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Τετάρτη, 16/03/2016 | Πολιτική

Πύργο της Βαβέλ θυμίζει πλέον το σκηνικό του –όπως πάντα– «ολοκληρωμένου» σχεδιασμού για την ανάκαμψη της πληγείσας από το
μεταναστευτικό τουριστικής αγοράς της Λέσβου. Παρά τις όποιες προσπάθειες της Περιφερειακής Αρχής, η ασυνεννοησία και οι εγωισμοί καλά
κρατούν, με αποτέλεσμα ο κάθε φορέας τραβάει το δρόμο του. Αυτό βέβαια γίνεται στην… πλάτη του τόπου μας, που για άλλη μια φορά
αντιμετωπίζεται ως σάκος του μποξ για την εκτόνωση προσωπικών, συντεχνιακών και πολιτικών ορέξεων.

 

 

 
Οι επαγγελματίες έχουν πλέον καταλάβει, πως η Δημοτική Αρχή του κ. Γαληνού, παρά τα μεγάλα λόγια στα οποία διαπρέπει, είναι εντελώς ανίκανη να
διαχειριστεί ρεαλιστικά και αποτελεσματικά το πρόβλημα του τουρισμού, που σε ένα βαθμό και η ίδια με τις άστοχες επιλογές της και
στρουθοκαμηλίζοντας, βοήθησε και βοηθάει να γιγαντωθεί. Αποτυγχάνει δε μέχρι στιγμής παντελώς να επεξεργαστεί ένα στρατηγικό σχεδιασμό
τουριστικής ανάπτυξης που να βασίζεται στην ποιότητα, την τοπικότητα και την καινοτομία. Αντίθετα, το δημοτικό επιτελείο αρκείται στο να αναμασά
και να ανακυκλώνει χρησιμοποιημένες, κοινότοπες πρακτικές του στυλ «λίγο απ’ όλα» (και τίποτα σωστά).
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Έτσι, ο κ. Γαληνός άλλοτε σιωπηρά και άλλοτε πιο ηχηρά, σιγά – σιγά αντιμετωπίζεται από την
αγορά με συγκατάβαση, ως αποκομμένος από την πραγματικότητα και αφήνεται απλά να συνεχίζει
τις εγωπαθείς δημόσιες εμφανίσεις του. Μαζί όμως με αυτόν, δυστυχώς η μπόρα παίρνει και τα λίγα
άξια στελέχη της Δημοτικής του Αρχής, που όσο και να διαφωνούν με τις επιλογές της παράταξής
τους, η φωνή τους δεν εκφράζεται δημόσια. Το τραγικό είναι ότι κανείς τους δεν δείχνει να ανησυχεί
αρκετά για τον τόπο, ώστε να διαφοροποιηθεί ανοιχτά. Ή μήπως να φταίει η εξουσία, που όπως η
λαϊκή σοφία λέει, ενεργεί ως πολύ ισχυρό συγκολλητικό;
Η ασυνεννοησία προκάλεσε τελικά την κατάρρευση του πύργου της Βαβέλ. Ας μην υπάρχει καμία
ψευδαίσθηση ότι, αν συνεχιστεί, παρόμοιο αποτέλεσμα θα έχει και στο «project» που λέγεται
τουριστική ανάπτυξη της Λέσβου. Στο χέρι όλων μας είναι να χτίσουμε κανάλια ειλικρινούς και
αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Η φετινή χρονιά έχει χαθεί. Ας μη
χάσουμε και τις επόμενες.
(Η Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών έχουμε δημοσιεύσει, εδώ και μέρες, μια αρχική δική μας
πρόταση για τον τουρισμό, που μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για τον πολυπόθητο δημόσιο

διάλογο.)

 

Με εκτίμηση
Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Λέσβου
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(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-

diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis)

14/07/17 - 19:16
Η δημοτική αρχή και το "διαζύγιο" με τη δημοκρατική ευαισθησία στις εξωτερικές της επαφές. Με
αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ (/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-

dimokratiki-eyaisthisia-stis)

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκέπτεται το νησί μας.

