
18/7/2017 Επιστολές «Συνύπαρξης» για τη ρύπανση των ακτών - Καμία απάντηση από την Περιφέρεια | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/perivallon/epistoles-synyparxis-gia-ti-rypansi-ton-akton-kamia-apantisi-apo 1/3

Τρί, 18/07/2017 - 15:43 "Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη

 (/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg) 

Πέμπτη, 19/11/2015 | Περιβάλλον

Τα μέλη της «Συνύπαρξης» από τις 20.10.15 κατέθεσαν στην Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου γραπτώς τις ανησυχίες τους για την επαπειλούμενη
χρόνια ρύπανση των ακτών και του βυθού της θάλασσας στο νησί μας  απ’ τα πλαστικά ( σωσίβια και βάρκες) που οι πρόσφυγες – μετανάστες
εγκαταλείπουν  κατά την  αποβίβασή τους. Αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στις δυσπρόσιτες οδικά ακτές,  απ’ όπου δεν είναι εφικτή η περισυλλογή με τα
απορριμματοφόρα του Δήμου και στις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν μαζί με μέλη άλλων  συλλογικών οργανώσεων για τον  καθαρισμό της ακτής στο
τέρμα Κρατήγου και νοτιότερα.

Πέρασε σχεδόν ένας μήνας και ουδεμία σχετική ενημέρωση έλαβαν απ την Περιφέρεια, παρόλο που διανύουμε πια  χειμερινή περίοδο και  αυξάνονται
οι κίνδυνοι οι φουρτούνες να τραβήξουν μέσα στη θάλασσα όλα αυτά τα πλαστικά αντικείμενα, με κίνδυνο αφού κατακαθίσουν στον βυθό να
προκαλέσουν εκτεταμένη χρόνια οικολογική επιβάρυνση. Έτσι με νεώτερη επιστολή τους προς την κα Καλογήρου επανέρχονται στο θέμα,
εκφράζοντας την ανησυχία τους  και ζητώντας κατά προτεραιότητα εκδήλωση των δράσεων της Περιφέρειας  στην αντιμετώπιση του ζητήματος.
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 οι δύο επιστολές προς την  Περιφερειάρχη κα Καλογήρου.
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Προς:  την κα Χριστιάνα Καλογήρου Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου

Όπως σας είχαμε ενημερώσει και προφορικά  (κατά την συνάντησή μας  την ημέρα  της επίσκεψης
στη Μυτιλήνη των Πρωθυπουργών Ελλάδας και Αυστρίας) τα μέλη της Κίνησής μας ξεκίνησαν την 
περασμένη Κυριακή (18.10.15) την προσπάθειά τους  για καθαρισμό των ακτών στη περιοχή της
Κρατήγου.

Οι εθελοντές της ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ εργαστήκαμε  200 – 300 μέτρα κατά μήκος της ακτής σε σημείο
όπου δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, φορτώνοντας τα σωσίβια σε βάρκα φίλου ψαρά και
εκφορτώνοντας τα στη συνέχεια παραδίπλα απ το λιμανάκι Κρατήγου, για να τα παραλάβουν τα
απορριμματοφόρα  του Δήμου. Ζητήσαμε απ το Λιμεναρχείο να μας διαθέσει μία πλαστική πλεύσιμη
βάρκα (απ τις δεκάδες που εγκαταλείπουν  καθημερινά στις ακτές του νησιού οι πρόσφυγες) αλλά
τελικά δεν κατέστη εφικτό. Αν μας είχαν διαθέσει την βάρκα που ζητήσαμε, θα είχαμε περισυλλέξει

πολλαπλάσια  ποσότητα σωσιβίων.

Απ την εμπειρία μας θέλουμε να  σας ενημερώσουμε ότι η περισυλλογή  των σωσιβίων και των βαρκών στις ακτές που δεν έχουν άμεση οδική
προσπέλαση  είναι επίπονη εργασία.  Ιδιαίτερα οι εγκαταλελειμμένες βάρκες είναι ασήκωτες, έτσι που θεωρούμε ότι η απομάκρυνση τους απ την
στεριά  είναι σχεδόν αδύνατη.  Επειδή πληροφορηθήκαμε ότι η Περιφέρεια επίκειται να αναθέσει  το έργο αυτό σε εργολαβία, επισημαίνουμε ότι αυτό
πρέπει να γίνει όσο το δυνατό συντομότερα, πριν αγριέψει ο χειμώνας και η θαλασσοταραχή πάρει μέσα στο βυθό  όλα αυτά τα πλαστικά αντικείμενα.
Θα είναι πολύ δυσκολότερο  και θα στοιχήσει πολύ πιο ακριβά, να περισυλλέγουν  μετά απ τον βυθό, οπότε θα χρειαστούν δύτες κ.α.

