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Πέμπτη, 18/08/2016 | Πολιτική

Εκδήλωση με θέμα τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές στην Ελλάδα έγινε τις προηγούμενες μέρες στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, στη
διάρκεια της οποίας προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ "The island of all together" των Ολλανδών Rhilip Brink και Marieke van der Velden, που γυρίστηκε
στη Λέσβο.

 
Θέμα της ταινίας είναι η προώθηση της ποικιλομορφίας και της καταπολέμησης της ξενοφοβίας, στο πλαίσιο της τρέχουσας διεθνούς προσφυγικής και
μεταναστευτικής κρίσης, μέσω της ενθάρρυνσης των διαπροσωπικών σχέσεων προσφύγων-μεταναστών και πολιτών στις χώρες υποδοχής.
 
Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την Ελληνική, Μεξικανική και Πορτογαλική Μόνιμη Αντιπροσωπεία του ΟΗΕ και περιλάμβανε, πέραν της
προβολής του ντοκιμαντέρ και συζήτηση σχετικά με την ανθρώπινη προσέγγιση στην προσφυγική και μεταναστευτική κρίση και την αντιμετώπιση του
φαινομένου του ρατσισμού και της ξενοφοβίας έναντι των προσφύγων και μεταναστών. 
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Χαιρετισμούς απηύθυναν η αναπληρωτής Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας Ναυσικά Βράιλα, ο
αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Μεξικού Juan Sandoval και ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος
της Πορτογαλίας κ. Alvaro Mendonca e Moura.
 
Η κυρία Βράιλα στην ομιλία της αναφέρθηκε στην ανθρωπιστική διάσταση της προσφυγικής κρίσης
και στο σημαντικότατο ρόλο που διαδραματίζει η ελληνική κοινωνία των πολιτών και ο τοπικός
πληθυσμός συνδράμοντας στην αντιμετώπιση των συνεπειών της προσφυγικής κρίσης.
 
Οι ομιλητές εξήραν τις προσπάθειες της Ελλάδας, μίας μικρής σε μέγεθος χώρας, για την
αντιμετώπιση της κρίσης, προσπάθειες που είναι αντιστρόφως ανάλογες του μεγέθους της.
 
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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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...
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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...
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