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Δευτέρα, 19/09/2016 | Πολιτική

Επειδή στο χθεσινό ΔΣ Λέσβου, ο Δήμαρχος δήλωσε οτι "εξαπατήθηκε" απο τις ΜΚΟ (http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/apofasi-

dimotikoy-symvoylioy-anotato-orio-3000-prosfyges) , να θυμίσουμε οτι εδω και 11 μήνες και οταν όλοι οι άλλοι σιωπούσαν, η δημοτική μας παράταξη είχε
υποδείξει το πρόβλημα που τώρα "κατάλαβε" ο κος Γαληνος.

Φοβάμαι οτι αυτός που εξαπατήθηκε ήταν ο Λεσβιακος λαός. 
Θυμίζουμε το δελτίο τύπου μας απο 19/10/2015 
Δήμαρχε, πήρες το λάθος δρόμο για το προσφυγικό. 
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Σ.Γεωργούλας για Σ.Γαληνό: από αλληλέγγυος των προσφύγων σε εντολοδόχο της Ε.Ε.
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Την ίδια μέρα που στη Βουλή, για μια ακόμη φορά, ψηφίζονταν νόμοι εφαρμογής μιας μνημονιακής
πολιτικής που θα οδηγήσει σε περαιτέρω φτωχοποίηση το λαό, ο Δήμαρχος Λέσβου μαζί με
αρμόδιους παράγοντες της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκαινίαζε μια πολιτική
διαχείρισης του προσφυγικού, δοκιμασμένη στο παρελθόν με νωπές ακομα τις συνέπειες της
αποτυχίας της στον λεσβιακό λαό. 
Ρωτάμε τον Δήμαρχο Λέσβου: 
- είναι υπέρ της πολιτικής "διαλογής" των βασανισμένων ψυχών απο εναν μηχανισμό που θα
ελέγχεται απο ξένους "ειδικούς", της πολιτικής των βίαιων επαναπροωθήσεων, δοκιμασμένη στο
παρελθόν με πολλα ανθρώπινα θύματα; 
- γιατί "ξέχασε" το αίτημα του ελεγχόμενου ανοίγματος του φράκτη του Έβρου; 
- γιατί δεν διεκδίκησε το σύνολο ή μέρος των κονδυλίων της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση του
προσφυγικού, για την ενδυνάμωση των δημοτικών δομών κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης; 
- έχει υπογράψει συμβάσεις- μνημόνια οικονομικής χρηματοδότησης σε ΜΗΚΥΟ για τη λειτουργία
κέντρων υποδοχής ή συνδράμει κατα οποιονδήποτε τρόπο τη μεταφορά της ευθύνης αντιμετώπισης

της ανθρωπιστικής κρίσης απο τις δημοτικες δομές σε ΜΗΚΥΟ, ενώ την ίδια στιγμή αποτρεπει συλλογικότητες αλληλέγγυων απο το να επιτελούν την
ανθρωπιστική τους προσφορά; 
- ελέγχει τη λειτουργία δομών των ΜΗΚΥΟ, ως προς τη διαφάνεια στις προσλήψεις και την αποτελεσματικότητα τους; 
Σε τελική ανάλυση εχει αλλάξει η πολιτικη του στο θέμα, και από οδηγός μιας αντιμετώπισης που έγινε σύμβολο αλληλεγγύης (και την οποια στηρίξαμε
δημοσίως) τώρα μετατρέπεται σε εντολοδόχος των φορέων και εφαρμοστής της δοκιμασμένης και αποτυχημένης πολιτικής της Ε.Ε.; 
Κύριε Δήμαρχε, το θέμα της επιλογής του δρόμου αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης που έπληξε πρωτίστως το νησι μας, ειναι πολυ σημαντικό.
Είτε θα αποδεχτούμε το νησί μας να γινει η ευρωπαϊκή αποθήκη βασανισμένων ψυχών, είτε θα μπούμε οδηγοί μιας άλλης πολιτικής με ανθρωπισμό,
δημοκρατική διαφάνεια, δημόσιο έλεγχο, αλληλεγγύη. 
Σας καλώ να ακολουθήσουμε τον άλλο δρόμο, μαζί. 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παραταξης Λεσβου "ο άλλος δρομος" 

Στράτος Γεωργούλα
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(/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-

voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

17/07/17 - 19:11
Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-

categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

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...

