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Στο στόχαστρο των μονίμως κινδυνολογούντων, βρέθηκε ο Δήμος με αφορμή τη συμμετοχή του σ’ ένα κοινοτικό πρόγραμμα, αποδεικνύοντας ότι η διαχείριση του προσφυγικού απαιτεί την έγκαιρη και
έγκυρη ενημέρωση της κοινής γνώμης προκειμένου να μην πέφτει θύμα της παραπληροφόρησης!

Δ Η Μ Ο Σ  ( / D I M O S )  
 Παραπληροφόρησης… συνέχεια!

Η συμμετοχή του Δήμου Λέσβου στο πρόγραμμα «Urban», αποτέλεσε για κάποιους «αποκάλυψη
κρυφού σχεδίου ενσωμάτωσης προσφύγων»…
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Μία ακόμη καραμπινάτη ιστορία παραπληροφόρησης γύρω από το προσφυγικό, έρχεται να αναστατώσει από το πουθενά,
την τοπική κοινωνία, δίνοντας παράλληλα την αφορμή σε αρκετούς εξ αυτών που αρέσκονται να το κάνουν, να
(ξανά)βγουν στην επιφάνεια και να δημιουργήσουν σύγχυση στην τοπική κοινωνία και εντυπώσεις εις βάρος των
μεταναστών.

Η έγκριση υποβολής πρότασης από το Δήμο Λέσβου για το πρόγραμμα «Urban» -έχει αναδειχθεί στον τοπικό Τύπο προ
μηνών- που ερχόταν προς ψήφιση στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, «ερέθισε» κάποιους εξαιτίας του ότι ο στόχος του
αφορά στην «Ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων». Οι οποίοι βρίσκοντας τους εξίσου γνωστούς «χρήσιμους
ηλίθιους», που αυτοαποκαλούνται «μέσα ενημέρωσης», αναπαράγοντας (ανεμπόδιστα) το διαδιδόμενο «κίνδυνο»
πρώτιστα και μαζί με αυτόν τη μισαλλοδοξία, κατάφεραν να «περάσουν» ως είδηση, ότι ο Δήμος Λέσβου λίγο έως πολύ,
σχεδιάζει με ένα ποσό της τάξης των 500.000 ευρώ, την ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών στην τοπική κοινωνία!
Και παρά το ότι η αρμόδια εξήγηση της δημοτικής αρχής, διαβεβαίωνε από την περασμένη Πέμπτη πως η συμμετοχή του
Δήμου Λέσβου στο επίμαχο πρόγραμμα, καμία σχέση δεν έχει με τα «θρυλούμενα», η «είδηση» τελικώς μεταφέρθηκε δια
μέσω του facebook.

Και χθες θα γινόταν και παράσταση… διαμαρτυρίας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…

Ο τίτλος της εισήγησης του θέματος που από την περασμένη Πέμπτη έχει… ενεργοποιήσει τα «αντανακλαστικά» κάποιων,
έχει ως εξής: «Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος UIA (Urban Innovative Actions)». Εκείνο δε που
προκάλεσε μάλλον σε τέτοιο βαθμό ώστε να δημιούργηθεί μέχρι και κίνηση για παράσταση διαμαρτυρίας, ήταν ο ειδικός
στόχος του προγράμματος, που αναφέρεται στην «Ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων». Και παρά το ότι η διάψευση
από το γραφείο Τύπου του Δήμου ήταν άμεση προς το «μέσο ενημέρωσης», που πρόθυμα διέδιδε μία ακόμη καταφανώς
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από το γραφείο Τύπου του Δήμου ήταν άμεση προς το «μέσο ενημέρωσης», που πρόθυμα διέδιδε μία ακόμη καταφανώς
ψευδή είδηση (σ.σ. χωρίς τη στοιχειώδη διασταύρωση των πληροφοριών για ένα ζήτημα που φαίνεται να αξιολογήθηκε
ως τόσο σοβαρό για την κοινωνία), η δουλειά… έγινε μια χαρά. Και μέσα στο Σαββατοκύριακο, επικράτησε σε σημαντικό
κομμάτι της τοπικής κοινωνίας, η βεβαιότητα ότι ο Δήμος Λέσβου ξεκινά ούτε λίγο, ούτε πολύ, τη διαδικασία
«ενσωμάτωσης προσφύγων και μεταναστών».

