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Συνάντηση είχε σήμερα ο Δήμαρχος Λέσβου, κ. Σπύρος Γαληνός, με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μυτιλήνης κ.κ Ιάκωβο για το θέμα της
μεταναστευτικής κρίσης στη Λέσβο. Συζητήθηκαν εκτενώς όλες οι δυνατότητες διάθεσης κτιρίων και χώρων από την εκκλησία για την φιλοξενία
προσφύγων και μεταναστών που φθάνουν καθημερινά στο νησί μας. Ο μητροπολίτης συμφώνησε απόλυτα στην ανάγκη εξεύρεσης νέων χώρων
φιλοξενίας τώρα που τα καιρικά φαινόμενα επιδεινώνονται ενώ παράλληλα ταυτίστηκε απόλυτα με την άποψη του κ. Γαληνού για το ότι πρώτη
προτεραιότητα αποτελεί η πάταξη των λαθρεμπόρων - εγκληματιών, οι οποίοι στέλνουν στο θάνατο μητέρες και μικρά παιδιά.

Στα πλαίσια της συνάντησης συμφωνήθηκε η τέλεση τρισάγιου, την Τετάρτη 04 Νοεμβρίου 2015,
στις 6:00 το απόγευμα, στο χώρο του αγάλματος της “Μικρασιάτισσας Μάνας” στην Επάνω Σκάλα,
στη μνήμη των θυμάτων αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης. Καλούμε το λαό της Λέσβου να
συμμετάσχει μαζικά ως μια σιωπηρή κραυγή αγωνίας με σκοπό να αφυπνιστούν οι συνειδήσεις της
διεθνούς κοινής γνώμης και να αναλάβει  άμεσα δράση η διεθνής κοινότητα με μόνο στόχο την
πάταξη του εγκλήματος που μετατρέπει το Αιγαίο σε υγρό τάφο αθώων ανθρώπων. 

“Ας ανάψουμε όλοι μας ένα κερί στη μνήμη των θυμάτων αυτής της ανθρώπινης τραγωδίας και ας
αφήσουμε το φως μας να ενωθεί και να γίνει η φωνή διαμαρτυρίας μας στο αποτρόπαιο αυτό
έγκλημα. Καμία άλλη ζωή χαμένη στο Αιγαίο, κανένα άψυχο σώμα στις ακτές τις Λέσβου», δήλωσε
σχετικά ο Δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός.

 

Τα παραπάνω είναι από Δελτίο Τύπου του Δήμου Λέσβου....

Θα προτιμούσαμε ο Δήμος Λέσβου και η  Μητρόπολη Μυτιλήνης να αφήσουν τα τρισάγια και να καλέσουν το λαό της Λέσβου στη
συγκέντρωση του Σαββάτου για πέσει ο φράχτης στο Έβρο. (http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/sto-frahti-toy-evroy-ston-pato-toy-aigaioy-

savvato-3110-plateia)

Θα προτιμούσαμε έργα και όχι τρισάγια.

Τόση υποκρισία δεν την αντέχει ούτε ο Θεός ούτε ο Αλλάχ! 
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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...

(/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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