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 O Αθανασίου... "καρφώνει" Γαληνό για το προσφυγικό

Απαντώντας έμμεσα στην πρόσφατη ανακοίνωση του δημάρχου για το προσφυγικό και κάνοντας
έκκληση για… ενότητα!

 (/article/author/16101-marinos) marinos (/article/author/16101-marinos)
 - 21|06|2016 18:25

Απαντώντας έμμεσα στην πρόσφατη ανακοίνωση του δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαληνού για το προσφυγικό, λίγες ημέρες
μετά την επεισοδιακή λαϊκή συνέλευση της Μόριας, ο βουλευτής Λέσβου της ΝΔ Χαράλαμπος Αθανασίου παρεμβαίνει και
εκείνος με τη σειρά του, τονίζοντας πως στην παρούσα φάση εκείνο που προέχει είναι ομοψυχία και η από κοινού
λειτουργία όλων για έναν κοινό σκοπό: προς όφελος της οικονομίας και της ασφάλειας των κατοίκων.

Απαντώντας έμμεσα στην πρόσφατη ανακοίνωση του δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαληνού για το προσφυγικό, λίγες ημέρες
μετά την επεισοδιακή λαϊκή συνέλευση της Μόριας, ο βουλευτής Λέσβου της ΝΔ Χαράλαμπος Αθανασίου παρεμβαίνει και
εκείνος με τη σειρά του, τονίζοντας πως στην παρούσα φάση εκείνο που προέχει είναι ομοψυχία και η από κοινού
λειτουργία όλων για έναν κοινό σκοπό: προς όφελος της οικονομίας και της ασφάλειας των κατοίκων. Ο κ. Αθανασίου
βάσει της ανακοίνωσής του, φαίνεται ότι παρατηρεί και εκείνος το «επιθετικό» ύφος της πρόσφατης ανακοίνωσης του
δημάρχου που αόριστα –χωρίς να κατονομάσει ως όφειλε- έκανε λόγο για «συκοφάντες» και άλλα σχετικά και επιχειρεί να
στρέψει την κουβέντα ξανά προς την ουσία. Η οποία με αφορμή τη Μόρια, συμπυκνώνεται στην υλοποίηση των
αποφάσεων που ελήφθησαν κατά την περιβόητη λαϊκή συνέλευση του χωριού.

 

«Το Μεταναστευτικό/προσφυγικό είναι ένα ζήτημα που ταλανίζει το νησί μας εδώ και 18 μήνες, με ότι αυτό συνεπάγεται
για την οικονομία του τόπου και την ασφαλή διαβίωση των κατοίκων του. Με λύπη μου όμως παρακολουθώ να έρχονται,
καθημερινά, στο φως της δημοσιότητας δηλώσεις για δήθεν «διαμάχες, συκοφαντίες, αλληλοκατηγορίες κ.α.», που
αναστατώνουν τους κατοίκους του νησιού μας, δημιουργώντας ανασφάλεια. Πιστεύω ότι όλοι εργαζόμαστε για τον ίδιο
σκοπό, που δεν είναι άλλος από τη σωτηρία του τόπου μας.

 

«Όχι σε ανούσιες δηλώσεις»

Με το να αναλώνουμε το χρόνο και τις δυνάμεις μας σε κατηγορίες και ανούσιες δηλώσεις περισσότερο κακό κάνουμε
παρά χρήσιμοι γινόμαστε....», γράφει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης. Και
καταλήγει με ένα ενωτικό μήνυμα για τη συνέχεια:

«Ο κόσμος μας θέλει ενωμένους για να επιτύχουμε τον κοινό στόχο. Η απόδοση ευθυνών δεν είναι της παρούσας στιγμής.
Οι αποφάσεις που λήφθηκαν στην ανοιχτή Συνέλευση της Μόριας πρέπει να κατευθύνουν τις επόμενες κινήσεις μας, αρκεί
οι αποφάσεις αυτές να μην παραμείνουν στα χαρτιά. Κάτι τέτοιο δεν θα τιμά κανέναν από όσους παραβρεθήκαμε στη
Μόρια».
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