Πτώση κατά 61% στην επιβατική
κίνηση
Μαρτίου
στο
“Ελ.Βενιζέλος”
Ο χειρότερος μήνας εδώ και πολλά χρόνια στην επιβατική κίνηση
του Αεροδρομίου Ελ.Βενιζέλος ήταν ο Μάρτιος. Κατά τη διάρκεια
του, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε περίπου
640.000, καταγράφοντας απότομη πτώση της τάξης του 61,3%, ως
συνέπεια της πανδημίας COVID-19 και των επιπτώσεων της στο
αεροπορικό ταξίδι.
Μάλιστα όπως σημειώνεται από το αεροδρόμιο, η εξέλιξη της
κίνησης επιδεινώθηκε ραγδαία κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του
Μαρτίου, λόγω των εκτεταμένων μέτρων αποκλεισμού χωρών που
είχαν ως αποτέλεσμα την αναστολή πτήσεων αεροπορικών
εταιρειών. Τόσο οι επιβάτες εσωτερικού όσο και εξωτερικού
κατέγραψαν μείωση της τάξης του 60% και 62% αντίστοιχα.
Το δυσάρεστο για το αεροδρόμιο είναι πως ο Απρίλιος αναμένεται
να είναι ακόμα χειρότερος καθώς οι πτήσεις που εκτελούνται
μετριούνται καθημερινά στα δάχτυλα και οι επιβάτες είναι
ελάχιστοι. Χαρακτηριστικό είναι πως ημερησίως τις τελευταίες
ημέρες του Μαρτίου καταγραφόνταν περίπου 1.200 επιβάτες.
Κάπως έτσι αναμένεται και ο Μάιος. Η ελπίδα πλέον για το
αεροδρόμιο της Αθήνας αλλά και τα υπόλοιπα της Ελλάδας, είναι
να βελτιωθεί η εικόνα το καλοκαίρι, χωρίς όμως να περιμένουμε
να δούμε στατιστικά αντίστοιχα του 2019.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
Συνολικά, κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, η κίνηση
του αεροδρομίου ανήλθε στο επίπεδο των 3,5 εκατ. επιβατών,
σημειώνοντας πτώση της τάξης του 20,5% σε σχέση με το 2019,
λόγω της σημαντικής μείωσης που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια
του Μαρτίου. Οι επιβάτες εξωτερικού μειώθηκαν κατά 18,6%, ενώ

οι επιβάτες εσωτερικού παρουσίασαν πτώση της τάξης του 24,4%.
Το βέβαιο είναι ότι το σερί των επτά ετών συνεχούς ανάπτυξης
διεκόπη βιαίως αλλά χωρίς να έχει κάποιο μερίδιο ευθύνης το
αεροδρόμιο της Αθήνας. Το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι αν
εισερχόμαστε σε μία παρατεταμένη ύφεση των αερομεταφορών
παγκοσμίως μέχρι την οριστική λήξη της πανδημίας ή θα βρεθούν
τρόποι για να μπορούμε και πάλι να ταξιδεύουμε με το πιο
όμορφο, άνετο και γρήγορο μέσο που δημιούργησε ο άνθρωπος, το
αεροπλάνο.

