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Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / K O M M A T A )  
 Ένα δυναμικό και αντιπροσωπευτικό «brand» της Λέσβου

Επιτυχημένη ημερίδα του Δήμου Λέσβου για τον τουρισμό, που δημιουργεί προσδοκίες αλλά απαιτεί
σε κάθε περίπτωση, το «διά ταύτα»
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 - 21|02|2017 15:08

Αποφασισμένη να καταπιαστεί σοβαρά με την υποβοήθηση της προοπτικής επανεκκίνησης του τουρισμού στη Λέσβο,
δείχνει η δημοτική αρχή και μέσω της επιτυχημένης ημερίδας της, με διακεκριμένους ομιλητές (με θέμα «Τουρισμός και
ανάπτυξη στο Βόρειο Αιγαίο - Ευρωπαϊκές προκλήσεις και ευκαιρίες», που διοργάνωσε την Κυριακή σε συνεργασία με το
«Euro Direct» και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου), άφησε προσδοκίες για μία σοβαρή προσπάθεια στην κατεύθυνση μετατροπής
του «μειονεκτήματος» (του προσφυγικού) σε πλεονέκτημα (για τον τουρισμό).
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Χαρακτηριστικό των προθέσεων της δημοτικής αρχής, είναι η απόφαση για άμεσο… follow up στα όσα συζητήθηκαν,
αναλύθηκαν και μπήκαν σε μία σειρά ως συμπεράσματα, με το δήμαρχο Λέσβου, Σπύρο Γαληνό, και τον αντιδήμαρχο
Οικονομικών, Κώστα Κατσαρό, να μεταβαίνουν την Πέμπτη στην Αθήνα για συναντήσεις με φορείς και εξειδικευμένους
επαγγελματίες και επιστήμονες στον τουρισμό.

Με τον αντιδήμαρχο μάλιστα να προαναγγέλλει και άμεσες ενέργειες προκειμένου η Λέσβος να εξασφαλίσει στοχευμένη
προβολή για τον τουρισμό και να επενδύσει σε μία εξειδικευμένη επικοινωνιακή πολιτική, που θα διαμορφώσει ένα νέο
«brand» για το νησί. Ωστόσο είναι σαφές πως η φιλόδοξη αυτή προσπάθεια, θα πρέπει να τύχει μίας ευρύτερης
συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να μην αποδειχθεί ως μία ακόμη αποσπασματική
ενέργεια, η οποία δεν θα προσφέρει επί της ουσίας τίποτε και ειδικά σε μία περίοδο όπου ο τουρισμός δεν μπορεί πια να…
περιμένει.

 

Χαιρετισμοί

Συντονιστής της εποικοδομητικής αυτής ημερίδας, ήταν ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Οικονομικών, Κώστας
Κατσαρός, και στο ξεκίνημά της, χαιρετισμό απηύθυναν ο δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού
και Τουρισμού, Κώστας Αστυρακάκης, ο εκτελεστικός γραμματέας της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, Γιώργος Καμπούρης, ο

πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λέσβου, Ευάγγελος Μυρσινιάς, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου, Περικλής
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#Τουρισμός (/article/tag/Τουρισμός),

πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λέσβου, Ευάγγελος Μυρσινιάς, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου, Περικλής
Αντωνίου, ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Λέσβου, Παναγιώτης Χατζηκυριάκος, ο τέως δήμαρχος
Δημήτρης Βουνάτσος και ο βουλευτής Νομού Λέσβου, Γιώργος Πάλλης.

 

Οι συνεδρίες

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας, ο καθηγητής Παναγιώτης Γρηγορίου, μίλησε για την κοινωνία της γνώσης, την
ανάπτυξη και την ευρωπαϊκή προοπτική στο Β. Αιγαίο, η ξενοδόχος Ευγενία Δρεκόλια ανέπτυξε ζητήματα βελτίωσης της
προβολής της Λέσβου ως ταξιδιωτικού προορισμού και τις προοπτικές ανάπτυξης μέσω εναλλακτικών μορφών
τουρισμού, ο αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Γιάννης Σπιλάνης έκανε την αποτίμηση του τουρισμού ως
βάση για τον σχεδιασμό και μίλησε για το ρόλο του παρατηρητηρίου βιώσιμου τουρισμού Β. Αιγαίου. Τέλος, ο καθηγητής
Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δημήτρης Λαγός, ανέπτυξε τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των ειδικών και
εναλλακτικών μορφών τουρισμού, εστιάζοντας στην περίπτωση του Β. Αιγαίου.

