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 Αποκλειστικό: Έρχεται ο Αβραμόπουλος αύριο στη Μυτιλήνη

Με... ελικόπτερο που θα πετάξει από το Τατόι στις 8 το πρωί και θα μεταφέρει και τον δήμαρχο Λέσβου
Σπ. Γαληνό που βρίσκεται από το πρωί στην Αθήνα!
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Στη Μυτιλήνη αναμένεται αύριο στις 9 το πρωί ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρης
Αβραμόπουλος, συνοδευόμενος από το επιτελείο του, το οποίο βρίσκεται από σήμερα στην Αθήνα. Ο κ. Αβραμόπουλος
έρχεται εσπευσμένα στη Μυτιλήνη με αφορμή τις τελευταίες δύσκολες εξελίξεις προκειμένου να αποκτήσει κατ΄ ιδίαν
άποψη της κατάστασης και να καταγράψει με το επιτελείο του τις ελλείψεις και τα προβλήματα που υπάρχουν και να
συζητήσει με τους δημάρχους και των άλλων νησιών για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την ανακούφιση τόσο των
κέντρων όσο και των τοπικών κοινωνιών.

Στη Μυτιλήνη αναμένεται αύριο στις 9 το πρωί ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρης
Αβραμόπουλος, συνοδευόμενος από το επιτελείο του, το οποίο βρίσκεται από σήμερα στην Αθήνα. Ο κ. Αβραμόπουλος
έρχεται εσπευσμένα στη Μυτιλήνη με αφορμή τις τελευταίες δύσκολες εξελίξεις προκειμένου να αποκτήσει κατ΄ ιδίαν
άποψη της κατάστασης και να καταγράψει με το επιτελείο του τις ελλείψεις και τα προβλήματα που υπάρχουν και να
συζητήσει με τους δημάρχους και των άλλων νησιών για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την ανακούφιση τόσο των
κέντρων όσο και των τοπικών κοινωνιών.

Δεδομένου τώρα πως ο δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός βρίσκεται στην Αθήνα για μία σειρά επαφών με κυβερνητικά
στελέχη, ο κ. Αβραμόπουλος προέβλεψε να προγραμματίσει πτήση με ελικόπτερο από το Τατόι, στην οποία θα βρίσκονται
μέσα τόσο ο δήμαρχος Λέσβου, όσο και ο δήμαρχος Σάμου, ο οποίος βρίσκεται και εκείνος στην Αθήνα από χθες. Και θα
προσγειωθεί εκτός αλλαγής του σχεδίου αύριο, στην Παγανή. Ενώ παράλληλα για να παρευρεθεί στη σύσκεψη που θα
γίνει μεταξύ άλλων στη Μυτιλήνη για την διαχείριση του προσφυγικού στα νησιά, θα ταξιδέψει από τη Χίο στη Μυτιλήνη
και ο δήμαρχος Χίου.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται σημαντική, καθώς διεθνοποιείται ξανά το πρόβλημα που εντοπίζεται στην διαχείριση του
προσφυγικού στη Λέσβο και στα νησιά και δεν αποκλείεται σύμφωνα με πληροφορίες, στη Μυτιλήνη να μεταβεί ξανά και ο
Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας.
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