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Σάββατο, 05/09/2015 | Πολιτική

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Τις τελευταίες μέρες, το νησί της Λέσβου, βιώνει μια πρωτόγνωρη και ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. Ένα νησί 85 χιλιάδων ψυχών, σηκώνει στις
πλάτες του μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση .
Αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια, την υγεία και την ακεραιότητα, τόσο των συμπολιτών μας, όσο και των κατατρεγμένων
μεταναστών και προσφύγων, που εισρέουν κατά χιλιάδες στο νησί της Λέσβου.
Επανειλημμένα, έχουμε απευθύνει δραματικές εκκλήσεις για την λήψη μέτρων, ώστε να αποσυμφορηθεί άμεσα η Λέσβος.
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Εκκλήσεις, τόσο προς την Ε.Ε. όσο και την κεντρική κυβέρνηση, οι οποίες μέχρι και σήμερα δεν
εισακούστηκαν.
Καλούμε λοιπόν το λαό της Λέσβου, να μη συμμετέχει στις προσεχείς εκλογές και δηλώνουμε
ξεκάθαρα την πρόθεση μας να μην στηθούν κάλπες, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα για την
αποκλιμάκωση της κατάστασης. Δυστυχώς, επειδή η απεγνωσμένες φωνές μας, δεν έχουν βρει
καμία ανταπόκριση, είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε τα παραπάνω, σε περίπτωση που δεν
δοθεί άμεση λύση». 
 
 
Η δήλωση του Δημάρχου Λέσβου μπορεί να προκαλέσει πολλά σχόλια αλλά υπάρχουν μερικές
αντικειμενικές αλήθειες:
1. Ο Δήμαρχος Λέσβου κ. Σπύρος Γαληνός όλο αυτό το διάστημα καταβάλει τεράστιες προσπάθειες
ώστε να δοθεί λύση στο θέμα με τους πρόσφυγες. Αν και δεν είναι δική του αρμοδιότητα έκανε τα
πάντα τόσο για τη λύση του προβλήματος όσο και για τη γνωστοποίηση θέματος σε κάθε αρχή του(
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο). Κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει το Δήμαρχο για αδιαφορία ή

ανικανότητα
2.  Οι λύσεις ίσως δοθούν από την υπηρεσιακή Κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα αφού η απελθούσα Κυβέρνηση Τσίπρα στο συγκεκριμένο ζήτημα
αποδείχτηκε προκλητικά ανίκανη. Επομένως καλό είναι να περιμένουμε....
3. Η αποχή από τις εκλογές σε τοπικό επίπεδο είναι μια αντίδραση που έχει εφαρμοστεί και στο παρελθόν (κυρίως σε δημοτικές εκλογές) με μηδενικά
αποτελέσματα. Συνήθως ο Δήμος που απέχει κερδίζει λίγα λεπτά δημοσιότητας και...μετά βουλιάζει στο πρόβλημά του αφού σε εθνικό επίπεδο ΔΕΝ
ενδιαφέρει κανέναν αν η Λέσβος ψηφίζει ή όχι!  Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η αποχή της Λέσβου ούτε ως μονόστηλο σε εφημερίδες δεν θα υπάρχει...
4. Ας θυμίσουμε στο Δήμαρχο Λέσβο τη φράση:  Αν οι εκλογές άλλαζαν τον κόσμο θα ήταν παράνομες. Η φράση που σύμφωνα με την ιστορία έχει πει
ο Καρλ Μαρξ. Επομένως η αποχή όχι μόνο δεν αλλάζει τον κόσμο αλλά ίσως έτσι παίζουμε το παιχνίδι τους..... Οπότε ίσως ο Δήμαρχος Λέσβου
πρέπει να ξανασκεφτεί τη δήλωσή του...
Και λίγο Μητροπάνο /Στίχοι Άλκης Αλκαίος  ( o Δήμαρχος καταλαβαίνει...)
Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία
πώς η ιστορία γίνεται σιωπή
τι με κοιτάζεις Ρόζα μουδιασμένο
συγχώρα με που δεν καταλαβαίνω
τι λένε τα κομπιούτερς κι οι αριθμοί
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17/07/17 - 19:11
Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-

categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

Ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπέβαλε ο βουλευτής Στ. Τάσσος.

Η Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρει: «Οι μεγάλες υλικές ζημιές και ο θάνατος μιας 43χρονης γυναίκας που
προκάλεσε ο σεισμός στη Λέσβο, αναδεικνύουν τις...

(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-

gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

17/07/17 - 19:05
Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

Ο χώρος της Υγείας δεν εξαιρείται από τη μνημονιακή επέλαση. Η υποβάθμιση του Δημόσιου συστήματος
υγείας συνεχίζεται. Η υποστελέχωση και η υποχρηματόδηση έχουν οδηγήσει πολλές δομές σε
συρρίκνωση.  Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με την πρόταση για τους νέους Οργανισμούς...

(/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...
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