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Στις κινητοποιήσεις των κατοίκων της Μόριας την ερχόμενη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου θα συμμετάσχει η Ένωση Ξενοδόχων
Λέσβου, διαμαρτυρόμενη «για τα προβλήματα που προέκυψαν και συνεχώς χειροτερεύουν απ’ το μεταναστευτικό» και με
αίτημα «την άμεση αποσυμφόρηση των χοτ σποτς, τόσο με επιμερισμό στη χερσαία Ελλάδα και στις άλλες χώρες-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και με επαναπροωθήσεις στις χώρες πρώτης εισόδου ή προέλευσης». 
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Λέσβου, διαμαρτυρόμενη «για τα προβλήματα που προέκυψαν και συνεχώς χειροτερεύουν απ’ το μεταναστευτικό» και με
αίτημα «την άμεση αποσυμφόρηση των χοτ σποτς, τόσο με επιμερισμό στη χερσαία Ελλάδα και στις άλλες χώρες-μέλη της
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Αλλά και το Επιμελητήριο εξέδωσε ανακοίνωση συμμετοχής χτες το μεσημέρι.

Η Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου ζητά «τη σταδιακή αποπροσφυγοποίηση του νησιού, με κλείσιμο των λειτουργούντων χοτ
σποτ, αφού εθνικά και ευρωπαϊκά σύνορα, τουρισμός και χοτ σποτ δεν είναι έννοιες και δραστηριότητες συμβατές ούτε
λειτουργικές». Επίσης, ζητούν «αποζημίωση φυσικών προσώπων (π.χ. εργαζομένων, ξενοδοχοϋπαλλήλων κ.ά., που έχασαν
τη δουλειά και το εισόδημά τους) και Νομικών Προσώπων (π.χ. ξενοδοχειακών και άλλων επιχειρήσεων, που
αποδεδειγμένα επλήγησαν οικονομικά κι όχι μόνο, επαπειλούμενες με συρρίκνωση των εργασιών τους, λουκέτο ή και
αφελληνισμό τους), υπονομεύοντας τις επόμενες τουριστικές περιόδους».

 

«Τελειωτικό χτύπημα»

Μετά τις πληροφορίες που διέρρευσαν στον τοπικό Τύπο και την έντονη φημολογία περί δημιουργίας νέου κέντρου
φιλοξενίας μεταναστών, το Επιμελητήριο Λέσβου δηλώνει την πλήρη και κάθετη αντίθεσή του στη δημιουργία τέτοιων
επιπλέον δομών και ζητά την άμεση αποσυμφόρηση του νησιού: «Οποιαδήποτε άλλη νέα δομή θα δώσει τελειωτικό
χτύπημα τόσο στην τοπική κοινωνία, και οικονομία όσο και στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα του τουρισμού».

 

Και κατάληψη

Το Τοπικό Συμβούλιο Μόριας αποφάσισε επιπρόσθετα για τη Δευτέρα να πραγματοποιηθεί συμβολική κατάληψη στο
Δημοτικό σχολείο και το Γυμνάσιο της Μόριας, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί πορεία στο κέντρο της Μυτιλήνης και
παράσταση διαμαρτυρίας στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και
το Δήμο Λέσβου.
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