(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-

gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

17/07/17 - 19:05
Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

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...

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

72

 

2

 

3

googleplus

0

 

78

 

https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?api_key&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FXBwzv5Yrm_1.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df2cef06189f3fe8%26domain%3Dwww.lesvosnews.net%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lesvosnews.net%252Ff24887859002e68%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.lesvosnews.net%2Farticles%2Fnews-categories%2Fpolitiki%2Fsgeorgoylas-gia-sgalino-apo-allileggyos-ton-prosfygon-se&locale=en_US&numposts=20&sdk=joey&skin=light&width=930
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis


Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

(/articles/news-categories/koinonia/paidiki-hara-stin-kallithea-mytilinis)

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CTQkO-bxtWan1Du-NxgLq96fwCPGPnKVK5oTA5qgFmfbe6tAIEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAaXjhdkDyAECqAMByAPJBKoE-QFP0JMIa27CPMuw0EB9_haH51sjSkEmscbCKHdfm4CertCWDsyC3a9yaOHstAAJGOmqPCsqOozJqw-Qtaj0OBHqDU-jUOFFdsOJYPEPSd2V06At_LIvVnz0qI1dgq4fzCsyuOxAFCujA-JU9S-HF1k8AgiIZRasn-Gm0W4pEA0-Y61mA0vBXBwBEu_QVxnHp88Iu5VAqy2-dJlvw9C9dPrzolCEDEtjSKA-XUPn-UKfDcGPDBL-6KwbzGogaJa_415OqRqkxcAUac2tAqDpQwc9_8fLf778sRF4DzI3UTs63JiQJYCSXlRs2KZaWtLMRSvuIN_W8jJOQIeQBgGgBgKAB-b4j2uIBwGQBwKoB6a-G9gHAdIIBAgAEAKxCbbDR2WzLMmT2BMC&num=1&cid=CAMSeQClSFh3q9If4Ig_O06D8i5rHEFDHAWhXTt50xikvtXNnbl1QS99JekhIcLSx335B-OP_t8gwIg5msKNBnQpi_NqhWhJa9z5XU4GnTuIPK7SY479y5zTh5cN2ZRA_Rvvqp0LnE1LWPP9uNwFi50_OwBYCqA3ZMcP9Os&sig=AOD64_0886-nSj6WNBRQg_BzJFmQG_0fAQ&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.banggood.com/Mens-and-womens-Breathable-Slippers-Shoes-Hollow-out-Hole-Sandals-Beach-Summer-p-1163827.html%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc_ods%26utm_content%3DEva%26utm_campaign%3Dnrm-lys-cloth-in-SKU690396%26utm_design%3D75
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CCqPA-bxtWYnoEeXDxgKa1qHYCqCHs6FKt4LB34MGwI23ARABIPb8_B5grYKAgKAMyAECqQKet2vB01ezPqgDAcgDyQSqBPYBT9CgOCs-NVNp9Y0eqxGauGFVxizgssvJ423aSLIvB-qOmFgbLkvAk80Utn2Hpicyo0WyDlRaXlVJFOB93sVBIqe_vUIY0LF6ShoOiIvZuVyk29Pi2a3yuj2gcA7qT1hR3QssBfH6P-f15yllG53-y1kH6MoogVaq5cxUFSnnbHyOhj1NnefJzsAaJ-xvt0QPZXXOnRh7fyj5N_dmjFO2MxVJjIIvhk7G94J1h2ZC_fTycBeQjcPrJqKCWHqGFykS_0fJrEheYDhWrlPBggXaPGYKPjOp_xzNgw0Z46GiaId0N61AVSUR-0glrHLwhIx1XN9i77Y4kAYBoAYCgAfYkbFsiAcBkAcCqAemvhvYBwHSCAQIABACsQnx58Ssx3im4dgTCg&num=1&cid=CAMSeQClSFh3NKV8qAPJJQ_vIow0M5HwVNBkiuGbgOg3HqMAuNtwYFxG02PElzCp3m91OHrJ1iA6keyUfnbq81kA7PnHWfe0PsTMx7ZXiwlEl0kWJNNtCmMLwbuaWsyiihHUtNGpCkG4ML2SrhC0QE8rWRy2euKnkoE1Sy0&sig=AOD64_2CfYlHJ1DgmpoHU_o43do7BVy42A&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://alfaset.gr
http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/paidiki-hara-stin-kallithea-mytilinis