Στη δεύτερη συνεδρία, ο σύμβουλος Επικοινωνιακής Στρατηγικής σε πόλεις που διεκδικούν Ολυμπιακούς Αγώνες,
Ευστράτιος Σαφιολέας, ανέπτυξε το σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης για το νησί της Λέσβου και προκάλεσε το ενδιαφέρον
των συμμετεχόντων. Όπως και ο Ιωάννης Μιχαηλίδης που παρουσίασε το θέμα «Φιλοξενία και Συμβουλευτική του
Τουρισμού» (Destination Brand & Reputation). Εν συνεχεία ο επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, Δημήτρης
Κούτουλας μίλησε για την άμεση επανεκκίνηση του τουρισμού στη Λέσβο. Ενώ ο πρόεδρος της «Tourism Generis»,
Γιώργος Δρακόπουλος, ανέπτυξε το θέμα «Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών: στρατηγική και δράσεις στο πλαίσιο της
συνεργασίας του Δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα». Με τους προαναφερθέντες μάλιστα, ο δήμαρχος ετοιμάζεται για μία
νέα συνάντηση μαζί τους την Πέμπτη (καθώς και με άλλους), προκειμένου να δώσει αξία στα όσα ενδιαφέροντα και
χρήσιμα εξήχθησαν ως συμπεράσματα από την ημερίδα.

 

Αφετηρία για μία σημαντική προσπάθεια

Κοινή τώρα συνισταμένη των τοποθετήσεων των διακεκριμένων ομιλητών, αποτέλεσε η αναγκαιότητα για κοινή και
απόλυτα συντονισμένη δράση με σκοπό την άμεση επανεκκίνηση του τουρισμού της Λέσβου ακολουθώντας την εφαρμογή
πολιτικών οι οποίες βασίζονται στη στέρεη επιστημονική γνώση των ειδικών του κλάδου της τουριστικής προβολής,
προσαρμοσμένη στις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες. «Οι βάσεις για την υλοποίηση αυτού του στόχου τέθηκαν με την
ημερίδα αυτή, τα συμπεράσματα της οποίας καταγράφηκαν και θα αποτελέσουν την αφετηρία της προσπάθειας για την
ανάταξη της εικόνας της Λέσβου και την προσέλκυση νέων επισκεπτών», είπε χθες στο «Ε» ο αντιδήμαρχος Κώστας
Κατσαρός προσθέτοντας πως πρέπει πάση θυσία να αποτιναχτεί ό,τι αρνητικό μπορεί να έχει συνδεθεί με τη Λέσβο τα
τελευταία δύο χρόνια.

Πάντα σε ό,τι αφορά στην ημερίδα αυτή καθ’ εαυτήν, έγιναν τοποθετήσεις και ερωτήσεις των παρευρισκομένων και
αναπτύχθηκε ένας ουσιαστικός και γόνιμος διάλογος για το παρόν και το μέλλον της τουριστικής ανάπτυξης του νησιού
μας με βάση τα νέα δεδομένα αλλά και από τα όσα κατέθεσαν οι ομιλητές της ημερίδας.

 

 

Γαληνός: «Ομόνοια και κοινή δράση»

Ο δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, αφού ευχαρίστησε τους διοργανωτές, τους ομιλητές
αλλά και όσους παραβρέθηκαν, αναφέρθηκε στη σημασία της ημερίδας ως σημείο αναφοράς
πλέον για την συνολική και συντεταγμένη επανεκκίνηση του τουρισμού στη Λέσβο. Επίσης,
τόνισε την ανάγκη για «ομόνοια και κοινή δράση φορέων και πολιτών με συγκεκριμένες
κατευθύνσεις που αφορούν τόσο τις άμεσες ενέργειες, όσο και το συνολικό στρατηγικό
σχεδιασμό της τουριστικής προβολής του τόπου μας». Τέλος, ο κ. Γαληνός τόνισε ότι τα
συμπεράσματα της ημερίδας θα καταγραφούν αναλυτικά και θα αποτελέσουν το πλαίσιο των
ενεργειών που θα υλοποιηθούν άμεσα από το Δήμο και τους εμπλεκόμενους φορείς.
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«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

jim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …

Ανασύρθηκε νεκρή η άτυχη γυναίκα στη Βρίσα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — κουραγιο στην οικογενεια

Ρεσιτάλ για δύο βιολιά στη Δημοτική Πινακοθήκη! - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — It was a wonderful music event. Thank
you for your support.

Αναβολή μέχρι νεοτέρας - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …
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