Η επίσκεψη ήταν κρυφό μυστικό αλλα καλα προετοιμασμένο απο τις αρχές του τόπου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη. 
Να θυμίσω οτι η κυβέρνηση του ευθύνεται για τον πόλεμο στη Συρία και τον τροπο διαχείρισης του
προσφυγικού (IRC...

(/articles/news-categories/politiki/eysima-sto-dimarho-

lesvoy-apo-ton-presvi-ton-inomenon-politeion)

14/07/17 - 12:25
Εύσημα στο Δήμαρχο Λέσβου από τον Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
(/articles/news-categories/politiki/eysima-sto-dimarho-lesvoy-apo-ton-presvi-ton-inomenon-politeion)

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, συναντήθηκε σήμερα το πρωί στο γραφείο του με τον Πρέσβη
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, κ. Goeffrey Pyatt.

Ο Δήμαρχος, αφού καλωσόρισε τον κ. Pyatt στο νησί μας του εξέθεσε τα ζητήματα που αφορούν τη
Λέσβο, ανέλυσε όλο το φάσμα των...

(/articles/news-categories/politiki/vradines-ptiseis-exi-

toyrkikon-mahitikon-pano-apo-lesvo)

13/07/17 - 15:08
Βραδινές πτήσεις έξι τουρκικών μαχητικών πάνω από Λέσβο (/articles/news-categories/politiki/vradines-

ptiseis-exi-toyrkikon-mahitikon-pano-apo-lesvo)

Έξι τουρκικά μαχητικά εμφανίστηκαν χθες το βράδυ στην περιοχή πάνω από την Λέσβο και την Λήμνο.

 
Σύμφωνα με το Militaire.gr, οι Τούρκοι εντοπίστηκαν άμεσα από τα ελληνικά ραντάρ.
 
 

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

Το Θαύμα του 2017

Δες Εδώ

Όχι πια λίπος. Αυτή είναι η καλύτερη λύση
στο αδυνάτισμα που δεν ήξερες μέχρι τώρα!

Slim Shop

71

 

1

 

1

googleplus

0

 

75

 

