
17/7/2017 Η Μπάρτσα θέλει να... παίξει με τη Λέσβο! - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/koinonia/81972-i-mpartsa-thelei-na-paixei-me-ti-lesvo 1/5

 (/)

FOLLOW US 

(https://www.facebook.com/emprosnet/)



(https://twitter.com/emprosnet)



(https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-

D_ID-

ILOI15QOVg)

17.07.2017 | 12:43

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Η Μπάρτσα θέλει να... παίξει με τη Λέσβο!

 (/article/author/16101-marinos) marinos (/article/author/16101-marinos)
 - 17|03|2016 00:30

Το μόνο σίγουρο πάντως είναι πως ο δήμαρχος Λέσβου, έλαβε πρόσκληση σε χρυσό φάκελο από την «Μπάρτσα» για να
παρακολουθήσει τον χθεσινό αγώνα του Champions League με την Άρσεναλ στο Καμπ Νου από τα επίσημα. Μαζί με τον
δήμαρχο Αθηναίων κ. Καμίνη αλλά και τον δήμαρχο της Λαμπεντούσα. Μάλιστα αναλόγως του «πράσινου φωτός» της
UEFA, δεν αποκλειόταν πριν τη σέντρα του σπουδαίου αυτού αγώνα που θα προβάλλονταν σχεδόν σε όλο τον κόσμο, οι
τρεις δήμαρχοι να μπουν ακόμα και στον αγωνιστικό χώρο, κρατώντας στα χέρια ένα πανό με μήνυμα κατά του ρατσισμού
και ευαισθητοποίησης για το προσφυγικό!

Από τη στιγμή που βρέθηκε στην Βαρκελώνη, δεν θα μπορούσε το «καμάρι» της Καταλονίας, η λαοφιλής «Μπάρτσα» να
λείπει από το πεδίο των επαφών του δημάρχου. Ο οποίος χάρη στις καθοριστικές προπαρασκευαστικές επαφές του
ειδικού του συμβούλου σε θέματα επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων Μάριου Ανδριώτη, συναντήθηκε καταρχήν με τον
πρόεδρο του ιδρύματος Barcelona F.C. Foundation. Με δεδομένη την ευαισθησία της μεγάλης Μπαρτσελόνα σε ζητήματα
που αφορούν στην καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού αλλά και στο προσφυγικό, οι εκπρόσωποι του δήμου
Λέσβου έγιναν δεκτοί με μεγάλη χαρά και συζητήθηκε η προοπτική ανάπτυξης κοινών δράσεων ανάμεσα στην ομάδα και
τον δήμο Λέσβου! Εκτός αυτού βέβαια, ο δήμαρχος Λέσβου προσκλήθηκε και θα βρεθεί σε λίγη ώρα στο θρυλικό Κάμπ
Νου, την έδρα της Μπάρτσα, για το παιχνίδι στα πλαίσια του Champions League κόντρα στην Άρσεναλ!
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Το ίδρυμα «Barcelona F.C. Foundation» που εδώ

και χρόνια έχει βάλει στην πρώτη γραμμή τη συνεργασία των «μπλαουγκράνα» με την Unisef και πραγματοποιεί διεθνή
εκστρατεία κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περίπτωση της Λέσβου. Και οι
εκπρόσωποί του συζήτησαν με τον δήμαρχο Σπύρο Γαληνό την προοπτική συνεργασίας τους για την ευαισθητοποίηση
της κοινής γνώμης γύρω από το προσφυγικό, αλλά και την στήριξη της τοπικής μας κοινωνίας η οποία «έχει ανταποκριθεί
με υποδειγματικό τρόπο σε αυτή την κρίση», όπως τονίστηκε από τους Καταλανούς χαρακτηριστικά. Το εύρος των
δράσεων, δεν έχει όρια βάσει της πρώτης συνάντησης αυτής, αλλά κυρίως της επόμενης που επρόκειτο να κάνει αργά το
απόγευμα ο δήμαρχος μαζί με τον ειδικό σύμβουλό του Μάριο Ανδριώτη και με στελέχη της διοίκησης πια του club της
Μπαρτσελόνα. Και μπορεί να είναι από το ελάχιστο, ένα φιλικό παιχνίδι δηλαδή για φιλανθρωπικό σκοπό στη Μυτιλήνη,
με την συμμετοχή κάποιας ομάδας των υποδομών της «Μασία», μέχρι.... τα υπόλοιπα στο αυριανό φύλλο του "Ε" με
ρεπορτάζ για όλα όσα μπορεί να δώσει η… «Μπάρτσα» στη Λέσβο!

