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 «Δεν συμφώνησα για καμία δομή, ούτε για κέντρο κράτησης»

Διευκρινίσεις του δημάρχου Λέσβου σε απαντητική επιστολή του προς τον Στρ. Γεωργούλα, που
συμβάλλουν στη διαλεύκανση όσων συζητήθηκαν με το Μουζάλα

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 22|09|2016 13:41

Τα ευδιάκριτα «κενά» που άφησε η προχθεσινή «αλληλογραφία» του αναπληρωτή υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής,
Γιάννη Μουζάλα, με το δήμαρχο Λέσβου, Σπύρο Γαληνό -αναφερόμαστε στην απάντηση του υπουργού στην επιστολή του
δημάρχου- δεν έμειναν απαρατήρητα ούτε φυσικά από το «Ε», αλλά ούτε και από τον επικεφαλής του «Άλλου Δρόμου»,
Στράτου Γεωργούλα.

Τα ευδιάκριτα «κενά» που άφησε η προχθεσινή «αλληλογραφία» του αναπληρωτή υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής,
Γιάννη Μουζάλα, με το δήμαρχο Λέσβου, Σπύρο Γαληνό -αναφερόμαστε στην απάντηση του υπουργού στην επιστολή του
δημάρχου- δεν έμειναν απαρατήρητα ούτε φυσικά από το «Ε», αλλά ούτε και από τον επικεφαλής του «Άλλου Δρόμου»,
Στράτου Γεωργούλα.

Ο οποίος μάλιστα με επιστολή του προς το δήμαρχο, αμέσως μετά τη δημοσίευση του περιεχομένου της «αλληλογραφίας»
του δημάρχου με τον υπουργό, είχε αναδείξει μία σειρά ζητημάτων που έμεναν ακάλυπτα από τις (ελλιπείς) εκατέρωθεν
εξηγήσεις.

Ένα από αυτά ήταν και το αν τελικά συμφώνησε ο δήμαρχος ή όχι με τον κ. Μουζάλα (στη μεταξύ τους συνάντηση την
περασμένη Τετάρτη στην Αθήνα) στη δημιουργία έστω και κέντρου κράτησης στη Λεμονού (ή αλλού), αφού ο δεύτερος στα
γραφόμενά του, ισχυριζόταν πως και αυτή η προοπτική ήταν μεταξύ εκείνων «που συζήτησαν και συνέκλιναν».

Ο δήμαρχος ωστόσο στη διευκρινιστική επιστολή του προς τον κ. Γεωργούλα, διαψεύδει κατηγορηματικά κάποια
«σύγκλιση», ισχυριζόμενος πως «καμία απόφαση ή συμφωνία δεν υπήρξε κατά τη διάρκεια της συνάντησης», καθώς η
θέση του είναι πως για τον οποιονδήποτε νέο σχεδιασμό πρέπει να υπάρξει συναπόφαση όλων των φορέων της Λέσβου.

Από τα όσα υποστήριξε ο δήμαρχος στην απαντητική επιστολή του προς τον κ. Γεωργούλα λοιπόν, μπορεί εύκολα να
διαπιστώσει κανείς το χάσμα που υπάρχει πλέον μεταξύ Γιάννη Μουζάλα και Σπύρου Γαληνού, αλλά και το ότι η επίμαχη
συνάντηση των δύο αντρών την περασμένη Τετάρτη, είχε ένταση και ήταν «επεισοδιακή» με πολλές διαφωνίες.

 

Τα… «κενά»

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Μουζάλας στην επιστολή του προχθές προς το δήμαρχο, έγραφε πως μεταξύ των άμεσων
ενεργειών «συμφώνησε με τον δήμαρχο και συγκλίνανε από κοινού» και στη δημιουργία κέντρου κράτησης, χωρίς όμως να
διευκρινίζεται το αν αυτό θα γινόταν πράγματι εκεί που πραγματοποιούνταν οι εργασίες από τον Στρατό. Στο παλιό

φυλάκιο στη Λεμονού δηλαδή. Ο δήμαρχος στην απάντησή του προς τον υπουργό είχε αποφύγει(;) ή σε κάθε περίπτωση
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#Προσφυγικό (/article/tag/Προσφυγικό),

φυλάκιο στη Λεμονού δηλαδή. Ο δήμαρχος στην απάντησή του προς τον υπουργό είχε αποφύγει(;) ή σε κάθε περίπτωση
δεν είχε «καλύψει» ικανοποιητικά με έναν ξεκάθαρο προσδιορισμό αυτής της «σύγκλισης» που επικαλούνταν ο κ.
Μουζάλας και γιγάντωνε ίσως τα… ερωτηματικά που έτσι κι αλλιώς υπήρχαν για τις μπουλντόζες στη Λεμονού.

