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Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / P O L I T I K I )  
 Χρυσή ευκαιρία προβολής της Λέσβου

Ο δήμαρχος Λέσβου Σπ. Γαληνός στη Νέα Υόρκη για να τιμηθεί με το «Βραβείο Ελευθερίας» της «IRC»
και στο Βατικανό σε σύνοδο κορυφής της Παπικής Ακαδημίας για το προσφυγικό
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Δύο ακόμα σημαντικές ευκαιρίες για τη διεθνοποίηση του «λεσβιακού ζητήματος» αλλά και για την αξιοποίηση της
προβολής που έρχεται ξανά για το νησί, στην κατεύθυνση αποκατάστασης μιας εικόνας που έχει διαμορφωθεί προς τα έξω
και διαστρεβλώνει την πραγματική κατάσταση που επικρατεί, έχει μπροστά του ο δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός. Ο
τελευταίος, λίγες ημέρες μετά τη συμμετοχή του στη συνάντηση «Solidacities» στις Βρυξέλλες, όπου είχε την ευκαιρία να
προωθήσει σε ευρωπαϊκό πια επίπεδο την πρόταση του Δήμου Λέσβου για την καλύτερη δυνατή διαχείριση του
προσφυγικού, ετοιμάζει βαλίτσες για τη Νέα Υόρκη (30/10), όπου θα του απονεμηθεί από την «IRC» το «Βραβείο
Ελευθερίας», που δίδεται από το 1957 σε προσωπικότητες από όλο τον κόσμο για τη συμβολή τους «στην κατεύθυνση της
ελευθερίας για όλους». Λίγες ημέρες αργότερα όμως, ο δήμαρχος θα βρεθεί και στο Βατικανό (9/12) για να συμμετάσχει
στη σύνοδο κορυφής «Ευρώπη, οι Πρόσφυγες είναι αδέλφια μας», που διοργανώνει η Παπική Ακαδημία και στην οποία θα
παραστεί και ο ίδιος ο Ποντίφικας!
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τελευταίος, λίγες ημέρες μετά τη συμμετοχή του στη συνάντηση «Solidacities» στις Βρυξέλλες, όπου είχε την ευκαιρία να
προωθήσει σε ευρωπαϊκό πια επίπεδο την πρόταση του Δήμου Λέσβου για την καλύτερη δυνατή διαχείριση του
προσφυγικού, ετοιμάζει βαλίτσες για τη Νέα Υόρκη (30/10), όπου θα του απονεμηθεί από την «IRC» το «Βραβείο
Ελευθερίας», που δίδεται από το 1957 σε προσωπικότητες από όλο τον κόσμο για τη συμβολή τους «στην κατεύθυνση της
ελευθερίας για όλους». Λίγες ημέρες αργότερα όμως, ο δήμαρχος θα βρεθεί και στο Βατικανό (9/12) για να συμμετάσχει
στη σύνοδο κορυφής «Ευρώπη, οι Πρόσφυγες είναι αδέλφια μας», που διοργανώνει η Παπική Ακαδημία και στην οποία θα
παραστεί και ο ίδιος ο Ποντίφικας!

Οι δύο πολύ σημαντικές ετούτες τιμές που δίδονται στο πρόσωπο του δημάρχου για όλους τους Λέσβιους, σύμφωνα με
τον κ. Γαληνό, έρχονται την καταλληλότερη στιγμή, καθώς μπορούν να υποστηρίξουν τις φωνές που ζητούν ολοένα και
πιο μαζικά και πιο επιτακτικά μια πιο ανθρώπινη Ευρώπη αλλά και ένα καλύτερο μέλλον για την ίδια τη Λέσβο.
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Το «Βραβείο Ελευθερίας» 
Το βραβείο που απονέμει η Διεθνής Εθελοντική Οργάνωση «IRC» από το 1957 φέτος θα το δώσει σε μια εκδήλωση που θα
γίνει στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ και στο δήμαρχο Λέσβου Σπύρο Γαληνό. Το βραβείο αυτό φυσικά καταξιώνει το νησί και τη
μοναδική αλληλεγγύη που επέδειξαν οι κάτοικοί του από πέρυσι το καλοκαίρι στους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες
που έφτασαν στις ακτές. Έχουν σχολιαστεί αρνητικά πολλάκις στο παρελθόν αντίστοιχες βραβεύσεις, όπως το είδαμε και
στην περίπτωση του Νόμπελ Ειρήνης, στη λογική πως το νησί δεν έχει ανάγκη βραβείων και λαμπερών επισκέψεων, αλλά
λύσεων.  
Όμως η διάκριση αυτή στο πρόσωπο του δημάρχου δεν είναι απλή υπόθεση και δεν πρέπει να περάσει ανεκμετάλλευτη.
Ειδικά όταν στο παρελθόν το «Βραβείο Ελευθερίας», που «αποκαλύπτει την αξιοσημείωτη ικανότητα ενός ατόμου να
διαμορφώσει την ιστορία και να αλλάξει προς το καλύτερο τον κόσμο στην κατεύθυνση της ελευθερίας για όλους», το
έχουν λάβει μεγάλες διεθνώς προσωπικότητες όπως ο Κόφι Ανάν, πολλοί αρχηγοί κρατών και εκπρόσωποι εθελοντικών
οργανώσεων. Κυρίως όμως λόγω της θετικής προβολής που μπορεί να δώσει σε ένα νησί που υποφέρει η αλήθεια είναι
περισσότερο από την αρνητική προβολή που εύκολα μεταδίδουν κάποιοι μέσα από τους προβληματισμούς τους παρά από
το ίδιο το προσφυγικό.  

