ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ
ΠΡΑΞΗ 8η 2018
Σήμερα Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018, συνεδρίασαν, ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος
συμβούλου Κωνσταντίνου Σταυρινού, οι εκλεγέντες σύμβουλοι από τις αρχαιρεσίες της Γενικής
Συνέλευσης της 26ης Ιανουαρίου, για να συγκροτηθούν σε σώμα. Από τη συνεδρίαση
απουσίαζε ο Στυλιανός Γιαννάκος. Η συγκρότηση σε σώμα έγινε σύμφωνα με το καταστατικό
του Συλλογου Βρισαγωτών Αθήνας και έχει ως εξής:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Σταυρινός
Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Κούσκος
Γενική Γραμματέας: Αικατερίνη Σκιά
Ειδικός Γραμματέας: Γεώργιος Αθανασίου
Ταμίας: Μυρσίνη Πορτογλή
Μέλη: Γεώργιος Πετράς
Στυλιανός Γιαννάκος
Αναπληρωματικά μέλη: Ξενοφών Σάμιος
Γεώργιος Κουγκούλιος
Εξελεγκτική επιτροπή
Ραφαήλ Περρής
Κωνσταντίνος Γεωργάκας
Σοφία Αδαμαντίδου
Εκπρόσωποι του Συλλόγου στην ΟΛΣΑ
Γεώργιος Αθανασίου
Γεώργιος Κουγκούλιος
Γεώργιος Πετράς
Ξενοφών Σάμιος
Το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Αντιπρόεδρος
Η Γενική Γραμματέας
Ο Ειδικός Γραμματέας
Η Ταμίας
Τα μέλη

Κωνσταντίνος Σταυρινός
Θεόδωρος Κούσκος
Αικατερίνη Σκιά
Γεώργιος Αθανασίου
Μυρσίνη Πορτογλή
Γεώργιος Πετράς
Στυλιανός Γιαννάκος

ΠΡΑΞΗ 9η 2018
Σήμερα Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018 συνεδρίασαν τα μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου
Βρισαγωτών Λέσβου Αθήνας για τα παρακάτω θέματα:
 Μετά τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, συζητήθηκαν οι αρχές που θα πρέπει να
διέπουν τη λειτουργία του. Τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. που είναι μέλη και του
παρόντος Δ.Σ. ανέφεραν ότι, παρά τον μεγάλο αριθμό των ζητημάτων και την
ιδιαιτερότητα των περιστάσεων που είχε να διαχειριστεί, το απερχόμενο Δ.Σ. κατόρθωσε
να αντεπεξέλθει στα καθήκοντά του επειδή υπήρχε σύμπνοια και δεν επηρέασαν ποτέ τη
συνεργασία οι πολιτικές πεποιθήσεις του κάθε μέλους. Ο κοινός στόχος ήταν το καλό
του Συλλόγου και του χωριού. Όλοι οι παρόντες συμφώνησαν ότι με τις ίδιες αρχές θα
πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν και στο εξής.
 Έγινε συζήτηση για τις ευθύνες του κάθε μέλους του Δ.Σ.και αποφασίστηκε ως προς τα
λειτουργικά θέματα:
-Να ανοιχτεί νέο βιβλίο όλων των μελών του Συλλόγου, καθώς με τη δημιουργία της νέας
αίθουσας ήδη υπάρχουν και θα υπάρξουν νέες εγγραφές. Υπεύθυνος γι’ αυτό θα είναι ο
ειδικός γραμματέας
-Να δημιουργηθεί βιβλίο πρωτοκόλλου για τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.
Υπεύθυνη γι’ αυτό θα είναι η γενική γραμματέας.
-Να δημιουργηθεί βιβλίο γενικών συνελεύσεων.Υπεύθυνος γι’ αυτό θα είναι ο ειδικός
γραμματέας.
-Να ενεργοποιηθεί εκ νέου η ιστοσελίδα του Συλλόγου. Υπεύθυνος για τη λειτουργία της
θα είναι ο ειδικός γραμματέας.
-Τα πρακτικά των συνεδριάσεων θα γράφονται στον υπολογιστή και οι σελίδες θα
επικολλώνται στο βιβλίο των πρακτικών.
-Να δημιουργηθεί καταστατικό λειτουργίας της αίθουσας «Ευτυχία και Αλέκος Πολύζος».
 Συζητήθηκαν οι συνεργασίες με άλλους φορείς και συλλόγους.
-Για την ΟΛΣΑ υπήρξε προβληματισμός όσον αφορά τη συμμετοχή του Συλλόγου. Η
συμβολή της στην προώθηση των ζητημάτων που αφορούν το νησί υπήρξε
περιορισμένη, ενώ η οικονομική εισφορά για τη συμμετοχή των μελών δεν είναι
ευκαταφρόνητη. Παρόλα αυτά, συμφωνήθηκε να παραμείνει ο Σύλλογος στην ΟΛΣΑ, με
την ελπίδα ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν.
-Για τον Σύλλογο Σεισμοπαθών Βρίσας, αποφασίστηκε να υπάρξει επικοινωνία με τον
πρόεδρό του Νίκο Γκουγκούλιο, με σκοπό την αλλαγή του καταστατικού μέσα στον
Ιούλιο, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν στον Σύλλογο και κάτοικοι της Αθήνας και
όχι μόνο όσοι διαμένουν στη Λέσβο. Το θέμα αυτό έχει ήδη συζητηθεί με τον Νίκο
Κουγκούλιο. Πιθανόν να χρειαστεί να δημιουργηθεί επιτροπή σεισμοπαθών Αθήνας.
-Για την ομάδα Rebuild Vrissa έγινε κοινά αποδεκτή η πρόταση να υπάρξει προσπάθεια
επικοινωνίας και συνάντησης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βρισαγωτών Αθήνας Λέσβου
ούτε είχε πρόθεση ούτε έκανε κάποια ενέργεια για να εμποδίσει τις δρατηριότητές της και
κακώς του αποδόθηκαν ευθύνες. Στην ομάδα αυτή υπάρχουν πολύ αξιόλογοι άνθρωποι
και η διάθεση προσφοράς που επέδειξαν μετά τον σεισμό θα πρέπει να αξιοποιηθεί για
το καλό του χωριού.
 Για τα τρέχοντα ζητήματα στο νησί επισημάνθηκε ότι:
-Οι διαδικασίες για την κατεδάφιση των κόκκινων κτιρίων και την έγκριση των
επισκευών είναι πολύ αργές.
-Οι χρηματοδοτήσεις προς τους σεισμοπαθείς τόσο ως προς την έγκριση όσο και ως
προς την καταβολή των ποσών καθυστερούν πολύ.
-Θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι πηγές χρηματοδότησης.
Υπήρξε κατόπιν αυτού συμφωνία με την πρόταση που διατυπώθηκε:

-Να καλέσουμε όλους τους βουλευτές της Λέσβου να πάρουν θέση όσον αφορά τα
παραπάνω ζητήματα.
-Να παρακολουθήσουμε και να διεκδικήσουμε με ειδικούς, αν χρειαστεί, ότι αναλογεί στη
Βρίσα από το 1.3 εκ. που θα διατεθούν στην Ελλάδα από το Ταμείο Αλληλεγγύης την
Ε.Ε. για δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, συγκοινωνιών, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές
υποδομές και άλλες ενέργειες ανακούφισης των κατοίκων, όπως καθαρισμοί περιοχών
που έχουν πληγεί από τον σεισμό στη Λέσβο τον Ιούνιο του 2017.
-Να αποσταλεί επιστολή προς τον Δήμο Λέσβου για την περιφρούρηση στο χωριό, το
οποίο έχει κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη, αλλά δεν υπάρχει φύλαξή του ενώ σημειώνονται
διαρκώς κλοπές στα ακατοίκητα σπίτια.
-Να πληροφορηθούμε από τον συντονιστή για τον σεισμό, Βασίλη Τεντόμα, για τον
αριθμό των φακέλων οικοδόμησης ή επισκευής που έχουν κατατεθεί.
-Να πληροφορηθούμε από τον Πρόεδρο της Συλλογής Φυσικής Ιστορίας Βρίσας για την
κατάσταση των εκθεμάτων της Συλλογής και τις ενέργειες στις οποίες σκοπεύουν να
προβούν στη συνέχεια για τη φύλαξη και την προβολή της.
Γενικά, κοινή ήταν η διαπίστωση ότι θα πρέπει να έλθει ο Σύλλογος σε επαφή με όσο
περισσότερους φορείς μπορεί και να κινηθεί συλλογικά. Επίσης, να υπάρξει
κινητοποίηση και δημοσιοποίηση της κατάστασης στη διάρκεια του καλοκαιριού.
Ειδικότερα συμφωνήθηκε:
-Να υπάρξει επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς στη Βρίσα για να σταλεί εκ μέρους
όλων μία επιστολή για την απουσία φύλαξης και τις κλοπές.
-Να ζητηθεί από τους Συλλόγους του χωριού και από το Τοπικό Συμβούλιο να μας
γράψουν τα προβλήματα που έχουν επισημάνει και να συζητήσουμε πώς μπορούμε να
δράσουμε από κοινού.
-Να συνταχθεί ψήφισμα για τη Βρίσα μαζί με την ΟΛΣΑ.
-Να γίνει το συντομότερο δυνατόν νέα συνάντηση για να προγραμματιστούν και
οριστικοποιηθούν οι προσεχείς ενέργειες και δράσεις.
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Σταυρινός

Η Γενική Γραμματέας
Κατερίνα Σκιά

