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Παρασκευή, 19/06/2015 | Πολιτική

Συναντήσεις με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς του Δήμου, καθώς εξέταση προσφύγων από γιατρούς του Ι.Σ.Α. και αποστολή φαρμάκων από το
Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής του Ι.Σ.Α. και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

 

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλης, ανταποκρινόμενος στην επιστολή αγωνίας που του
απέστειλε ο Δήμαρχος Λέσβου Σ. Γαληνός , σχετικά με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο
νησί  από την κατακόρυφη αύξηση του προσφυγικού- μεταναστευτικού ρεύματος, θα βρεθεί  το
Σαββατοκύριακο 20 και 21 Ιουνίου στη Μυτιλήνη.
 
Σκοπός της επίσκεψης είναι να συνομιλήσει με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς του νησιού για το
πρόβλημα και να σχεδιάσουν από κοινού πρωτοβουλίες και πολιτικές αντιμετώπισης του, τόσο σε
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 
Ήδη το προηγούμενο διάστημα η Κ.Ε.Δ.Ε. έχει αναλάβει  σημαντικές πρωτοβουλίες πάνω στο
μεταναστευτικό, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί επαφές του Προέδρου και με τον αρμόδιο Επίτροπο
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για την Μετανάστευση στην Ε.Ε. Δ. Αβραμόπουλο, όπου έχουν τεθεί μια σειρά από θέσεις της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού για  το θέμα. 
 
Παράλληλα, στο νησί θα βρίσκεται και κλιμάκιο εθελοντών ιατρών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών,  οι οποίοι την Κυριακή το πρωί θα αναλάβουν να
εξετάσουν παιδιά και ενήλικες πρόσφυγες που χρήζουν ιατρικής βοήθειας, οι οποίοι διαμένουν προσωρινά στο Κέντρο Φιλοξενίας  Προσφύγων. Ενώ
θα δοθεί για τις ανάγκες του Κέντρου σημαντική ποσότητα φαρμάκων που προέρχεται από το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής του Ι.Σ.Α. και της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί :
 
Το Σάββατο 20 Ιουνίου:
 
• Στις 8.30 το βράδυ,  θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη ενημέρωσης του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε. στο Δημαρχείο στη Μυτιλήνη στην οποία θα συμμετέχει
η Δημοτική Αρχή και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων.
• Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, θα γίνουν δηλώσεις στα ΜΜΕ.
 
Την Κυριακή 21 Ιουνίου : 
 
• Στις 9 το πρωί θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων.
• Ταυτόχρονα την ίδια ώρα το κλιμάκιο των εθελοντών ιατρών θα προχωρήσει στη διενέργεια εξετάσεων σε παιδιά και ενήλικες πρόσφυγες, ενώ θα
παραδοθούν και τα φάρμακα του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής .
• Μετά το τέλος της επίσκεψης, στις 12 το μεσημέρι, θα δοθεί  συνέντευξη Τύπου στο Δημαρχείο όπου θα ανακοινωθούν οι επόμενες κινήσεις για την
αντιμετώπιση του προβλήματος, τόσο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
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17/07/17 - 19:11
Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-

categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

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...

(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-

gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

17/07/17 - 19:05
Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

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...

(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-

diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis)

14/07/17 - 19:16
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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