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 Η Ν.Δ. κρατά… αποστάσεις από τους τραμπουκισμούς

Το δημοτικό συμβούλιο καταδίκασε τους προπηλακισμούς και το φασισμό και ο Γαληνός τηλεφωνά
στον Κ. Μητσοτάκη, γιατί…
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Το δημοτικό συμβούλιο συνεδρίασε προχθές, με τα γεγονότα στη Μόρια να διαδραματίζονται παράλληλα και να εντείνουν
τον έτσι κι αλλιώς μεγάλο προβληματισμό που προϋπήρχε από την παρείσφρηση ακροδεξιών στοιχείων και μελών της
Χρυσής Αυγής στις κινητοποιήσεις των κατοίκων της Μόριας. Πριν από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο αποκορύφωμα
της επεισοδιακής Δευτέρας 19/9 στο κέντρο της Μόριας, το δημοτικό συμβούλιο φρόντισε να καταδικάσει τους
προπηλακισμούς φοιτητών στις κινητοποιήσεις, μετά από εισήγηση της δημοτικής αρχής αλλά και της παράταξης του
«Άλλου Δρόμου».

Τελικώς, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το κείμενο της πρότασης της δημοτικής αρχής και όχι της παράταξης του Στράτου
Γεωργούλα, χωρίς τη συμμετοχή στην ψηφοφορία του Στρατή Καραγεωργίου του «Αδέσμευτου Συνδυασμού» και
προέδρου φυσικά της ΝΟΔΕ Λέσβου της Ν.Δ., του Στρατή Κυρατζή και του Θεόδωρου Καραγιάννη και με τη λευκή ψήφο
των Δημήτρη Ακριώτη και Παναγιώτη Αλβανόπουλου. Ο δήμαρχος κατήγγειλε στη συνέχεια στο ράδιο «Παραπολιτικά» 4-5
στελέχη της Ν.Δ. που «συναγελάζονται με εκπροσώπους της Χ.Α.», προαναγγέλλοντας και επικοινωνία του σχετικά με τον
πρόεδρο της Ν.Δ. Κυριάκο Μητσοτάκη!

Το τελικό κείμενο του ψηφίσματος ήταν το εξής: «Το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου καταδικάζει τα έκτροπα που έλαβαν
χώρα χθες και σήμερα, με αφορμή “τάχα”… το προσφυγικό και τη δίκαιη διαμαρτυρία των κατοίκων της Μόριας,
υποδαυλιζόμενα από συγκεκριμένους κομματικούς κύκλους και ανθρώπους με στόχο μικροκομματικά και προσωπικά
συμφέροντα. Η Λέσβος ήταν και θα είναι τόπος ανθρωπιάς και δημοκρατίας, όπου δεν έχει τόπο ο φασισμός».

 

«4-5 στελέχη της Ν.Δ. εμφορούμενα μίσος»

Εντωμεταξύ, το ότι ακροδεξιοί κύκλοι «χώνονται» στις κινητοποιήσεις των κατοίκων και εκμεταλλεύονται την έκρυθμη
κατάσταση που επικρατεί τόσο εντός της κοινωνίας της Λέσβου όσο και στο hot spot της Μόριας επιβεβαιώθηκε και από
το δήμαρχο Λέσβου Σπύρο Γαληνό, ο οποίος μιλώντας στα «Παραπολιτικά» κατήγγειλε ουσιαστικά και τη συμμετοχή 4-5
στελεχών της Ν.Δ. στις κινητοποιήσεις. Ο δήμαρχος μάλιστα προανήγγειλε επικοινωνία του με τον πρόεδρο της Ν.Δ.
Κυριάκο Μητσοτάκη για το γεγονός πως κομματικά στελέχη του «συναγελάζονται με εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής».

«Χθες κάηκε το hot spot της Μόριας, υπάρχουν κινητοποιήσεις οι οποίες καθοδηγούνται από συγκεκριμένους ακροδεξιούς
κύκλους, στους οποίους συμπαρίστανται και κάποιοι άλλοι κομματικοί παράγοντες κομμάτων, οι οποίοι βρήκαν την
ευκαιρία για να αυξήσουν τις δυνάμεις των κομμάτων τους. Όλο αυτό είναι ένα επικίνδυνο κλίμα, το οποίο απειλεί να

δημιουργήσει έκρηξη», είπε αρχικά στα «Παραπολιτικά FM» ο δήμαρχος και συνέχισε φωτογραφίζοντας προφανώς και τον
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δημιουργήσει έκρηξη», είπε αρχικά στα «Παραπολιτικά FM» ο δήμαρχος και συνέχισε φωτογραφίζοντας προφανώς και τον
Αλέξανδρο Κουτσαντώνη, τον πρώην πρόεδρο της ΝΟΔΕ, ο οποίος το τελευταίο διάστημα απευθύνει «πατριωτικά»
καλέσματα μέσω του facebook.

«Θα ενημερώσω τον πρόεδρο της Ν.Δ. για τα στελέχη του κόμματός του τα οποία πραγματικά δεν ακούν τις εντολές του
κόμματος, οι οποίες είναι υπεύθυνες και σοβαρές. Αυτά τα κομματικά στελέχη, δυστυχώς, συναγελάζονται μαζί με
εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής και προκαλούν τα επεισόδια... Είναι 4-5 στελέχη, τα οποία εμφορούμενα από προσωπικό
μίσος και ιδιωτικά συμφέροντα, ίσως θέλουν κάποιο δρόμο να ακολουθήσουν πολιτικό, δεν ξέρω αν θα θέλουν να τους
ακολουθήσουν μέσα στη Ν.Δ., διότι δεν είναι η θέση της Ν.Δ. αυτή… Διαχωρίζω απόλυτα τη Ν.Δ., διότι η ηγεσία της
τοποθετήθηκε ευθαρσώς και απόλυτα κατά τρόπο που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Αυτά τα στελέχη πρέπει να
διαγραφούν από τις τάξεις της Ν.Δ. ακριβώς για να δοθεί το μήνυμα και να σταματήσει όλο αυτό».
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