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Σχετικά με το πώς η πολιτική της ΕΕ απέναντι στην Ελλάδα έχει αναγκάσει τους κατοίκους της Λέσβου συμμετέχει ενεργά στην
ανάπτυξη του τουρισμού, σε συνέντευξή του στο RIA Novosti, δήλωσε ο επικεφαλής της διοίκησης του νησιού Σπύρος Γαληνός.
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Οι κάτοικοι του νησιού της Λέσβου παραδοσιακά ασχολούνται με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τις συναφείς βιομηχανίες οι δραστηριότητες αυτές δεν
δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην τουριστική βιομηχανία. Σχετικά με το πώς η πολιτική της ΕΕ έναντι του ελληνικού νησιού αναγκάστηκαν Αβορίγινες
συμμετάσχουν ενεργά στην ανάπτυξη του τουρισμού, είπε RIA Novosti ο επικεφαλής της διοίκησης της Λέσβου Σπύρος Γαληνός.
 Είναι γνωστό ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα έχει μεγάλη σημασία. Ποιο είναι το μερίδιο του τομέα αυτού στο νησί της Λέσβου;
 Δεν μπορώ να πω ακριβώς τι ποσοστό των τουριστικών εσόδων στο δημόσιο ταμείο του Δήμου μας, δεδομένου ότι οι πληροφορίες αυτές είναι
διαθέσιμες. Αλλά μπορώ να πω ότι ο αριθμός των τουριστών που έρχονται στο νησί. Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου ο αριθμός των
διανυκτερεύσεων από τους επισκέπτες σε διάφορα μέρη της Λέσβου φθάνει 100.000, παρά το γεγονός ότι ο μόνιμος πληθυσμός της Λέσβου είναι
90.000 άτομα. Αλλά το νησί μας είναι πολύ μεγάλη, θεωρείται το δεύτερο μεγαλύτερο στο Αιγαίο Πέλαγος και είναι σε θέση να αναλάβει ένα πολύ
μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών.
Λέσβος δεν έχει λάβει μια τέτοια δραστική ανάπτυξη του τουρισμού με τις άλλες περιοχές της Ελλάδα, αλλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή  είναι το
πλεονέκτημά μας. Επειδή χάσαμε κατά τη διάρκεια της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης του τουρισμού, όπως ήταν και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπου η
ελεύθερη ανάπτυξη του κλάδου κατέστρεψε τη μοναδική φύση.
Αυτή τη στιγμή, έχουμε καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την ανάπτυξη της βιομηχανίας αυτής και να προσελκύσουν τουρίστες, αλλά το κάνει με
σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον.
Στη Λέσβο υπάρχουν διαφορετικές θέσεις με ανόμοια τοπία με μοναδικές παραλίες, έτσι ώστε να είστε στο νησί μας μπορεί να ανταποκριθεί στις
επιθυμίες των πολλών διαφορετικών τύπων των ταξιδιωτών. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν το βουνό και τη θάλασσα, και καταρράκτες, και
τα αξιοθέατα και μουσεία. Μοναστήρια και εκκλησίες στη Λέσβο τόσο πολύ που ονομάζεται επίσης το νησί των Αγίων.
Ειδικά όμορφο νησί από τη θάλασσα. Είναι ειδικά για τη μελέτη, ενώ ταξιδεύουν με το πλοίο, επειδή υπάρχουν πολλές μοναδικές παραλίες και όρμους
που είναι δύσκολο να επιτευχθεί από τη στεριά.
 Το αεροδρόμιο κοντά στην πόλη της Μυτιλήνης, το οποίο λειτουργεί σήμερα στο νησί είναι σε θέση να αναλάβει μεγάλα αεροπλάνα;
 Αεροδρόμιο Λέσβου έχει διεθνή κατάσταση και μπορεί να δεχτεί μεγάλα αεροπλάνα. Το γεγονός ότι σήμερα δεν τα έχουμε πετάξει το μεγάλο του
σκάφους από τη Ρωσία, για παράδειγμα, οφείλεται στο γεγονός ότι για πολλά χρόνια το νησί δεν ήταν ευρέως γνωστό στο σχέδιο ταξίδια έξω από την
Ελλάδα.
Οι κάτοικοι της Λέσβου είχε, όπως ήταν, έκλεισε στο έδαφός του, αν και το νησί έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρίες τουρισμού.
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Πριν από την έναρξη της Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση του νησιού υπήρξε μια σημαντική οικονομική αυγή, την ανάπτυξη πρωτογενή και
δευτερογενή τομέα της παραγωγής. Είχαμε μια κατάσταση που εντοπίστηκε στα άλλα νησιά, η οποία επικεντρώθηκε αποκλειστικά στην ανάπτυξη
του τουρισμού. Τώρα, για να εξηγήσει γιατί η Λέσβος είναι τόσο σημαντικό έχει γίνει ο τουρισμός, είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα
πολιτικά ζητήματα.
