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Παρασκευή, 11/09/2015 | Πολιτική

Σήμερα στη Μυτιλήνη πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Ναυτιλίας  κ. Ζώη  και της επιχειρησιακής συντονίστριας της Ύπατης
Αρμοστείας  του Ο.Η.Ε. στην Ελλάδα  κ. Alexandra Morelli.

            Από πλευράς Ύπατης Αρμοστείας εκδηλώθηκε η επιθυμία να συνεχιστεί και να ενισχυθεί η
εποικοδομητική και αποτελεσματική συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης σχετικά με
τη διαχείριση των μικτών μεταναστευτικών ροών στη νήσο Λέσβο καθώς και σε όλα τα νησιά του
ανατολικού Αιγαίου.

            Αναφορικά με τη βοήθεια και την ανταπόκριση στις ανθρωπιστικές ανάγκες, η Ύπατη
Αρμοστεία είναι έτοιμη να μοιραστεί πόρους και τεχνογνωσία με τις ελληνικές Αρχές.

            Επισημάνθηκε, τέλος, εκ μέρους της, ότι η άμεση καταγραφή και η επιλογή των κατάλληλων
για τον σκοπό αυτό σημείων είναι το κλειδί για την αποτελεσματική και αξιοπρεπή διαχείριση αυτών
των ροών. 
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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...

(/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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