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Τρίτη, 13/10/2015 | Πολιτική

Επίσκεψη στην Μυτιλήνη πραγματοποιεί, σύμφωνα με πληροφορίες, την ερχόμενη Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς μαζί με τον Έλληνα Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Ιθαγένειας Δημήτρη Αβραμόπουλο και τον
υπουργό Εξωτερικών, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Ασύλου του Λουξεμβούργου Ζαν Άσελμπορν.

 

Η επίσκεψη εντάσσεται στα πλαίσια της ενημέρωσης για την κατάσταση που επικρατεί στη Λέσβο
εξαιτίας των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών.
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Peter Kapelis
Να ορίστε. Να δείτε ότι την Παρασκευή οι λαθρο θα εξαφανιστούν με τις 3 μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν και όταν ήρθε ο τσίπρας:
Πρώτον, την παραμονή και αυθημερόν τα καράβια θα φύγουν γεμάτα για Πειραιά. Δεύτερον, θα υπάρξει επικοινωνία με την τουρκική
ακτοφυλακή(και εκείνοι με τους δουλέμπορους Κενάν που ελέγχει τις αποστολές σε Εφταλού-Σκαμιά και Ιμάμ που έχει αναλάβει
αεροδρόμιο-Χαραμίδα) να μην στείλουν πρόσφυγες την παραμονή. Για όποιον θυμάται ενώ καθημερινά ερχόντουσαν 40 βάρκες, την
ηλιόλουστη μέρα που ήρθε ο τσίπρας ήρθαν μόνο 2 !!!!! Τρίτον, θα κρύψουν 5-6.000 πρόσφυγες πίσω από το βο... See More
Like · Reply · Oct 14, 2015 12:03am
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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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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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