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Η Barcelona στο Δήμο Λέσβου !!!
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Τον Δήμαρχο Λέσβου, Σπύρο Γαληνό, επισκέφθηκαν σήμερα το πρωί στο γραφείο του οι εκπρόσωποι του Ιδρύματος του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου
Barcelona, Ramon Garriga και Nicolas Rubio. Στα πλαίσια της στενής συνεργασίας του Δήμου Λέσβου με το ίδρυμα της ομάδας, που ξεκίνησε έπειτα
από την επίσκεψη του κ. Γαληνού στην Βαρκελώνη τον  περασμένο Μάρτιο, οι κ. Garriga και Rubio βρέθηκαν στη Λέσβο ανταποκρινόμενοι σε
πρόσκληση του Δημάρχου και σχετική πρωτοβουλία του Προέδρου του ιδρύματος, ώστε να διερευνηθούν περαιτέρω οι προτάσεις για συνεργασία
ανάμεσα στο Δήμο Λέσβου και την Ισπανική ομάδα.

Ο Δήμαρχος, αφού καλωσόρισε τους εκπροσώπους του ιδρύματος, τόνισε ιδιαίτερα την σημασία της επίσκεψής του στη διεύρυνση της συνεργασίας
με το Δήμο Λέσβου και στην πραγματοποίηση των υπό σχεδιασμό κοινών δράσεων.  “Η στήριξή σας, δείχνει για ακόμα μια φορά ότι η Μπαρτσελόνα
δεν έχει μόνο τη δύναμη να διαλύει τις αντίπαλες ομάδες, αλλά και τα τείχη της ξενοφοβίας και του ρατσισμού», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο
κ.Γαληνός.
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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...
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