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 Η αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες φέρνει τουρίστες

Η Σκάλα Συκαμιάς πρώτη τουριστική επιλογή για το περιοδικό «AFAR»

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 16|01|2017 17:09

Το ψαροχώρι της βορειοδυτικής Λέσβου, που έγινε γνωστό ως σημείο άφιξης εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων, η Σκάλα
Συκαμιάς του Στρατή Μυριβήλη και της Παναγιάς της Γοργόνας αλλά και της αλληλεγγύης προς το δοκιμαζόμενο
συνάνθρωπο, αποτελεί, σύμφωνα με το ταξιδιωτικό περιοδικό «AFAR», κορυφαίο τουριστικό προορισμό του κόσμου για το
2017.

 
Το ψαροχώρι της βορειοδυτικής Λέσβου, που έγινε γνωστό ως σημείο άφιξης εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων, η Σκάλα
Συκαμιάς του Στρατή Μυριβήλη και της Παναγιάς της Γοργόνας αλλά και της αλληλεγγύης προς το δοκιμαζόμενο
συνάνθρωπο, αποτελεί, σύμφωνα με το ταξιδιωτικό περιοδικό «AFAR», κορυφαίο τουριστικό προορισμό του κόσμου για το
2017.

Με φωτογραφία του βράχου που στεφανώνει το γραφικό λιμανάκι του χωριού, με το παρεκκλήσι της Παναγιάς της
Γοργόνας να στολίζει την πρώτη σελίδα του περιοδικού, η Σκάλα Συκαμιάς είναι ο πρώτος προτεινόμενος προορισμός
μεταξύ δέκα «ιερών τεράτων» του παγκόσμιου τουρισμού, και συγκεκριμένα των Βερμούδων, της Δυτικής Σαχάρας, της
γιαπωνέζικης Οκινάουα, της γιαπωνέζικης Κιουσούμ, της επίσης γιαπωνέζικης Χοκάιντο, της Αριζόνα, του Πουέρτο Ρίκο,
της Σιγκαπούρης και του Μπουένος Άιρες. Ακολουθούν άλλες 90 προτάσεις κορυφαίων τουριστικών προορισμών για
Αμερικανούς κυρίως τουρίστες, προς τους οποίους απευθύνεται το καλό περιοδικό.

 

Ξεχωριστοί προορισμοί

Στο σύνολό τους αυτοί οι προορισμοί για τους δημοσιογράφους είναι ξεχωριστοί για διαφορετικό λόγο ο καθένας. Για τη
Σκάλα Συκαμιάς όμως στην πρώτη θέση της λίστας αναφέρει: «Ποιος είναι ο προτεινόμενος ως πρώτος προορισμός;
Διαβάσαμε πέρυσι ένα αφιέρωμα στους “New York Times”, το οποίο μας έμεινε αξέχαστο. Η Σκάλα Συκαμνιάς, ένα μικρό
ψαροχώρι στη Λέσβο, συγκέντρωσε την προσοχή λόγω των χιλιάδων προσφύγων από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, οι
οποίοι διασώθηκαν από μικρά σκάφη από τους ελάχιστους, μόλις 100 κατοίκους του. Από τότε όμως η τοπική οικονομία,
που βασίζεται στον τουρισμό, έχει δεχθεί πλήγμα. Νομίζουμε πως πρέπει να δράσουμε και με τα χρήματα που ξοδεύουμε
στον τουρισμό να υποστηρίξουμε μικρές κοινότητες σαν αυτήν που το χρειάζονται. Αυτό σημαίνει πως η Σκάλα Συκαμνιάς
είναι στην κορυφή της λίστας μας για το 2017».

 

Και δήλωση Γαληνού

Μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για την παγκόσμια λίστα τουριστικών προορισμών και τη
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Μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για την παγκόσμια λίστα τουριστικών προορισμών και τη
συμμετοχή της Σκάλας Συκαμνιάς σε αυτήν ως πρώτου προορισμού, ο δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός τόνισε:
«Μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση που επικρατεί αυτήν τη στιγμή στον τουριστικό τομέα. Το συγκριτικό
μειονέκτημα της Λέσβου ως τόπου από τον οποίο πέρασαν εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες κρύβει μέσα του ένα
συγκριτικό πλεονέκτημα. Το ότι η Λέσβος έγινε γνωστή παγκόσμια. Κυρίως για την ανθρωπιά που επέδειξαν οι άνθρωποι
του νησιού. Μπορούμε με κατάλληλες κινήσεις να την αλλάξουμε αυτήν την αρνητική κατάσταση που αντιμετωπίζουμε
σήμερα. Μπορούμε να αποτελέσουμε διεθνή τουριστικό προορισμό ως νησί της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης πέρα από
την ομορφιά του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος, της ιστορίας και του πολιτισμού».

Όμως, το συγκριτικό μειονέκτημα για να γίνει πλεονέκτημα, όπως επισημαίνει και εκτιμά ο δήμαρχος, θα πρέπει οι
«κατάλληλες κινήσεις» να γίνουν από τώρα για να αλλάξει το κλίμα και όχι να παραπέμπονται στο μέλλον, γιατί τότε θα
μείνουμε με το... μειονέκτημα που προκάλεσε η προσφυγική κρίση και τα επόμενα χρόνια.

