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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρόσκληση συμμετοχής στη δεύτερη ανοιχτή διαβούλευση – συνάντηση
εργασίας, με τους απανταχού αποδήμους Μυτιληνιούς της διασποράς.
Η Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης και η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου
Λέσβου, διοργανώνουν τη Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2018 και ώρα 6 μ.μ. τη 2η
ανοιχτή διαβούλευση – συνάντηση εργασίας, με τους απανταχού απόδημους
Μυτιληνιούς της διασποράς.
Η εν λόγω συνάντηση εργασίας, είναι προϊόν της ομόφωνης απόφασης των
συμμετεχόντων αποδήμων, η οποία είχε ληφθεί κατά τη διάρκεια της περσινής
επιτυχημένης πρώτης διαβούλευσης, που είχε πραγματοποιηθεί στις 9 Αυγούστου του
2017.
Η φετινή ανοιχτή διαβούλευση – συνάντηση εργασίας, διοργανώνεται σε συνεργασία
με τη Συντονιστική Επιτροπή των απανταχού αποδήμων Μυτιληνιών, όπως αυτή είχε
συγκροτηθεί από την περσινή συνάντηση και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα
συνεδρίων “Τερψιχόρη” του ξενοδοχείου “ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ”.
Η ανοιχτή αυτή διαβούλευση θα έχει ως βασικό στόχο, την επεξεργασία ορισμένων
θεμάτων που άπτονται της στρατηγικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της
Μυτιλήνης για το εγγύς και το απώτερο μέλλον, ώστε όλοι (γηγενείς δημότες και
απόδημοι) να συμμετέχουν σ’ έναν διευρυμένο ανοιχτό διάλογο, που θα καθορίσει
τον προσανατολισμό και τους αναπτυξιακούς της στόχους για τα επόμενα χρόνια.
Πολλοί εκ των αποδήμων της διασποράς, έχουν κατά καιρούς εκφράσει απόψεις και
θέσεις για σημαντικά ζητήματα ανάπτυξης και προώθησης της Μυτιλήνης, ενώ η
“οπτική” που αντιμετωπίζουν τα θέματα, διαφέρει από αυτήν των δημοτών – μόνιμων
κατοίκων της πόλης, λόγω διαφορετικών εμπειριών και ερεθισμάτων και υπ’ αυτήν
την έννοια μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμη.
Τα θέματα που θα τεθούν στη συνάντηση εργασίας, μεταξύ και διαφόρων άλλων
προτάσεων των αποδήμων, είναι τα ακόλουθα:
 Δυνατότητα προσέλκυσης ελληνικών και ξένων ιδιωτικών επενδυτικών
κεφαλαίων, για τη δημιουργία τουριστικών και λοιπών υποδομών, στην ευρύτερη
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περιοχή της Μυτιλήνης και της Χερσονήσου Αμαλής. Συνεργασίες με τοπικές
επιχειρήσεις.
 Χωροταξική – πολεοδομική ανάπτυξη πόλης Μυτιλήνης: Επιμέρους θέματα
(μεταφορά λιμένα, κυκλοφοριακό, πεζοδρομήσεις, ιστορικό κέντρο, κ.ο.κ.).
 Ο ρόλος των τοπικών – συνοικιακών συμβουλίων (όπως αυτά συγκροτήθηκαν
πρόσφατα), για την αντιμετώπιση προβλημάτων στην κάθε γειτονιά της
Μυτιλήνης.
 Δημιουργία ομογενειακού χωριού.
Βράβευση απόδημου Απόστολου Γονιδέλλη: Με την ολοκλήρωση των εργασιών
της διαβούλευσης, ο Δήμαρχος Σπύρος Γαληνός θα απονείμει τιμητικό έπαινο, στον
εκ Μυτιλήνης ορμώμενο συγγραφέα Απόστολο Γονιδέλλη, για την προσφορά του
στη λεσβιακή γραμματεία και στην ανάδειξη της ιστορίας της Μυτιλήνης, μέσα από
το πλούσιο συγγραφικό του έργο.
Στη συνάντηση, εκτός των αποδήμων Μυτιληνιών, προσκαλούνται να
παρευρεθούν και οι εκπρόσωποι των τοπικών αναπτυξιακών φορέων, καθώς και
οι ενδιαφερόμενοι δημότες. Θα είναι πολύ χρήσιμο, να βρεθούν όλοι μαζί με τους
φίλους απόδημους Μυτιληνιούς της διασποράς και να ανταλλαχθούν απόψεις γύρω
από τα διάφορα τρέχοντα και μεγάλα ζητήματα, που απασχολούν την πόλη μας και
την ευρύτερη περιοχή. Στόχος είναι, η συνεύρεση αυτή που ξεκίνησε πέρυσι με
επιτυχία, να συνεχιστεί και να καθιερωθεί κάθε έτος τέτοια εποχή, προς όφελος της
περιοχής μας.
Για περαιτέρω ενημέρωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα μέλη της τοπικής
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