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Τρί, 18/07/2017 - 11:02Επιστολή για τη συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη: Να επιστραφούν τα χρήματα Το τριήμερο πανηγύρι στου Προφήτη Ηλία στην Αγιάσο Εγκατάσταση υψηλών ταχυτήτων INTERNET στους Τουριστικούς 
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Δευτέρα, 22/06/2015 | Τουρισμός

Τα δημοσιεύματα με θέμα τα προβλήματα από το αριθμό μεγάλο μεταναστών - προσφύγων στη Λέσβο συνεχίζονται.... Μετά τους "οίκους ανοχής" , τις
"εκκλησίες", τα "εκκλησάκια", τα "ελαιοκτήματα" και τα επεισόδια σειρά έχει η το κρουαζιερόπλοιο. Ένα κρουαζιερόπλοιο δεν "έδεσε" στη Μυτιλήνη και
αυτό είναι η απόλυτη καταστροφή για τον τουρισμό μας με βάση τη λογική των δημοσιευμάτων! Λες και είναι πρώτη φορά που ένα κρουαζιερόπλοιο
δεν δένει Μυτιλήνη.... Το σκηνικό όπως πάντα ξεκινάει από τοπικά ΜΜΕ και στη συνέχεια αποκτά διαστάσεις σε πανελλαδικά και διεθνή ΜΜΕ.  Στο
σημείο αυτό πρέπει να συγχαρούμε το Δήμαρχο Λέσβο κ. Σπύρο Γαληνό. Είναι από τις ελάχιστες φωνές που αντιμετωπίζει το πρόβλημα στις
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πραγματικές του διαστάσεις και πραγματικά κάνει τα πάντα για να βρεθούν λύσεις χωρίς να σπέρνει πανικό και χωρίς να  επενδύει στην
καταστροφολογία. 

Μερικές ερωτήσεις: Όλοι αυτοί που "νοιάζονται"  για τον τουρισμό έχουν σκεφτεί άραγε  πόσο
καταστροφικές υπηρεσίες προσφέρουν στον τουρισμό και στο νησί μας με τέτοια δημοσιεύματα;
Πόσο "φόβο" θα σερβίρουν ακόμη; Άραγε πόσο χρήματα έχουν αφήσει οι μετανάστες - πρόσφυγες
σε όλα τα μαγαζιά της προκυμαίας και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες; Μήπως είναι πολλά περισσότερα
από τους 800 επιβάτες ενός κρουαζιερόπλοιου; Τέλος να υπενθυμίσουμε ότι άλλο κρουαζιερόπλοιο
πριν μερικές μέρες επέλεξε να δέσει στο λιμάνι της Μυτιλήνης και να προσφέρει τρόφιμα στους
πρόσφυγες.... 

 

Ας δούμε το θέμα όπως παρουσιάστηκε στο ΕΘΝΟΣ

Χθες υπήρξε η πρώτη ακύρωση προσέγγισης κρουαζιερόπλοιου, που επρόκειτο να «δέσει» στη
Μυτιλήνη. Ο καπετάνιος του πλοίου «Azamara Journey» επικαλέστηκε λόγους ασφαλείας για τους
850 τουρίστες από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τη Ρωσία, την Ουκρανία και άλλες χώρες που
επιβαίνουν σε αυτό, λόγω της παρουσίας των μεταναστών, και ενημέρωσε τον συνεργάτη του

