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Δήλωση του Επιτρόπου Αβραμόπουλου για την επίσκεψή του στη Λέσβο

Σήμερα, από τη Λέσβο, στέλνουμε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. 
Όλοι μας, Έλληνες και Ευρωπαίοι, έχουμε το ανθρωπιστικό καθήκον να συμβάλλουμε στην άμεση βελτίωση της κατάστασης στα νησιά, τόσο για τους
μετανάστες όσο και για τους κατοίκους. 
Οι Έλληνες έχουν ήδη δείξει την ανθρωπιά τους στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. 
Μιας κρίσης που κανένα κράτος-μέλος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του, και δεν πρέπει να αφεθεί να την αντιμετωπίζει μόνο του. 
Είναι χρέος μας να συνεχίσουμε την ανθρωπιστική παράδοση της Ευρώπης. 
Και δεν θα σταματήσουμε τώρα. 
Γιατί, δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε αβοήθητους τους πρόσφυγες στο κρύο, να αντιμετωπίζουν τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες του χειμώνα χωρίς
να έχουν μια στέγη πάνω από το κεφάλι τους. 
Πρέπει να βρεθούν λύσεις σήμερα, τώρα, όχι αύριο, όχι την επόμενη εβδομάδα. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της Ελλάδας, όπως ακριβώς κάνουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει στη διάθεσή της Ελλάδας 1 δις ευρώ σε χρηματοδοτική βοήθεια τα δύο αυτά χρόνια, καθιστώντας την, την
σημαντικότερο αποδέκτη χρηματοδοτήσεων από τα ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ. 



Και είμαστε έτοιμοι να διαθέσουμε περαιτέρω βοήθεια όπου και όταν χρειασθεί. 
Μεγάλο μέρος αυτής της χρηματοδοτικής βοήθειας έχει διατεθεί προς τους διεθνείς οργανισμούς-
εταίρους μας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 
Τους καλώ να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την παροχή άμεσης βοήθειας προς όσους έχουν
ανάγκη στα νησιά. 
Δεν ήρθαμε να κάνουμε ούτε κριτική, ούτε πολιτική εδώ, αλλά να ανταποκριθούμε, έμπρακτα  & 
ουσιαστικά στο ανθρωπιστικό μας καθήκον. 
Απευθύνω έκκληση προς όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεχίσουν να αυξάνουν τον ρυθμό
μετεγκαταστάσεων από την Ελλάδα και να παρέχουν ασφαλές καταφύγιο για τους
πρόσφυγες στις χώρες τους. 
Η Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας μας επέτρεψε να βάλουμε ένα τέλος στην τραγική απώλεια ζωών στο
Αιγαίο, ωστόσο η διαχείριση της μεγαλύτερης προσφυγικής κρίσης που έχει γνωρίσει η Ευρώπη, 
συνεχίζει να αποτελεί συλλογική ευρωπαϊκή ευθύνη. 
Η πραγματικότητα είναι ότι αποτελέσματα θα έρθουν μόνο και με την βοήθεια και τη συνεργασία των
τοπικών αρχών και των κατοίκων, εδώ στα νησιά. 

Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους των νησιών για τον τρόπο με τον με τον οποίο αντιμετώπισαν της
άμεσες συνέπειες της προσφυγικής κρίσης. 
Είμαι βέβαιος ότι θα βρεθεί ο χώρος για να εγκαταστήσει η Ύπατη Αρμοστεία σκηνές ειδικά προσαρμοσμένες για χειμερινές συνθήκες που
χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, αυτό αποτελεί προσωρινή και όχι μόνιμη λύση. 
Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό σας για να αποσυμφορηθούν τα νησιά, μεταφέροντας τις ευάλωτες ομάδες ατόμων στην ηπειρωτική
χώρα, επιστρέφοντας όσους δεν δικαιούνται άσυλο, και επιταχύνοντας τις διαδικασίες επιστροφής στην Τουρκία, όσων μπορούν να εξασφαλίσουν
προστασία εκεί. 
Έχουμε όλοι το ηθικό καθήκον να αντιμετωπίσουμε άμεσα την ανθρωπιστική αυτή κατάσταση. 
Αναγνωρίζουμε όλοι τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά. 
Απαιτούνται αναπτυξιακές δράσεις και σχέδια στήριξης που θα συμβάλουν στην οικονομική ενίσχυση των κατοίκων τους. 
Και χαίρομαι που η Κυβέρνηση συζητάει τέτοια μέτρα με τις τοπικές αρχές. 
Τόσο η Ευρωπαική Ένωση, όσο και η Κυβέρνηση, πρέπει να σταθούν στο πλευρό των νησιών που δοκιμάζονται. 
Και ΟΛΟΙ μας οφείλουμε να σταθούμε στο πλευρό αυτών των ανθρώπων που διέσχισαν παγωμένες θάλασσες και τους φιλοξενούμε είτε προσωρινά,
είτε για μεγαλύτερο διάστημα. 
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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...

