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Τρί, 18/07/2017 - 16:16 Γλυκιά γεύση από το πρώτο Lesvos Food Fest "Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο
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Δευτέρα, 28/12/2015 | Πολιτική

Στο προσφυγικό- μεταναστευτικό αναφέρθηκε η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου σε συνέντευξη που παρεχώρησε σήμερα
στο ραδιοφωνικό σταθμό Real Fm.

Η Περιφερειάρχης, υποστήριξε: «Είναι το πιο κρίσιμο και μεγάλο ζήτημα της εποχής. Όχι μόνο για μας που το βιώσαμε και το βιώνουμε, αλλά και για
την Ευρώπη η οποία βρίσκεται μπροστά σε ένα πρωτόγνωρο πρόβλημα. Δεν έχει νόημα αυτή την ώρα να αναζητήσουμε εξηγήσεις γι’ αυτό το μεγάλο
ρεύμα μετακίνησης ανθρώπων. Την Ελλάδα αυτό το μεγάλο ζήτημα την υπερβαίνει», είπε και αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στον αριθμό των 500.000
μεταναστών και προσφυγών που το 2015 εισήλθαν στο νησί της Λέσβου.

Αναφερομένη στο ανθρωπιστικό ζήτημα που εγείρεται και τη στάση που υπαγορεύουν ο πολιτισμός και οι ανθρωπιστικές αξίες τόνισε: «Εμείς εδώ στα
νησιά, πολίτες και αρχές, δώσαμε και δίνουμε τη μάχη για να σταθούμε με σοβαρότητα και ανθρωπισμό απέναντι στο πρόβλημα».

Τέλος, η Περιφερειάρχης σημείωσε ότι «για το 2016 αναμένουμε τη συνεργασία, τη συνδρομή και την υποστήριξη της Ευρώπης προς την πατρίδα
μας, ως προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του μεγάλου αυτού θέματος».

 

---------

 

Αυτά αναφέρει το δελτίο τύπου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και... αυτά μπορεί να προσφέρει η κα Καλογήρου.

Γιατί τόσους μήνες που στα νησιά του Βορείου Αιγαίου είναι σε εξέλιξη η μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμών - προσφύγων μετά το Β/ Παγκόσμιο
Πόλεμο η κα Καλογήρου και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προσφέρουν μόνο δηλώσεις....

Καλές οι προσβάσεις στα αθηναϊκά ΜΜΕ αλλά η πιάτσα της Μυτιλήνης είναι μικρή και ξέρει αγαπητή Χριστιάνα
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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...

(/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...
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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