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 Αλλά πλήττει και τις αφίξεις Τούρκων στην Ελλάδα

Σε παρατεταμένη κρίση ο τουρισμός στην Τουρκία

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 08|08|2016 14:22

Ο πόλεμος στη Συρία, οι αλλεπάλληλες πολύνεκρες τρομοκρατικές ενέργειες και η προ 15νθημέρου απόπειρα
πραξικοπήματος, βύθισαν φέτος τον τουρισμό των γειτόνων στα επίπεδα του 1994.Τα στοιχεία προκύπτουν επίσημα από
τη δημοσίευση της στατιστικής του Ιουνίου, καταγράφοντας πτώση των αφίξεων κατά 41%.

Ο πόλεμος στη Συρία, οι αλλεπάλληλες πολύνεκρες τρομοκρατικές ενέργειες και η προ 15νθημέρου απόπειρα
πραξικοπήματος, βύθισαν φέτος τον τουρισμό των γειτόνων στα επίπεδα του 1994.Τα στοιχεία προκύπτουν επίσημα από
τη δημοσίευση της στατιστικής του Ιουνίου, καταγράφοντας πτώση των αφίξεων κατά 41%.

Αλλά και για τον Ιούλιο, προδιαγράφεται η ίδια κατάσταση, καθώς δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα για την επανάκαμψη των
Ρώσων τουριστών ύστερα μάλιστα και από τη δημόσια συγνώμη για την κατάρριψη του ρωσικού βομβαρδιστικού απ’ τον
ίδιο τον Ερντογάν.

Τώρα τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην συνάντηση Πούτιν - Ερντογάν στις 9 Αυγούστου, οι πάντες όμως
κατανοούν ότι και τα πιο αισιόδοξα σενάρια δεν θα μπορέσουν να καλύψουν τις φετινές απώλειες. Πέραν όμως απ’ τους
Ρώσους και οι μεγάλοι κολοσσοί του παγκόσμιου τουρισμού, όπως η βρετανική «Thomas Cook», η «Tui», η «EasyJet», η «Air
France-KLM» και η «Lufthansa» έχουν πληγεί από την κρίση του τουρκικού τουρισμού, γεγονός που θα έχει τις συνέπειές
του και για το 2017.

Ακόμη και ο εσωτερικός τουρισμός είναι πεσμένος, φαίνεται κι απ’ το γειτονικό μας Αϊβαλί, το οποίο στην πρόσφατα
δημοσιευθείσα καμπάνια με τίτλο «Μείνετε στην Τουρκία και απολαύστε τις διακοπές σας σαν να ήσασταν στο
εξωτερικό…», παρουσιάζεται ως Τοσκάνη(!),ενώ το νησάκι των Αργινουσών στο Δικελί ως …Μαλδίβες(!), το Μπόντρουμ ως
Μονακό(!), η Φώκια ως Σαιν Τροπέζ, κ.ο.κ..

 

Μας επηρεάζει και εμάς

Η δυσπραγία στον τουρισμό των γειτόνων, πλήττει και τις αφίξεις των Τούρκων τουριστών στην Ελλάδα, που πέρσι
έφτασαν στο 1,15 εκατ. άτομα. Φέτος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του «Sete Intelligence», αναμένεται σοβαρή μείωση με
μεγαλύτερες επιπτώσεις στη Βόρεια Ελλάδα και στα νησιά του Αιγαίου.

Εμείς στην (πολύπαθη φέτος από τουριστική άποψη) Λέσβο, το βιώνουμε ήδη. Παρόλο που είμαστε στις αρχές Αυγούστου,
κατ’ εξοχήν περίοδος αδειών, τα περιοριστικά μέτρα (πράσινα διαβατήρια, ανακλήσεις 50 χιλιάδων άλλων διαβατηρίων
κλπ.) και οι απαγορεύσεις αδειών πολλών κατηγοριών εργαζομένων, έχουν συρρικνώσει τις αφίξεις Τούρκων επισκεπτών.

Μειωμένη εμφανίζεται και η τουριστική κίνηση στη Θεσσαλονίκη, όπου οι Τούρκοι επισκέπτες κατέχουν την τρίτη θέση
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Μειωμένη εμφανίζεται και η τουριστική κίνηση στη Θεσσαλονίκη, όπου οι Τούρκοι επισκέπτες κατέχουν την τρίτη θέση
(μετά τους Έλληνες και τους Κύπριους στις διανυκτερεύσεις που πραγματοποιούνται στα ξενοδοχεία της
συμπρωτεύουσας). Είναι φανερό πως η  τουριστική δυσπραγία στην Τουρκία επηρεάζει και τη χώρα μας και ειδικά τα
νησιά μας, που πολλά προσδοκούν  από την τουριστική αγορά των γειτόνων μας.
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