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 «Παρεξήγηση» με ανεπαρκή εξήγηση

Μουζάλας και Γαληνός αντάλλαξαν επιστολές χωρίς να διαφωτίζουν επαρκώς το τι συζητάνε και αν
έγιναν κατανοητοί ο ένας στον άλλον
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 - 21|09|2016 14:44

Το πρόσωπο των… ημερών για τη Λέσβο, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας,
απάντησε στην πρόσφατη επιστολή-διαμαρτυρία του δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαληνού για την προοπτική δημιουργίας
νέας δομής στη Λέσβο.

Το πρόσωπο των… ημερών για τη Λέσβο, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας,
απάντησε στην πρόσφατη επιστολή-διαμαρτυρία του δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαληνού για την προοπτική δημιουργίας
νέας δομής στη Λέσβο.

Απ’ αυτά που είπε συνέβαλε στην εξαγωγή τουλάχιστον δύο χρήσιμων συμπερασμάτων: Καταρχάς, πως ουδέποτε ετέθη
πραγματικά ζήτημα δημιουργίας νέου hot spot (!), αφού το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του «Ε» τόσο τον περασμένο Ιούλη
όσο και την περασμένη εβδομάδα είχε γράψει σαφώς πως το φυλάκιο της Λεμονού επρόκειτο να λειτουργήσει ως μια δομή
που θα παρέπεμπε σε κέντρο κράτησης για «άτομα με παραβατική συμπεριφορά», άσχετα αν πολλά μπλογκς «κατάλαβαν»
ότι θα στηθεί στον Καρά Τεπέ μια νέα Μόρια (;), ψευδής είδηση που αναδημοσιεύτηκε ακόμα και από τα αξιόπιστα
αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης, εντείνοντας τον ήδη μεγάλο προβληματισμό της τοπικής κοινωνίας.

Κατά δεύτερον, πως η (αναγκαία) προοπτική αποσυμφόρησης ήταν πράγματι ένα μεγάλο ψέμα της κυβέρνησης, αφού για
μια ακόμη φορά ο αρμόδιος υπουργός εξήγησε πως, για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να γίνουν διπλωματικές
επαφές μεταξύ Ελλάδας-Ε.Ε. και Τουρκίας.

Σε μια γενικότερη ανάλυση πάντως, παρά το φιλικό ύφος της απάντησης του κ. Μουζάλα στο δήμαρχο και την
ανταπάντηση εν συνεχεία του κ. Γαληνού, διαφαίνεται από την ίδια την πραγματικότητα πως πλέον υπάρχει χάσμα μεταξύ
τους, το οποίο είχε διαμορφωθεί από την περασμένη Τετάρτη και τη μεταξύ τους συνάντηση στην Αθήνα και
αποτυπώνεται στις ασάφειες και των δύο επιστολών που ανταλλάχθηκαν χθες…

 

Η διάψευση της… παραπληροφόρησης

Ο κ. Μουζάλας στην επιστολή του στο δήμαρχο αναγκάζεται να διαψεύσει καταρχάς την… παραπληροφόρηση που κάποιοι
αφελώς ή σκόπιμα έδωσαν στην τοπική κοινωνία, αφού γράφει σαφώς πως «δεν πρόκειται να γίνει κέντρο φιλοξενίας» στη
Λέσβο.

Κατά δεύτερο, για πρώτη φορά προς τη Λέσβο καθιστά σαφές πως αποσυμφόρηση δεν δύναται να προκύψει όσο εύκολα
τουλάχιστον είχαμε άπαντες στο μυαλό μας μέχρι πρότινος. Διαψεύδει έτσι ουσιαστικά (ξανά) τις δικές του παλαιότερες
διαβεβαιώσεις σε σχετικές ερωτήσεις βουλευτών κυρίως της Ν.Δ. στη Λέσβο (Αθανασίου) και στη Χίο (Μηταράκης) ότι αυτή
θα γινόταν, αφού στην επιστολή προς το δήμαρχο γράφει χαρακτηριστικά: «Τόσο προσωπικά όσο και το σύνολο της
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θα γινόταν, αφού στην επιστολή προς το δήμαρχο γράφει χαρακτηριστικά: «Τόσο προσωπικά όσο και το σύνολο της
κυβέρνησης, όπως ήδη γνωρίζεις, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση αποσυμφόρηση της Λέσβου και
των λοιπών νησιών όπου διαμένουν πρόσφυγες. Ο στόχος αυτός σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιτευχθεί εις βάρος
της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Τουρκίας.

Η συμφωνία αποτελεί ευρωπαϊκή υποχρέωση της χώρας, στηρίζεται σχεδόν από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων του
δημοκρατικού τόξου και επ’ ουδενί τίθεται υπό αμφισβήτηση».

Ο κ. Μουζάλας, ωστόσο, αποτυπώνει στην επιστολή του και τη δική του διάσταση για όλα όσα ακούγονται τελευταία στο
νησί, επιχειρώντας να μετριάσει τις εντυπώσεις που έχει ο πολύς κόσμος αναφορικά με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης
για το προσφυγικό: ότι δηλαδή γίνονται εν κρυπτώ και αιφνιδιάζουν την τοπική κοινωνία και τους φορείς.

Αναφέρει έτσι μια σειρά αποφασισμένων ενεργειών που πρόκειται να γίνουν για το νησί και τις οποίες υποστηρίζει ότι τις
συζήτησε με τον ίδιο το δήμαρχο στη συνάντησή τους στην Αθήνα την περασμένη Τετάρτη.

