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Τρί, 18/07/2017 - 17:48Σαββατιάτικη Απογευματινή Περιήγηση στο Θαλάσσιο Πάρκο Νησιώπης Συγκρούσεις και φωτιές στη Μόρια Γλυκιά γεύση από το πρώτο Lesvos Food Fest "Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο
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Πέμπτη, 22/06/2017 | Τουρισμός

Έκκληση για άμεση στήριξη του Τουρισμού απευθύνουν οι ξενοδόχοι της Λέσβου. Το νησί για τρίτη συνεχόμενη σεζόν καταγράφει δραματική πτώση
τόσο στις αφίξεις ξένων τουριστών, όσο και στα έσοδα, τη στιγμή μάλιστα που οι ροές μεταναστών και προσφύγων συνεχίζουν να αυξάνονται (ήδη ο
αριθμός όσων παραμένουν σε κέντρα φιλοξενίας στο νησί ξεπερνά τις 3.500 χιλιάδες).
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Η Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου, με επιστολή της προς τον ΕΟΤ και την υπουργό Τουρισμού Έλενα
Κουντουρά, είχε ζητήσει οικονομική στήριξη προκειμένου να εξασφαλισθούν τρεις με πέντε
εβδομαδιαίες πτήσεις χαμηλού ναύλου για το 2017, οι οποίες, όπως ανέφεραν οι ξενοδόχοι, θα
συνεισέφεραν ενεργά στην αναστροφή της αρνητικής εικόνας του νησιού, στην αλλαγή του κλίματος
της αγορά, αλλά και στην άρση των δυσμενών συνεπειών της περιόδου 2015 – 2016.

Οι ξενοδόχοι πρότειναν ακόμη στο υπουργείο Τουρισμού να ζητήσει από τους tours operators,
στους οποίους διαθέτει 5,3 εκατ. ευρώ για συνδιαφήμιση, να κατευθύνουν μέρος της ζήτησης προς
τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τα οποία πλήγηκαν περισσότερο από τις μεταναστευτικές ροές.

Στην απαντητική του επιστολή, την οποία κοινοποίησε στο Capital.gr ο πρόεδρος της Ένωσης
Ξενοδόχων Λέσβου Περικλής Αντωνίου, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού σημειώνει εντούτοις
πως "τα θέματα που αφορούν προγραμματισμό και προσέλκυση πτήσεων αεροπορικών εταιρειών,

Charters ή Low Cost Carriers, δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων μας”.

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων για την κίνηση των αεροδρομίων, η Μυτιλήνη
καταγράφει στο τετράμηνο κάθετη πτώση στις αφίξεις επισκεπτών, η οποία ανέρχεται στο 46,2%. Φορείς της τουριστικής αγοράς του νησιού κάνουν
λόγο για ένα ακόμη δύσκολο καλοκαίρι, εκφράζοντας την αγωνία τους για το πόσες τουριστικές επιχειρήσεις και ξενοδοχεία θα καταφέρουν να μείνουν
ανοικτά και αυτήν την περίοδο. 
Όπως τονίζουν οι ξενοδόχοι, "τα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου, ύστερα από τη δραματική περσινή χρονιά, όπου κατέρρευσαν αφίξεις και
τζίροι – με αναπάντητες μέχρι σήμερα τις εκκλήσεις τους για αποζημιώσεις καταλυμάτων και εργαζομένων τους- και την ιδιαίτερα ατυχή συγκυρία των
σεισμών, αγωνιούν αφ’ ενός για το μέλλον τους κι αφ’ ετέρου θεωρούν τουλάχιστον προσβλητική την απάντηση του ΕΟΤ”. Συμπληρώνουν επίσης 
πως το σημερινό ύψος των ναύλων είναι τουλάχιστον αποτρεπτικό αν όχι κι απαγορευτικό.

Και όλα αυτά τη στιγμή που φέτος αναμένονται στην Ελλάδα περισσότεροι από 30 εκατ. τουρίστες, με την Κω να έχει ήδη καταφέρει να ανακάμψει
από τη μείωση της ζήτησης λόγω του προσφυγικού που καταγράφηκε το 2015. Το νησί δεν έχει πλέον ροές, καθώς προστατεύονται τα απέναντι
παράλια της Αλικαρνασσού, όμως και εκεί οι επιχειρηματίες εξηγούν πως οι τζίροι κινούνται κινούνται πολύ κάτω των προσδοκιών.

Βασιλική Κουρλιμπίνη /capital.gr
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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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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...

