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 Στη «γραμμή Γαληνού» και ο Πάλλης!

Μία ακόμη επιβεβαίωση του «Ε» αναφορικά με τη δυσαρέσκεια και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, για τις
τελευταίες ενέργειες της κυβέρνησης

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 20|09|2016 14:19

Μήνυμα προς το δήμαρχο και στους συμμετέχοντες της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
περασμένου Σαββάτου, απέστειλε και ο βουλευτής Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Πάλλης, λόγω του ότι βρισκόταν εκείνη
την ημέρα στην Αθήνα. Επιβεβαιώνοντας μάλιστα ρεπορτάζ του «Ε», που την περασμένη εβδομάδα, ισχυριζόταν πως ο
«αιφνιδιασμός» της κυβέρνησης με τη Λεμονού, προκάλεσε τη δυσαρέσκεια και του ιδίου του βουλευτή, ο οποίος
συντάχθηκε στο απόλυτο με τη γραμμή του δημάρχου Λέσβου.

 
Μήνυμα προς το δήμαρχο και στους συμμετέχοντες της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
περασμένου Σαββάτου, απέστειλε και ο βουλευτής Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Πάλλης, λόγω του ότι βρισκόταν εκείνη
την ημέρα στην Αθήνα. Επιβεβαιώνοντας μάλιστα ρεπορτάζ του «Ε», που την περασμένη εβδομάδα, ισχυριζόταν πως ο
«αιφνιδιασμός» της κυβέρνησης με τη Λεμονού, προκάλεσε τη δυσαρέσκεια και του ιδίου του βουλευτή, ο οποίος
συντάχθηκε στο απόλυτο με τη γραμμή του δημάρχου Λέσβου.

«Η αδυναμία κατανόησης από την πλευρά των Ευρωπαίων εταίρων, η αδιανόητη ευρωπαϊκή και ελληνική γραφειοκρατία
αλλά και οι σημαντικές καθυστερήσεις στην στήριξη της χώρας από αυτούς, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις που
προκαλούνται από τον κρατικό μηχανισμό, έχουν δημιουργήσει συνθήκες δύσκολες, που δεν μπορούν όμως να αποτελούν
δικαιολογία για κανέναν μας ως προς την αλλαγή της στάσης των αρχών και των πολιτών του τόπου.

Οι ακραίες φωνές που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν για μικροπολιτικούς λόγους, κάνοντάς συνειδητά ζημιά στην εικόνα
του τόπου μας, πρέπει να απομονωθούν και η Λέσβος να γίνει για μια ακόμα φορά, ο τόπος που αποδεικνύει στην πράξη,
την έννοια της φιλοξενίας, της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς», έγραψε καταρχήν ο κ. Πάλλης στην ανακοίνωσή του και
δήλωσε ότι στηρίζει τις προτάσεις του δημάρχου προς την ΚΕΔΕ.

 

«Δεν αντέχει η Λέσβος 5.000»

Παράλληλα υποστήριξε ότι η Λέσβος δεν μπορεί να διαχειριστεί 5.000 με 6.000 συνανθρώπους μας, καταλήγοντας πως
επιβάλλεται η αποσυμφόρηση της Μόριας. 

Σε σχέση δε με τη φημολογούμενη κατασκευή νέου κέντρου κράτησης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι δεν έχει αλλάξει
τίποτα σε σχέση με την πρωτοβουλία που πήρε και την άποψη που εκφράστηκε και διατυπώθηκε με το διάβημα
διαμαρτυρίας που επέδωσε στην Αυστριακή πρεσβεία τον Ιούνιο, με αφορμή τις απαράδεκτες δηλώσεις του Αυστριακού
ΥΠΕΞ και το οποίο συνυπέγραψαν όλοι οι βουλευτές των νησιών, διακομματικά, οι οποίες δηλώσεις πρότειναν να γίνει η
Λέσβος «νησί προσφύγων».
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