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 «Η Λέσβος αγωνίζεται να σταθεί ξανά στα πόδια της»

«Ενωτικός» ο δήμαρχος στην απάντησή του στον Στρ. Γεωργούλα για τις… υπογραφές στο Πλωμάρι
κατά οποιασδήποτε δομής για τους πρόσφυγες
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Σε ήπιους τόνους και με εμφανή την προσπάθεια να αναδείξει την αναγκαιότητα επικράτησης της ψυχραιμίας, με
δεδομένο ότι το προσφυγικό διέρχεται μια νέα δύσκολη φάση και πρέπει να εξασφαλίσει συναινέσεις εντός της κοινωνίας
για να προχωρήσει απρόσκοπτα στο επόμενο στάδιο, ο δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός απάντησε χθες στην
ανακοίνωση του «Άλλου Δρόμου».

Σε ήπιους τόνους και με εμφανή την προσπάθεια να αναδείξει την αναγκαιότητα επικράτησης της ψυχραιμίας, με
δεδομένο ότι το προσφυγικό διέρχεται μια νέα δύσκολη φάση και πρέπει να εξασφαλίσει συναινέσεις εντός της κοινωνίας
για να προχωρήσει απρόσκοπτα στο επόμενο στάδιο, ο δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός απάντησε χθες στην
ανακοίνωση του «Άλλου Δρόμου».

Την τελευταία υπέγραφε ο επικεφαλής του Στράτος Γεωργούλας, ο οποίος καυτηρίαζε τη στάση του δημάρχου να
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Την τελευταία υπέγραφε ο επικεφαλής του Στράτος Γεωργούλας, ο οποίος καυτηρίαζε τη στάση του δημάρχου να
διαβεβαιώσει τους Πλωμαρίτες πως δεν θα γίνει καμία δομή για πρόσφυγες στην περιοχή τους. Θυμίζουμε πως ο κ.
Γεωργούλας είχε σχολιάσει πως «τέτοιες διαβεβαιώσεις εκτρέφουν το τέρας του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας», με τον
κ. Γαληνό να απαντά πως κάτι τέτοιο συμβαίνει «όταν κλείνεις τα μάτια σου σε ένα πρόβλημα και στρέφεσαι σε ανούσιες
αντιπαραθέσεις».

Ο δήμαρχος λοιπόν -αν και απέφυγε να απαντήσει ευθέως για το αν συνυπέγραψε τη δέσμευση για τη μη δημιουργία
οποιασδήποτε δομής για πρόσφυγες στο Πλωμάρι, που του ζήτησε ο κ. Γεωργούλας- επέλεξε πάντως να βγάλει ένα
ενωτικό μήνυμα, αποφεύγοντας την αντιπαράθεση.

«Είναι γνωστό σε όλους εντός και εκτός νησιού ότι εδώ και μήνες ο Δήμος Λέσβου και ολόκληρος ο λεσβιακός λαός
καταβάλουν έναν τιτάνιο αγώνα προκειμένου να σταθούν ξανά το νησί και η κοινωνία στα πόδια τους, καθώς και να
στηρίξουν τους πρόσφυγες που καταφεύγουν στο νησί μας. Η προσπάθειά μας αυτή έχει αναγνωρισθεί από όλους και
είναι κρίμα να αντιμετωπίζεται άδικα και σχεδόν απαξιωτικά από τον κ. Γεωργούλα.

Κανένας κάτοικος της Λέσβου, και φυσικά ούτε ο ίδιος ο δήμαρχος, δεν έχασε ξαφνικά τον ανθρωπισμό του, ούτε μπορεί
να κατηγορηθεί για ξενοφοβία. Αυτό που τονίστηκε στο Πλωμάρι και γενικότερα σε κάθε παρέμβαση του δημάρχου είναι
ότι η Λέσβος έχει σηκώσει όλους αυτούς τους μήνες δυσανάλογο βάρος σχετικά με το προσφυγικό και ότι δεν υπάρχει
δυνατότητα να σηκώσει περισσότερο…», έγραφε χαρακτηριστικά το δελτίο Τύπου από το γραφείο του κ. Γαληνού.

 

«Δίκαιη κατανομή των βαρών»

Και κατέληγε ως εξής: «Το τέρας του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας εκτρέφεται όταν κλείνεις τα μάτια σου
προσπαθώντας να αποφύγεις ένα πρόβλημα στρεφόμενος σε ανούσιες αντιπαραθέσεις και ανέξοδους αφορισμούς. Δεν
δημιουργείται από το αυτονόητο αίτημά μας για μια δίκαιη κατανομή των βαρών και πολιτικές που αντιμετωπίζουν στη
ρίζα του το πρόβλημα, ώστε να σταματήσουν οι αιτίες της μετανάστευσης και της προσφυγιάς». 
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Δημήτριος Χαλαυτής — Το έδαφος στο δυτικό τμήμα του οικισμού που
καταστράφηκε είναι πιο χαμηλά από το ανατολικό και άρα με …

«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …
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