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Αποσυμφόρηση και… μόνο θα ζητήσουν οι φορείς της Λέσβου στο Μαξίμου

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 03|10|2016 13:30

Από χτες που το «Ε» αποκάλυψε την πρόσκληση του ιδίου του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα προς τους τοπικούς φορείς
της Λέσβου για σύσκεψη τη Δευτέρα στο Μαξίμου, για να συζητηθούν διά ζώσης όλα τα ζητήματα που αφορούν τη
διαχείριση του προσφυγικού, είχαμε καταγράψει την ικανοποίηση του δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαληνού για την εξέλιξη.

 
Από χτες που το «Ε» αποκάλυψε την πρόσκληση του ιδίου του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα προς τους τοπικούς φορείς
της Λέσβου για σύσκεψη τη Δευτέρα στο Μαξίμου, για να συζητηθούν διά ζώσης όλα τα ζητήματα που αφορούν τη
διαχείριση του προσφυγικού, είχαμε καταγράψει την ικανοποίηση του δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαληνού για την εξέλιξη.

Είχαμε σημειώσει ωστόσο και τους λόγους που θέλουν τόσο το δήμαρχο όσο και τους άλλους προσκεκλημένους φορείς να
είναι επιφυλακτικοί ως προς το τι θα ακούσουν από τον πρωθυπουργό. Ο δήμαρχος χτες έκανε ακόμα πιο σαφείς τους
στόχους της Λέσβου από αυτήν τη σύσκεψη, υποστηρίζοντας πως περιμένει μόνο λύσεις στη βάση της απόφασης του
δημοτικού συμβουλίου, δηλαδή αποσυμφόρηση άμεσα και καμία άλλη δομή. «Δεν πάμε σε μία ακόμη σύσκεψη, πάμε για
να ακούσουμε λύσεις», είχε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, χθες πληροφορίες ανέφεραν πως ο δήμαρχος, αναμένοντας και την επίσημη πρόσκληση του Μαξίμου για να
φιξαριστεί η επίσκεψη στην Αθήνα, επρόκειτο να παραστεί στη συνάντηση έχοντας στην ατζέντα του την πρόσφατη
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και μόνο.

Τονίζοντας πως για το οτιδήποτε διαφορετικό πέραν της αποσυμφόρησης ακούσει από τον πρωθυπουργό, θα συγκαλέσει
νέο έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, για να συναποφασίσουν οι φορείς, όπως είχε γίνει πριν από δύο εβδομάδες με την
περίπτωση της Λεμονού. Χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο… κινητοποιήσεων σε περίπτωση που αυτά που έχει να
ανακοινώσει η κυβέρνηση δεν θα είναι τα προσδοκώμενα.

 

«Αποφάσεις για απεγκλωβισμό και μόνο»

«Δεν θα είναι μια ακόμα σύσκεψη αυτή που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα», είπε στο ΑΠΕ ο δήμαρχος Λέσβου Σπύρος
Γαληνός. Και συνέχισε: «Περιμένω από κυβέρνηση και αντιπολίτευση προτάσεις στην κατεύθυνση του απεγκλωβισμού των
5,5 σχεδόν χιλιάδων ανθρώπων που βρίσκονται στο νησί σήμερα αλλά και της στήριξης των τοπικών κοινωνιών. Στη
σύσκεψη περιμένω όμως εκτός από προτάσεις να υπάρξουν και αποφάσεις στην ίδια πάντα κατεύθυνση».

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, πως οι τελευταίες επαφές Μαξίμου-Δήμου αφορούν τη δυνατότητα να μπορέσουν να
παραστούν κι άλλοι εκπρόσωποι της Λέσβου, όπως ο πρόεδρος της Παναγιούδας αλλά και στελέχη των αστυνομικών
αρχών.
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Τα Δηκτικά - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …

Γνώμη που έκανε αίσθηση - EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

Michael Grigoriou — Μηπως μιλαμε για Πειθαρχικο του τυπου "τατσι-μιτσι-
κοτσι" ;

Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.

Μεταμορφώθηκε η πλαζ Τσαμάκια! [VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

fuage — Ομως με 1€ εισιτηριο(οπως φημολογειται),ακουσον ακουσον ΚΑΙ
στους δημοτες Λεσβου,θα κανει ο κ.Δημαρχος …

ALSO ON EMPROSNET.GR | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΝΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

0 Comments EmprosNet.gr | Ειδήσεις απο τη Λέσβο - Νέα Μυτιλήνης Login1

 Share⤤ Ταξινόμηση με βάση τα καλύτερα

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS 

Name

Start the discussion…

?

