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Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, έστειλε στους Δημάρχους: Αϊβαλί, Rahmi Gençer, Δικελί, Mustafa Tosun, Αϊβατζικ, Mehmet Ünal Sahin, Αλί
Αγά, Sekram Acar και Αδραμυτίου, Kamil Saka, την παρακάτω επιστολή, με θέμα την διαχείριση του ζητήματος των παράτυπων μεταναστών και
προσφύγων . 
Θέμα: Διαχείριση του ζητήματος της παράτυπης μετανάστευσης 
Αξιότιμοι Συνάδελφοι , 
Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με το σημαντικό ζήτημα της παράτυπης μετανάστευσης. 
Τους τελευταίους μήνες, το νησί της Λέσβου, έχει γίνει σημείο εισόδου για χιλιάδες παράτυπους μετανάστες και πρόσφυγες, οι οποίοι φτάνουν
καθημερινά. Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων ξεκινά από τα Τουρκικά παράλια και φτάνει στη Λέσβο, η οποία είναι ο πρώτος σταθμός στο μακρύ
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ταξίδι τους για την Ευρώπη. Σαν αποτέλεσμα, μια μικρή περιοχή περίπου 80.000 κατοίκων έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 3.000 παράτυπους
μετανάστες και πρόσφυγες, ενώ οι αριθμοί αυξάνονται συνεχώς. 
Δεδομένης της τοποθεσίας και της γεωγραφικής εγγύτητας της περιοχής σας, πολύ πιθανό να έρχεστε αντιμέτωπος με το ίδιο πρόβλημα καθημερινά.
Γνωρίζω από προσωπική μου εμπειρία σχετικά με το θέμα ότι, η διαχείριση τόσο μεγάλων αριθμών μπορεί να αποτελέσει επιζήμια και πιθανότατα
επικίνδυνη κατάσταση για την τοπική κοινωνία. Επιπρόσθετα, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της περιοχής, η οποία ζει από τον τουρισμό,
ιδιαίτερα στην έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου. 
Η διαχείριση ενός εγγενώς πολύπλοκου ζητήματος όπως αυτό της παράτυπης μετανάστευσης απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ των
γειτονικών μας πόλεων. Πιστεύω ακράδαντα ότι μέσω του συντονισμού και της συνεργασίας θα μπορέσει να λυθεί το ζήτημα προς όφελος
και όπως προστάζει το κοινό συμφέρον των πόλεων μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων για το χρόνο σας και είμαι στη
διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω επικοινωνία. Θα εκτιμούσα αν κοινοποιούσατε αυτή την επιστολή σε οποιοδήποτε άλλο Δήμαρχο,
τον οποίο αφορά το ζήτημα. 

Με εκτίμηση, 
Δήμαρχος Λέσβου 
 Σπύρος Γαληνός

Λέξεις Κλειδιά: 
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123

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
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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-
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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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