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 Να περισωθεί ό,τι μπορεί από μια χαμένη χρονιά

Οι φορείς του Μολύβου και της Πέτρας ζητούν δράση για την αντιμετώπιση της κατάστασης

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 25|02|2016 15:14

Καταστροφική χρονιά θα είναι το 2016 για τον τουρισμό της Λέσβου, ενώ στο ίδιο μοτίβο θα κινηθούν τα πράγματα και
στα άλλα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Και ιδιαίτερα σε εκείνα που υποδέχονται τους πρόσφυγες (Λέσβος, Χίος, Σάμος,
Κως).

Καταστροφική χρονιά θα είναι το 2016 για τον τουρισμό της Λέσβου, ενώ στο ίδιο μοτίβο θα κινηθούν τα πράγματα και
στα άλλα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Και ιδιαίτερα σε εκείνα που υποδέχονται τους πρόσφυγες (Λέσβος, Χίος, Σάμος,
Κως).

Η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ωστόσο τώρα πια υπάρχουν τα πρώτα στοιχεία που
επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις. Το πιθανότερο είναι ότι οι επιπτώσεις δεν θα περιοριστούν μόνο στο 2016, αναμένεται να
συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια.

Δηλαδή σε μεσοπρόθεσμη βάση θα πρέπει να περιμένουμε μεγάλες ζημιές στον τουριστικό τομέα. Μόνο σε
μακροπρόθεσμη βάση μπορούμε να αναμένουμε ανάκαμψη της τουριστικής κίνησης στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου,
εφόσον σταματήσουν οι προσφυγικές ροές και ομαλοποιηθεί η πολιτική κατάσταση στην περιοχή.

Οι φορείς του Μολύβου και της Πέτρας φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται τις εξελίξεις και ζητούν τη δημιουργία
συντονιστικού και κοινή δράση με άλλα νησιά, ώστε να αντιμετωπισθεί η κατάσταση αυτή. 

Κατακόρυφη πτώση 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Φορέα Τουρισμού Μολύβου, το 2016 οι διαθέσιμες θέσεις τσάρτερ αναμένεται να είναι 1.546
όταν το 2015 ήταν 4.493. Τα αεροσκάφη που θα προσεγγίζουν το αεροδρόμιο της Μυτιλήνης θα είναι μόλις 10 την
εβδομάδα όταν πέρυσι ήταν 25.

Τα περισσότερα από τα αεροσκάφη που θα φθάνουν στη Μυτιλήνη, θα προσεγγίζουν και άλλα νησιά. Αυτό σημαίνει ότι
ένα σημαντικό μέρος από τις 1.546 θέσεις δεν θα είναι όλο διαθέσιμο για τη Λέσβο.

Οι διαθέσιμες θέσεις δείχνουν το μέγιστο αριθμό τουριστών που μπορούν να φθάσουν στο νησί ανά εβδομάδα κατά τη
διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Είναι πολύ πιθανό δηλαδή η κατάσταση να γίνει πολύ χειρότερη το επόμενο
διάστημα.

Τεράστιο πλήγμα όμως έχει δεχθεί και ο τουρισμός κρουαζιέρας για τη Λέσβο. Όπως αποκάλυψε τις προηγούμενες ημέρες
το «Ε», από τις 50 ως 60 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων που γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια, φέτος δεν πρόκειται να
πραγματοποιηθούν περισσότερες από 20. Τα τουριστικά γραφεία του νησιού που ασχολούνται με αυτό τον τομέα,
αναφέρουν ότι έχουν οριστικοποιηθεί μέχρι τώρα, μόλις 17 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων.

Ανάκαμψη του εσωτερικού τουρισμού δεν αναμένεται με δεδομένη την οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και από το
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Ανάκαμψη του εσωτερικού τουρισμού δεν αναμένεται με δεδομένη την οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και από το
γεγονός ότι οι τιμές των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων δεν έχουν μειωθεί, παρά την κατακόρυφη πτώση των
διεθνών τιμών του πετρελαίου. Έτσι οι ελπίδες περιορίζονται μόνο στην τουριστική αγορά της Τουρκίας.  

