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Τρί, 18/07/2017 - 16:04 Γλυκιά γεύση από το πρώτο Lesvos Food Fest "Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο
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Πριν δυο μήνες, είχαμε ανακίνησει, ως δημοτική παράταξη, το ζήτημα της λειτουργίας των
ΜΗΚΥΟ στο νησι και ειδικά για τις σχέσεις με τη δημοτική αρχή
(http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/roysfetia-galinoy-se-mikyo-kai-alles-erotiseis-apo-s-georgoyla) ,
ως προς την υπογραφή συμβάσεων-μνημονίων για τη λειτουργία κέντρων υποδοχής, για τα οποια
δεν εχει ενημερωθεί ή εγκρίνει το δημοτικο συμβούλιο και ως προς τη διαδικασία των προσλήψεων
σε αυτες, μια διαδικασία χωρις δημοσιότητα, διαφάνεια και έλεγχο.

Τα επανηλειμμένα δελτία τύπου, έμειναν αναπάντητα. Μια αντιπολιτευόμενη δημοτική παράταξη,
όμως, οφείλει να συνεχίζει, παρα τα οποια εμπόδια, τη διαδικασία ελέγχου των πράξεων της
δημοτικής αρχης.

Αυτο το κομμάτι της λειτουργίας της δημοκρατίας μας, οφείλουμε να το διασφαλίσουμε.
Επισυνάπτουμε το νέο ερώτημα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε μετα τη σημερινή κατάθεση
του
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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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