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 Ο Γαληνός λέει ότι… μπορεί μέχρι και 20.000 πρόσφυγες!

Το νησί εκκενώνεται προκαλώντας πανικό στους πρόσφυγες, αλλά και σύγχυση στις τοπικές αρχές!

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 22|03|2016 14:11

Το σχέδιο… εκκένωσης στην πραγματικότητα, (και) της Λέσβου, γράφει νέες σελίδες στην ιστορία του «προσφυγικού» στην
Ελλάδα και στα νησιά μας και αναμφίβολα βάσει των τελευταίων εξελίξεων που δρομολόγησε η Σύνοδος Κορυφής,
δημιουργεί νέα δεδομένα στη διαχείριση του μείζονος ανθρωπιστικού ζητήματος.

Το σχέδιο… εκκένωσης στην πραγματικότητα, (και) της Λέσβου, γράφει νέες σελίδες στην ιστορία του «προσφυγικού» στην
Ελλάδα και στα νησιά μας και αναμφίβολα βάσει των τελευταίων εξελίξεων που δρομολόγησε η Σύνοδος Κορυφής,
δημιουργεί νέα δεδομένα στη διαχείριση του μείζονος ανθρωπιστικού ζητήματος.

Ωστόσο οι δηλώσεις του δημάρχου Λέσβου στη βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», αν δεν έχουν χαθεί στη μετάφραση,
προκαλούν μάλλον επιπλέον ερωτηματικά! Καθώς ο δήμαρχος, ούτε λίγο, ούτε πολύ από… μόνος του δηλώνει ότι ο ίδιος
δεν ενημερώθηκε για το πώς θα λειτουργούσε η συμφωνία, τονίζοντας σε κάθε περίπτωση πως θα μπορούσε να κρατήσει,
σε περίπτωση μη ύπαρξης συμφωνίας, έως και 20.000 πρόσφυγες και μετανάστες με τη βοήθεια της Ε.Ε.!

Ο κ. Γαληνός, σύμφωνα με το δημοσίευμα που αναπαρήγαγε η ηλεκτρονική εφημερίδα «ie�merida», τόνισε στη βρετανική
«Daily Mail» ότι δεν έλαβε καμία προειδοποίηση για την ξαφνική αλλαγή πολιτικής που οδήγησε σε μία περιττή σύγχυση.
«Πρότεινα αυτό το σχέδιο για πολύ καιρό, αλλά ξαφνικά το ανακοίνωσαν χωρίς να μας ενημερώσουν. Δεν είχαμε καμία
ελπίδα να προετοιμάσουμε οτιδήποτε για αυτό.

Σήμερα οι αριθμοί των αφίξεων είναι περίπου οι ίδιοι όπως ήταν πριν, έτσι δεν είχε άμεσο αντίκτυπο. Μόνο ο καιρός θα
δείξει αν αυτό θα αλλάξει.

Σήμερα μπορώ να δεχθώ 7.000 μετανάστες, αλλά με τη βοήθεια της Ε.Ε. θα μπορούσα να δεχθώ 20.000 και αυτή είναι μία
πιθανότητα για την οποία πρέπει να προετοιμαστούμε καθώς προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες, αυτούς τους
ανθρώπους με όποιο τρόπο μπορούμε», είναι η δήλωσή του που αναπαράχθηκε και στα ελληνικά μέσα.   

… Μπορούμε και διπλάσιους! 
Την ίδια ημέρα μάλιστα που ξεκίνησε το σχέδιο το οποίο επικύρωσε η Σύνοδος Κορυφής και προκάλεσε αναστάτωση σε
Μόρια και Καρά Τεπέ και ο ίδιος φέρεται να ζήτησε και την εκκένωση του ΠΙΚΠΑ, ο δήμαρχος εμφανίζεται από την άλλη
μεριά έτοιμος, πάλι «ο ίδιος», να φιλοξενήσει έως και 20.000 πρόσφυγες και μετανάστες!

Με δύο εντελώς διαφορετικές δηλαδή τοποθετήσεις, ο δήμαρχος από τη μία δείχνει τη διάθεσή του να αποσυμφορηθεί το
νησί και από την άλλη εκφράζει τη δυνατότητά του να δεχθεί έως διπλάσιους πρόσφυγες από αυτούς που μέχρι τώρα
μπορούσαν οι δομές του νησιού!

Αποδεικνύοντας πως και ο ίδιος, όπως και όλοι οι τοπικοί φορείς, βρίσκονται σε σύγχυση από τις τελευταίες εξελίξεις!

Οι δηλώσεις πάντως του δημάρχου αν δεν έχουν ...χαθεί στη μετάφραση, δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για τις
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Οι δηλώσεις πάντως του δημάρχου αν δεν έχουν ...χαθεί στη μετάφραση, δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για τις
προθέσεις της δημοτικής αρχής και τις προτεραιότητες της. Είναι να αποσυμφορηθεί το νησί από τους πρόσφυγες και
τους μετανάστες που καταφθάνουν σ’ αυτό, το γρηγορότερο δυνατό, ή στόχευση είναι να φιλοξενηθούν στις δομές του
νησιού και σε άλλες που πιθανόν να χρειαστούν, οι προσφυγικές ροές που έρχονται από την Τουρκία μέχρι να
ξεκαθαριστεί πού θα πάνε;

Πολύ φοβόμαστε πως οι δηλώσεις του δημάρχου στην αγγλική εφημερίδα, μάλλον μας μπέρδεψαν και καλό είναι πριν
δημιουργηθούν παρερμηνείες, να ξεκαθαριστούν.

Δεν χωρεί καμιά αμφιβολία ότι ο στόχος των τοπικών φορέων και της κοινωνίας δεν μπορεί να είναι να καταστεί η Λέσβος
εσαεί προσφυγικός... προορισμός, ανεξαρτήτως αν αυτό μπορεί -και εν προκειμένω ισχύει- να βολεύει πολλούς από τους
οποίους, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο κερδίζουν από την παρουσία τόσων προσφύγων εδώ, ή δουλεύουν για
λογαριασμό δομών και ΜΚΟ που προσφέρουν υπηρεσίες σ’ αυτούς τους ανθρώπους.
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