάν, στη δυτική Ευρώπη δόθηκε μεγαλύτερη θετική δημοσιότητα, δηλαδή αυξήθηκαν τα θετικά άρθρα για τις
επιπτώσεις στις χώρες προορισμού των προσφύγων. Αντίθετα, στην ανατολική Ευρώπη και στις Βαλτικές χώρες δόθηκε
πολύ μικρή δημοσιότητα.

Όσον αφορά τα ελληνικά ΜΜΕ, εξήγησε πως, όταν πρωτοεμφανίστηκε το πρόβλημα, αυτά κάλυψαν το θέμα με βάση ό,τι
ήδη γνώριζαν για το πρόβλημα, «ξέροντας ότι οι λαθρομετανάστες είναι απειλή για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια».

Μετά το καλοκαίρι, όμως, τα ΜΜΕ στην Ελλάδα μετριάζουν την αρνητική τους στάση απέναντι στους πρόσφυγες και αυτό
οδηγεί και σε αλλαγή της ορολογίας. Έτσι, αναφέρονται περισσότερο ως πρόσφυγες και λιγότερο ως λαθρομετανάστες.

Ο Λάμπης Ταγματάρχης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ, χαρακτήρισε το ρόλο των ΜΜΕ σε αυτήν την ιστορική στιγμή
κορυφαίας σημασίας. «Η επικοινωνιακή διαχείριση της έννοιας πρόβλημα στην προσφυγική κρίση θέλει να βλέπει το
πρόβλημα αποκλειστικά ως πρόβλημα φύλαξης συνόρων, δηλαδή υπάρχει μία αποδέσμευση του προβλήματος από τις
αιτίες του και μια ενοχοποίηση της έννοιας του ανθρωπισμού» παρατήρησε ο Νίκος Ναγόπουλος, αναπληρωτής
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Η τοπική αυτοδιοίκηση  
Εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, που κλήθηκαν να διαχειριστούν την προσφυγική κρίση, περιέγραψαν τις
εμπειρίες τους σε μια συζήτηση που συντόνισε η αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Αλεξάνδρα Μπούνια.

Ο Γιώργος Πάλλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και δημοτικός σύμβουλος Λέσβου, περιέγραψε την «αδυναμία της ελληνικής και
ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας και τις παρωπίδες της Ευρώπης να αντιμετωπίσει ένα υπαρκτό ζήτημα που έχει να κάνει με
ανθρώπους».

Ο Γιάννης Γιαννέλλης, γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τόνισε ότι «ο ανθρώπινος πόνος δεν έχει
ούτε εθνικότητα, ούτε φυλή» και εξήρε τη δουλειά των ΜΚΟ, οι οποίες «αν δεν ήταν από την πρώτη στιγμή εδώ, δε θα τα
είχαμε βγάλει πέρα, γιατί είχαν την οργάνωση και τα οικονομικά μέσα που δεν είχαμε εμείς».

«Οι κάτοικοι του βορείου Αιγαίου περιμένουν τη συνδρομή, υποστήριξη και συμπαράσταση της Ευρώπης για να
αντιμετωπιστεί αυτό το μεγάλο ζήτημα» υπογράμμισε η περιφερειάρχης βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου. Τη δική
του εμπειρία από τη διαχείριση των προσφυγικών ροών κατέθεσε και ο δήμαρχος Χίου Μανώλης Βουρνούς.  

Στους καταυλισμούς 
Την ημερίδα συμπλήρωσαν και οι περιγραφές ανθρώπων που διαχειρίζονται τις προσφυγικές ροές στο πεδίο, περιγραφές
που συντόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων Κυριάκος
Κορτέσης.

Ο Σταύρος Μυρογιάννης, υπεύθυνος του χώρου φιλοξενίας προσφύγων στον Καρά Τεπέ, που έχει χωρητικότητα 1.600
ατόμων, αναφέρθηκε στην ομιλία του σε «φιλοξενούμενους ταξιδιώτες».

Για το κέντρο καταγραφής και ταυτοποίησης της Μόριας μίλησε η συντονίστριά του Ανθή Καραγγελή. Όπως παρατήρησε,
υπάρχει μια τεράστια αύξηση της τάξης του 400% στα αιτήματα ασύλου από τη Λέσβο και ένας τεράστιος αριθμός
αιτημάτων για μετεγκατάσταση.

Ο Στρατής Πόθας, πρόεδρος της Κίνησης Πολιτών «Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο», υπογράμμισε το θετικό ρόλο
των ΜΚΟ, τονίζοντας τα εξής: «Αν δεν υπήρχε η παρουσία, η συνδρομή και παράδοξη για εμάς τάξη που επέβαλαν, θα
βρισκόμασταν αντιμέτωποι με πολύ δυσάρεστες καταστάσεις, όταν με την κορύφωση των ροών τόσο η πολιτεία όσο και η
τοπική κοινωνία ήταν απροετοίμαστες».
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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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Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
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jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …
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Την υποψηφιότητα της Μυτιλήνης 

Στηρίζει το ΑΠΕ για Πολιτιστική Πρωτεύουσα

Την υποψηφιότητα της Μυτιλήνης για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021 θα στηρίξει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μάλιστα, το ΑΠΕ-ΜΠΕ θα αναλάβει δωρεάν όλη την επικοινωνία των σχετικών δράσεων για την υποψηφιότητα.

Επίσης, αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα διακήρυξη προς την ανθρωπότητα για να τιμηθούν τα νησιά του βορείου
Αιγαίου για τη διαχείριση του προσφυγικού, η οποία συντάχθηκε κατά τη διεξαγωγή του συνεδρίου.
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