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Το είπε ο Στουρνάρας

Μείωση στις τιμές αεροπορικών εισιτηρίων προτείνει μεταξύ άλλων ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος προκειμένου
το τουριστικό προϊόν της χώρας να γίνει πιο ανταγωνιστικό. Συγκεκριμένα, ο κ. Στουρνάρας συνέστησε δέσμη μέτρων που
θα ενδυναμώσουν τον τουρισμό και προτείνει:

- Τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υπόλοιπων περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας.

- Την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού σε επίπεδο αεροπορικών εταιρειών, καθώς η μείωση των τιμών των αεροπορικών
εισιτηρίων θα διευκολύνει την αύξηση της τουριστικής ζήτησης.

Ο κ. Στουρνάρας έκανε και άλλες προτάσεις, αλλά είναι φανερό ότι το κόστος μεταφοράς των τουριστών είναι κρίσιμο
μέγεθος για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού. Εύκολα γίνεται αντιληπτό πως το ζήτημα αυτό
έχει τεράστια σημασία για τα νησιά του Αιγαίου, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των τουριστών που τα επισκέπτεται
καταφθάνει αεροπορικώς.

Η μείωση του κόστους των αεροπορικών εισιτηρίων σε περιοχές όπως στη Λέσβο και γενικότερα στα νησιά του βορείου
Αιγαίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλματώδη αύξηση των αφίξεων τουριστών, δεδομένου ότι η πληρότητα των
ξενοδοχειακών μονάδων στο βόρειο Αιγαίο μόλις που άγγιξε το 39% το 2015 (μετά από σημαντική αύξηση σε σχέση με το
2014). Κατά συνέπεια, τα περιθώρια προσέλκυσης τουριστών από τις υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες παραμένουν
πολύ μεγάλα.

Ν.Μ.

 

Η Φώφη στη Χίο

Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Φώφη Γεννηματά, επισκέφθηκε προχθές το
hot spot της ΒΙΑΛ στη Χίο και συναντήθηκε με εκπροσώπους της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ. «Η Χίος και τα νησιά μας,
έχουν γίνει αποθήκες ψυχών και οι νησιώτες μας δεσμοφύλακες.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ και στο προσφυγικό, ανικανότητα και
αναξιοπιστία. Στα λόγια διαρκώς υπόσχονται επίσπευση των διαδικασιών. Είχαν πει πως οι μετανάστες και οι
πρόσφυγες δεν θα παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στα νησιά, όμως παρά τα μεγάλα λόγια, αυτή τη στιγμή
πάνω από 4.000 άνθρωποι βρίσκονται στο νησί της Χίου», σχολίασε η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από τη Χίο, υποστηρίζοντας
πως κανένας πρόσφυγας και μετανάστης δεν έχει λόγο να παραμένει στα νησιά.

Κλείνοντας με τη διαπίστωση πως ο κ. Τσίπρας «έχει καταντήσει ο πιο πρόθυμος Πρωθυπουργός στα κελεύσματα της κα
Μέρκελ», η κ. Γεννηματά κατέληξε πως η ίδια και το κόμμα της έχουν «διεκδικήσει και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε
από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νησιά μας
και να αντιμετωπίσουν τις πληγές που έχουν δημιουργηθεί στις τοπικές οικονομίες από τις επιπτώσεις της διαχείρισης
του προσφυγικού και μεταναστευτικού».

Α.Ω
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Εκλέχθηκε, αλλά δεν πήγε

Ο Στρατής Νικολάου, υπεύθυνος Αγροτικού της Ν.Ε. Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ανάμεσα στα 21 μέλη του κόμματος που
εκλέχθηκαν σύνεδροι. Την Κυριακή το απόγευμα, ημέρα που έληξε το συνέδριο, ανέβασε φωτογραφίες στο Facebook
που τον απεικονίζουν να κάνει μπάνιο στη θάλασσα. Χαριτολογώντας σημείωσε: «Συνέδρια εσείς… μπάνια εμείς!»

Στο ίδιο ύφος τού απάντησε ο Δημήτρης Μάντζαρης: «Στρατή Νικολάου σε ζηλεύω. Έκανες την πιο καλή δουλειά! Εμείς
δεν χαλάμε τα μπάνια του λαού».

