
17/7/2017 Δρόμοι… χωριστοί για το προσφυγικό - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/kommata/88143-dromoi-horistoi-gia-prosfygiko 1/3

 (/)

FOLLOW US 

(https://www.facebook.com/emprosnet/)



(https://twitter.com/emprosnet)



(https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-

D_ID-

ILOI15QOVg)

17.07.2017 | 15:22

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / K O M M A T A )  
 Δρόμοι… χωριστοί για το προσφυγικό

Το Συντονιστικό Φορέων κατά εκείνων που εκπροσώπησαν τη Λέσβο στη σύσκεψη στο Μαξίμου και…
αντεπίθεση Γαληνού κάνοντας λόγο για «λαϊκισμούς»

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 27|10|2016 15:47

Η ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου εκ μέρους του δημάρχου για το περιεχόμενο των συμφωνηθέντων αλλά και
γενικά για όλα όσα συζητήθηκαν στην περίφημη σύσκεψη με την κυβέρνηση στο Μαξίμου για το προσφυγικό, δεν έβγαλε
απαραίτητα ειδήσεις, αλλά απέδειξε πως τόσο το κοινό ανακοινωθέν των επτά σημείων, όσο και η γενικότερη στάση της
κυβέρνησης απέναντι στο αίτημα της αποσυμφόρησης… δεν πείθει.

Η ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου εκ μέρους του δημάρχου για το περιεχόμενο των συμφωνηθέντων αλλά και
γενικά για όλα όσα συζητήθηκαν στην περίφημη σύσκεψη με την κυβέρνηση στο Μαξίμου για το προσφυγικό, δεν έβγαλε
απαραίτητα ειδήσεις, αλλά απέδειξε πως τόσο το κοινό ανακοινωθέν των επτά σημείων, όσο και η γενικότερη στάση της
κυβέρνησης απέναντι στο αίτημα της αποσυμφόρησης… δεν πείθει.

Με το Συντονιστικό των Φορέων που ήταν προσκεκλημένο στη συνεδρίαση, να φροντίζει να… εντείνει τη δυσπιστία που
έχει αναπτυχθεί τελευταία περί της… έντασης των διεκδικήσεων των εκπροσώπων των τοπικών αρχών προς την
κυβέρνηση.

Αφού τελικώς αποφάσισε να μην παραστεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το
γεγονός της μη πρόσκλησής του στο Μέγαρο Μαξίμου και με μία επιστολή που αναγνώστηκε στο σώμα, έδειξε πως αίρει
και την εμπιστοσύνη του στους χειρισμούς Δήμου - Περιφέρειας και βουλευτών, προκειμένου να δοθούν λύσεις στο
αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί στο νησί, από τη σημερινή διαχείριση του προσφυγικού.

Η τοποθέτηση δε του δημάρχου Σπύρου Γαληνού, στην απόφασή αυτή του Συντονιστικού, κατέστησε σαφές πως κοινό
διεκδικητικό πλαίσιο της Λέσβου, τελικώς… δεν υπάρχει.

Το Συντονιστικό των Φορέων, μέσω των εκπροσώπων του, Απόστολου Βαλτά και Παναγιώτη Προβέντζα, κατέθεσε
επιστολή προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Γιώργο Ψάνη, ενημερώνοντας πως δεν θα συμμετέχει η
πρωτοβουλία τους, στη συνεδρίαση του σώματος, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

 

«Εμείς θα λέγαμε, αυτά που δεν είπατε…»

Η επιστολή δε, άφηνε αιχμές για μία ακόμη φορά, περί… αναιμικής αντίστασης των αιρετών που εκπροσώπησαν τη Λέσβο
στη σύσκεψη στο Μαξίμου, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμά της ως ένα «χιλιοειπωμένο ευχολόγιο». Μάλιστα στην
επιστολή του, το Συντονιστικό θεώρησε ως επιβεβαίωση πως δεν έγινε τίποτα ουσιαστικό στη σύσκεψη, αναφέροντας
τούς σε εξέλιξη διαγωνισμούς από ΜΚΟ για οργάνωση νέων δομών.

