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Τετάρτη, 09/09/2015 | Πολιτική

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

 

«Με αφορμή τις τελευταίες θετικές εξελίξεις στο πρωτόγνωρο για τα Ελληνικά δεδομένα μαζικό κύμα
παράτυπων μεταναστών – προσφύγων, που βρίσκονται στο νησί μας, θα ήθελα για ακόμη μια φορά
να εκφράσω δημοσίως ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υποδειγματική στάση, την ψυχραιμία, την
ανεκτικότητα και την κατανόηση που έχουν δείξει οι κάτοικοι της Λέσβου, όλο αυτό το διάστημα.

Πρόκειται για κορυφαία στάση ανθρωπιάς, που έχει αναγνωριστεί από όλη την Ελλάδα, αλλά και την
Ευρώπη. Χωρίς ίχνος υπερβολής, πιστεύω ότι, το νησί μας θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα
αντιμετώπισης ανθρωπιστικών κρίσεων.

Ευχαριστώ επίσης την Πρωθυπουργό, τους αρμόδιους Υπουργούς, τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε., τους
Δημάρχους, τις υπηρεσίες, τους φορείς, τις οργανώσεις και τους εθελοντές, για την καθοριστική
βοήθεια που προσέφεραν και προσφέρουν, στην αντιμετώπιση του σοβαρότατου αυτού
προβλήματος.

Η προσπάθεια μας συνεχίζεται και εντείνεται, με στόχο η Λέσβος, να βρει το συντομότερο δυνατό
τους κανονικούς της ρυθμούς».  
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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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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...

(/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...

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

(/articles/news-categories/anakoinoseis-foreon/symparastasi-tis-synyparxis-ston-kathigiti-tis-iatrikis)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100018982389793
https://www.facebook.com/maria.karageorgiou.98
https://www.facebook.com/elenh.fo
https://www.facebook.com/maria.karageorgiou.98
https://www.facebook.com/pages/University-of-the-Aegean/107873975901358
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/s-galinos-i-koryfaia-stasi-anthropias-ton-katoikon-tis-lesvoy?fb_comment_id=960432747325965_960999437269296
https://www.facebook.com/elenh.fo
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/s-galinos-i-koryfaia-stasi-anthropias-ton-katoikon-tis-lesvoy?fb_comment_id=960432747325965_960590277310212
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis
http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/anakoinoseis-foreon/symparastasi-tis-synyparxis-ston-kathigiti-tis-iatrikis

