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Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / K O M M A T A )  
 Ο Γαληνός... χαμένος στη μετάφραση στη Daily Mail

Η αναφορά περί δυνατότητας φιλοξενίας 20.000 προσφύγων στο νησί, δεν έχει γίνει σε αυτό το
πλαίσιο και με το συγκεκριμένο νόημα και η δημοσίευσή της, πιθανότατα, οφείλεται σε παρανόηση του
νοήματος της μεταφράστριας της αποστολής σημειώνει ο δήμαρχος

 (/article/author/16101-marinos) marinos (/article/author/16101-marinos)
 - 22|03|2016 16:44

Ο Δήμαρχος Λέσβου, ουδέποτε έχει δηλώσει συγκεκριμένο αριθμό προσφύγων ως ανώτατο όριο φιλοξενίας ή πιθανό
ανώτατο όριο. Αντίθετα, σε κάθε ευκαιρία και σε όλους τους τόνους αναφέρει ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε
εξέλιξη με μόνο στόχο να αποφύγουμε τις επικίνδυνες καταστάσεις που ζήσαμε το προηγούμενο καλοκαίρι. Μέσα σε αυτό
το πλαίσιο άλλωστε έγιναν τα έργα επέκτασης του Δημοτικού Κέντρου Φιλοξενίας στην περιοχή Καρά Τεπέ, καθώς επίσης
και οι χώροι πρώτης υποδοχής στην περιοχή της Συκαμιάς και του Μανταμάδου.

Σχετικά με το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Daily Mail, το οποίο αναπαράγεται σήμερα Τρίτη 22 Μαρτίου 2016
σε τοπικά αλλά και εθνικά μέσα ενημέρωσης, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής:

Ο Δήμαρχος Λέσβου, ουδέποτε έχει δηλώσει συγκεκριμένο αριθμό προσφύγων ως ανώτατο όριο φιλοξενίας ή πιθανό
ανώτατο όριο. Αντίθετα, σε κάθε ευκαιρία και σε όλους τους τόνους αναφέρει ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε
εξέλιξη με μόνο στόχο να αποφύγουμε τις επικίνδυνες καταστάσεις που ζήσαμε το προηγούμενο καλοκαίρι. Μέσα σε αυτό
το πλαίσιο άλλωστε έγιναν τα έργα επέκτασης του Δημοτικού Κέντρου Φιλοξενίας στην περιοχή Καρά Τεπέ, καθώς επίσης
και οι χώροι πρώτης υποδοχής στην περιοχή της Συκαμιάς και του Μανταμάδου. 

Η συγκεκριμένη αναφορά περί δυνατότητας φιλοξενίας 20.000 προσφύγων στο νησί, δεν έχει γίνει σε αυτό το πλαίσιο και
με το συγκεκριμένο νόημα και η δημοσίευσή της, πιθανότατα, οφείλεται σε παρανόηση του νοήματος της μεταφράστριας
της αποστολής, καθώς ο κ. Γαληνός πραγματοποιεί τις συνεντεύξεις του στα Ελληνικά. Ο κ. Γαληνός, αναφέρθηκε στην
αναλογία φιλοξενίας που έχει το νησί της Λέσβου με το κράτος της Μ. Βρετανίας, η οποία έχει ανακοινώσει την αποδοχή
20.000 προσφύγων σε διάρκεια 5 ετών, ενώ η Λέσβος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα μπορούσε, με την βοήθεια της
Ε.Ε, να φιλοξενήσει ίσως και 20.000. 

Σημειώνουμε ότι, διευκρινιστική  δήλωση έχει ήδη αποσταλεί στην εφημερίδα.
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