(/koinonia/sto-
evropaiko-
dikastirio-

prosefyge-o-
str-balaskas)
Στο ευρωπαϊκό
δικαστήριο

προσέφυγε ο Στρ.
Μπαλάσκας

(/koinonia/sto-
evropaiko-dikastirio-

prosefyge-o-str-
balaskas)

(/paideia/adedy-
kai-elme-

zitoyn-
posostosi)
ΑΔΕΔΥ και ΕΛΜΕ

ζητούν ποσόστωση
(/paideia/adedy-kai-

elme-zitoyn-
posostosi)

(/paideia/i-
mytilinia-

maria-
kofopoylou-

paei-ti-nomiki-
brosta)

Η Μυτιληνιά Μαρία
Κωφοπούλου πάει τη
Νομική μπροστά!

(/paideia/i-mytilinia-
maria-kofopoylou-

paei-ti-nomiki-brosta)

(/paideia/ana-
pedio-kai-

omada-
prosanatolismoy)
Ανά πεδίο και ομάδα
προσανατολισμού

(/paideia/ana-pedio-
kai-omada-

prosanatolismoy)

(/paideia/apofasi-
gia-tin-

prosorini-
stegasi-tou-

sxoleiou-
vrisas)

Απόφαση για την
προσωρινή στέγαση
του σχολείου Βρίσας
(/paideia/apofasi-gia-
tin-prosorini-stegasi-
tou-sxoleiou-vrisas)

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ



https://disqus.com/
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fklimatizomenes-aithouses-sti-lesvo%3AlkPrnbSG1uuTGO2dCEaNj99iPUA&imp=7ki0vo1l7orm0&prev_imp=7khu532p8fvir&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970492680&thread=5945622662&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5945622662
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fklimatizomenes-aithouses-sti-lesvo%3AlkPrnbSG1uuTGO2dCEaNj99iPUA&imp=7ki0vo1l7orm0&prev_imp=7khu532p8fvir&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970492680&thread=5945622662&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5945622662
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fapokatastasi-zimion-sto-dimotiko-sxoleio-polixnitou%3AVTakGHXK3_0WQHbeTNwQd4WAogw&imp=7ki0vo1l7orm0&prev_imp=7khu532p8fvir&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970492680&thread=5953827330&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5953827330
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fapokatastasi-zimion-sto-dimotiko-sxoleio-polixnitou%3AVTakGHXK3_0WQHbeTNwQd4WAogw&imp=7ki0vo1l7orm0&prev_imp=7khu532p8fvir&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970492680&thread=5953827330&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5953827330
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpolitismos%2Fdimiourgontas-gefyres%3AeLwU9lZYHGQJk8PwOsPHNezS6FE&imp=7ki0vo1l7orm0&prev_imp=7khu532p8fvir&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970492680&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=7ki0vo1l7orm0&prev_imp=7khu532p8fvir&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970492680&thread=5894392617&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5894392617
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fstiles%2Fb3ad03cb-afd9-450c-b972-52e8cdd6c1f9%3AWrVKhpNqBICbwX-32exM1J6AuG4&imp=7ki0vo1l7orm0&prev_imp=7khu532p8fvir&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970492680&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=7ki0vo1l7orm0&prev_imp=7khu532p8fvir&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970492680&thread=5959808130&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5959808130
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/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/paideia/i-mytilinia-maria-kofopoylou-paei-ti-nomiki-brosta
http://www.emprosnet.gr/paideia/i-mytilinia-maria-kofopoylou-paei-ti-nomiki-brosta
http://www.emprosnet.gr/paideia/ana-pedio-kai-omada-prosanatolismoy
http://www.emprosnet.gr/paideia/ana-pedio-kai-omada-prosanatolismoy
http://www.emprosnet.gr/paideia/apofasi-gia-tin-prosorini-stegasi-tou-sxoleiou-vrisas
http://www.emprosnet.gr/paideia/apofasi-gia-tin-prosorini-stegasi-tou-sxoleiou-vrisas


17/7/2017 Η αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες φέρνει τουρίστες - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/koinonia/90277-i-allileggyi-pros-toys-prosfyges-fernei-toyristes 3/3

 (/component/banners/click/40)

« (/index.php?
option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1309)

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)
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)
16|07|2017 15:19

Απλήρωτοι και σε αναμονή επί μήνες! (/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines)

ΠΑΙΔΕΙΑ (/PAIDEIA)
16|07|2017 13:12

ΑΔΕΔΥ και ΕΛΜΕ ζητούν ποσόστωση (/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi)

ΠΑΙΔΕΙΑ (/PAIDEIA)
16|07|2017 12:09

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

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

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

(/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi)

(/paideia/i-mytilinia-maria-kofopoylou-paei-ti-nomiki-brosta)

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=1309
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/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/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines
http://www.emprosnet.gr/paideia
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/paideia
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/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/paideia/i-mytilinia-maria-kofopoylou-paei-ti-nomiki-brosta
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017

