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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 
 
 
Κυρία Υπουργέ,
       Επανερχόμενοι στα παραπάνω σχετικά, αναπάντητα μέχρι σήμερα, σας απευθύνουμε ύστατη
έκκληση, καθώς και στην Πολιτική Ηγεσία (που κοινοποιείται η παρούσα), με τη συνυποστήριξη των
οποίων
                                Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε
Να συμπεριληφθεί η Λέσβος και τ’ άλλα ακριτικά προσφυγόπληκτα νησιά μας, στα προγράμματα
χρηματοδότησης συνδιαφήμισης με τους Τour Operators (Τ.Ο.) της φετινής (2017) τουριστικής
περιόδου, συμπεριλαμβανομένης και της Aegean Airlines στην περίπτωση ναύλωσης πτήσεων
Charters (π.χ. για το Ντίσελντορφ κλπ) ή και Χαμηλού Ναύλου.
       Οι σημερινές εικόνες της Λέσβου, καλύτερες από ποτέ άλλοτε στο παρελθόν, σε τίποτα δε
θυμίζουν τις αντίστοιχες του Αυγούστου του 2015. Δυστυχώς όμως τα διεθνή ΜΜΕ, επιμένουν να
«συντηρούν» τις παλιές κακές εικόνες μας (που άλλωστε «πουλούν» περισσότερο απ’ τις καλές…),

αναθερμαίνοντάς τες κι απ’ τα λάθη, αστοχίες και παραλείψεις …. ΟΛΩΝ μας, γεγονός που αντανακλά αρνητικά και στα φετινά δεδομένα των
κρατήσεων, που δυστυχώς δεν διαφέρουν πολύ απ’ τα’ αντίστοιχα «ΧΑΜΗΛΑ» του 2016! μ’ εμάς να καταρρέουμε κι άλλες περιοχές να βουλιάζουν!!
       Αντίθετα όλες οι νησιωτικές Περιφέρειες της Χώρας μας, εκτός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου μαζί με τις Μεσογειακές Χώρες της Ε.Ε.,
εμφανίζουν υψηλά ποσοστά κρατήσεων, αναγκάζοντας από πέρυσι π.χ. την Ισπανία, να θεσμοθετήσει ειδικό φόρο διανυκτέρευσης - αντίστοιχου του
δικού μας, τέλους διανυκτέρευσης,  με το οποίο μας «απειλεί» η Πολιτεία ότι θα ισχύσει από 1.1.2018 -, προς «ανάσχεση» κρατήσεων! Την ίδια στιγμή
Χώρες / προορισμοί της Μεσογείου, Βορείου Αφρικής / Μέσης Ανατολής / Τουρκίας, παρουσιάζουν πρωτόγνωρες μειώσεις κρατήσεων, ανερχόμενες
σε διψήφια ποσοστά!
       Τα προαναφερθέντα καθιστούν τους ήδη δημοφιλείς Ελληνικούς νησιωτικούς προορισμούς, ακόμα πιο ελκυστικούς, διευκολύνοντάς σας, κυρία
Υπουργέ, να γίνει αποδεκτή απ’ τους Τ.Ο. πρότασή σας κι αίτημά μας, για δρομολόγηση στα νησιά μας, περισσότερων πτήσεων Charters καθώς και
Χαμηλού Κόστους (L.C.C.) που μέχρι σήμερα (ως Λέσβος) δεν καταφέραμε  (παρά τις προσπάθειες, υποσχέσεις κλπ), ν’ αποκτήσουμε –
απεμπολώντας εκατοντάδες ευρώ (από την κατά κεφαλή τουριστική δαπάνη), επειδή αρνείται η Πολιτεία, να επιστρέψει 12 ευρώ ανά επισκέπτη, όπως
ζητούν (οι L.C.C.) – γεγονός που θα ενίσχυε και τον Ανταγωνισμό, υπέρ χαμηλότερων ναύλων κι όχι μόνο, ανακουφίζοντας  συγχρόνως τους νησιώτες
κι απ’ τα ιδιαίτερα υψηλά ναύλα που ισχύουν σήμερα, ίσως και λόγω υψηλής φορολόγησής τους, κάτι που η Πολιτεία πρέπει να  διερευνήσει……..
       Τέλος η ανταπόκριση όλων των πλευρών, Πολιτείας, Τ.Ο. και L.C.C., προκειμένου ν’ αμβλυνθούν οι δυσμενέστατες συνέπειες απ’ το
Μεταναστευτικό στα νησιά μας, θεωρείται δεδομένη, αφού σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική, οι όποιες συμφωνίες (χορήγησης) κινήτρων /
χρηματοδοτήσεων, πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις νησιωτικές περιοχές, χωρίς εξαιρέσεις, όπως στην περίπτωσή μας, που αισθανόμαστε σαν να
ζούμε σε διαφορετική Χώρα…
      Προσβλέποντας, αυτή την κρίσιμη στιγμή, στην προσωπική σας παρέμβαση και στην έμπρακτη υποστήριξη των  συναδέλφων σας Υπουργών, ως
ελάχιστη υποχρέωση της Πολιτείας προς τα, δίχως δική μας ευθύνη, δοκιμαζόμενα  νησιά μας, επιμένουμε να….ελπίζουμε !
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14

Like

0 Comments Sort by 

Facebook Comments Plugin

Newest

Add a comment...

