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Την άμεση παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της αυξημένης μεταναστευτικής ροής στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, ζήτησε
η Περιφερειάρχης κα Χριστιάνα Καλογήρου, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα με τον
Επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο.

«Η κατάσταση στο Βόρειο Αιγαίο είναι εξαιρετικά δύσκολη. Έχουμε προτείνει στην κυβέρνηση τρόπους άμεσης αντιμετώπισής της», είπε η κα.
Καλογήρου και ζήτησε την άμεση στήριξη της αστυνομίας και του λιμενικού σε υποδομές και προσωπικό, ώστε να γίνεται ταχύτερα ο έλεγχος και η
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μεταφορά των μεταναστών, καθώς και χρηματοδότηση ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες
υποδομές στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Η Περιφερειάρχης πρότεινε την άμεση ενεργοποίηση του Emergency Fund και του Ταμείου
Αλληλεγγύης για το Βόρειο Αιγαίο, σε συνεργασία απευθείας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλους
Διεθνείς Οργανισμούς, όπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου δήλωσε: «Ο Επίτροπος
βρίσκεται αλληλέγγυος στην επείγουσα ανάγκη που οι ελληνικές Περιφέρειες αντιμετωπίζουν σε
σχέση με την διαρκώς αυξανόμενη μεταναστευτική ροή. Τα περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ που η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να διαθέσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αποτελούν μια
ουσιαστική παρέμβαση. Αλλά θα πρέπει το ελληνικό κράτος να κινηθεί εξίσου ταχύτατα και να
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να αξιοποιηθούν τα κονδύλια αυτά».

Η κα Καλογήρου προσκάλεσε τον κ. Αβραμόπουλο να επισκεφθεί τη Λέσβο, κάτι που ο Επίτροπος
Μετανάστευσης δεσμεύτηκε να κάνει το επόμενο χρονικό διάστημα. 
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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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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...
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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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