Το γεγονός ότι η πολιτική, η οποία είναι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται, και το σύστημα των συμφωνιών με τους πιστωτές σταματήσει κάθε
οικονομική δραστηριότητα στο νησί. Τώρα, σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις είναι κλειστές, είναι μόνο εργοστάσια που παράγουν ελαιόλαδο και τα
γαλακτοκομικά προϊόντα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η αναπτυσσόμενη τουριστική υποδομή στο νησί και πώς μπορείτε να προσελκύσουν
περισσότερους επισκέπτες, θα δώσει μια νέα ώθηση στην ανάπτυξη και τη γεωργία.
Εκτός ότι η Λέσβος είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη του τουρισμού, είναι κατάλληλη για διάφορους τύπους επενδύσεων. Ο Δήμος μας θα
υποστηρίξει κάθε πρωτοβουλία των επενδύσεων από το εξωτερικό. Εμείς θα σας βοηθήσουν στην απόκτηση των απαραίτητων αδειών και θα
συμμετέχουν ως εταίροι, να δώσουν τη μέγιστη εγγύηση.
Όταν μιλάμε για επενδύσεις, εννοούμε κυρίως τον τουρισμό και την περιουσία που συνδέεται με αυτή τη βιομηχανία. Είμαστε πρόθυμοι να διαθέσουν
τη γη για την κατασκευή ξενοδοχείων, όπως οι περιοχές όπου υπάρχουν ιαματικές πηγές, λόγω της Λέσβου σε αυτό το σχέδιο καταλαμβάνει την
πρώτη θέση στη χώρα. Σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο κέντρων υγείας θερμικής τουρισμού, η οποία θα βοηθήσει τους ανθρώπους με
διάφορες ασθένειες.
Υπάρχουν και άλλοι τομείς της οικονομίας που βρίσκονται σε αναμονή για τους επενδυτές τους. Όπως η παραγωγή τροφίμων, η οποία παραδοσιακά
διατηρούν την υψηλή ποιότητα και εξαιρετική γεύση.
Πριν από κάθε εργασία στο νησί ένα από τα μεγαλύτερα στα Βαλκάνια, εργοστάσια επεξεργασίας δερμάτων, λειτουργεί ένα εργοστάσιο για την
παραγωγή νημάτων και περισσότερο. Τώρα είναι όλα κλειστά για πολιτικούς λόγους, που ανέφερα προηγουμένως. Είμαι βέβαιος ότι αυτό έγινε
σκοπίμως, προκειμένου να μειωθεί το αντίστοιχο των Ελλήνων, οι οποίοι έχουν πάντα την ελευθερίααγαπώντας.
 Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον επικεφαλής της επιτροπής για τον τουρισμό της Ίστρια στην Κροατία, είπε ότι οι
ευρωπαϊκοί κανόνες απαγορεύουν τοπικούς επιχειρηματίες να μειώσουν τις τιμές, δεδομένου ότι θα προτιμούσαμε να προσελκύσει
τουρίστες. Ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα με αυτούς τους περιορισμούς;
 Θα πρέπει πρώτα να ζητήσει άδεια για να μειώσετε ή να αυξήσετε τις τιμές στις Βρυξέλλες, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπει τέτοιους
περιορισμούς.
Η εμπειρία της Ελλάδα στον κοινό ευρωπαϊκό χώρο, δείχνει ότι η ΕΕ δεν είναι η καλύτερη, τους φίλους μας, επειδή δεν ενδιαφέρονται για τα
χαρακτηριστικά των περιφερειών και τις ανάγκες τους. Είναι σαφές ότι όσον αφορά τη Λέσβο, η οποία είναι η περιοχή των συνόρων με την Τουρκία,
είναι αδύνατο να πραγματοποιήσει την ίδια πολιτική, τόσο σε σχέση με τη Γερμανία. Ως αποτέλεσμα, βλέπουμε ότι όλα γίνονται για το καλό και την
ευημερία είναι η Γερμανία. Και εννοώ την πολιτική στο σύνολό της και όχι μόνο τις πολιτικές που σχετίζονται με τον τουρισμό. Κοιτάξτε τους
πρόσφυγες, το κύριο βάρος της σύγχρονης πραγματικότητας των μεταναστών, που έχει συσταθεί στο νησί της Λέσβου και να καθοδηγήσει στους
ώμους μου. Από αυτή την άποψη, δεν είναι σε χρήση τυχόν ειδικές πολιτικές, έτσι ώστε να βοηθήσει σε αυτό το θέμα, ωσάν να μην μπορεί κανείς να
παρατηρήσει τυχόν προβλήματα που φέρνουν μαζί τους παράνομους μετανάστες από φτωχές χώρες.
