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Δευτέρα, 30/01/2017 | Πολιτική

Στον υπερπληθυσμό που επικρατεί στον καταυλισμό της Μόριας απέδωσε τον τρίτο θάνατο πρόσφυγα (http://Στον υπερπληθυσμό που επικρατεί στον

καταυλισμό της Μόριας απέδωσε τον τρίτο θάνατο πρόσφυγα στην Μυτιλήνη ο Γιάννης Μουζαλας μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της διανομής λεξικών στους πρόσφυγες του

Ελαιώνα. Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής ανέλαβε την ευθύνη για τις συνθήκες που συνδέονται με τους θανάτους στην Μόρια διαχωρίζοντας το συγκεκριμένο περιστατικό από το

θάνατο του παιδιού στην Ριτσωνα. «Υπάρχει ένα πολύ θλιβερό γεγονός. Είμαι συντετριμμένος ως γιατρός. Η Μόρια έχει υπερπληθυσμό ο όποιος έχει να κάνει και με αυτό το θάνατο.

Αναλαμβάνουμε το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί», τόνισε ο κ. Μουζαλας διευκρινίζοντας πως το παιδάκι στην Ριτσωνα είναι μια διαφορετική ιστορία. Παράλληλα, εξήγγειλε μια

σειρά από μέτρα στην κατεύθυνση της αποσυμφόρησης της Μοριας με πρώτο την κατασκευή καταυλισμού 150 ατόμων δίπλα από το καμπ, την οποία θα επιβλέψει προσωπικά ο Γιάννης

Μουζαλας, την μεταφορά προσφύγων στο πλοίο στο λιμάνι της Μυτιλήνης καθώς και την έκκληση σε συνεργασία προς τους ξενοδόχους του νησιού. «Για τον χιονιά στην Λέσβο δεν φταίει
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ούτε η κυβέρνηση ούτε το Υπουργείο, φταίει ο καιρός. Ο υπερπληθυσμός υπήρχε», είπε χαρακτηριστικά αφήνοντας αιχμές για τη στάση των ξενοδόχων της Μυτιλήνης, οι οποίο αρνήθηκαν

να εκμισθωσουν τις μονάδες τους, αλλά και της Ύπατης Αρμοστείας που δεν χαρακτήρισε αυτή την πρακτική ως ρατσιστική. Τέλος, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν προβλήματα στη

συνεργασία του υπουργείου με τις ΜΚΟ ενώ έκανε λόγο και για αλλαγή στάσης από πλευράς της τοπικής αυτοδιοίκησης στα νησιά που υποδέχονται πρόσφυγες φέρνοντας ως παράδειγμα

την άρνηση του δήμου στην Χίο να παραχωρήσει χώρο για τη δημιουργία hot spot.) στην Μυτιλήνη ο Γιάννης Μουζαλας μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο
της διανομής λεξικών στους πρόσφυγες του Ελαιώνα.

 
Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής ανέλαβε την ευθύνη για τις συνθήκες που συνδέονται με
τους θανάτους στην Μόρια διαχωρίζοντας το συγκεκριμένο περιστατικό από το θάνατο του παιδιού
στην Ριτσωνα.
 
«Υπάρχει ένα πολύ θλιβερό γεγονός. Είμαι συντετριμμένος ως γιατρός. Η Μόρια έχει
υπερπληθυσμό ο όποιος έχει να κάνει και με αυτό το θάνατο. Αναλαμβάνουμε το μερίδιο της
ευθύνης που μας αναλογεί», τόνισε ο κ. Μουζαλας διευκρινίζοντας πως το παιδάκι στην Ριτσωνα
είναι μια διαφορετική ιστορία.
 
Παράλληλα, εξήγγειλε μια σειρά από μέτρα στην κατεύθυνση της αποσυμφόρησης της
Μοριας με πρώτο την κατασκευή καταυλισμού 150 ατόμων δίπλα από το καμπ, την οποία θα
επιβλέψει προσωπικά ο Γιάννης Μουζαλας, την μεταφορά προσφύγων στο πλοίο στο λιμάνι
της Μυτιλήνης καθώς και την έκκληση σε συνεργασία προς τους ξενοδόχους του νησιού.
 

«Για τον χιονιά στην Λέσβο δεν φταίει ούτε η κυβέρνηση ούτε το Υπουργείο, φταίει ο καιρός. Ο υπερπληθυσμός υπήρχε», είπε χαρακτηριστικά
αφήνοντας αιχμές για τη στάση των ξενοδόχων της Μυτιλήνης, οι οποίο αρνήθηκαν να εκμισθωσουν τις μονάδες τους, αλλά και της Ύπατης
Αρμοστείας που δεν χαρακτήρισε αυτή την πρακτική ως ρατσιστική.
 