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

942

 

8

 

1

googleplus

0

 

951

 

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CvcF27h5uWeOrMsb1buzrncgJ-__zu0rgkvaexwWi3L-g1AEQASD2_PweYK2CgICgDKABuYvw0wPIAQmpAtgI3nEdVrM-qAMByAPDBKoE-wFP0Bk7TMlgiJQ15kmgqs8Sfm1KEofzUN189UDAtOecBMyAj8kqjxQaW_auKOZaDJ-FJwDw0-9Q5UP7kYxb9IP2a7lb-FaOXpZqOFi5DKoBFGUXS2QeyLcgZVjAR29IWfEKCVlfeGUL-YO5hFa-Ez47xNEe3fob805Vll0dPhxCvCzKPyFY2gFPzUcSA0Ea-v7fwSxTnIcduqQpuAMhr1I7HbycaU0VqMEp0sdD4_GihFUYWZbs_xERkyTsvautAsxHChNQ49AqyJa4vFzye5ybGCYK34tsMAe6c1YIeHt86vkPfdfDdYo__62qYairYBt6-Ov_QEjQDNfAvKAGLoAHr_SPLKgHpr4b2AcA0ggFCIBhEAGxCfus5PvYhRN62BMM&num=1&sig=AOD64_30PSlyqUSfaojZ9n2sVtK1lMMm8Q&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://www.ekdromi.gr/%3Fref%3DAdWords
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018982389793
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004592925982
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004592925982
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos/kraygi-agonias-apo-toys-xenodohoys-tis-lesvoy-gia-ti-sezon?fb_comment_id=1574953475850171_1575494299129422
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


18/7/2017 Κραυγή αγωνίας από τους ξενοδόχους της Λέσβου για τη σεζόν | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos/kraygi-agonias-apo-toys-xenodohoys-tis-lesvoy-gia-ti-sezon 3/3
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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.

 
...

ekdromi.gr

Προσφορές Ξενοδοχείων
Προσφορές Ξενοδοχείων έως -50%
σε Όλη την Ελλάδα. Αγοράστε Τώρα!

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

(/articles/news-categories/politiki/episkepsi-dimarhoy-spyroy-galinoy-se-erga-stin-periohi-eyergetoyla)

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=C0lIY7x5uWewO15Fty4qIiAb7__O7SuCS9p7HBaLcv6DUARABIPb8_B5grYKAgKAMoAG5i_DTA8gBCakC2AjecR1Wsz6oAwHIA8MEqgT7AU_Q8tYpU7ZdYZgqiRp545khWyfeQM5KFiBTLg8I0TheaG5oentVYqOrRBEqUf7AiSbwlUipmK1EYUjx-7VWkl72xJjMj44EgD25jdxBclZ6gV21CpeDDDJHNdV0WgHEeGhk4PRbS38zHsiFz-N7qGuZWaIUgfiad37pvTfiyiUcspzlPgFvwyHUwUIFyYF89xg2jp5_E5bmVoGJXI43V91zuySlyGfvc3dinAw082BsNk8SNr3XOtJqKVVUupV_wl2XNK7wlNpbTckGWOCfOiFRyTFl9rN3WFHU41FhFHC2wzFlI5XGGVHDjs0bTKIhT2Jcay6_C_8DtZ2_oAYugAev9I8sqAemvhvYBwDSCAUIgGEQAbEJ-6zk-9iFE3rYEww&num=1&cid=CAASEuRoB0j_-KqjhsTqzqK_vdaNgg&sig=AOD64_0iZwvQdlXEqUSZ0H_oA2WevaJQqA&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://www.ekdromi.gr/%3Fref%3DAdWords
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CS7pZ8B5uWfLgB8WJbe63qeAJ1rL4skqdy7TDrAXAjbcBEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAYvMgMsDyAECqQLYCN5xHVazPqgDAcgDyQSqBPIBT9DKGu6F8JK5TgVY8Mw4eEqay0LolkH5XV2S5casmUNJGofFq3FUGYu7-3V27d3UTBeOPjxfNHSBV2UL4KQZlhTEFDNky0jBNF9fjqbS4JuYYhS0ZNXmRiP5vCgxj1esOxj8WC4j4BirV-soxZ9I5PxKNG7rp_SxA-Jlk1bHntQ-WSNKgMYZkMnENHy3XrgN7-ryL1IhSFqP4Fo6BZI6m9Mw3lrkEEZCpy0BfMgLWGYz5YOQxPk3mddOTUQPrYyRkWp9VlSlOJFEFaUQVyvWYRJFoN_UOQbE1EeMOulnmDl-LleqewwMwNc7Z3gTckHcl9GgBgKAB92z_zSoB6a-G9gHAdIIBQiAYRABsQkgGvivf391BtgTAg&num=1&sig=AOD64_3I3YYDjMhOGDUt2_mgbCRSl9ahOQ&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://aldipa.gr/eshop/6-magio
http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/episkepsi-dimarhoy-spyroy-galinoy-se-erga-stin-periohi-eyergetoyla

