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 «Ευθύνονται οι τοπικοί άρχοντες και… οι ξενοδόχοι!»

Ο Μουζάλας συνεχίζει το... βιολί του, «αναλαμβάνοντας» δήθεν ευθύνες, αλλά αποποιούμενος αυτές
για τη Μόρια
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Αποκαλυπτικός για τις πεποιθήσεις του γύρω από το προσφυγικό και κυρίως για τους λόγους για τους οποίους, κατά τη
γνώμη του, η Μόρια έγινε για άλλη μια φορά διεθνώς ρεζίλι με τις παγωμένες σκηνές, ήταν ο υπουργός Μεταναστευτικής
Πολιτικής, Γιάννης Μουζάλας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο news247.gr.

 
Αποκαλυπτικός για τις πεποιθήσεις του γύρω από το προσφυγικό και κυρίως για τους λόγους για τους οποίους, κατά τη
γνώμη του, η Μόρια έγινε για άλλη μια φορά διεθνώς ρεζίλι με τις παγωμένες σκηνές, ήταν ο υπουργός Μεταναστευτικής
Πολιτικής, Γιάννης Μουζάλας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο news247.gr.

«Να ξαναπώ λοιπόν ότι στα νησιά οι συνθήκες είναι πολύ κακές για συγκεκριμένους λόγους, οι οποίοι δεν αφαιρούν
βεβαίως τη δική μας ευθύνη. Η τελική ευθύνη είναι δική μας και πρέπει να την αναλαμβάνουμε αλλά πρέπει ο καθένας να
αναλαμβάνει και τις δικές του ευθύνες.

Στα νησιά με βάση τη συμπεριφορά των τοπικών αρχόντων και του Συλλόγου Ξενοδόχων, δεν μπόρεσε να γίνει αυτό που
έγινε στην ενδοχώρα, δηλαδή οι άνθρωποι να πάνε σε ξενοδοχεία μέχρι να βελτιώσουμε τις δομές, να δοθούν καινούριοι
χώροι και να δοθεί και ένας χώρος που θα χρησιμεύσει ως κλειστό κέντρο για τους παραβατικούς και για τις διαδικασίες
του ασύλου.

Αυτά ακριβώς ζήτησε ο κύριος Αβραμόπουλος από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρόλα αυτά συνεχίζουν να
ζητάνε να παραιτηθεί ο Μουζάλας. Εγώ έχω όλη την καλή διάθεση και πάντα αναλαμβάνω ευθύνες αλλά αυτό το βιολί να
αναλαμβάνω και ευθύνες άλλων, όχι!».

 

Αντιστροφή του κλίματος

Σε σχέση με τους λόγους για τους οποίους οι νησιωτικές κοινωνίες άλλαξαν -σύμφωνα με τη δημοσιογράφο του site,
Ιωάννα Μπρατσιάκου- στάση, ο κ. Μουζάλας αναφέρει: «Επιτρέψτε μου να σας πω, δεν έγιναν οι κάτοικοι φασίστες, δεν
έγιναν οι κάτοικοι ρατσιστές, όλα αυτά δημιουργούνται πάνω σε πραγματικές συνθήκες, ο λαϊκισμός άλλωστε πολλές
φορές στηρίζεται πάνω σε πραγματικότητες.

Ποια είναι η αλλαγή που έχει συμβεί στα νησιά; Πριν τη συμφωνία ήταν χώροι transit, ενώ τώρα οι άνθρωποι μένουν στα
νησιά, δεν μπορούν να φτάσουν στους προορισμούς που ήθελαν στην Ευρώπη και οι επιλογές που έχουν, είναι είτε να
γυρίσουν πίσω στην Τουρκία, είτε να τους δοθεί άσυλο στην Ελλάδα.

Δεν θέλουν όμως τίποτα από τα δύο και αυτό τους εκνευρίζει, τους κουράζει, τους κάνει δυστυχισμένους,
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Δεν θέλουν όμως τίποτα από τα δύο και αυτό τους εκνευρίζει, τους κουράζει, τους κάνει δυστυχισμένους,
προβληματικούς. Επιπλέον, δεν έχουν πια χρήματα και κυρίως άλλαξε η σύσταση του πληθυσμού. Ενώ το 2015 είχαμε
πρόσφυγες σε ένα ποσοστό της τάξης του 70%-80%, τώρα το 70% είναι αυτό που κοινωνικά και πολιτικά λέμε παράτυποι
μετανάστες και νομικά ορίζεται ως παράνομοι μετανάστες.

