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 Το πρόγραμμα του Άραβα αξιωματούχου

Ο πρόεδρος του Αραβικού Κοινοβουλίου Ahmed AlJarwan στη Μυτιλήνη
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Στις 8.30 το πρωί αναμένεται να προσγειωθεί η πτήση του προέδρου του Αραβικού Κοινοβουλίου Ahmed AlJarwan στη
Μυτιλήνη, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα.

 
Στις 8.30 το πρωί αναμένεται να προσγειωθεί η πτήση του προέδρου του Αραβικού Κοινοβουλίου Ahmed AlJarwan στη
Μυτιλήνη, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα.

Ο Άραβας αξιωματούχος θα συναντηθεί αμέσως μετά με το δήμαρχο Λέσβου Σπύρο Γαληνό στο παλαιό δημαρχείο για να
μεταβεί στη συνέχεια στον Καρά Τεπέ για να δει από κοντά τις συνθήκες φιλοξενίας των προσφύγων στο δημοτικό κέντρο.
Είναι σαφές πως, αν η επίσκεψη αυτή γινόταν σε μια άλλη χρονική συγκυρία, θα είχε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το
Δήμο Λέσβου, καθώς είναι γνωστό πως ο Ahmed AlJarwan εκπροσωπεί και το επενδυτικό ενδιαφέρον των αραβικών χωρών
προς την Ευρώπη.

Αλλά με δεδομένη αυτήν τη στιγμή τη δυσαρέσκεια για την κατάσταση στο προσφυγικό αλλά και το άκαρπο άλλων
παλαιότερων «επενδυτικών ενδιαφερόντων», ο δήμαρχος Λέσβου είναι δύσκολο να επικοινωνήσει επί του παρόντος μια
συνεργασία. Ωστόσο, δεν αποκλείεται ανάμεσα στα όσα συζητήσει μαζί του να πέσει στο τραπέζι και μια τέτοια
προοπτική. Ο πρόεδρος του Αραβικού Κοινοβουλίου αναμένεται να αναχωρήσει από τη Μυτιλήνη στις 5.30 το απόγευμα,
αφού προηγουμένως παραστεί στο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του ο δήμαρχος.
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