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Την υποστήριξη των ευρωπαϊκών Περιφερειών και Τοπικών Αυτοδιοικήσεων ζήτησε σήμερα με επιστολή που απέστειλε σε περισσότερες από 250
Περιφέρειες και Δήμους η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου.

«Τη στιγμή που η διαχείριση της κρίσης και η δυσκολία αντιμετώπισής της από τις ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις απομακρύνει τους πολίτες από τα ευρωπαϊκά ιδεώδη, οι Περιφέρειες  μπορούν με την
κοινή τους δράση να επανακτήσουν την εμπιστοσύνη και να σφυρηλατήσουν κλίμα σύμπνοιας και
συνεργασίας», δήλωσε η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.

Η κα. Καλογήρου, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα προβλήματα των νησιών του Βορείου Αιγαίου λόγω
της γεωγραφικής θέσης και της επιβάρυνσης εξαιτίας των συνεχώς αυξανόμενων μεταναστευτικών
ροών, κατέδειξε την ανάγκη η Ευρώπη να δείξει το πραγματικό της πρόσωπο, αυτό της ομοθυμίας
και της αλληλεγγύης.

«Η αλληλεγγύη δεν περιορίζεται στην ανθρωπιστική βοήθεια ή τα δάνεια και τις αποπληρωμές τους.
Έχει να κάνει με το σχεδιασμό ενός κοινού μέλλοντος και την κοινή εργασία για μια Ευρώπη που θα
ενώνει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Θα καλωσορίζαμε κάθε πρόταση που οδηγεί σε βιώσιμα αποτελέσματα ή αντιμετωπίζει επείγουσες
ανάγκες πολιτών. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα καλωσορίζαμε ιδιαίτερα την ηθική σας υποστήριξη

στην προσπάθειά μας να επανεκκινήσουμε και να στηρίξουμε την τοπική μας οικονομία», προσέθεσε.
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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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Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
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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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