Πρόκειται για νέους άνδρες, μόνους, που ψάχνουν να φύγουν στην Ευρώπη και όχι για οικογένειες με παιδιά, που
σημαίνει ότι πλέον προκύπτουν και προβλήματα παραβατικότητας. Επομένως, έχουν δίκιο οι νησιώτες, κουράστηκαν,
αυτό όμως δεν δικαιολογεί όλα τα υπόλοιπα».

 

Ξανά για το κέντρο κράτησης

Αντίθετα, επεσήμανε πως «είναι σαφές ότι η μόνη πρόταση που μπορεί να ξαλαφρώσει τα νησιά, είναι να ισχύσει η
συμφωνία και να μπορέσουμε να επιστρέψουμε αυτούς που δεν δικαιούνται άσυλο στην Τουρκία. Αυτό για να συμβεί,
έπρεπε να τους είχαμε σε κάποια ξενοδοχεία για να αντιμετωπίσουμε το χειμώνα μέχρι να φτιάξουμε καλύτερους χώρους.

Χρειάζεται όμως, όπως λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δημιουργηθεί και ένας μικρός κλειστός χώρος κράτησης για να
μπορεί η διαδικασία του ασύλου να δουλέψει καλύτερα. Αυτά τα αρνούνται οι νησιώτες και λένε το λαϊκίστικο σύνθημα
“να περάσουν στην ενδοχώρα”.

Μα αν περάσουν στην ενδοχώρα, η συμφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας καταρρέει. Τους το είπε και ο κύριος Αβραμόπουλος, αν η
συμφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας καταρρεύσει, τα νησιά δεν θα μείνουν χωρίς πρόσφυγες, απλά θα έχουν πάλι 2.000 - 3.000
πρόσφυγες την ημέρα. Αυτό λοιπόν σε γενικές γραμμές που πιστεύω εγώ ότι φταίει, είναι ότι πάνω σε μια μισή αλήθεια,
στηρίχτηκε ένα μεγάλο ψέμα».

 

Ξανά για τα ξενοδοχεία

«Κακές συνθήκες υπάρχουν στα νησιά επειδή εμποδιστήκαμε να φτιάξουμε καινούριες και καλύτερες δομές. Ναι, αυτή τη
στιγμή η Μόρια είναι σε μια εξαιρετικά κακή κατάσταση. Αν όμως το Σεπτέμβρη μπορούσαμε να βάλουμε τους ανθρώπους
σε ξενοδοχεία, να βάλουμε διώροφα σπιτάκια, να φτιάξουμε καινούριους χώρους και κέντρο κράτησης, δεν θα ήμασταν
εδώ που είμαστε σήμερα. Επομένως δεν ισχύει η γνωστή ιστορία, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα, εδώ η κότα
έκανε το αυγό».

 

Η συμφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας

«…Aν εκπέσει η συμφωνία θα αρχίσουν ξανά οι ροές. Υπάρχουν φωνές που λένε ότι τώρα που μπήκαν φράχτες παντού, οι
ροές δεν θα είναι όπως ήταν το 2015. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Όταν μπήκαν φράχτες παντού, οι ροές έπεσαν από 5.000 -
7.000 άτομα στα 2.000 - 2.500.

Όταν υπεγράφη η συμφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας, οι ροές έπεσαν αμέσως στα 60 άτομα την ημέρα και μετά το πραξικόπημα
αυξήθηκαν στα 100 - 120 άτομα. Οι Έλληνες και οι νησιώτες έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε 60 - 100 άτομα την ημέρα
και 2.000 - 2.500 άτομα την ημέρα αν εκπέσει η συμφωνία.

Δυστυχώς, όπως είπα και στους νησιώτες, τη γεωγραφία δεν μπορεί κανείς να την αλλάξει. Στην ιστορία παρεμβαίνεις,
μέσα όμως σε ορισμένα πλαίσια. Και υπάρχουν πολλά ύποπτα ερωτήματα. Υπάρχει αυτή η ανόητη θεωρία ότι δεν φυλάμε
τα σύνορά μας. Αυτό υπονοεί ότι θα έπρεπε να βουλιάζουμε τις βάρκες και πιθανώς κάποτε έτσι να γινόταν, όπως θα
θυμάστε.

Δεν υπάρχει αθωότητα πίσω από τέτοιες θεωρίες και ελπίζω να μην φτάσουμε σε σημείο να ζήσουμε ξανά τέτοια
πράγματα διότι ξέρετε, ο λαϊκισμός είναι ένα τέρας που ταΐζεται εύκολα, αλλά στο τέλος τρώει τους ίδιους τους καλούς
ανθρώπους οι οποίοι πέσανε σε αυτήν την πλάνη».
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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 …

«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

jim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …

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

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

«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …
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