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Οι τελευταίοι με ανοικτή επιστολή τους, την οποία υπογράφουν μεταξύ άλλων οι Σωτήρης Μαρινάτος, Ψούνος Αθανάσιος,
Βέτσου Μαρία, Παναγιώτης Δεληγιάννης και Καθιώτη Μυρσίνη, «απαντούν» και εκείνοι στο δήμαρχο, παίρνοντας θέση για
όλα όσα ακολούθησαν τη λαϊκή συνέλευση και κυρίως για όλα όσα δεν έγιναν, αν και αποφασίστηκαν…

Η ανοιχτή επιστολή ανεβάζει τους τόνους μετά τη συνέλευση και επιχειρεί να καταδείξει πως το κλίμα της δυναμιτίστηκε
από τον ίδιο το δήμαρχο, για να φτάσει σήμερα να έχει εξελιχθεί σε έναν μεγάλο… «χαρτοπόλεμο».

Η λαϊκή συνέλευση της 4ης Ιουλίου στη Μόρια καταφέρνει 20 ολόκληρες ημέρες μετά να βρίσκεται συνεχώς στο
προσκήνιο, δυστυχώς όμως όχι για τις… λύσεις στα αιτήματα των κατοίκων και τις απαντήσεις στον προβληματισμό τους,
αλλά για τις εντυπώσεις που άφησε πίσω της. Μετά λοιπόν την ομολογουμένως σκληρή ανακοίνωση του δημάρχου, που
«τράβηξε» με το επιθετικό της ύφος τα «βέλη» στη συνέχεια τόσο του βουλευτή Λέσβου Χαράλαμπου Αθανασίου όσο και
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων που κατήγγειλαν «στοχοποίηση» εκ μέρους του κ. Γαληνού συναδέλφου τους
αστυνομικού, τη σκυτάλη πήραν και οι κάτοικοι της Μόριας. Οι τελευταίοι με ανοικτή επιστολή τους, την οποία
υπογράφουν μεταξύ άλλων οι Σωτήρης Μαρινάτος, Ψούνος Αθανάσιος, Βέτσου Μαρία, Παναγιώτης Δεληγιάννης και
Καθιώτη Μυρσίνη, «απαντούν» και εκείνοι στο δήμαρχο, παίρνοντας θέση για όλα όσα ακολούθησαν τη λαϊκή συνέλευση
και κυρίως για όλα όσα δεν έγιναν, αν και αποφασίστηκαν…

Η ανοιχτή επιστολή ανεβάζει τους τόνους μετά τη συνέλευση και επιχειρεί να καταδείξει πως το κλίμα της δυναμιτίστηκε
από τον ίδιο το δήμαρχο, για να φτάσει σήμερα να έχει εξελιχθεί σε έναν μεγάλο… «χαρτοπόλεμο».

 

«Πελατειακές σχέσεις με ΜΚΟ»

Παράλληλα, αφήνει σαφείς αιχμές προς τη δημοτική αρχή κάνοντας λόγο για «πελατειακές σχέσεις με ΜΚΟ» και
συγκεκριμένα για «συνεργάτες και στελέχη της δημοτικής αρχής που είχαν και έχουν αναπτύξει πελατειακές σχέσεις με τις
ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο νησί μας, διορίζοντας ημέτερους ή συγγενείς τους πρώτου ή δευτέρου βαθμού»,
χαρακτηρίζοντας γενικότερα την ενασχόληση της δημοτικής αρχής με το προσφυγικό ως μία σημαντική προσωπική της
«επένδυση».

«Είναι αδιανόητο και απαράδεκτο να αποποιείστε πάσης ευθύνης (όταν εσείς δημιουργήσατε και λειτουργείτε το χώρο του
Καρά Τεπέ), να έχετε κλειστά τα αφτιά και τα μάτια σας όταν καλείστε να πάρετε θέση και να επιλύσετε τα τόσα
προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από το προσφυγικό με μεγάλα θύματα πρώτα τους πολίτες της Μόριας, αφού έλαχε
στην περιοχή μας να λειτουργήσει το hot spot. Δείξαμε όμως ανοχή, αυτοσυγκράτηση κατανόηση και συναίνεση και
προπαντός αλληλεγγύη για μεγάλο χρονικό διάστημα, δίνοντάς σας το χρόνο να δώσετε λύσεις στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων σας...», γράφει χαρακτηριστικά η ανοιχτή επιστολή και συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο:

«Τι κάνατε όμως εσείς, κύριε δήμαρχε; Ερχόμενος στη Μόρια ως προσκεκλημένος της γενικής συνέλευσης, την οποία
σημειωτέον συγκάλεσε το τοπικό συμβούλιο του χωριού μας του οποίου η πλειοψηφία είναι προσκείμενη σ’ εσάς μετά
από μεγάλο χρονικό διάστημα (είναι αρχή σας άλλωστε εσείς οι σημαντικότατοι επίσημοι που συνοδεύετε να πηγαίνετε
στο hot spot διά άλλης οδού χωρίς να ενημερώνετε το ανύπαρκτο για εσάς τοπικό συμβούλιο), επιβεβαιώσαμε και
εισπράξαμε για άλλη μία φορά την απαξίωση από τα λόγια σας. Η ατυχής φράση σας “αυτήν τη στιγμή έπρεπε να είμαι στη
Σάμο…” πυροδότησε το κλίμα, προκαλώντας τη δικαιολογημένη έκρηξη θυμού και οργής του πλήθους που έχουν δει να
καταστρέφονται οι περιουσίες τους χωρίς ακόμα να έχουν αποζημιωθεί ή που αισθάνονται φόβο και ανασφάλεια για τα
παιδιά τους και για τους εαυτούς τους. Εσείς, λοιπόν, είστε υπεύθυνος για τα γεγονότα και όχι οι ανεύθυνοι, μικρόψυχοι,
ιδιοτελείς, ποταποί συκοφάντες, υποκινητές και υποκινούμενοι, όπως τους αποκαλείτε, ξεχνώντας ότι η πλειοψηφία του
χωριού σάς στήριξε στις τελευταίες δημοτικές εκλογές».

 

Και για τον αστυνομικό που τιμωρήθηκε

Η επιστολή καταλήγει με αναφορά και στο περιστατικό με τον αστυνομικό Παναγιώτη Κλειώτη, που φέρεται να
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Η επιστολή καταλήγει με αναφορά και στο περιστατικό με τον αστυνομικό Παναγιώτη Κλειώτη, που φέρεται να
τιμωρήθηκε από… «ρεβανσισμό» του δημάρχου προς το πρόσωπό του: «Για ποια σκοτεινά κέντρα κάνετε λόγο, κύριε
δήμαρχε; Αντί λοιπόν να είστε τιμωρός και διώκτης φανταστικών ενόχων, ως νέος Δον Κιχώτης (το μοναδικό που
γνωρίζουμε είναι ο ένστολος που έχετε ήδη φροντίσει τόσο μικρόψυχα να τιμωρηθεί), και να απειλείτε με προσφυγές στη
δικαιοσύνη, συνεργαστείτε επιτέλους με σοβαρότητα με τους άλλους φορείς και τους βουλευτές του Νομού μας και
προσπαθήστε να υλοποιήσετε το ψήφισμα της λαϊκής συνέλευσης για να μπορούμε να ζούμε με ασφάλεια και αξιοπρέπεια
στα σπίτια μας, στον τόπο μας στη Μόρια».
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