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Τον Δήμαρχο Λέσβου, Σπύρο Γαληνό, επισκέφθηκε στο γραφείο του στο Παλαιό Δημαρχείο, η Πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα, κα Kate
Smith.

Ο Δήμαρχος, ενημέρωσε αναλυτικά την Πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας για θέματα που αφορούν
την οικονομία, την ανάπτυξη και τον τουρισμό αλλά  και για τα ζητήματα  που απασχολούν τη Λέσβο
και τους κατοίκους της. Ειδικότερα, η κα Smith, ζήτησε να ενημερωθεί για την προσφυγική –
μεταναστευτική κρίση, το πώς ανταποκρίθηκε η Λέσβος σε αυτή, αν υπήρξε βοήθεια από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ποιο βαθμό, καθώς  και σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα το νησί. 
Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στις συντονισμένες ενέργειες του Δήμου, για παροχή βοήθειας στους
πρόσφυγες και μετανάστες , τονίζοντας ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση σε ο,τι αφορά τη Λέσβο έχει
ομαλοποιηθεί αρκετά και ενημέρωσε αναλυτικά την Πρέσβη για την πρόταση του Δήμου Λέσβου,
σχετικά με το Δίκτυο Πόλεων για τη διαχείριση του προσφυγικού.
Η κα  Smith επεσήμανε ότι η συνεργασία του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ελλάδα στην
αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης αποτελεί προτεραιότητα, με έμφαση στην καταπολέμηση του
δικτύου των διακινητών και την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων. 
Η Βρετανίδα Πρέσβης, δήλωσε εντυπωσιασμένη από τις φυσικές ομορφιές της Λέσβου και την
καθαριότητα της πόλης και ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την εμπεριστατωμένη ενημέρωση, την
γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και τη φιλοξενία.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων. 
 
 
Συνάντηση με Καλογήρου
 

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου συναντήθηκε σήμερα στο γραφείο της στη Μυτιλήνη με τη νέα Πρέσβη της Μεγάλης
Βρετανίας στην Ελλάδα κα. Kate Smith.

Η κα. Καλογήρου συνεχάρη την κα. Smith για την ανάληψη των νέων της καθηκόντων, σημειώνοντας τις μακραίωνες σχέσεις που συνδέουν τις δύο
χώρες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η Περιφερειάρχης παρουσίασε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των νησιών του Βορείου Αιγαίου, δίδοντας έμφαση
στον πρωτογενή τομέα, στα υψηλής διατροφικής αξίας αγροτικά προϊόντα που παράγονται στα νησιά, αλλά και στις μοναδικές φυσικές ομορφιές της
περιοχής, που μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης και δημοφιλή τουριστικό προορισμό για τους Βρετανούς. Ειδική αναφορά έγινε στο προσφυγικό-
μεταναστευτικό, με την Περιφερειάρχη να επαναλαμβάνει την ανάγκη αποσυμφόρησης των νησιών και ενίσχυσης των Υπηρεσιών Ασύλου.

Νωρίτερα η κα. Καλογήρου απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό στην τελετή παράδοσης-παραλαβής δύο διασωστικών σκαφών από το Βασιλικό Εθνικό
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Διάσωσης (Royal National Lifeboat Institution) στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, που πραγματοποιήθηκε στη μαρίνα της
Μυτιλήνης παρουσία της πρέσβειρας της Μεγάλης Βρετανίας, όπου μεταξύ άλλων τόνισε: «Η θαλάσσια έρευνα και διάσωση συνοδεύεται από μεγάλα
προβλήματα, είναι πάντα ένα κατόρθωμα και πάντα ένας άθλος και μόνο όσοι έχουν εμπειρία μπορούν να αντιληφθούν το εύρος και τη σημασία της
προσφοράς της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Σε μια εποχή που τα προβλήματα μεγαλώνουν, κάθε πράξη συμμετοχής, κάθε απόφαση προσφοράς, κάθε διάθεση χρόνου και υλικών μέσων,
προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία».
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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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