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Δευτέρα, 28/03/2016 | Κοινωνία

Οικονομική ενίσχυση ύψους 20 εκατ. δολαρίων από τις ΗΠΑ στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ ανακοίνωσε κατά την επίσκεψή της στην Μυτιλήνη η
αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Χέδερ Χίγκινμποτομ.
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Καλώς ήρθε το δολάριο στη Λέσβο....Οικονομική ενίσχυση ύψους 20 εκατ. δολαρίων από τις ΗΠΑ στην Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ
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Οικονομική ενίσχυση ύψους 20 εκατ. δολαρίων από τις ΗΠΑ στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για
τους πρόσφυγες, στο Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό και στη Διεθνή Ομοσπονδία
του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου για το έργο τους σχετικά με την προσφυγική
κρίση στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, στην Δυτική Τουρκία και τα Βαλκάνια
ανακοίνωσε κατά την επίσκεψή της στην Μυτιλήνη η αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών των
ΗΠΑ Χέδερ Χίγκινμποτομ.
 
Κατά την επίσκεψή της, όπως μεταδίσει το ΑΠΕ, η Αμερικανίδα υπουργός είχε συναντήσεις με
φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις, ενώ επισκέφθηκε και το χοτ σποτ της Μόριας, όπου και
ενημερώθηκε σχετικά με τις διαδικασίες καταγραφής, αλλά και τις υπό εξέλιξη εργασίες. ώστε να
ενισχυθεί η δυνατότητα εξέτασης αιτημάτων χορήγησης ασύλου στο πλαίσιο της συμφωνίας
Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας για το προσφυγικό.
 
Σε συνέντευξη τύπου η Χέδερ Χίγκινμποτομ, μίλησε με θερμά λόγια για τη Λέσβο, την στάση των

κατοίκων του νησιού, αλλά και των τοπικών αρχών, απέναντι στους πρόσφυγες, ενώ ιδιαίτερα υπογράμμισε το ενδιαφέρον της χώρας της, αλλά και το
προσωπικό ενδιαφέρον του Μπαράκ Ομπάμα για την στήριξη με κάθε τρόπο των προσπαθειών που καταβάλλονται για την εξεύρεση των καλύτερων
δυνατών λύσεων στο προσφυγικό.
 
 
Η αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν απάντησε ουσιαστικά σε ερωτήσεις που δέχθηκε για τη πρόσφατη συμφωνία Ευρωπαϊκής
Ένωσης - Τουρκίας για το προσφυγικό, τονίζοντας ωστόσο, ότι «υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες και ζητήματα που μένει να εξετασθούν για να έχει
πλήρη εικόνα». Υποστήριξε, πάντως, πως η συμφωνία αποτελεί «ένα πρώτο βήμα για να ελεγχθούν οι προσφυγικές ροές. Υπάρχουν όμως, πολλά
ζητήματα που ακόμη βρίσκονται σε συζήτηση».
 
«Είμαστε αφοσιωμένοι διπλωματικά στις επαφές μας με ομολόγους μας σε όλο τον κόσμο, για να παρέχουμε περισσότερες δυνατότητες, ώστε να
προχωρήσει η επανένταξη προσφύγων και για τις χώρες που δέχονται πρόσφυγες, να παρέχουμε δυνατότητες εργασίες και εκπαίδευσης. Η αληθινή
λύση είναι να φέρουμε όλο και περισσότερες χώρες κοντά στην λύση. Ο Μπάρακ Ομπάμα κινείται σε αυτή την κατεύθυνση» ανέφερε επίσης μεταξύ
άλλων η Χέδερ Χίγκινμποτομ.
 
Μετά τη Λέσβο απ’ όπου αναχώρησε αργά το απόγευμα, η Αμερικανίδα αναπληρώτρια υπουργός θα μεταβεί στη Γενεύη. Εκεί θα ηγηθεί της
αμερικανικής αντιπροσωπείας στη συνάντηση που πραγματοποιεί η Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες με θέμα τους Σύρους
πρόσφυγες.
 
 
newsit.gr - ΑΜΠΕ
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Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.

Στο ιστολόγιο  "Κάτω από τον Πλάτανο" (http://vatera.gr/platanos/?p=17877) διαβάζουμε: 
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Η κατασκηνωτική περίοδος των Προσκόπων της Λέσβου (/articles/news-categories/koinonia/i-kataskinotiki-

periodos-ton-proskopon-tis-lesvoy)

Άλλο ένα όμορφο αλλιώτικο καλοκαίρι ζουν τα Λυκόπουλα (παιδιά ηλικίας έξη έως 11 ετών), οι Πρόσκοποι
(νέοι έφηβοι ηλικίας 12 έως 15 ετών) και οι Ανιχνευτές (μεγάλη έφηβοι ηλικίας 16 έως 18 ετών) των
Συστημάτων της Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Λέσβου.

 

Η φετινή κατασκηνωτική...
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Εθελοντική Αιμοδοσία στο Ίππειος (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sto-ippeios-2)

Γνωρίζεις, ότι για να σωθεί ένας βαριά τραυματισμένος από τροχαίο ατύχημα χρειάζονται 20,30 ή ακόμη
και 50 αιμοδότες;

Γνωρίζεις ότι για να γίνει καρδιοχειρουργική επέμβαση χρειάζονται 10 έως 12 αιμοδότες;

Επειδή όλοι είμαστε ίσοι στην ανάγκη για αίμα σε καλούμε να λάβεις μέρος στην...
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