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Παρασκευή, 29/05/2015 | Πολιτική

Ο Δήμαρχος Λέσβου κ. Σπύρος Γαληνός απέστειλε την παρακάτω επιστολή προς τον  Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Πανούση Γιάννη, τον
Υπουργό Εσωτερικών κ.  Νικόλαο Βούτση, τον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Θοδωρή Δρίτσα και την Αναπληρώτρια Υπουργό
Μεταναστευτικής Πολιτικής  Κα Τασία Χριστοδουλοπούλου

 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με την προοπτική ναύλωσης πλοίου για την
μεταφορά παράνομα εισερχόμενων στη χώρα προσφύγων και μεταναστών από τη Λέσβο προς την
Αθήνα. Έπειτα από προφορική συνεννόηση με ναυτιλιακές εταιρείες, επιβεβαιώθηκε η δυνατότητα
μεταφοράς πάνω από 500 παράνομων μεταναστών και προσφύγων, ανά δρομολόγιο.

Όπως γνωρίζετε, λόγω του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού αφίξεων των παράνομων μεταναστών
και προσφύγων στο νησί της Λέσβου, η κατάσταση πλέον είναι μη διαχειρίσιμη και ιδιαίτερα κρίσιμη.
Για να κατανοήσετε το μέγεθος του προβλήματος αρκεί να σας αναφέρω πως καθημερινά
δημιουργείται πληθυσμιακά ένα νέο μεγάλο χωριό εξαιτίας του συνεχώς αυξανόμενου κύματος των
παράνομα εισερχομένων στη χώρα κατοίκων τρίτων χωρών. Παράλληλα, εγκυμονούνται κίνδυνοι
για την υγεία και την ασφάλεια τόσο των πολιτών του νησιού όσο και των ίδιων των μεταναστών

λόγω της έλλειψης οργανωμένων εγκαταστάσεων υγιεινής και της διαμονής πολλών εξ αυτών σε δημόσιους χώρους.

Όμως, η παραπάνω προοπτική, μεταφοράς αυξημένου αριθμού μεταναστών (500, 600, 700 ημερησίως)  προσκρούει στο γεγονός ότι η Αστυνομική
διεύθυνση Λέσβου δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτούς τους ρυθμούς διεκπεραίωσης.  Αυτή τη στιγμή, η αστυνομία έχει τη δυνατότητα, με
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υπεράνθρωπες προσπάθειες, να διεκπεραιώνει 200 άτομα ημερησίως. Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στους υψηλούς ρυθμούς
απελευθέρωσης, και φυσικά σε μια ναύλωση πλοίου για μαζική μεταφορά, χρειάζονται 2 (δυο) επιπλέον σταθμοί λήψης αποτυπωμάτων Euroduck,
καθώς και 20-30 άτομα επιπλέον προσωπικό. Επίσης ενίσχυση απαιτείται και στο σταθμό του Λιμενικού με ίσο αριθμό ατόμων.

Πιστεύουμε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η προμήθεια επιπλέον προσωπικού και σταθμών λήψης αποτυπωμάτων σε συνδυασμό με την μαζική
μεταφορά των μεταναστών – προσφύγων, θα μπορέσουν να ανακουφίσουν σημαντικά το έντονο πρόβλημα που υπάρχει στη Λέσβο.

Ευελπιστώντας στην άμεση ανταπόκριση του αιτήματος – έκκληση που απευθύνω παρακαλώ για τις ενέργειές σας.

 

 

Με εκτίμηση,

Δήμαρχος Λέσβου

 

 

Σπύρος Γαληνός
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Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-

categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

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...

(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-

gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

17/07/17 - 19:05
Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

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...

(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-

diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis)

14/07/17 - 19:16
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...

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

0

 

0

 

0

googleplus

0

 

New

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100018982389793
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis


18/7/2017 Προτάσεις Δημάρχου Λέσβου: Ναύλωση πλοίου για μεταφορά μεταναστών - Νέοι σταθμοί λήψης αποτυπωμάτων | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/protaseis-dimarhoy-lesvoy-naylosi-ploioy-gia-metafora-metanaston 3/3

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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