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Την καταλληλότερη ίσως στιγμή, την περίοδο που διαφαίνεται πως ένα νέο αδιέξοδο είναι κοντά στο να δημιουργήσει νέα
δύσκολα δεδομένα στο προσφυγικό και ειδικότερα στη διαχείρισή του στα νησιά του βορείου Αιγαίου και φυσικά στη
Λέσβο, ήρθε η πρόσκληση από τις Βρυξέλλες προς το δήμαρχο Λέσβου Σπύρο Γαληνό να παραστεί στη συνάντηση
πολιτών για το δικαίωμα στο άσυλο και στο καταφύγιο.

Την καταλληλότερη ίσως στιγμή, την περίοδο που διαφαίνεται πως ένα νέο αδιέξοδο είναι κοντά στο να δημιουργήσει νέα
δύσκολα δεδομένα στο προσφυγικό και ειδικότερα στη διαχείρισή του στα νησιά του βορείου Αιγαίου και φυσικά στη
Λέσβο, ήρθε η πρόσκληση από τις Βρυξέλλες προς το δήμαρχο Λέσβου Σπύρο Γαληνό να παραστεί στη συνάντηση
πολιτών για το δικαίωμα στο άσυλο και στο καταφύγιο.

Η συνάντηση, με γενικό τίτλο «Solidacities», διοργανώθηκε χθες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας δεκάδων δήμων της
Ευρώπης που διαχειρίζονται έμμεσα ή άμεσα το προσφυγικό και επιθυμούν να ευαισθητοποιήσουν τις κοινωνίες της
γηραιάς ηπείρου στο όλο ζήτημα και να άρουν τα αδιέξοδα που προκύπτουν από τα τείχη που υψώνονται σε πολλές
χώρες, κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Ο δήμαρχος Λέσβου, δίνοντας το παρών χθες στη συνάντηση, ήταν το κεντρικό πρόσωπο της συνάντησης ως εκπρόσωπος
του Δήμου που διαχειρίστηκε στη μεγαλύτερή του ένταση τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση που βιώνει τα τελευταία
χρόνια ο κόσμος και κατέθεσε στη συνάντηση την πρότασή του (σ.σ. που έχει ήδη επικοινωνηθεί σε επίπεδο ΚΕΔΕ στην
Ελλάδα) για μια ακόμη πιο δυναμική πρωτοβουλία των δήμων.

«Το έλλειμμα πολλών κυβερνήσεων της Ευρώπης που επιλέγουν να υψώνουν ακόμη τείχη πρέπει να το καλύψουμε εμείς,
οι δήμοι και οι τοπικές κοινωνίες», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γαληνός, καταφέρνοντας με τη βοήθεια και των
ευρωβουλευτών Στέλιου Κούλογλου και Δημήτρη Παπαδημούλη να θέσει το «λεσβιακό ζήτημα» με τους χιλιάδες
εγκλωβισμένους πρόσφυγες και μετανάστες στο νησί καθώς και το απροσδιόριστο περιεχόμενο της συμφωνίας Ε.Ε.-
Τουρκίας σε πρώτο πλάνο στην Ευρώπη.

 

Τι ήταν η συνάντηση «Solidacities»

«Η Ευρώπη βιώνει τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, με την καθημερινή εισροή των
χιλιάδων ανθρώπων που εγκαταλείπουν τις χώρες τους εξαιτίας των συγκρούσεων στη Συρία και στο Ιράκ», ήταν η
γενικότερη διαπίστωση της συνάντησης των «πόλεων αλληλεγγύης» (σε ελεύθερη μετάφραση της ονομασίας της
συνάντησης στις Βρυξέλλες) και ειδικότερα η εξής: «Παρά το γεγονός ότι το άρθρο 18 του Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ε.Ε. αναγνωρίζει ρητά το δικαίωμα στο άσυλο που κατοχυρώνεται στη Σύμβαση της Γενεύης, σήμερα δεν
έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά και δημιουργεί μια κατάσταση που δοκιμάζει την αλληλεγγύη μας».

Κοινώς, στη διάρκεια της συνάντησης, παρουσία δημάρχων από όλη την Ευρώπη, διατυπώθηκε έντονη κριτική στο
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Κοινώς, στη διάρκεια της συνάντησης, παρουσία δημάρχων από όλη την Ευρώπη, διατυπώθηκε έντονη κριτική στο
περιεχόμενο της συμφωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας και χαρακτηρίστηκε έως και «παράνομη», καθώς σε πολλές περιπτώσεις
παραβιάζει βάναυσα τα δικαιώματα των προσφύγων. Σε τι αποσκοπούσε τώρα η συνάντηση; Στο να επαναλάβει το
κάλεσμα της αλληλεγγύης σε όλη την Ευρώπη, στις κυβερνήσεις και στις κοινωνίες, και να προσκαλέσει σε έναν διάλογο
συνεργασίας των δήμων, που θα συμπαρασύρει την άκαμπτη αυτήν τη στιγμή Ευρώπη.

