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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 «Υπάρχει κίνδυνος να χαθεί ο έλεγχος…»

Ο δήμαρχος Λέσβου Σπ. Γαληνός έστειλε επιστολή στην κυβέρνηση με αφορμή την προβληματική
εξέλιξη της «νέας φάσης» του προσφυγικού

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 27|05|2016 22:53

Επιστολή προς τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο
Τόσκα, τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο και προς τον ίδιο τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα απέστειλε χθες ο
δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός, θέτοντας επί τάπητος τη δύσκολη κατάσταση της «νέας φάσης» του προσφυγικού, έτσι
όπως εξελίσσεται στη Λέσβο.

Επιστολή προς τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο
Τόσκα, τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο και προς τον ίδιο τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα απέστειλε χθες ο
δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός, θέτοντας επί τάπητος τη δύσκολη κατάσταση της «νέας φάσης» του προσφυγικού, έτσι
όπως εξελίσσεται στη Λέσβο.

Ο δήμαρχος ζήτησε την ενίσχυση του προσωπικού διεκπεραίωσης των αιτήσεων ασύλου ώστε να μειωθεί ο χρόνος
παραμονής τους και τη μεταφορά των αιτούντων άσυλο σε νέες δομές ανά την Ελλάδα, δεδομένου ότι πλέον επικρατεί
ένταση μεταξύ των εγκλωβισμένων προσφύγων και μεταναστών, η οποία εκφράζεται με συνεχείς πορείες στους δρόμους
της πόλης της Μυτιλήνης (με αποκορύφωμα την προχθεσινή, που παρέλυσε την κυκλοφορία της πόλης), αλλά και με μία
τελευταία παραβατική συμπεριφορά, η οποία έχει αντίκτυπο πλέον και στην τοπική κοινωνία που ως σήμερα έχει
συμπεριφερθεί με υποδειγματική αλληλεγγύη στη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση των τελευταίων ετών.

«Αυτήν τη στιγμή, έπειτα από την παρέλευση 25 ημερών, όλοι οι αιτούντες άσυλο λαμβάνουν μία βεβαίωση, η οποία τους
επιτρέπει την ελευθερία μετακίνησης εντός των γεωγραφικών ορίων του νησιού, ενώ απαγορεύει να φύγουν απ’ αυτό.
Παράλληλα, η καθυστέρηση των διαδικασιών αίτησης ασύλου υποχρεώνει εκ των πραγμάτων την παραμονή των
προσφύγων στη Λέσβο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα», σημειώνει αρχικά στην επιστολή του προς την κυβέρνηση ο
δήμαρχος Λέσβου και συνεχίζει:  

Εκνευρισμός και αρνητικές αντιδράσεις 
«Τα παραπάνω δημιουργούν εκνευρισμό και προστριβές μεταξύ των φιλοξενουμένων μας, μερίδα των οποίων έχει ήδη
αρχίσει να στρέφεται στην παραβατικότητα, δεδομένης της έλλειψης χρημάτων και του φόβου μίας ενδεχόμενης
επαναπροώθησής τους στην Τουρκία.

Οι παραβατικές ενέργειες δεν θα έχουν μόνο ως στόχο την αναχώρησή τους προς την κεντρική Ελλάδα αλλά και την
εξασφάλιση βασικών αναγκών.

Αυτές οι ενέργειες έχουν ήδη αρχίσει να προκαλούν αρνητικές αντιδράσεις και όχληση στην τοπική κοινωνία, μια
κοινωνία που στάθηκε αλληλέγγυα μέχρι σήμερα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, η στήριξη της οποίας αποτελεί βασική
προϋπόθεση στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης αλλά και στην προβολή της Λέσβου και της Ελλάδας με θετικό
πρόσημο σε όλο τον κόσμο με άμεσο αντίκτυπο την αποκατάσταση του πληγέντος κύρους της», προσθέτει ο δήμαρχος για
να καταλήξει στο αίτημά του, που δεν είναι άλλο από την ενίσχυση του προσωπικού διεκπεραίωσης των αιτήσεων ασύλου
ώστε να μειωθεί ο χρόνος παραμονής τους, τη μεταφορά των αιτούντων άσυλο σε νέες δομές ανά την Ελλάδα αλλά και την
άμεση λήψη μέτρων για την εξασφάλιση καλών συνθηκών διαβίωσης κατά την παραμονή τους στο Κέντρο Πρώτης
Υποδοχής της Μόριας.

«Απευθύνω έκκληση ώστε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να προστατευθεί η μέχρι σήμερα
εξαιρετική εικόνα της Λέσβου και να διατηρηθεί αλληλέγγυα η τοπική κοινωνία. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει ο
κίνδυνος να χαθεί ο έλεγχος και να αποσυντεθεί η παραδειγματική εικόνα της Λέσβου, κάτι που θα ακυρώσει σε μεγάλο
βαθμό την τιτάνια προσπάθεια που έχουμε καταβάλει μέχρι σήμερα», καταλήγει χαρακτηριστικά.

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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