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ΘΕΜΑ: «Λήψη μέτρων ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ κι ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ των συνεπειών 
                 του Προσφυγικού / Μεταναστευτικού». 
  
Κύριε Αντιπρόεδρε, Κύριοι Υπουργοί, 
                 1.Σε συνέχεια της σύσκεψης της 7.10.2016 στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του
Πρωθυπουργού, Κυβερνητικών στελεχών και των εκπροσώπων μας, για το υπ’ όψη θέμα, σας
διαβιβάζουμε την από 5.10.2016 ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  της Ένωσής μας, με τη θερμή παράκληση
να συνεκτιμηθεί το περιεχόμενό της, στις επικείμενες αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν, τόσο
για τα μέτρα ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ, όσο και για μέτρα ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ της δυσμενούς κατάστασης,
που αναίτια (δίχως δική μας ευθύνη), βιώνουμε στη Λέσβο, ιδιαίτερα την τελευταία διετία (2015 –

2016), διαρκούσης κι επιτεινόμενης της 7χρονης δημοσιονομικής προσαρμογής, πέρα των, εδώ και χρόνια, στρεβλώσεων / παθογενειών κι
ιδιαιτεροτήτων / μειονεξιών  μας, που δεσπόζουν στον ΕΥαίσθητο ΠΡΟορισμό μας, όπου όλα είναι μικρά, πολύ μικρά, ακριβά, γερασμένα,
προβληματική και κυρίως ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕ ΤΗ ΦΕΡΟΥΣΑ μας ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ κι όχι μόνο, απολαμβάνοντας όμως πολύ λιγότερα (σε σύγκριση μ’
άλλους, τουριστικά ανεπτυγμένους προορισμούς) σε μεγάλα έργα, γεγονότα ευκαιρίες, τζίρους, χρηματοδοτήσεις, Προγράμματα, Υπηρεσίες,
Συγκοινωνίες, ΥΠΟΔΟΜΕΣ / Ανωδομές, Κατάρτιση, Know How, αφίξεις / διανυκτερεύσεις / πληρότητες / διάρκεια τουριστικής περιόδου κλπ 
2.Κι όλα αυτά δίχως τις πρωτοβουλίες άλλων Περιφερειών (που δεν έχουν τις ιδιαιτερότητες / μειονεξίες μας) για στρατηγικές συμμαχίες,
Προγραμματικές Συμβάσεις, CRISIS / PROJECT MANAGEMENT, MARKETING, υδατοδρόμια, πυκνές ακτοπλοϊκές ή αεροπορικές συνδέσεις
τακτικών πτήσεων, CHARTERS, ΧΑΜΗΛΟΥ ΝΑΥΛΟΥ (που δεν αξιωθήκαμε ποτέ ν’ αποκτήσουμε), χωρίς ακτοπλοϊκή μας σύνδεση σ’ ετήσια βάση με
τη Θεσσαλονίκη (απ’ το Σεπτέμβριο του 2014), με υψηλά ναύλα, μικρή τουριστική περίοδο (σ’ ορισμένες περιοχές μας λίγων εβδομάδων), δίπλα σ’
όμορη ανταγωνίστρια χώρα με καλπάζουσα οικονομία κι «έξυπνες πρακτικές» προσέλκυσης επισκεπτών / επιμήκυνσης τουριστικής περιόδου, όπως
π.χ. επιδοτεί και το 2017 (όπως και το 2016) τα CHARTERS με $6000 ανά πτήση, όταν εμείς «αδυνατούμε» να επιδοτήσουμε ακόμα και τις
ΧΑΜΗΛΟΥ ΝΑΥΛΟΥ (LOW COST) πτήσεις με……12ευρώ ανά επιβάτη, ούτε καν στα προσφυγόπληκτα νησιά! 
3.Προσβλέποντας στην ευαισθησία και συναντίληψή σας, προσδοκούμε να ληφθούν όλα τ’ απαραίτητα μέτρα και στα πλαίσια του από 4.2.2016
«Ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση στα νησιά», γι’ αποσυμφόρηση κι αναστροφή των δυσμενών συνεπειών που
απειλούν την επόμενη (2017) κι ίσως και τις μεθεπόμενες (2018 κ.ά.) τουριστικές περιόδους, της ακριτικής, νησιωτικής Περιφέρειάς μας. 
  

  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
  
ΠΕΡ. Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ   ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΚΕΣ 
Μέλος του ΔΣ του ΞΕΕ
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17/07/17 - 12:52
Συμπαράσταση της "Συνύπαρξης" στον καθηγητή της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Dokuz Eylul
(/articles/news-categories/anakoinoseis-foreon/symparastasi-tis-synyparxis-ston-kathigiti-tis-iatrikis)

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 Δήμου Λέσβου για το θάνατο του Κώστα Δούκα (/articles/news-categories/anakoinoseis-
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Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, για το άγγελμα του θανάτου του πρώην Δημάρχου
Μήθυμνας, Κώστα Δούκα:
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Καλά νέα από τη ΔΕΥΑΛ για την περιοχή του Πολιχνίτου (/articles/news-categories/anakoinoseis-foreon/kala-

nea-apo-ti-deyal-gia-tin-periohi-toy-polihnitoy)

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...

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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