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 Δε θα γίνει πλωτό ξενοδοχείο το «Μυτιλήνη»

Σύμφωνα με κύκλους της ΝΕΛ
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Διαψεύδει η διοίκηση της ΝΕΛ τα σενάρια που θέλουν το πλοίο «Μυτιλήνη» να αξιοποιείται ως πλωτός χώρος φιλοξενίας
των προσφύγων που φθάνουν στη Σάμο. Κύκλοι της εταιρείας δηλώνουν ότι δεν έχει γίνει καμία συμφωνία μεταξύ αυτής
και της κυβέρνησης.

Διαψεύδει η διοίκηση της ΝΕΛ τα σενάρια που θέλουν το πλοίο «Μυτιλήνη» να αξιοποιείται ως πλωτός χώρος φιλοξενίας
των προσφύγων που φθάνουν στη Σάμο. Κύκλοι της εταιρείας δηλώνουν ότι δεν έχει γίνει καμία συμφωνία μεταξύ αυτής
και της κυβέρνησης.

Τις προηγούμενες ημέρες είδαν το φως της δημοσιότητας αρκετά δημοσιεύματα στον αθηναϊκό Τύπο, τα οποία είχαν ως
βάση ένα ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της εφημερίδας «Σαμιακή Γνώμη».  
Η πλευρά της ΝΕΛ θεωρεί ότι σκόπιμα διοχετεύονται τέτοιες πληροφορίες σε πανελλαδικά και περιφερειακά μέσα
ενημέρωσης, για μετατροπή πλοίων της σε πλωτά ξενοδοχεία για τους πρόσφυγες, διότι αυτήν την περίοδο βρίσκεται σε
εξέλιξη προσπάθεια της εταιρείας να δρομολογήσει τα πλοία της στο εξωτερικό.

Η αλήθεια είναι πως για τη ΝΕΛ θα ήταν μια εξαιρετικά κερδοφόρα δραστηριότητα να ναυλώσει τα πλοία της στο δημόσιο
για τη φιλοξενία των προσφύγων. Μόνο που, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση ο
ξενοδοχειακός εξοπλισμός των πλοίων.

Ωστόσο, η πολύμηνη αδρανοποίηση των πλοίων έχει υποβαθμίσει τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό με αποτέλεσμα να μην
κρίνονται άμεσα αξιοποιήσιμα τα πλοία της εταιρείας, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές.

Από την άλλη, η ενδεχόμενη ναύλωση των πλοίων της ΝΕΛ στο Δημόσιο, δεν θα οδηγούσε σε άμεση καταβολή των ναύλων
στην εταιρεία. Είναι βέβαιο ότι το δημόσιο θα προσπαθούσε να συμψηφίσει τους ναύλους με τις οφειλές της ΝΕΛ προς
αυτό, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους εργαζόμενους.

Στη διεκδίκηση των μισθωμάτων ενδεχόμενα να έμπαιναν κι άλλοι πιστωτές. Γι’ αυτό, κατά την εκτίμησή μας, η εταιρεία
επιδιώκει να δρομολογήσει τα πλοία της σε γραμμές του εξωτερικού.
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