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Εκτεθειμένο και απροστάτευτο σε ένα μοναχικό πια δρόμο αφήνει
τον Μαν. Βουρνού η απόφαση του Σπ. Γαληνού, δημάρχου Λέσβου,
να ενστερνιστεί την κατακραυγή της κοινωνίας του νησιού του για
τις ανεξέλεγκτες διαστάσεις του προσφυγικού και να ηγηθεί ο
ίδιος των προσπαθειών ενεργοποίησης της κοινωνίας για να δοθεί
ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι τα όρια αντοχής έχουν
εξαντληθεί και δεν υφίσταται σύμφωνη γνώμη της Λέσβου σε
καμία από τις σχεδιαζόμενες κυβερνητικές στρατηγικές
αντιμετώπισης του προβλήματος όσο δεν προηγείται η άμεση
αποσυμφόρηση των νησιών.

Ο κ. Γαληνός ακολουθούσε ως σήμερα την ίδια τακτική με τον
Μαν. Βουρνού. Δοκίμασε τη συνδιαχείριση του προσφυγικού με
την κυβέρνηση, κάηκε από την ασυνέπεια της αλλά δεν τόλμησε
δημόσια να αναγνωρίσει το λάθος στη στρατηγική του. Το κλίμα
έγινε προσωπικά για τον ίδιο πολύ βαρύ στη Λέσβο. Το νησί, που,
σημειωτέον, δέχθηκε και το ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ., αριθμεί σήμερα πάνω
από 8.500 πρόσφυγες και μετανάστες και προ του κινδύνου η
λαϊκή δυσαρέσκεια να πνίξει προσωπικά τον δήμαρχο ο κ.
Γαληνός υποχρεώνεται σε άμεση στροφή.

Χθες, στην πλατεία Σαπφούς ηγήθηκε της πανλεσβιακής
συγκέντρωσης, έδωσε ο ίδιος το σύνθημα ότι το γειτονικό νησί
βρίσκεται σε πόλεμο και επιχειρεί να ηγηθεί πλέον των
πρωτοβουλιών σε μια προσπάθεια να ανανήψει και ο ίδιος
πολιτικά.

Θα επιβάλλουμε τη λύση

«Μας άφησαν ανυπεράσπιστους για πράγματά που έπρεπε να
γίνουν εδώ και αρκετό καιρό. Κυριάρχησε η απραξία. Σε πολλές
περιπτώσεις και η ανικανότητα. Σήμερα φτάσαμε στη Μυτιλήνη,
σε αυτό εδώ το σημείο, να πούμε: Κύριοι, απασφαλίσαμε. Θέλετε
πόλεμο; Πόλεμο θα έχετε. Δεν θα αποφασίζετε και δεν θα
υλοποιείτε πράγματα τα οποία συζητάτε σε κλειστές αίθουσες
υπουργείων ή σε κλειστές αίθουσες σε συσκέψεις με Ευρωπαίους
αξιωματούχους. Το πρόβλημα και το βάρος το σηκώνει η Λέσβος
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και η Λέσβος θα αποφασίσει και θα επιβάλλει λύσεις τώρα. Δεν
είναι ώρα να συζητάμε για πολιτικές. Η ώρα αυτή πέρασε. Τις
πολιτικές τις σωστές τις ξέρουν αλλά δεν τις εφαρμόζουν. Τώρα η
Λέσβος για άλλη μια φορά βιώνει μια έκτακτη ανάγκη. Χρειάζεται
λύσεις έκτακτης ανάγκης και η λύση είναι μία: Άμεση
αποσυμφόρηση με την μεταφορά του υπερπληθυσμού από τη
Λέσβο και τα άλλα νησιά σε δομές στην ηπειρωτική χώρα. Και το
αστείο κύριε Μουζάλα και κύριοι της κυβέρνησης είναι ότι δομές
υπάρχουν και σήμερα τις κρατάτε κλειστές. Μπορούν άνετα να
ανοίξουν τις πόρτες τους και να φιλοξενήσουν όλο τον
υπερπληθυσμό. Δεν το κάνετε. Γιατί δεν το κάνετε; Θα σας πω εγώ
γιατί: Γιατί θέλετε να εκβιάσετε τη Λέσβο, να εκβιάσετε εμάς και
να μας ρίξετε πάλι την ευθύνη όπως κάνατε πέρσι, κύριε
Μουζάλα. Όταν στο κέντρο το δικό σας της Μόριας σκοτώθηκαν
άνθρωποι και εσείς βγήκατε και είπατε ότι φταίει η τοπική
κοινωνία, φταίνε οι ξενοδόχοι, φταίει ο Δήμαρχος. Εύκολος
στόχος ο Δήμαρχος. Αλλά δεν φταίει κανένας εδώ. Η ευθύνη είναι
αποκλειστικά δική σας. Η λύση θα δοθεί τώρα και θα είναι μία και
μοναδική. Δεν υπάρχουν περιοχές ούτε να επεκταθούν ούτε να
φτιαχτούν νέοι χώροι. Δεν υπάρχει χώρος για να αράξει πλοίο
ώστε να γίνει πλωτός χώρος φιλοξενίας σε κανένα λιμάνι της
Λέσβου ή στα άλλα νησιά. Η λύση είναι αυτή που είπαμε.
Υπάρχουν χώροι, υπάρχει διάθεση και μπορούν σήμερα να
δώσουν λύση. Αν δεν την δώσουν, η αποκλειστική ευθύνη, από
τώρα το λέμε, ανήκει στον Υπουργό και συνολικά στην
Κυβέρνηση. Ζητάμε αυτή τη λύση και θα την επιβάλλουμε»,
ανέφερε ο κ. Γαληνός

Σύνθημα ενότητας

Ο δήμαρχος Λέσβου έδωσε ο ίδιος το σύνθημα της ενότητας.
Κήρυξε εμμέσως το τέλος της αντιπαράθεσης του με στοιχεία της
κοινωνίας που θεωρούσαν υποτονική τη μέχρι σήμερα στάση του.
Δίνοντας το στίγμα ότι επιδιώκει μια νέα αρχή. «Στον πόλεμο
σταματάνε οι φωνές, σταματάνε οι πικρίες και οι όποιες
διαφωνίες. Εγώ δέχθηκα τα περισσότερα πυρά. Δεν με νοιάζει,
τώρα σταματάνε τα πάντα. Τώρα η Λέσβος είναι μια γροθιά,
αποφασισμένη να παλέψει για να σώσει το μέλλον της, το μέλλον
των παιδιών της αλλά παράλληλα να σώσει την αξιοπρέπεια της
Ελλάδας του πολιτισμού, της ελευθερίας και της Δημοκρατίας,
αλλά και της Ευρώπης. Της Ευρώπης του πολιτισμού και της
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Δημοκρατίας, που δυστυχώς κάποιοι σε κάποια γραφεία των
Βρυξελλών έχουν ξεχάσει το νόημά της. Έχουν ξεχάσει ότι
δημοκρατία πρώτα από όλα σημαίνει συμμετοχή, συναίνεση,
συναπόφαση. Δεν σημαίνει το «αποφασίζουμε και διατάσσουμε»
που θέλετε να εφαρμόσετε στη Λέσβο.»

Είναι σε θέση να ακολουθήσει την στροφή του και ο δήμαρχος
Χίου ή θα παραμείνει ο μόνος εκ των 5 δημάρχων με σοβαρές
διαχωριστικές γραμμές με την κοινωνία που εκπροσωπεί;
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