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Το άρθρο της γερμανικής εφημερίδας Süddeutsche Zeitung για τον δήμαρχο Λέσβου
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To προφίλ του 64χρονου δημάρχου της Λέσβου, Σπύρου Γαληνού παρουσιάζει η Süddeutsche Zeitung.

 
H ηλεκτρονική έκδοση της γερμανικής εφημερίδας, τον χαρακτηρίζει ως τον άνθρωπο ο οποίος
σήκωσε στις πλάτες του, την προσφυγική κρίση.
 
«Μια μέρα του περασμένου φθινοπώρου έγινε ακόμη και ναυαγοσώστης», σημειώνει το άρθρο,
επισημαίνοντας πως ο κ. Γαληνός δεν είναι μόνο δήμαρχος.
 
«Μια βάρκα με πρόσφυγες κατευθυνόταν προς το λιμάνι, όταν τον ειδοποίησαν. Ζήτησε συγγνώμη
από τους συνομιλητές του, λέγοντας τους πως έγινε κάτι έκτακτο. Οι άνθρωποι μέσα στη βάρκα
φώναζαν για βοήθεια. Έβγαλε το σακάκι του και βούτηξε μέσα στη θάλασσα» περιγράφει το άρθρο.
 
Σχετικά με την επικείμενη επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου, ο δήμαρχος την θεωρή λογική. «Αυτό
που θέλει να δείξει στον Πάπα είναι η αλληλεγγύη, η ειρήνη και το φως», αναφέρει η Süddeutsche
Zeitung.
 

«Ο κ. Γαληνός κάθεται στο γραφείο του, καπνίζει το ηλεκτρονικό του τσιγάρο και σκέφτεται τότε, που εκατοντάδες οικογένειες προσφύγων είχαν στήσει
τις σκηνές τους στο λιμάνι. Δύσκολα αναγνώριζε τη Μυτιλήνη. Τόσοι απελπισμένοι άνθρωποι είχαν φτάσει εκείνη τη στιγμή. Πέρυσι, στο τέλος του
καλοκαιριού είχε γίνει έξαλλος. Συχνά αισθανόταν πως έχει εγκαταλειφθεί από τις μεγάλες και ισχυρές χώρες της Ευρώπης. Πώς μπορούν αλήθεια
όλες αυτές οι ισχυρές χώρες να δείχνουν λιγότερη προθυμία να βοηθήσουν (σ.σ. τους πρόσφυγες) από ό,τι το νησί του; αναρωτιόταν» συνεχίζει το
άρθρο, χαρακτηρίζοντας τη Λέσβο ως «το νησί- σύμβολο της ευρωπαϊκής αδυναμίας».
 
Εάν ο κ. Γαληνός μπορεί να διακρίνει κάτι όμορφο σε αυτή την κρίση πάντως είναι η προθυμία των απλών ανθρώπων να βοηθήσουν. Χιλιάδες
εθελοντές ταξίδεψαν στη Λέσβο για αυτό τον σκοπό. «“Το νησί μας έγινε ομορφότερο”, λέει o δήμαρχος», συμπληρώνει το δημοσίευμα.
 
«Ο Γαληνός σκέφτεται την περίοδο μετά την κρίση. Εάν η συμφωνία για τους πρόσφυγες με την Τουρκία τηρηθεί, σύντομα δεν θα καταφθάνουν πλέον
πρόσφυγες στη Λέσβο. Και τότε το σημερινό προσφυγονήσι θα πρέπει να ανακαλύψει εκ νέου τον εαυτό του ώστε να έρθουν και πάλι τουρίστες»,
καταλήγει το άρθρο.
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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...
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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.
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