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Επιστολή στον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κ.  Ιωάννη Μουζάλα με την οποία ζητά ενημέρωση για το πόσες Μ.Κ.Ο.
δραστηριοποιούνται στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, ποια η συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης στη δράση τους και πόσοι σταθμοί υποδοχής και
φιλοξενίας προσφύγων υφίστανται ή σχεδιάζονται στην περιοχή, απέστειλε η Περιφερειάρχης κα. Χριστιάνα Καλογήρου. 

 
Αφορμή στάθηκαν δημοσιεύματα  στον ημερήσιο τύπο της Λέσβου για τη δημιουργία σταθμού υποδοχής προσφύγων στη Βόρεια Λέσβο και
συγκεκριμένα στη περιοχή μεταξύ Εφταλούς και Σκάλας Συκαμιάς από τη διεθνή οργάνωση IRC. Για το θέμα λήφθηκε απόφαση στη χθεσινή
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 
Ακολουθεί η Επιστολή της Περιφερειάρχη:
 
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο της Λέσβου ( τα οποία επισυνάπτουμε) οργανώθηκε σταθμός υποδοχής προσφύγων στη Βόρεια
Λέσβο και συγκεκριμένα στη περιοχή μεταξύ Εφταλούς και Σκάλας Συκαμιάς, δυναμικότητας  μέχρι και 3.500 ατόμων. Σύμφωνα με τα ίδια
δημοσιεύματα οι χώροι οργανώθηκαν από την οργάνωση IRC και αναφέρονται αναλυτικά στοιχεία για το κόστος κατασκευής και λειτουργίας, για το
απασχολούμενο προσωπικό καθώς και για τις συνδέσεις ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.
 
Με αφορμή τα ανωτέρω δημοσιεύματα, στην χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  συζητήθηκε εκτός ημερησίας διάταξης το θέμα και
 σύμφωνα με σχετική απόφαση (αριθ. 87) του συλλογικού οργάνου τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα:
1. Ποιες Μ.Κ.Ο δραστηριοποιούνται στα νησιά του Βορείου Αιγαίου σήμερα, με πόσα άτομα και ποια η δράση εκάστης εξ αυτών;
2. Ποιά η συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης στην δράση τους;
3. Ποιοί σταθμοί υποδοχής και φιλοξενίας υφίστανται ή σχεδιάζονται  στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και ποιες αδειοδοτήσεις διαθέτουν;
 
Με την ίδια απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητάει να ενημερώνεται για τις εκάστοτε Μ.Κ.Ο που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στα νησιά
της γεωγραφικής περιοχής αρμοδιότητάς μας. 
 
 
               
Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 
Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου
Χριστιάνα Δ. Καλογήρου
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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...

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

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