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 To πλωτό χοτ σποτ δεν θα έρθει ποτέ

Μετά την παρέμβαση Γαληνού, ακυρώθηκε δις ο διαγωνισμός για τη ναύλωση πλοίου

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 26|09|2016 13:46

Ακυρώθηκε για δεύτερη φορά ο διαγωνισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη ναύλωση πλοίου
που θα φιλοξενούσε προσωρινά μετανάστες και πρόσφυγες με σκοπό την αποσυμφόρηση του χοτ σποτ της Μόριας, μετά
την επιστολή του δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαληνού προς τον αρμόδιο υπουργό Θοδωρή Δρίτσα ότι «η δημιουργία ενός
πλωτού κέντρου φιλοξενίας που θα βρίσκεται για μεγάλο χρονικό διάστημα στο κέντρο της πόλης της Μυτιλήνης μάς
βρίσκει αντίθετους».

 
Ακυρώθηκε για δεύτερη φορά ο διαγωνισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη ναύλωση πλοίου
που θα φιλοξενούσε προσωρινά μετανάστες και πρόσφυγες με σκοπό την αποσυμφόρηση του χοτ σποτ της Μόριας, μετά
την επιστολή του δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαληνού προς τον αρμόδιο υπουργό Θοδωρή Δρίτσα ότι «η δημιουργία ενός
πλωτού κέντρου φιλοξενίας που θα βρίσκεται για μεγάλο χρονικό διάστημα στο κέντρο της πόλης της Μυτιλήνης μάς
βρίσκει αντίθετους».

Ο δήμαρχος στην επιστολή του αυτή, εκφράζοντας την αντίθεσή του στη λειτουργία πλωτού κέντρου φιλοξενίας στο
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Ο δήμαρχος στην επιστολή του αυτή, εκφράζοντας την αντίθεσή του στη λειτουργία πλωτού κέντρου φιλοξενίας στο
λιμάνι, υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο μόνο ως έκτακτη λύση μπορεί να γίνει αποδεκτό σε περίπτωση που υπάρχουν έκτακτες
καταστάσεις, όπως συνέβη με τη φωτιά στο κέντρο της Μόριας.

Ο κ. Γαληνός τονίζει επίσης ότι η μόνη λύση στην παρούσα κατάσταση είναι η αποσυμφόρηση του νησιού και η μεταφορά
μέρους του προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού σε άλλες δομές της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ επιμένει και ζητά
διευρυμένη σύσκεψη των κυβερνητικών παραγόντων με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων του νησιού. Να σημειωθεί ότι
θα επιστραφούν οι σχετικοί φάκελοι σε όσες ακτοπλοϊκές εταιρείες είχαν υποβάλει κλειστές προσφορές.

Το θέμα βέβαια είναι τι θα γίνει με την άμεση αποσυμφόρηση, που την ακούμε από τον Ιούλιο ως εξαγγελία και έχει
φθινοπωριάσει για τα καλά χωρίς κάποιο ορατό αποτέλεσμα.
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