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Πάρα πολλά ήταν τα τηλεφωνήματα που δεχθήκαμε από επιχειρηματίες και πολιτικούς παράγοντες της Λέσβου που
δήλωναν ενοχλημένοι από την αγνόηση της κατάρρευσης του τουρισμού στο νησί από τον Πρωθυπουργό, κατά την
συνέντευξη που έδωσε χθες βράδυ στην τηλεοπτική εκπομπή του δημοσιογράφου Νίκου Χατζηνικολάου, στο Star
Channel. Είναι η τρίτη φορά μέσα σε ένα χρόνο που ο Πρωθυπουργός εμφανίζεται να αγνοεί τα δεδομένα του νησιού.

Όσοι ζουν είτε άμεσα είτε έμμεσα την κατάρρευση του τουρισμού στην Λέσβο, έχουν κάθε λόγο να διαμαρτύρονται όταν ο
Πρωθυπουργός δεν αναγνωρίζει ως σημαντική την πτώση των κρατήσεων στα ξενοδοχεία όταν ανέρχεται στο 70 ως 80%.
Θα το θεωρούσαμε ήσσονος σημασίας ζήτημα αν επρόκειτο για μια λεκτική αστοχία του κ. Τσίπρα.

Εκείνο που είναι ανησυχητικό είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα η αρμόδια αναπληρωτής υπουργός τουρισμό Έλενα
Κουντουρά είχε συναντήσεις με φορείς της Λέσβου (Επιμελητήριο Λέσβου, ΕΟΑΕΝ και Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και
Δημοτών Μήθυμνας και Πέτρας) και το κυβερνητικό βουλευτή Γιώργο Πάλλη. Κατά συνέπεια θα έπρεπε να γνωρίζει την
κάμψη που καταγράφουν οι κρατήσεις στην Λέσβο. Διότι δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι όσοι συναντήθηκαν μαζί της
δεν την ενημέρωσαν για τα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί ως σήμερα.

Η κ. Κουντουρά όφειλε να έχει ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για την υπάρχουσα κατάσταση στη Λέσβο και τα άλλα νησιά
του βορείου Αιγαίου, δεδομένου ότι είναι αλλεπάλληλα τα αιτήματα, τα ψηφίσματα και οι εκκλήσεις για στήριξη του
τουρισμού στα νησιά μας.

Είναι, λοιπόν, φανερό υπάρχει σοβαρό θέμα κατά πόσο οι παρεμβάσεις που γίνονται από τους διάφορους τοπικούς
φορείς φθάνουν στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα ή όχι. Το ίδιο θέμα αφορά και την κομματική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ
στην Λέσβο και το βουλευτή του κόμματος. Διότι είτε έχουν ενημερώσει τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη για την
κατάσταση στο νησί και εκείνα του αδιαφόρησαν, είτε δεν έχουν ενημερώσει και η ευθύνη είναι δική τους.

Και η άλλη διάσταση

Υπάρχουν όμως κι άλλες διαστάσεις στο θέμα. Η μία είναι ότι οι 75.000 αφίξεις τουριστών με τσάρτερ που έχει η Λέσβος
είναι πολύ μικρό μέγεθος για τα δεδομένα των Ελληνικού τουρισμού. Το 2015 οι αφίξεις ανήλθαν στα 24 εκατομμύρια στο
σύνολο της χώρας. Γι’ αυτό και ο τουρισμός του νησιού και τα προβλήματα του συστηματικά αγνοούνται από το κράτος
και τις κυβερνήσεις διαχρονικά.

Τέλος δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι ένας πολύ σημαντικός αριθμός ξενοδοχείων και ενοικιαζομένων δωματίων της
Λέσβου, βρήκαν μια νέα πηγή εσόδων από το φθινόπωρο και το χειμώνα καθώς φιλοξενούν υπαλλήλους και στελέχη των
MKO, στελέχη διεθνών οργανισμών, στελέχη της Forntex και πρόσφυγες. Με αποτέλεσμα το Φεβρουάριο να είναι αδύνατο
να βρει κανείς ελεύθερο δωμάτιο σε ξενοδοχείο στην Μυτιλήνη. Το πιθανότερο είναι πως η κυβέρνηση – κατά συνέπεια
και ο Πρωθυπουργός – έχουν ενημερωθεί γι’ αυτή την πτυχή του θέματος. Είναι όμως λάθος να μπαίνουν στην ίδια
ζυγαριά τα πρόσκαιρα κέρδη των ξενοδοχείων και των τουριστικών επιχειρήσεων γενικότερα της φετινού χειμώνα με τις
ζημιές που υφίσταται η τουριστική κίνηση του νησιού.
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