(/articles/news-categories/toyrismos/glykia-geysi-apo-

proto-lesvos-food-fest)

18/07/17 - 14:24
Γλυκιά γεύση από το πρώτο Lesvos Food Fest (/articles/news-categories/toyrismos/glykia-geysi-apo-proto-lesvos-

food-fest)

Με επιτυχία και ενθουσιασμό ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του 1ου Lesvos Food Fest που διοργάνωσε το
Σωματείο Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελματιών Μολύβου σε συνεργασία με τον Φορέα Τουρισμού
Μολύβου, την υπεύθυνη διοργάνωσης του Φεστιβάλ Μαρία Καπλανέλλη και τη θετική ενέργεια 100...
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ypsilon-tahytiton-internet-stoys-toyristikoys)

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.

 
...

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

275

 

4

 

1

googleplus

0

 

280

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100018982389793
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos/glykia-geysi-apo-proto-lesvos-food-fest
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos/glykia-geysi-apo-proto-lesvos-food-fest
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos/egkatastasi-ypsilon-tahytiton-internet-stoys-toyristikoys
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos/egkatastasi-ypsilon-tahytiton-internet-stoys-toyristikoys
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos/ekdoseis-gia-tin-toyristiki-provoli-tis-lesvoy-apo-ton-forea
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos/ekdoseis-gia-tin-toyristiki-provoli-tis-lesvoy-apo-ton-forea
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CMmO8RfZtWfnGEqfTxgKTvLmIDtjlnbVK2v6ch8oFrgIQASD2_PweYK2CgICgDKABpNHRyQPIAQKpAtOOxa6KV7M-qAMByAPJBKoE7QFP0GXsc1Ot0FBTOgniaj3S5dtKeI877Xh3rnNVeLt51XEZ1e4ggtkUs1cc618XMiyKV7dxxAQTf9QJqne5I0IPccyjlDDcWeJ3GmZdYtIk1VY_DT_-Lcn8u-72QPNioa5v16-MtyCnJ1CFyi5cGOHSIbfhPkdje_p6nxSFYLe-xLbEW7NAvnN8iQ5n2TsYnLVEkvxYwglPy-pb9Qko65aQNTzq0opwPU6-KvjbPKIJuI-tQYVJrr4elZh_AwWVa2FLGWHIQKLOUGGMBfcqmemeHg5_QDPNCzKB__ccBGSv8vwju5RCkZbNaxDjl52QBgGgBgKAB8SurjaIBwGQBwKoB6a-G9gHAdIIBAgAEAKxCb0vwXIxliRi2BMC&num=1&cid=CAMSeQClSFh38TLGq0d4KCSRYBr9ulp12cjKWiBvP1cyeSnyZvYJsM9jy0V9w70UL2SZirjwhJdTG0uj6zW0_fqQCSgwXk-cn1Vpc6NYCJct-2LUWKq6gYU-KAl9Nvm9Kw6qHGPvY_rayyUxv5XfoyzId1B589AvqnIV8G0&sig=AOD64_1T8pq4AXC-nqn2aaqg1UjicLIRZg&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.theworkshopshoes.com/el/product-category/gunaikeia/upodimata/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C9EV_RfZtWYidFsePxgLxtq_4AtjlnbVK2v6ch8oFrgIQASD2_PweYK2CgICgDKABpNHRyQPIAQKpArk-1GqwVLM-qAMByAPJBKoE7AFP0AYbUkOqd_IEYeKBT208doejdT_idIUvMTDsjBW72mUI7W-sVZA5ur28yNiJKXaxzEXx6zQhItWAOSPwPecHW2C5LPl4N4ms9Y6eG6cMvoTkHmrV7v7Jmm2zhI1Yx0lKhtaudjdHPuaZSI6P65tR7r35kGghNRgsAd99IZ56d3QuvctNIJPOb4M3VFiluuRTTy4pdAkmd5k5Xp10_75UIehRej_CnVJdFuK71kW7z3Yu9lWNvh2tjcxEMDWVrDhXnr9gin6cOypUTExkp1m1bpLy1XZvaN7rXAaom2fN5lMu8fSxrSxKfa0N7pAGAaAGAoAHxK6uNogHAZAHAqgHpr4b2AcB0ggECAAQArEJvS_BcjGWJGLYEwI&num=1&cid=CAMSeQClSFh3vjZ3iduIOWcW6xPfvHCFB_1QZGNjTX4Gahgf0F3MB7jE0vp8z3LKtpgsGVFg9_CmsOvRAtgh6KhDmacptkz5tSRbtrkEcwKts0eVUOTODfOXq9wQbHzwMOBWyWA5prmhj1djPinLAHEcKd_MyJHZkDTqojk&sig=AOD64_0c4KTuD2-l95dw4j4Te6jqPj91tQ&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.theworkshopshoes.com/el/product-category/gunaikeia/upodimata/


Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

(/articles/news-categories/koinonia/episkeyes-kai-syntiriseis-ktirion-dimotikon-paidikon-stathmon-toy)

http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/episkeyes-kai-syntiriseis-ktirion-dimotikon-paidikon-stathmon-toy

