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Παρασκευή, 20/11/2015 | Πολιτική

Ενημερώθηκα από δελτίο τύπου της δημοτικής αρχής (http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/dieykriniseis-dimoy-lesvoy-shedon-gia-ola-gia-tin-

politistiki) , οτι ειμαι μέλος του Συμβουλίου Δέσμευσης Πόλης, Μυτιληνη- Λεσβος, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021, που εμπλέκεται στην
αντίστοιχη διεκδίκηση.

Θα ήθελα να διευκρινήσω οτι ουδεμία επίσημη πρόταση επι τούτου δέχθηκα, ώστε να την αποδεχθώ ή να την απορρίψω. Επισης θα ήθελα να
ενημερώσω οτι η παράταξη "ο άλλος δρομος" και εγώ προσωπικά, δεν υπερψηφίσαμε τις πρώτες δαπάνες ύψους 60.000 ευρω για την ετοιμασία του
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φακέλου, ακριβως γιατι ηταν αόριστες, μη συγκεκριμένες και αναλυτικές και στην ουσία αφορούν σε
μεταφορά δημοσίων πόρων προς μια οιονεί ΜΗΚΥΟ (ΑΜΚΕ), χωρις δυνατότητα ελέγχου απο τα
δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα του Δημου. 
Η επιστημονική και ερασιτεχνική μου ενασχόληση με ζητήματα πολιτισμού στον τόπο μας, έχουν
καθορίσει την πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση μου περι του θέματος της διεκδίκησης της
πολιτιστικής πρωτεύουσας, η οποια εν συντομία ειναι η εξής:

Ένα άλλο όραμα για μια σειρά οργανωμένων και συνεκτικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων που θα
προέλθουν απο τα κάτω, απο την υπάρχουσα ερασιτεχνική δημιουργία, απο τα σπλάχνα και την
παράδοση του λεσβιακου λαού και θα οδηγήσει στη δημουργία "παράλληλων σχολείων πολιτισμού",
αντιπάλων του κυρίαρχου προτύπου επιφανειακών, ευκολοχώνευτων, μαζικοποιημενων και
εμπορευματοποιημένων προϊόντων, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Με τη δημιουργία όμως της
αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και τον ορισμό μελών της με αδιαφανείς διαδικασιες, οχι μόνο
δεν διασφαλίζεται το παραπάνω, αλλα τίθενται και ερωτήματα διαφάνειας και δημοκρατικού ελέγχου

στην παρούσα και μελλοντική διαχειριση.

Ναι σε εναν άλλο δρομο της Λεσβου ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, οχι στη δημιουργία μιας δομής που προσομοιάζει με την Επιτροπη
διεκδίκησης (και διαχείρισης) των Ολυμπιακών Αγώνων, τα χρέη της οποίας ακομα πληρώνει ο ελληνικός λαός. 

Στράτος Γεωργουλας 
Επικεφαλής δημοτικής παραταξης "ο άλλος δρομος"
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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...
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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