ναυτιλιακό πράκτορα στο νησί πως αλλάζει δρομολόγιο και μεταβαίνει στη Λήμνο.
«Αυτοί παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις μέσα από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πληροφορήθηκαν για τα δύο επεισόδια με εξεγέρσεις μεταναστών
που έγιναν την περασμένη εβδομάδα στο λιμάνι και αποφάσισαν να αλλάξουν το δρομολόγιο», είπε στο «Εθνος» ο ναυτιλιακός πράκτορας, Ηλίας
Πίκουλος, ο οποίος μάταια προσπάθησε να πείσει τον καπετάνιο πως τα επεισόδια ήταν μεμονωμένα και πως το νησί έχει σήμερα εντελώς
διαφορετική εικόνα. «Επί πολλά χρόνια παλεύουμε να βάλουμε το λιμάνι της Μυτιλήνης στον χάρτη της κρουαζιέρας και καταφέραμε με πολλούς
κόπους να το καταστήσουμε 13ο προορισμό της χώρας. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική», επισήμανε ο κ. Πίκουλος. Φέτος έχουν
προγραμματιστεί συνολικά 68 - 70 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων στη Μυτιλήνη.
Το γεγονός έσπειρε ανησυχία στους τουριστικούς φορείς της Λέσβου, με τον δήμαρχο του νησιού, Σπύρο Γαληνό, να συνιστά ψυχραιμία. «Η
κατάσταση δεν είναι τέτοια που να δικαιολογεί πανικό. Το λιμάνι σήμερα είναι 'καθαρό', δεν υπάρχει ούτε ένας μετανάστης, και το νησί
παρέχει όλα τα στάνταρτ ασφαλείας και φιλοξενίας που θέλει ο τουρίστας», είπε στο «Εθνος» ο κ. Γαληνός, ο οποίος αμφισβητεί τους λόγους
της ακύρωσης. «Ακυρώσεις γίνονται κάθε χρόνο για διάφορους λόγους. Δεν πιστεύω να είναι οι μετανάστες ο πραγματικός λόγος», είπε.
 
Ο ίδιος αναγνωρίζει πως τα δύο επεισόδια που έγιναν την περασμένη εβδομάδα έπληξαν την εικόνα του νησιού και τα αποδίδει σε λάθος χειρισμούς
και κακό συντονισμό των υπηρεσιών που έχουν την ευθύνη της καταγραφής, ταυτοποίησης και μεταφοράς των μεταναστών. «Αυτήν τη στιγμή
υπάρχουν στο νησί περίπου 2.500 με 3.000 μετανάστες -μόνο 500 μπήκαν σήμερα- αλλά δεν τους βλέπει κανείς, καθώς βρίσκονται ή στο Κέντρο
Πρώτης Υποδοχής της Μόριας ή στον χώρο που φτιάξαμε προσωρινά στο Καρά Τεπέ», ανέφερε και προσέθεσε: «Χθες δεν είχαμε πλοίο και αυξήθηκε
ο αριθμός τους, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε. Κρατάμε άμυνα για να μειώσουμε τις επιπτώσεις».
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17/07/17 - 20:20
Εγκατάσταση υψηλών ταχυτήτων INTERNET στους Τουριστικούς Προορισμούς στη Λέσβο
(/articles/news-categories/toyrismos/egkatastasi-ypsilon-tahytiton-internet-stoys-toyristikoys)

ΠΡΟΣ :1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ &
                 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Κο ΝΙΚΟ ΠΑΠΠΑ
             
 
Κύριε Υπουργέ,
             Ευχαριστώντας για την άμεση ανταπόκριση / απάντησή σας, β) σχετικό, στο α) σχετικό - μη...

(/articles/news-categories/toyrismos/ekdoseis-gia-tin-

toyristiki-provoli-tis-lesvoy-apo-ton-forea)

12/07/17 - 05:52
Eκδόσεις για την τουριστική προβολή της Λέσβου από τον Φορέα Τουρισμού Μολύβου.
(/articles/news-categories/toyrismos/ekdoseis-gia-tin-toyristiki-provoli-tis-lesvoy-apo-ton-forea)

Ολοκληρώθηκαν πριν λίγες ημέρες οι νέες εκδόσεις για την τουριστική προβολή της Λέσβου, από τον
Φορέα Τουρισμού Μολύβου. Οι εκδόσεις θα διανέμονται σε κάθε επισκέπτη της Λέσβου από τα μέλη του
δικτύου  και από συγκεκριμένα σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
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11/07/17 - 16:40
«Στην υγειά» της Λέσβου στο «Ελ. Βενιζέλος» (/articles/news-categories/toyrismos/stin-ygeia-tis-lesvoy-sto-el-

venizelos)

Το Επιμελητήριο Λέσβου σε συνεργασία με τον Αερολιμένα Αθηνών Ελ.Βενιζέλος πραγματοποίησε με
μεγάλη επιτυχία την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017 εκδήλωση προβολής των τοπικών προϊόντων και της
παραγωγικής φυσιογνωμίας της Λέσβου. 
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