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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 «Αντίθετοι σε οποιαδήποτε νέα δομή…»

Ο Γαληνός στη συνάντησή του με εκπροσώπους επαγγελματιών του τουρισμού από το Μόλυβο, με
αφορμή το… e-mail «Ξυλούρη»

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 18|10|2016 13:41

Επαγγελματίες του τουρισμού από το Μόλυβο, πραγματοποίησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, συνάντηση με το δήμαρχο
Λέσβου, Σπύρο Γαληνό, με αφορμή την κυκλοφορία της φήμης περί της δυνατότητας συνεργασίας ξενοδόχων με την
Ύπατη Αρμοστεία για τη φιλοξενία προσφύγων στο νησί.

Επαγγελματίες του τουρισμού από το Μόλυβο, πραγματοποίησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, συνάντηση με το δήμαρχο
Λέσβου, Σπύρο Γαληνό, με αφορμή την κυκλοφορία της φήμης περί της δυνατότητας συνεργασίας ξενοδόχων με την
Ύπατη Αρμοστεία για τη φιλοξενία προσφύγων στο νησί.

Στη συνάντηση συμμετείχαν και ο αντιδήμαρχος Μήθυμνας, Κώστας Αστυρακάκης, καθώς και ο αντιδήμαρχος
Οικονομικών, Κώστας Κατσαρός, με την πλευρά του δημάρχου να εκφράζει κατηγορηματικά την αντίθεσή της για τη
δημιουργία οποιασδήποτε νέας δομής ακόμη και «παρένθετης», επαναλαμβάνοντας τη θέση που είναι στην κατεύθυνση
της αποσυμφόρησης και… μόνο.

Κάπως έτσι, μετά το βουλευτή Λέσβου της ΝΔ, Χαράλαμπο Αθανασίου, ο οποίος φρόντισε την περασμένη Πέμπτη με
σχετική τοποθέτησή του, να πάρει αποστάσεις από τη φημολογία που αναπτύχθηκε από το περίφημο e-mail του
ταξιδιωτικού πρακτορείου «Ξυλούρη» και να θέσει προ των ευθυνών της την κυβέρνηση, στη βάση του κειμένου των
«επτά σημείων» που συνυπέγραψαν μαζί της οι φορείς της Λέσβου και ο δήμαρχος Λέσβου, ο κ. Γαληνός βρήκε την
ευκαιρία να διευκρινίσει για τυχόν παρανοήσεις.

Εξάλλου οι εκπρόσωποι του τουρισμού στο Μόλυβο, του εξέφρασαν τις έντονες ανησυχίες τους για την ενδεχόμενη
συνεργασία ξενοδόχων, ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων δωματίων και επιχειρηματιών με σκοπό την ενοικίαση χώρων σε
ΜΚΟ, για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο.

Στη συνάντησή του λοιπόν με τον tour operator Φώτη Μιχαλάκη, τους πρώην δημάρχους και ξενοδόχους Δημήτρη Βατή
και Στέλιο Καραντώνη, καθώς και τον επίσης ξενοδόχο και εκπρόσωπο του συλλόγου «Λεσβιακή Ενότητα και Δράση» (σ.σ.
που αποκάλυψε το e-mail του ταξιδιωτικού πρακτορείου προς τους ξενοδόχους), Στρατή Βέρρου, ο δήμαρχος
τοποθετήθηκε ξανά, υπέρ της αποσυμφόρησης του νησιού και μόνο.

 

«Αποσυμφόρηση και μόνο»

«Οποιαδήποτε μικρή ανεξάρτητη δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο πέραν των δύο επίσημων κέντρων της Μόριας και του
Καρά Τεπέ, μας βρίσκει κάθετα και κατηγορηματικά αντίθετους. Δηλώνουμε ξεκάθαρα σε κάθε Μη Κυβερνητική Οργάνωση,
ξενοδόχο, ιδιοκτήτη ενοικιαζόμενων δωματίων, επιχειρηματία ή οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο, ότι δεν θα
επιτρέψουμε τέτοιου είδους μονομερείς ενέργειες, που θα διαταράξουν την κοινωνική συνοχή του νησιού μας.

Πάγια θέση μας είναι η αντίθεση στη δημιουργία οποιασδήποτε νέας δομής φιλοξενίας και η όσο το δυνατόν ταχύτερη
αποσυμφόρηση της Λέσβου. Θέση, η οποία προτάθηκε και συναποφασίστηκε από όλους τους φορείς κατά το πρόσφατο
διευρυμένο Δημοτικό Συμβούλιο», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γαληνός στους εκπροσώπους του Μολύβου.

Με τη συνάντηση, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από το γραφείο του δημάρχου, να ολοκληρώνεται
«αφού όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους και την διάθεση για συνεργασία σε όλα τα θέματα που
αφορούν το τουριστικό προϊόν της Λέσβου».

Συγκεκριμένα δε, επεσήμαναν ότι, ιδιαίτερα σήμερα που τα μηνύματα για την επόμενη τουριστική σεζόν είναι ιδιαίτερα
ενθαρρυντικά και θετικά, η αποφασιστική στήριξη του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής στην κατεύθυνση αυτή, είναι
πολύ σημαντική. Κλείνοντας τη συνάντηση, ο κ. Γαληνός τόνισε ότι «δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας οδηγήσει πίσω
και να βάλει ταφόπλακα στο τουριστικό προϊόν του νησιού μας».

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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55.447 Τούρκοι τουρίστες στο βόρειο Αιγαίο - EmprosNet.gr
1 comment • 6 μέρες πριν•

Βογιατζής Βασίλης — επειδή δυστυχώς κάποια πράγματα φαίνονται μεγάλα
αλλά δεν είναι, θα επισημάνω τούτο..7236 αφίξεις με μια …

«Όταν βγούμε από την επιτροπεία, θα το επανεξετάσουμε...» -
EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …

Δημιουργώντας γέφυρες - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Ευχαριστώ θερμά την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΜΠΡΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο - …
1 comment • 16 μέρες πριν•

jim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
καταστροφολογία.
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