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Πέμπτη, 17/03/2016 | Ανακοινώσεις Φορέων

Ως Συντονιστικό Όργανο που έχουμε συστήσει οι Γεωγραφικοί Φορείς και Σύλλογοι με τον Φορέα Τουρισμού Μολύβου κάτω από την ομπρέλα του
Lesvos The other Aegean πέρα από τις υπάρχουσες ενώσεις συγκεκριμένων επαγγελματικών κλάδων (ξενοδόχοι, πράκτορες  κλπ) εκφράζουμε μία
συλλογική ενότητα της οποίας το κύριο μέλημα είναι η ανάπτυξη και η προώθηση του τουρισμού στη Λέσβο.

 

Εδώ και 4 χρόνια, παράλληλα με τον υπάρχοντα μαζικό τουρισμό στον οποίο στηρίζεται η σχετική οικονομία μας κατά το μεγαλύτερο μερίδιό της,
σχεδιάστηκε, μέσω του Φορέα Τουρισμού Μολύβου μετά από εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη έρευνα με όλα τα ενδεδειγμένα επιστημονικά
εργαλεία, το τουριστικό μας μέλλον, διερευνώντας τις νέες αναπτυσσόμενες  τάσεις στις επιθυμίες των επισκεπτών και στις σχετικές εναλλακτικές
αγορές τουρισμού που αναπτύσσονται διεθνώς.

 

Η ολοκληρωμένη μελέτη που εκπονήθηκε, συμπεριλαμβάνει μια σειρά κάθετων αγορών προώθησης, διεθνώς, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της
Λέσβου και της αυθεντικότητά της – περιβάλλον - φύση και μονοπάτια , κουλτούρα και πολιτισμός, ιστορία και μνημεία, θάλασσα και αθλητισμός,
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πολιτισμός της κουζίνας και γαστριμαργία, θερμά νερά και ευεξία, τέχνες και χειροτεχνία,
εκπαίδευση και λογοτεχνία κ.ο.κ.

Κάτω από το νέα μας ταυτότητα Τhe other Aegean που καθιερώνεται σιγά –σιγά, μέχρι σήμερα,
στοιχίζονται με μορφή δικτύου πάνω από 600 επιχειρήσεις  της Λέσβου, άλλοι σχετικοί φορείς του
νησιού και απλοί δημότες, που φέρουν στις ετικέτες των παραγόμενων προϊόντων, των δράσεων
και των υπηρεσιών που παρέχουν, ως οι καλύτεροι πρεσβευτές του νησιού μας, με αυτό το brand. 

 

Εκφράζοντας την βούληση αυτού του  δικτύου διαπιστώνουμε πλέον τις τραγικές επιπτώσεις του
μεταναστευτικού προβλήματος στην τουριστική οικονομία της Λέσβου:

πτώση του τουρισμού, από τις ακυρώσεις των αεροσκαφών και από την έλλειψη ζήτησης που
αγγίζει το  80 %. Μια πτώση που συρρικνώνει  την οικονομική δραστηριότητα του τόπου, επηρεάζει
όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις του νησιού, δημιουργεί μεγάλη απώλεια θέσεων εργασίας,  αυξάνει
την ανεργία, με ότι αυτό σηματοδοτεί και σε ατομικό, ανθρώπινο, επίπεδο αλλά και σε σχέση με τα

ασφαλιστικά και άλλα δημόσια έσοδα.

Οι πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας του νησιού μας θα φανούν από τώρα και στο εξής. Το φάσμα μιας επερχόμενης
αδυναμίας πληρωμής ανελαστικών υποχρεώσεων των ξενοδοχείων και άλλων επιχειρήσεων αλλά και το φάσμα μιας μετανάστευσης νέων
Ελλήνων, ακριτών της Λέσβου φαντάζει πολύ πιθανό.

