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Τετάρτη, 27/05/2015 | Πολιτική

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, έστειλε στην Αναπληρώτρια Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, κα. Τασία Χριστοδουλοπούλου, την
παρακάτω επιστολή.

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

 

Με την παρούσα θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με το θέμα της φιλοξενίας των παράνομα
εισερχόμενων στη χώρα προσφύγων και μεταναστών.

Όπως θα γνωρίζετε, αυτή την περίοδο, οι αφίξεις προσφύγων και παράνομα εισερχομένων
μεταναστών στο νησί της Λέσβου, έχουν τριπλασιαστεί. Οι άνθρωποι αυτοί κρατούνται αρχικά σε
χώρο εντός του λιμένα Μυτιλήνης και έπειτα μεταφέρονται στο κέντρο της Μόριας, έως ότου
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες καταγραφής ή αίτησης ασύλου. Έπειτα, αφήνονται ελεύθεροι να
πραγματοποιήσουν το ταξίδι τους προς την Αθήνα ή όπου επιθυμούν. Ουσιαστικά όμως παραμένουν
εγκλωβισμένοι στο νησί της Λέσβου, καθώς η δυνατότητα μετακίνησής μέσω των τακτικών
δρομολογίων, περιορίζεται σημαντικά λόγω της αυξημένης κίνησης τουριστών στο νησί. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα, μεγάλος αριθμός ατόμων, να συσσωρεύεται σε δρόμους και δημόσιους χώρους.   

                
ΛΕΣΒΟΣ News Πολιτική

(/articles/news-
Κοινωνία

(/articles/news-
Οικονομία

(/articles/news-
Αθλητικά

(/articles/news-
Πολιτισμός

(/articles/news-
Αστυνομικό Ρεπορτάζ

(/articles/news-
Εκπαίδευση
(/articles/news-

Εργασία
(/articles/news-Αγροτικά - Αλιεία

(/articles/news-
Περιβάλλον
(/articles/news-

Τουρισμός
(/articles/news-

Υγεία
(/articles/new

Ναυτιλιακά - Μεταφορές
(/articles/news-categories/naytiliaka-

Βιβλίο (/articles/news-

categories/lesviako-vivlio)

Μουσείο Σίγρι - Γεωπάρκο
(/articles/news-categories/moyseio-

Επιστολή Δημάρχου για τους μετανάστες: δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση

http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/epistoli-gia-ti-synaylia-tis-eleonoras-zoyganeli-sti-mytilini-na
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/triimero-panigyri-stoy-profiti-ilia-stin-agiaso
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos/egkatastasi-ypsilon-tahytiton-internet-stoys-toyristikoys
http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CEh-XrbttWZmqC9bibczOo-AL3a6QtEW-uuH-nwFkEAEg9vz8HmCtgoCAoAzIAQKpAkY5l1sW2oM-qAMByAPJBKoE6wFP0Du7o3AXFouTUahD6-fSUZQlbwdmJgsSIRpflxgdtSceLtTFeXTk-200J40xUFklbCX0aR53mpFS-FUBW9X0wjIujJsN_LFwG8Nx1kxZu1NfbyRCWId7aZmh1ouikW5idWDMiPBkEN-S6Hn1IfyBYPpvU-ui1N2TpijaytQHOs_4i18rFD_tB7NwRAIaVuKxGND-zBSeduyC4-xO7tXC5m3PH4-3rrHavny7v-VWDMD8YhWxqJ2z7LL8hEtaHRfkafSZeKjU4z3tSuwnBmZcdEV7qEA-YdtSJf76Wibq4KAT9iwmZwnOEhDjoAYCgAfmyeQ0qAemvhvYBwHSCAUIgAEQAbEJMgAZkKYhcVzYEwI&num=1&sig=AOD64_0XdfwCIRevCtyxMUq8X7N4R39xTg&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://tracker.marinsm.com/rd%3Fcid%3D6484iki26001%26mkwid%3Dcs3yQX9aQ%26pcrid%3D42872260550%26pkw%3D%26pmt%3D%26pdv%3Dc%26lp%3Dhttp://www.ctrip.com/adredirect.asp%253Fsrc%253Dggflrmk609%2526keyword%253Dinairline_RNS_DLC
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/oikonomia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/athlitika
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ekpaideysi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ergasia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/agrotika-alieia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/perivallon
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/naytiliaka-metafores
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/lesviako-vivlio
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/moyseio-sigri


