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 Μόρια (και) σε νευρική κρίση!

Έντονες αποδοκιμασίες σε Γαληνό - Πάλλη, υπερβολές, αλλά και δίκαιοι προβληματισμοί στη λαϊκή
συνέλευση των κατοίκων του χωριού
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Με την ατμόσφαιρα να μυρίζει μπαρούτι εδώ και καιρό, λόγω της εξαιρετικά δύσκολης τελευταία, συμβίωσης των
κατοίκων της Μόριας με τους εγκλωβισμένους μετανάστες στο νησί, που παραμένουν στο Κέντρο Κράτησης, η λαϊκή
συνέλευση του χωριού το Σάββατο το απόγευμα, διεξήχθη σε υψηλούς τόνους, με τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης
και της πολιτείας να αποδοκιμάζονται έντονα.

Με την ατμόσφαιρα να μυρίζει μπαρούτι εδώ και καιρό, λόγω της εξαιρετικά δύσκολης τελευταία, συμβίωσης των
κατοίκων της Μόριας με τους εγκλωβισμένους μετανάστες στο νησί, που παραμένουν στο Κέντρο Κράτησης, η λαϊκή
συνέλευση του χωριού το Σάββατο το απόγευμα, διεξήχθη σε υψηλούς τόνους, με τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης
και της πολιτείας να αποδοκιμάζονται έντονα.

Βασικός αποδέκτης των αποδοκιμασιών που λίγο έλειψε να ξεφύγουν κιόλας αν δεν παρενέβαιναν οι ψυχραιμότεροι, ήταν
ο δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, ο οποίος άθελά του, μάλλον… «ερέθισε» μερίδα αγανακτισμένων κατοίκων όταν
μιλώντας στον κόσμο, υποστήριξε πως το προσφυγικό δεν είναι δική του αρμοδιότητα.

Αποκορύφωμα των διαμαρτυριών για την κατάσταση στο χωριό, αποτέλεσε η… τοποθέτηση ενός κεφαλιού προβατίνας
στο τραπέζι που κάθονταν οι επίσημοι, ενώ στα ουσιώδη καταγράφεται η απόφαση για προγραμματισμό συνάντησης
εκπροσώπων της Μόριας με τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα, και ενδεχομένως ακόμα και με τον
ίδιο τον πρωθυπουργό. Αλλά και κάποιες μικρές όμως, πολύ σημαντικές δεσμεύσεις για αλλαγή των δεδομένων άμεσα στο
χωριό, προκειμένου να εξαλειφθεί το αίσθημα ανασφάλειας που επικρατεί.

Οι μικροκλοπές που εξελίσσονται σε καθημερινότητα για το χωριό της Μόριας, σε συνδυασμό με την έκρυθμη έτσι κι
αλλιώς κατάσταση που επικρατεί στο Κέντρο Κράτησης από εξουθενωμένους μετανάστες από το αδιέξοδο στο οποίο
έχουν περιέλθει, έχουν διαμορφώσει το τελευταίο τουλάχιστον δίμηνο, μία εκρηκτική ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή
της Μόριας.

Οι καταγγελίες για ζωοκλοπές, για παραβιάσεις σε σπίτια, για κλοπές σε καταστήματα, αλλά και το γεγονός πως για πρώτη
φορά οι μετανάστες κυκλοφορούν μέσα στο χωριό, διαμόρφωσαν τελευταία ένα έντονο αίσθημα ανασφάλειας, που
βοηθούντων των ακραίων ξενοφοβικών φωνών, προκαλούν έως και πανικό.  
Μετά την πρώτη λαϊκή συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο χωριό την προπερασμένη εβδομάδα χωρίς όμως την
παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, αυτή που ακολούθησε το Σάββατο το απόγευμα, έθεσε επί τάπητος όλο τον
προβληματισμό των κατοίκων του χωριού. Και κάτι παραπάνω από 400 κάτοικοι, αρχικά υποδέχτηκαν με έντονες
αποδοκιμασίες κυρίως τους προσκεκλημένους στη συνέλευση, δήμαρχο Λέσβου, κ. Γαληνό, και τον κυβερνητικό βουλευτή
Γιώργο Πάλλη.  

Η «γιούχα» και το κεφάλι της προβατίνας! 
Ο δήμαρχος που βρέθηκε να ομιλεί σε ένα ολότελα αρνητικά διακείμενο προς το πρόσωπό του, ακροατήριο, στον πρόλογό
του θέλησε να δείξει την κατανόησή του στο πρόβλημα των Μοριανών, αλλά τονίζοντας πως ήρθε στη συνέλευση
ακυρώνοντας προγραμματισμένο ταξίδι του στη Σάμο, μάλλον τελικά ερέθισε περισσότερο τον κόσμο. Ενώ οι
αποδοκιμασίες εντάθηκαν όταν υποστήριξε πως το προσφυγικό δεν ήταν και δεν είναι δική του αρμοδιότητα για να
παρέμβει.

