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Τρί, 18/07/2017 - 12:31Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη Απλήρωτες για μήνες οι καθαρίστριες των Κέντρων Υγείας Λέσβου Επιστολή για τη συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη: Να επιστραφούν τα χρήματα
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Πέμπτη, 05/01/2017 | Ανακοινώσεις Φορέων

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κο ΜΟΥΖΑΛΑ

  

Κύριε Υπουργέ, 
                 Τα Μέλη, το Δ.Σ. και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΄Ενωσής μας, σας εύχονται Καλή Χρονιά και Χρόνια Πολλά.

-Μ’ αφορμή πρόσφατη συνέντευξή σας στον Τύπο, σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών και της ολοένα επιδεινούμενης, προς το χειρότερο,
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κατάστασης, με τις δραματικές συνέπειές της, που βιώνουμε τόσο εμείς, όσο κι οι κατ’ ευφημισμόν
«φιλοξενούμενοι» - όντες εγκλωβισμένοι και δεινοπαθούντες – καθώς και τα αρνητικά μηνύματα και
προβλέψεις για τη νέα τουριστική περίοδο, σας προσκαλούμε εδώ στο νησί μας, προκειμένου όλοι
μαζί (δίχως αποκλεισμούς), Βουλευτές, Αυτοδιοίκηση, Υπηρεσίες, Φορείς κ.ά., μέσα στα πλαίσια
των δυνατοτήτων κι αντοχών της φέρουσάς μας ικανότητας, να εξετάσουμε όλες τις πτυχές του
προβλήματος και να συναποφασίσουμε, εμείς ως οικοδεσπότες, εσείς ως υπεύθυνη Πολιτική
Ηγεσία, για το τι μέλει γενέσθαι από δω και πέρα, προκειμένου να εξασφαλισθεί η προοπτική
εξόδου μας απ’ τη σημερινή αρνητική συγκυρία και η αποκατάσταση ποιοτικής επιβίωσης /
συνύπαρξης ντόπιων και «φιλοξενούμενων»,καθώς και να διατηρηθεί ο Τουριστικός χαρακτήρας του
Προορισμού μας, αποκλείοντας οριστικά τη μετάλλαξή του σε Προσφυγικό ή ακόμα και πολύ
χειρότερα, σε ….. Μεταναστευτικό (με Μετανάστες απ’ όλο τον κόσμο, ακόμα κι απ’ τη Νότια
Αμερική).

-Άλλωστε, αν η απόφαση των Κρατών Μελών της Ε.Ε., να κλείσουν τα σύνορά τους στις
Προσφυγικές / Μεταναστευτικές ροές, εγκλωβίζοντάς τες στην Ελλάδα, ήταν και είναι άστοχη και μη συμβατή με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις αξίες
που αντιπροσωπεύει, πρακτική που καταδικάσθηκε τόσο απ’ την Ελληνική Κυβέρνηση, όσο κι από Ευρωπαίους Αξιωματούχους, η εμμονή της Χώρας
– Μάνας μας, να τους «εγκλωβίσει» εδώ στα νησιά – παιδιά της, μην επιμερίζοντάς τους, ως όφειλε, ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ σ’ όλη τη Χώρα – βάσει του Εθνικού
ποσοστού (~0,5%) κατανομής τους – μέχρι ν’ ανοίξουν τα Ευρωπαϊκά σύνορα (κι επιμερισθούν με το Ευρωπαϊκό ποσοστό)  - μήπως και
«δυσαρεστήσει» άλλους τουριστικότερους και …..πληθυσμιακά, οικονομικά και πολιτικά «ισχυρότερους» προορισμούς – επιεικώς κρίνεται ως
απαράδεκτη και ίσως ….  «εθνικά επικίνδυνη». 
-Κατανοώντας τις «ανυπέρβλητες» δυσκολίες, που αντιμετωπίζετε στην άσκηση των καθηκόντων σας, ίσως και τις «άνωθεν» κι «έξωθεν» πιέσεις που
υφίστασθε, είμαστε βέβαιοι ότι συμμερίζεσθε τις αιτιάσεις και τους φόβους μας, συναντιλαμβανόμενος και τους επαπειλούμενους κινδύνους σε βάρος
της Εθνικής μας υπόστασης και κυριαρχίας, στον ευαίσθητο γαιοπολιτικά χώρο μας και θ’ ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας, αναμένοντας να
ορίσετε ημερομηνία συνάντησής εδώ στη Μυτιλήνη, με το σύνολο των τοπικών Παραγόντων, Φορέων κι εκπροσώπων της Λέσβου. 
  
  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
  
ΠΕΡ. Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΚΕΣ 
Μέλος του ΔΣ του ΞΕΕ
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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 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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