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Τετάρτη, 22/06/2016 | Πολιτική

Η  Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου, με αφορμή ανακοίνωση του κ. Γιακαλή, δήλωσε τα ακόλουθα:
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«Μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας ο κ Γιακαλής επιχειρεί προσωπική επίθεση εναντίον μου.

Είναι φανερό ότι για τον ίδιο τα προβλήματα για τα οποία παλεύουμε από το πρωί ως το βράδυ
έχουν δευτερεύουσα σημασία.

Αν δεν ήταν έτσι θα επεδίωκε μια πιο ουσιαστική ενημέρωση και γνωρίζοντας πλέον θα ήταν πιο
συγκρατημένος στην καταγγελτική λογική του.

Το πρωτόγνωρο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε, του προσφυγικού μεταναστευτικού, χρειάζεται σύνεση,
αποφασιστικότητα και επιμονή.

Η δική μου ευθύνη -έχω πλήρη συναίσθηση για αυτή- με υποχρεώνει να ενεργώ με αποκλειστικό
κριτήριο τα συμφέροντα των συμπολιτών μου. 

Η εποχή είναι ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτεί από όλους μας στάση υψηλής ευθύνης».

 

 
 
Η δήλωση του Νάσου Γιακαλή, επικεφαλής της παράταξης Ισχυρό Βόρειο Αιγαίο :
 
Με μεγάλη ανησυχία και οργή παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό και την απειλούμενη ολική καταστροφή της Λέσβου, της Σάμου και
της Χίου και την "περίεργη" στάση της Περιφερειάρχη κας Καλογήρου. 
Περιμέναμε εδώ και πολλές ημέρες την αντίδραση της, στις προκλητικές δηλώσεις των Αυστριακών Υπουργών για την μετατροπή της Λέσβου αρχικά,
αλλά και των άλλων νησιών στη συνέχεια, σε Παπούα Νέα Γουινέα της Ευρώπης, όπου θα εγκλωβίζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα οι μετανάστες
– πρόσφυγες με στόχο να …βαρεθούν και να φύγουν !!!! 
Δυστυχώς απ' ότι πληροφορηθήκαμε ευρωπαϊκές αντιδράσεις δεν υπήρξαν, ενώ ούτε από την Κυβέρνηση υπήρξε αντίδραση. 
Η κα Καλογήρου τι έπραξε; 
Συμφωνεί με την μετατροπή της Λέσβου, της Χίου και της Σάμου σε ανοιχτές φυλακές - κολαστήρια για μετανάστες και κατοίκους; 
Συμφωνεί με την ολική καταστροφή των οικονομιών και των κοινωνιών των νησιών μας;
Συμφωνεί με την απειλούμενη φυγή των νησιωτών λόγω έκρηξης της εγκληματικότητας και καταστροφής της οικονομίας ;
Ποιες είναι οι συμφωνίες που έχει κάνει κρυφά η κα Καλογήρου με τις Βρυξέλλες;  ‘Όπως κατήγγειλε ο Δήμαρχος Σάμου, με το έγγραφο που
έστειλε στις Βρυξέλλες και που δυστυχώς για την κα Περιφερειάρχη αποκαλύφτηκε 
Τι διαπραγματεύεται η κα Καλογήρου πίσω από τις πλάτες όχι μόνο των πολιτών, αλλά και των Δημάρχων των νησιών; Γεγονός που άλλωστε
προκάλεσε και την καταγγελία της ΚΕΔΕ εναντίον της. 
Ποιος την νομιμοποίησε να ζητά λεφτά από τις Βρυξέλλες και μάλιστα με ανυπόγραφα έγγραφα, την μητρότητα των οποίων ωστόσο η ίδια
παραδέχτηκε σε δημόσια δήλωση της, ερήμην των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας; 
Ποιος την εξουσιοδότησε να μετατρέψει το κτίριο του ΚΕΓΕ στο Βαθύ Σάμου σε ξενώνα μεταναστών; 
Γιατί επιχειρεί να μετατρέψει τις εγκαταστάσεις ξένης ΜΚΟ στην Εφταλού σε Κέντρο Υποδοχής Μεταναστών όπως η ίδια αναφέρει, δίνοντας την
χαριστική βολή στους επαγγελματίες και την οικονομία του Μολύβου και της Πέτρας; 
Γνωρίζει η κα Καλογήρου αν αλλοδαποί εργαζόμενοι σε ξένες ΜΚΟ επιχειρούν να τρομοκρατήσουν Έλληνες πολίτες με απειλές για εφαρμογή
εναντίον τους του αντιρατσιστικού νόμου, μόνο και μόνο επειδή αντιδρούν στην καταστροφή του τόπου τους; 
Γιατί η κα Περιφερειάρχης δεν πήγε στη συνέλευση των κατοίκων της Μόριας για να δεσμευτεί μπροστά τους ότι θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των
προβλημάτων τους; Γιατί κρύφτηκε; 
Παρακολουθούμε με κατάπληξη τις διαδοχικές δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Σάμου κ. Κατρακάζου για την κατάσταση στη Σάμο που επί της ουσίας
καταγγέλλει την ίδια την κα Καλογήρου και την πολιτική της !!! 
Ο κ. Κατρακάζος καταγγέλλει ότι οι ΜΚΟ προσπαθούν να καταστρέψουν τον τουρισμό και να στεγάσουν στα εγκαταλελειμμένα ξενοδοχεία, σε πρώτη
φάση, μετανάστες. Ο κ. Κατρακάζος μάλιστα ουσιαστικά υιοθετεί οργανωμένες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στη Σάμο από τους παραγωγικούς Φορείς
του νησιού.
Εμείς ρωτάμε την κα Καλογήρου αν συμφωνεί με τις δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη της και αν αυτά που λέει για τη Σάμο ισχύουν για τη Λέσβο και
για την Χίο;
Δηλώνουμε απερίφραστα ότι θα σταθούμε με όλες μας τις δυνάμεις απέναντι στην πολιτική των κρυφών διαπραγματεύσεων για το μέλλον της
Λέσβου, της Σάμου και της Χίου αλλά και όλων των νησιών του Βορείου Αιγαίου, την οποία όπως φαίνεται ασκεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα η κ.
Καλογήρου, από την εποχή των συναντήσεων της με την αλήστου μνήμης κ. Τασία Χριστοδουλοπούλου, ερήμην των πολιτών των νησιών μας. 
Καλούμε την κα Καλογήρου να δώσει στην δημοσιότητα όλα τα στοιχεία που αφορούν τις επαφές και τις διαπραγματεύσεις που έχει κάνει για την
Λέσβο, την Χίο και την Σάμο. 
Καλούμε τέλος τις παρατάξεις και τα πρόσωπα στο Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρουν άμεσα καθαρή θέση. 
Κανείς δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από τις ευθύνες του, η Περιφερειακή Αρχή δεν μπορεί να κοροϊδεύει τους κατοίκους των νησιών που την εξέλεξε.
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(/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-

voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

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

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

(/articles/news-categories/perivallon/6-ekat-eyro-apo-ep-tis-perifereias-voreioy-aigaioy-gia-diktyo)

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
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=COgqXjLJtWYqZBq7jzAaFjInoBNjlnbVKyoqdh8oFrgIQASD2_PweYK2CgICgDKABpNHRyQPIAQKpAp63a8HTV7M-qAMByAPJBKoE-QFP0EQ3COeIPg10PYv-VfJYpEWKZWt8b109yWFzAqma1CBP2wgs_AZPLE1SPpHhSoZPY1_oWcd3_VMqy1HiUxILmGew8noFi3yB6tTf1XVDM0o7xF_UY3k5pTgQgU4wGzb6ARqWX0t4kO_ZjH5KuTiSWiCUhcppXIy_g3Bl8eTrTJoqLWg0iM9Ab_Ko_H9vJjV4VuTVB6IygntcnKW74GvqsF9I17SS9XMuQYkGmyerCnB4EoBacXsh002bE-TY7lvQrM-Dq4yFxKiva_QiKdNrzYXhz8PeGUuUxyFwCPmTqJKVP0okHyI4CLIscfKEbYAU7NZOK23hBmaQBgGgBgKAB8SurjaIBwGQBwKoB6a-G9gHAdIIBAgAEAKxCb0vwXIxliRi2BMC&num=1&cid=CAMSeQClSFh39Xz1YBF3OPQ1bFlsmFqtM6tWvoGzhp-1smUveg4JDEkHd5u4jDp_d7lqWZEqrTCWT_kXEUX47uYvpXsNMUbwPglrcnL44obgj3Sio3Ap7EXFHRi6Yc8VcJIDZyF0BN-dlKXxF43knzKRFAg7ErEYymz8yMg&sig=AOD64_3C-o-fh_FEQL-Yia9BSc2hI5lRYw&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.theworkshopshoes.com/el/product-category/gunaikeia/upodimata/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CD5CejLJtWeukCajDzAaOv7IwwZOn80jCxNrShwXAjbcBEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAeaa7M0DyAECqQKet2vB01ezPqgDAcgDyQSqBPsBT9Cqtxn3W6mIJ2R4SA0JFb6NHjiPPzATNyY0bePGwDDsWx85n8GuzAwfzgJemgknykg_CwTR4tVdDfUKBcO9kmUf9NdgUR5Wl7XkDiFnMsv3pFzWYguXirkBwqXIGutmnuZUetbG8TNJmf4BFIR1oAwjQjf7c4u3Y1IUMfiQYPJEmlDs47OFMcATeD_eRzTb6yYp4ScGRcK1YLdz5CjWGdHHSejIGGcXJhiUlEe7b8qT58WoH4k9v0sNO5AIfglGXZCIh9W2KhOKNlO1i2UwlHbozh6VRTG0X1HDEDrjGRr0_2xvS-hP_WOXRp_wJq-imrjbZRIWEWRO7pKQBgGgBgKAB4LlkzKIBwGQBwKoB6a-G9gHAdIIBAgAEAKxCV4uaE133Tt52BMK&num=1&cid=CAMSeQClSFh3oUZfn62Bvn4i8q4EzmMk5_r5SjPvW7sL61WZteTbxEDezVNUWiQdJeBpfQoVKYLYFjl67uslh4pOMOYXbjhzfuYVxbL-k5A4xtZ6hBlaJuIU430Upw6HOjCovra56zpFrIoUF9pvxhUwRc7zgQSXgKWro6g&sig=AOD64_0R1vgrLYRfQ5eHIb98YcazdH4y1w&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://eshop.markmilan.gr
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/6-ekat-eyro-apo-ep-tis-perifereias-voreioy-aigaioy-gia-diktyo

