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Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / P O L I T I K I )  
 Δύο διμοιρίες ΜΑΤ στην Λέσβο στέλνει ο Τόσκας στη

Μυτιλήνη
«Μαύρες συμμαχίες κάνουν κακό στον τόπο», δηλώνει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη

 (/article/author/553-nman) nman (/article/author/553-nman)  - 20|09|2016 19:00

Μέτρα στη Λέσβο για την αποκατάσταση της τάξης μεταξύ προσφύγων, αλλά και σε ό,τι αφορά «προστάτες Χρυσαυγίτες ή
υποστηρικτές τους», ανακοίνωσε πριν από λίγο, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο
αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τόσκας.

Μέτρα στη Λέσβο για την αποκατάσταση της τάξης μεταξύ προσφύγων, αλλά και σε ό,τι αφορά «προστάτες Χρυσαυγίτες ή υποστηρικτές τους», ανακοίνωσε πριν από λίγο,

μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τόσκας.

 «Μαύρες συμμαχίες τύπου Μπαλτάκου, μόνο κακό κάνουν στον τόπο», τόνισε ο κ. Τόσκας, σχολιάζοντας τη δήλωση του
βουλευτή Λέσβου της ΝΔ Χ. Αθανασίου, ο οποίος είπε ότι συμπαρίσταται στους διαμαρτυρόμενους, (στους οποίους
πρωτοστατούσαν χρυσαυγίτες) μετά τις αναταραχές στη Μόρια.

Ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε ότι αυτές οι καταστάσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με σωφροσύνη, σύνεση και
σχέδιο και κατηγόρησε τον κ. Αθανασίου ότι «ρίχνει λάδι στη φωτιά» με τέτοιες δηλώσεις που «δεν βοηθούν στην
αντιμετώπιση των προβλημάτων, τόσο από την πλευρά των προσφύγων όσο και από την άλλη πλευρά».

 «Συμμαχίες με ακραία στοιχεία έχει αποδειχτεί ιστορικά ότι τις εκμεταλλεύονται οι ακραίοι χώροι, και αυτοί βγαίνουν στο
τέλος κερδισμένοι», επισήμανε ο κ. Τόσκας.

Σε ό,τι αφορά στα μέτρα, ο κ. Τόσκας, ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι αναχώρησαν, με στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 από την
Αθήνα για τη Λέσβο, δύο διμοιρίες ΜΑΤ (συνολικά 45 άτομα), οι οποίες θα ενισχύσουν τις υπάρχουσες δυνάμεις, αλλά δεν
θέλησε να αναφερθεί σε λεπτομέρειες επιχειρησιακής φύσεως.

Υπογράμμισε, όμως, ότι τα μέτρα αφορούν και στην αποκατάσταση της τάξης στο hot spot, όσο και στο νησί γενικότερα.

Νωρίτερα, επισκέφθηκε τον αναπληρωτή υπουργό στο γραφείο του και η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα
Καλογήρου, η οποία συζήτησε μαζί του την κατάσταση και ενημερώθηκε για τις ενέργειες του Υπουργείου.

Επίσης, ο κ. Τόσκας, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αναπληρωτή υπουργό Ναυτιλίας, Θοδωρή Δρίτσα, με τον οποίο
συζήτησε την εκδοχή μίσθωσης πλοίου για την φιλοξενία προσφύγων, μέχρι να αποκατασταθουν οι ζημιές στη Μόρια.

Σε ό,τι αφορά στις καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτήσεων ασύλου ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την κυβέρνηση, γι' αυτό και ο πρωθυπουργός έχει πάρει θέση για την επίσπευση
των διαδικασιών, με δεδομένη και την γενικότερη αστάθεια στην περιοχή.

Αρμόδιες πηγές της ΕΛ.ΑΣ, σχετικά με θέμα του ασύλου επισήμαναν ότι η λύση είναι να γίνει νομοθετική ρύθμιση σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια γρήγορη διαδικασία ασύλου, με απλοποίηση των διαδικασιών για την εφαρμογή της
συμφωνίας με την Τουρκία.

Αυτό το ζήτημα θα θέσει και ο κ. Τσίπρας στα Ηνωμένα Έθνη.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι η καθυστέρηση στην έκδοση των αποφάσεων για το άσυλο είναι δεδομένη και
οφείλεται σε διάφορους λόγους όπως:

- Από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου στη Μάλτα αποφασίστηκε μετά τη συμφωνία με την Τουρκία τον περασμένο
Μάρτιο να ενισχυθούν οι ελληνικές αρχές στα νησιά με 400 υπαλλήλους, από τους οποίους μέχρι στιγμής έχουν έλθει
μόλις 20.