Το μόνο σίγουρο πάντως είναι πως ο δήμαρχος Λέσβου, έλαβε πρόσκληση σε χρυσό φάκελο από την «Μπάρτσα» για να
παρακολουθήσει τον χθεσινό αγώνα του Champions League με την Άρσεναλ στο Καμπ Νου από τα επίσημα. Μαζί με τον
δήμαρχο Αθηναίων κ. Καμίνη αλλά και τον δήμαρχο της Λαμπεντούσα. Μάλιστα αναλόγως του «πράσινου φωτός» της
UEFA, δεν αποκλειόταν πριν τη σέντρα του σπουδαίου αυτού αγώνα που θα προβάλλονταν σχεδόν σε όλο τον κόσμο, οι
τρεις δήμαρχοι να μπουν ακόμα και στον αγωνιστικό χώρο, κρατώντας στα χέρια ένα πανό με μήνυμα κατά του ρατσισμού
και ευαισθητοποίησης για το προσφυγικό!

 

«Κερδίζουμε ισχυρούς συμμάχους»

 

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στη Βαρκελώνη δήλωσε σχετικά: «Φεύγουμε από
την πόλη της Βαρκελώνης έχοντας δύο ισχυρούς συμμάχους στο πλευρό μας, το καλύτερο ποδοσφαιρικό κλαμπ του
κόσμου αλλά και την πόλη της Βαρκελώνης. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τόσο τη Δήμαρχο κ. Κολάου, όσο και τους
εκπροσώπους της ομάδας για τη θερμή φιλοξενία.  Συνεχίζουμε την σημαντική αυτή διεθνή εκστρατεία με σκοπό την
ουσιαστική ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας».
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Και με την δήμαρχο Βαρκελώνης

Στα πλαίσια της διεθνούς εκστρατείας του Δήμου Λέσβου, για την ενδυνάμωση της εικόνας της Λέσβου και την στήριξη
του τουρισμού, ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, συναντήθηκε χθες με την Δήμαρχο Βαρκελώνης Άντα Κολάου,
υπογράφοντας μεταξύ άλλων και σύμφωνο συνεργασίας και φιλίας, μεταξύ των δύο Δήμων. Ωστόσο η συνάντηση αυτή
άφησε πολλές υποσχέσεις για το μέλλον, καθώς η πλευρά του δήμου Βαρκελώνης, έδειξε πολύ θερμό ενδιαφέρον για την
«Λέσβο της αλληλεγγύης» όπως την χαρακτηρίζουν στην Ισπανία και συζητήθηκε ακόμα και το ενδεχόμενο
μετεγκατάστασης προσφύγων από τη Λέσβο στην Βαρκελώνη!

 

Έπειτα από τις προκαταρκτικές επαφές που

έγιναν πριν από δυο μήνες στη Λέσβο και είχαν δημοσιευτεί οι σχετικές επιστολές των δημάρχων Λέσβου και Βαρκελώνης
στον τοπικό τύπο, το σύμφωνο υπογράφηκε τελικώς στο Δημαρχείο της πόλης χθες, ενώ ακολούθησε συνέντευξη τύπου, η
οποία καλύφθηκε από τηλεοπτικά, έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης της Καταλονίας και όχι μόνο. Το σύμφωνο
αυτό αποτελεί την έναρξη μιας νέας στρατηγικής σημασίας συνεργασίας, που βασίζεται σε τρεις άξονες οι οποίοι είναι: ο
πολιτικός, ο περιβαλλοντικός και ο τουριστικός - πολιτιστικός άξονας. Στόχος είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η
βοήθεια σε όλους τους παραπάνω άξονες με συγκεκριμένες δράσεις. Βέβαια ξεχωριστό θέμα συζήτησης ήταν και το
προσφυγικό μεταξύ της κ. Κολάου και του κ. Γαληνού. Με την δήμαρχο Βαρκελώνης να εκφράζει την πρόθεσή της να
συμβάλλει ακόμα και στην προοπτική μετεγκατάστασης προσφύγων από τη Λέσβο στην Βαρκελώνη!

 

Και με το δίκτυο Μεσογειακών πόλεων

 O Δήμαρχος Λέσβου, συναντήθηκε όμως και με αντιπροσώπους του δικτύου Μεσογειακών πόλεων Medcities, μέλος του
οποίου είναι και η πόλη της Βαρκελώνης, και εξετάσθηκε το ενδεχόμενο ένταξης της Λέσβου σε αυτό. Παράλληλα ο κ.
Γαληνός, επισκέφθηκε και τις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας καθαριότητας όπου ενημερώθηκε σχετικά από τον αρμόδιο
Αντιδήμαρχο. 

 

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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