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Το «παράθυρο» της «μερικής» αποσυμφόρησης, άνοιξε και ο Αλ. Τσίπρας στη συνάντησή του με τον Σπ.
Γαληνό και το «δίκτυο» δημάρχων

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 24|01|2017 14:32

Κάτι παραπάνω από μιάμιση ώρα, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, οι πέντε
νησιώτες δήμαρχοι του «δικτύου» για το προσφυγικό, χθες το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Η συνάντηση αποτιμήθηκε
από το δήμαρχο Λέσβου, Σπύρο Γαληνό, ως εποικοδομητική και ικανή να συμβάλλει στην καλύτερη δυνατή συνεργασία με
τους Δήμους, για την ομαλότερη διαχείριση του προσφυγικού, αλλά σε κάθε περίπτωση, θα κριθεί σύντομα και εκ του
αποτελέσματος.

Κάτι παραπάνω από μιάμιση ώρα, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, οι πέντε
νησιώτες δήμαρχοι του «δικτύου» για το προσφυγικό, χθες το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Η συνάντηση αποτιμήθηκε
από το δήμαρχο Λέσβου, Σπύρο Γαληνό, ως εποικοδομητική και ικανή να συμβάλλει στην καλύτερη δυνατή συνεργασία με
τους Δήμους, για την ομαλότερη διαχείριση του προσφυγικού, αλλά σε κάθε περίπτωση, θα κριθεί σύντομα και εκ του
αποτελέσματος.

Ο πρωθυπουργός έδωσε την αίσθηση στους δημάρχους πως έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης στα νησιά, ήταν
συγκαταβατικός και υποσχέθηκε -κι εκείνος με τη σειρά του- παρεμβάσεις για την άμεση μετακίνηση προς την ηπειρωτική
χώρα, ευάλωτων κοινωνικών ομάδων εκ των μεταναστών και των παραβατικών. Δεσμευόμενος πως θα βελτιωθούν
τάχιστα οι διαδικασίες καταγραφών, αλλά και η απαραίτητη αναδιοργάνωση των χοτ-σποτ.

Το «δίκτυο» λοιπόν, που από την περασμένη βδομάδα κατάφερε να κάνει αισθητή την παρουσία του, έγινε δεκτό από τον
πρωθυπουργό στο αίτημα για μία συνάντηση μαζί του και εξασφάλισε τις δεσμεύσεις που έχουν ανάγκη αφενός να
ακούσουν και κυρίως να δουν να γίνονται, οι κάτοικοι των νησιών.

Οι δήμαρχοι μετέφεραν ξανά, εν συντομία, την κατάσταση των νησιών γενικότερα, αλλά και ανά Δήμο ειδικότερα,
ζητώντας άμεσες ενέργειες για την αποσυμφόρηση. Η οποία -έστω και «μερική» όπως την προανήγγειλε και ο Ευρωπαίος
επίτροπος Δ. Αβραμόπουλος- φαίνεται ότι θα ξεκινήσει άμεσα.

Με τον πρωθυπουργό να δεσμεύεται και κατ’ ιδίαν στους δημάρχους, σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση των ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων και των παραβατικών μεταναστών. Ωστόσο και εκείνος, όπως λίγες ημέρες πριν και ο κ.
Αβραμόπουλος, υπερτόνισε τους κινδύνους να εκπέσει η συμφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας, υπογραμμίζοντας, πως όλες οι
απαραίτητες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν εντός του πλαισίου που ορίζει αυτή.
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Στα αξιοσημείωτα ωστόσο της συνάντησης, καταγράφεται και η πρωθυπουργική δέσμευση για προετοιμασία του
ερχόμενου καλοκαιριού για τα νησιά. Υποστηρίζοντας πως αναμένεται να μπει σε προτεραιότητα η προβολή των πέντε
νησιών που επλήγησαν από το προσφυγικό, μέσω ειδικής εκστρατείας για τον τουρισμό, με μία παράλληλη οικονομική
ενίσχυση. Και οι λεπτομέρειες αυτής της εξαγγελίας, έχει ενδιαφέρον να δούμε στο άμεσο μέλλον, τι θα περιλαμβάνουν…

«Είμαστε ικανοποιημένοι από τα όσα ακούσαμε και από το γεγονός πως προβάλλαμε τις θέσεις μας σαν “δίκτυο” σε
κορυφαίο κυβερνητικό επίπεδο. Πιστεύω ότι γίναμε απόλυτα κατανοητοί από τον πρωθυπουργό, κάναμε μία
εποικοδομητική συζήτηση από την οποία βέβαια πλέον περιμένουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα», δήλωσε στο «Ε» ο
δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου.
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