Η κατάσταση, όταν τα πλήθη των προσφύγων χωρίς στέγη, τα έγγραφα εργασίας και περιφέρονται στο νησί, θα μπορούσε να αποτρέψει τους
τουρίστες. Είμαστε στο σπίτι ήταν σε θέση να το κρατήσει υπό έλεγχο σε κάποιο επίπεδο. Πρέπει να ασκήσουμε πίεση στα μέτρα για την επίλυση της
κατάστασης με τους πρόσφυγες ελήφθησαν, και είμαι βέβαιος ότι θα εγκριθεί. Δεν θα επιτρέψουμε να Λέσβο στράφηκε προς την ιταλική Λαμπεντούζα
ή άλλες περιοχές της Μεσογείου, όπου οι κύριες ροές των προσφύγων προέρχονται από την Αφρική και την Ασία.
Έχω την εντύπωση ότι οι ηγέτες της ΕΕ ζει σε κάποιο δικό τους κόσμο και δεν θεωρούν τη συνεργασία μας ως ισότιμη συμμετοχή όλων μας μαζί
μπορούν να καλύψουν τα συμφέροντα του άλλου.
 Κρίνοντας από τη συνομιλία μας, ο επικεφαλής της διοίκησης της ίδιας της Λέσβου είναι επίσης ο Υπουργός Τουρισμού. Ποιος σας
βοηθάει σε αυτή την περίπτωση, αν υπάρχει στήριξη από το κράτος;
 Η μεγαλύτερη βοήθεια για την ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας έχω εμπορικές δομές, δημόσιους οργανισμούς και ενθουσιώδες. Σήμερα,
πολλοί άνθρωποι είναι απογοητευμένοι με ό, τι συμβαίνει με την Ελλάδα, το καθήκον μας είναι να τους υποστηρίξουμε και να τους βοηθήσει να
σταθούν στα πόδια τους, ώστε να πιστέψουν στον εαυτό τους.
Η πλούσια ιστορική εμπειρία της χώρας μας λέει πως ό, τι η κατάσταση είναι δύσκολη, αν έχετε ισχυρές ρίζες που ταΐζετε, μπορείτε να επιτύχετε
πολλά. Μπορεί να έχετε παρατηρήσει ότι, παρά τη δύσκολη κατάσταση στη χώρα, είμαι βέβαιος για την επιτυχία, γιατί ξέρω ότι μπορούμε να
βασιστούμε σε φίλους τους από άλλες χώρες, και να επιβιώσουν.
Το κεφάλι μου την διοίκηση του νησιού στο Σεπτέμβριο του 2014, από την εποχή εκείνη, η Ελλάδα έπεσε διαφορετικά κτυπήματα από διαφορετικές
πλευρές. Προσπαθώ να δρουν ανεξάρτητα από την κατάσταση, έτσι ώστε το έργο και εν μέρει για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αντιλαμβανόμαστε ότι
σήμερα η κατάσταση δεν μπορεί να μας προσφέρει ουσιαστική βοήθεια, μάλλον, έχουμε στο έδαφος για να υποστηρίξουν τη χώρα τους. Στο
σχεδιασμό και την επιλογή των κύριων κατευθύνσεων της ανάπτυξης, έχουμε μια καλή σχέση με το κέντρο, και ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης,
κα Όλγα Kefaloyani καλός μου φίλος. Μπορούν να μας βοηθήσουν στην προώθηση του τουρισμού και χωρίς οικονομική υποστήριξη.
 Είπατε ότι ονομάζεται το νησί της Λέσβου Αγίων. Τώρα η Ρωσία είναι ενεργά την ανάπτυξη προσκυνηματικού τουρισμού. Μήπως οι
εκπρόσωποι της Λέσβου προσπαθεί να εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση με τη χώρα μας;
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 Ένας από τους στόχους μου  είναι μόνο η ανάπτυξη του προσκυνηματικού τουρισμού. Έχουμε στη θέση του Μανταμάδου είναι διάσημη εκκλησία
του Αρχαγγέλου, το οποίο στεγάζει την θαυματουργή εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, από τη γη και caked αίματος. Πολλοί άνθρωποι παρατηρήσετε
ότι όταν κοιτάς αυτό το πρόσωπο, αλλάζει το χρώμα ή την έκφραση.
Θα δω τους φίλους από τη Ρωσία στην πομπή Θρησκευτική πομπή από το μοναστήρι στη Μυτιλήνη Mantamadose. Την ημέρα αυτή, οι κάτοικοι
όλων των οικισμών του νησιού να ενταχθούν στην πομπή  είναι μια καταπληκτική εμπειρία.
Μεταξύ των στόχων μου είναι η δημιουργία μιας όπερας που βασίζεται στην ιερή μουσική, η οποία θα παρουσιάσουμε στη Ρωσία. Δεν ξέρω αν
μπορώ να υλοποιήσει τα σχέδιά της στον οικονομικό στραγγαλισμό, που είναι τώρα στη χώρα μου, αλλά θα κάνουμε ό, τι μπορούμε.
Θα λάβει μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας με τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Γνωρίζουμε ότι, όπως ο τουρισμός είναι ήδη πολύ δημοφιλής
στη Ρωσία, έτσι σκοπεύουμε να απευθύνω έκκληση προς εκτεταμένη εμπειρία σας.
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