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 Χάθηκε στη… μετάφραση ο δήμαρχος!

Με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του Δήμου διευκρινίζεται πως η «Daily Mail» παρανόησε τη
δήλωση του Σπύρου Γαληνού

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 23|03|2016 15:29

Από την ημέρα της αναδημοσίευσης της επίμαχης δήλωσης του δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαληνού στη βρετανική
εφημερίδα «Daily Mail», είχαμε εκφράσει την έκπληξή μας και τις επιφυλάξεις μας για το αν πράγματι αποτυπώθηκε στο
επίμαχο δημοσίευμα το ακριβές νόημα αυτών που δήλωσε.

Από την ημέρα της αναδημοσίευσης της επίμαχης δήλωσης του δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαληνού στη βρετανική
εφημερίδα «Daily Mail», είχαμε εκφράσει την έκπληξή μας και τις επιφυλάξεις μας για το αν πράγματι αποτυπώθηκε στο
επίμαχο δημοσίευμα το ακριβές νόημα αυτών που δήλωσε.

Τελικώς το γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου, αντιλαμβανόμενο το «ντόρο» που προκάλεσε η δήλωση αυτή, έσπευσε με
δελτίο Τύπου να διευκρινίσει ότι ειδικά η αναφορά περί δυνατότητας φιλοξενίας 20.000 προσφύγων στη Λέσβο δεν
αποδόθηκε σωστά.

«Ο δήμαρχος Λέσβου ουδέποτε έχει δηλώσει συγκεκριμένο αριθμό προσφύγων ως ανώτατο όριο φιλοξενίας ή πιθανό
ανώτατο όριο», γράφει το δελτίο Τύπου του Δήμου Λέσβου και συνεχίζει: «Αντίθετα, σε κάθε ευκαιρία και σε όλους τους
τόνους αναφέρει ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε εξέλιξη με μόνο στόχο να αποφύγουμε τις επικίνδυνες
καταστάσεις που ζήσαμε το προηγούμενο καλοκαίρι. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε έγιναν τα έργα επέκτασης του
Δημοτικού Κέντρου Φιλοξενίας στην περιοχή Καρά Τεπέ καθώς επίσης και οι χώροι πρώτης υποδοχής στην περιοχή της
Συκαμιάς και του Μανταμάδου».  

«Θα μπορούσαμε 20.000, αν και εφόσον…» 
Τι συμβαίνει όμως με τη συγκεκριμένη αναφορά περί δυνατότητας φιλοξενίας 20.000 προσφύγων στο νησί, που
προκάλεσε ποικίλες εντυπώσεις αλλά και αντιδράσεις στη Λέσβο; Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του Δήμου, η αναφορά
αυτή «δεν έχει γίνει σε αυτό το πλαίσιο και με το συγκεκριμένο νόημα και η δημοσίευσή της, πιθανότατα, οφείλεται σε
παρανόηση του νοήματος της μεταφράστριας της αποστολής, καθώς ο κ. Γαληνός πραγματοποιεί τις συνεντεύξεις του στα
Ελληνικά.

Ο κ. Γαληνός, αναφέρθηκε στην αναλογία φιλοξενίας που έχει το νησί της Λέσβου με το κράτος της Μ. Βρετανίας, η οποία
έχει ανακοινώσει την αποδοχή 20.000 προσφύγων σε διάρκεια 5 ετών, ενώ η Λέσβος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα
μπορούσε, με τη βοήθεια της Ε.Ε, να φιλοξενήσει ίσως και 20.000…». Ας σημειωθεί ότι ο δήμαρχος, για να σβήσει τη…
φωτιά που άναψε από το… χάσιμο στη μετάφραση, απέστειλε και διευκρινιστική δήλωση και στην ίδια τη βρετανική
εφημερίδα.

Έντυπη έκδοση της εφημερίδας Εμπρός
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