- Οι διαδικασίες σύμφωνα με τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς είναι πολύ αυστηρές, ενώ δεν υπάρχει
δυνατότητα για μια ταχύτερη διεκπεραίωση από πλευράς ελληνικών αρχών. Οι υπάρχουσες επιτροπές εξετάζουν 120
υποθέσεις την εβδομάδα. Στη συνέχεια πρέπει οι αστυνομικοί να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους αλλοδαπούς, που
αναζητούνται εντός και εκτός των ανοιχτών δομών, ώστε να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις εντός πέντε ημερών.

Έτσι, μέχρι να οριστεί ημερομηνία και να εξεταστεί κάθε προσφυγή, περνούν τουλάχιστον τρεις μήνες.

- Αυτή τη στιγμή οι ροές προσφύγων από την Τουρκία, είναι περίπου 150 άτομα την ημέρα, από τους οποίους η



http://www.emprosnet.gr/
https://www.facebook.com/emprosnet/
https://twitter.com/emprosnet
https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-D_ID-ILOI15QOVg
http://www.emprosnet.gr/politiki
http://www.emprosnet.gr/article/author/553-nman
http://www.emprosnet.gr/article/author/553-nman


17/7/2017 Δύο διμοιρίες ΜΑΤ στην Λέσβο στέλνει ο Τόσκας στη Μυτιλήνη - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/politiki/87057-dyo-dimoiries-mat-stin-lesvo-stelnei-o-toskas-sti-mytilini 2/3

Κλιματιζόμενες αίθουσες στη Λέσβο - EmprosNet.gr
1 comment • 20 μέρες πριν•

Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;

«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …

Άμμος από μέσα προς τα έξω για την παραλία της Ερεσού -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Η διάβρωση οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση και το βιασμό της
φύσης από τον άνθρωπο.

Περιμένουν... σεισμό από τις 2.30 μέχρι τις 5! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

V. — Κανας εισαγγελέας ακούει;

ALSO ON EMPROSNET.GR | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΝΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

0 Comments EmprosNet.gr | Ειδήσεις απο τη Λέσβο - Νέα Μυτιλήνης Login1

 Share⤤ Ταξινόμηση με βάση τα καλύτερα

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS 

Name

Start the discussion…

?

Be the first to comment.

Subscribe✉ Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σαςAdd DisqusAddd Ιδιωτικότητα🔒

 Recommend

- Αυτή τη στιγμή οι ροές προσφύγων από την Τουρκία, είναι περίπου 150 άτομα την ημέρα, από τους οποίους η
συντριπτική πλειονότητα ανήκουν στην κατηγορία των οικονομικών μεταναστών, ενώ υπάρχει ήδη ένας συνολικός
αριθμός 13.000 προσφύγων που περιμένουν.

- Τέλος, λόγω του μνημονίου δεν επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλων από την Υπηρεσία Ασύλου. Μόλις τις τελευταίες
μέρες δόθηκε τελικά έγκριση για την πρόσληψη 80 νέων υπαλλήλων, αλλά και αυτοί πρέπει να εκπαιδευτούν πριν
αναλάβουν υπηρεσία.

(/perifereia/entaxthike-
to-

apoxeteftiko-
tis-agiasou)
Εντάχθηκε το

αποχετευτικό της
Αγιάσου

(/perifereia/entaxthike-
to-apoxeteftiko-tis-

agiasou)

(/perifereia/adraneia-
ston-tomea-
tis-katartisis)

«Αδράνεια στον
τομέα της
κατάρτισης»

(/perifereia/adraneia-
ston-tomea-tis-

katartisis)

(/perifereia/dyo-
diaforetikoi-
kosmoi-sto-
perifereiako-
symvoylio)
Δύο διαφορετικοί

«κόσμοι» στο
Περιφερειακό
Συμβούλιο

(/perifereia/dyo-
diaforetikoi-kosmoi-

sto-perifereiako-
symvoylio)

(/perifereia/synantisi-
kalogirou-me-

paiat)
Συνάντηση

Καλογήρου με Πάιατ
(/perifereia/synantisi-
kalogirou-me-paiat)

(/dimos/apotheosi-
tis-lesvou-apo-
ton-presvi-ton-

ipa)
Αποθέωση της
Λέσβου από τον
πρέσβη των ΗΠΑ!

