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Επειδή στο χθεσινό ΔΣ Λέσβου, ο Δήμαρχος δήλωσε ότι "εξαπατήθηκε" από τις ΜΚΟ, να θυμίσουμε ότι  εδώ και 11 μήνες
και όταν όλοι οι άλλοι σιωπούσαν, η δημοτική μας παράταξη είχε υποδείξει το πρόβλημα που τώρα "κατάλαβε" ο κος
Γαληνός.

Επειδή στο χθεσινό ΔΣ Λέσβου, ο Δήμαρχος δήλωσε ότι "εξαπατήθηκε" από τις ΜΚΟ, να θυμίσουμε ότι  εδώ και 11 μήνες και όταν όλοι οι άλλοι σιωπούσαν, η δημοτική

μας παράταξη είχε υποδείξει το πρόβλημα που τώρα "κατάλαβε" ο κος Γαληνός. 

Φοβάμαι οτι αυτός που εξαπατήθηκε ήταν ο Λεσβιακός λαός.

Θυμίζουμε το δελτίο τύπου μας απο 19/10/2015

Δήμαρχε, πήρες το λάθος δρόμο για το προσφυγικό. 

Την ίδια μέρα που στη Βουλή, για μια ακόμη φορά, ψηφίζονταν νόμοι εφαρμογής μιας μνημονιακής πολιτικής που θα
οδηγήσει σε περαιτέρω φτωχοποίηση το λαό, ο Δήμαρχος Λέσβου μαζί με αρμόδιους παράγοντες της κυβέρνησης και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκαινίαζε μια πολιτική διαχείρισης του προσφυγικού, δοκιμασμένη στο παρελθόν με νωπές ακόμα
τις συνέπειες της αποτυχίας της στον λεσβιακό λαό. 

Ρωτάμε τον Δήμαρχο Λέσβου:

- είναι υπέρ της πολιτικής "διαλογής" των βασανισμένων ψυχών από έναν μηχανισμό που θα ελέγχεται από ξένους
"ειδικούς", της πολιτικής των βίαιων επαναπροωθήσεων, δοκιμασμένη στο παρελθόν με πολλά ανθρώπινα θύματα;

- γιατί "ξέχασε" το αίτημα του ελεγχόμενου ανοίγματος του φράκτη του Έβρου;

- γιατί δεν διεκδίκησε το σύνολο ή μέρος των κονδυλίων της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση του προσφυγικού, για την
ενδυνάμωση των δημοτικών δομών κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης; 

- έχει υπογράψει συμβάσεις- μνημόνια οικονομικής χρηματοδότησης σε ΜΗΚΥΟ για τη λειτουργία κέντρων υποδοχής ή
συνδράμει κατα οποιονδήποτε τρόπο τη μεταφορά της ευθύνης αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης απο τις
δημοτικες δομές σε ΜΗΚΥΟ, ενώ την ίδια στιγμή αποτρεπει συλλογικότητες αλληλέγγυων απο το να επιτελούν την
ανθρωπιστική τους προσφορά;

- ελέγχει τη λειτουργία δομών των ΜΗΚΥΟ, ως προς τη διαφάνεια στις προσλήψεις και την αποτελεσματικότητα τους;

Σε τελική ανάλυση εχει αλλάξει η πολιτικη του στο θέμα, και από οδηγός μιας αντιμετώπισης που έγινε σύμβολο
αλληλεγγύης (και την οποια στηρίξαμε δημοσίως) τώρα μετατρέπεται σε εντολοδόχος των φορέων και εφαρμοστής της
δοκιμασμένης και αποτυχημένης πολιτικής της Ε.Ε.;

Κύριε Δήμαρχε, το θέμα της επιλογής του δρόμου αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης που έπληξε πρωτίστως το νησι
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Κύριε Δήμαρχε, το θέμα της επιλογής του δρόμου αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης που έπληξε πρωτίστως το νησι
μας, ειναι πολυ σημαντικό. Είτε θα αποδεχτούμε το νησί μας να γινει η ευρωπαϊκή αποθήκη βασανισμένων ψυχών, είτε θα
μπούμε οδηγοί μιας άλλης πολιτικής με ανθρωπισμό, δημοκρατική διαφάνεια, δημόσιο έλεγχο, αλληλεγγύη.

Σας καλώ να ακολουθήσουμε τον άλλο δρόμο, μαζί. 
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