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 «Αναβάθμιση των υποδομών, όχι επέκταση»

Παρέμβαση του δήμαρχου με διευκρινίσεις για τους σχεδιασμούς της Ύπατης Αρμοστείας για το
κέντρο του Καρά Τεπέ

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 23|09|2016 13:50

Επιβεβαιώνοντας καταρχάς τις εργασίες που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη αναφορικά με την επέκταση του δημοτικού
κέντρου φιλοξενίας στον Καρά Τεπέ και τελειώνουν από μέρα σε μέρα, όπως αποκάλυψε χθες με το πρωτοσέλιδό του
δημοσίευμα το «Ε», ο δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός κατέθεσε τη δική του εκδοχή αναφορικά με το διαγωνισμό που
προκήρυξε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και προβλέπει νέες ξύλινες κατασκευές για 400 περίπου
πρόσφυγες.

Επιβεβαιώνοντας καταρχάς τις εργασίες που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη αναφορικά με την επέκταση του δημοτικού
κέντρου φιλοξενίας στον Καρά Τεπέ και τελειώνουν από μέρα σε μέρα, όπως αποκάλυψε χθες με το πρωτοσέλιδό του
δημοσίευμα το «Ε», ο δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός κατέθεσε τη δική του εκδοχή αναφορικά με το διαγωνισμό που
προκήρυξε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και προβλέπει νέες ξύλινες κατασκευές για 400 περίπου
πρόσφυγες.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γαληνός, αφού ξεκαθάρισε πως ο σχεδιασμός και η προκήρυξη έχουν γίνει πριν από τις τελευταίες
εξελίξεις, υπογράμμισε σε κάθε περίπτωση πως δεν αποτελούν ακριβώς «επέκταση του Καρά Τεπέ», αλλά περισσότερο
«αναβάθμιση των υπαρχουσών υποδομών».

Υπενθυμίζεται ότι το «Ε» στο χθεσινό του δημοσίευμα παρουσίαζε το σχέδιο της Ύπατης Αρμοστείας για διαμόρφωση του
αναξιοποίητου χώρου στο δημοτικό οικόπεδο που φιλοξενεί σήμερα το προσφυγικό κέντρο του Καρά Τεπέ για την
εγκατάσταση ξύλινων κατασκευών για 400 άτομα.

Ο δήμαρχος, ωστόσο, έσπευσε να διευκρινίσει αφενός πως ήταν ενήμερος για τις ενέργειες της Ύπατης Αρμοστείας,
αφετέρου πως γίνονται στην κατεύθυνση βελτίωσης και αναβάθμισης των υποδομών και είχαν δρομολογηθεί πριν από τη
σημερινή αδιέξοδη κατάσταση, όπου το αίτημα είναι η αποσυμφόρηση και μόνο του νησιού.

«Η χωρητικότητα δεν πρόκειται να αυξηθεί κατά 400 άτομα, όπως δίνεται η πρώτη εντύπωση. Θα αυξηθεί κατά πολύ
λιγότερο, καθώς στόχος είναι βασικά η βελτίωση των υποδομών. Δηλαδή οι ξύλινες κατασκευές που θα μπουν
προορίζονται κατά κύριο λόγο για να αντικαταστήσουν κάποιες από τις σημερινές και, για να μη δημιουργούνται
παρερμηνείες, δεν πρόκειται να επεκταθεί ο χώρος που λειτουργεί το κέντρο», είπε χαρακτηριστικά.

 

«Ο Καρά Τεπές θα περάσει σε εμάς»

Ακόμη, δεν παρέλειψε να μιλήσει ξανά για τη θέση που έχει εκφράσει πρόσφατα που θέλει το Δήμο να απαιτεί την
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Ακόμη, δεν παρέλειψε να μιλήσει ξανά για τη θέση που έχει εκφράσει πρόσφατα που θέλει το Δήμο να απαιτεί την
αποκλειστική αρμοδιότητα και διαχειριστική αυτονομία της δομής του Καρά Τεπέ με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, με
καταληκτική ημερομηνία μάλιστα μέχρι το Δεκέμβρη.

«Ο Καρά Τεπές θα περάσει αποκλειστικά στη δική μας διαχείριση, αλλιώς θα κλείσει. Έτσι θα έχουμε και τον πλήρη έλεγχο
τού τι θα γίνεται και πώς εκεί και ο κόσμος και εσείς, ο Τύπος, θα ξέρετε κατευθείαν σε ποιον θα πρέπει να απευθυνθείτε
για οποιαδήποτε εξέλιξη που θα αφορά το κέντρο», κατέληξε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος στο «Ε».
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