 

Η πρόταση Γαληνού

Ο δήμαρχος Λέσβου, τη στιγμή της δικής του παρέμβασης στη συνάντηση, παρουσιάζοντας και την κατάσταση που
επικρατεί αυτήν τη στιγμή στη Λέσβο, παρέπεμψε στην πρότασή του που κατέθεσε ήδη στην ΚΕΔΕ και φυσικά παρέδωσε
και στη συνάντηση και στους παρευρισκόμενους συναδέλφους του από όλη την Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση του Δήμου Λέσβου για τη διαχείριση του προσφυγικού συνοψίζεται στα εξής: Στην
αναγκαιότητα πραγματοποίησης της πρώτης καταγραφής και όλων των διαδικασιών εξέτασης αιτήσεων ασύλου σε
τουρκικό έδαφος υπό την εποπτεία της Ε.Ε. και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και στον ενεργό ρόλο
των δήμων -της αυτοδιοίκησης- στη διαχείριση του προσφυγικού, με χαρακτηριστικότερο κομμάτι της πρότασής του
τηδημιουργία μικρών δημοτικών χώρων φιλοξενίας σε κάθε Δήμο για το δίκαιο διαμοιρασμό του προσφυγικού
πληθυσμού σε όλη την ελληνική επικράτεια και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη.

 

«Το λουκέτο στα σχολεία ξύπνησε το ένστικτο της αλληλεγγύης μας»

 

Πέραν της πρότασης ωστόσο, ο δήμαρχος Λέσβου, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί στο νησί σήμερα, δεν
κρύφτηκε στιγμή, παραδεχόμενος πως το γενικότερο πνεύμα που επικρατεί στην Ευρώπη γύρω από το προσφυγικό έχει
δώσει (και στη Λέσβο) τροφή σε ακροδεξιές και φασιστικές φωνές να βγουν στην επιφάνεια.

Μάλιστα, και στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε της συνάντησης αποκλειστικά για το δήμαρχο Λέσβου προς τους
εκπροσώπους του Τύπου, με πρωτοβουλία των ευρωβουλευτών κ.κ. Κούλογλου και Παπαδημούλη, ο κ. Γαληνός δεν
μάσησε τα λόγια του:

«Σήμερα στο νησί υπάρχει ένα δυσανάλογο βάρος, καθώς φιλοξενούνται σε τρεις χώρους 6.500 άτομα σε δομές που
μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι 3.000. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Το κακό είναι ότι πλέον δόθηκε χώρος σε ακραία
στοιχεία να βάλλουν κατά της κοινωνικής συνοχής. Και δυστυχώς σε αυτό συνεπικουρούν και παράγοντες που
κινούνται στο δημοκρατικό χώρο. Δεν διστάζουν σε τίποτα, δουλεύουν για να ξεσηκώσουν τον κόσμο, εκμεταλλευόμενοι
το φανατισμό και πολύ φοβάμαι πως αυτοί οι άνθρωποι επιδιώκουν να χυθεί αίμα. Κάνανε όμως ένα μεγάλο λάθος
πρόσφατα. Και αυτό ήταν ότι επιχείρησαν να κλείσουν τα σχολεία στα προσφυγόπουλα. Το λάθος τους αυτό όμως
ξύπνησε ξανά το έμφυτο ένστικτο της αλληλεγγύης της Λέσβου».
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«Πρόβλημα δεν είναι οι άνθρωποι, αλλά τα τείχη…»

 

