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Πέμπτη, 05/11/2015 | Πολιτική

Τη Λέσβο επισκέφθηκαν σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Μάρτιν Σούλτς. Στα πλαίσια
της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, με τον Δήμαρχο Λέσβου κ. Σπύρο Γαληνό, τον κ. Γενικό
Γραμματέα κ. Γιάννη Γιαννέλη και την Υποστράτηγο της Ελληνικής Αστυνομίας, κα Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. 
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Ο κ. Γαληνός, με τη σειρά του αφού καλωσόρισε τον κ. Σούλτς, δήλωσε ότι η Λέσβος στέκεται με
όλες της τις δυνάμεις, δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ξεφύγει από το θάνατο. Όμως,
τόνισε ο κ. Γαληνός, δεν μπορούμε να ανεχθούμε άλλο το έγκλημα που συντελείται από τους
λαθρέμπορους και τους διακινητές τους. Πέρα από κάθε άλλη πρόταση, αυτό θα έπρεπε να είναι η
πρώτη προτεραιότητά μας.  Ο Δήμαρχος, επεσήμανε, επίσης, ότι δεν μπορεί ένας Δήμος που
πιέζεται οικονομικά από την διαχείριση της μεγάλης αυτής ανθρωπιστικής κρίσης, να
συνεχίσει την δύσκολη αυτή προσπάθεια χωρίς οικονομική ενίσχυση. Πρόσθεσε, ότι η
κυβέρνηση στηρίζει τις προσπάθειες του Δήμου Λέσβου, παρά το ασφυκτικό οικονομικό πλαίσιο.
Και αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα που εκπέμπουμε, ότι παρά την οικονομική κρίση, ο Έλληνας δεν
έχει χάσει την αξιοπρέπεια, τον ανθρωπισμό και την ευαισθησία του. Τέλος, αναφέρθηκε για ακόμη
μια φορά στην ανάγκη συνεργασίας με την Τουρκική κυβέρνηση, για την αντιμετώπιση του
δικτύου των διακινητών που στέλνουν στο θάνατο αθώους ανθρώπους.

Ο κ. Σούλτς, συμφώνησε απόλυτα με τις θέσεις του κ. Γαληνού και σημείωσε ότι και ο ίδιος δρα για
την εξεύρεση λύσεων επί του πλαισίου που έθεσε ο Δήμαρχος Λέσβου. Παράλληλα, ανέφερε ότι το

παράδειγμα της Λέσβου, δείχνει ότι οι Έλληνες, παρά τις δυσκολίες, δεν έχασαν την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο.  

Τέλος, μετά από σχετική ενημέρωση που είχε από τον κ. Γαληνό, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δήλωσε ότι, στηρίζει την
υποψηφιότητα της Μυτιλήνης, για Πολιτισμική Πρωτεύουσα, το 2021.
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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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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...

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

0

 

0

 

0

googleplus

0

 

New

 

http://www.lesvosnews.net/articles/free-tags/tsipras-soylts
http://www.lesvosnews.net/articles/free-tags/tsipras-soylts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018982389793
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


18/7/2017 Σπύρος Γαληνός προς Τσίπρα -Σουλτς: ανάγκη οικονομικής στήριξης και συνεργασίας με την Τουρκία | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/spyros-galinos-pros-tsipra-soylts-anagki-oikonomikis-stirixis-kai 3/3
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