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Δευτέρα, 19/12/2016 | Κοινωνία

Στην έκτακτη σύσκεψη που έγινε από το συντονιστικό Όργανο των Φορέων της Λέσβου, το απόγευμα της Πέμπτης, 15 Δεκεμβρίου 2016, στο
Επιμελητήριο Λέσβου, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων Επαγγελματικών και Επιστημονικών Φορέων, λαμβάνοντας υπόψιν ότι:

·         η Λέσβος είναι το νησί που έχει επωμιστεί το μεγαλύτερο βάρος της προσφυγικής – μεταναστευτικής κρίσης

·         οι επαγγελματίες του τουρισμού έχουν περιέλθει σε κατάσταση απόγνωσης εξαιτίας της κατακόρυφης πτώσης του τζίρου και του βάρους
των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων προς το δημόσιο.
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·         η εικόνα του νησιού έχει υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά, η οποία για να αποκατασταθεί θα
περάσουν τουλάχιστον 3 με 5 χρόνια, εφόσον ομαλοποιηθεί η κατάσταση

·         οι συνεχείς επισημάνσεις των μεγάλων τοπικών προβλημάτων από τους φορείς δείχνουν να
μην γίνονται αντιληπτοί απολύτως.

 

Απαιτούν:

Από την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα

·         Στην οργανωμένη αποσυμφόρηση του νησιού

·         Στην γρήγορη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων του ασύλου

·         Στην σωστή οργάνωση του hot spot με ανθρώπινες συνθήκες

·         Στην απόλυτη προστασία των τουριστικών περιοχών

·         Στον έλεγχο και στην πάταξη των ανάρμοστων συμπεριφορών των ΜΚΟ και των στελεχών τους.

·         Στην λήψη μέτρων για τον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων με αυξημένες περιπολίες, μιας και ο κίνδυνος που εκτίθεται το νησί
συνδέεται ευθέως με την εθνική μας υπόσταση

·         Στην εφαρμογή ειδικών μέτρων στήριξης της τοπικής κοινωνίας και της νησιωτικότητας, τα οποία επ’ ουδενί δεν θα πρέπει να αποτελούν
άλλοθι για επιπλέον μετανάστες και πρόσφυγες στο νησί.

·         Στη μη δημιουργία νέων δομών κράτησης και φιλοξενίας

 

Στην σύσκεψη αποφασίστηκε η οργανωτική επιτροπή που υπάρχει για τον συντονισμό των φορέων να διευρυνθεί και να οργανωθεί με πιο ευέλικτο
τρόπο  ώστε συντονισμένα και με συνεχή αγώνα να διεκδικήσει την επίλυση των παραπάνω αιτημάτων που αφορούν στον μέλλον του τόπου μας.

 

Το παρόν Ψηφίστηκε ομόφωνα
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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.

...

(/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

 
...

(/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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Το Θαύμα του 2017

Δες Εδώ

Όχι πια λίπος. Αυτή είναι η καλύτερη λύση
στο αδυνάτισμα που δεν ήξερες μέχρι τώρα!

Slim Shop

Το Θαύμα του 2017

Δες Εδώ

Όχι πια λίπος. Αυτή είναι η καλύτερη λύση
στο αδυνάτισμα που δεν ήξερες μέχρι τώρα!

Slim Shop
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