
17/7/2017 Ο Γαληνός στην αντεπίθεση! - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/kommata/84471-o-galinos-stin-antepithesi 1/4

 (/)

FOLLOW US 

(https://www.facebook.com/emprosnet/)



(https://twitter.com/emprosnet)



(https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-

D_ID-

ILOI15QOVg)

17.07.2017 | 13:34

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / K O M M A T A )  
 Ο Γαληνός στην αντεπίθεση!

Από το όργιο φημών για νέα κέντρα κράτησης και από τις φωνές στο… Facebook, προήλθε μια καυστική
ανακοίνωση του Δήμου

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 16|06|2016 14:11

Απαντώντας -δυστυχώς «φωτογραφίζοντας»- και χωρίς να δείχνει ξεκάθαρα το ποιους πραγματικά εννοεί, ο δήμαρχος
Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, με μία καυστική ανακοίνωσή του, επιτίθεται κατά εκείνων που διασπείρουν φήμες για
δημιουργία νέου κέντρου κράτησης στο νησί, αλλά και σε άλλους που με την στάση τους «υπονομεύουν την κοινωνική
συνοχή». 

Απαντώντας -δυστυχώς «φωτογραφίζοντας»- και χωρίς να δείχνει ξεκάθαρα το ποιους πραγματικά εννοεί, ο δήμαρχος
Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, με μία καυστική ανακοίνωσή του, επιτίθεται κατά εκείνων που διασπείρουν φήμες για
δημιουργία νέου κέντρου κράτησης στο νησί, αλλά και σε άλλους που με την στάση τους «υπονομεύουν την κοινωνική
συνοχή». Ο δήμαρχος από το ύφος και μόνο της ανακοίνωσης, δείχνει τον έντονο εκνευρισμό του καταρχήν για το γεγονός
πως (δικαίως ή αδίκως) σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας δείχνει τον ίδιο και τη δημοτική αρχή ως «υπεύθυνους» για την
προβληματική αυτή τη στιγμή, κατάσταση στο νησί ελέω προσφυγικού, και καλεί τους τοπικούς πολιτικούς παράγοντες
«να τολμήσουν να βγουν μπροστά και να αναλάβουν τις ευθύνες τους» και να «πάψουν να κρύβονται» πίσω από τους
«συκοφάντες».

Ωστόσο στην καυστική του ανακοίνωση, λείπει ξανά η διάθεση αυτοκριτικής και για τα λάθη που έγιναν στη δύσκολη
πορεία του προσφυγικού όταν πράγματι ο Δήμος έβαλε πλάτη τότε που το κράτος ήταν απόν, αλλά και η κριτική προς την
κυβέρνηση. Ενώ η «είδηση» της ανακοίνωσης βγαίνει από τη διατύπωση πως ο Δήμος είναι κατά του Κέντρου κράτησης
της Μόριας και πολύ περισσότερο ότι… κάνει και προσπάθειες για να κλείσει! 
Το κλίμα στην εξέλιξη αυτής της νέας φάσης του προσφυγικού, είναι εδώ και πολύ καιρό «μπαρούτι» και αποτυπώθηκε
μάλιστα ξεκάθαρα κατά την τελευταία επεισοδιακή λαϊκή συνέλευση των κατοίκων της Μόριας, με την οργή πολλών
πολιτών να εκφράζεται στο πρόσωπο του δημάρχου Λέσβου, Σπύρου Γαληνού.

 

Η Μόρια, ο τουρισμός και το… Facebook

Ο δήμαρχος τότε εξαγρίωσε τους κατοίκους όταν δήλωσε «αναρμόδιος» για το προσφυγικό και ήρθε αντιμέτωπος και με
απαράδεκτες αντιδράσεις μερίδας συμμετεχόντων στη συνέλευση. Η συνέλευση αυτή όμως, δεν έκλεισε το προπερασμένο
Σάββατο στη Μόρια, καθώς οι αντιδράσεις κλιμακώθηκαν και από το γεγονός πως πλέον ο τουριστικός κόσμος της
Λέσβου, βιώνει πια την πεσμένη κίνηση του καλοκαιριού. Με το δήμαρχο να βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο σε πιο ευρεία
κλίμακα και να τολμά πάντως να συζητήσει ακόμα και στο «δύσκολο» Facebook με πολίτες, εξηγώντας τις θέσεις του ή
υπερασπιζόμενος τις πολιτικές του γύρω από το προσφυγικό.  
Όλη αυτή η κατάσταση που συντηρείται από κάποια blogs και καθημερινά τροφοδοτείται με νέα «επεισόδια» στα social
media, φαίνεται όμως πως προκάλεσε πια την οργή, στην πλευρά του δημάρχου. Ο οποίος από το ύφος των γραφόμενών
του και τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιεί, δείχνει ξεκάθαρα πως θεωρεί ότι κάποιοι βουλεύονται να στοχοποιούν
τον ίδιο ως αποκλειστικό υπεύθυνο της προβληματικής σήμερα κατάστασης, αλλά για μία ακόμη φορά δεν μπαίνει στη
διαδικασία ούτε να «δείξει» ποιοι είναι αυτοί, ούτε να μιλήσει για τις ευθύνες της κυβέρνησης.

 

Τα κέντρα κράτησης

Και κατά πως φαίνεται η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της… υπομονής του Σπύρου Γαληνού, είναι η φημολογία που
αναπτύχθηκε από blogs άποψης που έχουν ακροδεξιό κοινό, ότι πρόκειται να δημιουργηθεί και νέο κέντρο κράτησης στο
νησί. Με το δήμαρχο να τη διαψεύδει κατηγορηματικά και να τονίζει πως είναι αντίθετος ακόμα και με τη λειτουργία του
ήδη υπάρχοντος κέντρου! Κάτι που πραγματικά το ακούμε για πρώτη φορά.

