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 Τα ψέματα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και του

Δημάρχου
Δήλωση Στρατή Καραγεωργίου, Δημοτικού Συμβούλου και προέδρου της ΝΟΔΕ Λέσβου της Ν.Δ.
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Πριν λίγες ημέρες  στο νησί μας ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.  Κουρουμπλής, μέσα στην
αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λέσβου, δήλωνε στους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ότι το νησί μας
δεν αντέχει άλλους παράτυπους μετανάστες και θα πρέπει να μεταφερθούν στην ηπειρωτική Ελλάδα. Μάλιστα για να
εισπράξει και τα χειροκροτήματα του Δημάρχου κ. Γαληνού μας έλεγε ότι θα προτείνει να εγκατασταθούν μετανάστες  και
στην ιδιαίτερη  πατρίδα του.
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δεν αντέχει άλλους παράτυπους μετανάστες και θα πρέπει να μεταφερθούν στην ηπειρωτική Ελλάδα. Μάλιστα για να
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Επίσης πριν από λίγες ημέρες ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για την Μεταναστευτική Πολιτική κ.
Μουζάλας εγγράφως  υποσχόταν στο Βουλευτή Λέσβου της Ν.Δ. κύριο Αθανασίου,  την άμεση μεταφορά των παράτυπων
μεταναστών από τη Λέσβο. 

Σήμερα δυστυχώς έγινε φανερό ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έλεγε ψέματα στους Πολίτες της Λέσβου. Την ίδια
στιγμή που υποσχόταν την αποσυμφόρηση του νησιού από τους μετανάστες, σχεδίαζε τη δημιουργία νέου hot spot σε
στρατόπεδο στη θέση «Λεμονού» της Λέσβου.

Μέσα σε αυτό το ψέμα και ο Δήμαρχος Λέσβου κ.  Γαληνός.

Ο Δήμαρχος, σε συνεργασία με τους πολιτικούς του προϊσταμένους (βλέπε ΑΝΕΛ), εξυπηρετούσε και συνεχίζει να
εξυπηρετεί τα σχέδια της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, για μετατροπή της Λέσβου σε κέντρο του μεταναστευτικού
προβλήματος που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Έτσι, ενώ οι Δήμαρχοι των άλλων νησιών αντιδρούσαν, ο Δήμαρχος Λέσβου εξυπηρετούσε τα σχέδια της συγκυβέρνηση
δημιουργώντας  hot spot (βλέπε Καρά Τεπέ), συνεργαζόταν με τις ΜΚΟ (βλέπε ΔΕΔΑΠΑΛ), δεχόταν με αγκαλιές και
χαμόγελα τον κ.  Καμμένο στη Λέσβο.

Σήμερα, ο Δήμαρχος Λέσβου κ. Γαληνός με μια θεατρινίστικη πολιτική «κολοτούμπα»,  αποτέλεσμα της κατακραυγής του
κόσμου, θέλει να πιστέψουμε ότι δεν γνώριζε για τη δημιουργία του hot spot στη θέση «Λεμονού». Θέλει επίσης να
πιστέψουμε ότι ο Υπουργός κ. Κουρουμπλής  και ο πολιτικός του προϊστάμενος Υπουργός κ. Καμμένος δεν τον
ενημέρωσαν, όταν τα σχέδια για το hot spot στη θέση «Λεμονού» είναι γνωστό ότι κυκλοφορούσαν στη Λέσβο εδώ και ένα
μήνα τουλάχιστον,  αλλά ο Δήμαρχος του νησιού προσποιείται ότι τώρα το μαθαίνει!!! Άλλο ένα ψέμα των στελεχών της
συγκυβέρνησης  ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

Ανεξάρτητα όμως από τα παραπάνω, ελπίζω ο κ. Καμμένος να προστατεύσει τον πρώην γραμματέα του κόμματός του, κ.
Γαληνό και πραγματικά να μην δημιουργήσει μια νέα δομή υποδοχής παράτυπων μεταναστών στη Λέσβο.

Το νησί μας αρκετά πρόσφερε στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Είμαστε ένα παραμεθόριο νησί, που λόγοι εθνικού
συμφέροντος επιβάλουν να απομακρυνθούν άμεσα  οι μετανάστες από αυτό.      

(/perifereia/entaxthike-(/perifereia/adraneia-(/perifereia/dyo-(/perifereia/synantisi-(/dimos/apotheosi-

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ



http://www.emprosnet.gr/
https://www.facebook.com/emprosnet/
https://twitter.com/emprosnet
https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-D_ID-ILOI15QOVg
http://www.emprosnet.gr/politiki
http://www.emprosnet.gr/article/author/553-nman
http://www.emprosnet.gr/article/author/553-nman
http://www.emprosnet.gr/perifereia/entaxthike-to-apoxeteftiko-tis-agiasou
http://www.emprosnet.gr/perifereia/adraneia-ston-tomea-tis-katartisis
http://www.emprosnet.gr/perifereia/dyo-diaforetikoi-kosmoi-sto-perifereiako-symvoylio
http://www.emprosnet.gr/perifereia/synantisi-kalogirou-me-paiat
http://www.emprosnet.gr/dimos/apotheosi-tis-lesvou-apo-ton-presvi-ton-ipa


17/7/2017 Τα ψέματα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και του Δημάρχου - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/politiki/86997-ta-psemata-tis-sygkyvernisis-syriza-anel-kai-toy-dimarhoy 2/3

Αναβολή μέχρι νεοτέρας - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …

Ρεσιτάλ για δύο βιολιά στη Δημοτική Πινακοθήκη! - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — It was a wonderful music event. Thank
you for your support.