Δεν γνωρίζουμε το λόγο που δεν συμμετείχε στο συνέδριο ο κ. Νικολάου, αλλά είναι βέβαιο πως αρκετοί σύνεδροι θα
διαπίστωσαν ότι η παρουσία τους στην όλη διαδικασία ήταν συμβολική κι όχι ουσιαστική. Διότι το συγκεκριμένο
συνέδριο ήρθε να επικυρώσει πολιτικές επιλογές που έγιναν πριν από ένα χρόνο.

Κι επιπλέον ο εξαιρετικά μεγάλος αριθμός συνέδρων δεν επέτρεπε να γίνει ουσιαστικός διάλογος. Κοντολογίς, το
συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ θύμισε κάτι από τα συνέδρια του ΠΑΣΟΚ (προ του 2009) και της ΝΔ.

Ν.Μ.

 

Ένα λεπτό την ημέρα

Τη Δευτέρα είδαμε την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης σε πρατήριο καυσίμων βόρεια της Μυτιλήνης να ανέρχεται στα
0,949 ευρώ το λίτρο. Την Τρίτη στο ίδιο πρατήριο η τιμή υποχώρησε στα 0,939 ευρώ το λίτρο, δηλαδή μειώθηκε κατά
ένα λεπτό του ευρώ.

Ποιο είναι το στοιχείο που οδηγεί σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα στη μείωση της τιμής; Τελικά οι αναλύσεις που
ήθελαν τις τιμές να ξεκινούν από 1,00 ευρώ ανά λίτρο δεν επιβεβαιώθηκαν. Ωστόσο, οι τιμές «καίνε», γι’ αυτό και οι
προμήθειες γίνονται με το σταγονόμετρο από τους καταναλωτές...

Ν.Μ. 

 

Παρεμβάσεις ουσίας, όχι… εντυπώσεων (1)

Χθες γράφαμε πως, αντί των επαναστατικών «Όχι» σε νέες δομές και δηλώσεις που τους τραβούν σε απόσταση από τις
(νέες) πιθανές κυβερνητικές παλινωδίες γύρω από το προσφυγικό στη Λέσβο και γενικότερα στα νησιά, καλό θα ήταν οι
εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και οι βουλευτές μας να επιμείνουν με τη στάση τους στην εφαρμογή των
συμφωνηθέντων στο Μαξίμου και να παρέμβουν για την αποκατάσταση των ουσιαστικών «κενών» που ενυπάρχουν στο
κείμενο «των επτά σημείων» και έχουν άμεση συνάρτηση με το απροσδιόριστο περιεχόμενο της συνθήκης Ε.Ε.-Τουρκίας.

Ο ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς λοιπόν έκανε αυτό που δεν έχει κάνει κανένας εκ των «δικών μας» στη Λέσβο, που
υποτίθεται γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τα δεδομένα που αφορούν το προσφυγικό στο νησί. Ρώτησε απευθείας
την Κομισιόν για το αν πράγματι υπάρχει σχέδιο διαμόρφωσης θέσεων έως και 20.000 για πρόσφυγες και μετανάστες
στα νησιά μας και φυσικά για το πώς πάνε οι ενέργειες ενίσχυσης των υπηρεσιών ασύλου… 

 

Παρεμβάσεις ουσίας, όχι… εντυπώσεων (2)

Δεν ξέρουμε βέβαια τι απάντηση θα πάρει, ειδικά όταν ένας άλλος ευρωβουλευτής, ο Δημήτρης Παπαδημούλης,
διαβεβαίωσε χθες πως τα κράτη μέλη της Ε.Ε. δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους για την αποστολή ειδικών για τις
υπηρεσίες ασύλου στην Ελλάδα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι το μείζον στο οποίο πρέπει να επιμείνουν οι αρχές
και οι φορείς της Λέσβου.

Και αυτό για να προλάβουν το… «κακό», όχι να συζητήσουν (πριν έρθει) το… πόσο «κακό» θα είναι τελικά, με την
αναγκαστική δημιουργία δομών για να φιλοξενηθεί ο κόσμος που συνεχώς θα αυξάνεται και το άσυλο θα συνεχίζει να
κινείται στους σημερινούς ρυθμούς…

Μ.ΟΡΦ

 

«Κανένας Ελληναράς δεν κλείνει σχολεία»

Στις ακροδεξιές φωνές, που κάποιοι φροντίζουν να ενδυναμώνουν στη Λέσβο και πολλοί περισσότεροι φροντίζουν να
τις δικαιώνουν σε επίπεδο Ευρώπης, εστίασε στη συνάντηση «Solidacities», που διεξήχθη στις Βρυξέλλες, αλλά και στη
συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη συνέχεια ο δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός.

