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Ομιλία της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου για το προσφυγικό στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Διάσκεψης Παράκτιων και Απομακρυσμένων
Περιφερειών της Ευρώπης, στην Ιταλία.

Την αναγκαιότητα άμεσων λύσεων για το προσφυγικό τόνισε η Χριστιάνα Καλογήρου
ενώπιον εκπροσώπων 160 Περιφερειών της Ευρώπης

«Η οικονομία της Λέσβου που καταστρέφεται δεν υπολογίζεται σε ποσοστό ΑΕΠ, αλλά σε
ανθρώπους που δε μπορούν πια να ταΐσουν τις οικογένειές στους. Το ψυχολογικό βάρος μιας
τοπικής κοινωνίας που καλείται να αντιμετωπίζει καθημερινά άψυχα σώματα παιδιών δεν χωράει σε
επιλεξιμότητες».

Αυτό τόνισε η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, κα. Χριστιάνα Καλογήρου, στην τοποθέτησή της για
το μεταναστευτικό ενώπιον εκπροσώπων 160 Ευρωπαϊκών Περιφερειών, στην ετήσια Γενική
Συνέλευση της Διάσκεψης Παράκτιων και Απομακρυσμένων Περιφερειών της Ευρώπης, στην
Ιταλία.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να χωρέσει την ανθρωπιστική κρίση σε ένα τεχνικό δελτίο. Δεν
είναι δυνατό να γίνει αυτό. Οι άνθρωποι που χάνονται καθημερινά δεν είναι δείκτες προγραμμάτων,
είναι ανθρώπινες ζωές  με παράλληλη κοινωνική και οικονομική επιβάρυνση των νησιών του

Βορείου Αιγαίου», επεσήμανε αναδεικνύοντας την αδυναμία των διοικητικών μηχανισμών να διαχειριστούν την κατάσταση και να προσφέρουν άμεσα
λύσεις που θα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.

Η κα. Καλογήρου ζήτησε για ακόμα μια φορά την άμεση χρηματοδότηση της Περιφέρειας ώστε να μη χαθεί άλλος χρόνος και να ξεκινήσουν οι
παρεμβάσεις χωρίς χρονοτριβή, πριν την οριστική έλευση του χειμώνα. Ζήτησε επιπλέον ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για την ενεργό στήριξη της
τοπικής οικονομίας που ρημάζει καθημερινά.

Στο πλαίσιο των συναντήσεών της η Περιφερειάρχης έκανε έκκληση  προς τις 160 και πλέον Περιφέρειες της Ευρώπης να δεχθούν άμεσα τη
μετεγκατάσταση στις Περιφέρειές τους προσφύγων από τα νησιά του Αιγαίου. Στο πλαίσιο αυτό ενημερώθηκε για τις προσπάθειες των Ισπανικών
Περιφερειών να απορροφήσουν άμεσα έναν αριθμό προσφύγων από τα ελληνικά νησιά  (ιδιαίτερα η Περιφέρεια της Σεβίλλης είναι έτοιμη να στείλει
πλοίο που θα μεταφέρει στην Ισπανία 1.100 πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου), ενώ οι Σουηδικές Περιφέρειες ενημέρωσαν για τις προσπάθειές
τους να φιλοξενήσουν ένα μεγάλο αριθμό προσφύγων.

Οι συναντήσεις της κας Καλογήρου στην Ευρώπη εντάσσονται στην ευρύτερη προσπάθεια που καταβάλλει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για να
συμβάλλει αποτελεσματικά και άμεσα στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής και κοινωνικο-οικονομικής κρίσης με την οποία βρίσκονται αντιμέτωπα τα
νησιά του Βορείου Αιγαίου και να εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις και παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
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Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-
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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...

(/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
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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...
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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...

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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