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       ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

       Σχετικά  με  τις  αναφορές  σε  συγκεκριμένο  ραδιοφωνικό  σταθμό,  του  Αντιδημάρχου 
Έργων  του  Δήμου  Λήμνου  κ.  Δημάρη,  για  την  ευθύνη  της  Περιφέρειας  και  του  
Περιφερειάρχη  στην   καθυστέρηση   και   την   μη   χρηματοδότηση   των   εργασιών 
αποκατάστασης  του  Ρωμέικου  Γυαλού,    κάνουμε  γνωστό  ότι: 
1ο Την  επίσημη  γνώμη  του  Δήμου  Λήμνου  την   εκφράζει   ο   Δήμαρχος   και   η  
τοποθέτησή  του  στο  τελευταίο  Δημοτικό  Συμβούλιο,   σε  ότι  έχει  σχέση,  με  τον 
Ρωμέικο  Γυαλό,  την  Περιφέρεια  και  τον  Περιφερειάρχη,  αναφέρεται  στα  πραγματικά 
γεγονότα.
2ο Από  την  Περιφέρεια  Β.  Αιγαίου  ζητήθηκε  να  κηρυχτεί  η  περιοχή  του  Ρωμέικου 
Γυαλού  σε  κατάσταση  έκτακτης  ανάγκης  και  παρόλο  που  στο  νησί  της  Λήμνου,  δεν  
επικρατούσαν  ακραία  καιρικά  φαινόμενα  την  ημέρα  της  καταστροφής,  αυτό   έγινε.
3ο Η  επίσκεψη  του  κ.  Περιφερειάρχη  στην  πληγείσα  περιοχή,  είχε  ως  σκοπό την 
διαπίστωση  της  βλάβης  και  την  κατάθεση -  σε  συνάντηση  που  ακολούθησε  στο 
Δημαρχείο,  παρουσία  του  Δημάρχου  και  του  Αντιδημάρχου -  των  προσωπικών  του  
εκτιμήσεων  και  συμβουλών,  ως  ειδικού  Λιμενολόγου  για  την  αποκατάσταση  και  την  
μελλοντική  αντιμετώπιση  παρόμοιων  καταστροφών  στην  περιοχή.
4ο  Στην  συγκεκριμένη  συνάντηση  δεν  συζητήθηκε  και  δεν  ζητήθηκε  από  τον  Δήμο  
χρηματοδότηση  ούτε  ο  Περιφερειάρχης  έταξε  χρηματοδότηση.
5ο  Η  εμμονή  σε  τέτοιες  δηλώσεις  όπως  αυτές  του  κ.  Δημάρη,  υπονομεύουν  την  καλή  
συνεργασία  που  υπάρχει  αυτή  την  στιγμή  μεταξύ  Περιφέρειας  Β.  Αιγαίου  και  Δήμου 
Λήμνου.
     Τέλος  είμαστε  μαζί  και  δίπλα  στον  Δήμο  Λήμνου  για  να  επιδιώξουμε  την  
χρηματοδότηση  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  για  την  αποκατάσταση,  όπως  έχουν 
πράξει  και  άλλοι  Δήμοι  του  Βορείου  Αιγαίου  για  παρόμοιες  περιπτώσεις.   
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