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 Διαμαρτυρία για τη... διαμαρτυρία

Ανακοίνωση εξέδωσαν πριν από λίγο το Επιμελητήριο Λέσβου, μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο, την
Ένωση Τουριστικών Ταξιδιωτικών και Ναυτικών Πρακτόρων αλλά και την Ένωση Ξενοδόχων για την
χθεσινή διαμαρτυρία των μεταναστών στο Λιμάνι της πόλης

 (/article/author/558-emprosnetgr) emprosnet.gr (/article/author/558-emprosnetgr)
 - 27|04|2017 15:13

Τελευταία τροποποίηση - 27|04|2017 15:17

Ανακοίνωση με αφορμή την κινητοποίηση των μεταναστών, με διαμαρτυρία έξω από το λιμάνι της Μυτιλήνης που
κόστισε... δέκα λεπτά καθυστέρηση στο πλοίο της Blue Star που επρόκειτο να αναχωρήσει χθες το απόγευμα,
εξέδωσαν πριν από λίγο το Επιμελητήριο Λέσβου, μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο, την Ένωση Τουριστικών Ταξιδιωτικών
και Ναυτικών Πρακτόρων αλλά και την Ένωση Ξενοδόχων. Οι φορείς που συνυπογράφουν την ανακοίνωση αυτή ζητούν
επαγρύπνηση από τις αρμόδιες τοπικές αρχές  για να μην πληγεί η τουριστική κίνηση του νησιού.

"Με μεγάλη λύπη και ανησυχία, γίναμε εχθές ημέρα Τετάρτη, 26-4-2017, μάρτυρες του αποκλεισμού του κεντρικού λιμένα
Μυτιλήνης, από ομάδες μεταναστών, μελών Μ.Κ.Ο. καθώς και αγνώστων προσώπων, οι οποίοι από νωρίς το απόγευμα έως
τις πρώτες βραδινές ώρες εμπόδιζαν με καθιστική διαμαρτυρία οποιοδήποτε όχημα ή πεζό, να εισέλθει εντός του χώρου
του λιμένα, και οι οποίοι απομακρύνθηκαν μόνον κατόπιν παρέμβασης των Μονάδων Αποκατάστασης Τάξης.

Αποτέλεσμα τούτου ήταν η αδυναμία του Ε/Γ Ο/Γ Blue Star 1  να αποπλεύσει εγκαίρως, η  ταλαιπωρία των ταξιδιωτών και
η για μια ακόμη φορά δημιουργία απογοητευτικών εικόνων που μόνο ζημία μπορούν να προκαλέσουν στην ήδη
πληττόμενη τουριστική κίνηση του νησιού μας, εν όψει μάλιστα της θερινής περιόδου.

Επειδή πολύ φοβούμαστε ότι ενέργειες σαν τη χθεσινή είναι μόνο η αρχή, σκοπεύουμε άμεσα να απευθυνθούμε στις
αρμόδιες αρχές του τόπου ώστε να ζητήσουμε την εντεταμένη προστασία και επαγρύπνησή τους, προς αποφυγή
παρόμοιων επεισοδίων στο μέλλον, τα οποία πρέπει επιτέλους να γίνει αντιληπτό ότι πλήττουν ανεπανόρθωτα την τοπική
πρόοδο και οικονομία, αποτελώντας εν τέλει βάναυση και άδικη τιμωρία της τοπικής κοινωνίας της Λέσβου, η οποία με
αξιοθαύμαστο τρόπο έχει σταθεί και συνεχίζει να στέκεται αρωγός στο πλευρό των προσφύγων.        

Τέλος, δηλώνουμε προς κάθε αποδέκτη, ότι εκ της θέσεώς μας ως φορέων της τουριστικής ανάπτυξης της Λέσβου, είμαστε
αποφασισμένοι να προχωρήσουμε ενωμένοι σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και προς πάσα κατεύθυνση, προκειμένου να
πατάξουμε οποιαδήποτε μεμονωμένα ή συντεταγμένα συμφέροντα υποκινούν τέτοιου είδους καταστάσεις και
υπονομεύουν το μέλλον των παιδιών μας και του τόπου μας".

