
17/7/2017 Σβήνει ο εισερχόμενος τουρισμός στη Λέσβο - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/oikonomia/81354-svinei-o-eiserhomenos-toyrismos-sti-lesvo 1/4

 (/)

FOLLOW US 

(https://www.facebook.com/emprosnet/)



(https://twitter.com/emprosnet)



(https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-

D_ID-

ILOI15QOVg)

17.07.2017 | 12:29

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α  ( / O I K O N O M I A )  
 Σβήνει ο εισερχόμενος τουρισμός στη Λέσβο

Πανολεθρία στην εισροή τουριστών με τσάρτερ δείχνουν τα στοιχεία του Φορέα Τουρισμού Μολύβου

 (/article/author/553-nman) nman (/article/author/553-nman)  - 24|02|2016 16:21

Με έγγραφο της η  Συντονιστική Επιτροπή των επαγγελματιών, Φορέων και δημοτών Μολύβου και Πέτρας για το
μεταναστευτικό παρουσιάζει στοιχεία που δίνουν εικόνα ολικής καταστροφής στον εισερχόμενο τουρισμό με πτήσεις
τσάρτερ. Το έγγραφο απευθύνεται στην Περιφερειάρχη Χριστιάνα Καλογήρου και το Δήμαρχο Λέσβου Σπυρίδων Γαληνό.

Με έγγραφο της η  Συντονιστική Επιτροπή των επαγγελματιών, Φορέων και δημοτών Μολύβου και Πέτρας για το μεταναστευτικό παρουσιάζει στοιχεία που δίνουν

εικόνα ολικής καταστροφής στον εισερχόμενο τουρισμό με πτήσεις τσάρτερ. Το έγγραφο απευθύνεται στην Περιφερειάρχη Χριστιάνα Καλογήρου και το Δήμαρχο Λέσβου

Σπυρίδων Γαληνό.
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Στο κείμενο αναφέρουν:

«Από το περασμένο φθινόπωρο η συντονιστική επιτροπή Μολύβου –Πέτρας ενημερώνει συνεχώς και αδιαλείπτως  όλους
τους φορείς για την διαφαινόμενη επίπτωση στην οικονομία του νησιού του μεταναστευτικού- προσφυγικού
προβλήματος.

Οι τραγικές επιπτώσεις στον τουρισμό καταγράφονται ήδη σε μεγέθη που σπρώχνουν την τοπική νησιωτική μας
οικονομία δεκαετίες πίσω μέσα σε συνθήκες  οικονομικής κρίσης και ασφυξίας της χώρας μας.

Από τα 25 αεροσκάφη την εβδομάδα το 2015 με σύνολο διαθέσιμων θέσεων 4493 ανά εβδομάδα και σύνολο αφίξεων για
την Λέσβο 75.764 επισκεπτών μέχρι αυτή την στιγμή μένουν στο νησί  10 αεροσκάφη (από τα οποία για το 1 της Σλοβενίας
προβλέπεται ακύρωση) με σύνολο διαθέσιμων θέσεων 1546 (μαζί με της Σλοβενίας) ανά εβδομάδα. Να σημειώσουμε ότι τα
περισσότερα από τα εναπομείναντα αεροπλάνα προγραμματίζουν προσέγγιση και σε άλλο προορισμό, με αποτέλεσμα να
μοιράζονται οι επιβάτες, άρα δεν θα έρχονται όλοι στην Λέσβο.

Τέσσερις τουριστικές αγορές που επενδύσαμε τα τελευταία χρόνια αυτές της Σουηδίας, της Φιλανδίας, της Τσεχίας και
Πολωνίας χάνονται τελείως και δεν πετάει κανένα αεροσκάφος από εκεί.

Για αυτές τις διαθέσιμες θέσεις που έχουμε αυτή την στιγμή τις 1546 ανά εβδομάδα ή περίπου 25.000 θέσεις για το 2016 (
γιατί κάποιες πτήσεις συρρικνώνουν το πρόγραμμα και κάποιες γίνονται με άλλα νησιά) υπάρχει μείωση κρατήσεων 70%
που αντιστοιχεί περίπου γύρω 7.500 άτομα την σεζόν. Ακόμη και αν αντιστραφεί το κλίμα και οι διαθέσιμες θέσεις που
υπάρχουν αν όλα τα αεροσκάφη που θα έρθουν έχουν 100% πληρότητα δεν θα ξεπεράσουν τις 25000 για όλη την σεζόν
γιατί δεν υπάρχουν άλλες πτήσεις και ήδη το πρόγραμμα για το 2016 έχει κλείσει.

Από την αρχή της προσφυγικής κρίσης σε όλα τα νησιά που είχαν παρόμοια προβλήματα δημιουργήθηκαν συντονιστικά
όργανα με την συνεργασία Περιφέρειας, Δήμων και Φορέων που έχουν άμεση σχέση με τον τουρισμό και από κοινού
διαχειρίζονται το μεταναστευτικό ζήτημα και σχεδιάζουν την επόμενη μέρα και ήδη παρά τις επιπτώσεις που έχουν είναι
σε καλύτερη αφετηρία από εμάς ενόψει της τουριστικής σεζόν.

Αυτή την ύστατη στιγμή, πριν καταστραφούμε ολοσχερώς, απευθύνουμε έκκληση στην Περιφερειάρχη, στον Δήμαρχο, και
στους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς του νησιού και τους καλούμε σε μια κοινή προσπάθεια για την δημιουργία
άμεσα ενός συντονιστικού οργάνου που θα αναλάβει πρωτοβουλίες για να διασώσουμε ότι μπορεί να διασωθεί
τουριστικά ώστε να υπάρξει ένας επανασχεδιασμός για το μέλλον.

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 την διαχείριση του μεταναστευτικού και τα οποία  επηρεάζουν την κοινωνική και οικονομική ζωή όλων
μας.

Παράλληλα μετά την δημιουργία του συντονιστικού οργάνου είναι άμεση ανάγκη να αναληφθούν πρωτοβουλίες για
συνεργασία με όλα τα νησιά που πλήττονται από την μεταναστευτική κρίση για κοινή δράση στην 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.

Συντονιστική Επιτροπή Επαγγελματιών – Δημοτών Μολύβου – Πέτρας Φορέας Τουρισμού Μολύβου»

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο - …
1 comment • 16 μέρες πριν•

jim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
καταστροφολογία.

Περιμένουν... σεισμό από τις 2.30 μέχρι τις 5! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

V. — Κανας εισαγγελέας ακούει;

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

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — κουραγιο στην οικογενεια

Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.
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