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Το έκτακτο μέτρο της κυβέρνησης με την άμεση ναύλωση πλοίου που θα λειτουργήσει ως πλωτό μέσο φιλοξενίας
αιτούντων άσυλο μπορεί να υποδείχτηκε από το γενικό γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Γιαννέλλη ως
«άμεσο αντανακλαστικό της κυβέρνησης», ωστόσο δεν φαίνεται να ικανοποιεί τους τοπικούς φορείς, που πλέον δείχνουν
αποφασισμένοι να έχουν λόγο σε κάθε σχεδιασμό που θα αφορά το νησί γύρω από το προσφυγικό.

 
Το έκτακτο μέτρο της κυβέρνησης με την άμεση ναύλωση πλοίου που θα λειτουργήσει ως πλωτό μέσο φιλοξενίας
αιτούντων άσυλο μπορεί να υποδείχτηκε από το γενικό γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Γιαννέλλη ως
«άμεσο αντανακλαστικό της κυβέρνησης», ωστόσο δεν φαίνεται να ικανοποιεί τους τοπικούς φορείς, που πλέον δείχνουν
αποφασισμένοι να έχουν λόγο σε κάθε σχεδιασμό που θα αφορά το νησί γύρω από το προσφυγικό.

Ο δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός, με επιστολή του χθες προς τον υπουργό Ναυτιλίας Θεόδωρο Δρίτσα που
δρομολογεί τη ναύλωση πλοίου, εξέφρασε την αντίθεσή του στη δημιουργία ενός πλωτού κέντρου φιλοξενίας, τονίζοντας
πως η ναύλωση είναι επιθυμητή μόνο ως μια έκτακτη λύση για να εξυπηρετήσει την τοπική διαχείριση μιας στιγμιαίας
αναταραχής, επαναλαμβάνοντας το αίτημα για αποσυμφόρηση του νησιού.

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Ναυτιλίας πήγε λίγο πίσω τις διαδικασίες, αφού δεν προσήλθε να υπογράψει η μειοδότρια
εταιρεία που είχε προκύψει και έβγαλε νέα προκήρυξη με καταληκτική ημερομηνία σήμερα το πρωί για μίσθωση πλοίου
για 1.000 πρόσφυγες και μετανάστες.

Υπενθυμίζοντας πως πλέον για ό,τι αφορά τη διαχείριση του προσφυγικού στο νησί θα πρέπει να έχουν πλήρη γνώση και
λόγο οι τοπικοί φορείς και φυσικά οι αρχές, ο δήμαρχος παρενέβη με επιστολή του και στο έκτακτο μέτρο που
δρομολόγησε το Υπουργείο Ναυτιλίας την επομένη της μεγάλης φωτιάς στο κέντρο της Μόριας.

Ο κ. Γαληνός, διαβλέποντας πως οι ζημιές που προκλήθηκαν στο χοτ σποτ της Μόριας αποκαθίστανται τάχιστα και οι
πρόσφυγες και μετανάστες δεν μένουν χωρίς κατάλυμα, απέστειλε χθες το πρωί επιστολή στον υπουργό Ναυτιλίας
Θεόδωρο Δρίτσα, θέλοντας να προλάβει ενδεχομένως (νέα) τετελεσμένα γεγονότα.

 

Μόνο ως έκτακτη λύση

Στην επιστολή αυτή υπογράμμισε πως η ναύλωση πλοίου, που δρομολογήθηκε ως άμεσο μέτρο αντιμετώπισης των
προβλημάτων στη Μόρια, πρέπει να παραμείνει ως «έκτακτη λύση» σε ενδεχόμενη άλλη αναταραχή ή πρόβλημα και όχι ως
κάτι που θα παραπέμπει σε «πλωτό χοτ σποτ». Πιο συγκεκριμένα, ο δήμαρχος στην επιστολή του γράφει:

