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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 )  
 «Άκρως επικίνδυνες οι συνθήκες»

Επιστολή Γαληνού σε Μουζάλα, εκφράζοντας την ανησυχία του για την αύξηση των εγκλωβισμένων

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 08|09|2016 14:36

Επιστολή με την ένδειξη του κατεπείγοντος απέστειλε χτες ο δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός στον αν. υπουργό
Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα, επανερχόμενος ξανά στο ζήτημα των επικίνδυνων συνθηκών που
διαμορφώνονται στη Λέσβο από το συνεχώς αυξανόμενο προσφυγικό πληθυσμό.

Επιστολή με την ένδειξη του κατεπείγοντος απέστειλε χτες ο δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός στον αν. υπουργό
Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα, επανερχόμενος ξανά στο ζήτημα των επικίνδυνων συνθηκών που
διαμορφώνονται στη Λέσβο από το συνεχώς αυξανόμενο προσφυγικό πληθυσμό.

«Για άλλη μια φορά, γίναμε μάρτυρες εκτεταμένων επεισοδίων στο εσωτερικό του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής της Μόριας
με δεκάδες τραυματίες και εικόνες που αναπαρήχθησαν από πολλά Μέσα Ενημέρωσης και οι οποίες είναι άδικες σε σχέση
με το βάρος που έχουμε σηκώσει όλο αυτό το διάστημα.

Παράλληλα, δημιουργούν αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Φυσικά, όλα αυτά είναι επακόλουθο του συνεχώς
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#Προσφυγικό (/article/tag/Προσφυγικό),

Παράλληλα, δημιουργούν αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Φυσικά, όλα αυτά είναι επακόλουθο του συνεχώς
αυξανόμενου πληθυσμού προσφύγων και μεταναστών που διαμένει στη Λέσβο, ενώ οι δομές που διαθέτουμε λειτουργούν
εδώ και πολλές ημέρες πέρα από το όριο των δυνατοτήτων τους», τονίζει ο δήμαρχος.

 

Άμεση αποσυμφόρηση

Ο κ. Γαληνός επανέρχεται στο αίτημα για την άμεση αποσυμφόρηση της Λέσβου και τη μεταφορά ενός μεγάλου αριθμού
μεταναστών και προσφύγων σε δομές στην ηπειρωτική Ελλάδα, «δομές οι οποίες διαθέτουν κενές θέσεις φιλοξενίας και
δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση να παραμένουν καθηλωμένοι στη Λέσβο 5.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Η
Λέσβος έχει συγκεκριμένες δυνατότητες φιλοξενίας και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να τις ξεπεράσει», όπως τονίζει.

Για το λόγο αυτό και για τους ιδιαίτερα σημαντικούς λόγους της διατήρησης της κοινωνικής συνοχής και ασφάλειας
απευθύνει έκκληση για λήψη άμεσων μέτρων στην κατεύθυνση της αποσυμφόρησης των δομών φιλοξενίας και της
ταχύτερης διεκπεραίωσης των αιτήσεων ασύλου ώστε να ακολουθήσουν είτε επαναπροωθήσεις προς την Τουρκία, είτε
μετεγκαταστάσεις προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Οι συνθήκες που διαμορφώνονται μέρα με τη μέρα στο νησί της Λέσβου είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές και επικίνδυνες. Οι
ενέργειες εκ μέρους όλων των συναρμόδιων Υπουργείων κρίνονται επιβεβλημένες για την αποφυγή πολύ χειρότερων
εξελίξεων που θα πλήξουν πρώτα και κύρια τη Λέσβο, αλλά και τη συνολική εικόνα της διαχείρισης εκ μέρους της
Ελλάδας», καταλήγει.
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Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.

Ρεσιτάλ εικαστικών και μουσικής! - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Gracias de todo corazón por divulgarlo.
Ευχαριστούμε πολύ

Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …

Ο Θεός να βάλει το χέρι του! - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

jim — Η εκπρόσωποι της Εκκλησίας κωλυσιεργούν εσκεμμένα για να
κρύψουν τις οικονομικές ατασθαλίες που έχουν κάνει. …
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