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

13

 

0

 

1

googleplus

1

 

15

 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CYm554-NtWcvHKI75bOf8o5gJ2OWdtUra_pyHygWuAhABIPb8_B5grYKAgKAMoAGk0dHJA8gBAqkCBdK8eWZWsz6oAwHIA8gEqgT_AU_QrIOPGp7J_LbWs_dft18IXdNEA-gcsWVCrvVrnjH9RuFOT8sq91y5QEVYPwXazip1aDt1o1kQvs6hVhyGo3dhAaSnnyS9qzMTkGWaMPVoVQeykbeEHCGP9wQ2QurI2RcZDSFqosRp2WTQp2UetcQVuvKWbLZaBVROXw3Oz8hiWvG2KyfMw5oJUjs6JTs0oOHwhDHmH_XwfyA0lKSp0L4u-LJeLjqSVx25Y4c6zkoM8JtuGWGcmAjsm6RAl-NOWI1YYiGkCm3yKBE0hS3aCA0wfbGIqpwaZ3GjwiahiQBern2OGIZTAalnJPVnWfwXvFKJoplwQ8z9tzQwcSd-qZAGAaAGAoAHxK6uNogHAZAHAqgHpr4b2AcB0ggECAAQArEJvS_BcjGWJGLYEwI&num=1&cid=CAMSeQClSFh3wiAfcjJpzD432K2Ni8CUZRpNZr-8ga3J24_k5jnSt1qjfNFgbYRk-qel-HqXN1L22R_9wDG8NKP6hdB4Z4cAzamlP4AWxJaNDM-KkpJgT5uHcL6YHeHS9exgGOzC23tygezTXYKjgWtZMNsZrRGnxxG8rl0&sig=AOD64_3YvFPAB_Vz2VcFLHZpfNDMXT_kog&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.theworkshopshoes.com/el/product-category/gunaikeia/upodimata/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018982389793
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis


Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

(/articles/news-categories/perivallon/perifereia-voreioy-aigaioy-proeidopoiisi-gia-entona-kairika)

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CZ-e05-NtWYfwBc71boW9vJAC2OWdtUq6_ZyHygWuAhABIPb8_B5grYKAgKAMoAGk0dHJA8gBAqkCBdK8eWZWsz6oAwHIA8kEqgSAAk_QjG0qPZuX4nROKB5rm9XPIXuQtSml7fjJKNgRUDNtMqAzCMKgUq6dNqyAtA1TJocYOLJYS9TXcaTzu73IQzngNAx9aIUktCazUTuN-dvaa7bD_GBvWkUEda2jcwkrigbMNcHfiaI65uRoTHpF_Yvw8dvWJ41RJkzsApVSmn4ygAc8MZKbGYiz0aU0av6IBcqoM1-3BMlBTjPatN-y-HYGUrU14vhxaNB3SgRQrVTUFs51GazwCqaADQlmXiW3O8v5JTtQuAJtRLqRfe3rsgcFTKiavf-M8nOZEjLXdiSl5O86Po8X6J39LbnLq4PkBV_qrfRUl_MBSZTO1xGJs32QBgGgBgKAB8SurjaIBwGQBwKoB6a-G9gHAdIIBAgAEAKxCb0vwXIxliRi2BMC&num=1&cid=CAMSeQClSFh3gdSE9BJfuRE4SkALFiSlOrv0pWJG0L6ROP3gRny85u_4HNp7Op9jd25zYv3o9KMIYw0xgD0w19a1BD3xvePEHTxm3bni3-P8gQzLnzvgtmQhqtkX8FQ1HtVLiwBIcPB-DgwK21_utog85bTpDaMYixwJNlk&sig=AOD64_2KPty-AvgzEzMDTQYvcxR2mYT1hg&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.theworkshopshoes.com/el/product-category/gunaikeia/upodimata/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C1wLX5-NtWauiCdisbIunqIgG2OWdtUq6_ZyHygWuAhABIPb8_B5grYKAgKAMoAGk0dHJA8gBAqkCBdK8eWZWsz6oAwHIA8kEqgSAAk_QNm47oDoG-3Qt9wplngyJgEjzpxsD1eS8OV9KNZjqoYFY0cZvYXRRWgmX9BrYdcl6IWBWS6QbDvlxq55rn2Draxmv_ASFWqAtO7cTr2-gdr-RpraFw2HsGz6rBZ8YOc3snYozz2vNoOvK2WB2RtPtg6YfyXkbA44o5MRHfQ68OU6Z63y5qZTL_TWLZdhDofwaRtZ9w1AH_p9hD7oU8FfOQUBFFDRKVhUCRhQ_N0D5Cs5i6lELldqDB9TkZVaBhrYJ4CcUJMWTi2rJv5D0_a2bLjl_EgmNpPe39-4W7O38AEAd64_M65hsUXrlnMKtS5lfdoDM_gHG4rQSs0RftG2QBgGgBgKAB8SurjaIBwGQBwKoB6a-G9gHAdIIBAgAEAKxCb0vwXIxliRi2BMC&num=1&cid=CAMSeQClSFh3feP5KWhRhV3nZWdY8uWE4ATTbizbynQVFH5x6CtgIQwmTFE7_Luu5TGgqGASlLQ7kOirOcQ1c5l9IxaoYhLoh4nCt4vHg-7essk9hgNnm1OE1_egdBR7rZ_vVXOL0CTq5-Nf-DQrIMQa2OHSnKMPemCWEZU&sig=AOD64_06uG8JzwrWpOR-2NdXBZ2JxhZPFw&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.theworkshopshoes.com/el/product-category/gunaikeia/upodimata/
http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/perivallon/perifereia-voreioy-aigaioy-proeidopoiisi-gia-entona-kairika

