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«Επίσημη πρώτη» σήμερα για το Κέντρο Καταγραφής Μεταναστών και προσφύγων της Λέσβου, το πρώτο από τα λεγόμενα hot spots που δημιουργεί
η Ελλάδα ανταποκρινόμενη στις συμφωνίες της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών.

 
Τη Μυτιλήνη επισκέφθηκαν σήμερα και ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του κέντρου ο Έλληνας
επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος μαζί
με τον υπουργό Εξωτερικών, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Ασύλου του
Λουξεμβούργου και προεδρεύοντα του Συμβουλίου Ζαν Άσελμπορν και τον Έλληνα αναπληρωτή
υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα.
 
Σε δηλώσεις του ο κ. Αβραμόπουλος υποστήριξε ότι η λειτουργία του πρώτου hotspot στη Λέσβο
«σηματοδοτεί ότι λειτουργεί ολοκληρωμένα το σχέδιο καταγραφής και ταυτοποίησης των
προσφύγων. Πρόκειται, σημείωσε, για ένα σημαντικό ξεκίνημα, αλλά έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να
διανύσουμε για την εφαρμογή hotspots και σε άλλες περιοχές, για την έναρξη των
μετεγκαταστάσεων και τη βελτίωση των επιστροφών των παράτυπων μεταναστών.
 
Τη Λέσβο επίσης, χθες και σήμερα, επισκέφθηκαν ο διευθυντής τη FRONTEX Φαμπρίς Λεγγέρι
αλλά και ο εισηγητής της Επιτροπής Μετανάστευσης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του

Συμβουλίου της Ευρώπης Αντρέα Ριγγόνι, μαζί με τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Τζανέτο Φιλιππάκο.
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Στρατής Μπαλάσκας / ΑΠΕ - ΜΠΕ
 
 
 
Πρόσκληση για Βρυξέλες

Στο πλαίσιο της συναντήσεις του Δημάρχου Λέσβου, Σπύρου Γαληνού, με τον Επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, κ.
Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο κ. Αβραμόπουλος απεύθυνε επίσημη πρόσκληση στον κ. Γαληνό, να επισκεφθεί άμεσα τις Βρυξέλες, ώστε να πάρει μέρος
σε συσκέψεις με θέμα το μεταναστευτικό, όπου θα παρουσιάσει και την ολοκληρωμένη πρόταση του Δήμου Λέσβου, για την αντιμετώπιση των
μεταναστευτικών ροών, πρόσκληση την οποία ο κ. Γαληνός αποδέχθηκε με ιδιαίτερη χαρά.

Επίσης, για το θέμα της υποψηφιότητας της Μυτιλήνης για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 20121, ο κ. Αβραμόπουλος δεσμεύθηκε ότι θα
υποστηρίξει με κάθε τρόπο την υποψηφιότητα μας. 

 

 

Συνάντηση Δημάρχου  με Andrea Rigoni

Σήμερα Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015, το μεσημέρι, στο Παλαιό Δημαρχείο,  πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου Λέσβου, Σπύρου
Γαληνού, με τον κ. Andrea Rigoni, Εισηγητή της Επιτροπής Μετανάστευσης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης,
παρουσία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Γιώργου Ψάνη.

Ο Δήμαρχος καλωσόρισε τον κ. Rigoni, και τους συνεργάτες του στη Λέσβο, ανέλυσε τις πρωτοβουλίες του Δήμου, σχετικά με το μεταναστευτικό και
παρουσίασε την ολοκληρωμένη πρόταση του Δήμου Λέσβου, για την αντιμετώπιση του.Επίσης, τον ενημέρωσε για την υποψηφιότητα της Μυτιλήνης, για
την ανάδειξή της ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, του έτους 2021 και ζήτησε τη στήριξή του.Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή αναμνηστικών
δώρων. 
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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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