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Στην Έκτακτη Σύνοδο των Πρυτάνεων που πραγματοποιείται στη Μυτιλήνη για το προσφυγικό-
μεταναστευτικό, μίλησε η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου.

Η Περιφερειάρχης είπε ότι το προσφυγικό ζήτημα βρίσκεται σε μια φάση κορύφωσης των
δυσκολιών που το συνοδεύουν, αλλά η τοπική κοινωνία και οι τοπικές αρχές το προσεγγίζουν με
ευαισθησία, κατανόηση και υποστήριξη. Η Περιφέρεια, ειδικότερα, από την πρώτη στιγμή έκανε και
κάνει ό,τι μπορεί εξαντλώντας αρμοδιότητες και δυνατότητες. Στέκεται υποστηρικτικά στους
ανθρώπους αυτούς και συνεχίζει με το ίδιο κριτήριο και το ίδιο πνεύμα.

Τόνισε, ωστόσο, ότι η Περιφέρεια έχει την απόλυτη ανάγκη της υποστήριξης από την Πολιτεία:

«Το προσφυγικό ζήτημα μας υπερβαίνει.

Γι’ αυτό και επιμένω και θα επιμείνω. Χρειαζόμαστε την υποστήριξη της Πολιτείας για να
αντιμετωπίσουμε τα ποικίλα και δύσκολα προβλήματα, που συνακόλουθα δημιουργούνται από το
μεγάλο αυτό ζήτημα. Εννοώ για παράδειγμα την τοπική οικονομία. Αναφέρομαι στον τουρισμό -
έχουμε μπροστά μας τουριστική περίοδο- πηγή εισοδήματος και επιβίωσης για χιλιάδες συμπολίτες

μας».

Πόνος στις αρθρώσεις;
Για να απαλλαγείτε από τον
πόνο στις αρθρώσεις, να
θυμάστε αυτή τη συμβουλή
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Η Περιφερειάρχης είπε ότι η παρουσία των Πρυτάνεων στο νησί της Λέσβου εκτός από το συμβολισμό της, είναι μια πράξη υποστήριξης: «Πιστεύουμε
ότι το προσφυγικό ζήτημα έχει πλευρές που διαφεύγουν από την επικαιρότητα, που δε γίνονται αντικείμενο συζήτησης, που δεν είναι ορατές με την
πρώτη ματιά. Γι’ αυτό και οι πνευματικοί άνθρωποι, ο πνευματικός κόσμος, η πανεπιστημιακή κοινότητα έχουν πολλά να προσφέρουν στο σύνθετο αυτό
μέτωπο.

Η γνώση και οι δυνατότητές σας είναι για μας ένα όπλο.

Είμαι βέβαιη ότι γνωρίζοντας εδώ επιτόπια το ζήτημα, θα σταθείτε συμπαραστάτες στην προσπάθεια που η τοπική κοινωνία όλο αυτό τον καιρό κάνει,
για να σταθεί στο ύψος της ανάγκης για ένα πρόβλημα που όπως σημείωσα ήδη την υπερβαίνει».
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(/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...

(/articles/news-categories/politiki/eysima-sto-dimarho-

lesvoy-apo-ton-presvi-ton-inomenon-politeion)

14/07/17 - 12:25
Εύσημα στο Δήμαρχο Λέσβου από τον Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
(/articles/news-categories/politiki/eysima-sto-dimarho-lesvoy-apo-ton-presvi-ton-inomenon-politeion)

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, συναντήθηκε σήμερα το πρωί στο γραφείο του με τον Πρέσβη
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, κ. Goeffrey Pyatt.

Ο Δήμαρχος, αφού καλωσόρισε τον κ. Pyatt στο νησί μας του εξέθεσε τα ζητήματα που αφορούν τη
Λέσβο, ανέλυσε όλο το φάσμα των...

(/articles/news-categories/politiki/vradines-ptiseis-exi-

toyrkikon-mahitikon-pano-apo-lesvo)

13/07/17 - 15:08
Βραδινές πτήσεις έξι τουρκικών μαχητικών πάνω από Λέσβο (/articles/news-categories/politiki/vradines-

ptiseis-exi-toyrkikon-mahitikon-pano-apo-lesvo)

Έξι τουρκικά μαχητικά εμφανίστηκαν χθες το βράδυ στην περιοχή πάνω από την Λέσβο και την Λήμνο.

 
Σύμφωνα με το Militaire.gr, οι Τούρκοι εντοπίστηκαν άμεσα από τα ελληνικά ραντάρ.
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