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 «Σφραγίστηκε» ξενοδοχείο που θα φιλοξενούσε πρόσφυγες

Άλλο ένα επεισόδιο στο Μόλυβο από τη δύσκολη «συμβίωση» των κατοίκων και επιχειρηματιών του
τουρισμού με ΜΚΟ
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Από πέρυσι, στη διάρκεια του δύσκολου καλοκαιριού, όταν κατέφθαναν τα πρώτα μεγάλα προσφυγικά ρεύματα, είχε
διαφανεί η δύσκολη «συμβίωση» σημαντικού κομματιού της τοπικής κοινωνίας του «τουριστικού» Μόλυβου με
εθελοντικές οργανώσεις και ΜΚΟ, που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή.

Από πέρυσι, στη διάρκεια του δύσκολου καλοκαιριού, όταν κατέφθαναν τα πρώτα μεγάλα προσφυγικά ρεύματα, είχε διαφανεί η δύσκολη «συμβίωση» σημαντικού

κομματιού της τοπικής κοινωνίας του «τουριστικού» Μόλυβου με εθελοντικές οργανώσεις και ΜΚΟ, που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή.

 

Η δύσκολη αυτή «συμβίωση» είχε αρκετά επεισόδια στην πορεία του «προσφυγικού», βρήκε κατά καιρούς κοινά σημεία, όπως με το «πράσινο» φως που δόθηκε για τη

λειτουργία του «Απάνεμου» στην περιοχή της Εφταλούς, ως χώρου προσωρινής διαμονής με την ευθύνη της IRC, αλλά σήμερα που η τουριστική σεζόν δεν ξεκίνησε

καθόλου καλά, φαίνεται πως περνά τις πιο δύσκολες στιγμές της.

Με αποκορύφωμα τη χθεσινή σφράγιση του ξενοδοχείου «Ελπίς» στην τουριστική παραλία της Εφταλούς στο Μόλυβο, από κλιμάκιο της Περιφερειακής Υπηρεσίας

Τουρισμού Βορείου Αιγαίου, που επρόκειτο να λειτουργήσει ως «παραλιακό καταφύγιο για πρόσφυγες».

Το ξενοδοχείο ήταν για χρόνια κλειστό και επισκευάστηκε από οικογένεια Άγγλων που ζει στο Μόλυβο. Πρόθεσή της ήταν
να λειτουργήσει ως προσωρινό καταφύγιο για πρόσφυγες και σύντομα προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, που
είναι ιδιαίτερα «ευαίσθητη» στη διατήρηση, ας πούμε, των λεπτών ισορροπιών ανάμεσα στην παροχή ανθρωπιστικής
βοήθειας και προστασίας του τουριστικού χαρακτήρα του Μολύβου.

Το νέο «επεισόδιο»

Αυτή η αναστάτωση αποτυπώθηκε μάλιστα τις τελευταίες ημέρες, και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook,
με… αντεγκλήσεις ανάμεσα στους υποστηρικτές της πρωτοβουλίας των Άγγλων και δημοτών του Μολύβου. Έτσι σύμφωνα
με το ΑΠΕ, που είχε το ρεπορτάζ, από την στιγμή του σφραγίσματος του ξενοδοχείου, περισσότεροι από 150 κάτοικοι ήταν
χθες παρόντες έξω από το σχεδιαζόμενο να λειτουργήσει ως καταφύγιο προσφύγων, ξενοδοχείο και προληπτικά υπήρξε
και αστυνομική δύναμη.

«Διαδηλώνουμε τη βούληση των κατοίκων του Μολύβου να προστατευθούν οι πρόσφυγες από τη βουλιμία των ΜΚΟ,
αλλά και να προστατευθεί η τοπική οικονομία», έλεγαν χαρακτηριστικά μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων
Πέτρας και Μολύβου για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, που οργάνωσαν τη συγκέντρωση, οι οποίοι σύμφωνα
πάντα με το ρεπορτάζ του ΑΠΕ, «έβραζαν» με την οικογένεια των Άγγλων και των υποστηρικτών τους και για έναν ακόμη
λόγο: τις δηλώσεις μελών της οικογένειας στην εφημερίδα «Mirror», που υποστήριζαν πως «υπάρχει απώλεια
ανθρωπισμού στην περίπτωση αυτή».
«Είναι θέμα επιβίωσής μας»
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«Είναι θέμα επιβίωσής μας»

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Νίκος Μόλβαλης, πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Μολύβου, υποστήριξε πως «είναι απολύτως
αναγκαία η ύπαρξη ενός οργανωμένου σχεδίου βοήθειας των προσφύγων, που όμως εδώ και μήνες δεν φτάνουν στην
περιοχή της Εφταλούς και όλα είναι πια όπως ήταν πριν το περσινό προσφυγικό ρεύμα.

Αλλά ακόμα και αν υποτεθεί ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε αυτή την κατεύθυνση, λειτουργεί στην περιοχή άλλος χώρος,
επαρκέστατος για την αξιοπρεπή περίθαλψη των κατατρεγμένων ανθρώπων. Είναι όμως θέμα επιβίωσης για το σύνολο
των κατοίκων του Μολύβου, της Εφταλούς, της Πέτρας και της Ανάξου, να μην υποβαθμιστεί περαιτέρω η ήδη από πέρυσι
υποβαθμισμένη φήμη και εικόνα των χωριών μας στο τουριστικό κοινό εντός αλλά κυρίως εκτός Ελλάδας.

Ο τουρισμός είναι το κύριο οικονομικό έσοδο στους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε, για το σύνολο των συγχωριανών
μας αλλά και του νησιού μας», κατέληξε ο κ. Μόλβαλης.

«Παράνομη λειτουργία ξενοδοχείου»

Για την ιστορία, από πλευράς της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Βορείου Αιγαίου, σημειώθηκε πως έγινε ό,τι
προβλέπει η ελληνική νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργία μιας ξενοδοχειακής μονάδας, ενώ έκανε γνωστή και την
επιβολή προστίμου ύψους 10.000 ευρώ στην οικογένεια των Άγγλων για την «παράνομη λειτουργία του ξενοδοχείου». Ένα
σημαντικό μέρος αυτού του προστίμου επεβλήθη για την παρακώλυση στο έργο των υπαλλήλων της υπηρεσίας όταν
αυτοί επισκέφθηκαν για να ελέγξουν την ξενοδοχειακή μονάδα.
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