
18/7/2017 Παρέμβαση από την Ένωση Ξενοδόχων για τους πρόσφυγες: είναι αδιανόητο η Λέσβος να σηκώνει όλο το βάρος χωρίς βοήθεια | lesvosne…

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/anakoinoseis-foreon/paremvasi-apo-tin-enosi-xenodohon-gia-toys-prosfyges 1/4

Τρί, 18/07/2017 - 10:59Επιστολή 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, 16/06/2015 | Ανακοινώσεις Φορέων

Προς: · Υπουργό Κα Τάσια Χριστοδουλοπούλου · Υπουργό Κο Γιάννη Πανούση · Υπουργό Κο Γiώργο Σταθάκη · Υπουργό Κα ΄Ελενα Κουντουρά 

Θέμα: ΜΕΤΑναστευτικό- ΠΡΟσφυγικό (ΜΕΤΑ.ΠΡΟ.) 

                
ΛΕΣΒΟΣ News Πολιτική

(/articles/news-
Κοινωνία

(/articles/news-
Οικονομία

(/articles/news-
Αθλητικά

(/articles/news-
Πολιτισμός

(/articles/news-
Αστυνομικό Ρεπορτάζ

(/articles/news-
Εκπαίδευση
(/articles/news-

Εργασία
(/articles/news-Αγροτικά - Αλιεία

(/articles/news-
Περιβάλλον
(/articles/news-

Τουρισμός
(/articles/news-

Υγεία
(/articles/new

Ναυτιλιακά - Μεταφορές
(/articles/news-categories/naytiliaka-

Βιβλίο (/articles/news-

categories/lesviako-vivlio)

Μουσείο Σίγρι - Γεωπάρκο
(/articles/news-categories/moyseio-

Παρέμβαση από την Ένωση Ξενοδόχων για τους πρόσφυγες: είναι αδιανόητο η Λέσβος να σηκώνει όλο το βάρος
χωρίς βοήθεια

http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/epistoli-gia-ti-synaylia-tis-eleonoras-zoyganeli-sti-mytilini-na
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/triimero-panigyri-stoy-profiti-ilia-stin-agiaso
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos/egkatastasi-ypsilon-tahytiton-internet-stoys-toyristikoys
http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CaaEKgb9tWfmEO9Obbq_Vl-ADi8WQtEWwsKLcvQNkEAEg9vz8HmCtgoCAoAzIAQKpAkY5l1sW2oM-qAMByAPJBKoE9wFP0LgIC8AWjxuJwgQD_XvTy7yE2JmqMH7LA-tfsAlCyTwfcOcYHa6jBkEqGxeB3sqXmwUSSXJttOal06EoTYklH0JE1_B-8FDNWEkxGbrPE48goGTB-72CRMcGiWNv9KTrBJD37x93Is6UWBThKuat1QDcnNpcRk_l6uDIQ8ZEhbCAXXfXhX2jQ_PAc8jWhhf6tC8u00uwl_oW9y10NyDIUoCUIyRQ6tQebnb9CPYC42lzJDldJcexEa7Z11XTNSPxncGiyppCmIPs_SDhCyYnjIRuMTqOki6T8qJSrmZ8lgsgOUX5vlEkml2Sclvl6YAdHUgfm1zooAYCgAfmyeQ0qAemvhvYBwHSCAUIgAEQAbEJeyew0HaFJCrYEwI&num=1&sig=AOD64_3H58lDjLunqqNByILWSpiNPwL3iw&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://tracker.marinsm.com/rd%3Fcid%3D6484iki26001%26mkwid%3Dc%26pcrid%3D148218215752%26pkw%3D%26pmt%3D%26pdv%3Dc%26lp%3Dhttp://www.ctrip.com/adredirect.asp%253Fsrc%253Dggflrmk609%2526keyword%253Dairline_ZHY_HAK
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/oikonomia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/athlitika
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ekpaideysi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ergasia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/agrotika-alieia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/perivallon
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/naytiliaka-metafores
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/lesviako-vivlio
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/moyseio-sigri


18/7/2017 Παρέμβαση από την Ένωση Ξενοδόχων για τους πρόσφυγες: είναι αδιανόητο η Λέσβος να σηκώνει όλο το βάρος χωρίς βοήθεια | lesvosne…

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/anakoinoseis-foreon/paremvasi-apo-tin-enosi-xenodohon-gia-toys-prosfyges 2/4

