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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιτέλους, καλά νέα για την Πάτμο!
Τα νέα θα χαροποιήσουν ιδιαίτερα εκατοντάδες πολίτες στην Πάτμο,
τη χώρα μας και το εξωτερικό, οι οποίοι όλον αυτόν τον καιρό
αγωνιούν και επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές, τονίζοντας ότι η
Πάτμος, «το ιερό νησί», είναι ένα από τα αναλλοίωτα στο πέρασμα
των ετών αιγαιοπελαγίτικα τοπία, πολύτιμο διεθνώς και ως τέτοιο
πρέπει να διαφυλαχθεί.
1. Παραλία Λιγγίνου – Διακοπή Εργασιών: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) μετά από
συνεχείς και επίμονες προσπάθειες προς όλες τις αρμόδιες αρχές,
εξασφάλισε τη διακοπή εργασιών στην παραλία του Λιγγίνου
στην Πάτμο, στηριζόμενη στις σχετικές θεσμικές προβλέψεις που
διέπουν τα θέματα δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού είναι για
πολλά χρόνια άμεσα συνδεδεμένη με την Πάτμο όπου έχει
πραγματοποιήσει πλήθος δράσεων έχοντας ως αποκλειστικό
στόχο την προστασία των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του νησιού
σε συνέργεια με τις τοπικές αρχές, όπως π.χ. το επιτυχημένο
πρόγραμμα «Μονοπάτια Πολιτισμού» που πρωτοεφαρμόσθηκε
στην Πάτμο και σήμερα επεκτείνεται σε πολλά μέρη της χώρας.
Ήδη έχει πραγματοποιήσει προσπάθειες θεσμικές κατοχύρωσης
του μοναδικού περιβάλλοντος και πολιτισμού της Πάτμου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου εδώ και πλέον
του ενός έτους εκκρεμεί η έκδοση σχετικής απόφασης, και πιο πρόσφατα, μετά την ξαφνική έναρξη εργασιών
στην παραλία Λιγγίνου μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, απευθύνθηκε στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά
για αντίστοιχη υπόθεση. Η διακοπή των εργασιών στην παραλία Λιγγίνου παραμένει εν ισχύ για εξήντα
μέρες. Η εξασφάλιση της ήταν μια μεγάλη περιπέτεια που περιελάμβανε δυσκολίες όπως η απαγόρευση του
απόπλου των πλοίων για κάποιες μέρες και τεχνικά προβλήματα σε μηχανήματα των αρμόδιων αρχών.
2. Παραλία Λιβάδι Γερανού – Ανατροπή της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την ενοικίαση ομπρελών:
Μετά από συνεχή αγώνα πολιτών, το Δημοτικό Συμβούλιο ανέτρεψε την απόφασή του για τον εξοπλισμό της
παραλίας Λιβάδι Γερανού με ξαπλώστρες και ομπρέλες! Έτσι διασώζεται ένα από τα ωραιότερα τοπία της
Πάτμου που απολαμβάνουν κάτοικοι και επισκέπτες. Συγχαρητήρια στους δημοτικούς συμβούλους που
υπερψήφισαν την ανατροπή της πρώτης απόφασης!
Οφείλουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη στους θαρραλέους Πάτμιους πολίτες που ενεργοποιήθηκαν και ενημέρωναν τις αρχές
και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τις εξελίξεις στην Πάτμο, αλλά και στους φίλους της Πάτμου απ’ όλα τα μήκη και πλάτη
της γης για τη συγκινητική κινητοποίησή τους!
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού μέσω του προγράμματος της S0S προσπαθεί να ανταποκρίνεται
στα εκατοντάδες αιτήματα για βοήθεια που λαμβάνει από πολίτες και τοπικές κοινωνίες από όλη την χώρα, στοχεύοντας
στην προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
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