
6/7/2018 «Να γίνει η 11η Νοεμβρίου, ημέρα αντίστασης για το μεταναστευτικό»

http://www.politischios.gr/aytodioikisi/na-ginei-i-11i-noembrioy-imera-antistasis-gia-metanasteytiko 1/4

MENU  / Έντυπη έκδοση  / Eίσοδος

Αυτοδιοίκηση  8/11/17 16:22  τελ. ενημ.: 9/11/17 11:19

«Να γίνει η 11η Νοεμβρίου, ημέρα αντίστασης για το
μεταναστευτικό»



Παντελής Φύκαρης

21
Κοινοποιήσεις

http://www.politischios.gr/press
http://www.politischios.gr/login
http://www.politischios.gr/
http://www.politischios.gr/aytodioikisi
https://www.facebook.com/rodkok.gr
http://www.politischios.gr/authors/130/panteles-phukares
http://www.politischios.gr/authors/130/panteles-phukares
https://www.facebook.com/skytalechios/


6/7/2018 «Να γίνει η 11η Νοεμβρίου, ημέρα αντίστασης για το μεταναστευτικό»

http://www.politischios.gr/aytodioikisi/na-ginei-i-11i-noembrioy-imera-antistasis-gia-metanasteytiko 2/4

Να ακολουθήσει η Χίος το παράδειγμα της Μυτιλήνης που
μετέτρεψε την 8  Νοεμβρίου (ημέρα που τιμούνται τα ελευθέρια
της Λέσβου), πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δημοτικός
Σύμβουλος της αντιπολίτευσης Στέλιος Καμπούρης, κάνοντας
λόγο για λαίλαπα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.

Ο ίδιος καυτηρίασε τη στάση του Μανώλη Βουρνού να μην
ενημερώσει παρατάξεις και συμβούλιο τόσο για τις επαφές του με
τους Γενικούς Γραμματείς του Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής
όσο και για την παρουσία του στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας
Τάξης της Βουλής.

«Θα περίμενα να υπάρχει ομόνοια και να διδαχθείτε από τα λάθη
του παρελθόντος. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως. Είστε διατεθειμένος
να πάμε σε μία διαδικασία αντίδρασης για το μεταναστευτικό
ενόψει της 11  Νοεμβρίου, όπως έκαναν οι γείτονές μας στη
Μυτιλήνη;», διερωτήθηκε ο ίδιος.

Άμεση υπήρξε η απάντηση στον Δήμαρχο Μανώλη Βουρνού που
αντέτεινε ως ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
χωρίς καμία προετοιμασία δεν θα έχει κανένα απολύτως
αποτέλεσμα. «Σε ότι αφορά στην 11  Νοεμβρίου είμαι κάθετα
αντίθετος. Δεν μπορεί να συγχέουμε την τοπική εορτή με ένα
πρόβλημα που ναι μεν είναι σοβαρό αλλά θα το καταπολεμήσουμε
σε άλλο επίπεδο», είπε ο Δήμαρχος. 
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1 σχόλιο Ταξινόμηση κατά: 

Σαράντος Πιτσιλαδής
Mετά από δ'ύο χρόνια ταλαιπωρίας των Χιωτών, των προσφύγων
και των λαθρομεταναστών ποιο είναι το άλλο επίπεδο και γιατί δεν
καταπολεμήθηκε σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που έχουν όλοι;

Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 · 34 εβδομάδες

Πρόσθετο σχολίων στο Facebook

Παλιότερα

Προσθέστε ένα σχόλιο... 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100020168316797
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020168316797
http://www.politischios.gr/aytodioikisi/na-ginei-i-11i-noembrioy-imera-antistasis-gia-metanasteytiko?fb_comment_id=1588089157918013_1588342241226038
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018982389793

