Ομιλία του Ανδρέα Ευθυμίου, δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου
στο δημοτικό συμβούλιο της 24ης Μαϊου 2011
-Δήμαρχος: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα και γω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Πρώτα απ’ όλα
θέλω να δηλώσω κατηγορηματικά ότι δεν έχουμε τίποτα με τους μετανάστες, δεν έχουμε ξενοφοβικά
σύνδρομα, δεν είμαστε ρατσιστές. Απεναντίας, στον ενιαίο πια δήμο Μοσχάτου-Ταύρου, νομίζω οι κάτοικοί
του (και για όσους γνωρίζουν την ιστορία ήταν και αυτοί πρόσφυγες), έχουν αγκαλιάσει τους μετανάστες και
τους έχουν ενσωματώσει στην κοινωνία και του Μοσχάτου και του Ταύρου. Στον Ταύρο μάλιστα το πρόβλημα
είναι πολύ μεγαλύτερο. Θέλω να πω ότι, αύριο στο δημοτικό συμβούλιο, θα βάλουμε το θέμα, όχι μόνο για το
Μοσχάτο, αλλά και για την περιοχή του Ταύρου, όπου το πρόβλημα με τους Ρομά είναι πολύ έντονο. Ξέρετε
όλοι το γνωστό πρόβλημα της καύσης των καλωδίων... Ταυτόχρονα, για να μην λέμε ότι υπάρχουν μόνο φήμες
έχει ανακοινωθεί επίσημα -και μόλις σήμερα, κάτω από τις αντιδράσεις θα επανεξεταστεί- ότι στην Πέτρου
Ράλλη όπου είναι το κέντρο αλλοδαπών ή μεταγωγών θα προωθηθούν μετανάστες. Αυτό να ξέρετε σημαίνει
ότι τους σπρώχνουν από το κέντρο της Αθήνας κι έρχονται σιγά σιγά προς τις περιοχές. Για το συγκεκριμένο
θέμα θέλω να σας πω ότι, πράγματι, στην αρχή ξεκίνησε σαν μια πληροφορία. Δεν ξεσηκώσαμε τον κόσμο έτσι
για την πλάκα, ούτε σηκωθήκαμε ένα πρωί και είπαμε να μην έρθουν μετανάστες. [Εξετάσαμε] πολύ καλά το
θέμα, επικοινωνήσαμε με τον ιδιοκτήτη (εννοεί τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου Φοίβος, όπου φημολογούνταν ότι
θα εγαθίσταντο μετανάστες με τις οικογένειές τους) και μετά από πολλά τον βρήκαμε. Ύστερα από κάποιες, θα
’λεγα έντονες ειδοποιήσεις, αυτό που μου είπε στο τηλέφωνο ήταν ότι, πράγματι έχει δώσει το ξενοδοχείο σε
μια εταιρία, σε μια κοινωνιολόγο, η οποία με επιδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλει να φέρει οικογένειες
μεταναστών. Αυτή ήταν η πρώτη πληροφορία από τον ίδιο (εννοεί: τον ιδιοκτήτη), η οποία ήταν αρκετά
έγκυρη. Και μάλιστα διαμαρτυρήθηκε έντονα. Είπε «εγώ κάνω μια νόμιμη πράξη» και διμαρτυρήθηκε γιατί
κάποιοι κάτοικοι πήγαν και του είπαν «θα σε κάψουμε αν κάνεις αυτήν την ενέργεια». Μετά επικοινωνήσαμε
με τα Υπουργεία. Θέλω να με πιστέψετε ότι δεν πήρα ούτε καταφατική, αλλά ούτε κι αρνητική απάντηση.
[Κατάλαβα ότι] υπάρχουν σχέδια, ότι είναι κι αυτό μέσα στα πλάνα (εννοεί τη στέγαση μεταναστών στο
ξενοδοχείο Φοίβος), αλλά μπορεί και να μην γίνει. Τελοσπάντων αυτό που φάνηκε είναι ότι όλα τα συζητάμε.
