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 Ο πρόεδρος του Αραβικού Κοινοβουλίου στη Μυτιλήνη

Άλλη μια υψηλόβαθμη επίσκεψη, αυτήν τη φορά του Ahmed AlJarwan, στο δήμαρχο Λέσβου Σπύρο
Γαληνό
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Τον πρόεδρο του Αραβικού Κοινοβουλίου AhmedAlJarwan του Αραβικού Συνδέσμου (ArabLeague) αναμένεται να
υποδεχτεί ο δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός την ερχόμενη Τετάρτη (28/9) στη Μυτιλήνη. Ο πρόεδρος του Αραβικού
Κοινοβουλίου, ο οποίος έχει δείξει στο παρελθόν το ενδιαφέρον του σε συναντήσεις με εκπροσώπους της ελληνικής
κυβέρνησης να βοηθήσει στη συγκρότηση υποδομών για τους πρόσφυγες στη χώρα μας, αναμένεται την Τρίτη να έχει
συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο και την Τετάρτη θα επισκεφτεί τη Λέσβο.
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Εξάλλου, ο πρόεδρος του Αραβικού Κοινοβουλίου Ahmed AlJarwan είχε εκφράσει και στο παρελθόν το ενδιαφέρον του στο
Δήμο Λέσβου για να επισκεφτεί το νησί και η άφιξή του έγινε γνωστή από τη δημοσιοποίηση της παράθεσης γεύματος
προς τιμήν του στην ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβουλίου. Και με αφορμή την προγραμματισμένη επίσκεψή του
στην Ελλάδα και τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, ζήτησε επίμονα και την
επίσκεψή του στη Λέσβο, που έγινε παράδειγμα αλληλεγγύης από το καλοκαίρι του 2015 ως σήμερα.

 

Στον Καρά Τεπέ

Φυσικά η επίσκεψη αυτή αποτελεί μία ακόμη από τις πολλές υψηλόβαθμες που έχουν γίνει τον τελευταίο χρόνο στο νησί
και έχει ενδιαφέρον το τι θα συζητηθεί με το δήμαρχο αλλά και το αν υπάρχει κάποιο πεδίο συνεργασίας. Ας σημειωθεί ότι
από τις πρώτες πληροφορίες του προγράμματος επίσκεψης του Προέδρου του Αραβικού Κοινοβουλίου ο Άραβας ηγέτης
θα επισκεφτεί τον Καρά Τεπέ.

 

Τι θα πουν με το δήμαρχο;

Η επίσκεψη αυτή βέβαια θα είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν γινόταν πέρυσι τέτοια εποχή ή ακόμα και πριν από κάποιους
μήνες, όταν για τη Λέσβο ήταν καλοδεχούμενη οποιαδήποτε βοήθεια στη διαχείριση του προσφυγικού και η οποιαδήποτε
έστω και ηθική στήριξη στους πρόσφυγες και στην τοπική κοινωνία. Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, το αίτημα των
φορέων της Λέσβου είναι η αποσυμφόρηση του νησιού και ως εκ τούτου οι επαφές για στήριξη του προσφυγικού, ακόμα
και σε επίπεδο κορυφής του Αραβικού Συμβουλίου, τυγχάνουν υποδοχής (καλώς ή κακώς) με σκεπτικισμό. Σε κάθε
περίπτωση όμως, δεν αποκλείεται η συνάντηση του Ahmed AlJarwan με το δήμαρχο Λέσβου να βγάλει «ειδήσεις» για μια
ενδεχόμενη συνεργασία που θα έχει βάση το προσφυγικό, αλλά θα έχει ανταποδοτικό αντίκρισμα στην τοπική κοινωνία.
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