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Τετάρτη, 24/05/2017 | Πολιτική

Συνολικά 13 Ευρωβουλευτές της Επιτροπής τους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις Πολιτικές Ελευθερίες και τη Δικαιοσύνη (LIBE) βρέθηκαν τις
προηγούμενες μέρες στην Κω και στην Λέσβο στο πλαίσιο της ετήσιας δράσης τους. Όπως δήλωσαν αναγνώρισαν τις προσπάθειες της Ελλάδας στο
θέμα της διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης. Μάλιστα όπως είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Πίτερ Νιντερμιουλερ, στο Σταθμό Αιγαίου της ΕΡΤ, η

Αρμόδιος ρυθμιστής MGA.Η συχνή 
συμμετοχή σε παίγνια ενέχει τον κίνδυνο 

εθισμού και απώλειας της 
περιουσίας.Γραμμή επικοινωνίας ΚΕΘΕΑ-
ΑΛΦΑ: 2109237777. 21+Παίξε υπεύθυνα.
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Ελλάδα δέχεται συνεχή πίεση για το προσφυγικό και δεν πρέπει να αφεθεί μόνη της. «Το προσφυγικό είναι ζήτημα που αφορά συνολικά την Ε.Ε. και η
πίεση από την Επιτροπή προς τα κράτη μέλη είναι στην κατεύθυνση να στηριχθεί ακόμα περισσότερο η Ελλάδα» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οι συνθήκες διαβίωσης όσων παραμένουν στον καταυλισμό του Κέντρου της Μόριας έχουν
βελτιωθεί αισθητά μετά την τοποθέτηση λυόμενων οικίσκων. Πράγμα που διαπίστωσε ο Πίτερ
Νιντερμιουλερ που έσπευσε να δηλώσει ότι «η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια βήματα στη βελτίωση της
διαχείρισης της κατάστασης. Εμείς ως επιτροπή υπογραμμίζουμε πως η πίεση προς την Ελλάδα
είναι συνεχής για αυτό και δεν θα πρέπει να αφήνεται μόνη της από τα υπόλοιπα κράτη μέλη». 

Στο Κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης Λέσβου στη Μόρια μαζί με τους Ευρωβουλευτές βρέθηκε ο
υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής Γιάννης Μουζάλας, ενώ σύμφωνα με το Σταθμό Αιγαίου της
ΕΡΤ το αίτημα τους για γρήγορη εξέταση των αιτημάτων ασύλου εξέφρασε στο κλιμάκιο των
Ευρωβουλευτών αντιπροσωπεία προσφύγων και μεταναστών. Επίσης, μια άλλη ομάδα υψώνοντας
πλακάτ ζήτησε να σταματήσει ο εγκλωβισμός τους στα νησιά του Αιγαίου. Τέλος, κατά την επίσκεψη
τους στο Κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης Λέσβου στη Μόρια οι Ευρωβουλευτές ενημερώθηκαν
για υπηρεσιακά ζητήματα από την αντιστράτηγο της Ελληνικής Αστυνομίας Ζαχαρούλα Τσιριγώτη
και τον Συντονιστή τους Κέντρου Γιάννη Μπαλπακάκη. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-
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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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Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
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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...
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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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