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 «Δήμαρχε, παίρνεις επικίνδυνο δρόμο…»

Ανακοίνωση Γεωργούλα με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Σπ. Γαληνού στο Πλωμάρι, καθώς
διακρίνει «αμφισημίες» στις θέσεις του για το προσφυγικό
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 - 26|08|2016 15:41

«Κύριε Γαληνέ, παίρνεις επικίνδυνο δρόμο για το προσφυγικό και το νησί» είναι ο τίτλος της νέας ανακοίνωσης του
«Άλλου Δρόμου», που υπογράφει ο επικεφαλής του Στράτος Γεωργούλας και ασκεί κριτική στους χειρισμούς της δημοτικής
αρχής γύρω από το μείζον ζήτημα που αφορά το νησί εδώ και έναν χρόνο. Ο κ. Γεωργούλας εκφράζει την έκπληξή του
στην ανακοίνωσή του για τις διαβεβαιώσεις του δημάρχου στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Πλωμάρι ότι «δεν πρόκειται
να γίνουν εγκαταστάσεις προσφύγων» εκεί, υποστηρίζοντας πως τέτοιες βεβαιώσεις «εκτρέφουν το τέρας του ρατσισμού
και της μισαλλοδοξίας».

«Κύριε Γαληνέ, παίρνεις επικίνδυνο δρόμο για το προσφυγικό και το νησί» είναι ο τίτλος της νέας ανακοίνωσης του
«Άλλου Δρόμου», που υπογράφει ο επικεφαλής του Στράτος Γεωργούλας και ασκεί κριτική στους χειρισμούς της δημοτικής
αρχής γύρω από το μείζον ζήτημα που αφορά το νησί εδώ και έναν χρόνο. Ο κ. Γεωργούλας εκφράζει την έκπληξή του
στην ανακοίνωσή του για τις διαβεβαιώσεις του δημάρχου στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Πλωμάρι ότι «δεν πρόκειται
να γίνουν εγκαταστάσεις προσφύγων» εκεί, υποστηρίζοντας πως τέτοιες βεβαιώσεις «εκτρέφουν το τέρας του ρατσισμού
και της μισαλλοδοξίας».

Μάλιστα, προσθέτει επ’ αυτού πως η Λέσβος έγινε διεθνώς γνωστή για την αλληλεγγύη της και ως εκ τούτου δεν μπορεί
ξαφνικά να αρνείται την εγκατάσταση προσφύγων σε μια περιοχή της, ενώ στηλίτευσε και μια άλλη αμφισημία, κατά τη
γνώμη του, της δημοτικής αρχής: να απειλεί νομικά τις ΜΚΟ, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα στην ουσία συνεργάστηκε
μαζί τους για τη διαχείριση του προβλήματος, κάτι που το κάνει στην πραγματικότητα ως σήμερα.

Αφού επανέλαβε τη θέση της παράταξής του, που είναι ενάντια στις πολιτικές κυβερνήσεων και ευρωπαϊκών θεσμών που
καταστρατηγούν τα ανθρώπινα δικαιώματα ταλαιπωρημένων ανθρωπίνων ψυχών (π.χ. συμφωνία με Τουρκία) και στα
κλειστά κέντρα κράτησης-φυλακές με τις άθλιες συνθήκες, ο κ. Γεωργούλας στην ανακοίνωσή του τόνισε: «Ζητάμε
ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης που θα εξασφαλιστούν με ενεργοποίηση δημόσιων και δημοτικών δομών αποκλειστικά
και ασφαλείς διόδους μετακίνησης των προσφυγικών ροών από ελεγχόμενο άνοιγμα των περασμάτων του Έβρου», για να
καταλήξει στην πρόσφατη εκδήλωση διαμαρτυρίας στο Πλωμάρι επαγγελματιών που αντιδρούσαν στη φημολογούμενη
εγκατάσταση προσφύγων στον οικισμό τους.

 

«Κινδυνεύουμε να χαρακτηριστούμε ξενοφοβικοί»

Ο κ. Γεωργούλας επ’ αυτού χαρακτήρισε αβάσιμους τους φόβους των επαγγελματιών του τουρισμού στο Πλωμάρι για
ζημιά στον τουρισμό τους, υποστηρίζοντας ότι ο οργανωμένος τουρισμός αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα στην περιοχή,
παρά το ότι δεν υπήρχαν εκεί προσφυγικές ροές.
«Πιστεύουμε ότι με τέτοιου είδους κινήσεις κινδυνεύουμε να χαρακτηριστούμε ξενοφοβικοί και να έχουμε τα αντίθετα
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«Πιστεύουμε ότι με τέτοιου είδους κινήσεις κινδυνεύουμε να χαρακτηριστούμε ξενοφοβικοί και να έχουμε τα αντίθετα
αποτελέσματα», σχολίασε ειδικότερα για την εκδήλωση αντίδρασης ο κ. Γεωργούλας, για να κλείσει με μια ευθεία ερώτηση
προς το δήμαρχο: «Υπογράψατε το κείμενο στο Πλωμάρι που, όχι μόνο δίνει τροφή σε συμπεριφορές που δεν τιμούν την
ιστορία αυτού του τόπου και των ανθρώπων του, αλλά και απειλεί με επιλεκτικούς ελέγχους νομιμότητας δημοσίων
υπηρεσιών»;

Ακόμη, το κείμενο του τοπικού συμβουλίου που ενόχλησε ιδιαίτερα τον κ. Γεωργούλα, ειδικά από τη στιγμή που φέρεται
να το συνυπέγραψε και ο δήμαρχος, εμπεριέχει δεσμεύσεις για «καταπολέμηση με όλες τις δυνάμεις της πιθανότητας
δημιουργίας δομών εγκατάστασης προσφύγων», αλλά και γνωστοποίηση προς τις ΜΚΟ πως «οι φορείς του τόπου
δήλωσαν πως θα στραφούν ατομικά και συλλογικά εναντίον εκμισθωτών και ΜΚΟ για αναζήτηση διαφυγόντων κερδών
εξαιτίας της πτώσης των εσόδων από τον τουρισμό και της κάθετης πτώσης της κίνησης των επιχειρήσεων».
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