«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …

Άμμος από μέσα προς τα έξω για την παραλία της Ερεσού -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Η διάβρωση οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση και το βιασμό της
φύσης από τον άνθρωπο.

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

to-
apoxeteftiko-
tis-agiasou)
Εντάχθηκε το

αποχετευτικό της
Αγιάσου

(/perifereia/entaxthike-
to-apoxeteftiko-tis-

agiasou)

ston-tomea-
tis-katartisis)

«Αδράνεια στον
τομέα της
κατάρτισης»

(/perifereia/adraneia-
ston-tomea-tis-

katartisis)

diaforetikoi-
kosmoi-sto-
perifereiako-
symvoylio)
Δύο διαφορετικοί

«κόσμοι» στο
Περιφερειακό
Συμβούλιο

(/perifereia/dyo-
diaforetikoi-kosmoi-

sto-perifereiako-
symvoylio)

kalogirou-me-
paiat)
Συνάντηση

Καλογήρου με Πάιατ
(/perifereia/synantisi-
kalogirou-me-paiat)

tis-lesvou-apo-
ton-presvi-ton-

ipa)
Αποθέωση της
Λέσβου από τον
πρέσβη των ΗΠΑ!

(/dimos/apotheosi-tis-
lesvou-apo-ton-
presvi-ton-ipa)

 (/component/banners/click/40)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

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

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

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



https://disqus.com/
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fanavoli-mexri-neoteras%3Al3JZ3ykVoaFsXL6V0ySLYij_6yg&imp=76t30u3hfj4jj&prev_imp=76t32o2ep47q0&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970664752&thread=5910195798&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5910195798
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fanavoli-mexri-neoteras%3Al3JZ3ykVoaFsXL6V0ySLYij_6yg&imp=76t30u3hfj4jj&prev_imp=76t32o2ep47q0&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970664752&thread=5910195798&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5910195798
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpolitismos%2Fresital-gia-dyo-violia-sti-dimotiki-pinakothiki%3Akw4-P6pvIlugeQZgcSgj38fF8AU&imp=76t30u3hfj4jj&prev_imp=76t32o2ep47q0&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970664752&thread=5948169170&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5948169170
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpolitismos%2Fresital-gia-dyo-violia-sti-dimotiki-pinakothiki%3Akw4-P6pvIlugeQZgcSgj38fF8AU&imp=76t30u3hfj4jj&prev_imp=76t32o2ep47q0&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970664752&thread=5948169170&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5948169170
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fdimos%2Fnyxterini-pezodromisi-sta-ladadika%3At8ou_yzDv1vDYhYOBlAdknRip4g&imp=76t30u3hfj4jj&prev_imp=76t32o2ep47q0&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970664752&thread=5872516716&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5872516716
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fdimos%2Fnyxterini-pezodromisi-sta-ladadika%3At8ou_yzDv1vDYhYOBlAdknRip4g&imp=76t30u3hfj4jj&prev_imp=76t32o2ep47q0&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970664752&thread=5872516716&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5872516716
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fdimos%2Fammos-apo-mesa-pros-ta-ekso-gia-tin-paralia-tis-eresoy%3AqwenWeQeyh-eRkWm6CET4lpmq9U&imp=76t30u3hfj4jj&prev_imp=76t32o2ep47q0&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970664752&thread=5988295319&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5988295319
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fdimos%2Fammos-apo-mesa-pros-ta-ekso-gia-tin-paralia-tis-eresoy%3AqwenWeQeyh-eRkWm6CET4lpmq9U&imp=76t30u3hfj4jj&prev_imp=76t32o2ep47q0&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970664752&thread=5988295319&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5988295319
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/perifereia/entaxthike-to-apoxeteftiko-tis-agiasou
http://www.emprosnet.gr/perifereia/entaxthike-to-apoxeteftiko-tis-agiasou
http://www.emprosnet.gr/perifereia/adraneia-ston-tomea-tis-katartisis
http://www.emprosnet.gr/perifereia/adraneia-ston-tomea-tis-katartisis
http://www.emprosnet.gr/perifereia/dyo-diaforetikoi-kosmoi-sto-perifereiako-symvoylio
http://www.emprosnet.gr/perifereia/dyo-diaforetikoi-kosmoi-sto-perifereiako-symvoylio
http://www.emprosnet.gr/perifereia/synantisi-kalogirou-me-paiat
http://www.emprosnet.gr/perifereia/synantisi-kalogirou-me-paiat
http://www.emprosnet.gr/dimos/apotheosi-tis-lesvou-apo-ton-presvi-ton-ipa
http://www.emprosnet.gr/dimos/apotheosi-tis-lesvou-apo-ton-presvi-ton-ipa
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/flow-apo-ti-maria-giannikou
http://www.emprosnet.gr/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi


17/7/2017 Τα ψέματα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και του Δημάρχου - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/politiki/86997-ta-psemata-tis-sygkyvernisis-syriza-anel-kai-toy-dimarhoy 3/3

« (/index.php?
option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1309)

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 13:23

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

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/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi)

(/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=1309
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/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi
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/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi
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

