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 «Η κατάσταση στο νησί είναι οριακή»!

Νέα δραματική έκκληση Γαληνού για αποσυμφόρηση και λήψη μέτρων προστασίας για τη Λέσβο, με
επιστολή του στον πρωθυπουργό και τον Γιάννη Μουζάλα

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 23|12|2016 14:15

Μετά την παρέμβαση του Συντονιστικού Φορέων, την ανακοίνωση προβληματισμού του Φορέα Επαγγελματιών του
Τουρισμού στο Μόλυβο και με δεδομένη την αγανάκτηση των πολιτών και πολλών καταστηματαρχών από τις πρόσφατες
διαρρήξεις στην Ερμού, και ο δήμαρχος Λέσβου με νέα επιστολή του προς τον πρωθυπουργό αλλά και προς τον υπουργό
Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα περιγράφει ως «οριακή» την κατάσταση στη Λέσβο, ζητώντας άμεσα μέτρα.

Μετά την παρέμβαση του Συντονιστικού Φορέων, την ανακοίνωση προβληματισμού του Φορέα Επαγγελματιών του
Τουρισμού στο Μόλυβο και με δεδομένη την αγανάκτηση των πολιτών και πολλών καταστηματαρχών από τις πρόσφατες
διαρρήξεις στην Ερμού, και ο δήμαρχος Λέσβου με νέα επιστολή του προς τον πρωθυπουργό αλλά και προς τον υπουργό
Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα περιγράφει ως «οριακή» την κατάσταση στη Λέσβο, ζητώντας άμεσα μέτρα.

Ο δήμαρχος στην επιστολή του επισημαίνει ότι τα πάντα στη Λέσβο βρίσκονται τελευταία σε μια «εύθραυστη ισορροπία»,
αναφέροντας και το ρόλο κάποιων που το εκμεταλλεύονται, επιδιώκοντας την ολοκληρωτική αποσταθεροποίηση. Με
δραματικό τόνο δε στην επιστολή του, για να καταδείξει τους κινδύνους που ενέχει η συνέχιση της παρούσας (το λιγότερο)
αδιάφορης στάσης της κυβέρνησης, ο δήμαρχος υπογραμμίζει πως «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», ζητώντας επιτακτικά ξανά την αποσυμφόρηση του νησιού.

Ο δήμαρχος Λέσβου λοιπόν για μια ακόμη φορά αλληλογραφεί με τον κ. Μουζάλα αλλά και με τον πρωθυπουργό Αλέξη
Τσίπρα, όπως το είχε πράξει τον περασμένο Σεπτέμβρη, όταν είχε διαφανεί η πρόθεση της κυβέρνησης να δημιουργήσει
κέντρο κράτησης στη Λεμονού, χωρίς να έχει υπάρξει ενημέρωση προηγουμένως. Και τότε, όπως και σήμερα, ο δήμαρχος
περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί στο νησί, μόνο που η σημερινή είναι ενδεχομένως η πιο δύσκολη των
τελευταίων μηνών. Κι αυτό γιατί έχουν αυξηθεί τόσο τα περιστατικά παραβατικότητας εκ μέρους κάποιων μεταναστών
όσο και οι… ακροδεξιές και ξενοφοβικές φωνές που απειλούν την κοινωνική συνοχή.

 

Περιγραφή της σημερινής κατάστασης

 

«Αυτήν τη στιγμή, η κατάσταση στο νησί της Λέσβου είναι οριακή σε ό,τι αφορά τη 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», γράφει χαρακτηριστικά ο κ. Γαληνός,
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#Προσφυγικό (/article/tag/Προσφυγικό),

αποσταθεροποίηση της κατάστασης, που θα έχει ως αποτέλεσμα την έκκληση βίας», γράφει χαρακτηριστικά ο κ. Γαληνός,
αιτιολογώντας την αναγκαιότητα για λήψη άμεσων μέτρων εκ μέρους της κυβέρνησης.

Και συνεχίζει: «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».

 

Τα… «λαθροσάιτ»

Επίσης, ο δήμαρχος μπαίνει στη διαδικασία μέσω της επιστολής του να αναλύσει και τους τρόπους που κάποιοι
εκμεταλλεύονται τη σημερινή δύσκολη κατάσταση με τη συστηματική παραπληροφόρηση από φερόμενα Μέσα
Ενημέρωσης αλλά 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», σημειώνει ακόμα ο κ. Γαληνός, υποστηρίζοντας πως μπροστά στον αγώνα ουσιαστικά 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 τη βοήθεια των αρμόδιων θεσμικών οργάνων, ενώ καμία πρωτοβουλία
δεν έχει αναληφθεί από νομικής πλευράς για την προστασία της τοπικής κοινωνίας από την παραπληροφόρηση και τη
διασπορά ψευδών ειδήσεων, που έχουν αποδεδειγμένα προκαλέσει και υποκινήσει αντιδράσεις μερίδας συμπολιτών μας,
όπως ορίζει το Άρθρο 187 (περί διασποράς ψευδών ειδήσεων)».

 

«Υπεύθυνος όποιος δεν ανέλαβε την ευθύνη του»

Σε ό,τι αφορά τώρα την προσδοκώμενη επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου, ο κ. Γαληνός επισημαίνει στην κυβέρνηση
πως αυτές συνεχίζουν να καθυστερούν χαρακτηριστικά, όπως συνεχίζεται και η μη μεταφορά αιτούντων άσυλο σε δομές
της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Η επιστολή του δημάρχου καταλήγει με μια ακόμη έκκληση σε δραματικό τόνο για την άμεση λήψη μέτρων
αποσυμφόρησης του νησιού, τονίζοντας πως «την παρούσα χρονική στιγμή θα πρέπει κάθε άτομο που εκπροσωπεί έναν
θεσμό να αναλάβει τις ευθύνες του».

Μπροστά τώρα σε μια νέα ολιγωρία, ο κ. Γαληνός κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ως εξής: «Σε περίπτωση όμως που οι
φόβοι μου επαληθευτούν και πραγματοποιηθεί γενικευμένη αποσταθεροποίηση, καθιστώ υπεύθυνο κάθε ατομικό ή
συλλογικό θεσμό, ο οποίος δεν ανέλαβε δράση στον τομέα ευθύνης του και παρέμεινε άπραγος θεατής της κατάστασης
παρά τις επανειλημμένες αναφορές μου».
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«Όταν βγούμε από την επιτροπεία, θα το επανεξετάσουμε...» -
EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …

Γιατί δεν άντεξε η Βρίσα στον σεισμό; - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Δημήτριος Χαλαυτής — Το έδαφος στο δυτικό τμήμα του οικισμού που
καταστράφηκε είναι πιο χαμηλά από το ανατολικό και άρα με …

Τα Δηκτικά - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …

Περιμένουν... σεισμό από τις 2.30 μέχρι τις 5! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

V. — Κανας εισαγγελέας ακούει;
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