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Κυριακή, 15/01/2017 | Πολιτική

Στη Μυτιλήνη βρίσκεται από σήμερα Κυριακή νωρίς το πρωί ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας προκειμένου να συναντηθεί με
φορείς της Λέσβου και ιδιαίτερα με το Δήμαρχο Λέσβου Σπύρο Γαληνό. Και να συζητήσει μαζί τους θέματα που αφορούν τις επιπτώσεις της
παρουσίας περίπου 5.000 εγκλωβισμένων μεταναστών και προσφύγων στο νησί στη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας. Επίσης ο κ. Μουζάλας θα
επισκεφθεί καταυλισμούς στη Μόρια και στον Καρά Τεπέ καθώς και το αρματαγωγό «Λέσβος» που βρίσκεται στο λιμάνι της Μυτιλήνης και όπου
φιλοξενούνται περί τους 100 μετανάστες έως ότου καλυτερέψουν οι καιρικές συνθήκες και ανασυνταχθεί η κατάσταση στον μεγάλο καταυλισμό της
Μόριας.

Εν τω μεταξύ χθες αργά το βράδυ ο κ. Μουζάλας έστειλε επιστολή στο Δήμαρχο Λέσβου Σπύρο Γαληνό ο οποίος είχε χαρακτηρίσει «μονομερή
ενέργεια που βλάπτει ανεπανόρθωτα το νησί της Λέσβου» την άφιξη στο λιμάνι της πόλης του αρματαγωγού «Λέσβος» με αφορμή την χωρίς καμία
προσυνεννόηση τοποθέτηση χημικών τουαλετών στο λιμάνι της Μυτιλήνης για την εξυπηρέτηση των φιλοξενουμένων στο πλοίο.
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Ο κ. Μουζάλας αφού αναφέρει στην επιστολή του πως «Περιφέρεια, Δήμος μα πάνω απ’ όλα οι
κάτοικοι, όλοι μαζί βοηθήσαμε να ξεπεραστεί η προσφυγική κρίση αυτής της περιόδου. Μαζί
διασώσαμε την αξιοπρέπεια της Ευρώπης και καθιερώσαμε πρότυπα που συγκλόνισαν τον κόσμο»
τονίζει πως «σήμερα η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες, ικανές
να αμαυρώσουν μια πολύτιμη πλευρά της ιστορίας του νησιού και της χώρας. Αντιθέτως, η κοινή
μας κατάκτηση (κοινή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας) δημιουργεί κατά την άποψη της κυβέρνησης αλλά και
όλων των κομμάτων του δημοκρατικού τόξου, την δυνατότητα να διασώσουμε τα νησιά και τον τόπο,
εφόσον δουλέψουμε πάλι όλοι μαζί, με την δυνατότητα επιστροφών στην Τουρκία».

Ο κ. Μουζάλας καλεί το Δήμαρχο Λέσβου «να αφήσουμε για αργότερα την αναζήτηση ευθυνών και
ενόχων για την διαμορφωμένη κατάσταση. Να αποφύγουμε την άγονη ρήξη που κανείς δεν θέλει και
μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Να βρούμε πάλι μαζί τρόπους να σώσουμε
ζωές».

«Γνωρίζουμε την κόπωση του πληθυσμού και ποικιλοτρόπως προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε με
ενισχυτικές αλλά και ανταποδοτικές δράσεις» σημειώνει ο κ. Μουζάλας που αναφέρεται σε αυτές τις

ανταποδοτικές δράσεις; Προς την τοπική κοινωνία: «Η υδροδότηση χωριών στην περιοχή της Μόριας, η καταβολή 750.000 ευρώ ως επιχορήγηση του
κράτους προς τον Δήμο Λέσβου από τα παράβολα των μεταναστών, η χρηματοδότηση για την λειτουργία του δημοτικού κέντρου φιλοξενίας του Καρά
Τεπέ με προγράμματα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με χρήματα από την DG HOME για την ελληνική κυβέρνηση.
Επιπροσθέτως, όπως συζητήσατε με τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας κ. Αλέξη Χαρίτση προχωρήσατε σε προγραμματισμό για την
δημιουργία νέου λιμένος, δημιουργία νέου κολυμβητηρίου, ανακαίνιση παλαιού κολυμβητηρίου και μετατροπή του σε εκθεσιακό κέντρο. Τέλος,
ανταποκρινόμενοι στο πάγιο κοινό μας αίτημα η κυβέρνηση πέτυχε την αναστολή ανάπτυξης του ΦΠΑ στα νησιά που έχουν δοκιμαστεί από την
προσφυγική-μεταναστευτική κρίση. Έχουμε προχωρήσει επίσης σε ενίσχυση της αστυνόμευσης όπως και των δομών Υγείας του νησιού».

Και ο κ. Μουζάλας καταλήγει στην επιστολή του λίγες ώρες πριν συναντηθεί με τον κ. Γαληνό «Αναμένω άμεσα, την επόμενη συνάντησή μας για να
προσδιορίσουμε μαζί τις ελάχιστες αναγκαίες λύσεις ώστε να ανταποκριθούμε στις ιδιαίτερα δύσκολες αυτές στιγμές και να αποτρέψουμε δυσμενείς
εξελίξεις που είμαι βέβαιος ότι και οι δύο απευχόμαστε.».
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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...
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