(/dimos/apotheosi-tis-
lesvou-apo-ton-
presvi-ton-ipa)

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 (/component/banners/click/40)



https://disqus.com/
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fklimatizomenes-aithouses-sti-lesvo%3AlkPrnbSG1uuTGO2dCEaNj99iPUA&imp=7743nf3fo8kl6&prev_imp=7742ir2248kg3&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5903235347&thread=5945622662&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5945622662
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fklimatizomenes-aithouses-sti-lesvo%3AlkPrnbSG1uuTGO2dCEaNj99iPUA&imp=7743nf3fo8kl6&prev_imp=7742ir2248kg3&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5903235347&thread=5945622662&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5945622662
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fdimos%2Fnyxterini-pezodromisi-sta-ladadika%3At8ou_yzDv1vDYhYOBlAdknRip4g&imp=7743nf3fo8kl6&prev_imp=7742ir2248kg3&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5903235347&thread=5872516716&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5872516716
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fdimos%2Fnyxterini-pezodromisi-sta-ladadika%3At8ou_yzDv1vDYhYOBlAdknRip4g&imp=7743nf3fo8kl6&prev_imp=7742ir2248kg3&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5903235347&thread=5872516716&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5872516716
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fdimos%2Fammos-apo-mesa-pros-ta-ekso-gia-tin-paralia-tis-eresoy%3AqwenWeQeyh-eRkWm6CET4lpmq9U&imp=7743nf3fo8kl6&prev_imp=7742ir2248kg3&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5903235347&thread=5988295319&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5988295319
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fdimos%2Fammos-apo-mesa-pros-ta-ekso-gia-tin-paralia-tis-eresoy%3AqwenWeQeyh-eRkWm6CET4lpmq9U&imp=7743nf3fo8kl6&prev_imp=7742ir2248kg3&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5903235347&thread=5988295319&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5988295319
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fperimenoun-seismo-apo-tis-2-30-mexri-tis-5%3A8rtiLRi9zp7olRZ4KxAPmnErgDw&imp=7743nf3fo8kl6&prev_imp=7742ir2248kg3&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5903235347&thread=5909672680&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5909672680
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fperimenoun-seismo-apo-tis-2-30-mexri-tis-5%3A8rtiLRi9zp7olRZ4KxAPmnErgDw&imp=7743nf3fo8kl6&prev_imp=7742ir2248kg3&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5903235347&thread=5909672680&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5909672680
https://disqus.com/home/forums/emprosnet/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=emprosnet&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
http://www.emprosnet.gr/perifereia/entaxthike-to-apoxeteftiko-tis-agiasou
http://www.emprosnet.gr/perifereia/entaxthike-to-apoxeteftiko-tis-agiasou
http://www.emprosnet.gr/perifereia/adraneia-ston-tomea-tis-katartisis
http://www.emprosnet.gr/perifereia/adraneia-ston-tomea-tis-katartisis
http://www.emprosnet.gr/perifereia/dyo-diaforetikoi-kosmoi-sto-perifereiako-symvoylio
http://www.emprosnet.gr/perifereia/dyo-diaforetikoi-kosmoi-sto-perifereiako-symvoylio
http://www.emprosnet.gr/perifereia/synantisi-kalogirou-me-paiat
http://www.emprosnet.gr/perifereia/synantisi-kalogirou-me-paiat
http://www.emprosnet.gr/dimos/apotheosi-tis-lesvou-apo-ton-presvi-ton-ipa
http://www.emprosnet.gr/dimos/apotheosi-tis-lesvou-apo-ton-presvi-ton-ipa
http://www.emprosnet.gr/component/banners/click/40


17/7/2017 Δύο διμοιρίες ΜΑΤ στην Λέσβο στέλνει ο Τόσκας στη Μυτιλήνη - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/politiki/87057-dyo-dimoiries-mat-stin-lesvo-stelnei-o-toskas-sti-mytilini 3/3

« (/index.php?
option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1309)

Δευ Τρί Τετ

     

3 (/article/date/2017/7/3)
4

(/article/date/2017/7/4)
5

(/article/date/2017/7/5)

10 (/article/date/2017/7/10)
11

(/article/date/2017/7/11)
12

(/article/date/2017/7/12)

17 (/article/date/2017/7/17) 18 19

24 25 26

31    

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 14:37

«Flow» από τη Μαρία Γιαννίκου (/politismos/�ow-apo-ti-maria-giannikou)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 13:23

«Μπαμπά… μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή» (/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-
paraskevi)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 12:21

Με το «Πόλιον» (/politismos/me-to-polion)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
16|07|2017 19:26

Βιβλιοπαρουσίαση (/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ (/KOINONIA)
16|07|2017 16:41

(/politismos/�ow-apo-ti-maria-giannikou)

(/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi)

(/politismos/me-to-polion)

(/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

(/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πρωτοσέλιδο 15/7/2017 (/article/protoselido-15-7-2017)

(/article/protoselido-15-7-2017)

ΣΚΙΤΣΑ



http://www.emprosnet.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1309
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/3
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/4
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/5
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/10
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/11
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/12
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/17
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/flow-apo-ti-maria-giannikou
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia
http://www.emprosnet.gr/politismos/flow-apo-ti-maria-giannikou
http://www.emprosnet.gr/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017

