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Τρί, 18/07/2017 - 15:48γεύση από το πρώτο Lesvos Food Fest "Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη
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Με τον Δήμαρχο Λέσβου, Σπύρο Γαληνό, συναντήθηκαν σήμερα το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο
Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κ. Νίκος Ξυδάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής
Πολιτικής, κ. Ιωάννης Μουζάλας και οι Πρέσβεις των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, που επισκέπτονται το νησί μας,
προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τις συνθήκες καταγραφής μεταναστών κα προσφύγων στη Λέσβο.

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο κ. Γαληνός, έδωσε στους Πρέσβεις από ένα σωσίβιο, που φορούν
οι πρόσφυγες κατά τη διάρκεια του επικίνδυνου ταξιδιού τους προς τις ακτές της Λέσβου, τα οποία
περισυνελλέγησαν από παραλία του νησιού μας.

Ο Δήμαρχος τους είπε ότι τα αυτά τα σωσίβια, θα τους θυμίζουν το έγκλημα που συντελείται
καθημερινά, από τους αδίστακτους διακινητές, τονίζοντας ότι πρόκειται περί ενός εγκλήματος που
πρέπει να σταματήσει τώρα. Παράλληλα, απεύθυνε έκκληση να μεταφέρουν στις κυβερνήσεις των
χωρών τους, την ανάγκη για μια πιο ανθρώπινη και αποτελεσματική διαχείριση της προσφυγικής
κρίσης.

«Ο Λαός της Λέσβου μάχεται με αξιοπρέπεια και ανθρωπισμό, και αντιμετωπίζει την μεγάλη αυτή
κρίση για λογαριασμό ολόκληρης της Ευρώπης», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Γαληνός

Επίσης, τους ενημέρωσε για την υποψηφιότητα της Μυτιλήνης, για την ανάδειξή της ως Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης, το 2021 και ζήτησε τη στήριξη τους.
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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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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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