 

«Αποφάσεις μόνο μέσω ευρείας σύσκεψης»

Όμως στη χθεσινή επιστολή του στον Στράτο Γεωργούλα αυτή τη φορά, κατέγραψε την ξεκάθαρη θέση του. Και με φόντο
πάντα την επίμαχη συνάντησή του στην Αθήνα με τον υπουργό, έγραψε: «Καμία απόφαση ή συμφωνία δεν υπήρξε κατά
την διάρκεια της συζήτησηςκαθώς η θέση μου, όπως αυτή αναφέρεται στην πρόταση που παρουσιάστηκε στο έκτακτο ΔΣ
στις 17/09, είναι ξεκάθαρη. Θα πρέπει άμεσα να συγκληθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία σύσκεψη στη Λέσβο, παρουσία
όλων των τοπικών φορέων, όπου θα παρουσιαστεί ο σχεδιασμός και θα υπάρξει συναπόφαση για τις περαιτέρω δράσεις
που αφορούν το προσφυγικό».

Ενώ επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά τη μεταστροφή του στο ζήτημα της διαχείρισης του προσφυγικού, πρόσθεσε
πως η συναίνεση για την εφαρμογή του κυβερνητικού σχεδίου αποτελεί ευθύνη (πια) όλων των φορέων της Λέσβου.
«Φυσικά αρνήθηκα να λάβω οποιαδήποτε απόφαση ή να συμφωνήσω μονομερώς σε οτιδήποτε χωρίς να υπάρξει πλήρης
ενημέρωση όλων των τοπικών φορέων. Παράλληλα, τόνισα την άμεση ανάγκη αποσυμφόρησης και τον περιορισμό του
προσφυγικού πληθυσμού σε 3.000 άτομα, κάτι που επαναλαμβάνω και στην πρότασή μου κατά το έκτακτο ΔΣ».

 

«Ενδιάμεσο κέντρο, μόνο μέσα στη Μόρια»

Σε ό,τι αφορά τώρα στην προοπτική δημιουργίας ενδιάμεσου κέντρου με άτομα με παραβατική συμπεριφορά, ο κ. Γαληνός
γράφει στον κ. Γεωργούλα πως δήλωσε ξεκάθαρα στον υπουργό ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας νέου κέντρου
και πως συζητήθηκε μόνο η πιθανότητα δημιουργίας της δομής αυτής, αυστηρά στο εσωτερικό του ήδη υπάρχοντος
κέντρου της Μόριας.

Καταλήγοντας πως την αποφασιστική αρμοδιότητα για την ευθύνη λειτουργίας και διαχείρισης του συγκεκριμένου
κέντρου «έχει το ίδιο το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής καθώς και τα συναρμόδια Υπουργεία, τα οποία θα πρέπει
να απαντήσουν συγκεκριμένα στα υπόλοιπα ερωτήματα που θέτετε στην επιστολή σας καθώς και να ενημερώσουν
εμπεριστατωμένα σε ό,τι έχει να κάνει με τον κυβερνητικό σχεδιασμό για την τοπική διαχείριση της προσφυγικής κρίσης».
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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 …

Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.

Πρωτόγνωρο το αλαλούμ με τις λίστες - EmprosNet.gr
1 comment • 4 μέρες πριν•

jim — Άσχημη προσέγγιση και φιλοσοφία. Δεν γίνονται όλα για να δουν τα
παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …

Κλιματιζόμενες αίθουσες στη Λέσβο - EmprosNet.gr
1 comment • 20 μέρες πριν•

Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;
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