Δεν ήταν λοιπόν τυχαία, ούτε η κίνηση του ιδιοκτήτη, αλλά ούτε και η ανησυχία του Δήμου. Τώρα, αν μερικοί
πιστεύουν ότι οι φόβοι μας ήταν υπερβολικοί, εγώ θα ήθελα να το πούν σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο. [Να
πουν] ότι «έχεις υπερβολικούς φόβους, ότι δεν υπάρχει θέμα] και να καθησυχάσουν τους κατοίκους. Εγώ
προτιμώ αύριο να βγει η κυβέρνηση και να πει «Ευθυμίου έκανες λάθος, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα». Θα το
χαρώ πάρα πολύ, [διότι προτιμώ] να αντιδράσω έγκαιρα, απ’ το να μου έρθει ένα ξενοδοχείο. Εγώ λοιπόν καλώ
αυτούς, οι οποίοι διαδίδουν στα καφενεία -γιατί δεν έχουν και τίποτα άλλο να κάνουν- ότι φοβήθηκε ο
Ευθυμίου και ότι όλα αυτά είναι φήμες, να ’ρθούν εδω πέρα να τοποθετηθούν και να καθησυχάσουν τον
κόσμο. Να πούν «δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος». Ειλικρινά σας το λέω, θα είμαι πολύ ευτυχής, εάν
αποδειχθούν αβάσιμοι οι φόβοι μου. Εγώ πιστεύω ότι κάτω από την πίεση [τη δική μας] και κάτω από την
πίεση όλων των κοινωνιών [...] το σχέδιο αυτό (εννοεί τη μετατροπή του ξενοδοχείου Φοίβος σε ξενώνα
μεταναστών) και τα [σχέδια για] στρατόπεδα μέσα στις πόλεις και τα [σχέδια για] υπόλοιπα κέντρα αρχίζει να
επανεξετάζεται. Πιστεύουμε σε μια διαφορετική μεταναστευτική πολιτική, πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να

διαχωρίζονται οι άνθρωποι. [Πιστεύουμε ότι] και αυτοί (εννοεί οι μετανάστες) έχουν τα δίκια τους και όταν
δουλεύουν θα πρέπει να πληρώνονται, θα πρέπει να έχουν ίδια δικαιώματα με οποιονδήποτε. Αλλά υπάρχει και
μια χωρητικότητα σε αυτήν την χώρα. Μπορεί να αντέξει ορισμένους. Από εκεί και ύστερα πιστεύω ότι πρέπει
να βρεθεί μια λύση. Και επίσης δεν είναι λύση [να μεταφερθούν οι μετανάστες] στην πίσω αυλή της Αθήνας,
που είναι ο Ταύρος, το Μοσχάτο, τα Πετράλωνα, οι άλλες γειτονιές. Αν ο κύριος Καμίνης, ο οποίος έχει κάνει
και τον συνήγορο του πολίτη τόσα χρόνια, θεωρεί ότι πρέπει να τους διώξει από το κέντρο της Αθήνας και
πρέπει να τους πάει οπουδήποτε αλλού, νομίζω ότι κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να σας
καλέσω να είσαστε και να είμαστε ψύχραιμοι και να αγωνιστούμε όλοι μαζί και οι ντόπιοι, αλλά και οι
άνθρωποι που έχουν έρθει εδώ και ζουν και εργάζονται και έχουν κάνει οικογένειες. Και θέλω να σας πω ότι τα
παιδάκια τους πάνε στα σχολεία και δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Στον δε Ταύρο τα δύο σχολεία
είναι Ζ.Ε.Π. -ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας- όπου επειδή εκεί υπάρχουν πολλοί αλλοδαποί είναι
εξειδικευμένη η μάθηση με επιπλέον δασκάλους. Έχουν ανεχθεί και έχουν δεχθεί και έχουν αγκαλιάσει (εννοεί
οι ταυριώτες) όλους αυτούς τους ανθρώπους, πλην όμως τέτοιες αποφάσεις, οι οποίες μπορεί να παίρνονται
χωρίς συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες είναι απαράδεκτες. Και για να σας αποδείξω και του λόγου το
αληθές (εννοεί ότι το κράτος σχεδιάζει να μεταφέρει μετανάστες στις γειτονιές της Αθήνας) ότι δεν είναι φόβοι,
αλλά είναι πραγματικότητες, τις οποίες καλό θα είναι να τις αντιμετωπίζουμε πριν ακόμα γίνουν μεγαλύτερες,
το Υπουργείο περιβάλλοντος ενέργειας και κλιματικής αλλαγής σε ένα από τα μέτρα του για την αντιμετώπιση
του προβλήματος των μεταναστών που θα αποσυμφορήσουν την συγκέντρωση των μεταναστών στο κέντρο
της πόλης, για να ενισχύσει λέει την δημιουργία δομών φιλοξενίας και τους αιτούντες άσυλο, προτίθεται να
υποστηρίξει τους Δήμους που θα υποδεχθούν αυτά τα μέτρα με την προτεραιότητα υλοποίησης
αντισταθμιστικών έργων σε αυτούς. Δηλαδή εαν μια περιοχή έχει ένα πρόβλημα, τι σου λέει [το Υπουργείο];
«Πάρ’ τους μετανάστες να σου λύσω το πρόβλημα». Θα λύσει και το πρόβλημα με τον τρόπο που πρέπει να το
λύσει, δεν υπάρχει αυτή η λογική. Αυτές λοιπόν είναι οι επίσημες εξαγγελίες για το κέντρο της Αθήνας. Και
νομίζω ότι πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, αλλά να είμαστε και σε εγρήγορση και να μην λέμε ότι
όλα αυτά είναι φήμες. [Να μη λέμε] ότι φοβήθηκε ο δήμαρχος ή οτιδήποτε άλλο. Να είμαστε έτοιμοι να
αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατάσταση θέλει να υποβαθμίσει τη ζωή και στο Μοσχάτο και στον Ταύρο.
Επιπλέον ότι είναι να γίνει θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη αυτού του δημοτικού συμβουλίου. Σας
ευχαριστώ.
(παρεμβαίνει δημοτικός σύμβουλος): Ευχαριστούμε το δήμαρχο. Πιστεύω ότι πρέπει να σταθούμε σε δύο
σημεία. Στο ότι πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχαιμία μας και [στο ότι πρέπει] να να είμαστε όλοι σε
επιφυλακή...
-Δήμαρχος: Η αντίδραση του Δήμου δεν θα είναι μόνο για τους δήμους. Θα είναι για οποιαδήποτε ξενοδοχείο
κι όχι μόνο στην περιοχή του Μοσχάτου, αλλά και στην περιοχή του Ταύρου, όπου ήδη έχει εξαγγελθεί ότι
στην Πέτρου Ράλλη θα πάει ένα από τα 8 κέντρα μεταναστών. Δεν αντέχει πια αυτή η περιοχή. Δεν είναι θέμα
ρατσισμού. είναι ότι δεν αντέχει. Έχει κορεστεί και δε μπορεί πια να δεχθεί άλλους. [Δε γίνεται] να ζήσουν
αρμονικά και να ενσωματωθούν σε αυτήν την κοινωνία.

