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Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / K O M M A T A )  
 «Η Λέσβος δεν θα γίνει νησί φυλακή»

Ο παραλληλισμός της νήσου Έλις με τη Λέσβο, ειδικά στη βάση που τον έκαναν οι Αυστριακοί,
προκάλεσαν την αντίδραση και του δημάρχου

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 07|06|2016 17:45

Οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Αυστρίας, Σεμπάστιαν Κουρτζ, προτείνοντας τη μετατροπή της Λέσβου σε κάτι
αντίστοιχο με τη νήσο Έλις της Αμερικής, προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις χθες στη Μυτιλήνη, με το δήμαρχο Σπύρο
Γαληνό μάλιστα να σπεύδει με δημόσια τοποθέτησή του, να απαντήσει.

Οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Αυστρίας, Σεμπάστιαν Κουρτζ, προτείνοντας τη μετατροπή της Λέσβου σε κάτι
αντίστοιχο με τη νήσο Έλις της Αμερικής, προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις χθες στη Μυτιλήνη, με το δήμαρχο Σπύρο
Γαληνό μάλιστα να σπεύδει με δημόσια τοποθέτησή του, να απαντήσει.

Χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του υπουργού ως απαράδεκτες και προσβλητικές, που δυσφημούν τη Λέσβο και τους
κατοίκους της, ο κ. Γαληνός σχολίασε:  

Η δήλωση 
«Η καρδιά της Ευρώπης συνεχίζει να χτυπά στη Λέσβο, που υπερασπίζεται τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες. Αξίες τις οποίες
ολόκληρα κράτη - μέλη ευκαιριακά αγνοούν ή υποστηρίζουν μπροστά στο φόβο διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης.

Παράλληλα, η πρόταση του κ. Σεμπάστιαν Κουρτζ, εκτός από απαράδεκτη και πρακτικά ανεφάρμοστη, αναγνωρίζει
ουσιαστικά το ρόλο των διακινητών ως διαχειριστές της προσφυγικής ροής, γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις
δηλώσεις Σούλτς ότι η Ευρώπη δεν εκβιάζεται.

Πολύ περισσότερο, δεν θα δεχθούμε η Λέσβος να γίνει το θύμα αυτών των εκβιασμών. Θεωρούμε πως η δήλωση για
μετατροπή της Λέσβου σε μια φυλακή ανθρώπων, που οι άσχημες συνθήκες διαβίωσης θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά για
τους επόμενους πρόσφυγες, είναι δυσφήμιση του χειρίστου είδους και είναι κατάφορα προσβλητική.

Για το λόγο αυτό καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να παρέμβει άμεσα και να βάλει τον αδαή και ανιστόρητο υπουργό στη
θέση του, καθώς και να αποτρέψει τα σχέδια κύκλων, που στόχο έχουν τη μετατροπή της Λέσβου και της Ελλάδας, σε
αποθήκη ψυχών. Η Λέσβος παραμένει ένα πανέμορφο και ζωντανό νησί του ανεξάρτητου και κυρίαρχου ελληνικού
κράτους και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να μετατραπεί σε ένα νησί φυλακή».
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