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 Καταγγέλλουν στοχοποίηση από τον Γαληνό!

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων με ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι συνάδελφός τους τιμωρήθηκε
επειδή «διαμαρτυρήθηκε» για την κατάσταση στη Μόρια
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Μίας ανακοίνωσης… μύρια έπονται. Και αναφερόμαστε στην περίφημη ανακοίνωση του δημάρχου Λέσβου Σπύρου
Γαληνού για το προσφυγικό, που δημοσιεύτηκε λίγες ημέρες μετά την επεισοδιακή λαϊκή συνέλευση στη Μόρια στις αρχές
του μήνα. Τότε που ο δήμαρχος με ιδιαίτερα σκληρό ύφος είχε «προειδοποιήσει» γενικά και αόριστα τους «συκοφάντες»
που δυναμιτίζουν το κλίμα στη Μόρια και όχι μόνο, ενώ είχε προαναγγείλει πως η στάση του «θα είναι σκληρή και
αμείλικτη» και πως δεν θα διστάσει «να στραφεί εναντίον τους δια της νομικής ή και διοικητικής οδού, εφόσον πρόκειται
για ένστολους».

Μίας ανακοίνωσης… μύρια έπονται. Και αναφερόμαστε στην περίφημη ανακοίνωση του δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαληνού για το προσφυγικό, που δημοσιεύτηκε λίγες

ημέρες μετά την επεισοδιακή λαϊκή συνέλευση στη Μόρια στις αρχές του μήνα. Τότε που ο δήμαρχος με ιδιαίτερα σκληρό ύφος είχε «προειδοποιήσει» γενικά και αόριστα

τους «συκοφάντες» που δυναμιτίζουν το κλίμα στη Μόρια και όχι μόνο, ενώ είχε προαναγγείλει πως η στάση του «θα είναι σκληρή και αμείλικτη» και πως δεν θα διστάσει

«να στραφεί εναντίον τους δια της νομικής ή και διοικητικής οδού, εφόσον πρόκειται για ένστολους».

Σήμερα, βάσει της ανακοίνωσης της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου, φαίνεται πως η «προειδοποίηση» Γαληνού έγινε πράξη, καθώς οι συνδικαλιστές

αστυνομικοί διαμαρτύρονται για «στοχοποίηση» συναδέλφου τους από τον δήμαρχο, που είχε ως αποτέλεσμα την τιμωρία του!

Τα όσα έγιναν στην επεισοδιακή λαϊκή συνέλευση στη Μόρια φαίνεται πως άφησαν… ανοιχτούς λογαριασμούς για τη
συνέχεια. Ο δήμαρχος, που έγινε αποδέκτης και απαράδεκτων σχολίων και προσωπικών επιθέσεων στη διάρκεια αυτής,
φαίνεται πως δεν ξέχασε τα όσα βίωσε και αυτό φάνηκε στην ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση που εξέδωσε λίγες ημέρες
αργότερα. Ο βουλευτής Λέσβου Χαράλαμπος Αθανασίου, απαντώντας έμμεσα στο δήμαρχο με μία δική του ανακοίνωση
που έδωσε στη δημοσιότητα προχθές, έστειλε μήνυμα ενότητας στην κοινωνία, σχολιάζοντας όμως αρνητικά τις αόριστες
καταγγελίες του κ. Γαληνού, οι οποίες, αν και ήταν κατά βάση αόριστες, εντούτοις σε μία παράγραφο της ανακοίνωσής του
είχαν ευθεία αναφορά σε «ένστολους» με την προειδοποίηση πως θα «στραφεί εναντίον τους δια της νομικής και
διοικητικής οδού».

