
18/7/2017 Συνάντηση του Δημάρχου Λέσβου με την Γερμανίδα Βουλευτή Heike Haensel | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/synantisi-toy-dimarhoy-lesvoy-me-tin-germanida-voyleyti-heike 1/2

Τρί, 18/07/2017 - 11:36 Επιστολή για τη συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη: Να επιστραφούν τα χρήματα Το τριήμερο πανηγύρι στου Προφήτη Ηλία στην Αγιάσο Εγκατάσταση υψηλών ταχυτήτων INTERNET στους Τουριστικούς 

 (/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg) 

Παρασκευή, 07/08/2015 | Πολιτική

Η Βουλευτής του Γερμανικού Αριστερού Κόμματος Die linke, Heike Haensel, συνοδευόμενη από  τους εκπροσώπους των Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων, «Αttac Deutschland», κ. Claus Kittsteiner, «Culture of Peace», κ. Henning Zierock και τον μουσικό, κ. Helge Herr, μαζί με τον
Συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Δημήτρη Μάντζαρη, επισκέφθηκαν στο γραφείο του, το Δήμαρχο Λέσβου, Σπύρο Γαληνό. 

Ο Δήμαρχος, τους καλωσόρισε στο νησί μας και τους ευχαρίστησε θερμά για την ευγενική αυτή
επίσκεψη. Μεταξύ άλλων επίκαιρων θεμάτων, συζητήθηκε το μείζον θέμα των μεταναστευτικών
ροών. Αναλύθηκαν οι πρωτοβουλίες του Δήμου Λέσβου, για την υποδοχή, προσωρινή φιλοξενία και
μετακίνηση των παράτυπων μεταναστών και προσφύγων, με στόχο την - όσο το δυνατό -
συγκροτημένη, οργανωμένη και αποτελεσματική διαχείριση του τεράστιου αριθμού αφίξεων.  
Η Γερμανίδα Βουλευτής, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την διεξοδική ενημέρωση και την ουσιαστική
συνεργασία, και εξέφρασε την αμέριστη αλληλεγγύη και συμπαράστασή της, στον αγώνα του Δήμου
Λέσβου, για την αντιμετώπιση ενός πολύπλοκου Ευρωπαϊκού, ουσιαστικά, ζητήματος, ιδιαίτερα σε
μια εποχή έντονης δοκιμασίας του Ελληνικού λαού από την βαθιά οικονομική κρίση.
Η εποικοδομητική αυτή συνάντηση, ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων. 
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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...
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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...
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