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 Ευρεία σύσκεψη για το προσφυγικό

Προσωρινές λύσεις βρίσκονται, όχι όμως και μόνιμες
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Αντιμέτωπη για άλλη μια φορά είναι η Λέσβος με μεγάλες προσφυγικές ροές. Οι χώροι φιλοξενίας και τα Κέντρα είναι
συγκεκριμένα και οποιαδήποτε παρέκκλιση από το «κανονικό» δημιουργεί προβλήματα. Σε αυτό συνέτειναν οι εκτιμήσεις
όλων κατά την ευρεία σύσκεψη σχετικά με το προσφυγικό - μεταναστευτικό, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του
δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαληνού χτες το μεσημέρι, στο Παλαιό Δημαρχείο.

Αντιμέτωπη για άλλη μια φορά είναι η Λέσβος με μεγάλες προσφυγικές ροές. Οι χώροι φιλοξενίας και τα Κέντρα είναι
συγκεκριμένα και οποιαδήποτε παρέκκλιση από το «κανονικό» δημιουργεί προβλήματα. Σε αυτό συνέτειναν οι εκτιμήσεις
όλων κατά την ευρεία σύσκεψη σχετικά με το προσφυγικό - μεταναστευτικό, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του
δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαληνού χτες το μεσημέρι, στο Παλαιό Δημαρχείο, παρουσία του γενικού γραμματέα Αιγαίου &
Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Γιαννέλλη, του αντιπεριφερειάρχη Χρύσανθου Αργυρίου, εκπροσώπων των βουλευτών του
Νομού Λέσβου Γιώργου Πάλλη και Χαράλαμπου Αθανασίου, του Λιμενικού, της Αστυνομίας, του Στρατού, του
Επιμελητηρίου, της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες καθώς και του
προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Μετά από εκτενή συζήτηση και αφού αναλύθηκαν διεξοδικά οι αυξητικές τάσεις στις αφίξεις προσφύγων και τα πρακτικά
προβλήματα διαχείρισης που προκύπτουν από αυτές, επισημάνθηκε η ανάγκη άμεσης αποσυμφόρησης της Λέσβου με τη
φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Τονίσθηκε μεταξύ άλλων ότι η Λέσβος δεν μπορεί να σηκώσει περισσότερο βάρος στο μεταναστευτικό και ότι η μη λήψη
άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων απειλεί την κοινωνική συνοχή. Επισημάνθηκε ακόμη ότι βιώσιμη λύση στην
προσφυγική κρίση μπορεί να υπάρξει με την ανάληψη πρωτοβουλιών σε πολιτικό επίπεδο και συγκεκριμένα από την ίδια
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο τέλος της συνάντησης, ο κ. Γαληνός επεσήμανε ότι είναι πολύ σημαντικό να διαφυλάξουμε την εικόνα της Λέσβου,
ιδιαίτερα τώρα που η τοπική κοινωνία παλεύει να σταθεί στα πόδια της.

 

Τα πρακτικά λύθηκαν

Το πρακτικό ζήτημα με το λιμάνι, που αποκάλυψε αποκλειστικά πρώτο το «emprosnet.gr», και αφορά τους πρόσφυγες που
μεταφέρθηκαν πίσω από το κολυμβητήριο στον περίκλειστο χώρο του λιμανιού, γιατί στη Μόρια είχε φρακάρει το Κέντρο,
λύθηκε προσωρινά. Οι παρευρισκόμενοι και εμπλεκόμενοι με το θέμα ανέφεραν την ύπαρξη χώρου εντός του Κέντρου της
Μόριας.

Το πρόβλημα όμως που εντόπισαν οι περισσότεροι είναι ότι καθυστερούν οι αναχωρήσεις λόγω των αιτημάτων ασύλου,
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Το πρόβλημα όμως που εντόπισαν οι περισσότεροι είναι ότι καθυστερούν οι αναχωρήσεις λόγω των αιτημάτων ασύλου,
τα οποία βρίσκονται σε στάδιο εφέσεων, αν όχι πιο πίσω. Και εκεί είναι που ο δήμαρχος Λέσβου σε έναν βαθμό θέλει να
τονίσει, χωρίς να το δηλώνει ρητά: Η Λέσβος μπορεί να δεχτεί ή και να ανεχτεί μάξιμουμ έως 5.000 άτομα, το ζήτημα είναι
η άμεση αποσυμφόρηση που αποτελεί πάγιο αίτημα.

Οι δομές που είχαν ανακοινωθεί από πλευράς Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής στη Θήβα φαίνεται επίσης να
καθυστερούν, ενώ κανένας τοπικός παράγοντας δεν φαίνεται να έχει ενημερωθεί σχετικά από τους αρμόδιους.

Είναι φανερό πως μπορεί πρακτικές λύσεις να βρίσκονται από πλευράς Λέσβου, όμως μακροπρόθεσμες και με ουσιαστικό
αποτέλεσμα μπορεί να βρεθούν μόνο από πλευράς πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και κυβέρνησης.

 

Και στην ΕΝ.Π.Ε.

 

Στη χτεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), η περιφερειάρχης
Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου έθεσε εκτός ημερησίας διατάξεως το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί τα νησιά του
βορείου Αιγαίου, το προσφυγικό και μεταναστευτικό.

Η Χριστιάνα Καλογήρου παρουσίασε τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί και ζήτησε τη συμπαράσταση της Ένωσης
Περιφερειών Ελλάδας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. αποφάσισε το ζήτημα αυτό σε όλες του τις διαστάσεις να
συζητηθεί σε ειδική συνεδρίασή του.
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