
18/7/2017 Επιστολή Δημάρχου Λέσβου: δεν υφίσταται κανένας λόγος να ακυρώσετε τις προγραμματισμένες επισκέψεις σας | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/epistoli-dimarhoy-lesvoy-den-yfistatai-kanenas-logos-na-akyrosete 1/3

Τρί, 18/07/2017 - 11:03Επιστολή για τη συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη: Να επιστραφούν τα χρήματα Το τριήμερο πανηγύρι στου Προφήτη Ηλία στην Αγιάσο Εγκατάσταση υψηλών ταχυτήτων INTERNET στους Τουριστικούς 

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

Τρίτη, 23/06/2015 | Πολιτική

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, έστειλε στους εκπροσώπους των εταιρειών κρουαζιέρας που έχουν προγραμματίσει προσεγγίσεις στο λιμάνι
της Μυτιλήνης, την παρακάτω επιστολή, σχετικά με την πρόσφατη ματαίωση προγραμματισμένης επίσκεψης κρουαζιερόπλοιου. Στην εν λόγω
επιστολή, διαβεβαιώνει, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ακύρωσης προγραμματισμένων επισκέψεων τους στη Λέσβο .

Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:

«Με αυτή την επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με το παρούσα κατάσταση όσο
αναφορά το ζήτημα της μετανάστευσης και τις επιπτώσεις του στον τουρισμό.

Είναι γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό πρόβλημα που έχει να κάνει με την είσοδο
παράτυπων μεταναστών και προσφύγων στο νησί της Λέσβου. Παρόλα αυτά, με ιδιαίτερη έκπληξη
πληροφορηθήκαμε την ακύρωση της προσέγγισης του πλοίου “Azamara Journey”  της εταιρείας
Azamara Cruises στις 21 Ιουνίου 2015. 

Πρέπει να σας ενημερώσω ότι παρ’ όλες τις προσπάθειές μας, υπήρξαν δυο μικρής έκτασης
μεμονωμένα γεγονότα τα οποία αποκλιμακώθηκαν άμεσα. Επίσης, έχει δημιουργηθεί μια λανθασμένη
εντύπωση από τα ΜΜΕ και συγκεκριμένους δημοσιογράφους, οι οποίοι δημοσιεύουν άρθρα και
φωτογραφίες που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αντικατοπτρίζουν την συνολική εικόνα αλλά
συγκεκριμένα γεγονότα. Αυτή η λάθος εντύπωση του πανικού, της ανασφάλειας και της
έλλειψης τάξης μπορεί να εξυπηρετεί τις πωλήσεις των εφημερίδων και των blog, όμως

έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν αρνητικά τον τουρισμό του νησιού μας.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω πως αυτή τη στιγμή έχει αποκατασταθεί η τάξη και είμαστε έτοιμοι να καλωσορίσουμε τους πελάτες σας και τους επισκέπτες
μας οποιαδήποτε στιγμή, Πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε μικρής έκτασης γεγονότα να επηρεάζουν την κρίση σας και να στερούν από τους πελάτες σας την
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εμπειρία της επίσκεψης ενός από τα ωραιότερα νησιά του Αιγαίου. Η αντιμετώπιση αυτής της κρίσης, δεν μας στερεί αυτή την ομορφιά αλλά αντίθετα
μας κάνει περισσότερο ανθρώπινους, και για αυτή μας την τεράστια προσπάθεια, θεωρώ πως αξίζουμε την ηθική σας υποστήριξη. Στήριξη η οποία
εκφράζεται έμπρακτα με το να μην ακυρώνετε την προσέγγιση των πλοίων σας στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

Θέλω για άλλη μια φορά να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υφίσταται κανένας λόγος να ακυρώσετε τις προγραμματισμένες επισκέψεις σας στη Λέσβο. Αν
έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή αμφιβολία που μπορεί να σας κάνει να έχετε δεύτερες σκέψεις, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας
οποιαδήποτε στιγμή. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και επικοινωνία».
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Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-
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Ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπέβαλε ο βουλευτής Στ. Τάσσος.

Η Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρει: «Οι μεγάλες υλικές ζημιές και ο θάνατος μιας 43χρονης γυναίκας που
προκάλεσε ο σεισμός στη Λέσβο, αναδεικνύουν τις...
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Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
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Ο χώρος της Υγείας δεν εξαιρείται από τη μνημονιακή επέλαση. Η υποβάθμιση του Δημόσιου συστήματος
υγείας συνεχίζεται. Η υποστελέχωση και η υποχρηματόδηση έχουν οδηγήσει πολλές δομές σε
συρρίκνωση.  Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με την πρόταση για τους νέους Οργανισμούς...
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diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis)

14/07/17 - 19:16
Η δημοτική αρχή και το "διαζύγιο" με τη δημοκρατική ευαισθησία στις εξωτερικές της επαφές. Με
αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ (/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-

dimokratiki-eyaisthisia-stis)

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκέπτεται το νησί μας.

Η επίσκεψη ήταν κρυφό μυστικό αλλα καλα προετοιμασμένο απο τις αρχές του τόπου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη. 
Να θυμίσω οτι η κυβέρνηση του ευθύνεται για τον πόλεμο στη Συρία και τον τροπο διαχείρισης του
προσφυγικού (IRC...
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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