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Τρί, 18/07/2017 - 15:48γεύση από το πρώτο Lesvos Food Fest "Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη
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Επίσκεψη εργασίας σήμερα στη Μυτιλήνη με πρωτοβουλία  του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για τους  των 28 κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών μελών της Σένγκεν. "Θέλαμε λέει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αναπληρωτής υπουργός
για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής Γιάννης Μουζάλας, να δούνε από κοντά τις πραγματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύουμε στο
προσφυγικό, τις προσπάθειες που έχουμε κάνει για τη διαχείριση του τεράστιου αυτού προβλήματος. Και θέλαμε να είναι τα έργα που θα δούνε και μια
απάντηση σε μια   προσπάθεια ενοχοποίησης της Ελλάδας που γίνεται από  μια σειρά από χώρες της Ευρώπης".

Τους πρέσβεις συνόδευσαν προκειμένου να τους ενημερώσουν σχετικά ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα ευρωπαϊκών
υποθέσεων Νίκος Ξυδάκης, ο αναπληρωτής υπουργός για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής Γιάννης Μουζάλας, η υποστράτηγος προϊσταμένη του
κλάδου αλλοδαπών και προστασίας συνόρων της Ελληνικής Αστυνομίας Ζαχαρούλα Τσιριγώτη και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Αμέσως μετά την άφιξη τους στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης οι πρέσβεις έγιναν μάρτυρες της άφιξης μιας λέμβου με δεκάδες μετανάστες και
πρόσφυγες. Σταμάτησαν και ιδίοις όμμασι διαπίστωσαν το μέγεθος του προβλήματος.

Ακολούθησαν επισκέψεις στον καταυλισμό Σύρων προσφύυγων στον Καρά Τεπέ και στο Κέντρο Καταγραφής και Διαπίστευσης Μεταναστών και
προσφύγων στη Μόρια. Ενώ αργά το μεσημέρι επιβιβάστηκαν σε σκάφος Ανοικτής Θάλασσας του Λιμενικού Σώματος και έπλευσαν στη θαλάσσια
οριογραμμή Ελλάδας και Τουρκίας. «έπρεπε, λέει ο κ. Μουζάλας, να δούνε  από πού έρχονται οι βάρκες και να τους εξηγήσουμε για μια ακόμα φορά
ότι στη θάλασσα η δουλειά που κάνουμε για να υπερασπιστούμε  τα σύνορα της Ευρώπης είναι να διασώζουμε τους ανθρώπους. Δεν γίνεται
απώθηση στη θάλασσα. Στα στεριανά μας σύνορα μπορούμε και κρατάμε απέξω τους ανθρώπους που δεν έχουν το δικαίωμα να μπούνε. Στα
θαλασσινά σύνορα πρέπει να τους σώζουμε.».

Σχολιάζοντας τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από την επίσκεψη ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής  τόνισε με ιδιαίτερο νόημα
πως «όλα αυτά πρέπει και μπορούν να λειτουργήσουν θετικά. Τους είπαμε πως πρέπει να σταματήσει όλη αυτή η ιστορία ότι η Μυτιλήνη
έχει γίνει ένας τόπος για περίεργους όπου όποια στιγμή θέλουν έρχονται και φεύγουν, Μερσεντές γυρνούν στο νησί με επίσημες
ακολουθίες. Θέλουμε, τόνισε ο κ. Μουζάλας,  να μπει μια τάξη, να αποκαταστήσουμε την κυριαρχία μας. Όλες οι επισκέψεις πλέον θα
γίνονται μετά από αιτήματα στο ελληνικό κράτος και είναι σαφές ότι δεν θέλουμε να κρύψουμε τίποτα. Τα αιτήματα θα ικανοποιούνται αλλά
η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι για κανέναν».

Όσον αφορά τις κατηγορίες σε βάρος της Ελλάδας για την ακολουθούμενη πρακτική σε σχέση με το μεταναστευτικό – προσφυγικό θέμα ο κ.
Μουζάλας σημείωσε πως «μας κατηγορούν για τις διαδικασίες καταγραφής. Είναι σαφές ότι όταν στη Λέσβο για παράδειγμα που έχουμε οργανωμένες
διαδικασίες για 4.000 ανθρώπους, έρθουν σε μια νύχτα 15 χιλιάδες άνθρωποι είναι προφανές ότι οι διαδικασίες δεν θα γίνουν το ίδιο καλά. Ισχυρίζομαι
ότι αυτή τη στιγμή έχω ένα από τα καλύτερα συστήματα καταγραφής στην Ευρώπη. Ότι καταγράφονται με τα ευρωπαϊκά μηχανήματα η μεγάλη
πλειοψηφία των ανθρώπων που έρχονται στη χώρα μας και με μελάνι ένας άλλος αριθμός σημαντικός που στη συνέχεια περνά και στο ηλεκτρονικό
σύστημα καταγραφής. Θέλω λοιπόν να σας θυμίσω το εξής. Ότι οι δυο τρομοκράτες που είχαν περάσει από την Ελλάδα και μάλιστα τον Οκτώβριο μια
εποχή που είχαμε για την Ελλάδα 12 μόλις μηχανήματα ήταν πλήρως ταυτοποιημένοι με βάση τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής ένωσης. Μετά
περάσανε χωρίς να πιστοποιηθούν στις κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες δηλαδή η Γαλλία, η Αυστρία η Γερμανία δεν τους πιστοποίησε. Εμείς τους είχαμε
πιστοποιήσει και ξέραμε πού βρίσκονταν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε πολύ καλύτερα τη δουλειά μας. Αυτό προσπαθούμε κι αυτό
θέλαμε να τους δείξουμε σήμερα.». 
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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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17/07/17 - 19:05
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...

(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-
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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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