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Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / P O L I T I K I )  
 Ο «ανένδοτος» του Γαληνού!

Με συνέντευξη Τύπου ο δήμαρχος Λέσβου, την ερχόμενη Δευτέρα, θα επιχειρήσει να αλλάξει το κλίμα
και να αποβάλει την «ταύτιση» με την κυβέρνηση
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Όχι μόνο δεν πέφτουν οι τόνοι που είχαν ανέβει με αφορμή την προοπτική δημιουργίας μιας νέας δομής στη Λεμονού,
αλλά οι τελευταίες δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα στην ΕΡΤ, που
καθιστούσαν κάτι παραπάνω από σαφές πια πως η «αποσυμφόρηση» της Λέσβου είναι μια εξέλιξη που δεν προβλέπεται
για το εγγύς μέλλον, ανέβασαν ξανά το θερμόμετρο.

Όχι μόνο δεν πέφτουν οι τόνοι που είχαν ανέβει με αφορμή την προοπτική δημιουργίας μιας νέας δομής στη Λεμονού,
αλλά οι τελευταίες δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα στην ΕΡΤ, που
καθιστούσαν κάτι παραπάνω από σαφές πια πως η «αποσυμφόρηση» της Λέσβου είναι μια εξέλιξη που δεν προβλέπεται
για το εγγύς μέλλον, ανέβασαν ξανά το θερμόμετρο.

Με δεδομένο κιόλας πως ο αρμόδιος συντοπίτης μας υπουργός δεν έχει ανταποκριθεί ως σήμερα στην πρόσκληση του
δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαληνού, παρόλο που στην απαντητική επιστολή σ’ αυτόν την προσδιόριζε μετά τις 26
Σεπτεμβρίου που θα επέστρεφε από το εξωτερικό, να συγκαλέσει μια ευρεία σύσκεψη για το προσφυγικό, με τη συμμετοχή
όλων των τοπικών φορέων για να συμφωνηθούν τα επόμενα δύσκολα βήματα διαχείρισης της κατάστασης στο νησί, όλα
δείχνουν πως είναι πιθανή μια οριστική ρήξη στις διαταραγμένες το τελευταίο διάστημα σχέσεις τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο δήμαρχος την ερχόμενη Δευτέρα προγραμματίζει μια συνέντευξη Τύπου προς τα
τοπικά μέσα ενημέρωσης, όπου αναμένεται να διαχωρίσει ακόμη πιο ξεκάθαρα τη θέση του από τις ενέργειες Μουζάλα και
τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης.

Η συνέντευξη του κ. Μουζάλα στην Έλενα Κατρίτση στην ΕΡΤ προχθές δεν προκάλεσε θα λέγαμε αίσθηση, αλλά
επιβεβαίωσε πως οι επόμενοι μήνες για τα νησιά θα είναι εξαιρετικά δύσκολοι. Και λέμε εξαιρετικά δύσκολοι κυρίως γιατί
ο υπουργός εξήγησε ξανά πως η αποσυμφόρηση των νησιών και της Λέσβου, έτσι όπως την έχουν στο μυαλό τους όλοι
εκείνοι που την απαιτούν, δεν μπορεί να υπάρξει, αφού θα διαταράξει τη συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας.

«Θα περάσουμε δύσκολες στιγμές και θα δοκιμαστούμε σκληρά», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μουζάλας και άνοιξε ξανά το
ζήτημα των κέντρων κράτησης που πρέπει να δημιουργηθούν στα νησιά ως ένα αναγκαίο μέτρο διαχείρισης. Βγάζοντας
κοινώς από το συρτάρι και τη Λεμονού που μπλοκαρίστηκε από την παρέμβαση του Σπύρου Γαληνού στον Πάνο Καμμένο,
χωρίς όμως να βάζει στην εξίσωση τους τοπικούς φορείς και το αίτημα για σύσκεψη στο νησί με τη δική τους παρουσία.