Η σεζόν θα είναι δύσκολη για όλους με δεδομένη και την οικονομική κρίση της χώρας. Ανεξαρτήτως εάν οι διοικητικοί και πολιτικοί φορείς του νησιού
ασχοληθούν, στα σοβαρά, για την εξεύρεση τρόπων μείωσης των επιπτώσεων στον κλάδο, εμείς, οι επιχειρηματίες του τουρισμού στην Λέσβο, θα
πρέπει και είναι ανάγκη να κινηθούμε προς όλες τις κατευθύνσεις ώστε:

Να υπάρξει συντονισμός δράσεων χωρίς εξαιρέσεις και διακριτικούς διαχωρισμούς Μυτιλήνης και υπόλοιπου νησιού.

Να υπάρξει συντονισμός για κοινά θέματα με άλλα νησιά.

Να διαφυλαχτούν οι τουριστικές περιοχές, ως οικονομικοί πνεύμονες του νησιού, και να απαλλαγούν από οποιασδήποτε μορφής εμπλοκή με
πρόσφυγες και μετανάστες, δραστηριότητες ΜΚΟ κ.ο.κ

Να υπάρξει συστηματική προβολή και συνεχής ενημέρωση και ως προς τις αγορές μαζικού τουρισμού προπάντων όμως στις ειδικές αγορές
εναλλακτικών μορφών τουρισμού για τις οποίες η  Λέσβος αποτελεί προνομιακή επιλογή, όπως αναφέραμε πιο πάνω.

Να επιδιωχθεί η καταγραφή των αρνητικών επιπτώσεων και ακολούθως η κοστολόγησή τους, ώστε πειστικά να ζητήσουμε τις όποιες
διευκολύνσεις και οικονομικές αποζημιώσεις και από τα αρμόδια υπουργεία αλλά και από την Ε.Ε.

Παρακάτω παραθέτουμε τις προτάσεις μας για τον τρόπο που θα πρέπει να κινηθούμε όπως αυτές εκφράστηκαν και από τον Φορέα Τουρισμού
Μολύβου στην συνάντηση που έγινε στην Περιφέρεια με όλους τους Φορείς.

 

Δημιουργία Συντονιστικού Οργάνου για την από κοινού κατάθεση προτάσεων και τρόπων αντιμετώπισης του μεταναστευτικού.

-Με συμμετοχή όλων των συλλογικών φορέων του νησιού, χωρίς εξαιρέσεις.

-Με συντονισμένη έκφραση και διεκδίκηση προς την κυβέρνηση και την Ε.Ε.

-Με συνεργασία με τα αντίστοιχα  συντονιστικά όργανα των νησιών που  πλήττονται από   την    μεταναστευτική κρίση.

-Με την συγκρότηση διανησιωτικού οργάνου που θα κινηθεί προς μια συνολική διαχείριση και λύση των κοινών προβλημάτων.

                                                                                                                     

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ 

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ

 

1. ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΜΕΣΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ

Διαχείριση της ροής των προσφύγων μεταναστών ώστε να μην διέρχονται από σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και από
περιοχές που έχουν ξενοδοχειακές μονάδες,

Αποφυγή εικόνων όπως αυτές που είδαμε την περσινή περίοδο στο λιμάνι της Μυτιλήνης, στους οδικούς άξονες, στην είσοδο του Μολύβου κλπ.

Καθαρισμός παραλιών, βυθών, οδικών αξόνων και διατήρηση της εικόνας αυτής καθ όλη την διάρκεια της τουριστικής σεζόν.

Δημιουργία άμεσα πλωτής εξέδρας στην περιοχή Μεγάλα Θέρμα για την αποφυγή της απόθεσης προσφύγων μεταναστών στο λιμάνι του
Μολύβου που δέχτηκε και την μεγαλύτερη επιβάρυνση από τις ροές της Β. Λέσβου.

 

2. ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ

Σε μία περίοδο ανθρωπιστικής κρίσης θεωρείται αδιαπραγμάτευτη η αξία της ανθρώπινης ύπαρξης είτε πρόκειται για κυνηγημένο
πρόσφυγα-μετανάστη ή εύπορο παραθεριστή.