 

Πώς έχει πραγματικά η κατάσταση

Πώς έχει στα αλήθεια τώρα η κατάσταση; Ο Δήμος Λέσβου συμμετέχει στην πρωτοβουλία «Urban», η οποία στηρίζεται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και, μεταξύ άλλων, στηρίζει καινοτόμες δράσεις στον τομέα της βιώσιμης
αστικής ανάπτυξης. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εφαρμόζεται από το Δήμο Πειραιά, ο οποίος έχει προτείνει ανάμεσα σε
άλλα ιδρύματα, φορείς και οργανώσεις, όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Πειραιά, τη συμμετοχή του
Δήμου Λέσβου ως εταίρο - συνεργάτη. Στο πλαίσιο αυτό, εάν εγκριθεί η εισήγηση από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος
Λέσβου, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διευκόλυνση της μετάβασης ατόμων που έχουν λάβει άσυλο, έχοντας
ολοκληρώσει όλες τις σχετικές διαδικασίες, προς το Δήμο Πειραιά. «Με αυτό τον τρόπο και μέσα από αυτό το δίκτυο
εταίρων, διευκολύνεται και ενισχύεται περαιτέρω η διαδικασία αποσυμφόρησης του νησιού με την ταχύτερη μεταφορά
των αιτούντων άσυλο στην ηπειρωτική Ελλάδα. Συνεπώς, οποιαδήποτε παράφραση ή απομόνωση φράσεων της
εισήγησης, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και στόχο έχει τη δημιουργία λανθασμένων εντυπώσεων και
κλίματος τεχνητής έντασης», σημειώνει χαρακτηριστικά η διευκρινιστική ανακοίνωση του Δήμου Λέσβου, βλέποντας την
έκταση που πήρε το όλο ζήτημα από το πουθενά.

 

«Όχι ενσωμάτωση, αλλά αποσυμφόρηση»

Διευκρινιστικά για το θέμα, μίλησε στο «Ε» όμως, και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων, Κώστας Κατσαρός, δίνοντας επιπλέον στοιχεία για τις δράσεις του προγράμματος: «Συνολικά ο
προϋπολογισμός του έργου για το Δήμο Λέσβου θα είναι 500.000 ευρώ και ο ρόλος του θα αφορά αποκλειστικά και μόνο
στη διευκόλυνση της ομαλής μετάβασης των προσφύγων και των μεταναστών προς την ηπειρωτική χώρα. Το έργο θα
πρέπει επίσης να πούμε πως θα αφορά αποκλειστικά και μόνο σε πρόσφυγες και μετανάστες με τα απαραίτητα
νομιμοποιητικά έγγραφα», είπε αρχικά και συνέχισε: «Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι μπορούμε μέσω του προγράμματος,
να φροντίσουμε για την καταγραφή ιατρικού ιστορικού των προσφύγων σε ένα πληροφοριακό σύστημα. Και πως γενικά το
πρόγραμμα σε ό,τι αφορά στο Δήμο, περιλαμβάνει δράσεις που είναι αντιστρόφως ανάλογες της κινδυνολογίας που
κάποιοι αναπαρήγαγαν, αφού η ενίσχυσή μας θα είναι στην κατεύθυνση της ομαλής διεκπεραίωσης όλων των
γραφειοκρατικών διαδικασιών για τους πρόσφυγες στο νησί, για να επιταχυνθεί η διαδικασία προώθησής τους στην
ηπειρωτική χώρα».

 

Διασπορά ψευδών ειδήσεων

Η δημοτική αρχή, ξέχωρα ότι κάνει διαχρονικά το λάθος για αρκετά από τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την τοπική
κοινωνία και τα διαχειρίζεται ο Δήμος, να μην παρέχει πλήρη ενημέρωση, βρίσκεται αδίκως σε ό,τι αφορά τουλάχιστον
στο προσφυγικό, ξανά σε θέση άμυνας, να διαψεύδει τα αυτονόητα. Αφού το πρόγραμμα «Urban», δεν είναι τωρινό για να
το ανακαλύψει κάποιος… προχτές, «αποκαλύπτοντας» και κρυφό σχέδιο ενσωμάτωσης προσφύγων στο νησί, και να μην
προβληματίζεται κανείς πραγματικά από το… μέγεθος της «αποκάλυψης»! Μήπως με αφορμή και τούτο, οι καθ’ ύλην
αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και σε τοπικό επίπεδο, να πράξουν το αυτονόητο; Δεν έχει παραγίνει το κακό με αυτή τη
διασπορά ψευδών ειδήσεων στη Λέσβο, όπου έχουν γραφτεί και αναπαραχθεί «τέρατα» και κανείς δεν έχει τιμωρηθεί; Η
παθητική αυτή στάση, δεν μετατρέπει σε νορμάλ κατάσταση το να γράφει ο καθένας ό,τι θέλει και όπως θέλει, σε μία
κοινωνία που δικαιολογημένα αγωνιά για την κάθε εξέλιξη του προσφυγικού;
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Αναβολή μέχρι νεοτέρας - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …

Δημιουργώντας γέφυρες - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Ευχαριστώ θερμά την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΜΠΡΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Περιμένουν... σεισμό από τις 2.30 μέχρι τις 5! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

V. — Κανας εισαγγελέας ακούει;

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.
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