Για να ακούσει στη συνέχεια (σ.σ. ενδεικτικά του κλίματος) από τον πρώην πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ, Σωτήρη Μαρινάτο, ότι «μια
χαρά παίρνεις τα βραβεία όμως και δίνεις συνεντεύξεις για το προσφυγικό…» και να ακολουθήσει το περιστατικό με έναν
ηλικιωμένο κτηνοτρόφο, που έριξε επάνω στο τραπέζι των επισήμων ένα κομμένο κεφάλι προβατίνας. Την οποία φέρονται
να έσφαξαν μετανάστες…

Το κλίμα βέβαια ήταν βαρύ και για το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Πάλλη, ωστόσο η ένταση υποχώρησε αφενός με την
παρέμβαση του βουλευτή της ΝΔ, Χαράλαμπου Αθανασίου, που είχε την ευχέρεια να κινείται και να ομιλεί πολύ πιο άνετα
ως εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης, αφετέρου από την αναγκαιότητα να συζητηθούν λύσεις στο πρόβλημα.

Με το βουλευτή της ΝΔ μάλιστα να προτείνει ένα σχέδιο ψηφίσματος με όλα τα προβλήματα που εκφράζουν οι κάτοικοι
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Με το βουλευτή της ΝΔ μάλιστα να προτείνει ένα σχέδιο ψηφίσματος με όλα τα προβλήματα που εκφράζουν οι κάτοικοι
του χωριού, το οποίο θα κατατεθεί απευθείας στους αρμόδιους υπουργούς, αφού υιοθετήθηκε ομόφωνα. Μάλιστα
σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Μόριας, Νίκο Τρακέλλη, εξασφαλίστηκε η δέσμευση των εκπροσώπων της
πολιτείας για μία συνάντηση με τον κ. Μουζάλα, ακόμα και με τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

 

Οι άμεσες «κατακτήσεις» της συνέλευσης 
Στα ουσιώδη τώρα της συνέλευσης, που αποτελούν και τις συγκεκριμένες «κατακτήσεις» της, καταγράφεται η πρόταση
του δημάρχου να δημιουργηθεί ένα παράρτημα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου σε δημοτικό κτήριο εντός του
χωριού.

Που αποτέλεσε μάλιστα και τη… ρελάνς του, καθώς η πρότασή του αυτή, έτυχε της… αποθεωτικής υποδοχής του
κόσμου, που πριν τον αποδοκίμαζε έντονα! Και μάλιστα θα προχωρήσει άμεσα, με την εγκατάσταση δηλαδή
περισσοτέρων αστυνομικών στο χωριό, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων. Παράλληλα ο δήμαρχος
δεσμεύτηκε από τη μεριά του, να βοηθήσει -παρά το ότι δεν είναι αρμοδιότητά του- στο να προχωρήσουν οι εργασίες
αποκατάστασης του δικτύου της περιοχής.

Αλλά επειδή τούτο είναι μακροπρόθεσμο, ο Δήμος δεσμεύτηκε συγκεκριμένα να συμβάλλει στην εκτόνωση τουλάχιστον
του μείζονος προβλήματος του Κέντρου Κράτησης από τα λύματα που τρέχουν στο δρόμο, με υδροφόρες, αλλά και της
καθαριότητας. Στο ίδιο πλαίσιο ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, Χρύσανθος Αργυρίου, δεσμεύτηκε για
εκτεταμένους καθαρισμούς στην περιοχή και από τα μηχανήματα του δευτέρου βαθμού της αυτοδιοίκησης καθώς και
για επίσπευση των διαδικασιών εκκίνησης του ετήσιου θερινού ψεκασμού για τα κουνούπια. Που είναι σήμερα μεγάλης
σημασίας για την επιβαρυμένη Μόρια. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο και με τη συμβολή του Γιώργου Πάλλη, συζητήθηκε
και η προοπτική αποσυμφόρησης του Κέντρου της Μόριας.  

«Ελπίζουμε σε λύσεις» 
«Τα έχουμε πει ξανά. Η κατάσταση σήμερα στη Μόρια είναι εκρηκτική. Δεν έχουμε πρόβλημα με τους ανθρώπους.
Ζητάμε μέτρα για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να εκτονωθεί η ανασφάλεια που έχουμε σήμερα.

Τα περιστατικά είναι πολλά και δεν είναι συνήθη για ένα χωριό σαν το δικό μας, και ελπίζουμε μετά από αυτή την πολύ
μεγάλη μας συνέλευση, να έχουμε σύντομα αποτελέσματα…», σχολίασε στο «Ε» ο πρόεδρος της κοινότητας Μόριας, κ.
Τρακέλλης.

Ενώ ενδιαφέρον είχε και η παρέμβαση του πρώην προέδρου της ΔΕΥΑΛ, Σωτήρη Μαρινάτου, που ζήτησε από το
δήμαρχο να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την απαλλαγή των Μοριανών από τα τέλη ύδρευσης, όσο η περιοχή
βιώνει τη σημερινή δύσκολη κατάσταση.
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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.

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 …

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.

Τα Δηκτικά - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …
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