 

Δεν θα μετατραπεί σε… «Ιφιγένεια»

Την ίδια ώρα όμως, ο δήμαρχος, όπως αφήνουν να διαρρέουν άνθρωποι του περιβάλλοντός του και στενοί του
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Την ίδια ώρα όμως, ο δήμαρχος, όπως αφήνουν να διαρρέουν άνθρωποι του περιβάλλοντός του και στενοί του
συνεργάτες, δεν δείχνει διατεθειμένος να αφεθεί άλλο στη… μήνη της τοπικής κοινωνίας από τις τελευταίες δύσκολες (και
εν κρυπτώ) αποφάσεις της κυβέρνησης, ούτε να δεχθεί τη μετατροπή του σε «σάκο του μποξ» των προβληματισμών γύρω
από το προσφυγικό στη Λέσβο.

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε», την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται για πρώτη φορά να δώσει μια μεγάλη
συνέντευξη Τύπου προς τα τοπικά μέσα για να μιλήσει ανοιχτά για τις τελευταίες εξελίξεις. Όπως εκτιμούν πολλοί από το
περιβάλλον του, δεν αποκλείεται στη συνέντευξη αυτή ακόμα και να «αδειάσει» τον Γιάννη Μουζάλα, που συνεχίζει, κατά
την εκτίμηση πολλών στη δημοτική αρχή, να λειτουργεί χωρίς να υπολογίζει τους τοπικούς φορείς, αποκαλύπτοντας ίσως
και το περιεχόμενο των πρόσφατων κατ’ ιδίαν επαφών του μαζί του, που οι πληροφορίες ανέφεραν πως είχαν οδηγήσει σε
αδιέξοδο.

 

Να προλάβει την… εσωστρέφεια

Ο δήμαρχος, έχοντας αντιληφθεί και τις… εσωτερικές γκρίνιες στην παράταξή του, με πολλά στελέχη της να απαιτούν
οριστικό διαχωρισμό της δημοτικής αρχής από τις κυβερνητικές παλινωδίες, δεν αποκλείεται να μιλήσει και για εκείνους,
θέλοντας αφενός να τραβήξει το αφτί κάποιων που… ξεφεύγουν και αφετέρου να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή
συσπείρωση ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Ωστόσο, ο δήμαρχος, που θα δεχθεί και ερωτήσεις από τους εκπροσώπους του Τύπου, δεν θα αναλωθεί μόνο στο
προσφυγικό, αφού πλέον είναι ξεκάθαρη η τάση να σκύψει πια η δημοτική αρχή αποκλειστικά στα προβλήματα της
τοπικής κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμαρχος θα μιλήσει για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου και δεν αποκλείεται να αποκαλύψει
λεπτομέρειες για τις υποθέσεις του κολυμβητηρίου, των σχολείων που φαίνεται πως βαίνουν προς χρηματοδότηση και τις
προοπτικές των αναπλάσεων της προκυμαίας και των Λαδάδικων και πολλών άλλων παρεμβάσεων… Εξάλλου τα έργα είναι
το «χαρτί» του για να ανεβάσει ξανά τη δημοτικότητά του και να ξεκολλήσει το... κάρο από τη «λάσπη» του προσφυγικού.
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Έτοιμες οι παραλίες, πιο γρήγορα από ποτέ - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Xristos Tsimnadis — Ελλαδα δεν ειναι μονο η Αθηνα και ΛΕΣΒΟΣ δεν ειναι
μονο η Μυτιληνη αλλα και το υπολοιπο ΝΗΣΙ και …

Hot...Spot Μόριας [PICS-VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Vagelis Kats — Γράψτε τα καλύτερα τα θέματα... οι ίδιοι έβαλαν τη φωτιά και
δεν άφηναν την πυροσβεστική να μπει...και …

Γνώμη που έκανε αίσθηση - EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

Michael Grigoriou — Μηπως μιλαμε για Πειθαρχικο του τυπου "τατσι-μιτσι-
κοτσι" ;

Ρεσιτάλ για δύο βιολιά στη Δημοτική Πινακοθήκη! - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — It was a wonderful music event. Thank
you for your support.
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