Τέλος, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν προβλήματα στη συνεργασία του υπουργείου με τις ΜΚΟ ενώ έκανε λόγο και για αλλαγή στάσης από πλευράς της
τοπικής αυτοδιοίκησης στα νησιά που υποδέχονται πρόσφυγες φέρνοντας ως παράδειγμα την άρνηση του δήμου στην Χίο να παραχωρήσει χώρο για
τη δημιουργία hot spot.
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Stratis Kelemenis
εβγαλε και το πορισμα ο ηλιθιος εγινε ιατροδικαστης απο ''' μαμολογος \\\
Like · Reply · Jan 30, 2017 9:55pm

Persefoni Messinezi
Για μετεγκατασταση καμμια κουβεντα απο τον απιθανο κ. Μουζαλα!!Αρκετα σε ανεχθηκαμε κ. Υπουργε!

Like · Reply · 1 · Jan 30, 2017 8:31pm
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(/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-

voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

17/07/17 - 19:11
Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-

categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

Ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπέβαλε ο βουλευτής Στ. Τάσσος.

Η Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρει: «Οι μεγάλες υλικές ζημιές και ο θάνατος μιας 43χρονης γυναίκας που
προκάλεσε ο σεισμός στη Λέσβο, αναδεικνύουν τις...

(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-

gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

17/07/17 - 19:05
Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

Ο χώρος της Υγείας δεν εξαιρείται από τη μνημονιακή επέλαση. Η υποβάθμιση του Δημόσιου συστήματος
υγείας συνεχίζεται. Η υποστελέχωση και η υποχρηματόδηση έχουν οδηγήσει πολλές δομές σε
συρρίκνωση.  Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με την πρόταση για τους νέους Οργανισμούς...

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

356

 

6

 

1

googleplus

0

 

363

 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CHoxiEeZtWd-ALYLvbp37mMgK2OWdtUrKip2HygWuAhABIPb8_B5grYKAgKAMoAGk0dHJA8gBAqkCBdK8eWZWsz6oAwHIA8kEqgTqAU_QvocAZYa0n2huN8QddbEPvDHc62zUNIL43rpAIP37dJKxylyHGYWDAg7yPIlcsUr5nRQsSfyavsnoJLyJJeOUYBSaQjVr9dZm6iVP66mS3uFHIdf1oHaVKQ0040U9nE2nWER5qs8RMZMuaOurFaXe6XhQRWnI1M0QaVhKpg8wRpX4g1RHR0PxtYPMrbmkoOef5ZcuPCAKf0cZOAx3226A3iPHNDEPD7XhswXtV2atXX1Gs4R7LbfwVjAc0fc3svHLGuKZh2M1EKadS9ztP4qwMKW5qkfOsw2X8uCmQ8FnAJU1mjU2hlwSwpAGAaAGAoAHxK6uNogHAZAHAqgHpr4b2AcB0ggECAAQArEJvS_BcjGWJGLYEwI&num=1&cid=CAMSeQClSFh3EbdT5wA2b7X1Z-KX-ZLxJ3GgQCV1jWKVZBK8Jn4HLajtmVhJwZgz1bQpI9Z7MUy7di3Pm1f6P6ymNLX3FU20P3hb5UNfcTgSGu8zQ9OtnRW9dmmjT9RPslyfPVH_VG33Csgj-ZMSfKh_ZpvHGnta7L4Mth8&sig=AOD64_0WRsDqiXguzSPqFeT6uJhGnvAmjg&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.theworkshopshoes.com/el/product-category/gunaikeia/upodimata/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018982389793
https://www.facebook.com/stratis.kelemenis.7
https://www.facebook.com/persefoni.messinezi
https://www.facebook.com/stratis.kelemenis.7
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/o-apithanos-moyzalas-gia-trito-thanato-sti-moria-ftaiei-o?fb_comment_id=967145206719778_967227636711535
https://www.facebook.com/persefoni.messinezi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/o-apithanos-moyzalas-gia-trito-thanato-sti-moria-ftaiei-o?fb_comment_id=967145206719778_967161973384768
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy


(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-

diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis)

14/07/17 - 19:16
Η δημοτική αρχή και το "διαζύγιο" με τη δημοκρατική ευαισθησία στις εξωτερικές της επαφές. Με
αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ (/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-

dimokratiki-eyaisthisia-stis)

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκέπτεται το νησί μας.

Η επίσκεψη ήταν κρυφό μυστικό αλλα καλα προετοιμασμένο απο τις αρχές του τόπου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη. 
Να θυμίσω οτι η κυβέρνηση του ευθύνεται για τον πόλεμο στη Συρία και τον τροπο διαχείρισης του
προσφυγικού (IRC...

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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