 

Μυτιλήνη 27 Απριλίου 2017

 



http://www.emprosnet.gr/
https://www.facebook.com/emprosnet/
https://twitter.com/emprosnet
https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-D_ID-ILOI15QOVg
http://www.emprosnet.gr/prosfyges
http://www.emprosnet.gr/article/author/558-emprosnetgr
http://www.emprosnet.gr/article/author/558-emprosnetgr


17/7/2017 Διαμαρτυρία για τη... διαμαρτυρία - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/prosfyges/diamartyria-gia-ti-diamartyria 2/3

#Προσφυγικό (/article/tag/Προσφυγικό),  #Τουρισμός (/article/tag/Τουρισμός),  #top_story (/article/tag/top_story),

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

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

Τα Δηκτικά - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

AvatarMr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …

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

AvatarAngela Maria Arbeláez Arbeláez — Ευχαριστώ θερμά την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΜΠΡΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

Avatarjim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.

ALSO ON EMPROSNET.GR | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΝΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

0 Comments EmprosNet.gr | Ειδήσεις απο τη Λέσβο - Νέα Μυτιλήνης Login1

 Share⤤ Ταξινόμηση με βάση τα καλύτερα

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS 

Name

Start the discussion…

?

Be the first to comment.

Subscribe✉ Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σαςAdd DisqusAddd Ιδιωτικότητα🔒

 Recommend

 

Το Παρόν Συνυπογράφουν:

Επιμελητήριο Λέσβου

Εμπορικός Σύλλογος Μυτιλήνης

Ένωση Τουριστικών Ταξιδιωτικών και Ναυτικών Πρακτόρων Λέσβου

Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου

Ομοσπονδία Ενοικιαζόμενων Δωματίων Λέσβου

Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης Νομού Λέσβου

(/prosfyges/epideinonontai-
dramatika-oi-
synthikes-gia-

tous-
prosfyges)

«Επιδεινώνονται
δραματικά οι

συνθήκες για τους
πρόσφυγες»

(/prosfyges/epideinonontai-
dramatika-oi-

synthikes-gia-tous-
prosfyges)

(/prosfyges/afksimenes-
ksana-roes-

kai-mono-sti-
lesvo)

Αυξημένες ξανά ροές
και μόνο στη Λέσβο!

(/prosfyges/afksimenes-
ksana-roes-kai-mono-

sti-lesvo)

(/prosfyges/ksefyge-
i-katastasi-sti-

moria)
Ξέφυγε η κατάσταση

στη Μόρια
(/prosfyges/ksefyge-i-

katastasi-sti-moria)

(/moria/hot-
spot-morias-

pics-vid)
Hot...Spot Μόριας

[PICS-VID]
(/moria/hot-spot-
morias-pics-vid)

(/prosfyges/6-
48-ekat-evro-
gia-kara-tepe-

kai-soyda-
xiou)

6,48 εκατ. ευρώ για
Καρά Τεπέ και Σούδα -
Χίου (/prosfyges/6-48-

ekat-evro-gia-kara-
tepe-kai-soyda-xiou)