 

Τα μέτρα Μουζάλα

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουντην άμεση μεταφορά στην ενδοχώρα προσφύγων που το αίτημα ασύλου τους
παραπέμφθηκε στην κανονική διαδικασία (τι σημαίνει αυτό και πόσους αφορά αφήνεται αορίστως να αιωρείται, χωρίς
συγκεκριμένες δεσμεύσεις), λειτουργία ενδιάμεσου κέντρου κράτησης για ανθρώπους με παραβατική συμπεριφορά μέχρι
τη μεταφορά τους σε προαναχωρησιακά κέντρα της ενδοχώρας (και εδώ δεν διευκρινίζεται για πόσο χρόνο θα περιμένουν
μέχρι να μεταφερθούν), ενίσχυση της αστυνομίας και των υγειονομικών υπηρεσιών στο νησί, έγκριση αποζημιώσεων
στους κατοίκους της Μόριας για τις ζημιές που έχουν υποστεί και ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου με εξειδικευμένο
προσωπικό για ταχύτερη εξέταση των αιτημάτων.

Εδώ βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί ένα ερωτηματικό που προκύπτει από την επιστολή αυτή και δεν απαντάται ούτε από
τη νέα επιστολή του δημάρχου. Αυτό συνοψίζεται στο ποιος από τους δύο άντρες ουσιαστικά «ψεύδεται» αναφορικά με το
αν ήταν τελικά γνωστό ότι θα γινόταν κάτι στη Λεμονού ή όχι. Τα μόνα (ως έναν βαθμό) διαφωτιστικά δεδομένα που
υπάρχουν από γεγονότα και πληροφορίες λένε πως ο δήμαρχος αντέδρασε στην προοπτική της Λεμονού την περασμένη
Πέμπτη (μία ημέρα μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό) και πως στη συνάντηση που επικαλείται ο κ. Μουζάλας της
Τετάρτης οι δυο τους είχαν έναν πολύ έντονο διάλογο καθώς και μεγάλες διαφωνίες. Ποιες ήταν αυτές και τι αφορούσαν
οφείλει τουλάχιστον ο δήμαρχος να το διευκρινίσει.

 

«Δύο κέντρα και μόνο…»

Στον αντίποδα, ο δήμαρχος στην (αντ)απάντησή του στον υπουργό τον ευχαρίστησε για τη διάψευση της πιθανότητας
δημιουργίας νέου κέντρου φιλοξενίας, αποφεύγοντας να σχολιάσει εκείνο που υποστήριξε ευθέως ο κ. Μουζάλας, ότι
δηλαδή η απόφαση για το κέντρο κράτησης ήταν γνωστή και στον ίδιο. Παρ’ όλα αυτά φρόντισε και επανέλαβε -
αναδεικνύοντας στην πραγματικότητα το χάσμα που υπάρχει πλέον μαζί του- ότι είναι αντίθετος στη δημιουργία
οποιασδήποτε άλλης δομής.

«Θέλω να τονίσω την αναγκαιότητα άμεσης λήψης των μέτρων εκτόνωσης που αναφέρετε στην επιστολή σας,
επαναλαμβάνοντας για ακόμα μια φορά τη μη δυνατότητα δημιουργίας νέας δομής φιλοξενίας και τον περιορισμό του
προσφυγικού πληθυσμού σε 3.000 άτομα, αριθμός που μπορεί να φιλοξενηθεί από τα δύο υπάρχοντα κέντρα που
λειτουργούν στο νησί», έγραψε ο δήμαρχος χαρακτηριστικά στην απαντητική του επιστολή.

 

Η Λεμονού τελικά θα γίνει ή όχι;

 

Στο τέλος της επιστολής, ενδεικτικό τού ότι υπάρχει πλέον σύγχυση μεταξύ Υπουργείου και Δήμου, ο δήμαρχος Σπ.
Γαληνός αναγκάστηκε να εξηγήσει (ξανά) στον υπουργό ότι η διευρυμένη σύσκεψη και διαβούλευση με τους τοπικούς
φορείς, την οποία ο κ. Μουζάλας την προσδιορίζει για μετά τις 26 Σεπτεμβρίου λόγω απουσίας του στο εξωτερικό,
πρέπει να συγκληθεί από τον ίδιο.

«Η πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση της σύσκεψης ανήκει σε εσάς και στα συναρμόδια Υπουργεία για τη
διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί άμεσα», αναγκάζεται να γράψει ο δήμαρχος
για μία ακόμη φορά, υπερτονίζοντας πως στο εξής «η διαβούλευση και η συναπόφαση των ενεργειών που αφορούν ένα
τόσο σημαντικό ζήτημα είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα τη στιγμή που η τοπική κοινωνία πιέζεται ασφυκτικά κάτω από το
βάρος της διαχείρισης».

Και φυσικά οφείλουμε να υπογραμμίσουμε πως, παρά τα όσα γράφουν οι δύο επιστολές, δεν προκύπτει κανένας
συμβιβασμός για το προκείμενο, που δεν είναι άλλο από τη Λεμονού, την οποία ο κ. Μουζάλας θεωρεί ότι θα γίνει
κέντρο κράτησης και ο δήμαρχος έχει φροντίσει να την αποκλείσει με την πρόσφατη συμφωνία του με τον υπουργό
Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο!

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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