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Στη σύσκεψη έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν εκτός του δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαληνού, ο Γενικός Γραμματέας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Γιαννέλλης, η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου, οι
βουλευτές νομού Λέσβου Χαράλαμπος Αθανασίου, Γιώργος Πάλλης και Σταύρος Τάσος, αλλά και ο πρόεδρος της τοπικής
κοινότητας Μόριας Νίκος Τρακέλλης.

Το αίτημα του δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαληνού για την πραγματοποίηση ευρείας σύσκεψης στο νησί για τα ζητήματα
του προσφυγικού, με την παρουσία των τοπικών φορέων, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του «Ε», έγινε δεκτό και
μάλιστα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό!

Καθώς κάλεσε τις τοπικές αρχές και τους βουλευτές του Νομού Λέσβου, για ειδική σύσκεψη στο Μαξίμου, την ερχόμενη
Δευτέρα στις 11 το πρωί.

Εάν δεν συμβεί κάτι το συνταρακτικό και αλλάξει κάτι, η σύσκεψη αυτή μπορεί να ανακοινωθεί από ώρα σε ώρα, τόσο από
το ίδιο το γραφείο του Πρωθυπουργού ή από εκείνο του δημάρχου.

Στη σύσκεψη έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν εκτός του δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαληνού, ο Γενικός Γραμματέας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Γιαννέλλης, η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου, οι
βουλευτές νομού Λέσβου Χαράλαμπος Αθανασίου, Γιώργος Πάλλης και Σταύρος Τάσος, αλλά και ο πρόεδρος της τοπικής
κοινότητας Μόριας Νίκος Τρακέλλης.
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