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Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, υποδέχθηκε σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης, τον Επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών
Υποθέσεων και Ιθαγένειας, κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον Υπουργό Εξωτερικών του Λουξεμβούργου κ. Jean Asselborn, τον Πρέσβη του
Λουξεμβούργου στην Αθήνα, κ. Christian Biever και τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννη Μουζάλα.

 
Ο Δήμαρχος, αφού τους καλωσόρισε, έκανε μια πρώτη σύντομη συζήτηση για τα κυριότερα θέματα που αφορούν το ζήτημα της μετανάστευσης.
Περιέγραψε τις ενέργειες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Λέσβου, στην προσπάθεια του να διαχειριστεί αποτελεσματικά την τεράστια
αυτή ανθρωπιστική κρίση.
 
Ο κ. Γαληνός, τόνισε για ακόμη μια φορά την ανάγκη εφαρμογής κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μετανάστευση.
 
Οι κ. Αβραμόπουλος και Asselborn, ευχαρίστησαν τον κ. Γαληνό για την υποδοχή και την ενημέρωση και δήλωσαν, μάλιστα, ότι είναι ήδη ενήμεροι για
την ολοκληρωμένη πρόταση του Δήμου Λέσβου, για το μεταναστευτικό.
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Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-

categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

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
(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

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...
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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