18/7/2017 Επιστολή Δημάρχου για τους μετανάστες: δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/epistoli-dimarhoy-gia-toys-metanastes-den-mporoyme-na 2/3

Τους τελευταίους μήνες, οι αφίξεις μεταναστών και προσφύγων στη Λέσβο, έχουν υπερδιπλασιαστεί ξεπερνώντας τις δυνατότητες φιλοξενίας τόσο του
κέντρου της Μόριας όσο και άλλων δημοτικών χώρων, τους οποίους αναγκαζόμαστε να παραχωρήσουμε. Παρόλα αυτά, είναι κάτι παραπάνω από
σίγουρο ότι το επόμενο διάστημα, η κατάσταση δεν θα είναι διαχειρίσιμη. Για να κατανοήσετε το μέγεθος του προβλήματος, η Λέσβος καλείται να
διαχειριστεί κάθε βδομάδα πληθυσμό, που αντιστοιχεί σε ένα ολόκληρο χωριό. Μια διαχείριση που αναγκαζόμαστε εκ των πραγμάτων να κάνουμε,
χωρίς καμία οικονομική ή άλλη βοήθεια, τόσο για ανθρωπιστικούς λόγους όσο και για να διατηρήσουμε την αξιοπρεπή εικόνα του νησιού μας.  Μια
εικόνα που είναι ιδιαίτερα σημαντική εν όψει της φετινής τουριστικής περιόδου, την ίδια στιγμή που καταγγέλλεται από επιχειρηματίες μείωση της
τουριστικής κίνησης λόγω του συνεχώς ογκούμενου μεταναστευτικού ρεύματος.

Όπως καταλαβαίνετε η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και απαιτεί άμεσες ενέργειες που θα οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση. Τόσο ο Δήμος Λέσβου όσο
και η τοπική κοινωνία, αν και διαθέτουν όλη τη καλή θέληση, δεν διαθέτουν τα μέσα για να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Για το λόγο αυτό, θα
παρακαλούσα για τις δικές σας άμεσες ενέργειες, ώστε να αποκλιμακωθεί εν μέρει το πρόβλημα, το οποίο είναι εντονότατο στη Λέσβο. Παραμένω στη
διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση ή κοινή δράση.

 

 

Με εκτίμηση,

Δήμαρχος Λέσβου

                                                                                                                                                                                                       Σπύρος Γαληνός

  

 

 

    
374

Like

0 Comments Sort by 

Facebook Comments Plugin

Newest

Add a comment...

(/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-

voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

17/07/17 - 19:11
Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-
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Ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπέβαλε ο βουλευτής Στ. Τάσσος.

Η Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρει: «Οι μεγάλες υλικές ζημιές και ο θάνατος μιας 43χρονης γυναίκας που
προκάλεσε ο σεισμός στη Λέσβο, αναδεικνύουν τις...
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Ο χώρος της Υγείας δεν εξαιρείται από τη μνημονιακή επέλαση. Η υποβάθμιση του Δημόσιου συστήματος
υγείας συνεχίζεται. Η υποστελέχωση και η υποχρηματόδηση έχουν οδηγήσει πολλές δομές σε
συρρίκνωση.  Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με την πρόταση για τους νέους Οργανισμούς...
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Η δημοτική αρχή και το "διαζύγιο" με τη δημοκρατική ευαισθησία στις εξωτερικές της επαφές. Με
αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ (/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-

dimokratiki-eyaisthisia-stis)

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκέπτεται το νησί μας.

Η επίσκεψη ήταν κρυφό μυστικό αλλα καλα προετοιμασμένο απο τις αρχές του τόπου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη. 
Να θυμίσω οτι η κυβέρνηση του ευθύνεται για τον πόλεμο στη Συρία και τον τροπο διαχείρισης του
προσφυγικού (IRC...
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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