
18/7/2017 Γ. Γιαννέλλης: να σταματήσει η καταγραφή των προσφύγων στο λιμάνι | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/g-giannellis-na-stamatisei-i-katagrafi-ton-prosfygon-sto-lim 1/3

Τρί, 18/07/2017 - 11:58Απλήρωτες για μήνες οι καθαρίστριες των Κέντρων Υγείας Λέσβου Επιστολή για τη συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη: Να επιστραφούν τα χρήματα Το τριήμερο πανηγύρι στου Προφήτη Ηλία στην Αγιάσο

 (/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg) 

Τετάρτη, 02/09/2015 | Πολιτική

Ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννης Γιαννέλλης Θεοδοσιάδης έστειλε στον Κεντρικό Λιμενάρχη Μυτιλήνης και τον
Αστυνομικό Δ/ντή Λέσβου την παρακάτω επιστολή: 

 

Κύριε Λιμενάρχα, κύριε Αστυνομικέ Διευθυντά,
 
Είχε προ καιρού αποφασισθεί σε ευρεία σύσκεψη των αρμοδίων φορέων για το μεταναστευτικό πρόβλημα
της Λέσβου, που πραγματοποιήθηκε στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, να
σταματήσει οριστικά η καταγραφή των μεταναστών στον λιμένα της Μυτιλήνης.
Για διαφόρους λόγους καθυστέρησε η υλοποίηση της απόφασης αυτής.
Παρακαλώ όπως άμεσα μεταφερθεί ο χώρος της καταγραφής στη Μόρια κι επικουρικά σε ιδιωτικό χώρο,
που θα υποδείξει ο Δήμαρχος Μυτιλήνης κ. Σπύρος Γαληνός, ο οποίος ήδη καταβάλει τεράστιες
προσπάθειες για την οριστικοποίησή του.
Ο χώρος του λιμένα  πρέπει αποκλειστικά να χρησιμοποιείται, με ευθύνη σας, για όσους μετανάστες
προτίθενται να ταξιδέψουν εντός της ημέρας.
Η Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου παρακαλείται να συνδράμει το Λιμενικό με κάθε τρόπο. Εννοείται ότι πριν
από οποιαδήποτε ενέργεια θα υπάρχει συνεννόηση με τον Δήμαρχο Μυτιλήνης. 
                     
                Με εκτίμηση,

      Ιωάννης Γιαννέλλης Θεοδοσιάδης     
Γενικός Γραμματέας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής 
    Συντονιστής για το μεταναστευτικό πρόβλημα στο Β. Αιγαίο
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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...
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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