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CHtWowbxsWdPcD5jaxgKH9KW4AbGpyoFKt4qfgeQEwI23ARABIPb8_B5grYKAgKAMyAECqQIhVaLVFjazPqgDAcgDyQSqBNABT9BkFjJ9TzCy9yQDBa7LuTTLAacleKU4bHdAatWob1wB9xqX1doXYzQMitksgsQuvhYA5smlfaeADInmaHAr-nqsBLUAX_UVH21rt--1yS8fJVZtbGMDabb4YC2uje62VtVm-kW4tHNHfvo9K1EbMTzYi9dY72Z3iNYIrPFGAXALqDvU86PMAZIxJf3AyINHYc6NE2wTzOVieD-7Tr0nTRLp2jqXJiFEksXXmKnGv7byV8WGor0rxoLuRY-6YS65rM46PlzjpPxgYR8RDW6Zx5AGAaAGAoAH_rO9ZogHAZAHAqgHpr4b2AcB0ggECAAQArEJLZBMhQctkezYEwI&num=1&cid=CAMSeQClSFh3_RHeb0B3kZazentn7z-vNREF8D3IpNF7ztbYHc6qng_tt1yWD1egzXxTSXKj_eeoGX04mqagNctFbJ5ng-kQq-KONduNyHkSBta_kdW6XgL-sJOukI-nSvGiDNrXFIoYAXCokNzxpjuHC8lb_-Dn1MTmTZE&sig=AOD64_1YF-BsvZbRIDV6eqQ9o5Rjj_5ANA&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://www.fytopromitheytiki.gr
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?api_key&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FXBwzv5Yrm_1.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df3184f9148ff35c%26domain%3Dwww.lesvosnews.net%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lesvosnews.net%252Ffe21b453350d0c%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.lesvosnews.net%2Farticles%2Fnews-categories%2Fpolitiki%2Ftoyristiki-vavel&locale=en_US&numposts=20&sdk=joey&skin=light&width=930
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/eysima-sto-dimarho-lesvoy-apo-ton-presvi-ton-inomenon-politeion
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/eysima-sto-dimarho-lesvoy-apo-ton-presvi-ton-inomenon-politeion
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/vradines-ptiseis-exi-toyrkikon-mahitikon-pano-apo-lesvo
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/vradines-ptiseis-exi-toyrkikon-mahitikon-pano-apo-lesvo
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CYAZgwrxsWbLdEuvQxgLOo5eoB7GpyoFKt4qfgeQEwI23ARABIPb8_B5grYKAgKAMyAECqQJeZ_xDMDmzPqgDAcgDyQSqBNEBT9BQyWl5agKITm3-fGty_JAz0IDXC-ej81KFslEC8zc0-qhjpRFDA51sYJOz2_V-8iZVSlrg5019agGF9DK1wB2ikD0T1np8I835HHjNKDMSOoIC7HEBXDE2f2MBNIPS5CIijeq_-mLBPMPBhrxHcW4Ki-vV_T39xX0Ys3d8l4q8KKf8x6zSE1nT4BpMGcfXUuGeaTz7WFhVD-RefJYnmxINvrWG2yiPw9sn7MJA7SPAN1k09_xYcIAgCSeDlBR7mOlZctrLag0VAWw-044CPBSQBgGgBgKAB_6zvWaIBwGQBwKoB6a-G9gHAdIIBAgAEAKxCS2QTIUHLZHs2BMC&num=1&cid=CAMSeQClSFh3rx0mdS0hrvIxv3mX5NQ-kxSGDZb9bzCJBYayBNDPSGNDcjKNolh4cjvo7Dj1cbBu_IEuAWjacvF8Dn39mOhh19z5SAW4InIMWL_VPynwAdqUMAiA-GGheuHrgNfxWpj2-P5cGRFf4T8cl5IO67l-qXFViks&sig=AOD64_1gMv7GgSW1oG0J5jxeRI6O2_c-0w&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://www.fytopromitheytiki.gr
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C0GIfwrxsWZvgFO_RxgLJubmoDO_UgspKoOzbyssFv-EeEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAY7Ekp4DyAEJqQIhVaLVFjazPqgDAcgDQKoE0AFP0GNyeMYIQhxqsorp5zYaBCJKWIoAHq41X81-fTn-RnsFiTvSIXOQUQf65OqyY5Dz5qBccBngEUcZvP6hiIbQhfse9UQYIiX0jdG_C0F-izXyg2ZIxC-rEaEhW9YrTz1PzQyJnagnLCoXfxniTszbI6FFDzqjq1333V4pZ1RqlExp5tUaN-ivy30n7YpQYGDhcglVGOmrMbjoXVI2QNe5e1-gYFrdv8QzNhv7X--AWy5MsR85iNr20o7dqs-jKl_hBYR2JnETQ6NASD8dsHlfkAYBoAYugAfau-1hiAcBkAcCqAemvhvYBwDSCAQIABACsQl_7qrbgNjMh9gTDA&num=1&cid=CAMSeQClSFh3uJPrPSTBDHvtX-xhWccOfziOtbhQtO7kg7K1iumWOitEvb_DO-bRhBmeIff-DRrxM4Vg3KFd1HhFvmYvJFLna-ZypuFbjZf1g0aCJ0ZpIe3AThffvFf9q_9tiihRwXohTXt5bJ8Er1cApDdwJjTOnKrlhzA&sig=AOD64_1kw33mTSvc4LJ6JPC4Ec0nbVDvyw&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https%3A%2F%2Fonlineslimshop.eu%2Fmultislim%2F%3Fcreative%3D200557169891%26device%3Dc%26source%3Dd%26keyword%3D%26placement%3Dwww.lesvosnews.net


Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

(/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/tragiko-telos-agnooymeni-gynaika-vrethike-apaghonismeni)(/articles/news-categories/ygeia/h-upati-armosteia-toy-oie-dorizei-exoplismo-sti-maieytiki-kliniki-toy)

http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/tragiko-telos-agnooymeni-gynaika-vrethike-apaghonismeni
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia/h-upati-armosteia-toy-oie-dorizei-exoplismo-sti-maieytiki-kliniki-toy

