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Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / K O M M A T A )  
 Μεταξύ των... "ιπποτών" της στρογγυλής τραπέζης του

προσφυγικού ο Γαληνός
Στο Διεθνές Συνέδριο Δημάρχων NOW, στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2016, που πραγματοποιήθηκε στη
Βιέννη

 (/article/author/16101-marinos) marinos (/article/author/16101-marinos)
 - 25|01|2016 17:14

Ο κ. Γαληνός, στην τοποθέτησή του κατά τη διάρκεια της στρογγυλής τράπεζας, αναφέρθηκε για ακόμα μια φορά στην
επίσημη πρόταση για καταγραφή προσφύγων στην Τουρκία και για την ανάγκη καταπολέμησης του δικτύου διακινητών
που δρουν στα Τουρκικά παράλια. Επίσης, αναφέρθηκε στην ανάγκη Ευρωπαϊκής στήριξης όλων των νησιών και των
χωρών που έχουν επωμισθεί το βάρος της διαχείρισης ενώ παράλληλα τόνισε πως οι κάτοικοι των νησιών και της Λέσβου
ειδικότερα, δείχνουν στην Ευρώπη και στη Διεθνή Κοινότητα την πραγματική εικόνα των Ελλήνων, οι οποίοι παρά τα
όποια οικονομικά προβλήματα, στέκονται με αλληλεγγύη και ανθρωπιά στους συνανθρώπους τους που το έχουν ανάγκη.

Ο Δήμαρχος Λέσβου, κ. Σπύρος Γαληνός, συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο Δημάρχων NOW, στις 21 και 22 Ιανουαρίου
2016, που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, με θέμα τη Μεταναστευτική κρίση. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε από το
Ίδρυμα Karl Kahane, το Ίδρυμα Bruno Kreisky και τον Δήμο Βιέννης.

Δήμαρχοι πόλεων από τα κράτη που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος της διαχείρισης, εκπρόσωποι της κοινωνίας των
πολιτών, ειδικοί, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι Μη Κυβερνητικών οργανώσεων συμμετείχαν στο συνέδριο που στόχο είχε
την εξεύρεση τρόπων και μέσων για μια υπεύθυνη Ευρωπαϊκή πρόταση πολιτικής για το προσφυγικό ζήτημα, καθώς και τη
δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου αποτελούμενο από όλους τους τοπικούς παράγοντες που διαχειρίζονται αυτή την
ανθρωπιστική κρίση.
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Ο κ. Γαληνός, στην τοποθέτησή του κατά τη

διάρκεια της στρογγυλής τράπεζας, αναφέρθηκε για ακόμα μια φορά στην επίσημη πρόταση για καταγραφή προσφύγων
στην Τουρκία και για την ανάγκη καταπολέμησης του δικτύου διακινητών που δρουν στα Τουρκικά παράλια. Επίσης,
αναφέρθηκε στην ανάγκη Ευρωπαϊκής στήριξης όλων των νησιών και των χωρών που έχουν επωμισθεί το βάρος της
διαχείρισης ενώ παράλληλα τόνισε πως οι κάτοικοι των νησιών και της Λέσβου ειδικότερα, δείχνουν στην Ευρώπη και στη
Διεθνή Κοινότητα την πραγματική εικόνα των Ελλήνων, οι οποίοι παρά τα όποια οικονομικά προβλήματα, στέκονται με
αλληλεγγύη και ανθρωπιά στους συνανθρώπους τους που το έχουν ανάγκη.

Στο τέλος των εργασιών του συνεδρίου,

πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου όπου ο κ. Γαληνός εκπροσώπησε όλη την Ελληνική αποστολή. Το συνέδριο
ολοκληρώθηκε με την υπογραφή μιας κοινής διακήρυξης, η οποία περιλαμβάνει σχεδόν το σύνολο των θέσεων και
προτάσεων του Δήμου Λέσβου.
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Έτοιμες οι παραλίες, πιο γρήγορα από ποτέ - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Xristos Tsimnadis — Ελλαδα δεν ειναι μονο η Αθηνα και ΛΕΣΒΟΣ δεν ειναι
μονο η Μυτιληνη αλλα και το υπολοιπο ΝΗΣΙ και …

Ανασύρθηκε νεκρή η άτυχη γυναίκα στη Βρίσα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — κουραγιο στην οικογενεια

Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο - …
1 comment • 16 μέρες πριν•

jim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
καταστροφολογία.

