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Τρίτη, 20/09/2016 | Πολιτική

Με επιστολή του προς το Δήμαρχο Λέσβου, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, διαψεύδει τα σενάρια που θέλουν το υπουργείο να
προωθεί τη δημιουργία νέου κέντρου φιλοξενίας προσφύγων στο νησί.

Στην κατηγορηματική διάψευση των φημών που θέλουν την κυβέρνηση να προωθεί τη δημιουργία νέου κέντρου φιλοξενίας προσφύγων στη Λέσβο,
προχώρησε ο Γιάννης Μουζάλας μέσω προσωπικής του επίσημης επιστολής προς τον δήμαρχο του νησιού Σπύρο Γαληνό, τον οποίο εγκαλεί
διακριτικά για τις αντιδράσεις του, δεδομένου ότι έχει προηγηθεί συνάντηση των δύο που συζήτησαν διεξοδικά τους τρόπους ελάφρυνσης του νησιού
από τις προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές. 

Σύμφωνα με την επιστολή, την οποία έχει στη διάθεσή του ο ΣΚΑΪ και φέρει ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου 2016, ο αναπληρωτής υπουργός
Μεταναστευτικής Πολιτικής, διαβεβαιώνει τον δήμαρχο Λέσβου ότι η δημιουργία νέου hot spot δεν περιλαμβάνεται σε καμία περίπτωση στα σχέδια του
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Υπουργείου και της κυβέρνησης με στόχο την αποσυμφόρηση της κατάστασης και την εκτόνωση
της έντασης. 

Στην επίμαχη επιστολή ο κος Μουζάλας υπενθυμίζει όσα συμφωνήθηκαν στη συνάντηση του ίδιου
με τον Δήμαρχο Λέσβου στις 14 Σεπτεμβρίου και αφορούσαν: 

-άμεση μεταφορά στην ενδοχώρα σημαντικού αριθμού προσφύγων που το αίτημα ασύλου τους
παραπέμφθηκε στην κανονική διαδικασία 

-λειτουργία ενδιάμεσου κέντρου κράτησης για ανθρώπους με παραβατική συμπεριφορά κατά τη
μεταφορά τους σε προαναχωρησιακά κέντρα της ενδοχώρας 

-ενίσχυση της ΕΛ.ΑΣ & των υγειονομικών υπηρεσιών 

-έγκριση αποζημιώσεων στους κατοίκους της Μόριας για τις ζημιές που έχουν υποστεί 

-περαιτέρω ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου με εξειδικευμένο προσωπικό. 

Επιπλέον, ο Γιάννης Μουζάλας υπογραμμίζει ότι η αποσυμφόρηση της Μυτιλήνης και των υπόλοιπων νησιών από τους πρόσφυγες αποτελεί κοινό
τόπο του υπουργείου και των τοπικών αρχών με στόχο τη διατήρηση της ηρεμίας και της συνοχής των νησιών. Όπως τονίζει, ωστόσο «η
αποσυμφόρηση αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί σε βάρος της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας η οποία επ’ ουδενί δεν τίθεται υπό
αμφισβήτηση. Η κυβέρνηση θα παλέψει από κοινού με την Ε.Ε. για την περαιτέρω ενίσχυση της συμφωνίας».

 

Διαβάστε όλη την επιστολή στο επισυναπτόμενο αρχείο

 

 

 

 

Η απάντηση του Σπύρου Γαληνού: 

Θέμα: Απάντηση στην υπ. αριθμ. Πρωτ. 4955 επιστολή με θέμα “Φημολογία περί δημιουργίας νέου κέντρου φιλοξενίας στη Λέσβου

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

 

 Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την άμεση απάντησή σας στην επιστολή μου αναφορικά με την πιθανότητα δημιουργίας νέου κέντρου φιλοξενίας
στη Λέσβο και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την διάψευσή σας ότι δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο.

