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Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / P O L I T I K I )  
 Αυτά θα πούνε σήμερα στο Μαξίμου

Η αποσυμφόρηση, σε συνάρτηση με την ταχύτητα εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, και η… Λεμονού στο
τραπέζι Τσίπρα και φορέων της Λέσβου

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 07|10|2016 13:41

Το προχθεσινό δημοσίευμα του «Έθνους» σχετικά με τα νέα hotspots που σχεδιάζεται από το Υπουργείο Μεταναστευτικής
Πολιτικής να δημιουργηθούν στην ηπειρωτική Ελλάδα, προκειμένου να επιτευχθεί η αποσυμφόρηση των νησιών, δίνει μια
σαφή εικόνα του πλαισίου της συζήτησης που πρόκειται να γίνει σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ των συναρμόδιων
υπουργών και των εκπροσώπων της Λέσβου.

Το προχθεσινό δημοσίευμα του «Έθνους» σχετικά με τα νέα hotspots που σχεδιάζεται από το Υπουργείο Μεταναστευτικής
Πολιτικής να δημιουργηθούν στην ηπειρωτική Ελλάδα, προκειμένου να επιτευχθεί η αποσυμφόρηση των νησιών, δίνει μια
σαφή εικόνα του πλαισίου της συζήτησης που πρόκειται να γίνει σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ των συναρμόδιων
υπουργών και των εκπροσώπων της Λέσβου.

Στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά στο σχεδιασμό διαμόρφωσης δομών φιλοξενίας σε πόλεις όπως στη Θήβα, στο Αγρίνιο
αλλά και στους δήμους Λεβαδέων, Πιερίας καθώς και στην Κρήτη, που αποτυπώνει ξεκάθαρα πως η πλευρά της
κυβέρνησης θέλει να δείξει πως «δουλεύει» ήδη την προσδοκώμενη αποσυμφόρηση έτσι όπως έχει διατυπωθεί ως αίτημα
από την πλευρά των εκπροσώπων φορέων της Λέσβου.

Τούτων δοθέντων λοιπόν, η σημερινή σύσκεψη θα έχει σίγουρα διαπραγματευτικό χαρακτήρα, καθώς η αποσυμφόρηση
(βάσει των φερόμενων σχεδιασμών της κυβέρνησης) είναι προτεραιότητα, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να συμβεί αύριο
μεθαύριο. Και αυτό γιατί συνδέεται άρρηκτα με την ταχύτητα εξέλιξης των διαδικασιών εξέτασης του ασύλου, που στην
πραγματικότητα αποτελεί και το μείζον πρόβλημα.

Από εκεί και έπειτα, το ότι το επίμαχο δημοσίευμα του «Έθνους» αναφέρει πως στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης είναι η
δημιουργία δύο ενδιάμεσων κέντρων κράτησης, ένα εξ αυτών στη Λεμονού, επιβεβαιώνει τα ρεπορτάζ του «Ε» που από το
καλοκαίρι είχε αποκαλύψει αυτήν την προοπτική. Μένει να φανεί σήμερα αν πράγματι το ζήτημα «Λεμονού» έχει τελειώσει
μετά την παρέμβαση Γαληνού ή θα μπει ξανά στο τραπέζι του Μαξίμου…

Από τα όσα στοιχεία παρουσιάζει το δημοσίευμα του «Έθνους» υποβοηθείται σε μεγάλο βαθμό το να καταλάβουμε εδώ
στη Λέσβο το περιεχόμενο της σημερινής σύσκεψης, τις πιθανές «κόκκινες γραμμές» της κυβέρνησης αλλά και τα
περιθώρια «διαπραγμάτευσης» ουσιαστικά αυτής με τους εκπροσώπους της Λέσβου.

Σαφέστατα εκείνο που μπορεί να οριστεί ως «κλειδί» στις συζητήσεις που θα γίνουν είναι ο… χρόνος. Και ειδικότερα ο
χρόνος επεξεργασίας των αιτήσεων ασύλου στα νησιά, αφού έχει καταστεί σαφές πως η «αποσυμφόρηση» θα προκύψει
αναλόγως της πορείας της εξέτασης του ασύλου, αφού πρόσφυγες και μετανάστες δεν μπορούν να μετακινηθούν προς την
ενδοχώρα αλλιώς.
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Αποσυμφόρηση και… άσυλο

Η πλευρά της κυβέρνησης λοιπόν όλα δείχνουν πως θα μιλήσει ανοιχτά προς τους φορείς της Λέσβου για τους
σχεδιασμούς της για το προσφυγικό γενικότερα, αναφέροντας λογικά εκείνα που αποκαλύπτει το ρεπορτάζ του «Έθνους»,
και θα επιχειρηματολογήσει για να «πείσει» το Δήμο Λέσβου και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ότι θα ικανοποιήσει το
αίτημα αποσυμφόρησης με την ανακοίνωση της δημιουργίας δομών φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Βέβαια, η ανακοίνωση από την πραγματοποίηση απέχει στην πραγματικότητα πολύ περισσότερο από την απλή
εξασφάλιση του «ΟΚ» των δήμων της ηπειρωτικής Ελλάδας για να δεχθούν αυτούς τους νέους χώρους φιλοξενίας. Αφού -
ξαναλέμε- πως η μετακίνηση μεταναστών και προσφύγων προς τα εκεί θα γίνει σε συνάρτηση με το πόσο γρήγορα θα
προχωρούν οι αιτήσεις ασύλου.

