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Την ανάγκη να ”εκκενωθεί” το λιμάνι της  Μυτιλήνης, από μετανάστες και πρόσφυγες που κατά εκατοντάδες φτάνουν καθημερινά,
δημιουργώντας μια κατάσταση ντροπής για τον ανθρώπινο πολιτισμό, την Ελλάδα και τις παραδόσεις της, διαπίστωσε η αναπληρώτρια
υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Τασία Χριστοδουλοπούλου, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο νησί ”πρωτεύουσα” των ροών
από τις απέναντι Μικρασιατικές ακτές.

Η Τασία Χριστοδουλοπούλου έφθασε στη Μυτιλήνη αργά το βράδυ της Πέμπτης, μαζί με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου και
συνεργάτες τους.

Η εικόνα μιας 81χρονης γυναίκας σε αναπηρικό καροτσάκι, περιτριγυρισμένη από τα μέλη της οικογένειας της, και η εικόνα μιας ομάδας 6-
8 ανήλικων παιδιών, έξι με οκτώ χρονών, που είχαν χάσει τους γονείς τους, «σφράγισαν» την υπουργό, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η
ίδια, από τον χώρο του λιμανιού, το βράδυ της Πέμπτης. Ανάλογες ήταν οι εντυπώσεις της και σήμερα το πρωί, όταν ξαναπήγε στο λιμάνι.

Λίγο μετά επισκέφθηκε τους χώρους στη Μόρια, στο παλιό στρατόπεδο που έχει μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής και προαναχωρησιακό κέντρο. Εκεί,
όπως είπε, διαπίστωσε ότι μεγάλο μέρος τους δεν λειτουργεί για γραφειοκρατικούς λόγους και κυρίως λόγω έλλειψης στοιχειώδους οργάνωσης τους
από τους υπευθύνους. Το μεσημέρι, σε σύσκεψη στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής, η κ. Χριστοδουλοπούλου άκουσε την
περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου η οποία και μετέφερε την ανακοίνωση των εταιρειών κρουαζιερόπλοιων προς τους τουριστικούς
πράκτορες της Μυτιλήνης, στην οποία αναφέρουν ότι εφόσον ο περίκλειστος χώρος του λιμανιού συνεχίσει να χρησιμοποιείται ως χώρος προσωρινής
κράτησης μεταναστών και προσφύγων, διακόπτουν τους σταθμούς τους στο λιμάνι της Μυτιλήνης, με ότι αυτό συνεπάγεται για την τοπική οικονομία.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε άμεσα να εγκαταλειφτεί η χρήση του χώρου του λιμανιού από το Λιμενικό Σώμα ως χώρος συγκέντρωσης των
μεταναστών και προσφύγων και να μεταφέρονται άμεσα στο Κέντρο της πρώτης υποδοχής στη Μόρια.

Σε δηλώσεις της, η κ. Χριστοδουλοπούλου ανακοίνωσε ότι οι δημοτικοί αστυνόμοι, που με το νόμο Κατρούγκαλου επιστρέφουν στις δουλειές τους και
δεν θέλουν να πάνε στους Δήμους, θα αξιοποιηθούν σε υπηρεσίες ασύλου και πρώτης υποδοχής στα νησιά. Επίσης υπάρχει σχεδιασμός για έκτακτες
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προσλήψεις λόγω της κατάστασης έκτακτων αναγκών που έχουν δημιουργηθεί από τις ροές μεταναστών και προσφύγων από τις απέναντι ακτές και
ιδιαίτερα στη Λέσβο.

Αργότερα η υπουργός συναντήθηκε με συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στη Μυτιλήνη στην κατεύθυνση της υποδοχής και περίθαλψης
προσφύγων.
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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...
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17/07/17 - 19:05
Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
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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...

(/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...
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