Ο Θεός να βάλει το χέρι του! - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

jim — Η εκπρόσωποι της Εκκλησίας κωλυσιεργούν εσκεμμένα για να
κρύψουν τις οικονομικές ατασθαλίες που έχουν κάνει. …

ALSO ON EMPROSNET.GR | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΝΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

0 Comments EmprosNet.gr | Ειδήσεις απο τη Λέσβο - Νέα Μυτιλήνης Login1

 Share⤤ Ταξινόμηση με βάση τα καλύτερα

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS 

Name

Start the discussion…

?

Be the first to comment.

Subscribe✉ Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σαςAdd DisqusAddd Ιδιωτικότητα🔒

 Recommend

 (/component/banners/click/40)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
16|07|2017 19:26

Βιβλιοπαρουσίαση (/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ (/KOINONIA)
16|07|2017 16:41

Στο ευρωπαϊκό δικαστήριο προσέφυγε ο Στρ… (/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-
prosefyge-o-str-balaskas)

(/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

(/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas)

(/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines)



https://disqus.com/
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fdimos%2Fetoimes-oi-paralies-pio-grigora-apo-pote%3ABy4bnZgVU5ZZLgZ6E7kpctAEakE&imp=6tiafq1ljm3ku&prev_imp=6tiaa22r00bk4&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5860431480&thread=5863232641&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5863232641
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fdimos%2Fetoimes-oi-paralies-pio-grigora-apo-pote%3ABy4bnZgVU5ZZLgZ6E7kpctAEakE&imp=6tiafq1ljm3ku&prev_imp=6tiaa22r00bk4&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5860431480&thread=5863232641&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5863232641
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fanasyrthike-nekri-i-atyxi-gynaika-sti-vrisa%3AFnDaO_4h9knoX7EvE7rvjuAX2hw&imp=6tiafq1ljm3ku&prev_imp=6tiaa22r00bk4&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5860431480&thread=5903843379&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5903843379
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fanasyrthike-nekri-i-atyxi-gynaika-sti-vrisa%3AFnDaO_4h9knoX7EvE7rvjuAX2hw&imp=6tiafq1ljm3ku&prev_imp=6tiaa22r00bk4&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5860431480&thread=5903843379&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5903843379
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fagrotes%2Fi-klimatiki-allagi-plittei-tin-elaiokalliergeia-sti-lesvo%3A7SioW9nGtmvvAyIz198iX9iAa1w&imp=6tiafq1ljm3ku&prev_imp=6tiaa22r00bk4&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5860431480&thread=5955990091&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5955990091
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fagrotes%2Fi-klimatiki-allagi-plittei-tin-elaiokalliergeia-sti-lesvo%3A7SioW9nGtmvvAyIz198iX9iAa1w&imp=6tiafq1ljm3ku&prev_imp=6tiaa22r00bk4&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5860431480&thread=5955990091&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5955990091
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fo-theos-na-valei-to-xeri-tou%3AuNJjQmyzLtoDZ9w5YyJNLVBHblw&imp=6tiafq1ljm3ku&prev_imp=6tiaa22r00bk4&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5860431480&thread=5865874728&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5865874728
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fo-theos-na-valei-to-xeri-tou%3AuNJjQmyzLtoDZ9w5YyJNLVBHblw&imp=6tiafq1ljm3ku&prev_imp=6tiaa22r00bk4&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5860431480&thread=5865874728&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5865874728
https://disqus.com/home/forums/emprosnet/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=emprosnet&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
http://www.emprosnet.gr/component/banners/click/40
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines

