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Πέμπτη, 13/10/2016 | Κοινωνία

Το συντονιστικό όργανο των Επιμελητηρίων και Επιστημονικών και Eπαγγελματικών συλλόγων και φορέων της Λέσβου εκφράζει την βαθειά του
ανησυχία για τις εξελίξεις που διαγράφονται μετά την σύσκεψη της 7-10-16 που έγινε στο Μαξίμου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που είδαμε όλοι μας, περισσεύει η υποκρισία της κυβέρνησης, η έλλειψη σχεδιασμού, και η πλήρης απαξίωση των
νησιών και της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής υπόστασης τους. Τίποτα δεν προβλέπει την άμεση αποσυμφόρηση του τόπου μας, ενώ
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φαίνεται  ότι η εγκατάσταση τρίτης δομής είναι ήδη συμφωνημένη.

Στο μεταξύ οι ΜΚΟ αλωνίζουν με ασυδοσία στον τόπο μας, διακινώντας τεράστια χρηματικά ποσά, 
χωρίς κανένα έλεγχο προέλευσης αλλά και διάθεσης, με αποτέλεσμα και το δημόσιο να χάνει
τεράστια έσοδα και η ντόπια οικονομία να πλήττεται.  Είναι σε όλους γνωστό ότι μέχρι και
ξενοδοχεία ολόκληρα ζητούν προς ενοικίαση,  για στέγαση μεταναστών, χωρίς κανένα έλεγχο από
την κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο δρουν και εκμαυλίζουν  συνειδήσεις, καταστρέφοντας
ολοκληρωτικά πλέον τον τουρισμό. 
Στην σύσκεψη δεν συζητήθηκαν καθόλου τα αντισταθμιστικά μέτρα που έπρεπε ήδη να έχουν
ληφθεί για όλο το δοκιμαζόμενο, από την προσφυγική αλλά και την οικονομική κρίση, Βόρειο Αιγαίο. 
Καμιά κουβέντα για την διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ, ούτε για την ζητούμενη μείωση των
φορολογικών συντελεστών, πράγματα που αποτελούν τα πρώτα από μια σειρά μέτρων που πρέπει
να ληφθούν, κατ΄ ελάχιστο για την οικονομική  ζημία που έχει μέχρι τώρα υποστεί ο τόπος μας.

Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση, ότι δεν θα δεχθούμε την εγκατάσταση νέας δομής στον τόπο μας, και καλούμε κυβέρνηση και αντιπολίτευση να
αντιμετωπίσουν τα οξυμένα προβλήματα με σχεδιασμό και την συμμετοχή όλων των φορέων. Οι κάτοικοι  είναι ανάστατοι και η ανοχή τους δεν πρέπει
να εκλαμβάνεται ως αδυναμία.  Σε κάθε περίπτωση οι ευθύνες της  κυβέρνησης είναι τεράστιες και εμείς σαν εκπρόσωποι των επιμελητηρίων,
επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων του τόπου, συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τους αγώνες μας.

Επιμελητήριο Λέσβου 
Οικονομικό Επιμελητήριο ΒΑ Αιγαίου
Τεχνικό Επιμελητήριο ΒΑ Αιγαίου 
Σύλλογος Φοροτεχνικών Λέσβου 
Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου 
Φαρμακευτικός Σύλλογος Λέσβου 
Οδοντιατρικός Σύλλογος Λέσβου 
Σύλλογος Συμβολαιογράφων 
Ένωση Τουριστικών και Ναυτιλιακών Πρακτόρων Λέσβου 
Ένωση Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων 
Εμπορικός Σύλλογος Μυτιλήνης 
Εμπορικός Σύλλογος Καλλονής 
Σύνδεσμος Ταξί Μυτιλήνης 
Σύνδεσμος Περιφερειακών Ταξί Λέσβου 
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(/articles/news-categories/koinonia/diakopi-

ydrodotisis-se-4-periohes)

17/07/17 - 17:18
Διακοπή υδροδότησης σε 4 περιοχές (/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes)

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι τη Δευτέρα 17/07/2017 από ώρα 22:00 μµ έως την Τρίτη 18/07/2017  ώρα
07:00 πµ θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές των Αλυφαντών, Αγίου Νεκταρίου, Λακέρδας και
στο Γαϊδαρανήφορο λόγω ελέγχου του δικτύου.
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(/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-

aimodosia-sta-loytra)

17/07/17 - 16:58
Εθελοντική Αιμοδοσία στα Λουτρά (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra)

• ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, 5.00 – 10.00 ΜΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ
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(/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

16/07/17 - 21:31
Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.

Στο ιστολόγιο  "Κάτω από τον Πλάτανο" (http://vatera.gr/platanos/?p=17877) διαβάζουμε: 
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