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Πέμπτη, 19/01/2017 | Πολιτική

Κύριε Δήμαρχε,

Με παλαιότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ και του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, και παρά την αντίθετη γνώμη της Δημοτικής
παράταξης, που ανήκω, όπου και μειοψήφησε, ο χώρος φιλοξενίας παράτυπων μεταναστών και προσφύγων του Δήμου στον Καρά Τεπέ,
παραχωρήθηκε για χρήση σε ΜΚΟ. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι ΜΚΟ να έχουν τον έλεγχο του παραπάνω Δημοτικού χώρου και ο Δήμος να πληρώνει τα έξοδα λειτουργίας της δομής
φιλοξενίας του Καρά Τεπέ  από τα ανταποδοτικά έσοδα, που ανήκουν στους πολίτες της Λέσβου.

Στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17-09-2016 με θέμα «Προοπτική δημιουργίας νέας δομής φιλοξενίας προσφύγων και
μεταναστών στη ΛΕΜΟΝΟΥ», με ικανοποίηση, σας άκουσα να αναγνωρίζετε το παραπάνω λάθος σας, για την παραχώρηση της χρήσης του
χώρου στον Καρά Τεπέ σε ΜΚΟ και μεταξύ των άλλων να εισηγείστε «Να ζητηθεί εθνική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την κάλυψη των
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εξόδων λειτουργίας του κέντρου φιλοξενίας του Καρά Τεπέ με σκοπό να έχει ο Δήμος την
αποκλειστική αρμοδιότητα και διαχειριστική αυτονομία. Ο ρόλος των ΜΚΟ θα πρέπει να
περιοριστεί σε αποκλειστικά υποβοηθητικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Σε διαφορετική
περίπτωση προτείνεται ο χώρος του Καρά Τεπέ να κλείσει σε εύλογο χρονικό διάστημα και
με καταληκτική ημερομηνία το τέλος του έτους 2016»

Η παραπάνω πρόταση σας ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου.

 

Κύριε Δήμαρχε,

Είμαστε στο έτος 2017 και το κέντρο φιλοξενίας παράτυπων μεταναστών του Καρά Τεπέ συνεχίζει
να λειτουργεί υπό τον έλεγχο των ΜΚΟ. Απ’ ότι γνωρίζω καμία ενέργεια δεν έχετε κάνει για την
εφαρμογή, της ομόφωνα ψηφισμένης πρότασής σας, να αναλάβει ο Δήμος τη διαχείριση του Καρά
Τεπέ ή το κλείσιμό του.

 

Θα ήθελα να σας ρωτήσω:

Θα εφαρμόσετε την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που εσείς προτείνατε; Ή η πρόταση σας ήταν μόνο για τα ΜΜΕ σε
μία λαϊκίστικη προσπάθεια να καθησυχάσετε τους πολίτες της Λέσβου;

 

Οι πολίτες του νησιού μας έχουν προσφέρει πολλά στο μεταναστευτικό και προσφυγικό πρόβλημα, έχουν βοηθήσει και συνεχίζουν να βοηθούν τους
ανθρώπους αυτούς που άφησαν τις πατρίδες τους για ένα καλύτερο μέλλον. Οι πολίτες τις Λέσβου απαιτούν όμως να έχουν ένα Δήμαρχο που να
ενδιαφέρεται για αυτούς και όχι ένα Δήμαρχο που να εφαρμόζει τις προσταγές των πολιτικών του προϊσταμένων (βλέπε ΑΝΕΛ), όχι ένα
Δήμαρχο των δημοσίων σχέσεων και των βραβεύσεων, όχι ένα Δήμαρχο συνεργάτη των ΜΚΟ.    

 

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
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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...
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(/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...

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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