Ευκαιρία προβολής και ανάπτυξης συνεργασιών 
«Δεν είναι οι βραβεύσεις το θέμα, αλλά οι δυνατότητες που δίνουν αυτές για να προβάλλουμε το νησί μας, που
προσπαθούμε να το κρατήσουμε όρθιο και να πιέσουμε για λύσεις. Τα βραβεία δεν δίνονται σε εμένα, δίνονται σε όλους
μας, τους πολίτες της Λέσβου, και μπορούν να ανοίξουν κι άλλες πόρτες για να διεθνοποιήσουμε το ζήτημά μας, να
δώσουμε την πραγματική εικόνα της κατάστασης με το προσφυγικό και να καταδείξουμε πως το νησί μας είναι πανέμορφο
και αξίζει να έρθει να το δει κανείς από κοντά», είπε χαρακτηριστικά στο «Ε» ο δήμαρχος Λέσβου για την επικείμενη
βράβευσή του, δίνοντας και το στίγμα του στην αντιμετώπιση που πρέπει αυτή να έχει.  
Για την ιστορία, ο δήμαρχος θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη στις 30 του Οκτώβρη και, εκτός από την παρουσία του στη
βράβευση της «IRC», θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί με ομογενείς και συλλόγους αλλά και tour operators, με τους
οποίους άνοιξε πριν από λίγους μήνες διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας. Κοινώς ο δήμαρχος κρατά πάντα στην
πρώτη γραμμή το θέμα του τουρισμού και θέλει να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, ενώ -
σύμφωνα με πληροφορίες- θα διεκδικήσει και μια επαφή με το γραφείο του Αμερικάνου Προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ
Ομπάμα, ο οποίος φημολογείται έντονα πως θα επισκεφτεί σύντομα την Ελλάδα και ενδεχομένως και τη Λέσβο… 

Η πρωτοβουλία των δήμων στον Πάπα! 

Στο μυαλό του δημάρχου, ωστόσο, μεγαλύτερης σημασίας είναι η προγραμματισμένη επίσκεψή του στο Βατικανό στις 12
Δεκεμβρίου στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής «Ευρώπη, οι Πρόσφυγες είναι αδέλφια μας», που διοργανώνει το
Πανεπιστήμιο του κρατιδίου, γνωστό ως «Παπική Ακαδημία». Η σύνοδος αυτή γίνεται κάθε χρόνο και φέτος είναι
ευαισθητοποιημένη στο προσφυγικό ζήτημα. Το αξιοσημείωτο ωστόσο είναι πως στη σύνοδο αυτή ουσιαστικά θα δοθεί
βήμα στο γνωστό «δίκτυο πόλεων» που κορύφωσε τους συντονισμούς επέκτασής του για την ανακούφιση του
προσφυγικού στη Βαρκελώνη τον περασμένο Μάρτη.  
Ο δήμαρχος είχε επισκεφτεί τότε την Καταλονία, είχε συναντηθεί με τη δήμαρχο Βαρκελώνης Άντα Κολάου και είχε
υπογράψει μεταξύ άλλων και σύμφωνο συνεργασίας και φιλίας μεταξύ των δύο δήμων. Ακόμη, είχε συμφωνηθεί ένα
πλαίσιο συνεργασίας και ανάληψης πρωτοβουλιών για την εξισορρόπηση μεταξύ των δήμων του άνισου βάρους
διαχείρισης του προσφυγικού, ειδικά στους μεσογειακούς δήμους. Το ότι η σύνοδος κορυφής στο Βατικανό φέτος, που θα
γίνει με την παρουσία και του ιδίου του Πάπα Φραγκίσκου, βάζει στο προσκήνιο το δίκτυο πόλεων, προσκαλώντας τους
δημάρχους Παρισίου, Βαρκελώνης, Μαδρίτης και Λέσβου, αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για την επέκταση του δικτύου πόλεων
αλλά και για την προβολή της πρωτοβουλίας τους, ενώ πρόθεση του Πάπα είναι η σύνοδος να συμπαρασύρει και δήμους
της Ιταλίας να συμμετάσχουν στο δίκτυο.  
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της Ιταλίας να συμμετάσχουν στο δίκτυο.  
Για τη Λέσβο τώρα και σύμφωνα με τον ίδιο το δήμαρχο, η σύνοδος αυτή έρχεται την καταλληλότερη στιγμή, με δεδομένο
πως έχει ξεκινήσει ήδη δυναμικά η «επικοινωνία» της πρότασης του Δήμου Λέσβου για τη διαχείριση του προσφυγικού, η
οποία -όπως κατέστησε σαφές πριν από λίγες ημέρες στις Βρυξέλλες ο κ. Γαληνός- στοχεύει στο να υποκαταστήσει η
αυτοδιοίκηση την απροθυμία αρκετών εθνικών κυβερνήσεων να συμπράξουν για την καλύτερη διαχείριση του
προσφυγικού.  
«Το έχω πει πολλές φορές και το έχω αποδείξει στη συνέχεια. Οι πόρτες που ήταν κάποτε ερμητικά κλειστές σήμερα είναι
ορθάνοιχτες. Και για εμάς, τη Λέσβο, που βρίσκεται μεταξύ των μεγαλύτερων δήμων της Ευρώπης όπως του Παρισίου ή
της Βαρκελώνης, είναι μεγάλη ευκαιρία να προβάλλουμε τον τόπο μας και να διεκδικήσουμε λύσεις. Λύσεις που εν
προκειμένω πρέπει να δοθούν για την τροποποίηση και της συνθήκης Ε.Ε.-Τουρκίας», είπε ο κ. Γαληνός και για τη δεύτερη
σημαντική του επίσκεψη στην Ευρώπη.
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