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ



http://www.emprosnet.gr/article/tag/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://www.emprosnet.gr/article/tag/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://www.emprosnet.gr/article/tag/top_story
https://disqus.com/
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fagrotes%2Fi-klimatiki-allagi-plittei-tin-elaiokalliergeia-sti-lesvo%3A7SioW9nGtmvvAyIz198iX9iAa1w&imp=7q89852ss7ouq&prev_imp=7q7suc1v89gi9&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5764424873&thread=5955990091&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5955990091
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fagrotes%2Fi-klimatiki-allagi-plittei-tin-elaiokalliergeia-sti-lesvo%3A7SioW9nGtmvvAyIz198iX9iAa1w&imp=7q89852ss7ouq&prev_imp=7q7suc1v89gi9&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5764424873&thread=5955990091&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5955990091
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fstiles%2Fb3ad03cb-afd9-450c-b972-52e8cdd6c1f9%3AWrVKhpNqBICbwX-32exM1J6AuG4&imp=7q89852ss7ouq&prev_imp=7q7suc1v89gi9&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5764424873&thread=5959808130&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5959808130
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fstiles%2Fb3ad03cb-afd9-450c-b972-52e8cdd6c1f9%3AWrVKhpNqBICbwX-32exM1J6AuG4&imp=7q89852ss7ouq&prev_imp=7q7suc1v89gi9&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5764424873&thread=5959808130&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5959808130
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpolitismos%2Fdimiourgontas-gefyres%3AeLwU9lZYHGQJk8PwOsPHNezS6FE&imp=7q89852ss7ouq&prev_imp=7q7suc1v89gi9&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5764424873&thread=5894392617&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5894392617
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpolitismos%2Fdimiourgontas-gefyres%3AeLwU9lZYHGQJk8PwOsPHNezS6FE&imp=7q89852ss7ouq&prev_imp=7q7suc1v89gi9&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5764424873&thread=5894392617&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5894392617
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fagrotes%2Fanodos-tis-paragogis-sti-limno-ptosi-sti-lesvo%3ATljbcao4u4ITB5LoiCuJeX-JlHg&imp=7q89852ss7ouq&prev_imp=7q7suc1v89gi9&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5764424873&thread=5988518688&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5988518688
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fagrotes%2Fanodos-tis-paragogis-sti-limno-ptosi-sti-lesvo%3ATljbcao4u4ITB5LoiCuJeX-JlHg&imp=7q89852ss7ouq&prev_imp=7q7suc1v89gi9&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5764424873&thread=5988518688&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5988518688
https://disqus.com/home/forums/emprosnet/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=emprosnet&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
http://www.emprosnet.gr/prosfyges/epideinonontai-dramatika-oi-synthikes-gia-tous-prosfyges
http://www.emprosnet.gr/prosfyges/epideinonontai-dramatika-oi-synthikes-gia-tous-prosfyges
http://www.emprosnet.gr/prosfyges/afksimenes-ksana-roes-kai-mono-sti-lesvo
http://www.emprosnet.gr/prosfyges/afksimenes-ksana-roes-kai-mono-sti-lesvo
http://www.emprosnet.gr/prosfyges/ksefyge-i-katastasi-sti-moria
http://www.emprosnet.gr/prosfyges/ksefyge-i-katastasi-sti-moria
http://www.emprosnet.gr/moria/hot-spot-morias-pics-vid
http://www.emprosnet.gr/moria/hot-spot-morias-pics-vid
http://www.emprosnet.gr/prosfyges/6-48-ekat-evro-gia-kara-tepe-kai-soyda-xiou
http://www.emprosnet.gr/prosfyges/6-48-ekat-evro-gia-kara-tepe-kai-soyda-xiou


17/7/2017 Διαμαρτυρία για τη... διαμαρτυρία - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/prosfyges/diamartyria-gia-ti-diamartyria 3/3

 (/component/banners/click/40)

« (/index.php?
option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1391)

Δευ Τρί Τετ

     

3 (/article/date/2017/7/3)
4

(/article/date/2017/7/4)
5

(/article/date/2017/7/5)

10 (/article/date/2017/7/10)
11

(/article/date/2017/7/11)
12

(/article/date/2017/7/12)

17 (/article/date/2017/7/17) 18 19

24 25 26

31    

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 13:23

«Μπαμπά… μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή» (/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-
paraskevi)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 12:21

Με το «Πόλιον» (/politismos/me-to-polion)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
16|07|2017 19:26

Βιβλιοπαρουσίαση (/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ (/KOINONIA)
16|07|2017 16:41

Στο ευρωπαϊκό δικαστήριο προσέφυγε ο Στρ… (/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-
prosefyge-o-str-balaskas)

ΥΓΕΙΑ (/YGEIA)

(/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi)

(/politismos/me-to-polion)

(/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

(/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas)

(/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ



http://www.emprosnet.gr/component/banners/click/40
http://www.emprosnet.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1391
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/3
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/4
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/5
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/10
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/11
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/12
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/17
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/ygeia
http://www.emprosnet.gr/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017

