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Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, δέχθηκε χθες το πρωί στο γραφείο του, Γερμανική αποστολή, επικεφαλής της οποίας ήταν η κα Katrin Goering
– Eckardt, βουλευτής της αντιπολίτευσης στο Γερμανικό Κοινοβούλιο και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος «Συμμαχία 90 /
Πράσινοι», η οποία, μαζί με τους συνεργάτες της, επισκέπτεται το νησί μας. 

Η συζήτηση της κας Katrin Goering – Eckardt, με τον κ. Γαληνό, αφιερώθηκε στο μείζον θέμα της μεταναστευτικής κρίσης.
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Ο κ. Γαληνός, ανέλυσε τις πρωτοβουλίες του Δήμου Λέσβου, σχετικά με το μεταναστευτικό και
παρουσίασε την ολοκληρωμένη πρόταση του Δήμου, ώστε να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικότερα η
τεράστια αυτή ανθρωπιστική κρίση. Εξέφρασε την οργή και την αγανάκτησή του για την απώλεια
αθώων ψυχών στο Αιγαίο, επισημαίνοντας για ακόμη ναι φορά ότι, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η
διεθνής κοινότητα, πρέπει να αναλάβουν, επιτέλους, τις ευθύνες τους, ώστε να σταματήσει αυτό το
αποτρόπαιο έγκλημα, που διαπράττεται από τους διακινητές και τους συνεργούς τους, τόσο στα
Τουρκικά παράλια, όσο και αλλού.

Επίσης, την ενημέρωσε για την υποψηφιότητα της Μυτιλήνης, για την ανάδειξή της ως Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης, του έτους 2021 και ζήτησε τη στήριξη της.

Η κα Katrin Goering – Eckardt, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για τη φιλοξενία, την διεξοδική ενημέρωση
και την ουσιαστική συνεργασία και εξέφρασε την αμέριστη αλληλεγγύη και συμπαράστασή της, στον
αγώνα του Δήμου και του Λεσβιακού λαού, για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Δεσμεύθηκε,
με βάση την πρόταση του Δήμου Λέσβου, να αναδείξει το θέμα, όπου και όπως μπορεί. Τόνισε ότι η
πρόταση του Δημάρχου, θα βοηθήσει ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αντιμετώπιση της

κρίσης και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για πρακτικά ζητήματα όπως η παροχή ιατρικής βοήθειας στους πρόσφυγες, η οικονομική ενίσχυση του Δήμου,
καθώς και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Επίσης, δήλωσε ότι θα στηρίξει την υποψηφιότητα της Μυτιλήνης, για Πολιτιστική Πρωτεύουσα το 2021. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή
αναμνηστικών δώρων, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η κα  Katrin Goering – Eckardt, πρόσφερε στον κ. Γαληνό, ένα κομμάτι από το τείχος του
Βερολίνου, λέγοντας στο Δήμαρχο ότι, αυτό το δώρο θα θυμίζει στον ίδιο και σε όσους τον επισκέπτονται, ότι δεν πρέπει να υπάρξει ποτέ ξανά κάτι
παρόμοιο στον κόσμο και ιδιαίτερα σ΄αυτή τη χρονική συγκυρία.
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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...
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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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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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