Σε ότι αφορά τα μέτρα τα οποία παρουσιάστηκαν εκ μέρους σας και αφορούν την εκτόνωση της κατάστασης στη Λέσβο, θα ήθελα για ακόμα μια φορά
να τονίσω ότι αυτά θα πρέπει να παρουσιαστούν άμεσα σε διευρυμένη σύσκεψη και διαβούλευση με όλους τους τοπικούς φορείς του νησιού μας,
αναφέροντας αναλυτικά τον κυβερνητικό σχεδιασμό σε ότι αφορά τη Λέσβο. Η διαβούλευση και η συναπόφαση των ενεργειών που αφορούν ένα τόσο
σημαντικό ζήτημα είναι απαραίτητη ιδιαίτερα τη στιγμή που η τοπική κοινωνία πιέζεται ασφυκτικά κάτω από το βάρος της διαχείρισης.

Θέλω επίσης να τονίσω την αναγκαιότητα άμεσης λήψης των μέτρων εκτόνωσης που αναφέρετε στην επιστολή σας, επαναλαμβάνοντας για ακόμα
μια φορά την μη δυνατότητα δημιουργίας νέας δομής φιλοξενίας και τον περιορισμό του προσφυγικού πληθυσμού σε 3.000 άτομα, αριθμός που
μπορεί να φιλοξενηθεί από τα δύο υπάρχοντα κέντρα που λειτουργούν στο νησί.

Τέλος, η πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση της σύσκεψης ανήκει σε εσάς και στα συναρμόδια Υπουργεία για την διαχείριση της προσφυγικής
κρίσης και επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί άμεσα.

 

Με εκτίμηση,

Δήμαρχος Λέσβου

 

Σπύρος Γαληνός

 

 Το ερώτημα του Στράτου Γεωργούλα 

 

Ανοικτή επιστολή προς τον Δήμαρχο Λέσβου

 

Αξιότιμε κε Γαληνέ,

Σήμερα δημοσιοποιήθηκε η επιστολή που σας απέστειλε ο Αν. Υπουργός κος Μουζάλας, με ημερομηνία 16/9/2016. Σύμφωνα με αυτήν, σε συνάντηση
που είχατε στις 14/9, συμφωνήσατε στη δημιουργία ενός (νέου) ενδιάμεσου κέντρου κράτησης προσφύγων «με παραβατική συμπεριφορά» στη
Λέσβο.

Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε και επειδή δεν υπήρχε ανάλογη ενημέρωση στο χθεσινό ΔΣ, καταρχάς υπήρξε τέτοια συμφωνία; Αν ναι, μπορείτε να
μας ενημερώσετε για τα εξής:

          Ποια είναι η τοποθεσία που έχετε συμφωνήσει για αυτό το κέντρο;

          Από ποια πηγή χρημάτων θα γίνει η κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου;

          Ποιοι φορείς θα έχουν την ευθύνη του χώρου και ποιοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εκεί; Πως θα επιλεγούν αυτοί που θα το διαχειρίζονται;

          Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της δημιουργίας και λειτουργίας του και ποιος ο χαρακτήρας του (κλειστό ή ανοικτό);
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          Πως θα επιλέγεται ο προσφυγικός πληθυσμός που θα ενταχθεί σε αυτό το ενδιάμεσο κέντρο;
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Ignatis Hatzihristou · Office management at Rentboatlesvos
Δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης! 
Δηλαδή μας λέει ο κ. Μουζάλας, ότι από τις 14 Σεπτεμβρίου ο κ. Γαληνός και η δύο συνεργάτες του ήξεραν για το κέντρο αυτό, το οποίο
δεν θα ήταν hot spot αλλά θα το "βαφτίζανε" σε ενδιάμεσο σταθμό-κέντρο για ατίθασους πρόσφυγες. Στο Δημοτικό Συμβούλιο τις 17ης δεν
μας είπε τίποτε για αυτό! Ποιό είναι το μέλλον του νησιού μας τέλος πάντων!

