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Με την Αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Θεανώ Φωτίου, συναντήθηκε σήμερα το απόγευμα στο
γραφείο του στο Παλαιό Δημαρχείο, ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας,
Δημήτρη Καρέλλα, του Βουλευτή Λέσβου, Γιώργου Πάλλη και της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λέσβου,
Αναστασίας Αντωνέλλη.

Με την Αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Θεανώ Φωτίου, συναντήθηκε σήμερα το απόγευμα στο γραφείο του στο Παλαιό Δημαρχείο, ο Δήμαρχος

Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας, Δημήτρη Καρέλλα, του Βουλευτή Λέσβου, Γιώργου Πάλλη και της Αντιδημάρχου Κοινωνικής

Πολιτικής του Δήμου Λέσβου, Αναστασίας Αντωνέλλη.

Ο κ. Γαληνός, αφού καλωσόρισε την Υπουργό στο νησί μας, την ενημέρωσε αναλυτικά για τις δράσεις του Δήμου Λέσβου
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος. Ζήτησε από την κα Φωτίου τη στήριξη του Δήμου και
της τοπικής κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, τονίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν ο Δήμος να επωμίζεται το συνολικό βάρος της
διαχείρισης του προσφυγικού και να μην λαμβάνει τις απαραίτητες οικονομικές στηρίξεις. Επίσης, αναφέρθηκε σε θέματα
που αφορούν στη συνεργασία σε όλο το επίπεδο των κοινωνικών θεμάτων που απασχολούν τον Δήμο Λέσβου, στο
πλαίσιο προγραμμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου, για την υλοποίηση κοινών στόχων πάνω στα ζητήματα αυτά.

Η κα Φωτίου, άκουσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα ζητήματα που τέθηκαν από τον Δήμαρχο και τόνισε ότι ο Δήμος Λέσβου,
χειρίσθηκε τα ζητήματα των προσφύγων υποδειγματικά και ότι βρίσκεται στη Λέσβο μαζί με τους συνεργάτες της για να
συνδράμει στην προσπάθεια αυτή με την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων. Έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την
δημιουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, αλλά και την στήριξη των κοινωνικών δομών και δράσεων του
Δήμου Λέσβου.

Ο Δήμαρχος, ευχαρίστησε την κα Φωτίου για την επίσκεψη, αλλά και για την έως τώρα συνεργασία και συμβολή της.
Χαρακτήρισε τη συνάντηση γόνιμη και εποικοδομητική, αφού υπήρξε ευρεία σύμπτωση απόψεων στα θέματα που
συζητήθηκαν, τονίζοντας, όμως, ότι απαιτείται η άμεση υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων στήριξης του Δήμου και της
τοπικής κοινωνίας. Στο τέλος της συνάντησης, ο Δήμαρχος χάρισε στην κα Φωτίου εκδόσεις, με θέμα τη ιστορία και τον
πολιτισμό της Λέσβου.
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