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Πέμπτη, 27/08/2015 | Πολιτική

Τη στήριξη του Δήμου Λέσβου από την ελληνική πολιτεία, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε ο Δήμαρχος Σπύρος Γαληνός, κατά τη διάρκεια της
χθεσινής συνεδρίασης της ΚΕΔΕ με αποκλειστικό θέμα το μεταναστευτικό ζήτημα.

 
Συνεργασία με τις τουρκικές αρχές και απορρόφηση μέρους της μεταναστευτικής ροής από τον Έβρο, ως μέτρο για την μείωση των χιλιάδων αφίξεων
προσφύγων στα νησιά του αιγαίου, τα οποία είναι αδύνατο να διαχειριστούν την κατάσταση, περιλαμβάνονται στις προτάσεις του Δημάρχου Λέσβου.
 
«Έχουμε να κάνουμε με πρόσφυγες πολέμου και είμαστε υποχρεωμένοι να τους δεχτούμε, όπως άλλωστε δήλωσε και η γερμανίδα πρωθυπουργός.
Χρειάζεται να υπάρξει συντονισμός Τουρκίας – Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια λύση ρεαλιστική που δώσει διέξοδο στο ζήτημα και για τις δύο πλευρές.
Αυτή τη στιγμή τα νησιά σηκώνουν όλο το βάρος της μεταναστευτικής ροής χωρίς να έχουν τις υποδομές για κάτι τέτοιο. Η πρότασή μας είναι να
επιτραπεί η είσοδος από τον Έβρο και από εκεί συντονισμένα να μεταφέρονται στα κράτη της Ευρώπης στα οποία θέλουν να πάνε. Αυτό άλλωστε
συμβαίνει και τώρα, με τη διαφορά δυστυχώς ότι καθημερινά ριψοκινδυνεύουν χιλιάδες άνθρωποι στα νερά του Αιγαίου οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και
θύματα εκμετάλλευσης», δήλωσε ο Σπύρος Γαληνός.
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Παρέμβαση απευθείας σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Λέσβου, με αίτημα τη στήριξη σε μια σειρά από ζητήματα,
όπως η ενίσχυση σε προσωπικό και μέσα σε τομείς, όπως η καθαριότητα και άλλοι, οι οποίοι έχουν επιβαρυνθεί λόγω της μεταναστευτικής ροής.

 

 

Ηλίας Μαραβάς /ΕΡΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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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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Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
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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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