Like · Reply · 2 · Sep 20, 2016 1:49am
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(/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-

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

269

 

1

 

1

googleplus

0

 

271

 

http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/article_file_attachments/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%20%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%20%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD.pdf
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?api_key&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FXBwzv5Yrm_1.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df12aa8f999cbc8%26domain%3Dwww.lesvosnews.net%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lesvosnews.net%252Ff2321a3b1c3f1e4%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.lesvosnews.net%2Farticles%2Fnews-categories%2Fpolitiki%2Fepistoli-moyzala-sto-galino-katigorimatiki-diapseysi-gia-ti&locale=en_US&numposts=20&sdk=joey&skin=light&width=930
https://www.facebook.com/ignatisedu.futurekidsmolyvos
https://www.facebook.com/ignatisedu.futurekidsmolyvos
https://www.facebook.com/pages/Office-management/109780595708408
https://www.facebook.com/rentboatlesvos/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/epistoli-moyzala-sto-galino-katigorimatiki-diapseysi-gia-ti?fb_comment_id=1326043667406007_1326267717383602
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
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C_ljtDb1tWYLtMofKxgKTu4G4CtjlnbVKuv2ch8oFrgIQASD2_PweYK2CgICgDKABpNHRyQPIAQKpAvZDl2iLVbM-qAMByAPJBKoE_AFP0MQANWC-L23bDVj-Jau_VOPRD0am3LG-XS5Swzl-ohm6IN1m9t5HeT1yawZd90z3vLbdx-5_5XvNr1ZUlMqprfSjspkzz3D6roZBgB0vSR0YOoLPSqnzjS_-XR7hgGgs0NE3VEa6nqikuCGrZ6X9Dgfm25joCmPiPPn3ibLWZG3s7NYhBXYduuv0xVwBBro7eww7XaZccHS326AIjP6ar_7dPCf3G1K5eNG0W1J0D01gMHI05NfbOR2vxUZvJqnQoPZ_5RNXKmr8ZcuuK00B0ofiPSGuT8bWhFqkJ_yOzFrKAmQyhpAFHlzMFicldcQU3aEmNw40y9kS0L-QBgGgBgKAB8SurjaIBwGQBwKoB6a-G9gHAdIIBAgAEAKxCb0vwXIxliRi2BMC&num=1&cid=CAMSeQClSFh3V0I7LUbb_wKdO4ZJv9YY3ZwxllZrfDJbP_lZktH9eUOwG3bCvPQCYfehqsFs7qMcPSoD8SOgJT5tpXUiudldbaaiMxamMhcvsnB78SE6haUZ5dG6fe8wOcNISieMgpDxzYXfT0HNBmtSvOMwo7-MUakgBHA&sig=AOD64_3jT69Ji1kX3QuCzz5BQ0tYkLpcvw&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.theworkshopshoes.com/el/product-category/gunaikeia/upodimata/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Ch9WtDb1tWcyNNuWPxgLwzISYDdjlnbVKuv2ch8oFrgIQASD2_PweYK2CgICgDKABpNHRyQPIAQKpAp63a8HTV7M-qAMByAPJBKoE-QFP0LTyAU6j8yfjcTEzKb-4jRTAC2BtbLbqbzEcCwqKqCKCkC4WlmB9qiozpJ8RnFYN1pWUbDyA93EBB5PM_SINqkPwFyFK0DMBsHjGCqF35PtfdlCKyaZ8fsyJhgFO_yQMw13fjwZMtotTQ_JKFvJ6Fk8UDtcwFTbBNdofBJMQZZIFU2iscEs1-sOSivX859378pw9-aHPtvdOMG0YV0Cpf9nBjsqjUF7iezBAEyPqckgiy8qQmsZ8batolDahhZlZPwE_-3cq5OzOzIZTz9EemD3q7E8h0YO2aGtHus_kvkvMmd0kx5qTCJeTMWuXUdbE_rMD1wP3UheQBgGgBgKAB8SurjaIBwGQBwKoB6a-G9gHAdIIBAgAEAKxCb0vwXIxliRi2BMC&num=1&cid=CAMSeQClSFh3g-_fTkqVim_v78w_MCeXSWf2w3CtyZviG0PLomil7ezwMQ9ByfzaiHQrCACOQe_4u2Bxmijo2xXFfcCqZupgBuKDlqQlLzMXHO4w6vCZZdFuobqZ6Ek_BbNcHHbMQyG6PiALOxzdwEalnPwLdwcFx7UmVpc&sig=AOD64_0lbm2J5dmw-F3aEXsQp-ds5NEwoA&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.theworkshopshoes.com/el/product-category/gunaikeia/upodimata/


Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

(/articles/news-categories/toyrismos/stin-ygeia-tis-lesvoy-sto-el-venizelos)

http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos/stin-ygeia-tis-lesvoy-sto-el-venizelos