Άρα λοιπόν τούτο είναι το πρώτο ζήτημα «διαπραγμάτευσης» μεταξύ κυβέρνησης και φορέων της Λέσβου, οι οποίοι έχουν
ζητήσει άμεση αποσυμφόρηση… Μια απλή διαβεβαίωση ακόμα και του ιδίου του πρωθυπουργού πως (επιτέλους) θα
ενισχυθούν οι διαδικασίες εξέτασης ασύλου με εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο
(EASO) ίσως δεν θα αρκεί για την πλευρά της Λέσβου.

Ακόμη, είναι σαφές πως παραμένει άγνωστο το πώς η κυβέρνηση θα καταπιαστεί με ουσιαστικό αποτέλεσμα με το
εγχείρημα της μεταφοράς στην ενδοχώρα ατόμων που εμπίπτουν στην κοινή δήλωση Ε.Ε. - Τουρκίας για το προσφυγικό
και είναι υποψήφια για επιστροφή, καθώς η συντριπτική πλειονότητα έχει εκφράσει τη βούληση να ζητήσει άσυλο στη
χώρα μας, κωλυσιεργώντας τη διαδικασία…

 

Η Λεμονού είναι υπό συζήτηση;

Το δεύτερο μείζον ζήτημα, που μένει να δούμε αν… «ξέμεινε» στο ρεπορτάζ του «Έθνους» για τους πρότερους
σχεδιασμούς της κυβέρνησης ή αν παραμένει ανοιχτό, είναι εκείνο της Λεμονού. Και αυτό γιατί το δημοσίευμα
επιβεβαιώνει τα παλαιότερα σχετικά ρεπορτάζ του «Ε» που έκαναν λόγο για δημιουργία δομής που θα λειτουργήσει ως
κέντρο κράτησης για άτομα με παραβατική συμπεριφορά, αλλά από την άλλη δεν σχολιάζει τίποτα για την παρέμβαση του
δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαληνού προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο για να σταματήσουν οι εργασίες στο
πρώην φυλάκιο.

Ως εκ τούτου, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα συζητηθεί σήμερα στο Μαξίμου, αν δηλαδή η κυβέρνηση θα εμμείνει στη
δημιουργία αυτού του κέντρου. Εξάλλου, η πλευρά της Λέσβου, τόσο μέσω της σχετικής απόφασης του διευρυμένου
δημοτικού συμβουλίου όσο και των θέσεων της περιφερειάρχη Χριστιάνας Καλογήρου, ακόμα και των βουλευτών Γ.
Πάλλη και Χ. Αθανασίου, έχει ξεκάθαρη (και κοινή) θέση ως προς αυτό: καμία νέα δομή.

Αν και εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πληροφόρηση του «Ε» μετά το μπλοκάρισμα των εργασιών στο φυλάκιο της
Λεμονού έλεγε πως είναι πολύ πιθανό το «κέντρο κράτησης ατόμων με παραβατική συμπεριφορά» να λειτουργήσει μέσα
στο hot spot της Μόριας, για να μη δοθεί η εντύπωση στην κοινωνία πως δημιουργείται νέα δομή, αλλά να «περάσει» ως
ενσωμάτωσή της σε υπάρχουσα δομή.

 

Τα υποψήφια νέα hotspots

 

Για την ιστορία, στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για νέα hotspots στην ηπειρωτική Ελλάδα -που συναντώνται θα
πρέπει να πούμε εμείς στη «συναινετική» παρέμβαση προχθές του προέδρου της ΚΕΔΕ Γιώργου Πατούλη που εν πολλοίς
έλεγε πως «δέχονται οι υπόλοιποι δήμοι να ελαφρύνουν τα νησιά»- περιλαμβάνονται οι εξής τοποθεσίες στους δήμους:

- Θηβαίων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους φιλοξενίας.

- Αγρινίου στο παλαιό νοσοκομείο.

- Στην Πέτρα Ολύμπου στο παλαιό ψυχιατρείο, όπου θα χρησιμοποιηθούν τα δωμάτια της μονάδας, αλλά θα
τοποθετηθούν και οικίσκοι. Εναλλακτικά υπάρχει η πρόταση να διαμορφωθούν χώροι φιλοξενίας στο χωριό Χορήγι, που
βρίσκεται κοντά στην Πέτρα Ολύμπου.

- Στο Δήμο Λεβαδέων, όπου αναζητούνται σπίτια για ενοικίαση και δωμάτια ξενοδοχείων.

- Στο Δίον Πιερίας, όπου οι υπάρχουσες θέσεις αναμένεται να επεκταθούν.

- Τέλος, στην Κρήτη, όπου αναμένεται να φιλοξενηθούν σε διάφορες πόλεις της μεγαλονήσου περίπου 2.000-3.000
πρόσφυγες σε ενοικιαζόμενα σπίτια και δωμάτια ξενοδοχείων από το πρόγραμμα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.
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