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Η επόμενη μέρα της επεισοδιακής συνάντησης Γαληνού - Μουζάλα στη Μυτιλήνη, ήδη αξιολογείται, τόσο από το επιτελείο
του υπουργού, όσο και από την πλευρά του δημάρχου Λέσβου, ο οποίος -υπενθυμίζεται- βρίσκεται πλέον σε κοινό μέτωπο
με όλους τους άλλους δημάρχους των νησιών που σηκώνουν το βάρος του προσφυγικού.

Η επόμενη μέρα της επεισοδιακής συνάντησης Γαληνού - Μουζάλα στη Μυτιλήνη, ήδη αξιολογείται, τόσο από το επιτελείο
του υπουργού, όσο και από την πλευρά του δημάρχου Λέσβου, ο οποίος -υπενθυμίζεται- βρίσκεται πλέον σε κοινό μέτωπο
με όλους τους άλλους δημάρχους των νησιών που σηκώνουν το βάρος του προσφυγικού.

Ο υπουργός είναι φανερό πως θα επιχειρήσει εκ νέου επαφή με το δήμαρχο της Λέσβου, όσο και με τους άλλους
δημάρχους των νησιών, για να καταφέρει να έρθει εκ νέου σε σημείο επαφής, γιατί γνωρίζει πως διαφορετικά δεν
πρόκειται να δρομολογηθεί τίποτα για την επόμενη μέρα του προσφυγικού.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που επιχειρείται και από τις δύο πλευρές από χθες Δευτέρα, είναι να πέσουν οι τόνοι και να
δημιουργηθεί ξανά γόνιμο έδαφος συνεννόησης. Χαρακτηριστικό είναι μάλιστα, πως η προγραμματισμένη συνέντευξη
Τύπου των νησιωτικών δημάρχων για την Παρασκευή, όπου μεταξύ άλλων, θα διακήρυτταν τις κοινές θέσεις τους για τους
προσφυγικό, λειτουργώντας στο εξής ως «δίκτυο», μετατέθηκε για την επόμενη Δευτέρα.

 

«Δεν έχουμε βεντέτα»

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο δήμαρχος έστειλε και δεύτερη επιστολή στον Γ. Μουζάλα χθες, η οποία εμπεριείχε
κάποια συμπεράσματα ή και δείγματα καλής θέλησης για συνεργασία. Ωστόσο σίγουρα είχε και αναφορές στο περιεχόμενο
της απαντητικής επιστολής του υπουργού. Ο οποίος ανέφερε ένα προς ένα, όλα εκείνα που η κυβέρνηση δίνει ως
«αντισταθμιστικά» έργα στο Δήμο και άφησε αλγεινή εντύπωση στην πλευρά του δημάρχου. Ο κ. Γαληνός ωστόσο -αν και
επιβεβαίωσε ότι έστειλε νέα επιστολή, η οποία δεν θα κοινοποιηθεί στα μέσα ενημέρωσης- μιλώντας στο «Ε» τόνισε πως
είναι ανάγκη να πέσουν στο εξής οι τόνοι. «Δεν είναι βεντέτα εμού και του υπουργού. Διαχειριζόμαστε ένα σοβαρό θέμα
που απασχολεί έντονα τόσο τις τοπικές μας κοινωνίες, όσο και τους ίδιους τους πρόσφυγες και μετανάστες», σχολίασε
χαρακτηριστικά, παραπέμποντας για τις εξελίξεις στη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας.

Εκείνο τώρα που παραμένει ομιχλώδες και κανείς δεν μπορεί να δώσει, ως αυτή τη στιγμή, ασφαλή εξήγηση, είναι το πώς
μπορεί να μπει «ομαλά» στη συζήτηση, η αναγκαιότητα δημιουργίας προαναχωρησιακού κέντρου. Με την πλευρά
Μουζάλα να επιμένει για τους δικούς της λόγους, στη λειτουργία του προαναχωρητικού στη Λεμονού και την πλευρά
Γαληνού να ζητά απτές αποδείξεις πως έχουν πράγματι αποτελέσματα οι διαδικασίες εξέτασης ασύλου και γενικότερα η
αποσυμφόρηση της Λέσβου. Αντί της λειτουργίας προαναχωρησιακού κέντρου δηλαδή, είτε στη Λεμονού, είτε εντός του
hot-spot της Μόριας, που θα μπορούσε να «γλυκάνει» τις εντυπώσεις και να μην θεωρηθεί ενδεχομένως ως «νέα δομή».
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