Be the first to comment.

Subscribe✉ Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σαςAdd DisqusAddd Ιδιωτικότητα🔒

 Recommend

koyndourou-i-mi-
akyrosi-tou-
mouseiou)

 (/component/banners/click/40)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 14:37

«Flow» από τη Μαρία Γιαννίκου (/politismos/�ow-apo-ti-maria-giannikou)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 13:23

«Μπαμπά… μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή» (/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-
paraskevi)

(/politismos/�ow-apo-ti-maria-giannikou)

(/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi)



https://disqus.com/
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fstiles%2Fb3ad03cb-afd9-450c-b972-52e8cdd6c1f9%3AWrVKhpNqBICbwX-32exM1J6AuG4&imp=77vm031nd9kt1&prev_imp=77pnpe1bfunj4&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970760314&thread=5959808130&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5959808130
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fstiles%2Fb3ad03cb-afd9-450c-b972-52e8cdd6c1f9%3AWrVKhpNqBICbwX-32exM1J6AuG4&imp=77vm031nd9kt1&prev_imp=77pnpe1bfunj4&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970760314&thread=5959808130&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5959808130
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fgnomi-pou-ekane-aisthisi%3Ay4IM7GEza4vKg7NQ0M88m1QMTXg&imp=77vm031nd9kt1&prev_imp=77pnpe1bfunj4&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970760314&thread=5953727629&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5953727629
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fgnomi-pou-ekane-aisthisi%3Ay4IM7GEza4vKg7NQ0M88m1QMTXg&imp=77vm031nd9kt1&prev_imp=77pnpe1bfunj4&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970760314&thread=5953727629&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5953727629
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fagrotes%2Fanodos-tis-paragogis-sti-limno-ptosi-sti-lesvo%3ATljbcao4u4ITB5LoiCuJeX-JlHg&imp=77vm031nd9kt1&prev_imp=77pnpe1bfunj4&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970760314&thread=5988518688&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5988518688
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fagrotes%2Fanodos-tis-paragogis-sti-limno-ptosi-sti-lesvo%3ATljbcao4u4ITB5LoiCuJeX-JlHg&imp=77vm031nd9kt1&prev_imp=77pnpe1bfunj4&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970760314&thread=5988518688&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5988518688
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fdimos%2Fmetamorfothike-i-plaz-tsamakia-vid%3A4Ko3EvjAx78z6yNEEXHpH5_1RaY&imp=77vm031nd9kt1&prev_imp=77pnpe1bfunj4&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970760314&thread=5846562774&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5846562774
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fdimos%2Fmetamorfothike-i-plaz-tsamakia-vid%3A4Ko3EvjAx78z6yNEEXHpH5_1RaY&imp=77vm031nd9kt1&prev_imp=77pnpe1bfunj4&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970760314&thread=5846562774&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5846562774
https://disqus.com/home/forums/emprosnet/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=emprosnet&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
http://www.emprosnet.gr/kommata/timi-sti-mnimi-tou-koyndourou-i-mi-akyrosi-tou-mouseiou
http://www.emprosnet.gr/component/banners/click/40
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/flow-apo-ti-maria-giannikou
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi
http://www.emprosnet.gr/politismos/flow-apo-ti-maria-giannikou
http://www.emprosnet.gr/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion


17/7/2017 Πάνε στον Τσίπρα… αγριεμένοι! - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/kommata/87386-pane-ston-tsipra-agriemenoi 3/3

« (/index.php?
option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=435)

Δευ Τρί Τετ

     

3 (/article/date/2017/7/3)
4

(/article/date/2017/7/4)
5

(/article/date/2017/7/5)

10 (/article/date/2017/7/10)
11

(/article/date/2017/7/11)
12

(/article/date/2017/7/12)

17 (/article/date/2017/7/17) 18 19

24 25 26

31    

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 12:21

Με το «Πόλιον» (/politismos/me-to-polion)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
16|07|2017 19:26

Βιβλιοπαρουσίαση (/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ (/KOINONIA)

(/politismos/me-to-polion)

(/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

(/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πρωτοσέλιδο 15/7/2017 (/article/protoselido-15-7-2017)

(/article/protoselido-15-7-2017)

ΣΚΙΤΣΑ



http://www.emprosnet.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=435
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/3
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/4
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/5
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/10
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/11
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/12
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/17
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017

