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Τη Λέσβο επισκέφτηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου η αντιπρόεδρος της Ευρω-ομάδας των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, Ska Keller, για
να ενημερωθεί και να δει από κοντά τις διαστάσεις του προσφυγικού ζητήματος στο νησί που έχει δεχθεί περισσότερους από 300,000 πρόσφυγες
μέσα στο 2015.

Η Ska Keller συνοδευόμενη από τον βουλευτή Λέσβου του Σύριζα Γ. Πάλλη, τον συντονιστή των Οικολόγων πράσινων Βορείου Αιγαίου Μιχάλη
Μπάκα καθώς και μέλη των δύο κομμάτων είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με φορείς, εθελοντές και πρόσφυγες στη Συκαμιά, την Εφταλού, το
Μόλυβο, την Καλλονή και τη Μυτιλήνη, ενώ επισκέφτηκε και τα κέντρα καταγραφής στη Μόρια και Καρά Τεπέ. Ολοκληρώνοντας την επίσκεψη της
συναντήθηκε με το Δήμαρχο Λέσβου Σπ. Γαληνό, όπου ενημερώθηκε για τις πρωτοβουλίες του Δήμου για το προσφυγικό, τις προτάσεις του για τη
φιλοξενία προσφύγων στη Λέσβο ενώ δέχθηκε ως «δώρο» και ένα παιδικό σωσίβιο από το Δήμαρχο ενός προσφυγόπουλου που ευτυχώς ήταν
τυχερό και σώθηκε, για να το μεταφέρει στις Βρυξέλλες και να το δείξει στους άλλους ευρωβουλευτές.     

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψη της η Ska Keller έκανε τις παρακάτω δηλώσεις: 

«Εργάζομαι 15 χρόνια για το προσφυγικό, αλλά αυτά που είδαμε σήμερα στη Λέσβο δεν τα έχουμε δει πουθενά. Είδαμε από κοντά βάρκες να φτάνουν
στην ακτή γεμάτες οικογένειες με μικρά παιδία, ανθρώπους να λιποθυμούν πατώντας στη γη και δεκάδες αλληλέγγυους εθελοντές, έλληνες και ξένους,
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να είναι εκεί, να σώζουν ζωές και να βοηθούν τους πρόσφυγες. Είναι άμεση ανάγκη η ΕΕ να
εξασφαλίσει ασφαλείς διόδους για τη μετακίνηση των προσφύγων στην Ευρώπη και να κινηθεί
ταχύτατα προς αυτήν την κατεύθυνση κόντρα στις πολιτικές κάποιων χωρών που μπλοκάρουν τις
διαδικασίες. Το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό είναι ευρωπαϊκό κ πρέπει η ΕΕ να στηρίξει με κάθε
τρόπο την Ελλάδα.» Αναφερόμενη δε  στην οικονομική κρίση στη Ελλάδα σημείωσε ότι «Είδαμε και
σήμερα στη θάλασσα ανθρώπους που πέφτουν στη θάλασσα για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες,
ενώ την ίδια ώρα μπορεί να αναγκαστούν να βγουν από τα σπίτια τους από τις τράπεζες λόγω των
οικονομικών προβλημάτων και είναι απαραίτητο η ΕΕ να λάβει σχετικές πρωτοβουλίες για την
ελάφρυνση των Ελλήνων.»
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Χρίστος Χριστάκος · ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Να πείτε στην κυρία αυτή πως η ασφαλέστερη δίοδος είναι αεροπορικώς από την Τουρκία στην χώρα της την Γερμανία και να αφήσει τα
σάπια και την υποκρισία. Στην χώρα της θέλουν να πάνε οι πρόσφυγες, όχι στην Λέσβο.
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Michael Bakas · Works at University of Aegean
μα αυτό ζητά..να δοθεί ανθρωπιστική βίζα στους Σύριους ώστε να μπορούν να πάνε σε όλη την Ευρώπη.. σκεφτείτε πόσοι και
ποιοι θα το έλεγαν το ίδιο στην Ελλάδα εάν ήμασταν στη θέση της Γερμανίας
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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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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-
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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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