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Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου, έκτακτη ανοιχτή συνεδρίαση της Δημοτικής
Κοινότητας Μυτιλήνης, με αποκλειστικό θέμα την εξέταση της κατάστασης που επικρατεί στην πόλη, λόγω της συνεχούς και αυξανόμενης εισροής
μεταναστών και προσφύγων στο νησί και το συντονισμό των περαιτέρω ενεργειών για τη βέλτιστη διαχείριση του προβλήματος.

Στην ανοιχτή συνεδρίαση παρέστησαν εκτός των μελών του Συμβουλίου της πόλης, εκπρόσωποι
κοινωνικών εταίρων, επαγγελματικών ενώσεων, συλλόγων, εθελοντικών  σωματείων, καθώς και
πολλοί δημότες.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με ενημέρωση των παρευρισκομένων από το Δήμαρχο κ. Σπύρο Γαληνό,
για τις ενέργειες που ο Δήμος έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα, σε μια προσπάθεια να εμπλακεί
στην επίλυση του τεράστιου αυτού προβλήματος, παρά το γεγονός ότι δεν έχει καμία
αρμοδιότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, σε ένα θέμα που η ευθύνη διαχείρισής του ανήκει
αποκλειστικά στην κεντρική κυβέρνηση.   

Ο Δήμαρχος Λέσβου, με ελάχιστη στήριξη από τους καθ’ ύλην αρμόδιους εθνικούς και ευρωπαϊκούς
πολιτικούς φορείς, παρουσίασε ένα προς ένα τα βήματα διαχείρισης της κρίσης που
πραγματοποίησε η Δημοτική Αρχή τις τελευταίες ημέρες, όπως την έναρξη συνεργασίας με τους
εκπροσώπους της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. και του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, την
ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης μέσω της παρουσίασης του θέματος σε Μ.Μ.Ε.
παγκόσμιας εμβέλειας και φυσικά τη δημιουργία του νέου Κέντρου Φιλοξενίας στο Πάρκο

Κυκλοφοριακής Αγωγής στον Καρά Τεπέ.  

Ο κ. Γαληνός εξέφρασε την ελπίδα ότι μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα εμπλακεί άμεσα ο Στρατός και σε συνεργασία με το
Δήμο Λέσβου και όλους τους κοινωνικούς εθελοντικούς εταίρους, θα πραγματοποιηθούν τα δέοντα, ώστε πολύ σύντομα να υπάρξει εκτόνωση της
κατάστασης.
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Ακολούθησαν τοποθετήσεις και παρεμβάσεις από τους εκπροσώπους όλων των παρευρισκόμενων φορέων και των πολιτών, ο οποίοι εξέφρασαν
την ευαρέσκειά τους, καθώς και την πλήρη στήριξη στο Δημάρχου και στη Δημοτική Αρχή, για τις ενέργειες που μέχρι σήμερα έχουν
πραγματοποιήσει και οι οποίες πρέπει να συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό.

Όλοι οι συμμετέχοντες, με τις παρεμβάσεις τους, τόνισαν αφενός την ανθρωπιστική διάσταση του θέματος, και αφετέρου το μείζον κοινωνικό
πρόβλημα που δημιουργείται στην ομαλή λειτουργία της πόλης, με την ανεξέλεγκτη διακίνηση των μεταναστών.

Μετά από διεξοδική διαλογική συζήτηση που ακολούθησε σε εξαιρετικά γόνιμο κλίμα και σε πνεύμα απόλυτης σύμπνοιας και συνεργασίας, εγκρίθηκε
ομόφωνα το πλήρες σχέδιο διαχείρισης του προβλήματος, που παρουσίασε ο Δήμαρχος, σε όλους τους παρευρισκόμενους.
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Yiouli Chafta
Ειστε σιγουρος για τη βοήθεια από τον Στρατό???Ποιος σας έδωσε αυτή την πληροφορία? Διότι βρισκόμουν 4 ώρες σε αυτή τη
συνάντηση και δεν αντιλήφθηκα κάτι τέτοιο.Αντιθέτως μάλιστα.....
Like · Reply · Jun 9, 2015 8:46am

Lesvosnews.net
Αυτή την ενημέρωση μας έδωσε ο Δήμαρχος Λέσβου κ. Σπύρος Γαληνός
Like · Reply · Jun 9, 2015 8:54am

Yiouli Chafta
Αν σας ειπε ο ίδιος κ. Δήμαρχος οτι σίγουρα θα συμμετάσχει και ο Στρατός όπως αφήνεται να εννοηθεί από τον τίτλο του άρθρου
καποια παραπάνω πληροφορία θα έχει. Αν και εντός του άρθρου αναφέρεται για ελπίδες μετά από συννενόηση...τελος πάντων,
πάντως σε αυτή τη συνάντηση ειπωθήκαν πολλές ωραίες προτάσεις αλλά και προβλήματα από τους παρευρισκόμενους που δεν
αναφέρονται στο άρθρο καθώς και συγκεκριμένο σχεδιο δράσης από τον ίδιο τον κ. Δήμαρχο το οποίο μοιράστηκε και εντύπως.
Like · Reply · Jun 9, 2015 9:25am
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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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