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός περιβαλλοντολόγος για να εκτιμήσει το μέγεθος και την διάσταση της  καταστροφής που θα επέλθει στις
θάλασσές μας. Εφιστούμε λοιπόν την προσοχή σας ώστε να κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες και  να διατεθούν επαρκείς προς τούτο πιστώσεις.

Πάντως σε ό, τι μας αφορά, στα μέλη της ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ, προγραμματίζουμε  και την Κυριακή που έρχεται (εφόσον  μας  το επιτρέψει και  καιρός και
μας συνδράμει το Λιμεναρχείο) να επαναλάβουμε την δράση στη ίδια περιοχή. Έστω και με συμβολικό αποτέλεσμα συμμετέχοντας με όσες δυνάμεις
διαθέτουμε, θεωρούμε ότι συμβάλλουμε  στην αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής αυτής γι α το  νησί μας απειλής

ΜΕ ΤΙΜΗ

ΑΠ ΤΟ Δ. Σ ΤΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Στρατής Πόθας               Στέλλα Καλαιτζόγλου        

 

 

-------------------------------------------

Αξιότιμη κα Περιφερειάρχη,

 

Στις 20 Οκτ. επισκεφθήκαμε το γραφείο σας, αλλά απουσιάζατε. Kαταθέσαμε στην γραμματέα σας επιστολή για το ενδιαφέρον μας  καθαρισμού  των
ακτών του νησιού μας απ’ τα χιλιάδες σωσίβια και πλαστικές βάρκες που εγκαταλείπουν κατά την αποβίβασή τους οι πρόσφυγες – μετανάστες. Το
πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στις ακτές που δεν έχουν οδική πρόσβαση για να περισυλλέγονται απ’ τα απορριμματοφόρα του Δήμου. Επισημάναμε
τον κίνδυνο που ελλοχεύει  για την χρόνια ρύπανση των ακτών και ιδιαίτερα του βυθού της θάλασσας, καθώς  επίκειται χειμώνας και  φουρτούνες.

Πέρασαν πολλές ημέρες και απ’ το γραφείο σας ουδεμία ενημέρωση  λάβαμε για την  πολύ σοβαρή,  κατά την γνώμη μας,  αυτή  οικολογική απειλή.
Επίσης,  και αυτό μας κάνει να ανησυχούμε περισσότερο, είναι πως  από όσα πληροφορηθήκαμε από μέλη του Περιφ. Συμβουλίου, μέχρι στιγμής η
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, δεν δρομολόγησε ενέργειες περισυλλογής των πλαστικών αυτών ειδών απ’ τις δυσπρόσιτες ακτές.

κα Περιφερειάρχη,  έχουμε την γνώμη ότι θα πρέπει να ασχοληθείτε κατά προτεραιότητα με το ζήτημα που θέσαμε υπόψη σας.  Εμείς και άλλοι
κοινωνικοί φορείς του  νησιού, παρά τις δυσκολίες ήδη επιχειρήσαμε και θα ξανά επιχειρήσουμε στην περιοχή απ’ το τέρμα Κρατήγου, έως τις
Ιχθυοκαλλιέργειες,  όπου το θέαμα της «πορτοκαλί» ακτής , απ’ τα σωσίβια είναι  ορατό και από το αεροπλάνο  και ξενίζει τους επισκέπτες.

Σε αναμονή εκδήλωσης των ενεργειών σας,

Με τιμή, απ το Δ.Σ. της «Συνύπαρξης» 

Ο Πρόεδρος                                     Η Γ. Γραμματέας

 

Στρατής Πόθας                                Στέλλα Καλαϊτζόγλου

 

 

φωτογραφία Παναγιώτης Χλίμπος
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Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα (/articles/news-
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Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σήμερα Δευτέρα 17 Ιουλίου
2017 σημαντική μεταβολή του καιρού προβλέπεται και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να...
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Θλίψη... στην αυλή της Μυτιλήνης (/articles/news-categories/perivallon/thlipsi-stin-ayli-tis-mytilinis)

Φωτιά στο κάτω κάστρο της Μυτιλήνης σήμερα το απόγευμα. Την προλάβαν ευτυχώς…. Και γιατί να μην
καεί όμως. Τα χορτάρια ένα μπόϊ ψηλά και τα σκουπίδια ατέλειωτα. 

 
Από το κάτω κάστρο ως το άγαλμα της ελευθερίας, η Φυκιότρυπα, οι παρυφές του κάστρου, τα Τσαμάκια
μια ατέλειωτη...
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14/07/17 - 17:53
6 εκατ. ευρώ από το Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το δίκτυο αποχέτευσης και την
επεξεργασία λυμάτων Αγιάσου (/articles/news-categories/perivallon/6-ekat-eyro-apo-ep-tis-perifereias-voreioy-aigaioy-

gia-diktyo)

Με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου εντάχθηκε στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» το έργο
«Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Αγιάσου».
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