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«Έχω ένα πολύ σημαντικό και ξεκάθαρο μήνυμα. Όλοι μας Έλληνες και Ευρωπαίοι έχουμε το ανθρωπιστικό καθήκον να
συμβάλλουμε στην άμεση βελτίωση της κατάστασης στα νησιά τόσο για τους μετανάστες όσο και για τους κατοίκους. Οι
Έλληνες έχουν δείξει την ανθρωπιά τους στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Μιας κρίσης που πρέπει να
σημειώσω ότι κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του. Και δεν πρέπει να αφεθεί να την αντιμετωπίσει
μόνο του. Είναι χρέος μας να συνεχίσουμε την ανθρωπιστική παράδοση  της Ευρώπης και βέβαια δεν θα σταματήσουμε
τώρα.  Γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε τους πρόσφυγες στο κρύο να αντιμετωπίζουν τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες
του χειμώνα χωρίς να έχουν μία στέγη πάνω από το κεφάλι τους. Πρέπει να βρεθούν λύσεις σήμερα! Όχι αύριο, όχι την
επόμενη εβδομάδα.

Η δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τον Καρά Τεπέ:

«Έχω ένα πολύ σημαντικό και ξεκάθαρο μήνυμα. Όλοι μας Έλληνες και Ευρωπαίοι έχουμε το ανθρωπιστικό καθήκον να
συμβάλλουμε στην άμεση βελτίωση της κατάστασης στα νησιά τόσο για τους μετανάστες όσο και για τους κατοίκους. Οι
Έλληνες έχουν δείξει την ανθρωπιά τους στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Μιας κρίσης που πρέπει να
σημειώσω ότι κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του. Και δεν πρέπει να αφεθεί να την αντιμετωπίσει
μόνο του. Είναι χρέος μας να συνεχίσουμε την ανθρωπιστική παράδοση  της Ευρώπης και βέβαια δεν θα σταματήσουμε
τώρα.  Γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε τους πρόσφυγες στο κρύο να αντιμετωπίζουν τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες
του χειμώνα χωρίς να έχουν μία στέγη πάνω από το κεφάλι τους. Πρέπει να βρεθούν λύσεις σήμερα! Όχι αύριο, όχι την
επόμενη εβδομάδα.
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Επίσκεψη Δημήτρη Αβραμόπουλου στον Καρά Τεπέ (18/1/2017)

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει και να
βρίσκεται στο πλευρό της Ελλάδας όπως κάνουμε όλο αυτό το διάστημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει ένα

δισεκατομμύριο ευρώ σε χρηματοδοτική βοήθεια σε δύο χρόνια καθιστώντας την Ελλάδα τη σημαντικότερη αποδέκτη
χρηματοδοτήσεων από τα ταμεία εσωτερικών υποθέσεων. Και είμαστε έτοιμοι να διαθέσουμε περεταίρω βοήθεια όπου
βέβαια και αν αυτή χρειαστεί. Μεγάλο μέρος αυτής της βοήθειας έχει διατεθεί προς τους διεθνείς οργανισμούς εταίρους
μας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Θα ήθελα από εδώ να τους καλέσω να εντείνουν τις προσπάθειές τους προς
όσους έχουν άμεση ανάγκη στα νησιά. Και εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσω: Δεν βρίσκομαι εδώ για να κάνουμε κριτική ούτε
πολιτική. Αλλά για να ανταποκριθούμε έμπρακτα και ουσιαστικά κυρίως στο ανθρωπιστικό μας καθήκον. Απευθύνω
έκκληση σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεχίσουν να αυξάνουν το ρυθμό μετεγκαταστάσεων απ΄ την Ελλάδα και να

παρέχουν ασφαλές καταφύγιο για τους πρόσφυγες στις χώρες τους. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι η δήλωση, αυτή η
μορφή συνεννόησης ανάμεσα σε ΕΕ και Τουρκία είναι αυτή που μας επέτρεψε να βάλουμε ένα τέλος στη τραγική απώλεια
ζωών στο Αιγαίο, ωστόσο η διαχείριση της μεγαλύτερης προσφυγικής κρίσης που έχει γνωρίσει η ΕΕ συνεχίζει να αποτελεί
συλλογική και ευρωπαϊκή ευθύνη. Η πραγματικότητα είναι ότι τα αποτελέσματα θα έρθουν μόνο και με τη βοήθεια και τη

συνεργασία όλων. Και εν προκειμένω και με τη συνεργασία των τοπικών αρχών με τους κατοίκους».
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«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …

Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο - …
1 comment • 16 μέρες πριν•

jim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
καταστροφολογία.

«Όταν βγούμε από την επιτροπεία, θα το επανεξετάσουμε...» -
EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …

Αναβολή μέχρι νεοτέρας - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …
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