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 "Να επιστρέψουμε στην κανονικότητα..."

Μία μικρή αποτίμηση της συνάντησης του δημάρχου Λέσβου Σπ. Γαληνού με τον συντονιστή της
εφαρμογής της συμφωνίας Ε.Ε-Τουρκίας Μάρτιν Βερβέι

 (/article/author/16101-marinos) marinos (/article/author/16101-marinos)
 - 24|01|2017 22:32

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, συναντήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο γραφείο του στο Παλαιό Δημαρχείο, με τον
συντονιστή της εφαρμογή της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, κ. Μάρτιν Βερβέι.

Ο Δήμαρχος, αναφέρθηκε στις τελευταίες ενέργειες του δικτύου δημάρχων Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κω και Λέρου καθώς και
στο ραντεβού με τον πρωθυπουργό, κ. Αλέξη Τσίπρα. Τόνισε την ανάγκη να αποσυμφορηθούν άμεσα όλα τα νησιά ώστε να
δοθεί η δυνατότητα αναδιοργάνωσης και πραγματοποίησης των απαραίτητων έργων, τόσο στη Μόρια όσο και στα
υπόλοιπα κέντρα των νησιών. “Η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στα ακριτικά νησιά είναι το μεγαλύτερο διακύβευμα,
ώστε σε συνδυασμό με την ομαλοποίηση της κατάστασης να μπορέσουν οι τοπικές κοινωνίες να επιστρέψουν στη
κανονικότητα”, επεσήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Γαληνός.
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Ο κ. Βερβέι, αναφέρθηκε εκτενώς σε ένα κοινό σχέδιο δράσης της Επιτροπής, της Ελληνικής Κυβέρνησης και των
εμπλεκόμενων εθνικών και ευρωπαϊκών Υπηρεσιών για επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου, καθώς και μεταφορά
ευάλωτων ομάδων και ατόμων με παραβατική συμπεριφορά, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα την σταδιακή
αποσυμφόρηση των κέντρων φιλοξενίας. “Κοινός μας στόχος είναι η διατήρηση της δήλωσης Ε.Ε – Τουρκίας,  ώστε να
υπάρχει έλεγχος των ροών ενώ ήδη με χρηματοδότηση της επιτροπής, έπειτα από την προτροπή των τοπικών αρχών και
δική σας έχει ήδη από το Σεπτέμβριο του 2016 πραγματοποιηθεί μεταφορά 4.000 ατόμων από τα νησιά στην ηπειρωτική
Ελλάδα. “ δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, έπειτα από επιθυμία του κ. Βερβέι, να πραγματοποιήσει ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, κλήθηκαν
σε συνάντηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, οι Επικεφαλής των Παρατάξεων και οι Αντιδήμαρχοι. Στη
συνάντηση αυτή, δυστυχώς, δεν προσήλθαν οι Επικεφαλής των Παρατάξεων ούτε κάποιος εκπρόσωπος τους γεγονός που
καταδίκασε ο Δήμαρχος, επισημαίνοντας ότι τελικά η έλλειψη ουσιαστικής διάθεση για την εξεύρεση λύσεων που θα
ανακουφίσουν τον τόπο μας, αποδεικνύεται και από την απουσία τους από τη σημερινή συνάντηση    
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Έτοιμες οι παραλίες, πιο γρήγορα από ποτέ - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Xristos Tsimnadis — Ελλαδα δεν ειναι μονο η Αθηνα και ΛΕΣΒΟΣ δεν ειναι
μονο η Μυτιληνη αλλα και το υπολοιπο ΝΗΣΙ και …

Πρωτόγνωρο το αλαλούμ με τις λίστες - EmprosNet.gr
1 comment • 4 μέρες πριν•

jim — Άσχημη προσέγγιση και φιλοσοφία. Δεν γίνονται όλα για να δουν τα
παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …

Τα Δηκτικά - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …

Ρεσιτάλ για δύο βιολιά στη Δημοτική Πινακοθήκη! - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — It was a wonderful music event. Thank
you for your support.
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