
17/7/2017 «Γιάννη Μουζάλα, ως εδώ και μη παρέκει»! - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/kommata/90270-gianni-moyzala-os-edo-kai-mi-parekei 1/4

 (/)

FOLLOW US 

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



(https://twitter.com/emprosnet)



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

D_ID-

ILOI15QOVg)

17.07.2017 | 11:49

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / K O M M A T A )  
 «Γιάννη Μουζάλα, ως εδώ και μη παρέκει»!

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 16|01|2017 16:31

Ασφαλώς και δεν αναγνωρίζεται από τη χθεσινή σκληρή επιστολή του προς τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής η
αλλαγή στάσης του δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαληνού απέναντι στον Γιάννη Μουζάλα. Αυτό που έχει σημασία και πρέπει
λογικά να απασχολεί ήδη συνολικά την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό είναι πως η (νέα) αποδοκιμασία του δημάρχου
της Λέσβου στις αποφάσεις γύρω από το προσφυγικό του Γ. Μουζάλα αποτελεί προϊόν μιας πολύ καλά οργανωμένης
κίνησης του κ. Γαληνού, που στέκεται πλέον απέναντι στις κυβερνητικές παλινωδίες για το μείζον ανθρωπιστικό ζήτημα
στα νησιά.

Ασφαλώς και δεν αναγνωρίζεται από τη χθεσινή σκληρή επιστολή του προς τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής η
αλλαγή στάσης του δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαληνού απέναντι στον Γιάννη Μουζάλα. Αυτό που έχει σημασία και πρέπει
λογικά να απασχολεί ήδη συνολικά την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό είναι πως η (νέα) αποδοκιμασία του δημάρχου
της Λέσβου στις αποφάσεις γύρω από το προσφυγικό του Γ. Μουζάλα αποτελεί προϊόν μιας πολύ καλά οργανωμένης
κίνησης του κ. Γαληνού, που στέκεται πλέον απέναντι στις κυβερνητικές παλινωδίες για το μείζον ανθρωπιστικό ζήτημα
στα νησιά.

Και αυτό γιατί τόσο ο κ. Γαληνός όσο και οι δήμαρχοι Χίου (κ. Βουρνούς), Σάμου (κ. Αγγελόπουλος), Κω (κ. Κυρίτσης) και
Λέρου (κ. Κόλιας) βρίσκονται εδώ και καιρό σε συντονισμό δράσεων μέσω τηλεδιασκέψεων και ετοιμάζονται την ερχόμενη
Παρασκευή να προχωρήσουν σε κοινή συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα, όπου θα διακηρύττουν τις αδιαπραγμάτευτες
θέσεις των νησιών που σηκώνουν το βάρος του προσφυγικού. Θα άρουν δηλαδή οριστικά και αμετάκλητα την
εμπιστοσύνη τους προς τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής και θα ζητήσουν ως αυτοδιοίκηση διευρυμένες και
συγκεκριμένες αρμοδιότητες για την καλύτερη δυνατή διαχείριση του προσφυγικού!

 

Έρχεται ομοβροντία!

Το γυαλί λένε άμα ραγίσει δεν ξανακολλά και στην περίπτωση της σχέσης των δημάρχων των νησιών που σηκώνουν το
μεγάλο βάρος του προσφυγικού με τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής ταιριάζει γάντι. Το ύφος του κ. Γαληνού στην
τελευταία επιστολή του προς τον κ. Μουζάλα, με αφορμή τον ελλιμενισμό του αρματαγωγού «Λέσβος», πρόδιδε το
ξεκάθαρο πια έλλειμμα εμπιστοσύνης του απέναντι στους χειρισμούς του δεύτερου. Όμως, αυτή η επιστολή δεν
συγκρίνεται με εκείνο που… έρχεται, με ομοβροντία κατά του κ. Μουζάλα απ’ όλους τους δημάρχους των νησιωτικών
δήμων του… «προσφυγικού».

Πιο συγκεκριμένα, οι δήμαρχοι Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κω και Λέρου εδώ και καιρό φαίνεται να έχουν ασπαστεί την
εκπεφρασμένη άποψη του κ. Γαληνού για την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών εκ μέρους της αυτοδιοίκησης για την
καλύτερη δυνατή διαχείριση του προσφυγικού. Ευρισκόμενοι σε συνεχείς τηλεδιασκέψεις τον τελευταίο μήνα, βρίσκονται
στο τελευταίο στάδιο των προεργασιών για να προχωρήσουν σε μια κοινή συνέντευξη Τύπου, στην οποία θα διακηρύξουν
τις θέσεις τους για το μείζον ετούτο ζήτημα και θα θέσουν προ των ευθυνών της απέναντι στους δημότες, την κυβέρνηση.

Η συνέντευξη αυτή, όπως μας επιβεβαίωσε ο δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός, έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη
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Η συνέντευξη αυτή, όπως μας επιβεβαίωσε ο δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός, έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη
Παρασκευή στην Αθήνα και το περιεχόμενό της, όπως και οι διακηρύξεις, θα έχουν άρωμα από το γνωστό Δίκτυο
Ευρωπαϊκών Πόλεων για τον ίδιο σκοπό. Στο οποίο ο κ. Γαληνός έχει ενεργή παρουσία, μαζί με δημάρχους μεγάλων
πόλεων όπως της Βαρκελώνης και του Παρισίου (σ.σ. πρόσφατα συναντήθηκαν από κοινού στο Βατικανό) και θέτουν σε
πρώτο πλάνο τη συνεργασία μεταξύ των δήμων για την ισόρροπη κατανομή του προσφυγικού πληθυσμού.

 

 

Η διακήρυξη των θέσεών τους

 

Οι νησιώτες δήμαρχοι βρίσκονται για πρώτη φορά σε τόσο στενή συνεργασία, αναπτύσσοντας και κοινό συντονισμό,
και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως στη διακήρυξή τους θα ζητούν αδιαπραγμάτευτα την αποσυμφόρηση των
νησιών, αρμοδιότητες για το προσφυγικό στην αυτοδιοίκηση και τον αποκλεισμό οποιασδήποτε πιθανότητας
δημιουργίας νέων κέντρων στα νησιά.

Ακόμη στη διακήρυξή τους, οι δήμαρχοι θα ζητούν τον κεντρικό ρόλο (σ.σ. και προφανώς και τους πόρους) στη
διαχείριση του προσφυγικού στην επικράτειά τους, μεταφέροντας το δευτερεύοντα ρόλο στις ΜΚΟ.

 

«Μας ντροπιάζουν...»!

Ο δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός, κληθείς να σχολιάσει αυτήν την κίνηση, όχι μόνο δεν την διέψευσε, αλλά με τη
δήλωσή του κατέστησε σαφή την… απόσταση που έχει ο ίδιος και οι νησιώτες συνάδελφοί του από τον αρμόδιο
υπουργό κ. Μουζάλα πλέον: «Μας δείχνουν εικόνες του χιονιά μέσα στο κέντρο της Μόριας που μας ντροπιάζουν σε όλο
τον κόσμο. Και ρωτώ. Εγώ φταίω; Οι άλλοι δήμαρχοι; Στον Καρά Τεπέ, που είναι δικής μας ευθύνης, δεν υπήρξαν τέτοιες
εικόνες. Έχουμε ακούσει πολλές υποσχέσεις οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί και μοιάζει σαν κάποιοι να θέλουν να
κερδίζουν συνεχώς χρόνο εις βάρος μας. Εμείς και θέλουμε και μπορούμε να πάρουμε την τύχη των νησιών μας στα
χέρια μας και αυτό θα διεκδικήσουμε…».
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