Η ανησυχία για τον τουρισμό τοπικά και συνολικά από το κύμα προσφύγων που εισέρχονται στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Λέσβο  και η προβολή
στα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης απαιτούν την άμεση δημιουργία συγκεκριμένης επικοινωνιακής μεθοδολογίας, με στόχο αφενός την αποσαφήνιση
της κατάστασης και την αποφυγή της ανεξέλεγκτης ειδησιογραφίας και αφετέρου την ενδυνάμωση της εικόνας του τουριστικού μας
προορισμού ως Λέσβος.

 

Η αλληλεγγύη που επέδειξε η Λέσβος στο προσφυγικό – μεταναστευτικό θα πρέπει να προβάλλεται με την δέουσα επικοινωνιακή
προσοχή, ώστε να προσθέτει και όχι να βλάπτει την τουριστική εικόνα του τόπου.

 

Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω πλαίσιο κρίνεται επιβεβλημένη, κάτι που έπρεπε να γίνει εδώ και καιρό, η υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου
διαχείρισης της κρίσης, και ως προς την επικοινωνία, τις δημόσιες σχέσεις και την προβολή του νησιού. Το κάνουν ήδη άλλα νησιά εδώ και πολύ
καιρό. Απώτερος στόχος η αποτροπή της ανεξέλεγκτης αρνητικής δημοσιότητας και της στοχευόμενης προώθησης δράσεων και ενεργειών προς
όφελος όλων των εμπλεκομένων.
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Παράλληλα, τοπικά, πρέπει να αναληφθεί πρωτοβουλία ώστε να γίνουν συστάσεις προς τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο νησί αλλά και στα
τοπικά ΜΜΕ να χαμηλώσουν τους τόνους και να συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια για  τον περιορισμό των  αρνητικών δημοσιεύσεων και εικόνων
που επηρεάζουν το τουριστικό μας προϊόν, όσο αυτό είναι δυνατό.

 

3. ΑΜΕΣΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΕ Ο,ΤΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ

Με κινήσεις προς την Σμύρνη και την Β. Ελλάδα να εκμεταλλευτούμε την ακτοπλοϊκή γραμμή που ήδη ανακοινώθηκε  Σμύρνη-Μυτιλήνη-
Θεσσαλονίκη.

Με την άμεση ενεργοποίηση της Πύλης Εισόδου Πέτρας και με κινήσεις για ακτοπλοϊκή σύνδεση με το Αϊβαλί.

Με κινήσεις για την ολοκλήρωση της Πύλης του Πλωμαρίου.

Με κινήσεις προς εταιρείες χαμηλού κόστους ώστε  να ισορροπηθεί η μείωση των άλλων πτήσεων προς το νησί, που θα χρειαστεί μία πενταετία
να επανέλθει στα  επίπεδα του 2015.

Με κινήσεις προς την AEGEAN για αύξηση πτήσεων και διασύνδεση με άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς καθώς και με το Ισραήλ και την
Κύπρο.

Με κινήσεις προς το υπουργείο για μηδενικό κόστος στις επίγειες εξυπηρετήσεις των τσάρτερ που έρχονται στο νησί.

 

 

4. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ

Αυτή η διεκδίκηση πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους επαγγελματίες και θα πρέπει να επιδιωχθεί να γίνει σε συνεργασία και με τα άλλα νησιά.

ΤΕΤΟΙΑ ΜΕΤΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ;

Παραμονή, τουλάχιστον, του μειωμένου ΦΠΑ,

Εξαίρεση επιχειρήσεων και κατοίκων νησιών από ΕΝΦΙΑ, για ένα χρονικό διάστημα

Φορολογική και ασφαλιστική ελάφρυνση, πάγωμα των δόσεων δανείων, επιχειρηματικών, στεγαστικών, καταναλωτικών για τους δημότες/
επαγγελματίες στις τουριστικές περιοχές.

Επιδότηση κατά προτεραιότητα θέσεων εργασίας, με ειδική στόχευση στους νέους και πτυχιούχους.

