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Την ανάγκη να υποστηριχθούν τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τα οποία σήκωσαν το βάρος του προσφυγικού και μεταναστευτικού προβλήματος
τόνισε από τη Μυτιλήνη όπου βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Μιλώντας στο «Πρακτορείο» αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του στο δημοτικό καταυλισμό προσφύγων στον Καρά Τεπέ της Μυτιλήνης,
ο κ. Κουρουμπλής σημείωσε πως «όλοι γνωρίζουμε ότι το νησί αυτό σήκωσε μαζί με κάποια άλλα νησιά όπως είναι η Χίος, η Σάμος και η Κως
το μεγαλύτερο βάρος του μεταναστευτικού και προσφυγικού προβλήματος. Αυτό δεν σημαίνει λοιπόν πως πρέπει μόνο να το λες. Οφείλεις
και εν τοις πράγμασι να το αναγνωρίζεις και να απαντάς αναλόγως. Λοιπόν, συνέχισε ο κ. Κουρουμπλής, το πρώτο ζήτημα που τίθεται είναι ότι
δεν μπορεί η Μυτιλήνη και οι κάτοικοι της να εξακολουθούν να σηκώνουν μόνοι τους το βάρος αυτό. Θα πρέπει λοιπόν σύμφωνα με την απόφαση της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων στη Σάμο όλοι οι δήμοι της ανάλογα με τον πληθυσμό τους να φιλοξενήσουν κάποιους από αυτούς τους
ανθρώπους που βρίσκονται σήμερα εγκλωβισμένοι στη Μυτιλήνη και στα άλλα νησιά. Και πρέπει να πω για άλλη μια φορά πως με αυτή την επίδειξη
ανθρωπιστικού αποθέματος που δείξαμε ως ελληνικός λαός όλο αυτό το διάστημα, ας μην επηρεαζόμαστε από τη μιζέρια κάποιων λίγων. Αυτή η
συμπεριφορά του ελληνικού λαου δεν πάει χαμένη, ούτε για τώρα ούτε για το μέλλον ούτε και για ζητήματα για την ασφάλεια που θέλει να νοιώθει
κάθε χώρα. Και ο νοών νοείτω.».
 



Ο κ. Κουρουμπλής ας σημειωθεί ότι σήμερα συμμετείχε στη Μυτιλήνη σε δυο συσκέψεις μια με
αυτοδιοικητικούς και μια με φορείς της Λέσβου. Όπως ήταν αναμενόμενο οι επιπτώσεις του
οικονομικού και μεταναστευτικού προβλήματος ιδιαίτερα στην τοπική οικονομία κυριάρχησαν και
στις δυο συσκέψεις. Κατά τη διάρκεια τους ο κ. Κουρουμπλής επανέλαβε την ανάγκη της μεταφοράς
μεταναστών και προσφύγων και στην άλλη Ελλάδα δε δίστασε μάλιστα να ονοματίσει την ιδιαίτερη
του πατρίδα το Αγρίνιο ως προορισμός αριθμού μεταναστών και προσφύγων που σήμερα
βρίσκονται στα νησιά.
 
Όπως τόνισε μιλώντας στο «Πρακτορείο» ο κ. Κουρουμπλής, «αναγνωρίζεται πλέον ότι στη Λέσβο
δεν κυκλοφορούν οι άνθρωποι αυτοί όπως κυκλοφορούσαν πριν κάποιους μήνες. Όλοι
αναγνωρίζουν ότι δεν υπάρχει αυτή η εικόνα που προϋπήρχε άρα και οι θάλασσες, οι παραλίες
έχουν την εικόνα που θα πρέπει να έχει ο τόπος. Αναδεικνύεται όμως πλέον η ανάγκη αλλαγής της
εικόνας που υπάρχει για τη Μυτιλήνη κύρια αλλά και για τα άλλα νησιά κυρίως στην Ευρώπη.
Ανέλαβα την πρωτοβουλία να ζητήσω και από την υπουργό πολιτισμού και τους φορείς εδώ του
νησιού να γίνει μια συνάντηση στο υπουργείο εσωτερικών και να δούμε πώς θα μεθοδεύσουμε αυτή

τη διαδικασία να προβάλουμε καλύτερα και πιο οργανωμένα το νησί και τα άλλα νησιά στο εξωτερικό για την επόμενη χρονιά».
 
