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Κυριακή, 21/06/2015 | Τουρισμός

Η Λεσβιακή κοινωνία είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στο θέμα των προσφύγων καθώς οι κοντινοί πρόγονοι πολλών από εμάς έχουν βιώσει, πριν
από όχι και τόσα πολλά χρόνια, τον πόνο και τις συνέπειες του ξεριζωμού από τη πατρίδα και τα σπίτια τους.

Με έντονες αυτές τις μνήμες και τα συναισθήματα, σε πολλά μέρη του νησιού έχουν ξεκινήσει πρωτοβουλίες αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες. Το
ίδιο συμβαίνει κι εδώ στην Ερεσό. Ως φορέας που ασχολείται με την Τουριστική Ανάπτυξη του τόπου μας, τα μέλη του Φορέα Ανάπτυξης και
Προβολής Ερεσού, με ιδιαίτερη κατανόηση και ευαισθησία συμπαριστάμεθα στους συναδέλφους μας από τον Μόλυβο που εκλιπαρούν για άμεσο και,
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παράλληλα, διακριτικό χειρισμό του μεγάλου και ζωτικού προβλήματος που έχει δημιουργηθεί στην
περιοχή τους από την εκεί καθημερινή αθρόα απόβαση προσφύγων και την διάσωση της
τουριστικής περιόδου που κινδυνεύει να πληγεί ανεπανόρθωτα και εξ ολοκλήρου από ανυπολόγιστη
ζημιά.

Με δεδομένο ότι η οικονομία του Μολύβου βασίζεται κατά κύριο λόγο στον τουρισμό, η
καταστροφική αυτή εξέλιξη θέτει σε μέγιστο κίνδυνο την οικονομική επιβίωση της μέσης οικογένειας
της ευρύτερης περιοχής. Επιπροσθέτως δε, ελλοχεύει ο κίνδυνος η αρνητική και κακή δημοσιότητα
να συμπαρασύρει σε πλήρη κατάρρευση, στο σύνολό της, και την τουριστική σεζόν ολόκληρου του
νησιού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Ανάπτυξης και Προβολής Ερεσού.
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Ολοκληρώθηκαν πριν λίγες ημέρες οι νέες εκδόσεις για την τουριστική προβολή της Λέσβου, από τον
Φορέα Τουρισμού Μολύβου. Οι εκδόσεις θα διανέμονται σε κάθε επισκέπτη της Λέσβου από τα μέλη του
δικτύου  και από συγκεκριμένα σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
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Το Επιμελητήριο Λέσβου σε συνεργασία με τον Αερολιμένα Αθηνών Ελ.Βενιζέλος πραγματοποίησε με
μεγάλη επιτυχία την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017 εκδήλωση προβολής των τοπικών προϊόντων και της
παραγωγικής φυσιογνωμίας της Λέσβου. 

Πιο συγκεκριμένα στην Κεντρική Αίθουσα...
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