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«Θερμή» υποδοχή από πρόσφυγες στη Λέσβο σε Τόσκα και ΑΝΥΠΕΞ των ΗΠΑ
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«Θερμή» υποδοχή με συνθήματα και πανό επεφύλαξαν στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα, οι πρόσφυγες και μετανάστες στη Χίο, ενώ
έντονα διαμαρτυρήθηκαν στη Λέσβο και στην αναπληρώτρια ΥΠΕΞ των ΗΠΑ που επισκέπτεται το νησί.

 
Τα αυξημένα μέτρα περιφρούρησης λόγω της ταυτόχρονης παρουσίας στο hot spot της Μόριας, της αναπληρώτριας υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ,
Χέδερ Χίγκινμποτομ και του αναπληρωτή υπουργού προστασίας του πολίτη Νίκου Τόσκα, προκάλεσαν την αντίδραση ομάδας μεταναστών και
προσφύγων, οι οποίοι παραμένουν υπό περιορισμό στη Μόρια σε εφαρμογή της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας.
 
Περίπου λοιπόν 200 από τους υπό περιορισμό, συγκεντρώθηκαν στο χώρο λίγο πριν από το σημείο καταγραφής των Σύρων προσφύγων και άρχισαν
να φωνάζουν ρυθμικά το αίτημα τους για άμεση απελευθέρωση τους «freedom – freedom». Το γεγονός προκάλεσε την εύλογη απορία της
Αμερικανίδας υπουργού, η οποία και ενημερώθηκε πως επρόκειτο για ένα μικρής κλίμακας συμβάν που δεν προκαλούσε λόγο ανησυχίας.
 
Ας σημειωθεί ότι προληπτικά, άνδρες της μονάδας αποκατάστασης τάξης είχαν αποκλείσει το χώρο όπου επισκέπτονταν η Αμερικανίδα υπουργός,
από τους διαμαρτυρόμενους.



 
Την ίδια ώρα, στο hot spot όπου παραμένουν σύμφωνα με σημερινά στοιχεία, 1588 μετανάστες και
πρόσφυγες, όλα κυλούσαν χωρίς προβλήματα. Οι Πακιστανοί κρατούνται σε χωριστό τμήμα ενώ οι
Σύροι και οι υπόλοιποι, έχοντες προσφυγικό προφίλ διαμένουν σε διαφορετικό χώρο, προκειμένου
να υποβάλουν αίτηση ασύλου, όταν θα ξεκινήσει η σχετική διαδικασία.
 
Η σίτιση των προσφύγων και των μεταναστών (πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό) γίνεται από
εταιρεία που μειοδότησε σε διαγωνισμό του στρατού - ενώ σε 24ωρη βάση γίνεται διανομή τσαγιού
και μπισκότων σε όποιον το ζητήσει.
 
 
 
 iefimerida.gr  ΑΠΕ/ΜΠΕ
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(/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...

(/articles/news-categories/politiki/eysima-sto-dimarho-

lesvoy-apo-ton-presvi-ton-inomenon-politeion)

14/07/17 - 12:25
Εύσημα στο Δήμαρχο Λέσβου από τον Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
(/articles/news-categories/politiki/eysima-sto-dimarho-lesvoy-apo-ton-presvi-ton-inomenon-politeion)

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, συναντήθηκε σήμερα το πρωί στο γραφείο του με τον Πρέσβη
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, κ. Goeffrey Pyatt.

Ο Δήμαρχος, αφού καλωσόρισε τον κ. Pyatt στο νησί μας του εξέθεσε τα ζητήματα που αφορούν τη
Λέσβο, ανέλυσε όλο το φάσμα των...

(/articles/news-categories/politiki/vradines-ptiseis-exi-

toyrkikon-mahitikon-pano-apo-lesvo)

13/07/17 - 15:08
Βραδινές πτήσεις έξι τουρκικών μαχητικών πάνω από Λέσβο (/articles/news-categories/politiki/vradines-

ptiseis-exi-toyrkikon-mahitikon-pano-apo-lesvo)

Έξι τουρκικά μαχητικά εμφανίστηκαν χθες το βράδυ στην περιοχή πάνω από την Λέσβο και την Λήμνο.

 
Σύμφωνα με το Militaire.gr, οι Τούρκοι εντοπίστηκαν άμεσα από τα ελληνικά ραντάρ.
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