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Η κατάσταση με τη διαχείριση των προσφυγικών ροών και οι εξελίξεις γύρω από το προσφυγικό, φαίνεται να παίρνουν
ανεξέλεγκτες διαστάσεις, δημιουργώντας ασφυκτικό κλίμα σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, που καλείται πρωτίστως
αυτή να το αντιμετωπίσει.

Η κατάσταση με τη διαχείριση των προσφυγικών ροών και οι εξελίξεις γύρω από το προσφυγικό, φαίνεται να παίρνουν
ανεξέλεγκτες διαστάσεις, δημιουργώντας ασφυκτικό κλίμα σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, που καλείται πρωτίστως
αυτή να το αντιμετωπίσει.

Το γεγονός ότι η χώρα μας και ειδικά η Λέσβος βρίσκονται στην... καρδιά του τεράστιου αυτού φαινομένου, βιώνοντας
από πρώτο χέρι τις συνέπειες αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης, εκ των πραγμάτων μάς υποχρεώνει να προσεγγίσουμε το
θέμα με ρεαλισμό και αποτελεσματικότητα, δεδομένου ότι δεν έχουμε το εναλλακτικό σενάριο για να το αποφύγουμε!

Δυστυχώς, οι προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές θα περάσουν από τα νησιά μας για να πάνε στην κεντρική Ευρώπη
και αυτό δεν φαίνεται να αλλάζει το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον προς το καλύτερο. Με δεδομένη αυτήν την
πραγματικότητα, η Λέσβος, για να περιοριστούμε μόνο στο νησί μας, θα πρέπει να οργανώσει με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τη διαχείριση του προσφυγικού, αλλά και τις αναγκαίες κινήσεις που θα λειτουργήσουν αντισταθμιστικά στην
κατάσταση που βιώνουμε, αντιμετωπίζοντας με το μικρότερο δυνατό κόστος τις δεδομένες συνέπειες στην οικονομική και
κοινωνική ζωή του νησιού μας.

Αυτό το δύσκολο και περίπλοκο "παζλ "δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με ευχολόγια, αν δεν υπάρξει συντονισμός όλων των
δυνάμεων του τόπου και δεν δρομολογηθούν μέτρα και πρωτοβουλίες που μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τη ζημιά σε
τομείς που μέχρι πρόσφατα συνέβαλαν τα μέγιστα στην οικονομία του νησιού μας.

Ο τουρισμός, για παράδειγμα, είναι δεδομένο ότι θα πληγεί ανεπανόρθωτα  όχι μόνο αυτή τη χρονιά αλλά και τις
επόμενες, ενώ κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει πώς ενδεχομένως θα αποτυπωθεί στο μέλλον, η τεράστια δημοσιότητα -
με τα θετικά και τα αρνητικά- που αυτόν τον καιρό «εισπράττει» το νησί, όντας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της
προβολής λόγω του προσφυγικού.

Ασφαλώς και δεν αποκλείεται, για να μη πούμε ότι είναι πολύ πιθανό, η δημοσιότητα αυτή να φέρει θετικά αποτελέσματα
μακροπρόθεσμα στη Λέσβο.

Το ζητούμενο όμως και το επείγον είναι τι γίνεται σήμερα, που όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι ο οργανωμένος τουρισμός
αποστρέφεται το νησί και αναζητεί άλλους προορισμούς, αφού, όπως και να το κάνουμε, τουρισμός και πρόσφυγες δεν
...συμβαδίζουν! Με αυτό το δεδομένο θα πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες και συντονισμένες κινήσεις ώστε η αναμενόμενη
ζημιά να είναι αναστρέψιμη και λιγότερο οδυνηρή.
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1 comment • 4 μέρες πριν•

jim — Άσχημη προσέγγιση και φιλοσοφία. Δεν γίνονται όλα για να δουν τα
παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …

Μεταμορφώθηκε η πλαζ Τσαμάκια! [VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

fuage — Ομως με 1€ εισιτηριο(οπως φημολογειται),ακουσον ακουσον ΚΑΙ
στους δημοτες Λεσβου,θα κανει ο κ.Δημαρχος …

«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

jim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …

Αναβολή μέχρι νεοτέρας - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …

ALSO ON EMPROSNET.GR | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΝΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

0 Comments EmprosNet.gr | Ειδήσεις απο τη Λέσβο - Νέα Μυτιλήνης Login1

 Share⤤ Ταξινόμηση με βάση τα καλύτερα

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS 

Name

Start the discussion…

?

