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Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Πάλλης επισκέφτηκε εχτές (Κυριακή) το απόγευμα την Κλειού και συναντήθηκε με κατοίκους του χωριού.

 
Στη συνάντηση ο Γ. Πάλλης, ενημέρωσε τους κατοίκους για τις εξελίξεις που υπάρχουν, αναφορικά με τη διαχείριση των προσφυγικών ροών που
διέρχονται από την περιοχή του χωριού αλλά και σχετικές εξαγγελίες που έγιναν από το Υπουργείο Υγείας, μετά την επίσκεψη στη Λέσβο του
Ευρωπαίου Επιτρόπου αρμόδιου για θέματα Υγείας, Vytenis Andriukaitis και του Γενικού γραμματέα Δημόσιας Υγείας, Ιωάννη Μπασκόζου, για μια
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σειρά από παρεμβάσεις για τις οποίες το υπουργείο δεσμεύεται ότι θα υλοποιήσει, το αμέσως επόμενο διάστημα, και που αφορούν την ευρύτερη
περιοχή της Β.Α Λέσβου
 
Ένα σημαντικό θέμα που έθεσαν υπόψη του Γ. Πάλλη,  οι κάτοικοι του χωριού, είναι αυτό της διαχείρισης των  υλικών τα οποία έχουν συσσωρευτεί
στις ακτές της περιοχής (άλλα και σε άλλες περιοχές του νησιού) σαν αποτέλεσμα των προσφυγικών ροών.
 
Ο Γ. Πάλλης, σημείωσε ότι για αυτό το σημαντικό θέμα, υπάρχει η ανάγκη άμεσης εκπόνησης ενός σχεδίου διαχείρισής του από τους αρμόδιους
φορείς, ειδικά αυτή την περίοδο που παρατηρείται κάμψη των προσφυγικών ροών. Σε αυτή τη κατεύθυνση θα αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες
τόσο ως δημοτικός σύμβουλός, όσο και ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, προκειμένου να υπάρξει άμεσα διευθέτησή του.
 
Επίσης, ο Γ. Πάλλης, έκανε σύντομη ενημέρωση και για τα αποτελέσματα της πρόσφατης σύσκεψης που έγινε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων των ελαιοτριβείων.
 
Επιπλέον, από την πλευρά των κατοίκων τέθηκαν (ανάμεσα στα άλλα) τα ζητήματα που αφορούν την αγροτική οδοποιία της περιοχής καθώς επίσης
και μια σειρά από θέματα που αφορούν την τοπική οικονομία.
 
Ο Γ. Πάλλης, δεσμεύτηκε ότι σύντομα και πάντως πριν τα Χριστούγεννα, θα αναλάβει πρωτοβουλία για την οργάνωση σύσκεψης στην περιοχή, στην
οποία θα καλεστούν να συμμετέχουν οι τοπικοί συνεταιρισμοί με σκοπό να συζητηθούν τα θέματα που τους αφορούν, με αφορμή και τον νέο νόμο για
τους συνεταιρισμούς που σήμερα βρίσκεται στη φάση της επεξεργασίας.
 
Επίσκεψη στη Μόρια.
 
Σήμερα (Δεύτερα) το πρωί, ο Γ. Πάλλης, συνοδευόμενος από τον υπεύθυνο αγροτικού της ΝΕ Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ Σ. Νικολάου, μαζί με τον πρόεδρο
της δημοτικής κοινότητας της Μόριας, Ν. Τραγέλλη, έκαναν επιτόπια αυτοψία στα ελαιοκτήματα που βρίσκονται  γύρω από το κέντρο υποδοχής
προσφύγων της περιοχής.
 
Είδαν από κοντά τις ζημιές που έχουν υποστεί παραγωγοί, καθώς επίσης και τα προβλήματα που δημιουργούνται από το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν
 υπήρχε η καλύτερη δυνατή διαχείριση της συσσώρευσης χιλιάδων ανθρώπων στην περιοχή.
 
Ο Γ. Πάλλης ενημέρωσε τον πρόεδρο του τοπικού διαμερίσματος ότι ήδη έχει έλθει σε επαφή με το υπουργείο Γεωργίας, προκειμένου να ξεκινήσουν
άμεσα οι διαδικασίες εκτίμησης των ζημιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του (ΕΛΓΑ) με στόχο να γίνει εφικτή, το συντομότερο δυνατό, η αποζημίωση
των παραγωγών που έχουν υποστεί βλάβες.
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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...
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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...
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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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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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