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 «Θεατρινίστικη κωλοτούμπα»!

Καυστικός ο Στρατής Καραγεωργίου για τη «μεταστροφή» Γαληνού στο προσφυγικό

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 20|09|2016 14:06

Η «μεταστροφή» Γαληνού στο προσφυγικό, μπορεί να έγινε δεκτή με ικανοποίηση από την πλειοψηφία των παρισταμένων
στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ωστόσο δεν μπορούσε να μείνει ασχολίαστη από την
αντιπολίτευση. Με το δημοτικό σύμβουλο του «Αδέσμευτου Συνδυασμού» Στρατή Καραγεωργίου, να χαρακτηρίζει ως
«κωλοτούμπα» την αλλαγή στάσης του δημάρχου, αμφισβητώντας έντονα το αν πράγματι δεν γνώριζε για τους
σχεδιασμούς στη Λεμονού.

Η «μεταστροφή» Γαληνού στο προσφυγικό, μπορεί να έγινε δεκτή με ικανοποίηση από την πλειοψηφία των παρισταμένων
στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ωστόσο δεν μπορούσε να μείνει ασχολίαστη από την
αντιπολίτευση. Με το δημοτικό σύμβουλο του «Αδέσμευτου Συνδυασμού» Στρατή Καραγεωργίου, να χαρακτηρίζει ως
«κωλοτούμπα» την αλλαγή στάσης του δημάρχου, αμφισβητώντας έντονα το αν πράγματι δεν γνώριζε για τους
σχεδιασμούς στη Λεμονού.

«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 συγκυβέρνησης
δημιουργώντας  hot spot (βλέπε Καρά Τεπέ), συνεργαζόταν με τις ΜΚΟ (βλέπε ΔΕΔΑΠΑΛ), δεχόταν με αγκαλιές και
χαμόγελα τον κ.  Καμμένο στη Λέσβο», εξειδίκευσε με ανακοίνωσή του, που ακολούθησε της τοποθέτησής του στο
Δημοτικό Συμβούλιο, χαρακτηρίζοντας «θεατρινίστικη πολιτική κωλοτούμπα» τη σημερινή του στάση και «ως αποτέλεσμα
της κατακραυγής του κόσμου».

 

«Τα ψέματα της συγκυβέρνησης»

Ο κ. Καραγεωργίου στην «κωλοτούμπα» που «χρέωσε» τον κ. Γαληνό, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε μία σειρά από
«ψέματα» της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ειδικότερα του υπουργού Παναγιώτη Κουρουμπλή, ο οποίος πριν από
λίγους μήνες από το Επιμελητήριο Λέσβου είχε δηλώσει ότι το νησί «δεν αντέχει άλλους παράτυπους μετανάστες και θα
πρέπει να μεταφερθούν στην ηπειρωτική Ελλάδα». Αλλά και του Γιάννη Μουζάλα, που εγγράφως είχε υποσχεθεί στο
βουλευτή Λέσβου Χαράλαμπο Αθανασίου, την άμεση μεταφορά μεταναστών από τη Λέσβο.

Η τοποθέτηση του κ. Καραγεωργίου, έκλεισε πάντως με την ευχή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος, «να
προστατεύσει τον πρώην γραμματέα του κόμματός του, κ. Γαληνό και πραγματικά να μην δημιουργήσει μια νέα δομή
υποδοχής παράτυπων μεταναστών στη Λέσβο».
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