Κύριοι Υπουργοί, 
1.Λίγες μέρες πριν και μετά την εδώ επίσκεψη σας, πρωτοστατούντων (κυρίως) του Δήμου  και των Αρχών/Υπηρεσιών/ Εθελοντών του νησιού μας, ο
εσωτερικός χώρος του Λιμανιού Μυτιλήνης εκκενώθηκε μόνο απ΄ τους εντός αυτού (κι όχι και τους εκτός)  εγκατασταθέντες μετανάστες / πρόσφυγες
παραμένοντας ελεύθερος μέχρι σήμερα, «δείχνοντας» προς στιγμήν να εκτονώνεται η κατάσταση, πλην όμως τις τελευταίες μέρες/ ώρες με τις
συνεχιζόμενες εισροές εξ Ανατολών, ιδιαίτερα στην Ανατολική και Βόρεια Λέσβο (από Χαραμίδα, Αεροδρόμιο, Μυτιλήνη, Θερμή, Μανταμάδο μέχρι
Μόλυβο (Πέτρα) «δείχνει» να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο, αφού οι αριθμοί των ημερησίων αφίξεων τους ξεπερνούν κατά πολύ τη φέρουσα ικανότητα
της Λέσβου, μ΄ ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον Ευαίσθητο Νησιωτικό Ακριτικό (ΕΥ.ΝΗ.Α) προορισμό μας, αδυνατώντας ακόμα και οι ευαίσθητοι/
φιλόξενοι κάτοικοι του, με τις Εθελοντικές τους Οργανώσεις να ανταποκριθούν και συμπαρασταθούν στο βαθμό που θα ήθελαν , για να αμβλύνουν τον
πόνο των κατατρεγμένων συνανθρώπων τους, θυμάτων της «βαρβαρότητας» του σύγχρονου κόσμου και του τρόπου που αντιλαμβάνεται και βιώνει
τις πανανθρώπινες αξίες, επικαιροποιώντας τη ρήση του Αϊνστάιν: «Ζούμε στον κόσμο των τέλειων, (σήμερα υπερτέλειων) μέσων, των συγκεχυμένων
σκοπών και των κραυγαλέων ανισοτήτων/αδικιών.

2.1.Είναι αδιανόητο, εξωπραγματικό και θα τολμούσαμε να πούμε κοινωνικά ανάλγητο, κόντρα στις
κοινωνικές δομές του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος, η Λέσβος των λίγων δεκάδων χιλιάδων
κατοίκων – νησί χώρας Μέλους της Ε. Ε, που εδώ και μια 5ετία πλήττεται  από βαθιά ύφεση, σ’ ένα
ιδιαίτερα ρευστό κι ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον – να συνεχίσει να σηκώνει, δίχως έξωθεν
βοήθεια αλλά και με σοβαρές συνέπειες για την ύπαρξή της, το βάρος των καθημερινών
εκατοντάδων αφίξεων  δυστυχισμένων Προσφύγων / Μεταναστών, για λογαριασμό των (απαθών;)
εκατοντάδων εκατομμυρίων, (ευημερούντων) στη πλειοψηφία τους, Ευρωπαίων Πολιτών,
αδιαφορώντας (;) για τις θεμελιώδεις Πανανθρώπινες Αξίες και τις Ευρωπαϊκές Αρχές της Ισότητας,
Αλληλεγγύης και Σεβασμού/ Προστασίας της Ανθρώπινης Ζωής/ Αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων
της,  στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου της Κοινωνικής Συνοχής και της δικαιακής
(Ελληνικής και Κοινοτικής) Αρχής της Αναλογικότητας! 

2.2.Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Χώρας μας, με υπερδιπλάσιο του πληθυσμού της αριθμό
αφίξεων τουριστών, κατέστη συγκριτικό μειονέκτημα αφού όλες οι όμορες κι ανταγωνίστριές μας Χώρες, τις εποφθαλμιούν! 

Κύριοι Υπουργοί, 

3.Αδυνατούμε πλήρως να αντιμετωπίσουμε τη σημερινή επιτεινόμενη   / επιδεινούμενη ( θα λέγαμε κι έκρυθμη) κατάσταση, όπως τη βιώνουμε -
ενδεικτικό της οποίας , μεταξύ άλλων, είναι και το περιεχόμενο του Γ) σχετικού (που επισυνάπτεται) - και όπως διαπιστώσατε στην εδώ πρόσφατη
επίσκεψη σας, διαβεβαιώνοντας μας για την κατεπείγουσα εφαρμογή μέτρων υποστήριξης, από μέρους της Πολιτείας , αναστροφής των δυσάρεστων
εξελίξεων και αποτροπής των επαπειλούμενων κινδύνων/ συνεπειών τους και 