Αναστολή κάθε διοικητικού μέτρου για χρέη, πάγωμα τραπεζικών και άλλων υποχρεώσεων,

Μείωση αντικειμενικών αξιών των ακινήτων των τουριστικών περιοχών

Παροχή άτοκων  δανείων και ειδικά επενδυτικά προγράμματα για τα νησιά, εκπτώσεις επί των επιτοκίων των τραπεζών για τις επιχειρηματικές
χορηγήσεις των επιχειρήσεων

Παράλληλα να ζητηθεί άμεσα η εκπόνηση ενός ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος για τα νησιά που επλήγησαν από την μεταναστευτική κρίση
για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών που έχουν προκύψει σε όλους τους κατοίκους των νησιών.

Να γίνουν παρεμβάσεις προς τον Δήμο και το Λιμενικό Ταμείο για μείωση ενοικίων, μείωση τελών των επαγγελματιών που πλήττονται από το
μεταναστευτικό.

 

Στην δραματική αυτή συγκυρία, που περνά η χώρα, ο τουρισμός αποτελεί κατά γενική παραδοχή έναν από τους ελάχιστους  τομείς που μπορούν, εάν
σχεδιαστούν σοβαρά να βγάλουν την χώρα στο ξέφωτο.

Το νησί μας έχει όλες τις δυνατότητες να το πετύχει αυτό. Απαιτείται, όμως, συνολική στρατηγική στόχευση, στοχευμένη και καινοτόμα συνεχής
προβολή, ικανά πρόσωπα, συστράτευση δυνάμεων του συνόλου του νησιού μας.

 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΦΟΡΕΩΝ

 

Φορέας Τουρισμού Μολύβου

Φορέας Ανάπτυξης και Προβολής  Ερεσού

Σύλλογος Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Γέρας

Σύλλογος Επιχειρήσεων Τουριστικής Ανάπτυξης Καλλονής

Φορέας Ανάπτυξης Πλωμαρίου,
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foreon/symparastasi-tis-synyparxis-ston-kathigiti-tis-

iatrikis)

17/07/17 - 12:52
Συμπαράσταση της "Συνύπαρξης" στον καθηγητή της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Dokuz Eylul
(/articles/news-categories/anakoinoseis-foreon/symparastasi-tis-synyparxis-ston-kathigiti-tis-iatrikis)

Τα μέλη της «Συνύπαρξης» διαμαρτύρονται και εκφράζουν την λύπη και την συμπαράστασή τους στον
καθηγητή της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Dokuz Eylul (9ης Σεπτεμβρίου) της Σμύρνης, Τζεμ Τερζί,
προέδρου της ανθρωπιστικής οργάνωσης «Γέφυρες Λαών – Halkarin...

(/articles/news-categories/anakoinoseis-

foreon/psifisma-dimoy-lesvoy-gia-thanato-toy-kosta-

doyka)

12/07/17 - 12:19
Ψήφισμα Δήμου Λέσβου για το θάνατο του Κώστα Δούκα (/articles/news-categories/anakoinoseis-

foreon/psifisma-dimoy-lesvoy-gia-thanato-toy-kosta-doyka)

 

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, για το άγγελμα του θανάτου του πρώην Δημάρχου
Μήθυμνας, Κώστα Δούκα:

 

(/articles/news-categories/anakoinoseis-foreon/kala-

nea-apo-ti-deyal-gia-tin-periohi-toy-polihnitoy)

12/07/17 - 06:54
Καλά νέα από τη ΔΕΥΑΛ για την περιοχή του Πολιχνίτου (/articles/news-categories/anakoinoseis-foreon/kala-

nea-apo-ti-deyal-gia-tin-periohi-toy-polihnitoy)

Η ΔΕΥΑΛ ενημερώνει τους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα τους κατοίκους της Δ.Ε. Πολιχνίτου ότι στις 10
Ιουλίου 2017 υποβλήθηκε στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Β.Αιγαίου αίτημα-Τεχνικό Δελτίο για την
χρηματοδότηση της κατασκευής Μ.Ε.Λ. Πολιχνίτου, Βρίσας, Βατερά, προϋπολογισμού 12.500.000...
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