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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Πολεμικό» σκηνικό στήνεται για ακόμη μία φορά στο πολύπαθο νησί
της Λέσβου, με αποκλειστική ευθύνη των πολιτικών που χαράσσει η
κυβέρνηση, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφορικά με το προσφυγικόμεταναστευτικό ζήτημα. Πολιτικές που βασίζονται στην κερδοφορία του
κεφαλαίου, διεθνούς και εγχώριου, που οδηγούν στους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους, που δημιουργούν στρατιές προσφύγων και μεταναστών, που στήνουν
πλωτά φράγματα και κλειστά σύνορα και προκαλούν εκατοντάδες θανάτους και οι
οποίες μας γυρνούν πίσω σε άλλες μαύρες εποχές της ιστορίας, εξευτελίζοντας την
ανθρώπινη ύπαρξη και καταπατώντας στην πράξη τα θεμελιώδη ανθρώπινα
δικαιώματα όπως αυτά απορρέουν από τις Διεθνείς Συμβάσεις.
Η δημιουργία «αποθηκών ψυχών» ξεριζωμένων ανθρώπων σε τόπους
μιας ιδιότυπης σύγχρονης εξορίας τύπου Μακρονήσου και Γυάρου φαντάζει
ως ο μοναδικός τρόπος επίλυσης του μεταναστευτικού-προσφυγικού
ζητήματος για τη σημερινή κυβέρνηση. Από την άλλη, χωρίς κανένα σοβαρό
σχεδιασμό, η κυβέρνηση επιβάλει τετελεσμένα γεγονότα, ενάντια στη βούληση
των κατοίκων της Λέσβου που όλα αυτά τα χρόνια σηκώνουν στις πλάτες τους το
δυσανάλογο βάρος της προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης.
Τα Μέσα Μαζικής... παραπληροφόρησης και προπαγάνδας, σε αγαστή
συνεργασία με τις δυνάμεις καταστολής διασπείρουν τον τρόμο, το μίσος την
ξενοφοβία και τη βία, βαθαίνοντας επικίνδυνα το ρήγμα εμπιστοσύνης μεταξύ
των τοπικών κοινωνιών και της κυβέρνησης. Κάτι που έχει ανυπολόγιστες
συνέπειες για την κοινωνική συνοχή σε μία ευαίσθητη και επικίνδυνη χρονική
συγκυρία για την Ελλάδα με απώτερο σκοπό να εκμηδενιστεί κάθε φωνή λογικής,
αντίδρασης και διαμαρτυρίας.
Στον αντίποδα όλων αυτών οι εργαζόμενοι του Δήμου Λέσβου, που δίνουν
έναν αντίξοο και άνισο αγώνα με όρους αξιοπρέπειας, ορθώνοντας το ανάστημά
τους ενάντια στο ρατσισμό, το φυλετικό μίσος αλλά και τις ιδιαίτερα δύσκολες
συνθήκες, στέκονται στο πλευρό των πολιτών και των προσφύγων.
Οι «κόκκινες» γραμμές που έχουν θέσει οι εργαζόμενοι αλλά και οι
κάτοικοι του νησιού έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ, ειδικότερα μετά τους
τελευταίους χειρισμούς της κυβέρνησης οι οποίοι έχουν εντείνει την
κατάσταση και την έχουν εξωθήσει στα άκρα. Αφουγκραζόμενοι την αγωνία

τους τασσόμαστε στο πλευρό τους και στο δίκαιο αίτημα τους να μην
συναινέσουμε πλέον στην ίδρυση υπέρ-δομών εγκλωβισμού προσφύγων και
μεταναστών στη Λέσβο.
Και αντί να ληφθούν άμεσα μέτρα αποσυμφόρησης του νησιού, ο
Πρωθυπουργός της χώρας έσπευσε να «κουνήσει το δάχτυλο» σε πρόσφυγες
και μετανάστες, ενώ υπογράμμισε ότι δεν θα τους επιτραπεί να αποχωρήσουν
από το νησί, εκτός από τα ασυνόδευτα παιδιά, προαναγγέλλοντας έτσι και
περιορισμούς για όλους τους κατοίκους. Έσπευσε παράλληλα να επαναλάβει το
δόγμα «νόμος και τάξη» που ακολουθεί η κυβέρνηση σε όλες τις περιπτώσεις
αντίδρασης και διαμαρτυρίας.
Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην αποσυμφόρηση της
Λέσβου, διασφαλίζοντας αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης των 13.500 χιλιάδων
ανθρωπίνων ψυχών και να προχωρήσουν άμεσα με αξιοκρατία και
αντικειμενικότητα οι υποθέσεις ασύλου τους προκειμένου είτε να λάβουν τα
νομιμοποιητικά έγγραφα στην Ελλάδα είτε να μετεγκατασταθούν στην Ευρώπη
στις χώρες του προορισμού τους. Να χρηματοδοτηθεί άμεσα ο Δήμος Λέσβου
ώστε να εξοπλιστούν με όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας της υγείας και της
ασφάλειας τους οι εργαζόμενοι που ειδικά κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες
διατρέχουν άμεσο κίνδυνο περισσότερο τώρα όσο ποτέ άλλοτε.
Το σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα σταθούμε
δίπλα στους συναδέλφους μας και στους κατοίκους του Δήμου Λέσβου και δεν
θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση να καταδικάζει τα νησιά μας στην αθλιότητα και
την ανασφάλεια.
Μοναδική απάντηση μας στην εκρηκτική κατάσταση, στην ξενοφοβία και
το ρατσιστικό μίσος, θα είναι η αλληλεγγύη και ο σεβασμός των ανθρώπινων
δικαιωμάτων.
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Νίκος Τράκας

Βασίλης Πετρόπουλος

