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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Και οι σύλλογοι της Μόριας κατά δημάρχου

Επιστολή προς την Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου, που εκφράζει την συμπαράστασή της στον
αστυνομικό που τιμωρήθηκε, Παναγιώτη Κλειώτη
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Άλλο ένα «βέλος» από σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας της Μόριας με αποδέκτη το δήμαρχο Λέσβου, Σπύρο Γαληνό,
εκτοξεύεται για την «τιμωρία» με δυσμενή μετάθεση, του αστυνομικού Παναγιώτη Κλειώτη, επειδή εξέφρασε παράπονα
για τη διαχείριση του προσφυγικού στο χωριό του. Μετά από την επώνυμη καταγγελία λοιπόν του δημάρχου από μέλη της
λαϊκής συνέλευσης του χωριού, αλλά και από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου, κατά του κ. Γαληνού
τοποθετούνται σήμερα και σύλλογοι της τοπικής κοινότητας, εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράστασή τους στον
αστυνομικό.

Άλλο ένα «βέλος» από σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας της Μόριας με αποδέκτη το δήμαρχο Λέσβου, Σπύρο Γαληνό,
εκτοξεύεται για την «τιμωρία» με δυσμενή μετάθεση, του αστυνομικού Παναγιώτη Κλειώτη, επειδή εξέφρασε παράπονα
για τη διαχείριση του προσφυγικού στο χωριό του.

Μετά από την επώνυμη καταγγελία λοιπόν του δημάρχου από μέλη της λαϊκής συνέλευσης του χωριού, αλλά και από την
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου, κατά του κ. Γαληνού τοποθετούνται σήμερα και σύλλογοι της τοπικής
κοινότητας, εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράστασή τους στον αστυνομικό.

Υπενθυμίζεται ότι μέλη της επεισοδιακής λαϊκής συνέλευσης που έγινε αρχές Ιουνίου στη Μόρια, αλλά και η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου, είχαν «δείξει» το δήμαρχο ως εκείνον που παρενέβη για την τιμωρία του Μοριανού
αστυνομικού. Ο αστυνομικός φέρεται να παρέστη στη λαϊκή συνέλευση που έγινε τότε στο χωριό, προκειμένου να
διαμαρτυρηθεί για τα προβλήματα που παρατηρούνται λόγω του προσφυγικού.

Σήμερα όμως με νέα επιστολή, θέση παίρνουν και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Μόριας, ο Ιππικός Σύλλογος, ο
ποδοσφαιρικός σύλλογος «Βύρων» και οι σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου.

 

«Μην στρουθοκαμηλίζετε…»

«Στον τόπο μας, την Μόρια, δεν ζουν ούτε συνωμότες, ούτε ποταποί και ιδιοτελείς που υποκινούνται από σκοτεινά κέντρα
που σκοπό έχουν να σπάσουν την κοινωνική συνοχή. Αντιθέτως ενεργοί πολίτες, συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς
την πολιτεία που αγωνίζονται για τα αυτονόητα, την ασφάλεια, την υγεία, την αξιοπρέπεια.

Ο Δήμαρχος Λέσβου ας σκεφτεί λογικά και ψύχραιμα χωρίς να ακολουθεί τακτική “στρουθοκαμήλου” και ας κατανοήσει ότι
η πλειοψηφία των παρευρισκομένων στη λαϊκή συνέλευση είχε την ίδια άποψη με τον κατηγορούμενο αστυνομικό. Οι
έντονες αντιδράσεις και οι οξείες διαφωνίες καθ’ όλη την διάρκεια της συνέλευσης το επιβεβαιώνουν», γράφει
χαρακτηριστικά η επιστολή των παραπάνω συλλόγων, που απευθύνεται στην Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου και
κοινοποιείται στο δήμαρχο.

«Είναι άδικο και ανέντιμο να είναι ο αστυνομικός το εξιλαστήριο θύμα και να πληρώσει το τίμημα τιμωρούμενος από την
Υπηρεσία του, η οποία υλοποίησε άμεσα την επιθυμία του Δημάρχου χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα. Από πότε η
τιμωρία προηγείται της απόφασης; Καλούμε την Αστυνομική Διεύθυνση να εξετάσει με προσοχή και υπευθυνότητα όλες
τις παραμέτρους και να δώσει την δικαιότερη και την πιο εφικτή λύση στην υπόθεση. Από πότε η αγωνία και η αγάπη για
τον τόπο μας, θεωρείται παράπτωμα;».

Για τα Δ.Σ. των συλλόγων, υπογράφουν την επιστολή η Μαριάνθη Μακρή εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών,
ο Γεώργιος Μπουχλής, πρόεδρος Ιππικού Συλλόγου, ο Θανάσης Ψούνος εκ μέρους του «Βύρωνα», ο Σπύρος Τσιβγαδέλλης
εκ μέρους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μόριας, και η Αραπίκου Αθανασία εκ μέρους του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Μόριας. 
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Αναβολή μέχρι νεοτέρας - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …

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.

Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …

Ρεσιτάλ για δύο βιολιά στη Δημοτική Πινακοθήκη! - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — It was a wonderful music event. Thank
you for your support.
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