Αναφερόμενος σε θέματα της αυτοδιοίκησηε και ιδιαίτερα σε ζητήματα προσλήψεων ώστε να εξυπηρετηθούν οι μεγάλες ανάγκες δήμων όπως αυτός
της Λέσβου ο κ. Κουρουμπλής ανακοίνωσε «πρωτοβουλία μαζί με τον κ. Βερναρδάκη να γίνει μια σύσκεψη στο υπουργείο εσωτερικών για να δούμε
από το προσωπικό που θα προσληφθεί φέτος στο δημόσιο να υπάρξει προτεραιότητα γι’ αυτά τα νησιά. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρξει.».
 
Τέλος σχετικά με τον «Καλλικράτη» ο κ. Κουρουμπλής επανέλαβε τις δρομολογημένες αλλαγές. Όπως είπε «Ο Καλλικράτης αυτή τη στιγμή
μελετάται από μια μεγάλη 25μελή επιτροπή, με τη συμμετοχή και της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ. Για πρώτη φορά ο νέος Καλλικράτης η νέα θεσμοθέτηση
δεν γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες, με ανοιχτές διαδικασίες. Θα προσπαθησουμε να αιμοδοτήσουμε και να μπολιάσουμε τη νέα προσπάθεια με τις
πραγματικές ανάγκες που έχει η αυτοδιοίκηση ώστε να απελευθερωθεί από αγκυλώσεις και στρεβλώσεις, από συναρμοδιότητες και επικαλύψεις να
μπορέσει πραγματικά να υπηρετήσει την οικονομική και κοινωνική ζωή.».
 
Ο κ. Κουρουμπλής ανακοίνωσε ότι θα ολοκληρωθεί η δουλειά της παραπάνω επιτροπής στο τέλος του χρόνου οπότε και θα ανακοινωθούν
οι προτάσεις της.
 
-------------------
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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...

(/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...

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

97

 

1

 

1

googleplus

0

 

99

 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CrjBMTrltWYWwKcLTxgK-wayIDsfl26hKltvdja0F06PFv_IIEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAd3c9dADyAEJqQKet2vB01ezPqgDAcgDwwSqBIECT9CF3j0w6JFgBfHP-1cbYpMw1Ph6mnoXpnxTIZ2ptJogwrc9ueTSTVbbnFdHPSaJ_h6iwUbcxdeIeAyNI9gtixKT1-Op6qs40p2P3D6o5VIoFukRXjgwrgUT6bMKYfo3HPkrJFGpLhCBW15e7Fmsp-mxQu0dggcX2S_BH0OwWGt_9hOjVBC7IDNfJvhXgUa2WNJb18AyGdt6wmn1E0kUnJu7zYvhWlTBks_EivqbVj3x4km5F8w9PkVpbTQwxCmM73F8Foxt-QV6jIOxAbcZFI2aDfJGQD0XV12cEdLgcwH_bhmbV24fcEOsEOElC_ut-OSSRvzRn02TTXoEsSAsIjiQBgGgBi6AB4ujii-IBwGQBwKoB6a-G9gHANIIBAgAEAKxCc4pXTAzmRaw2BMC&num=1&cid=CAMSeQClSFh3VTSMd1guyYtXmedXM2315KDST3DaAnc49Sk10DlT7vgKo992IISMNbwqETNOfGMOWVkb1j14He6p46t_N42oK6E4ACvqRNlJWzEY8-VffuS326ePdAIzeQ8l16JgHBuKBjXzxP_1AyOflTbJzINUFcN3urU&sig=AOD64_1s_CmB20CibTqhpdukdOeUIbFOZw&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://grefis.gr/europi/aeroporikes-ekdromes/gallia/
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?api_key&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FXBwzv5Yrm_1.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df11cecd6cc0da2%26domain%3Dwww.lesvosnews.net%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lesvosnews.net%252Ffd3813b500cc%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.lesvosnews.net%2Farticles%2Fnews-categories%2Fpolitiki%2Fo-pkoyroymplis-sti-lesvo-anagki-stirixis-ton-nision-sto-telos-toy&locale=en_US&numposts=20&sdk=joey&skin=light&width=930
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
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis


Εκμάθηση Ξένων
Γλωσσών - Σε Προσφορά
στο e-shop.gr
Αγοράστε Online Χιλιάδες
Προϊόντα Ασυναγώνιστες Τιμές
Κάθε Μέρα!
e-shop.gr

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

(/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/syllipsi-gia-ihorypansi-sto-molyvo)

