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Τρίτη, 06/09/2016 | Πολιτική

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, έστειλε στον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννη Μουζάλα, την παρακάτω εξαιρετικά
επείγουσα επιστολή, με την οποία ζητά εκ νέου την άμεση αποσυμφόρηση της Λέσβου και τη μεταφορά μεγάλου αριθμού μεταναστών και προσφύγων
σε δομές στην ηπειρωτική Ελλάδα.
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Σ.Γαληνός προς Γ.Μουζάλα: Άκρως επικίνδυνες συνθήκες για το μεταναστευτικό στη Λέσβο

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://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cnj31e7ttWeGiI9jZxgLg-LjQC_26rLpJkdvH3L8FwI23ARABIPb8_B5grYKAgKAMoAGjjo_IA8gBAqkCnrdrwdNXsz6oAwHIA8kEqgT3AU_QADciZoS45ABF8zMVkIzjoqf9HI88O7V-lhB7jaNSLtu1DTp8ayr2bLoCxvemb5HDw36wMEmiJERTZ5MF-k2j1XakHDdQL8P7KSE2PHWYUT-9kN7MgvWNM56vmavXSTnUn7u76qW1fYmIF2oE6zojsJxPEY8Rc2uz9xjwjmh7B3b6rMCCe9jwxd3-yBZ7-AgnB5V-JzNlXsTysUNIdGIyelVzsfUp1nZxL5Sbk2kRqt5scN7n-Igch98xX65nT4hZxYzoTRuWe5FvaySlczqlkBCwGiSPnrx2qNdtaY9bQe_3Irl2CLsJBrMtaXcWpJWexlKjkYqQBgGgBgKAB8Xx8DeIBwGQBwKoB6a-G9gHAdIIBAgAEAKxCRGGFSwjEL_k2BMC&num=1&cid=CAMSeQClSFh3DGLca-XanAI9MVHrBM-dxI1O3ckpyYPnbcQFgm7DC1hPK7T1lVseKxlrHjMCALaJWwZqBPRYSKY17XSRYiaMDYKa-FQ5uAnNeAHimaZCa0JSLyqLUlTYkOoNja6ChJrTC45WA27CQQaLO4JapLucd8IQnhQ&sig=AOD64_0vLdhMorWpiXWSaGQJh3cisRRdpA&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.centofashion.com/shop/foremata/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C5imBe7ttWbqBJZrcxgL8-LfwCv26rLpJkdvH3L8FwI23ARABIPb8_B5grYKAgKAMoAGjjo_IA8gBAqkC08aWIfhYsz6oAwHIA8kEqgT3AU_QA-cqh0mDVVARBKU8Euo873VVW2Ys9o9OsQdOB3C1ki30FMH2AEuWtswNgU_W1J4zlgB9xCwLjvgpSlNthOqBSnRYyJGON7_pcojrBwDGfJTjqG4Gono_YtNU9lGmihZECKc9qPYl51Bca6RGWxgpR5fYHAaQh5UoJMmA2V1g2_nzhkJ9oAb40uIyR3EadfNI3iccVfmhs5yPzOfffNvsPFfCn0wLxl2c95Eu4LvGkJKlYlVigBH509xy9UzFtHh67IRkWsU6MUM5cWQ2hYXuemK1L6RfdiffjDcaMymIzX10NfNZ_i5oxWAQ3Z35HnKIkxadIFWQBgGgBgKAB8Xx8DeIBwGQBwKoB6a-G9gHAdIIBAgAEAKxCRGGFSwjEL_k2BMC&num=1&cid=CAMSeQClSFh3aiUi4bh6ig6m65nxRfUa2Ncb3m2_uHpJW5ST-yS1hEIao-b67eEbKi-xuP71bUGCEpQL7SZe69attVxuAD3dXI4vcNyaMLq59Ip80jW-BuafCK9fdxxC6LNTXCcMYfLkIkiDu-1ZAaipVLji4WvcUYVLfs8&sig=AOD64_2cKdvDbmz1dd9r7PlKBJ8OWfUJCw&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.centofashion.com/shop/foremata/
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


Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

 

Με την παρούσα επανέρχομαι ξανά στο ζήτημα των επικίνδυνων συνθηκών που διαμορφώνονται 
στη Λέσβο από τον συνεχώς αυξανόμενο προσφυγικό πληθυσμό.

Για άλλη μια φορά, γίναμε μάρτυρες εκτεταμένων επεισοδίων στο εσωτερικό του Κέντρου Πρώτης
Υποδοχής της Μόριας με δεκάδες τραυματίες και εικόνες που αναπαρήχθησαν από πολλά Μέσα
Ενημέρωσης και οι οποίες είναι άδικες σε σχέση με το βάρος που έχουμε σηκώσει όλο αυτό το
διάστημα. Παράλληλα, δημιουργούν αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Φυσικά, όλα αυτά είναι
επακόλουθο του συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού προσφύγων και μεταναστών που διαμένει στη
Λέσβο ενώ οι δομές που διαθέτουμε λειτουργούν εδώ και πολλές ημέρες πέρα από το όριο των
δυνατοτήτων τους.

Για το λόγο αυτό αναγκάζομαι να επανέλθω στο προηγούμενο αίτημά μου (Σχετικό)  για την άμεση
αποσυμφόρηση της Λέσβου και την μεταφορά ενός μεγάλου αριθμού μεταναστών και προσφύγων σε

δομές στην ηπειρωτική Ελλάδα. Δομές οι οποίες διαθέτουν κενές θέσεις φιλοξενίας και δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση να παραμένουν
καθηλωμένοι στη Λέσβο 5.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Η Λέσβος έχει συγκεκριμένες δυνατότητες φιλοξενίας και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να
τις ξεπεράσει.

Για το λόγο αυτό και για τους ιδιαίτερα σημαντικούς λόγους της διατήρησης της κοινωνικής συνοχής και ασφάλειας σας απευθύνω έκκληση για λήψη
άμεσων μέτρων στην κατεύθυνση της αποσυμφόρησης των δομών φιλοξενίας και της ταχύτερης διεκπεραίωσης των αιτήσεων ασύλου ώστε να
ακολουθήσουν είτε επαναπροωθήσεις προς την Τουρκία, είτε μετεγκαταστάσεις προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συνθήκες που διαμορφώνονται μέρα με τη μέρα στο νησί της Λέσβου είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές και επικίνδυνες. Οι ενέργειες εκ μέρους όλων των
συναρμόδιων Υπουργείων κρίνονται επιβεβλημένες για την αποφυγή πολύ χειρότερων εξελίξεων που θα πλήξουν πρώτα και κύρια τη Λέσβο, αλλά και
τη συνολική εικόνα της διαχείρισης εκ μέρους της Ελλάδας.

 

Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος Λέσβου

 Σπύρος Γαληνός
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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...
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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...

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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