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Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / P O L I T I K I )  
 Γαληνός: "Φήμες και ψευδείς ειδήσεις δημιουργούν αναίτια

επεισόδια"
Παρέμβαση του δημάρχου για τη συνεχή παραπληροφόρηση γύρω από το προσφυγικό, αλλά και για
την περίφημη τοποθετησή του στη Σύνοδο του Βατικανού

 (/article/author/16101-marinos) marinos (/article/author/16101-marinos)
 - 13|12|2016 18:24

Με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Δημάρχου Λέσβου, Σπύρου Γαληνού στην διάσκεψη του δικτύου Ευρωπαϊκών
Πόλεων που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Παπικής Ακαδημίας Επιστημών στην πόλη του Βατικανού, θα θέλαμε
να δώσουμε στην δημοσιότητα το κείμενο της απομαγνητοφώνησης των δυο τοποθετήσεων του κ. Γαληνού την πρώτη και
την δεύτερη ημέρα του συνεδρίου αντίστοιχα (επισυνάπτεται) (Η τοποθέτηση της πρώτης ημέρας είναι η
προγραμματισμένη δεκάλεπτη εισήγηση την οποία πραγματοποίησαν και οι 77 συμμετέχοντες δήμαρχοι, ενώ η δεύτερη
τοποθέτηση είναι μια εκτός προγράμματος σύντομη παρέμβαση με αφορμή την μικρή αύξηση των ροών στη Λέσβο τις
ημέρες που πραγματοποιούνταν η διάσκεψη).

Με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Δημάρχου Λέσβου, Σπύρου Γαληνού στην διάσκεψη του δικτύου Ευρωπαϊκών
Πόλεων που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Παπικής Ακαδημίας Επιστημών στην πόλη του Βατικανού, θα θέλαμε
να δώσουμε στην δημοσιότητα το κείμενο της απομαγνητοφώνησης των δυο τοποθετήσεων του κ. Γαληνού την πρώτη και
την δεύτερη ημέρα του συνεδρίου αντίστοιχα (επισυνάπτεται) (Η τοποθέτηση της πρώτης ημέρας είναι η
προγραμματισμένη δεκάλεπτη εισήγηση την οποία πραγματοποίησαν και οι 77 συμμετέχοντες δήμαρχοι, ενώ η δεύτερη
τοποθέτηση είναι μια εκτός προγράμματος σύντομη παρέμβαση με αφορμή την μικρή αύξηση των ροών στη Λέσβο τις
ημέρες που πραγματοποιούνταν η διάσκεψη).

 Η σύσταση του ευρωπαϊκού δικτύου πόλεων ξεκίνησε από την πρώτη επίσκεψη του κ. Γαληνού στην Βαρκελώνη, με
πρωτοβουλία της Δημάρχου κ. Άντα Κολάου, στις 17/03/2016 με την υπογραφή του συμφώνου φιλίας και συνεργασίας με
τον Δήμο Βαρκελώνης. Έπειτα, μετά την επίσκεψη των προκαθημένων των εκκλησιών, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία
τέθηκε υπό την αιγίδα της Παπικής Ακαδημίας Επιστημών, η οποία ανέλαβε και την διοργάνωση των συναντήσεων για να
φτάσουμε σήμερα από την Βαρκελώνη, τη Μαδρίτη, το Παρίσι και τη Λέσβο να είναι μέλη άλλες 77 μεγάλες πόλεις της
Ευρώπης. Μελλοντικός στόχος του δικτύου είναι ο διαμοιρασμός των βαρών της διαχείρισης της κρίσης ανάλογα με τις
δυνατότητες των συμμετεχόντων, μια ιδέα την οποία έχουμε καταθέσει επίσημα τόσο σε εθνικά όσο και σε Ευρωπαϊκά
θεσμικά όργανα πολύ νωρίτερα.

Είναι αυταπόδεικτο λοιπόν ότι, ο Δήμος Λέσβου όχι μόνο καταθέτει προτάσεις αλλά κινείται μεθοδικά προς την υλοποίησή
τους, έχοντας καταφέρει να έχει δυναμική παρουσία σε πολλές διεθνείς πρωτοβουλίες, όσο και αν επιχειρείται αυτές να
παρουσιαστούν ως ανούσιες επισκέψεις αναψυχής. Συγκεκριμένοι άνθρωποι σε εντεταλμένη υπηρεσία και δηλώνοντας
δημοσιογράφοι, επιχειρούν συστηματικά την παραπληροφόρηση των συμπολιτών μας και την δημιουργία εντυπώσεων
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δημοσιογράφοι, επιχειρούν συστηματικά την παραπληροφόρηση των συμπολιτών μας και την δημιουργία εντυπώσεων
μέσα από την απομόνωση δηλώσεων και την διασπορά ψευδών ειδήσεων. Φήμες οι οποίες διαταράσσουν την κοινωνική
συνοχή, διογκώνοντας τον διχασμό της τοπικής κοινωνίας με απρόβλεπτες προεκτάσεις. Φήμες και ψευδείς ειδήσεις που
δημιουργούν αναίτια επεισόδια, τα οποία ζημιώνουν την εικόνα της Λέσβου διεθνώς και υπονομεύουν ανεπανόρθωτα τις
προσπάθειες για τουριστική ανάκαμψη. Όλα αυτά στο βωμό της επισκεψιμότητας, της αναγνωρισιμότητας και των
ιδιοτελών σκοπιμοτήτων, αγνοώντας παντελώς για τις κρίσιμες ώρες που περνά η Λέσβος και το ζωτικό διακύβευμα που
αφορά την ίδια την επιβίωση της. Την ίδια στιγμή που δηλώνονται δημόσια απειλές από την Τουρκική κυβέρνηση κατά
των νησιών του Αιγαίου και τον απροκάλυπτο έλεγχο των προσφυγικών ροών με στόχο την συντήρηση της κρίσης, οι
φερόμενοι ως δημοσιογράφοι, οι αυτεπάγγελτοι τιμητές των πάντων και οι επαγγελματίες αρνητιστές κάνουν ό,τι
μπορούν για την πόλωση της κοινωνίας και μέσα στην άγνοιά τους να υποβοηθήσουν τους εκβιαστές της Ελλάδας και της
Ευρώπης.

Η σωστή και έγκυρη πληροφόρηση των πολιτών αποτελεί ένα λειτούργημα υψίστης σημασίας, για το οποίο η τηλεοπτική
ή ραδιοφωνική παρουσία και κάποιες αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν επαρκούν για την άσκησή του.
Καλούμε  τον δημοσιογραφικό κόσμο να απομονώσει τους παραπληροφορητές και τα αρμόδια θεσμικά όργανα να
αναλάβουν πρωτοβουλίες γι’ αυτή την ανεξέλεγκτη και ζημιογόνα για τον τόπο και τα εθνικά συμφέροντα δράση. Καλούμε
τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου να τοποθετηθούν επίσημα για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς η σιωπή πλέον ισοδυναμεί
με συνενοχή. Τέλος, καλούμε τους συμπολίτες μας να αντιμετωπίσουν με κριτική σκέψη την οποιαδήποτε πληροφορία και
να αντισταθούν σε αυτούς που βάζουν το προσωπικό συμφέρον πάνω από το καλό της Λέσβου και του τόπου μας.
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