                                                           ΖΗΤΟΥΜΕ 

 4.1  Την άμεση, έμπρακτη παρέμβαση της Ελληνικής Πολιτείας- Μέλους της ΕΕ, της οποίας ΕΕ (και των συνόρων της)  είναι το (πλανητικών
διαστάσεων) πρόβλημα, με την ουσιαστική συμμετοχή / υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων ή και Διεθνών Οργανισμών,  να
μεριμνήσετε από κοινού  (βάσει των  διαβεβαιώσεών σας  και των προτάσεων του Δήμου Λέσβου), τόσο (και κυρίως) για την πλήρη ΑΝΑΣΧΕΣΗ,
ΑΠΟΤΡΟΠΗ και ΕΛΕΓΧΟ της λαθραίας διακίνησης μεταναστών στη Μεσόγειο, πλήττοντας καίρια τη λειτουργία των δικτύων της, που αργά αλλά
σταθερά αποδομούν το Κοινωνικοοικονομικό ιστό Χωρών- Μελών της ΕΕ, πυροδοτώντας τη διχόνοια κι άλλα……. «κακά»  στις Τοπικές Κοινωνίες,
όσο και τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ των εισροών τους. 

 4.2  Αυτονόητη για τα προαναφερθέντα, η ενεργοποίηση του «Συστήματος της μετεγκατάστασης τους», σε συνδυασμό με την ναυτική επιχείρηση
EUNAVFOR Med, στα πλαίσια εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τη μετανάστευση, με άμεση υλοποίηση του σχεδίου «δράσης των 10
σημείων» (του Επιτρόπυ κου Δ. Αβραμόπουλου), όπως υιοθετήθηκαν στο έκτακτο Συμβούλιο των ΥΠ.ΕΞ. κι Εσωτρερικών Υποθέσεων στο
Λουξεμβούργο, που ενσωματώνει πλήρως τη κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, αξιοποιώντας συγχρόνως διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους
(όπως π.χ. του Ευρωπαϊκού Διαρθρωτικού Επενδυτικού Ταμείου κ.ά.), μέσα από ευέλικτες / express γραφειοκρατικές κι εκταμιευτικές διαδικασίες 
(κατάρτισης, υποβολής σχεδίων κλπ),  για την ενίσχυση της επιτήρησης των Ευρωπαϊκών Συνόρων και οριστικής εξάρθρωσης των δικτύων
διακίνησης στις τρίτες χώρες, απαιτώντας συγχρόνως απ΄ αυτές να σεβασθούν τα σύνορα της ΕΕ και συνακόλουθα την Εθνική Κυριαρχία των Χωρών
Μελών της, πάντα σύμφωνα με το Διεθνές κι Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Συνθήκες, για όσο τουλάχιστον θέλουμε να….  υπάρχει και να λειτουργεί η
Ευρωπαϊκή ‘Ενωση των Περιφερειών (και των Πολιτών της)! 

  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΛΕΣΒΟΥ                                                      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 

 ΠΕΡ. Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ          ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΚΕΣ 

  Μέλος του ΔΣ του ΞΕΕ 

 Υ.Γ.:  Θα ήταν προς τη θετική κατεύθυνση αν από  ‘δω και πέρα, τόσο η Ε.Ε., όσο και οι Χώρες –Μέλη της, μεριμνήσουν να εξασφαλίσουν έτοιμες
προς εφαρμογή Ολοκληρωμένες Πολιτικές, όπως π.χ. για τη Μετανάστευση, Απασχόληση κλπ, που να προηγούνται των γεγονότων και ει δυνατόν και
των όποιων γεωπολιτικών κρίσεων κι όχι να τις ακολουθούν ! 
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Παναγιώτης Καραγελάνης
ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ να μιλα καποιος που ειναι "εξω απο τον Χορο" και ΔΕΝ ζει εδω Και στο φιναλε "Οποιος τους γουσταρει στελνει την
διεθυνση του και τους στελνουμε σπιτι του ,,,,ετσι ΑΠΛΑ....
Like · Reply · Jun 16, 2015 11:19pm

Throu Mba
"για την πλήρη ΑΝΑΣΧΕΣΗ, ΑΠΟΤΡΟΠΗ και ΕΛΕΓΧΟ της λαθραίας διακίνησης μεταναστών στη Μεσόγειο" αυτός θα έπρεπε να είναι ο
τίτλος του κειμένου και η υπογραφή "χρυσαυγίτες ξενοδόχοι σε σύγχυση"
Like · Reply · Jun 16, 2015 11:58am

Ignatios Simos · Mytilene, Lesvos, Greece
Ποιος είναι σε....σύγχυση και ποιος κοιτάει ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΑ και ΚΟΝΤΟΦΘΑΛΜΑ είναι προφανές!

Like · Reply · 2 · Jun 16, 2015 4:44pm
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17/07/17 - 12:52
Συμπαράσταση της "Συνύπαρξης" στον καθηγητή της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Dokuz Eylul
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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-
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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...
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