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C7ueZTrltWfbaOe_AxgLdtJT4CLTCkcNG7P3LmuUDwI23ARABIPb8_B5grYKAgKAMoAGOsdXNA8gBAakCnrdrwdNXsz6oAwHIA8MEqgSBAk_Qdb9fDJJryNlWaHR_sJiPxvwExeEoau-W-PzHGWqB7Bis6TbThjLGlepQD0Se5-svaZKPi-smFIRfN6fpl9xhRB3cfIfQVciinggDhqKJb3RNzax-blsuJ-9KBH7O6LmMAwNVy8VmX-rLtOTj-k2KgmMoqizDOgsSASfQs9O8-Ij9etQTvJ7Rsu_GD_LxAPcvid0ptXTmjxFIKUtUwqF3LoCMEdg9TffMjt0MWDH-Phhu8uXnEFFrqEZ4vzB8Gn_wxrhmgr91enLKHIna2F6x3KUttL8sMbIc7eHhmE6S4iFFIVH_3BfX0hQYzCdR83GgJQyqsNAFeHFVrKkfXSBBkAYBoAZRgAfazqoyiAcBkAcCqAemvhvYBwHSCAQIABACsQnKlBhd6lOn5NgTAg&num=1&cid=CAMSeQClSFh3ZXTfwKiwoTYYT2Q9EutBp_29q7rsBYkSQfWdtglz0bw0TtB8vWDlaTbAk4LvrFMDTzYERoZIqR53g6Mr4meLMCbuBmOfyvOd2RqUPgx_4hefazVU3c5eG6aXQ1CaWoIxaJZ00hypiRTHlM8xDB1aqMwiRdc&sig=AOD64_2G7g0Gww_WvcauRNBC0Pl6FxTm3g&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://www.e-shop.gr/vivlia-glosses
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C7ueZTrltWfbaOe_AxgLdtJT4CLTCkcNG7P3LmuUDwI23ARABIPb8_B5grYKAgKAMoAGOsdXNA8gBAakCnrdrwdNXsz6oAwHIA8MEqgSBAk_Qdb9fDJJryNlWaHR_sJiPxvwExeEoau-W-PzHGWqB7Bis6TbThjLGlepQD0Se5-svaZKPi-smFIRfN6fpl9xhRB3cfIfQVciinggDhqKJb3RNzax-blsuJ-9KBH7O6LmMAwNVy8VmX-rLtOTj-k2KgmMoqizDOgsSASfQs9O8-Ij9etQTvJ7Rsu_GD_LxAPcvid0ptXTmjxFIKUtUwqF3LoCMEdg9TffMjt0MWDH-Phhu8uXnEFFrqEZ4vzB8Gn_wxrhmgr91enLKHIna2F6x3KUttL8sMbIc7eHhmE6S4iFFIVH_3BfX0hQYzCdR83GgJQyqsNAFeHFVrKkfXSBBkAYBoAZRgAfazqoyiAcBkAcCqAemvhvYBwHSCAQIABACsQnKlBhd6lOn5NgTAg&num=1&cid=CAMSeQClSFh3ZXTfwKiwoTYYT2Q9EutBp_29q7rsBYkSQfWdtglz0bw0TtB8vWDlaTbAk4LvrFMDTzYERoZIqR53g6Mr4meLMCbuBmOfyvOd2RqUPgx_4hefazVU3c5eG6aXQ1CaWoIxaJZ00hypiRTHlM8xDB1aqMwiRdc&sig=AOD64_2G7g0Gww_WvcauRNBC0Pl6FxTm3g&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://www.e-shop.gr/vivlia-glosses
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C7ueZTrltWfbaOe_AxgLdtJT4CLTCkcNG7P3LmuUDwI23ARABIPb8_B5grYKAgKAMoAGOsdXNA8gBAakCnrdrwdNXsz6oAwHIA8MEqgSBAk_Qdb9fDJJryNlWaHR_sJiPxvwExeEoau-W-PzHGWqB7Bis6TbThjLGlepQD0Se5-svaZKPi-smFIRfN6fpl9xhRB3cfIfQVciinggDhqKJb3RNzax-blsuJ-9KBH7O6LmMAwNVy8VmX-rLtOTj-k2KgmMoqizDOgsSASfQs9O8-Ij9etQTvJ7Rsu_GD_LxAPcvid0ptXTmjxFIKUtUwqF3LoCMEdg9TffMjt0MWDH-Phhu8uXnEFFrqEZ4vzB8Gn_wxrhmgr91enLKHIna2F6x3KUttL8sMbIc7eHhmE6S4iFFIVH_3BfX0hQYzCdR83GgJQyqsNAFeHFVrKkfXSBBkAYBoAZRgAfazqoyiAcBkAcCqAemvhvYBwHSCAQIABACsQnKlBhd6lOn5NgTAg&num=1&cid=CAMSeQClSFh3ZXTfwKiwoTYYT2Q9EutBp_29q7rsBYkSQfWdtglz0bw0TtB8vWDlaTbAk4LvrFMDTzYERoZIqR53g6Mr4meLMCbuBmOfyvOd2RqUPgx_4hefazVU3c5eG6aXQ1CaWoIxaJZ00hypiRTHlM8xDB1aqMwiRdc&sig=AOD64_2G7g0Gww_WvcauRNBC0Pl6FxTm3g&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://www.e-shop.gr/vivlia-glosses
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C7ueZTrltWfbaOe_AxgLdtJT4CLTCkcNG7P3LmuUDwI23ARABIPb8_B5grYKAgKAMoAGOsdXNA8gBAakCnrdrwdNXsz6oAwHIA8MEqgSBAk_Qdb9fDJJryNlWaHR_sJiPxvwExeEoau-W-PzHGWqB7Bis6TbThjLGlepQD0Se5-svaZKPi-smFIRfN6fpl9xhRB3cfIfQVciinggDhqKJb3RNzax-blsuJ-9KBH7O6LmMAwNVy8VmX-rLtOTj-k2KgmMoqizDOgsSASfQs9O8-Ij9etQTvJ7Rsu_GD_LxAPcvid0ptXTmjxFIKUtUwqF3LoCMEdg9TffMjt0MWDH-Phhu8uXnEFFrqEZ4vzB8Gn_wxrhmgr91enLKHIna2F6x3KUttL8sMbIc7eHhmE6S4iFFIVH_3BfX0hQYzCdR83GgJQyqsNAFeHFVrKkfXSBBkAYBoAZRgAfazqoyiAcBkAcCqAemvhvYBwHSCAQIABACsQnKlBhd6lOn5NgTAg&num=1&cid=CAMSeQClSFh3ZXTfwKiwoTYYT2Q9EutBp_29q7rsBYkSQfWdtglz0bw0TtB8vWDlaTbAk4LvrFMDTzYERoZIqR53g6Mr4meLMCbuBmOfyvOd2RqUPgx_4hefazVU3c5eG6aXQ1CaWoIxaJZ00hypiRTHlM8xDB1aqMwiRdc&sig=AOD64_2G7g0Gww_WvcauRNBC0Pl6FxTm3g&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://www.e-shop.gr/vivlia-glosses
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CtG_hT7ltWYWRDIzaxgLju4zICt3r9qBIvsXMu88CqpO-m0cQASD2_PweYK2CgICgDKABour10wPIAQKpAvZDl2iLVbM-qAMByAPJBKoEgQJP0JtH5GSaziEMBanZ-kVOgwd7f8FxelCJbwvQr3cju4NuherFpcnVOWkRQHTUmfHsd0y4foOKlUw-w-PSeiJGzpCEDDBaYjI3o6vPQGTjQ53ov2lweFdy1WcIXmhITKlEuQUBL8YKMjA7IH6ZBXguTEnNFioLR4gmftAyo3l9igDAKmNhgCR9HrqqLtWBnpSbF2W7QosrmfXJpojGYsEBBu85IYDBzf-46_Hb3xzqf9oFbOe8bvN6U8E9mTnZ2SV9RUrByQ235qmQvoQnrjzMXjQQg57e1mw-LT7t-56lCAE1kY6iZ9S_e58_isoCspKB7H7yjfQUnroiGCu0T_RrkpAGAaAGAoAHxpWKLIgHAZAHAqgHpr4b2AcB0ggECAAQArEJ9xxz1MdYceHYEww&num=1&cid=CAMSeQClSFh34qjCdQht1OZnoiiy8gUQZRWHUjEff35XeMMeYQjbE16g6zdU832wnJjiYyzCNl7L9YtfSR6cRiXXh168L5__jMNwvPhKSyMuE4PxyeH7FZj0Y9Xm7nZS24xGxC-ujLbsPQUkVrdPK0DXgE65ZtbURd9bnik&sig=AOD64_1si1jyxe5EZo8sT8tURa0tMvlMuQ&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://www.sweebies.gr/
http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/syllipsi-gia-ihorypansi-sto-molyvo

