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Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / P O L I T I K I )  
 «Μας στοχοποιεί ενώ διαθέσαμε 650 κλίνες!»

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, Περ. Αντωνίου, για τις απίστευτες δηλώσεις Μουζάλα με φόντο
τους θανάτους μεταναστών
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«Τραβούν τα μαλλιά τους» οι ξενοδόχοι της Μυτιλήνης μετά τις απίστευτες δηλώσεις του υπουργού Μεταναστευτικής
Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα, από το βήμα της Βουλής, όπου υπονόησε ότι οι θάνατοι των μεταναστών οφείλονταν στη
μέχρι πρότινος στάση των ξενοδόχων της Λέσβου! Μάλιστα οι δηλώσεις αυτές έγιναν δύο μέρες μετά τη συνεννόηση που
είχε ο ίδιος με την Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, όπου τους
ευχαριστούσε γιατί διέθεσαν εκατοντάδες κλίνες!

 
«Τραβούν τα μαλλιά τους» οι ξενοδόχοι της Μυτιλήνης μετά τις απίστευτες δηλώσεις του υπουργού Μεταναστευτικής
Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα, από το βήμα της Βουλής, όπου υπονόησε ότι οι θάνατοι των μεταναστών οφείλονταν στη
μέχρι πρότινος στάση των ξενοδόχων της Λέσβου! Μάλιστα οι δηλώσεις αυτές έγιναν δύο μέρες μετά τη συνεννόηση που
είχε ο ίδιος με την Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, όπου τους
ευχαριστούσε γιατί διέθεσαν εκατοντάδες κλίνες!

Αυτό αναφέρει στο «Ε» ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου, Περικλής Αντωνίου, που απορεί με τη στάση Μουζάλα,
ειδικά εφόσον στο κοντινό παρελθόν και πριν το χιονιά, το Υπουργείο δεν είχε κάνει κανένα σχετικό αίτημα. Σημαντική
ωστόσο ανάσα για τους ξενοδόχους της Μυτιλήνης, αποτελούν τα έσοδα από τη φιλοξενία περίπου 650 προσφύγων και
μεταναστών.

 

Οι δηλώσεις

Συγκεκριμένα ο κ. Μουζάλας δήλωσε: «Τα περιστατικά με τους θανάτους οφείλονται σε κακές συνθήκες στη Χίο, τη Σάμο
και τη Λέσβο, που από τον Σεπτέμβρη προσπαθούσαμε να φτιάξουμε και αυτοί που δεν το επέτρεψαν ήταν κάποιοι από τη
Ν.Δ.», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν ήταν αυτή η επίσημη θέση της Ν.Δ.. «Αυτό που άλλαξε είναι ότι υποχώρησαν οι
ξενοδόχοι και έκαναν πολύ καλά. Οι ξενοδόχοι ανήκουν σε άλλο κόμμα. Με αυτούς πρέπει να συζητήσετε. Τα
Επιμελητήρια ανήκουν σε άλλο κόμμα. Οι άνθρωποι υποχώρησαν σε θέσεις που βοήθησαν. Χαίρομαι που η θέση της Ν.Δ.
είναι να πάνε τα παιδιά στο σχολείο και να φτιαχτούν στα νησιά κλειστοί χώροι», τόνισε ο υπουργός απαντώντας σε
ερώτηση του βουλευτή της Ν.Δ. Γιώργου Βλάχου.

 

Οι συνεννοήσεις

Δύο μέρες πριν τις δηλώσεις - κατηγορίες για τους ξενοδόχους, του υπουργού, ο ίδιος ευχαριστούσε την Ένωση
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Δύο μέρες πριν τις δηλώσεις - κατηγορίες για τους ξενοδόχους, του υπουργού, ο ίδιος ευχαριστούσε την Ένωση
Ξενοδόχων που δέχτηκε μέσω της Ύπατης Αρμοστείας, να στεγάσει πρόσφυγες και μετανάστες. Όπως ξεκαθαρίζει ο κ.
Αντωνίου, η πρώτη φορά που το Υπουργείο προσέγγισε την Ένωση για το θέμα αυτό, ήταν «η τρίτη μέρα του δεύτερου
χιονιά», δηλαδή στις αρχές Ιανουαρίου, «συνεπώς καμία ευθύνη δεν φέρουμε, ούτε είμαστε ανάλγητοι». Μάλιστα η Ένωση
διέθεσε 500 κλίνες. «Ο μόνος όρος που θέσαμε ήταν να διατεθούν δωμάτια στη Μυτιλήνη και στις γύρω περιοχές, αλλά όχι
στα τουριστικά καταλύματα και ξενοδοχεία σε Μόλυβο, Πέτρα κλπ.. Κάτι το οποίο δέχτηκε χωρίς αντίρρηση το Υπουργείο,
αλλά και η Ύπατη Αρμοστεία γιατί τους βόλευε και αυτούς να βρίσκονται τα καταλύματα στη Μυτιλήνη. Κι ενώ άμεσα
διατέθηκαν οι 500 κλίνες, για αρκετό χρονικό διάστημα είχαν γεμίσει μόνο οι 200 και μάλιστα αναρωτιόμασταν τι θα
γίνει!», εξηγεί ο κ. Αντωνίου.

Την περασμένη Τετάρτη, ο υπουργός αφού ευχαρίστησε την Ένωση και ζήτησε ακόμα 100 έως 150 κλίνες, αίτημα που έγινε
δεκτό, στη συνέχεια «υπονόησε ότι αν συμβεί άλλο ατύχημα θα ευθύνονται οι ξενοδόχοι, όπως και αν καταπέσει η
συμφωνία και γεμίσουμε χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Όμως μας ευχαρίστησε. Και λίγες μέρες μετά, μας
στοχοποίησε υπονοώντας ότι είμαστε ανάλγητοι!».

 

18 έως 22 ευρώ κατ’ άτομο

Περίπου 30 καταλύματα ξενοδοχείων ή ενοικιαζόμενων δωματίων στη Μυτιλήνη και στα πέριξ, στεγάζουν 650 πρόσφυγες
και μετανάστες. Η τιμή ημερησίως έχει κοστολογηθεί και συμφωνείται από τους ιδιοκτήτες και την Ύπατη Αρμοστεία σε
18, 20 ή 22 ευρώ κατ’ άτομο χωρίς φαγητό, ενώ με φαγητό είναι ακόμα 7 ευρώ το άτομο. Δηλαδή τα έσοδα με το πιο
χαμηλό κόστος και συνολικά για τους ξενοδόχους και τους ιδιοκτήτες καταλυμάτων που νοικιάζουν στους πρόσφυγες,
είναι 11.700 ευρώ ημερησίως ή 16.250 ευρώ με φαγητό, που σημαίνει για ένα μήνα 351.000 ευρώ ή 487.500 ευρώ
αντίστοιχα. Ποσά καθόλου ευκαταφρόνητα αν αναλογιστεί κανείς ότι μιλάμε για μια «νεκρή» τουριστικά περίοδο για τη
Λέσβο.
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