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Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, ήταν ο κεντρικός ομιλητής, στην 4η Ημερίδα με θέμα: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, που οργάνωσε χθες με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή, το
Εργαστήριο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, ερευνητικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιά, που δραστηριοποιείται σε ζητήματα
διεθνούς και εσωτερικής πολιτικής επικοινωνίας.

Την ομιλία του Δημάρχου, με θέμα «Διαχείριση Εικόνας Ενός Νησιού εν Κρίση: Λέσβος και
Μεταναστευτικό», παρακολούθησαν δημοσιογράφοι και φοιτητές του Πανεπιστημίου, καθώς και ο
Βουλευτής Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Πάλλης, ο οποίος στην παρέμβασή του, σημείωσε την
άριστη συνεργασία που υπάρχει με τον Δήμαρχο Λέσβου και τη Δημοτική Αρχή, με στόχο να
προσφέρουν από κοινού, Κυβέρνηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση, όσα περισσότερα μπορούν στους
πρόσφυγες.

Κατά τις εργασίες της ημερίδας, αναλύθηκαν καίρια ζητήματα στρατηγικής επικοινωνίας από τη
διεθνή και εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, παρουσιάσθηκαν έρευνες που πραγματοποιήθηκαν
κατά το τρέχον έτος από τις ομάδες του εργαστηρίου και έγιναν παρεμβάσεις από καταξιωμένους
επιστήμονες, που συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, στην ομιλία του, επικεντρώθηκε στους
τρόπους διαχείρισης της κρίσης και στην εικόνα που παρουσιάζει η Λέσβος και η τοπική κοινωνία
στον κόσμο από τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το μεταναστευτικό ζήτημα. Παράλληλα
παρουσιάστηκαν οι δύο προτάσεις του Δήμου Λέσβου, σχετικά με την καλύτερη διαχείριση της

κρίσης. Ειδικότερα η δεύτερη πρόταση του Δήμου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ενέργειες για ειδικό φορολογικό και επενδυτικό καθεστώς στη Λέσβο,
καθώς και ανάγκη της Λέσβου για επιχειρησιακή ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναλυτικότερα, ο Δήμαρχος ανέφερε μεταξύ άλλων, τα εξής: Διαχειριζόμαστε αυτή την κρίση με ανθρωπιά και αλληλεγγύη, όχι γιατί μας το επιβάλλει
κάποιος κανόνας διεθνούς δικαίου ή κάποια χάρτα δικαιωμάτων αλλά γιατί το έχει ανάγκη και το ορίζει η ψυχή μας. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει να
είσαι κυνηγημένος, τι σημαίνει να είσαι ξεριζωμένος, τι σημαίνει να είσαι πρόσφυγας.  

Αρμόδιος ρυθμιστής MGA.Η συχνή 
συμμετοχή σε παίγνια ενέχει τον κίνδυνο 

εθισμού και απώλειας της 
περιουσίας.Γραμμή επικοινωνίας ΚΕΘΕΑ-
ΑΛΦΑ: 2109237777. 21+Παίξε υπεύθυνα.
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Αυτή η εικόνα της Λέσβου που περιέγραψα βγαίνει από την ψυχή μας, αυτή είναι η καλύτερη αφήγηση, αυτό που πραγματικά είμαστε. Η διαχείρισή μας
παράγει μια πέρα για πέρα αληθινή εικόνα για τη Λέσβο. Τη Λέσβο της ανθρωπιάς, της αγάπης, της συμπόνιας της αλληλεγγύης. Η εικόνα ενός
προβλήματος, δεν πρόκειται να αλλάξει μιλώντας συνεχώς για το ίδιο το πρόβλημα. Πρέπει να οικοδομήσουμε μια νέα αυτοτελή εικόνα για το νησί. Μια
εικόνα που θα έχει να κάνει με τη Λέσβο της ποιότητας, τη Λέσβο της φιλοξενίας, τη Λέσβο του πολιτισμού. Θα φτιάξουμε την εικόνα ενός νησιού που
εκπροσωπεί τις αρχές και τις αξίες του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021.

Της ομιλίας του Δημάρχου, προηγήθηκε παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας σχετικά με την παγκόσμια εικόνα της Λέσβου αυτή τη στιγμή.
Επισημάνθηκε ότι, η Λέσβος αυτή τη στιγμή, έχει μια αυτοτελή εικόνα παγκόσμια η οποία έχει συνδεθεί με την διαχείριση της προσφυγικής
κρίσης, καθώς και τον ανθρώπινο τρόπο με τον οποίο την διαχειρίζεται. Παράλληλα, τονίσθηκε η ανάγκη, στα επόμενα χρόνια η Λέσβος να
δημιουργήσει μια νέα εικόνα που θα συνδέεται με νέες αφηγήσεις και συσχετισμούς. Αυτή η ευκαιρία είναι η ανάληψη της πολιτιστικής πρωτεύουσα
της Ευρώπης για το 2021, από τη Μυτιλήνη. 
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Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-
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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...
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17/07/17 - 19:05
Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
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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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