«Αναρωτιόμαστε λοιπόν εύλογα. Μήπως ο λόγος που δεν κλήθηκε το συντονιστικό στην συνάντηση ήταν γιατί θα
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«Αναρωτιόμαστε λοιπόν εύλογα. Μήπως ο λόγος που δεν κλήθηκε το συντονιστικό στην συνάντηση ήταν γιατί θα
διαφωνούσαμε ριζικά γι’ αυτά που αποφασίστηκαν; Επειδή θα θέταμε στο τραπέζι την άμεση αναστολή της κατάργησης
των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για το εισόδημα των νησιωτών του
Αιγαίου, που θα ήταν το ελάχιστο που μπορούσε να παρέχει η κυβέρνηση για τη δοκιμαζόμενη κοινωνία του τόπου μας;»,
ήταν τα χαρακτηριστικά σημεία της επιστολής του Συντονιστικού, που εξέφραζε άμεσα την αποδοκιμασία των χειρισμών
των κ.κ. Γαληνού, Καλογήρου, Πάλλη και Αθανασίου που εκπροσώπησαν τη Λέσβο. Η επιστολή των εκπροσώπων Φορέων
και Επιμελητηρίων της Λέσβου, προανήγγειλε δε πρωτοβουλία ενημέρωσης του λεσβιακού λαού για τις πραγματικές
διαστάσεις του προβλήματος.    

 

«Λαϊκίστικες τοποθετήσεις»

Στον αντίποδα, ο δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, μιλώντας για τη σύσκεψη στο Μαξίμου, δεν άφησε ασχολίαστη την
επιστολή του Συντονιστικού, αφήνοντας και εκείνος με τη σειρά του, αιχμές. «Κάποιοι πυροβολούν στον αέρα με
άσφαιρα», ήταν μία από τις χαρακτηριστικές δηκτικές αναφορές του, κάνοντας συχνά λόγο και για «πολιτικές και
προσωπικές σκοπιμότητες», αλλά και για «λαϊκίστικες τοποθετήσεις», οι οποίες κατά την εκτίμησή του, αποτελούν
αποποίηση ευθυνών «όχι ως προς την επίλυση του αδιεξόδου στο προσφυγικό, αλλά ως προς την σοβαρότητα της
κατάστασης που απειλεί την κοινωνική συνοχή».

Ο δήμαρχος έδωσε βέβαια και ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες των όσων συζητήθηκαν, τονίζοντας πως δεν συμφώνησαν σε
καμία νέα δομή με την κυβέρνηση, αλλά πως ειπώθηκε πράγματι εκ μέρους της δεύτερης, ότι είναι μάλλον… αναγκαίο να
δημιουργηθεί μία δομή για τους μετανάστες που έχουν παραβατική συμπεριφορά.

Η κουβέντα ωστόσο γρήγορα αποπροσανατολίστηκε από τον σκοπό της ενημέρωσης, με το δήμαρχο να προλαβαίνει να
ξεκαθαρίζει πως στη σύσκεψη στο Μαξίμου, εκφράστηκε η εναντίωση στην οποιαδήποτε συνεργασία ξενοδοχείων για τη
φιλοξενία προσφύγων και πως κατατέθηκε σαφώς η απαίτηση για αποσυμφόρηση της Λέσβου και μόνο.

Αφού στη συνέχεια, παρουσία του Γιώργου Πάλλη με την ιδιότητα και του κυβερνητικού βουλευτή, και του εκπροσώπου
του Χαράλαμπου Αθανασίου, κ. Βαγ. Μάκρα, ξεκίνησε μία ατέρμονη προσπάθεια… ερμηνείας της συμφωνίας Ε.Ε. -
Τουρκίας, ανάλογα με την κομματική κυρίως οπτική του καθενός…
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Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο - …
1 comment • 16 μέρες πριν•

jim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
καταστροφολογία.

55.447 Τούρκοι τουρίστες στο βόρειο Αιγαίο - EmprosNet.gr
1 comment • 6 μέρες πριν•

Βογιατζής Βασίλης — επειδή δυστυχώς κάποια πράγματα φαίνονται μεγάλα
αλλά δεν είναι, θα επισημάνω τούτο..7236 αφίξεις με μια …

Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …

Μεταμορφώθηκε η πλαζ Τσαμάκια! [VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

fuage — Ομως με 1€ εισιτηριο(οπως φημολογειται),ακουσον ακουσον ΚΑΙ
στους δημοτες Λεσβου,θα κανει ο κ.Δημαρχος …
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