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Δίνεται στη δημοσιότητα η πρόταση του Δημάρχου Λέσβου, Σπύρου Γαληνού, για τη διαχείριση των παράτυπων μεταναστών και προσφύγων, η οποία
εστάλη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλο, παραδόθηκε στην Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης, κα Βασιλική Θάνου, κατά
την πρόσφατη επίσκεψή της στη Λέσβο και εστάλη στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean Claude Junker, στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, Martin Schulz, στον Επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων & Ιθαγένειας, Δημήτρη Αβραμόπουλο, στους Ευρωβουλευτές,
Ελίζα Βόζεμπεργκ, Κώστα Χρυσόγονο, Μιλτιάδη Κύρκο, Νίκο Ανδρουλάκη, Μανώλη Κεφαλογιάννη, Σοφία Σακοράφα, στο Συμβούλιο Δήμων και
Περιφερειών της Ευρώπης, στους Υπουργούς Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ιωάννη Μουζάλα, Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, Προστασίας του
Πολίτη, Αντώνη Μακρυδημήτρη, στον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε., Γεώργιο Πατούλη, καθώς και στους Δημάρχους Σμύρνης, Κόνακ, Καρσίγιακα και στο
Επιμελητήριο Σμύρνης.

 

 

“Δεδομένου ότι, το νησί της Λέσβου, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και είναι ένα από τα κύρια σημεία εισδοχής μεταναστευτικών εισροών προς την
Ευρώπη, ο Δήμος Λέσβου διαμόρφωσε μια ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη πρόταση– πλαίσιο.Πρόκειται για μια πρόταση δομημένη σε τρείς
διαφορετικούς άξονες δράσεις, (Τοπικός, Εθνικός και Ευρωπαϊκός), η οποία  στοχεύει στην αποτελεσματικότερη, αποδοτικότερη και με ανθρωπιστικούς
όρους διαχείριση των μεταναστευτικών εισροών, έχοντας απώτερο σκοπό να αποτελέσει πρότυπο και για άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν
παρόμοιες κρίσεις”, δήλωσε σχετικά, ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός.

 

Αναλυτικά όλη η πρόταση:

Επισυναπτόμενα Αρχεία: 
 Proposal (Gr) (1).pdf (http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/article_file_attachments/Proposal%20%28Gr%29%20%281%29.pdf)
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Vasilis Mouskouris · Gymnasio Palaiou Psychikou
Να είμαστε ευτυχείς που έτυχε να έχει τέτοιο δήμαρχο η Λέσβος σ' αυτή τη δύσκολη φάση. Εύγε στον Δήμαρχο και στους συνεργάτες του!
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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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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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