Δυσμενής μετάθεση

Πληροφορίες τώρα από το χώρο της Αστυνομίας υποστηρίζουν ότι ο αστυνομικός Κλειώτης Παναγιώτης, που ήταν παρών
στη λαϊκή συνέλευση, έτυχε καταγγελίας και αποσπάστηκε δυσμενώς στην… Αγιάσο για τη συμπεριφορά του στη
συνάντηση της Μόριας. Ωστόσο, στην ανακοίνωσή τους ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων -όπου θα πρέπει να
σημειώσουμε πως δεν υπογράφει ο πρόεδρός της Δημήτρης Αλεξίου, ο οποίος είναι και στέλεχος της δημοτικής αρχής- δεν
αναφέρονται συγκεκριμένα στην τιμωρία του συναδέλφου τους, αλλά καυτηριάζουν τη «στοχοποίηση» εκ μέρους του
δημάρχου:

«Ένας συνάδελφός μας έκανε ό,τι και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στη συνέλευση, υπερασπίστηκε την περιουσία του και
την οικογένειά του. Δυστυχώς για κάποιους αυτό θεωρήθηκε απαράδεκτο με αποτέλεσμα να στοχοποιηθεί και να
τιμωρηθεί. Οφείλουμε να ομολογήσουμε πως μας προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός πως μέσα από μία τόσο
δημοκρατική διαδικασία, στην οποία υπήρχε συμμετοχή άνω τριακοσίων πολιτών, στοχοποιήθηκε και καταγγέλθηκε ο
συνάδελφός μας. Πώς ο δήμαρχος του νησιού μας, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίζεται για τα δικαιώματα και την
ελευθερία των προσφύγων, καταγγέλλει και ζητάει την τιμωρία ενός συμπολίτη μας, ο οποίος απλά τόλμησε να
διαφωνήσει με τις αποφάσεις του;», γράφει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της

Ένωσης και συνεχίζει:

Και… κριτική για το προσφυγικό

«Πραγματικά μας λυπεί το γεγονός πως ο κ. δήμαρχος ξέχασε τόσο σύντομα ότι, όσο εκείνος παρευρισκόταν σε διάφορες
βραβεύσεις, οι συνάδελφοί μας, αγωνιζόμενοι καθημερινά κάτω από δύσκολες συνθήκες, κατάφεραν να διατηρήσουν την
όσο δυνατόν αρμονικότερη και ειρηνική διαβίωση μεταξύ των προσφύγων και των συμπολιτών μας.

Το γεγονός ότι οι μοναδικές ενέργειες που έγιναν μετά την προαναφερθείσα γενική συνέλευση ήταν η καταγγελία εις
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Το γεγονός ότι οι μοναδικές ενέργειες που έγιναν μετά την προαναφερθείσα γενική συνέλευση ήταν η καταγγελία εις
βάρος του συναδέλφου μας και κάποιες δηλώσεις που αναφέρονταν σε κάποιους σκιώδεις συκοφάντες, στοχοποιώντας
πρόσωπα και καταστάσεις γενικά και αόριστα, μας στερεί την ελπίδα για την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν
καθημερινά και την ανάκαμψη από το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει η κοινωνία του νησιού.

Πιστοί στις αρχές του συνδικαλισμού, τον οποίο υπηρετούμε, θα θέλαμε να δηλώσουμε ότι στηρίζουμε το συνάδελφό μας
Κλειώτη Παναγιώτη και ότι θα αγωνιζόμαστε με κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να συνεχίσουμε να εκφράζουμε τις
απόψεις μας ελεύθερα και δημοκρατικά (πάντα σε νόμιμα πλαίσια) τόσο εντός της υπηρεσίας όσο και εκτός αυτής, ως
αξιοπρεπείς και ενεργοί πολίτες της κοινωνίας στην οποία ζούμε».

Η υπόθεση είναι δεδομένο ότι θα πάρει διαστάσεις και δεν θα μείνει μόνο στις ανακοινώσεις, αφού από τις αόριστες
αναφορές έχουμε πλέον να κάνουμε με συγκεκριμένα πρόσωπα και συμπεριφορές που δείχνουν εκδικητικότητα και
κινήσεις εν θερμώ, που εκθέτουν πρωτίστως εκείνους που τις υπέδειξαν αλλά και αυτούς που τις έκαναν.
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