Μάλιστα, δεν μάσησε στιγμή τα λόγια του, φωτογραφίζοντας αρκετούς εκ των παραγόντων του… δημοκρατικού χώρου
που χαϊδεύουν τις ακροδεξιές φωνές, καταλήγοντας πάντως πως «κανένας Ελληναράς δεν μπορεί να κλείνει τα σχολεία
σε προσφυγάκια».

Μ.ΟΡΦ
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Απορία

Την ακόλουθη ερώτηση ανήρτησε στο Facebook ο αντιδήμαρχος Πλωμαρίου και στέλεχος των ΑΝΕΛ, Μανώλης
Αρμενάκας: «Γιατί δεν κατανοούν οι ιθύνοντες σε Μυτιλήνη και Αθήνα ότι η δημιουργία της Πύλης Σέγκεν στο Πλωμάρι
θα ωφελήσει την ανάπτυξη όλης της νότιας Λέσβου και είναι πολύ πιθανόν να εισρεύσουν επιπλέον κονδύλια από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και γιατί όχι να τα αιτηθούμε ως έμμεσα πληγέντες από το προσφυγικό;».

Να με συγχωρείτε, αλλά γιατί «χολοσκάει» μέσω των social media όταν οι «ιθύνοντες σε Μυτιλήνη και Αθήνα» είναι οι
δικοί του που βρίσκονται στην κυβέρνηση και στο Δήμο; Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα…

Σ.Σ.

 

Προς επανασχεδιασμό του ακτοπλοϊκού δικτύου

Την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου για τον επανασχεδιασμό του ακτοπλοϊκού δικτύου της χώρας, με αναμόρφωση
του θεσμικού πλαισίου, ώστε να αναζητηθούν οι βέλτιστες δυνατές λύσεις και να βελτιωθεί περαιτέρω η ποιότητα των
ακτοπλοϊκών υπηρεσιών και στα μικρά νησιά της χώρας, προανήγγειλε τη Δευτέρα από τα Χανιά, σε ειδική ημερίδα για
την ακτοπλοΐα, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θοδωρής Δρίτσας.

Η ημερίδα με τίτλο «Σχεδιασμός του Ακτοπλοϊκού Δικτύου» διοργανώθηκε από το Δήμο Χανίων, το Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής και τον Ελληνικό Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών. Η ημερίδα δίνει συνέχεια στις
φιλολογικές συζητήσεις για αναμόρφωση του ακτοπλοϊκού χάρτη και του θεσμικού πλαισίου της ακτοπλοΐας, που
ξεκίνησαν από τον Ιανουάριο του 2015 και συνεχίζονται ως σήμερα.

Το όλο σκηνικό μάς θυμίζει τη φράση «κουβέντα να γίνεται».

Ν.Μ.

 

Κύριε Διευθυντά,

Το παρατηρείτε κι εσείς ότι είμαστε αριστεροί στας Ευρώπας και ακροδεξιοί στην πατρίδα μας; Ή εγώ κινδυνεύω να
πάθω παράκρουση;

Διαπορών Μυτιληνιός

Δηκτικά
(/stiles/dhktika-15-7-

2017)

Δηκτικά
(/stiles/dhktika-14-7-

2017)

Δηκτικά
(/stiles/dhktika-13-7-

2017)

Δηκτικά
(/stiles/dhktika-12-7-

2017)

Δηκτικά
(/stiles/dhktika-11-7-

2017)

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ



http://www.emprosnet.gr/stiles/dhktika-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/stiles/dhktika-14-7-2017
http://www.emprosnet.gr/stiles/dhktika-13-7-2017
http://www.emprosnet.gr/stiles/dhktika-12-7-2017
http://www.emprosnet.gr/stiles/dhktika-11-7-2017


17/7/2017 Δηκτικά - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/stiles/87877-diktika 4/5

Πρωτόγνωρο το αλαλούμ με τις λίστες - EmprosNet.gr
1 comment • 4 μέρες πριν•

jim — Άσχημη προσέγγιση και φιλοσοφία. Δεν γίνονται όλα για να δουν τα
παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …

Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …

«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …

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.
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