Ψήφισμα
από
πολίτες
της
Μεσσήνης: “Ως εδώ! Η υπομονή
και η ανοχή μας τελείωσαν”
Ειρηνική διαμαρτυρί
α πραγματοποιήθηκε, το
Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην κεντρική πλατεία της
Μεσσήνης, με τη συμμετοχή εκατοντάδων πολιτών
που
διαμαρτυρήθηκαν
για
το
καθεστώς εγκληματικότητας που επικρατεί στην
περιοχή.
Λίγο
αργότερα
κυκλοφόρησε
στα
social
media ψήφισμα από τους πολίτες που συμμετείχαν
στην ειρηνική διαμαρτυρία.
Αναλυτικά:
“Σήμερα 17/10/2020 πραγματοποιήθηκε στη Κεντρική Πλατεία του
Δήμου Μεσσήνης αυθόρμητη σιωπηλή διαμαρτυρία από εκατοντάδες
προβληματισμένους δημότες της πόλης μας. Αφορμή τα τελευταία
δυσάρεστα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Δήμο μας, που είχαν
σαν αποτέλεσμα να χαθεί μία ανθρώπινη ζωή, να καταστραφεί η
ζωή ενός συμπολίτη μας, να κινδυνέψουν ζωές φίλων μας που
προσπαθούσαν να προστατέψουν τις περιουσίες τους, να
καταστραφεί δημόσια περιουσία λόγω των
επεισοδίων, με αποτέλεσμα να διασυρθεί ο τόπος μας. Αιτία
όμως είναι η καθημερινότητα μας.
Μια καθημερινότητα που περιλαμβάνει κλοπές, απειλές, τροχαία
ατυχήματα, ξυλοδαρμούς, εμπόριο ναρκωτικών, οπλοκατοχή και
οπλοχρησία. Συνθήκες που σίγουρα δεν αρμόζουν σε μία
ευρωπαϊκή
πόλη, αλλά σε φαρ ουέστ. Όπου το ύψιστο δικαίωμα μας για
ασφαλή διαβίωση μας έχει αφαιρεθεί. Μία χρόνια κατάσταση που
δεν επιτρέπει σε κανέναν να μείνει, να εργαστεί και να
παράξει πλούτο στη περιοχή μας, αντιθέτως τον διώχνει. Που

μας έχει αναγκάσει να ντρεπόμαστε για το τόπο μας.
ΩΣ ΕΔΩ. Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΧΗ ΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
ΑΜΕΣΑ:
Τη μόνιμη και εντονότερη αστυνόμευση, με περαιτέρω στελέχωση
της Ελληνικής Αστυνομίας για την εξάρθρωση αυτών των
εγκληματικών οργανώσεων.
Την εφαρμογή του Ποινικού Κώδικα για την αποτροπή
εγκληματικών και παραβατικών συμπεριφορών.
Την υποχρεωτική εκπαίδευση και εύρεση νόμιμης εργασίας των
Ρομά.
Σχέδιο αποσυμφόρησης της περιοχής από τους Ρομά.
Χαιρετίζουμε το γεγονός της παρουσίας στη διαμαρτυρία μας
εκπροσώπων της πολιτικής ζωής της Μεσσηνίας. Ζητούμε όμως
κυρίως από αυτούς, μέσω των αξιωμάτων τους να προτείνουν και
να εφαρμόσουν επιτέλους απτές και βιώσιμες λύσεις για τη
περιοχή μας. Πλέον θα κριθείτε όλοι εκ του αποτελέσματος.
Οι – προς το παρόν – σιωπηλά διαμαρτυρόμενοι πολίτες της
Μεσσήνης”
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