 

 Η ανακοίνωση του Δήμου
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«Θέλουμε να διαψεύσουμε το όργιο φημών εκπορευόμενο από συγκεκριμένα κέντρα, από ανεύθυνους, μικρόψυχους, ιδιοτελής και ποταπούς συκοφάντες που

στόχο έχουν να πλήξουν τη Δημοτική Αρχή και να ξεσηκώσουν τις τοπικές κοινωνίες, αδιαφορώντας για τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτή τους η ενέργεια. Η

δοκιμή του σχεδίου σε πρώτη φάση ξεκίνησε στη Μόρια και σήμερα αυτή η φημολογία για δημιουργία νέων κέντρων φιλοξενίας ή ακόμα και μεταφορά

μεταναστών από άλλες περιοχές της Ελλάδος και την Τουρκία, υπάρχει σε κάθε γωνιά του νησιού μας. Δε γνωρίζουμε αν οι ενέργειες αυτές βασίζονται μόνο στην

ανευθυνότητα, την εμπάθεια και το φθόνο των εμπνευστών τους ή αν πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο που στρέφεται ευθέως κατά της κοινωνίας μας. Σε κάθε

περίπτωση το αποτέλεσμα θα είναι καταστροφικό. Πέραν της κοινωνικής συνοχής πλήττεται η οικονομία του νησιού μας, ο τουρισμός και δημιουργούνται

εθνικοί κίνδυνοι», γράφει η ανακοίνωση του Δήμου Λέσβου αρχικά και συνεχίζει:

«Η δημοτική αρχή από την πρώτη στιγμή σήκωσε το βάρος της ευθύνης αντιμετώπισης ενός πανευρωπαϊκού
προβλήματος αναλαμβάνοντας ευθύνες και αρμοδιότητες που δεν της αναλογούν, επειδή άλλοι δεν τόλμησαν. Στέκεται
στο ύψος των περιστάσεων με ψυχραιμία, στρατηγική και νηφαλιότητα και ήταν αυτή η οποία διεθνοποίησε το
πρόβλημα και έθεσε την Ευρώπη προ των ευθυνών της, που επεσήμανε ότι είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα το
οποίο πρέπει να διαχειριστεί όλη η Ευρώπη, που πρότεινε ότι η διαχείριση των προσφυγικών ροών θα πρέπει να γίνεται
στην Τουρκία. Ήταν αυτή που αντέδρασε στη συμφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας σε ό,τι αφορά την κατασκευή στα νησιά μας
κέντρων κράτησης και τον αποκλεισμό των προσφύγων σε αυτά, που τόνισε ότι η Λέσβος όπως και η Ελλάδα πρέπει να
προστατευθούν και να μην μετατραπούν σε θύματα υλοποίησης υποχθόνιων σχεδιασμών».

Για τους «συκοφάντες»

Και καταλήγει με ένα κάλεσμα στους πολίτες «να απομονώσουν και να καταγγείλουν τους υπονομευτές της κοινωνικής
συνοχής. Να μην υποκύψουν στο φόβο και να γνωρίζουν ότι θα είμαστε εκεί για να δώσουμε τις απαντήσεις, να
ακυρώσουμε τα όποια σχέδια και να κοιτάξουμε κατάματα τους συκοφάντες που κρύβονται στις σκιές. Δε θα διστάσουμε
να στραφούμε εναντίον τους δια της νομικής ή και διοικητικής οδού, εφόσον πρόκειται για ένστολους, όπως έχουμε
κάνει ήδη κατά ενός εξ αυτών. Θα είμαστε σκληροί και αμείλικτοι όχι επειδή μας αγγίζουν προσωπικά οι συκοφαντίες
τους αλλά γιατί δε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να βλάψει τους κατοίκους του νησιού μας. Επιτέλους καλούμε όλους τους
πολιτικούς παράγοντες του νησιού να τολμήσουν να βγουν μπροστά και να αναλάβουν τις ευθύνες τους
καταγγέλλοντας ανοιχτά αυτές τις πρακτικές. Ήρθε η ώρα να σταματήσουν να κρύβονται -όσοι κρύβονται- και να
αναλάβουν ευθύνες τιμώντας το αξίωμα που τους εμπιστεύθηκαν οι συμπολίτες μας. Δηλώνουμε προς πάσα
κατεύθυνση ότι όχι μόνο δεν θα επιτρέψουμε να ανοίξει νέο κέντρο κράτησης στο νησί αλλά θα συνεχίσουμε τις
προσπάθειες για να κλείσει και αυτό που ήδη υπάρχει. Το νησί της Λέσβου, ήταν και θα παραμείνει το νησί της ειρήνης,
της αλληλεγγύης και των ανθρωπίνων αξιών και δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί σε έναν απέραντο χώρο
αποθήκευσης ανθρώπινων ψυχών».
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Μεταμορφώθηκε η πλαζ Τσαμάκια! [VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

fuage — Ομως με 1€ εισιτηριο(οπως φημολογειται),ακουσον ακουσον ΚΑΙ
στους δημοτες Λεσβου,θα κανει ο κ.Δημαρχος …

Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο - …
1 comment • 16 μέρες πριν•

jim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
καταστροφολογία.

Ρεσιτάλ εικαστικών και μουσικής! - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Gracias de todo corazón por divulgarlo.
Ευχαριστούμε πολύ

«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …
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