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Τρίτη, 29/09/2015 | Ανακοινώσεις Φορέων

Ο Φορέας  Τουρισμού Μολύβου, ως κεντρικό μέλος της συντονιστικής επιτροπής των επαγγελματιών και δημοτών της ευρύτερης περιοχής Μολύβου -
Πέτρας, συμμετείχε με παραγωγικό τρόπο στην εξεύρεση χώρου πρώτης υποδοχής προσφύγων και μεταναστών στο Βόρειο μέρος του νησιού.

Παρά τα περί του αντιθέτου λεγόμενα, ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου, ήδη από την αρχή του καλοκαιριού ασχολήθηκε σοβαρά και ως Διοικητικό
Συμβούλιο και διά της επιτροπής Παρέμβασης(στην οποία συμμετέχουν πρώην Δήμαρχοι και νυν δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι),  με την
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προσφυγική κρίση αναζητώντας μια ισόρροπη λύση και για την ανθρώπινη φιλοξενία των
προσφύγων – μεταναστών αλλά και την διάσωση της τοπικής κοινωνίας από τις επιπτώσεις των
τεράστιων ροών προσφύγων και μεταναστών των οποίων η επίπτωση στην οικονομία του τόπου και
στο μέλλον των παιδιών του μετρά ένα 30%  τουλάχιστον για φέτος.

Αυτή η τεράστια κρίση που μας ξεπερνά όλους απαιτούσε πέρα από την αυτονόητη ανθρωπιστική
αντιμετώπιση ορθολογικές προσεγγίσεις, συνέργειες και συντονισμό ώστε το αποτέλεσμα να είναι
επωφελές για όλους. Οι πρόσφυγες χρειάζονται την ανθρωπιά μας αλλά και το νησί πρέπει να
επιβιώσει.

Από κοινού με την Επιτροπή Συντονισμού αναζητήσαμε  τον κατάλληλο χώρο ανάμεσα στην Σκάλα
Συκαμιάς και την Εφταλού, όπου η υποδοχή των προσφύγων και μεταναστών θα γίνεται υπό τις
αρμόζουσες συνθήκες και παράλληλα θα είναι μακριά από τον οικιστικό ιστό των χωριών ώστε να
μην δημιουργούνται προβλήματα σε καμιά πλευρά.

Στην προχθεσινή λαϊκή συνέλευση παραγόντων του τόπου και δημοτών υπό την εποπτεία της
συντονιστικής επιτροπής αλλά και την ευτυχή παρουσία του Δημάρχου κ. Σπυρίδων Γαληνού των αντιδημάρχων Κώστα Αστυρακάκη και Ταξιάρχη
Βέρρου, των τοπικών Συμβουλίων Μολύβου και Πέτρας, περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων και πλήθους κόσμου μετά από τετράωρη
εξαντλητική ανάλυση του προβλήματος κατατέθηκε και η λύση και παρουσιάστηκε από τον πρώην Δήμαρχο κ. Δημήτρη Βατή.   

Η συνάντηση όλων των δυνάμεων του τόπου με την  δημοτική αρχή έλυσε παρεξηγήσεις και έδειξε  ότι ο μόνος δρόμος επίλυσης όλων των
προβλημάτων είναι η ενότητα και η από κοινού εξεύρεση λύσεων.

Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο για την απόλυτη διαβεβαίωσή του ότι ούτε το νησί ούτε βεβαίως η τουριστική βόρεια περιοχή του νησιού μπορεί να γίνει
ένας «hot spot» προορισμός για τους πρόσφυγες και μετανάστες και  για την συνεισφορά του στην τελική συνεννόηση και αναμένουμε το συντομότερο
δυνατό την συμβολή του για την γρήγορη οργάνωση του χώρου.
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Τα μέλη της «Συνύπαρξης» διαμαρτύρονται και εκφράζουν την λύπη και την συμπαράστασή τους στον
καθηγητή της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Dokuz Eylul (9ης Σεπτεμβρίου) της Σμύρνης, Τζεμ Τερζί,
προέδρου της ανθρωπιστικής οργάνωσης «Γέφυρες Λαών – Halkarin...
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Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, για το άγγελμα του θανάτου του πρώην Δημάρχου
Μήθυμνας, Κώστα Δούκα:
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Η ΔΕΥΑΛ ενημερώνει τους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα τους κατοίκους της Δ.Ε. Πολιχνίτου ότι στις 10
Ιουλίου 2017 υποβλήθηκε στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Β.Αιγαίου αίτημα-Τεχνικό Δελτίο για την
χρηματοδότηση της κατασκευής Μ.Ε.Λ. Πολιχνίτου, Βρίσας, Βατερά, προϋπολογισμού 12.500.000...
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

(/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/klopi-sto-naytiko-omilo-mytilinis-apo-13hrono)

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C_w4AZeBtWdDBF6GEzAbt16TYDYvFkLRF-LGi3L0DZBABIPb8_B5grYKAgKAMyAECqQLX-gSTX9mDPqgDAcgDyQSqBPYBT9An9OHzBgjFy5mCPbIjw-Ie4jxtKEKCHBMRGMlvwApcvkNUzV6E47W73EmUedsmo5p7oIh5k_p9PXauZ46hcu-wiRdxfCdPptQtNvBfFD92XIJg9d3bslrSOHUdyi4_4kLF4cvu1ep4rSnyZpjto9VpBdL7VPyMW9XnGcQiBVWGd_3mMwjfajAB8-g_U0BbBYBg5WR0ci07pRhxxJQkrQNMFf6pcPeZ2DiVh-aOVIRrGB4qmwq5hH8FyX97bMoB-7rlimkyU-Atre3Kfhe26vVRzcZsvzJbgi7xiG3EymlG1_LHx3bcPm0-ZliTSb4DVJULE8ftoAYCgAfmyeQ0qAemvhvYBwHSCAUIgAEQAbEJeyew0HaFJCrYEwI&num=1&sig=AOD64_22NWlMuh434_agTW68gzEFfSt3zQ&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://tracker.marinsm.com/rd%3Fcid%3D6484iki26001%26mkwid%3Dc%26pcrid%3D148218215758%26pkw%3D%26pmt%3D%26pdv%3Dc%26lp%3Dhttp://www.ctrip.com/adredirect.asp%253Fsrc%253Dggflrmk609%2526keyword%253Dairline_ZHY_HAK
http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/klopi-sto-naytiko-omilo-mytilinis-apo-13hrono

