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Δευτέρα, 24/10/2016 | Πολιτική

Τη ίδια ώρα που εντονότατα συζητιέται η προοπτική της επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ στη Μυτιλήνη στις 14 του ερχόμενου Νοεμβρίου δυο
μεγάλες ευκαιρίες για την παραπέρα διεθνοποίηση των επιπτώσεων του προσφυγικού ζητήματος στη Λέσβο έγιναν γνωστές.  Λίγες ημέρες μετά τη
συμμετοχή του Δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαληνού στη συνάντηση «Solidacities» στις Βρυξέλλες, ανακοινώθηκε ότι στις 30 Οκτωβρίου θα του
απονεμηθεί στη Νέα Υόρκη από την International Rescue Committee (IRC) το «βραβείο Ελευθερίας». Το βραβείο η μεγάλη αυτή ανθρωπιστική
οργάνωση απονέμει από το 1957 σε προσωπικότητες από όλο τον κόσμο για τη συμβολή τους «στην κατεύθυνση της ελευθερίας για όλους».
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Το «βραβείο Ελευθερίας» και η συνάντηση στο Βατικανό αρωγοί στη διεθνοποίηση του προσφυγικού της Λέσβου

http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia/aplirotes-gia-mines-oi-katharistries-ton-kentron-ygeias-lesvoy
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/epistoli-gia-ti-synaylia-tis-eleonoras-zoyganeli-sti-mytilini-na
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/triimero-panigyri-stoy-profiti-ilia-stin-agiaso
http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CLoS-SMZtWeGOJe7BzAaGk6eQA8GTp_NIqrDamscFwI23ARABIPb8_B5grYKAgKAMoAHmmuzNA8gBAqkCnrdrwdNXsz6oAwHIA8kEqgT7AU_QQ4M98uX5mQpPwAzmEf4bI4uDp9hYcMtN3zmrlf0t_nngkJXxR2UN4jLOds0xTPU2-ZWrpmqnXN_yb6Iqw4NxapPKGnSvLpCJkl28HEyekAU_4QGTmYWbbYadmuuN4AQY5jTtPJUBtMWShOWzw4LLO_zJu3p5P-nzI9cFOOOOuQvBtU_kKt5RPpkzgr1nF9GrJszpPbE6ovUtm7WQ-E_YBcr7zLCKR14y5QPmhnAFlQh1_PZ3UnpjDhOxfHES9R8EMvRPwlPTq2H5nbAfettwwKxcv3eqpeEbTlJYNbd3O9PiwJPGeWaDwdRdTLAHIWU7O2LlHBozfAHikAYBoAYCgAeC5ZMyiAcBkAcCqAemvhvYBwHSCAQIABACsQleLmhNd907edgTCg&num=1&cid=CAMSeQClSFh36GFYqAjVIHwx5kthPcA3R8SV20gSp9v4x-g2e1SVc-OfC4ILq0-2WSocvMFVwmm_0V7x8eZwPMEbuujTvW4vdmqGuy948rI2llHWuaLTOxC1wrD9XZnHyNgG7u4o2tcFCBLCaOS4h_UqLsNt9isI29Gjiec&sig=AOD64_15igcvNwE9MtWQT0-OGVjIal1tCA&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://eshop.markmilan.gr
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CjpqQSMZtWY-nKeXgzAbL84O4B8GTp_NIqrDamscFwI23ARABIPb8_B5grYKAgKAMoAHmmuzNA8gBAqkC047FropXsz6oAwHIA8kEqgT7AU_QDsAj18oXn9J21_79wxmqPgrA_vb8Uft5R4c_gstlvlxjG3eELSFGbgMO3prkyi_udnYbDm84ZX6sHsb_2PdPXaSiuRXu97Fd_Mj9S8lk3f0cYSjCDe3pHgftNqy3VGqa1Y8q7Wpa_yUx09nIEddF0ZeMcbuZ1_fHjOV2Wcnkf3AgabN675elXCl9Meh-pXhOP2b-9LZcMzdtOGo5xhzv42aZh3Y14eX3yzUKVHvYE7-Vp5IbFYdaPjSbrRPEWv-J0Cs6NJx8q7immB1ijDa7j0uV9O_3XcsdJzC0rXk7_vlH1C7ZQUudRkCxiLYqnpW8wO-9u1MiGKPPkAYBoAYCgAeC5ZMyiAcBkAcCqAemvhvYBwHSCAQIABACsQleLmhNd907edgTCg&num=1&cid=CAMSeQClSFh3UvrvoC1KqavhGbt5PuXDOrG0nEG9HZrhqu8jSdz6082wck9-E0mXtS2Fz1kmBObLBSxYZ8ZCDGnrl4BDqnkan9-kA5FoClB9Qbwxz_ON0DOWjmvC9Awpwx4ywYLC3lZlVNSgzo-Iq_JNOqotvk3EnmP0u8k&sig=AOD64_1Em7pPyi-DsCLQwwt3BVmLC9YvfQ&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://eshop.markmilan.gr
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/oikonomia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/athlitika
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ekpaideysi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ergasia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/agrotika-alieia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/perivallon
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/naytiliaka-metafores
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/lesviako-vivlio
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/moyseio-sigri


