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Στη Μυτιλήνη θα βρεθεί νωρίς αύριο Τετάρτη το πρωί ο Επίτροπος μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρης Αβραμόπουλος προκειμένου
να εξετάσει από κοντά τα προβλήματα που έχουν προκύψει στη Λέσβο και κατ’ επέκταση στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από την εφαρμογή της
Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας και τον εγκλωβισμό στα νησιά περισσότερων των 10.000 μεταναστών και προσφύγων.

Ο κ. Αβραμόπουλος θα έρθει στη Μυτιλήνη με ελικόπτερο που θα προσγειωθεί στο στρατόπεδο της Μεραρχίας και θα συνοδεύεται από τον Έλληνα
Υπουργό μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα, τον Philippe de Brauer Διευθυντή της Διεύθυνσης ανθρωπιστικών κρίσεων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, υπεύθυνο για την χρηματοδότηση των ΜΚΟ και τον Martin Vervei Συντονιστή της εφαρμογής της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης
και Τουρκίας.
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Στη Μυτιλήνη εκτάκτως Αβραμόπουλος, Μουζάλας και Δ/ντης ανθρωπιστικών κρίσεων ΕΕ.
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Στο ελικόπτερο επίσης θα επιβαίνουν οι ευρισκόμενοι στην Αθήνα για επαφές Σπύρος Γαληνός
Δήμαρχος Λέσβου και Μιχάλης Αγγελόπουλος Δήμαρχος Σάμου. Ενώ στη Μυτιλήνη σπεύδει από τη
Χίο ο Δήμαρχος Χίου Μανόλης Βουρνούς.

Κατά την επίσκεψη του στη Λέσβο ο κ. Αβραμόπουλος θα επισκεφθεί τον καταυλισμό και τις
εδρεύουσες εκεί υπηρεσίας στη Μόρια καθώς και τον καταυλισμό στον Καρά Τεπέ.

Θα ακολουθήσει σύσκεψη με τη συμμετοχή των Δημάρχων και λίγο πριν αναχωρήσουν για την
Αθήνα και πάλι με το ελικόπτερο, ο κ. Αβραμόπουλος θα προβεί σε δηλώσεις.

Η αυριανή επίσκεψη κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική αφού έρχεται σαν συνέχεια των όσων έγιναν
γνωστά σχετικά με την κατάσταση στην οποία διαβιούν ιδιαίτερα στον καταυλισμό της Μόριας οι
εγκλωβισμένοι στο νησί αιτούντες άσυλο πρόσφυγες και μετανάστες. Αλλά και της
δημοσιοποιηθείσας «κοινής γραμμής»  των Δημάρχων των πέντε νησιών του Αιγαίου και την
απόφασή τους να πιέσουν Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή του μέτρου της
αποσυμφόρησης και τη δίκαιη κατανομή των εγκλωβισμένων προσφύγων και μεταναστών,  σε όλη

τη χώρα αλλά και στην Ευρώπη.
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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...
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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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