«Η δημιουργία ενός προσωρινού πλωτού κέντρου φιλοξενίας είναι σίγουρα μια έκτακτη λύση που εξυπηρετεί στιγμιαία
την τοπική διαχείριση σε περίπτωση αναταραχών. Παρ’ όλα αυτά, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ούτε μεσοπρόθεσμη
αλλά ούτε και μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα της φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στη Λέσβο».
Στη συνέχεια, θέλοντας να ξεκαθαρίσει ότι το ζητούμενο για τη Λέσβο είναι μόνο η αποσυμφόρηση και όχι πιθανά ένα…
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#Προσφυγικό (/article/tag/Προσφυγικό),

Στη συνέχεια, θέλοντας να ξεκαθαρίσει ότι το ζητούμενο για τη Λέσβο είναι μόνο η αποσυμφόρηση και όχι πιθανά ένα…
τέχνασμα για να πέσουν οι τόνοι ή να γίνει μια «εικονική» αποσυμφόρηση του κέντρου της Μόριας, σημειώνει
χαρακτηριστικά: «Η δημιουργία ενός πλωτού κέντρου φιλοξενίας που θα βρίσκεται για μεγάλο χρονικό διάστημα στο
κέντρο της πόλης της Μυτιλήνης μάς βρίσκει αντίθετους. Θα ήθελα να τονίσω πως η μόνη λύση στην παρούσα κατάσταση
είναι η αποσυμφόρηση της Λέσβου μέσω της μεταφοράς μέρους του προσφυγικού πληθυσμού σε άλλες δομές στην
ηπειρωτική Ελλάδα».

 

«Σύσκεψη άμεσα»

Αφορμής δοθείσης, η πλευρά του δημάρχου βρήκε ευκαιρία να επαναφέρει εκείνο με το οποίο είναι φανερό πως η
κυβέρνηση αποφεύγει να καταπιαστεί άμεσα και δεν είναι άλλο από την έκτακτη σύσκεψη που της ζητήθηκε από τον
Σπύρο Γαληνό να συγκαλέσει για όλα τα ζητήματα διαχείρισης του προσφυγικού, με τη συμμετοχή φυσικά όλων των
τοπικών αρχών και των φορέων.

«Θα ήθελα να επαναλάβω την ανάγκη να πραγματοποιηθεί άμεσα, με πρωτοβουλία των συναρμόδιων υπουργείων,
διευρυμένη σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των τοπικών φορέων της Λέσβου ώστε να υπάρξει ενημέρωση και
συναπόφαση για τις επόμενες ενέργειες που αφορούν τη Λέσβο», υπενθύμισε χαρακτηριστικά.

  

Σήμερα ο νέος μειοδότης για το πλοίο

 

Την ίδια ώρα βέβαια το Υπουργείο Ναυτιλίας, μετά το άκαρπο της διαδικασίας εξπρές που δρομολόγησε για τη ναύλωση
πλοίου την επομένη κιόλας των γεγονότων στο χοτ σποτ της Μόριας, προκήρυξε νέο διαγωνισμό με καταληκτική
ημερομηνία σήμερα Παρασκευή το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκπρόσωπος της εταιρείας «European Management Company», που κέρδισε το σχετικό
διαγωνισμό, δεν προσήλθε έως την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι στην Ακτή Βασιλειάδη για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και την κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

Έτσι βγήκε νέα πρόσκληση, με τις απαιτήσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας για καθέναν από τους επιβαίνοντες
φιλοξενούμενους μετανάστες και πρόσφυγες να καθορίζουν πως θα πρέπει να παρέχεται κάθε έξι ώρες δωρεάν
τουλάχιστον ένα μπουκάλι 750ml νερό και δωρεάν πρόγευμα πρόχειρης τροφής που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα
σάντουιτς άνευ χοιρινού κρέατος.

Υπενθυμίζεται ότι ο μειοδοτικός διεθνής διαγωνισμός, συνολικού προϋπολογισμού 37.400 ευρώ την ημέρα
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων, είχε ανατεθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Υπουργείου Ναυτιλίας
στην εταιρεία «European Management Company» έναντι του ποσού των 28.520 ευρώ την ημέρα, συμπεριλαμβανομένων
κρατήσεων και ΦΠΑ, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες σίτισης, διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και
μεταφοράς μεταναστών από τον καταυλισμό Μόρια της Λέσβου.
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