Η Μεσσηνία είναι χειμερινός
προορισμός ;
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Η απάντηση στην ερώτηση του τίτλου είναι
αυτονόητη και αδιαμφισβήτητη: Η Μεσσηνία δεν
είναι χειμερινός προορισμός, αλλά μπορεί να
γίνει, αν το πιστέψουν οι τοπικοί άρχοντες και
η επιχειρηματική κοινότητα !
Σε κάθε περίπτωση η Μεσσηνία δεν μπορεί να γίνει χειμερινός
ταξιδιωτικός προορισμός με κλειστό το 90% των καταλυμάτων
και των καταστημάτων εστίασης στην περιφέρεια του νομού. Οι
ταξιδιώτες δεν έχουν καμία όρεξη να κάνουν διακοπές και
εκδρομές σε έρημους δρόμους με κλειστές ταβέρνες και
εμπορικά μαγαζιά.
Είναι όμως εφικτή στη Μεσσηνία η λειτουργία καταλυμάτων και
καταστημάτων εστίασης και ψυχαγωγίας την περίοδο της
ελαιοσυγκομιδής; Δεν θα επιχειρήσω να απαντήσω σε αυτό το
ερώτημα, αλλά είμαι βέβαιος ότι αν το έθετες πριν από δέκα
χρόνια θα σου απαντούσαν όλοι πως δεν θα αφήσουν το… γάμο
(της ελαιοσυγκομιδής) να πάνε για πουρνάρια. Σε δέκα χρόνια
από τώρα, ίσως να σου απαντήσουν πάλι ότι δεν θα αφήσουν το
γάμο (του τουρισμού) να πάνε για πουρνάρια. Σήμερα πάντως,
ελάχιστοι Μεσσήνιοι πιστεύουν ότι η Μεσσηνία μπορεί να γίνει
χειμερινός προορισμός και να προσελκύσει επισκέπτες από την
υπόλοιπη Ελλάδα και Ευρώπη.
Ουσιαστικά, μόνο οι Καλαματιανοί καταστηματάρχες της
εστίασης, που τα τελευταία χρόνια εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό
ταξιδιωτών δώδεκα μήνες το χρόνο, έχουν αρχίσει να
συνειδητοποιούν πως η μεσσηνιακή πρωτεύουσα μπορεί να
φιλοξενεί και το χειμώνα χιλιάδες επισκέπτες.
Ανεξάρτητα όμως από το τι πιστεύει κάθε κλάδος, η Καλαμάτα

και η Μεσσηνία, χάρη στον ήπιο χειμώνα τους (με τις
βορειοευρωπαϊκές… μαγιάτικες και καλοκαιρινές θερμοκρασίες)
μπορούν να προσελκύσουν όχι μόνο εκδρομείς, αλλά και
επισκέπτες μακροχρόνιας παραμονής μακριά από το κρύο και τα
χιόνια. Ειδικά η Καλαμάτα έχει αποκτήσει πλέον το κρίσιμο
μέγεθος των καταστημάτων που απαιτούνται για να μην πλήξει ο
επισκέπτης.
Εννοείται ότι πολλοί Βορειοευρωπαίοι μένουν ήδη στη Μεσσηνία
το χειμώνα. Αλλά ο αριθμός τους είναι πραγματικά ασήμαντος
μπροστά στις δυνατότητες του νομού, που παραμένουν
αναξιοποίητες επειδή οι Μεσσήνιοι δεν πιστεύουν στις
δυνάμεις τους και νομίζουν πως η ανάπτυξη είναι θέμα
κεντρικού σχεδιασμού από πολιτικούς ινστρούχτορες.
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