Σε γενικότερο επίπεδο τώρα, ο δήμαρχος τόσο στη διάρκεια της συνάντησης όσο και σε εκείνη της συνέντευξης Τύπου
που παραχώρησε, στάθηκε στη σημασία της πρόσκλησής του στις Βρυξέλλες για να «δυναμώσει τη φωνή της Λέσβου»
και να επικοινωνήσει φυσικά την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει για μια προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Διαπιστώνουμε δυστυχώς ότι πολλές κυβερνήσεις της Ευρώπης έχουν αποδειχθεί κατώτερες των περιστάσεων. Αυτό το
έλλειμμα όμως των κυβερνήσεων δεν μπορούμε να το συζητάμε επί μακρόν. Πρέπει να το καλύψουν οι δήμοι και οι
τοπικές κοινωνίες και επάνω σε αυτήν τη βάση κινείται η πρότασή μας. Όταν ένα βάρος το σηκώσουν πολλοί, το βάρος
εκμηδενίζεται και γίνεται ασήμαντο. Η πρόσκλησή σας λοιπόν να έρθω εδώ θα βοηθήσει πολύ πιστεύω για να
ξεμπλοκάρουν όλες οι διαδικασίες που μας πάνε πίσω αλλά και να διαπιστώσω ότι υπάρχει διάθεση από την
αυτοδιοίκηση σε όλη την Ευρώπη», πρόσθεσε και κατέληξε πως για τα αδιέξοδα που δημιουργούνται έχει ευθύνη η ίδια
η Ευρώπη, που αγνοεί ότι στο παρελθόν πλήρωσε πολύ ακριβά την αδυναμία της να αντιμετωπίσει τους πραγματικούς
κινδύνους που εγκυμονούν για την ίδια την Ευρώπη οι ακροδεξιές και φασιστικές φωνές.

«Πρέπει να συμβάλλουμε όλοι με κάθε τρόπο για να δούμε ότι οι πραγματικοί κίνδυνοι δεν είναι οι άνθρωποι στους
οποίους υψώνουμε τα τείχη, αλλά οι φασιστικές ιδέες που αφήνουμε να χορέψουν και οι οποίες στην ουσία
κατασπαράζουν τις σάρκες των κοινωνιών μας», είπε χαρακτηριστικά.

 

«Βοήθεια δώσανε στις ΜΚΟ, όχι σε εμάς»

Ο δήμαρχος Λέσβου ωστόσο ρωτήθηκε από τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και για το αν βοηθήθηκε ο ίδιος
ουσιαστικά από την Ευρώπη και για το αν διαπιστώνει ότι δεν τηρήθηκαν οι υποσχέσεις που κατά καιρούς έλαβε.
Εκείνος απάντησε πως πολλές από τις υποσχέσεις που έλαβε από πέρυσι το καλοκαίρι, όπου ο Δήμος Λέσβου βρέθηκε…
μόνος του να αντιμετωπίσει τις τεράστιες αφίξεις, δεν ήρθαν ποτέ.

«Η στήριξη ήρθε μόνο από την ελληνική κυβέρνηση, με την οποία έχουμε εξαιρετική συνεργασία. Όμως η Ελλάδα μόνη
της δεν μπορεί. Θέλει στήριξη και αυτή, γιατί παραμένει μια χώρα που βιώνει μια δύσκολη οικονομική κατάσταση.
Χρειάζονται και πόροι, αυτοί οι πόροι έχουν ψηφιστεί, αλλά δεν έχουν φτάσει. Πιστεύω βέβαια ότι η κατάσταση μπαίνει
σε μια σειρά σιγά σιγά. Όμως παρατηρούμε και δύο παραλογισμούς ακόμα και τώρα, αφού θεωρώ παραλογισμό το ότι
δεν δίνονται πόροι σε εκείνους που σηκώνουν το βάρος όπως στους δήμους, αλλά σε ΜΚΟ και οργανώσεις, όπως και το
ότι η συμφωνία με την Τουρκία απαγορεύει μετακίνηση πληθυσμών προσφύγων και μεταναστών στην ηπειρωτική
χώρα».

 

Κριτική Παπαδημούλη

Στη συνέντευξη Τύπου του δημάρχου ωστόσο μίλησε και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παπαδημούλης, ο οποίος και
εκείνος από την πλευρά του καυτηρίασε τον «εγκλωβισμό» της Ευρώπης σε ξενοφοβικές φωνές. «Υπάρχει δε μεγάλη
καθυστέρηση και στην αποστολή των ειδικών για το άσυλο στην Ελλάδα από πλευράς κρατών μελών», σχολίασε,
υποστηρίζοντας πως αυτές οι καθυστερήσεις δεν μπορούν να αποδοθούν στη γραφειοκρατία.

Ο κ. Παπαδημούλης μάλιστα αναγνώρισε και έλλειμμα της πολιτικής ηγεσίας της Ευρώπης να εφαρμόσει τις αποφάσεις
που έχει πάρει, επικαλούμενος και τη δήλωση του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, που έλεγε ότι «μια Ευρώπη που δεν μπορεί να
υλοποιήσει τις αποφάσεις της για το προσφυγικό κινδυνεύει με διάλυση…».

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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