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Δείτε μεταξύ άλλων τι απάντησε ο δήμαρχος, στην προοπτική δημιουργίας νέας δομής στο νησί
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«Νομίζω ότι η επίσκεψη του κ. Αβραμόπουλου στη Λέσβο, δίνει ένα ισχυρό μήνυμα τόσο στις τοπικές κοινωνίες, όσο και
στο εξωτερικό και στην ίδια την Ευρώπη. Είναι κάτι που περιμέναμε τόσο καιρό και είναι και αποτέλεσμα μπορώ να πω της
συνεργασίας που έχουμε με τους πέντε συναδέλφους δημάρχους των άλλων νησιών που σηκώνουμε το βάρος των
μεταναστευτικών ροών. Η άμεση αποσυμφόρηση των νησιών και η ελάφρυνση των τοπικών κοινωνιών είναι το ζητούμενο
και αυτό υπογράμμισε και ο Ευρωπαίος Επίτροπος. Και για αυτό έχουμε προγραμματίσει μεθαύριο μια συνάντηση στην
Αθήνα με τον κ. Αβραμόπουλο, όλοι οι δήμαρχοι, δηλαδή και οι δύο δήμαρχοι που έλειπαν σήμερα, ώστε να συζητήσουμε
τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Που είναι και δικός μας αλλά και της ίδιας της
Ευρώπης όπως μα διαβεβαίωσε ο κ. Αβραμόπουλος».

Οι δηλώσεις του δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαληνού:

«Νομίζω ότι η επίσκεψη του κ. Αβραμόπουλου στη Λέσβο, δίνει ένα ισχυρό μήνυμα τόσο στις τοπικές κοινωνίες, όσο και
στο εξωτερικό και στην ίδια την Ευρώπη. Είναι κάτι που περιμέναμε τόσο καιρό και είναι και αποτέλεσμα μπορώ να πω της
συνεργασίας που έχουμε με τους πέντε συναδέλφους δημάρχους των άλλων νησιών που σηκώνουμε το βάρος των
μεταναστευτικών ροών. Η άμεση αποσυμφόρηση των νησιών και η ελάφρυνση των τοπικών κοινωνιών είναι το ζητούμενο
και αυτό υπογράμμισε και ο Ευρωπαίος Επίτροπος. Και για αυτό έχουμε προγραμματίσει μεθαύριο μια συνάντηση στην
Αθήνα με τον κ. Αβραμόπουλο, όλοι οι δήμαρχοι, δηλαδή και οι δύο δήμαρχοι που έλειπαν σήμερα, ώστε να συζητήσουμε
τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Που είναι και δικός μας αλλά και της ίδιας της
Ευρώπης όπως μα διαβεβαίωσε ο κ. Αβραμόπουλος».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου, σχετικά με το αν πρόκειται ο κ. Γαληνός να δεχτεί τη δημιουργία νέας δομής στο νησί, ο
δήμαρχος Λέσβου απάντησε:

«Δεν υπάρχει κάτι που μπορώ να απαντήσω, πρώτα πρέπει να γίνει η συζήτηση στην Αθήνα και να αναφερθούν όλα τα
ζητήματα που δεν είχαμε την ευκαιρία σήμερα να τα συζητήσουμε και εκεί θα πάρουμε την καλύτερη απόφαση. Ώστε και
οι συνθήκες φιλοξενίας να είναι αυτές που ήταν τα τελευταία δύο χρόνια και να γίνει το καλύτερο δυνατό για τα νησιά
μας. Δεν χάσαμε ξαφνικά την ανθρωπιά μας εμείς οι νησιώτες και το έχουμε αποδείξει. Όμως πλέον είναι ξαναλέω στόχος
και να ελαφρυνθούν κυρίως οι τοπικές κοινωνίες που έχουν κουραστεί. Που κουβαλούν εδώ και καιρό ένα βάρος που τους
έχει λυγίσει και κινδυνεύει να τους πλακώσει».
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