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Τρί, 18/07/2017 - 15:17γεύση από το πρώτο Lesvos Food Fest "Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη
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Τετάρτη, 12/04/2017 | Πολιτική

Παρακολουθούμε με έκπληξη την αλληλουχία ανακοινώσεων και δηλώσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από συγκεκριμένους δημοτικούς
συμβούλους. Δηλώσεις, οι οποίες εκτοξεύουν κατηγορίες κατά της δημοτικής αρχής και περιέχουν ερωτήσεις, που απαντήθηκαν σαφέστατα και
κατηγορηματικά στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο.

Είτε αυτές οι δηλώσεις γίνονται για τη δημιουργία εντυπώσεων είτε ακόμα χειρότερα από ελλειμματική προσοχή την ώρα των διαδικασιών, η αιτία είναι
πάντα η ανευθυνότητα και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα η παραπληροφόρηση.

 

Επαναλαμβάνοντας για πολλοστή φορά, αναφορικά με το χωροταξικό του Καλλικράτη θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα. Επίσης, σε ότι αφορά τις κατηγορίες προς την Δημοτική αρχή για ξεκάθαρη προσπάθεια κοινωνικής
ενσωμάτωσης αιτούντων άσυλο, πουθενά στην εισήγηση του κ. Κατσαρού δεν υπάρχει δράση με τέτοιο στόχο αλλά αντίθετα όλες οι δράσεις στόχο
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Ο Δήμος Λέσβου απαντά για Καλλικράτη και για τις δράσεις αποσυμφόρησης του νησιού
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έχουν την ταχύτερη αποσυμφόρηση του νησιού, που ίσως κάποιοι έμμεσα να μην επιθυμούν
ώστε να συντηρείται ένα κλίμα έντασης προς ίδιον πολιτικό όφελος.

 

 Οι δράσεις οι οποίες ψηφίσθηκαν στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο είναι οι εξής :

 

 

1. Υποστήριξη του ΕΕΣ σε παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Παραδείγματος χάριν, ο ΕΕΣ
θα φροντίζει για την καταγραφή του Ιατρικού Ιστορικού των προσφύγων σε ένα πληροφοριακό
σύστημα, ώστε αυτό να τους ακολουθεί και να είναι προσβάσιμο σε όλη την διαδρομή τους προς την
Ηπειρωτική χώρα. Ο Δήμος Λέσβου,  θα χρηματοδοτηθεί για να εξοπλίσει και να συντηρήσει
χώρους ώστε να μπορεί να γίνεται αυτή η καταγραφή αποδοτικά και ομαλά.

2. Υποστήριξη στη διοργάνωση  εκπαιδευτικών σεμιναρίων για διερμηνείς/ μεταφραστές, οι οποίοι θα
διευκολύνουν την ομαλή διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών για τους πρόσφυγες στο νησί της Λέσβου, ώστε να επιταχυνθεί η
διαδικασία προώθησής τους στην Ηπειρωτική χώρα. Ο Δήμος Λέσβου, θα χρηματοδοτηθεί για να εξοπλίσει και να συντηρήσει χώρους ώστε να
μπορεί να γίνεται αυτή η εκπαίδευση των διερμηνέων/μεταφραστών

3. Υποστήριξη στην οργάνωση χώρων εντός των υπαρχόντων δομών για την απασχόληση και προσωρινή κοινωνική/ δημιουργική ενασχόληση των
προσφύγων (socialization points)  ώστε να απασχολούνται κατά την προσωρινή τους παραμονή στο νησί. Ο Δήμος Λέσβου, θα χρηματοδοτηθεί
για να εξοπλίσει και να συντηρήσει τέτοιους χώρους.

Θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει η ενορχηστρωμένη προσπάθεια παραπλάνησης της κοινής γνώμης και τα πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη των
συμπολιτών μας, που εξέλεξαν ενεργά μέλη του δημοτικού συμβουλίου και όχι συντάκτες αναρτήσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                      
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
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(/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-

voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

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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