Λίγες ημέρες αργότερα στις 9 και 10 Δεκεμβρίου ο κ. Γαληνός θα βρεθεί στο Βατικανό
συμμετέχοντας στη σύνοδο των Δημάρχων της Ευρώπης για το προσφυγικό ζήτημα με θέμα
«Ευρώπη, οι Πρόσφυγες είναι αδέλφια μας», που διοργανώνεται από την Παπική Ακαδημία. Στη
συνάντηση αυτή θα παραστεί και ο ίδιος ο Ποντίφικας ενώ καλείται από τους Δημάρχους της
Μαδρίτης, της Βαρκελώνης και του Παρισιού.

Μιλώντας στο ΑΠΕ ο Δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός τόνισε πως «αποτελεί μεγάλη τιμή για
μένα, ως Δήμαρχος του νησιού και εκλεγμένος εκπρόσωπος του λαού της Λέσβου, να παραλάβω το
φετινό βραβείο ελευθερίας από την IRC. Μια τιμητική διάκριση, την οποία αποδέχομαι ως
προέκταση της συγκλονιστικής προσπάθειας, της αμέριστης συμπαράστασης και της παγκοσμίως
αναγνωρισμένης αλληλεγγύης των συμπολιτών μου. Η διεθνής αναγνώριση της Λέσβου αφορά το
ρόλο της, τόσο στην διεθνοποίηση του προβλήματος όσο και στην αποτελεσματική διαχείριση της
κρίσης. Θεωρώ όμως ότι το σημαντικότερο από όλα είναι ότι η Λέσβος, θα αποτελέσει μοναδικό
παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο θα βγει από αυτή την κρίση πιο δυνατή και ισχυρή από
ποτέ». 

Σχετικά με την συμμετοχή του Δημάρχου Λέσβου στη Σύνοδο που οργανώνει η Παπικής Ακαδημία ο κ. γαληνός είπε στο ΑΠΕ: «Ανταποκρινόμαστε
στο κάλεσμα των Δημάρχων Βαρκελώνης, Μαδρίτης και Παρισιού με τους οποίους ξεκινήσαμε ήδη από το προηγούμενο έτος να δημιουργήσουμε ένα
δίκτυο Ευρωπαϊκών πόλεων για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Στην πρωτοβουλία αυτή, έμπρακτα αρωγός βρίσκεται ο ίδιος ο
προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας, προσκαλώντας και άλλες Ευρωπαϊκές μητροπόλεις να συμμετάσχουν στο δίκτυο αυτό ανταλλάσσοντας
καλές πρακτικές και εμπειρίες μα πάνω από όλα προωθώντας την συνεργασία των Δήμων της Ευρώπης για την αποτελεσματική διαχείριση της
προσφυγικής κρίσης. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, κατέληξε ο κ. Γαληνός, είναι προέκταση της πρότασης που παρουσιάσαμε στις Βρυξέλλες και
έχουμε ήδη καταθέσει σε εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα. Η έμπρακτη στήριξη και ανταπόκριση που έχει η πρωτοβουλία μας, δείχνει έμπρακτα το ειδικό
βάρος που έχει αποκτήσει η φωνή της Λέσβου σε όλη την Ευρώπη.».
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(/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-

voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

17/07/17 - 19:11
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...

(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-

gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

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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