
Την σχολή μαθητείας ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ Μυτιλήνης επισκέφτηκε σήμερα το 

απόγευμα το εννεαμελές Τοπικό Συμβούλιο Νέων, με επικεφαλής την πρόεδρό 

του, Δέσποινα Βαζλά, στο πλαίσιο του ανοιχτού διαλόγου με τη νέα γενιά της 

πόλης μας, που διεξάγεται από το ΤΟΣΥΝ Λέσβου με σκοπό να ενημερώσει 

τους νέους της Λέσβου για τον σημαντικό ρολό του ΤΟΣΥΝ αλλά και για τις 

δράσεις μας που είμαστε διατεθειμένοι με ενεργή συμμετοχή από τους νέους 

να υλοποιήσουμε... 

Οι εκπρόσωποι του θεσμού της νεολαίας, που φιλοδοξεί να βρει απήχηση 

ανάμεσα στους νέους, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους σπουδαστές 

της σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ Μυτιλήνης για τα προβλήματά τους, αλλά και 

να τους ενημερώσουν για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΤΟΣΥΝ 

στην κοινωνία και στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Στους σπουδαστές μας παρουσίασε ο Δ/ντης της ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ κος Ιατριδης. 

Η πρόεδρος του Συμβουλίου Νέων, Δέσποινα Βαζλά, στην ομιλία της, 

υπογραμμίζοντας ότι το ΤΟΣΥΝ συγκροτήθηκε για να έχουν οι νέοι της Λέσβου 

τη δική τους φωνή στα δρώμενα του Δήμου, αλλά και μέσα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, κάλεσε τους σπουδαστές του ΟΑΕΔ να εγγραφούν στα μητρώα 

των νέων του Δήμου και να ενισχύσουν το θεσμό. 

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας και γραφείου τύπου του ΤΟΣΥΝ Λέσβου κος 

Στεφάνου Γεώργιος , παρουσίασε το πλάνο δράσης του Συμβουλίου και ο 

γραμματέας, Μιχάλης Κομνηνόγλου, ενημέρωσε τους σπουδαστές για την 

ενεργή συμμέτοχη των νέων στο Συμβούλιο, αλλά και για την ανάγκη 

εγγραφής μελών στο μητρώο νέων του Δήμου Λέσβου. 

 

Στους σπουδαστές παράλληλα μοιράστηκε ερωτηματολόγιο για να βγάλει το 

ΤΟΣΥΝ Λέσβου τα συμπεράσματά του για τους προβληματισμός των νέων της 

Λέσβου, με σκοπό να καταρτίσει το υπόλοιπο πλάνο των δράσεών του. 

Στο τέλος μοιράστηκε σε όσους ήθελαν το έντυπο εγγραφής στο μητρώων 

νέων του Δήμου Λέσβου, και οι εγγραφές που έγιναν κρίθηκαν από το 

Συμβούλιο ικανοποιητικές. 

Οι πολυάριθμοι σπουδαστές που βρεθήκαν στην αίθουσα εκδηλώσεων μας, 

άκουσαν με προσοχή και στο τέλος μάς χειροκρότησαν δίνοντάς μας την 

ελπίδα ότι στο μέλλον θα έχουμε τη βοήθεια από αυτούς. 

Να τονίσουμε ότι σαν πρώτο μέλημα μας είναι η ενημέρωση των νέων για τον 

ρολό του συμβουλίου αλλά και για τις δράσεις του αλλά και την εγγραφή νέων 

μελών στο μητρώο νέων του Δήμου Λέσβου. 

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Τοπικού Συμβουλίου Νεολαίας Λέσβου θα θέλαμε να 

ευχαριστήσουμε όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους στην 

αίθουσα των εκδηλώσεων της σχολής μαθητείας ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ Μυτιλήνης  αλλά 

και την διοίκηση του ΟΑΕΔ που μας έδωσε την απαιτούμενη άδεια με σκοπό 

να ενημερώσουμε τους σπουδαστές. 



 

Οι επισκέψεις σε χώρους παιδείας θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα 

ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλες δράσεις από το ΤΟΣΥΝ Λέσβου. 

 

Η αντιπροσωπεία τού ΤΟΣΥΝ Λέσβου που επισκέφτηκε την σχολή μαθητείας 

ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ Μυτιλήνης , αποτελούνταν από τους Δέσποινα Βαζλά 

(πρόεδρος), Νίκο Ιωσηφέλλη (αντιπρόεδρος), Μιχάλη Κομνηνογλου 

(γραμματέας), Γεώργιο Στεφάνου (υπεύθυνος Γραφείου Τύπου και 

Επικοινωνίας) και το μέλος Δήμητρα Ιππειώτη. 

 

ΕΚ μέρους του ΤΟΣΥΝ Λέσβου 

Το Δ.Σ 

 

Το Το.Συ.Ν Λέσβου έχει την διάθεση, την δύναμη και την δυνατότητα να 

στοχεύει ψηλά και να επιδιώκει να αγωνίζεται πάντα με την βοήθεια του κάθε 

νέου για την καλυτέρευση της ζωής του και κατ΄επέκταση της κοινωνίας της 

Λέσβου, αφού οι νέοι αποτελούμε το μέλλον κάθε τόπου και θα προσπαθούμε 

πάντα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

 

Ας γίνουμε το «+» στη πόλη μας! 

 

Οι εγγραφές νέων μελών στο μητρώο νέων του Δήμου Λέσβου είναι ανοιχτές. 

Εμείς σας προσκαλούμε όλους να εγγραφείτε και να εγγράψετε και τους 

φίλους σας, για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να συνεργαστούμε για την 

επίτευξη κοινών στόχων. 

(Σύντομα το συμβούλιο θα εκδώσει αναλυτικό οδηγό ενημέρωσης για τις 

δυνατότητες και τις προοπτικές του θεσμού, καθώς και για τις δράσεις και τους 

στόχους του συμβουλίου της Λέσβου.) 

 

Για να γνωρίσετε το Τοπικό Συμβούλιο Νέων (Το.Συ.Ν.) του Δήμου Λέσβου 

επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του στο FACEBOOK ΕΔΩ 

https://www.facebook.com/tosynlesvou?ref=hl 

 

Σύντομα στον αέρα του διαδικτύου θα υπάρχει και Ιστοσελίδα για την άμεση 

ενημέρωση σας. 

 

https://www.facebook.com/tosynlesvou?ref=hl

