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 Αποκλειστικό: Ο Καμμένος διώχνει τα μηχανήματα από τη

Λεμονού!
Επικοινωνία Γαληνού - Καμμένου με τον Υπουργό να δεσμεύεται πως ο Στρατός δεν θα συμβάλλει στη
δημιουργία οποιασδήποτε δομής στη Λέσβο
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 - 16|09|2016 23:56

Έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαληνού με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο
Καμμένο, παύονται άμεσα οι εργασίες που εκτελούνται στο φυλάκιο της Λεμονού και αποσύρονται τα μηχανήματα του
Στρατού. Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του «Ε», ο Υπουργός δεσμεύτηκε επί λέξει στον δήμαρχο, πως δεν
πρόκειται να γίνει καμία δομή για μετανάστες στη Λέσβο με την εμπλοκή του Στρατού!

Με τον δήμαρχο να επιτυγχάνει με τις δικές του επαφές μια προσωρινή αναστολή τουλάχιστον των κυβερνητικών
σχεδιασμών για τη Λέσβο και το προσφυγικό…

 Και η επιβεβαίωση από την ανακοίνωση του ιδίου του δημάρχου:

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Καμένος, επικοινώνησε πριν από λίγα λεπτά με τον Δήμαρχο Λέσβου, κ. Σπύρο
Γαληνό ενημερώνοντας ότι έδωσε ο ίδιος  άμεσα εντολή να αποχωρήσουν όλα τα μηχανήματα του στρατού από το πρώην
στρατόπεδο στην περιοχή Λεμονού (Καρά Τεπέ).

Επίσης, διαβεβαίωσε τον κ. Γαληνό ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία εμπλοκή του στρατού στη δημιουργία νέας δομής
φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών πέρα από τις ήδη υπάρχουσες της Μόριας και του Καρά Τεπέ. Τέλος, ο κ. Γαληνός,
υπέβαλε προφορικό αίτημα προκειμένου ο χώρος αυτός να παραχωρηθεί για την στέγαση του μηχανολογικού εξοπλισμού
και της υπηρεσίας αυτεπιστασίας του Δήμου Λέσβου, στο οποίο ο κ. Υπουργός υπήρξε θετικός.
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