
18/7/2017 Συνάντηση Δημάρχου Λέσβου με το Γερμανό Πρέσβη | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/synantisi-dimarhoy-lesvoy-me-germano-presvi 1/2

Τρί, 18/07/2017 - 13:22"Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη Απλήρωτες για μήνες οι καθαρίστριες των Κέντρων Υγείας Λέσβου

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

Δευτέρα, 28/09/2015 | Πολιτική

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, δέχθηκε σήμερα το πρωί στο γραφείο του, τον Γερμανό Πρέσβη στην Αθήνα, κ. Peter Schoof, ο οποίος
πραγματοποιεί επίσκεψη στο νησί μας. 

Ο Δήμαρχος, ενημέρωσε τον κ. Schoof, για θέματα που αφορούν στην οικονομία, την ανάπτυξη, τον
πολιτισμό, τον τουρισμό, τις εξαγωγές Λεσβιακών προϊόντων στη Γερμανία, αλλά και για τα
προβλήματα που απασχολούν τον τόπο μας.

Μεγάλο μέρος της συζήτησης των κυρίων Schoof και Γαληνού, αφιερώθηκε στο μείζον πρόβλημα
της αθρόας εισροής μεταναστών – προσφύγων, που ταλανίζει το νησί μας, καθώς και στην πρόταση
του Δήμου Λέσβου, για το ζήτημα της διαχείρισης της μεταναστευτικής κρίσης.

Ο Γερμανός Πρέσβης, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να στηρίξει τις θέσεις του Δήμου Λέσβου στη
διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης, οι οποίες τον βρίσκουν σύμφωνο και διαβεβαίωσε τον κ.
Γαληνό ότι θα τις μεταβιβάσει αρμοδίως. Ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την αναλυτική ενημέρωση,
την ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων και τη φιλοξενία, τονίζοντας ότι, θα διερευνήσει όλες τις
δυνατότητες για στενότερη και αποτελεσματικότερη ανάπτυξη των δεσμών του νησιού μας με τη
Γερμανία.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή αντιπροσωπευτικών δώρων, των δυο χωρών. 
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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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17/07/17 - 19:05
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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