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Αγκραμούντ: «Εντυπωσιακή εικόνα» του καταυλισμού στη Λέσβο
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«Ισομερή κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών- μελών της Ευρώπης για το προσφυγικό ώστε να φύγουμε από την Ευρώπη των φραχτών όπου οι
λιγότεροι παλεύουν με την προσφυγική κρίση και να πάμε στην Ευρώπη της αλληλεγγύης» ζήτησε από τη Μυτιλήνη την οποία και επισκέφθηκε
σήμερα, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Πέδρο Αγκραμούντ.

 
 
Η επίσκεψη του κ. Αγκραμούντ, είχε ως στόχο την ενημέρωση για τις διαδικασίες εφαρμογής της
Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, ενώ δεν παρέλειψε να αποδώσει τα εύσημα στο δήμο
Λέσβου και προσωπικά στο δήμαρχο Σπύρο Γαληνό, για την «εντυπωσιακή εικόνα» του δημοτικού
καταυλισμού στον Καρά Τεπέ.
 
Επίσης, με θετικά λόγια μίλησε για τις εγκαταστάσεις της ανθρωπιστικής καθολικής οργάνωσης
Caritas Hellas, ενώ απέφυγε να σχολιάσει την κατάσταση στο Hot spot της Μόριας, που ήταν και ο
πρώτος σταθμός των σημερινών επισκέψεών του.
 
«Ο σκοπός της επίσκεψης μας, τόνισε ο κ. Αγκραμούντ, είναι να τονίσουμε την ανησυχία μας για τις
προσφυγικές ροές και τους αιτούντες ασύλου στη χώρα. Να επικεντρωθούμε στις συνθήκες
διαβίωσης των ανθρώπων αυτών και το τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση».
 

Συνέχισε δε, υποστηρίζοντας πως «οι προσπάθειες που κάνει η Ελλάδα είναι ξεκάθαρες και ορατές. Η Ελλάδα χρειάζεται πλήρη υποστήριξη και
αλληλεγγύη μας. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα, η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση είναι ένα θέμα ευρωπαϊκό και έτσι πρέπει να ν’
αντιμετωπίσουμε και να μοιράσουμε την ευθύνες πιο δίκαια, με τα μέλη της Ένωσης».
 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, «η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ήδη πάρα πολλά για να
βοηθήσει, όμως θα πρέπει να γίνουν περισσότερα από τα μέλη της, που  θα πρέπει να σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την
επαναπροώθηση επανεγκατάστασης των προσφύγων».
 
Ο κ. Αγκραμούντ ανέφερε ότι στις 22 Ιουνίου στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση που έχει προγραμματιστεί, όπου και θα παρουσιαστούν τα
συμπεράσματα από την επίσκεψη στην Ελλάδα, αναμένεται να παραστεί και ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
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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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