Οι πτήσεις τσάρτερ  
Ειδικότερα, τα στοιχεία του Φορέα Τουρισμού Μολύβου δείχνουν ότι φέτος θα προσεγγίζει τη Λέσβο ένα αεροπλάνο (ανά
εβδομάδα) από τη Δανία με 189 διαθέσιμες θέσεις, όταν πέρυσι προσέγγιζαν το νησί τέσσερα αεροσκάφη με 750
διαθέσιμες θέσεις. Ένα αεροσκάφος που ερχόταν από την Σλοβενία με 189 θέσεις, αναμένεται να ακυρώσει τις πτήσεις
προς Μυτιλήνη.

Τα τρία αεροσκάφη από την Αγγλία που έφερναν 600 τουρίστες την εβδομάδα, αναμένεται να μειωθούν σε δύο και θα
μπορούν να μεταφέρουν ως 400 άτομα. Το ένα εξ αυτών θα ξεκινήσει τα δρομολόγια του στις 21 Μαΐου. Τρία αεροσκάφη
έρχονταν την εβδομάδα στο νησί από τη Γερμανία και την Αυστρία το 2015 με 567 θέσεις, ενώ τη φετινή χρονιά θα
έρχονται δύο με 378 θέσεις. Οι εννέα πτήσεις από Ολλανδία του 2015, μειώνονται σε τρεις για το 2016 και οι διαθέσιμες
θέσεις από 1.660 γίνονται 320.

Τα αεροσκάφη θα προσεγγίζουν και άλλα νησιά του Αιγαίου. Το ίδιο θα συμβεί και με το μοναδικό αεροσκάφος που θα
προσεγγίζει τη Μυτιλήνη από το Βέλγιο. 
Με βάση τις διαθέσιμες θέσεις, οι τουρίστες που μπορούν να φθάσουν στο νησί με πτήσεις τσάρτερ είναι από 26 ως 30
χιλιάδες όταν πέρυσι ήταν περισσότεροι από 75.000.

Η Συντονιστική Επιτροπή Επαγγελματιών - Δημοτών Μολύβου και Πέτρας και ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου είναι ακόμη
πιο συντηρητικοί στις εκτιμήσεις τους και κατεβάζουν τις πιθανές αφίξεις τουριστών στις 25.000.

 

Ζητούν τη δημιουργία συντονιστικού 
Η Συντονιστική Επιτροπή Επαγγελματιών - Δημοτών Μολύβου και Πέτρας και ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου ζητούν
από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το Δήμο Λέσβου και κάθε άλλο εμπλεκόμενο, τη δημιουργία συντονιστικού
οργάνου που θα αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να διασωθεί τουριστικά ό,τι είναι δυνατόν και παράλληλα να γίνει ένας
επανασχεδιασμός για το μέλλον.

Συγκεκριμένα αναφέρουν: «Ο τόπος έχει άμεση ανάγκη ενός συνολικού συντονισμού με το σύνολο των εμπλεκομένων
παραγόντων του και όχι με μεμονωμένες κινήσεις, αποκλεισμούς και ατομικές επιλογές, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα
προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τη διαχείριση του μεταναστευτικού και τα οποία επηρεάζουν την κοινωνική
και οικονομική ζωή όλων μας».

Επίσης ζητούν κοινή δράση και διεκδίκηση αιτημάτων: «Όλοι μαζί είναι ανάγκη να σκύψουμε με προσοχή στα ζητήματα
που έχουμε θέσει εδώ και καιρό, ώστε με συνεργασία και υπευθυνότητα να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα για τους
κατοίκους του νησιού μας και το μέλλον όλων μας», καταλήγει η ανακοίνωση.
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