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Πέμπτη, 22/12/2016 | Πολιτική

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, έστειλε την παρακάτω επιστολή στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. Αλέξη Τσίπρα και στον Υπουργό
Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννη Μουζάλα, με θέμα: Ενημέρωση για την κατάσταση στη Λέσβο, αναφορικά με την προσφυγική – μεταναστευτική
κρίση 

Θέμα: Ενημέρωση για την κατάσταση στη Λέσβο αναφορικά με την προσφυγική - μεταναστευτική κρίση
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 Με την παρούσα θα ήθελα να σας ενημερώσω για την παρούσα κατάσταση στη Λέσβο αναφορικά
με την προσφυγική - μεταναστευτική κρίση και να επανέλθω στην έκκλησή μου για την άμεση λήψη
μέτρων.

Αυτή την στιγμή, η κατάσταση στο νησί της Λέσβου είναι οριακή σε ότι αφορά την διαχείριση της
κρίσης. Τα πάντα βρίσκονται σε μια εύθραυστη ισορροπία, η οποία όμως απειλείται καθημερινά από
διάφορα γεγονότα και από συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι επιθυμούν, ο καθένας για τους
προσωπικούς του λόγους,  την ολοκληρωτική αποσταθεροποίηση της κατάστασης, που θα έχει ως
αποτέλεσμα την έκκληση βίας.

Σε προηγούμενη επιστολή μου είχα ήδη προειδοποιήσει για την αλλαγή στάσης της τοπικής
κοινωνίας λόγω της αύξησης του φόβου που προκαλείται από συγκεκριμένα γεγονότα, τα οποία
μάλιστα ενισχύονται και από μια ασταμάτητη και συστηματική προσπάθεια παραπληροφόρησης.
Σήμερα, βρισκόμαστε ακριβώς στο σημείο όπου απαιτείται μια μεγάλης κλίμακας αποσυμφόρηση με
στόχο να λειτουργήσουν οι υπάρχουσες δομές στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους. Σε διαφορετική
περίπτωση, διακυβεύεται η κοινωνική συνοχή και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συμβούν έκτροπα,

τα οποία θα πυροδοτήσουν διαδοχικά αντιδράσεις με απρόβλεπτες συνέπειες και αποτελέσματα. Μάλιστα το διακύβευμα δεν είναι μόνο τοπικό αλλά
και εθνικό καθώς η Λέσβος αποτέλεσε το θετικό παράδειγμα της διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη των κλειστών συνόρων.

Ενδεικτικά της εύθραυστης κατάστασης είναι τόσο οι παραβατικές ενέργειες μέρους του αποκλεισμένου στο νησί προσφυγικού πληθυσμού καθώς και
η συστηματική παραπληροφόρηση τόσο από φερόμενα Μέσα Ενημέρωσης όσο και από συγκεκριμένα άτομα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλές
φορές μάλιστα, η δράση αυτή προσωποποιείται και εκφράζεται με απειλές εναντίον μου αλλά και μελών της οικογένειάς μου. (επισυνάπτονται σχετική
ηλεκτρονική αλληλογραφία και αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης) Στον αγώνα αυτό να διατηρηθεί η ισορροπία και η κοινωνική συνοχή στην
ακριτική Λέσβο, τη στιγμή μάλιστα που δημόσια εκφράζονται απειλές από τον Τούρκο Πρωθυπουργό, βρισκόμαστε μόνοι χωρίς την βοήθεια των
αρμόδιων θεσμικών οργάνων. Σε ότι αφορά την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου, αυτές συνεχίζουν να καθυστερούν χαρακτηριστικά ενώ
παράλληλα συνεχίζεται η μη μεταφορά αιτούντων άσυλο σε δομές της ηπειρωτικής Ελλάδας ενώ η κοινή δήλωση Ε.Ε και Τουρκίας δεν
προβλέπει σε κανένα σημείο της κάτι τέτοιο. Στον αντίποδα, καμία πρωτοβουλία δεν έχει αναληφθεί από νομικής πλευράς για την
προστασία της τοπικής κοινωνίας από την παραπληροφόρηση και την διασπορά ψευδών ειδήσεων, που έχουν αποδεδειγμένα προκαλέσει
και υποκινήσει αντιδράσεις μερίδας συμπολιτών μας, όπως ορίζει το Άρθρο 187 (περί διασποράς ψευδών ειδήσεων).

Πέρα λοιπόν από την δραματική έκκληση την οποία σας απευθύνω για την άμεση λήψη μέτρων αποσυμφόρησης του νησιού, πιστεύω ότι την
παρούσα χρονική στιγμή θα πρέπει κάθε άτομο που εκπροσωπεί ένα θεσμό να αναλάβει τις ευθύνες του. Σε ότι αφορά το Δήμο Λέσβου κάναμε και θα
συνεχίσουμε να κάνουμε το καθήκον μας σε όλους τους τομείς. Σε περίπτωση όμως που οι φόβοι μου επαληθευτούν και πραγματοποιηθεί
γενικευμένη αποσταθεροποίηση, καθιστώ υπεύθυνο κάθε ατομικό η συλλογικό θεσμό, ο οποίος δεν ανέλαβε δράση στον τομέα ευθύνης του
και παρέμεινε άπραγος θεατής της κατάστασης παρά τις επανειλημμένες αναφορές μου.

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω επικοινωνία και συνεργασία σχετικά με το θέμα και ευελπιστώ στις άμεσες ενέργειές σας.

 

Με εκτίμηση,

Δήμαρχος Λέσβου

Σπύρος Γαληνός
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(/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-

voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

17/07/17 - 19:11
Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-

categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

Ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπέβαλε ο βουλευτής Στ. Τάσσος.

Η Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρει: «Οι μεγάλες υλικές ζημιές και ο θάνατος μιας 43χρονης γυναίκας που
προκάλεσε ο σεισμός στη Λέσβο, αναδεικνύουν τις...

(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-

gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

17/07/17 - 19:05
Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

Ο χώρος της Υγείας δεν εξαιρείται από τη μνημονιακή επέλαση. Η υποβάθμιση του Δημόσιου συστήματος
υγείας συνεχίζεται. Η υποστελέχωση και η υποχρηματόδηση έχουν οδηγήσει πολλές δομές σε
συρρίκνωση.  Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με την πρόταση για τους νέους Οργανισμούς...

(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-

diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis)

14/07/17 - 19:16
Η δημοτική αρχή και το "διαζύγιο" με τη δημοκρατική ευαισθησία στις εξωτερικές της επαφές. Με
αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ (/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-

dimokratiki-eyaisthisia-stis)

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκέπτεται το νησί μας.

Η επίσκεψη ήταν κρυφό μυστικό αλλα καλα προετοιμασμένο απο τις αρχές του τόπου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη. 
Να θυμίσω οτι η κυβέρνηση του ευθύνεται για τον πόλεμο στη Συρία και τον τροπο διαχείρισης του
προσφυγικού (IRC...
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