Be the first to comment.

Subscribe✉ Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σαςAdd DisqusAddd Ιδιωτικότητα🔒

 Recommend

 (/component/banners/click/40)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 12:21

Με το «Πόλιον» (/politismos/me-to-polion)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
16|07|2017 19:26

Βιβλιοπαρουσίαση (/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

(/politismos/me-to-polion)

(/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

(/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas)



https://disqus.com/
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fprotognoro-to-alaloym-me-tis-listes-2%3A9fKwVUKyyl06RyMWTon-XXYNCtg&imp=6urofohmlttg&prev_imp=6url8h12o4bbb&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5817835992&thread=5985894226&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5985894226
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fprotognoro-to-alaloym-me-tis-listes-2%3A9fKwVUKyyl06RyMWTon-XXYNCtg&imp=6urofohmlttg&prev_imp=6url8h12o4bbb&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5817835992&thread=5985894226&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5985894226
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fdimos%2Fmetamorfothike-i-plaz-tsamakia-vid%3A4Ko3EvjAx78z6yNEEXHpH5_1RaY&imp=6urofohmlttg&prev_imp=6url8h12o4bbb&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5817835992&thread=5846562774&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5846562774
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fdimos%2Fmetamorfothike-i-plaz-tsamakia-vid%3A4Ko3EvjAx78z6yNEEXHpH5_1RaY&imp=6urofohmlttg&prev_imp=6url8h12o4bbb&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5817835992&thread=5846562774&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5846562774
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fapokatastasi-zimion-sto-dimotiko-sxoleio-polixnitou%3AVTakGHXK3_0WQHbeTNwQd4WAogw&imp=6urofohmlttg&prev_imp=6url8h12o4bbb&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5817835992&thread=5953827330&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5953827330
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fapokatastasi-zimion-sto-dimotiko-sxoleio-polixnitou%3AVTakGHXK3_0WQHbeTNwQd4WAogw&imp=6urofohmlttg&prev_imp=6url8h12o4bbb&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5817835992&thread=5953827330&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5953827330
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fanavoli-mexri-neoteras%3Al3JZ3ykVoaFsXL6V0ySLYij_6yg&imp=6urofohmlttg&prev_imp=6url8h12o4bbb&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5817835992&thread=5910195798&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5910195798
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fanavoli-mexri-neoteras%3Al3JZ3ykVoaFsXL6V0ySLYij_6yg&imp=6urofohmlttg&prev_imp=6url8h12o4bbb&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5817835992&thread=5910195798&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5910195798
https://disqus.com/home/forums/emprosnet/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=emprosnet&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
http://www.emprosnet.gr/component/banners/click/40
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas


17/7/2017 Δυστυχώς, τουρισμός και πρόσφυγες δεν ...συμβαδίζουν! - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/koinonia/81383-dystyhos-toyrismos-kai-prosfyges-den-symvadizoyn 3/3

« (/index.php?
option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1313)

Δευ Τρί Τετ

     

3 (/article/date/2017/7/3)
4

(/article/date/2017/7/4)
5

(/article/date/2017/7/5)

10 (/article/date/2017/7/10)
11

(/article/date/2017/7/11)
12

(/article/date/2017/7/12)

17 (/article/date/2017/7/17) 18 19

24 25 26

31    

ΚΟΙΝΩΝΙΑ (/KOINONIA)
16|07|2017 16:41

Στο ευρωπαϊκό δικαστήριο προσέφυγε ο Στρ… (/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-
prosefyge-o-str-balaskas)

ΥΓΕΙΑ (/YGEIA)
16|07|2017 15:19

Απλήρωτοι και σε αναμονή επί μήνες! (/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines)

ΠΑΙΔΕΙΑ (/PAIDEIA)
16|07|2017 13:12

(/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines)

(/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πρωτοσέλιδο 15/7/2017 (/article/protoselido-15-7-2017)

(/article/protoselido-15-7-2017)

ΣΚΙΤΣΑ



http://www.emprosnet.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1313
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/3
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/4
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/5
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/10
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/11
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/12
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/17
http://www.emprosnet.gr/koinonia
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/ygeia
http://www.emprosnet.gr/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines
http://www.emprosnet.gr/paideia
http://www.emprosnet.gr/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017

