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Γιατί τα είπε τώρα ο Σαντορινιός;

Με αφορμή τις δηλώσεις του υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριου Σαντορινιού για την…
προοπτική του μέτρου του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, το «Ε» επικοινώνησε με τον πρόεδρο του συλλόγου των
εργαζομένων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου Κώστα Κελαϊδίτη -που ως σύλλογος έχουν καταθέσει τον προβληματισμό
τους για τον ρόλο της Γενικής Γραμματείας και για την προώθηση της νησιωτικότητας- για τον δικό του σχολιασμό… Ο
οποίος αρχικά εξέφρασε τη δυσκολία του να κατανοήσει τη σκοπιμότητα των δηλώσεων του υφυπουργού.

«Νομίζω ότι η δήλωσή του για το θέμα του ΦΠΑ των νησιών μας είναι “άκαιρη”, αφού κανείς δεν γνωρίζει αν μέχρι τέλους
του έτους θα έχουν εκλείψει οι λόγοι που επέβαλαν την παράταση ισχύος των μειωμένων συντελεστών. Γίνεται επίσης “ως
μη όφειλε”, αφού κατά κύριο λόγο την ευθύνη της όποιας απόφασης την έχει ο αρμόδιος υπουργός Οικονομικών. Επίσης,
δεν κατανοώ γιατί ο κος υφυπουργός χρησιμοποιεί το θέμα του “μεταφορικού ισοδύναμου”, που θα έπρεπε να έχει
υλοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια παράλληλα και με άλλα μέτρα “Νησιωτικής Πολιτικής” ως αντισταθμιστικό μέτρο της
κατάργησης του ΦΠΑ! Αλίμονο αν κάθε φορά που θέλουμε να εφαρμόσουμε ένα μέτρο για τα νησιά να καταργούμε ό,τι
καλό έχει θεσμοθετηθεί μέχρι τώρα. Τέλος, θέλω να επισημάνω ότι μελέτες, τα συρτάρια της υπηρεσίας μας έχουμε
αρκετές. Είναι χρήσιμα εργαλεία μόνο αν υπάρχει πολιτική βούληση και μόνο αν αξιοποιούνται έγκαιρα και σωστά και όχι
να χρησιμοποιούνται με τη λογική του “στρίβειν διά του αρραβώνος”»…

Οι επισημάνσεις αυτές του προέδρου του συλλόγου των υπαλλήλων της Γ.Γ.Αιγαίου αποδεικνύουν ότι οι εργαζόμενοι
στην εδώ κυβερνητική δομή δεν είναι αδιάφοροι για το τι συμβαίνει στον υποτιθέμενο χώρο ευθύνης τους, έχουν γνώμη
που μπορούν να καταθέσουν, αρκεί και η πολιτική ηγεσία να θέλει να ακούσει και προπαντός να ενεργοποιήσει όλο αυτό
το ανθρώπινο δυναμικό που παραμένει αναξιοποίητο.

Α.Ω.

 

Παραμένει στο Πλωμάρι η «Alpha Bank»

Προκλήθηκε εδώ και λίγες ημέρες αναστάτωση στο Πλωμάρι στη φήμη και μόνο πως το υποκατάστημα της «Alpha Bank»
επρόκειτο να κλείσει λόγω… συγχώνευσης με το υποκατάστημα της Μυτιλήνης. Ωστόσο, η κινητοποίηση της τοπικής
κοινωνίας που αντέδρασε σ’ αυτήν την προοπτική αλλά και η παρέμβαση του αντιδημάρχου Πλωμαρίου Μανώλη
Αρμενάκα φαίνεται ότι απέδωσε, με την «Alpha Bank» να παίρνει πίσω την αρχική της απόφαση.

Την εξέλιξη αυτή μάλιστα την ανακοίνωσε ο ίδιος ο κ. Αρμενάκας: «Ανακοινώνουμε με χαρά ότι η διοίκηση της “Alpha
Bank” αποφάσισε να μην προβεί στο κλείσιμο του Καταστήματος Πλωμαρίου, το οποίο θα συνεχίσει την απρόσκοπτη
λειτουργία του. Ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλαν στην απόφαση αυτή και κατ’ επιθυμία τους θέλουν να μένουν
ανώνυμοι. Είμαστε βέβαιοι ότι οι Πλωμαρίτες θα στηρίξουν την απόφαση αυτήν».

Α.Ω

 

Στην Ελεγκτική Επιτροπή

Ούτε στο ψηφοδέλτιο για το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου ούτε
για τους αντιπροσώπους της ΔΟΕ κατέρχεται ως υποψήφια η συντονίστρια της Νομαρχιακής Επιτροπής Λέσβου του
ΣΥΡΙΖΑ Εριφύλη Χιωτέλλη. Η κ. Χιωτέλλη κατεβαίνει μεν με την παράταξη που στηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ «Εκπαιδευτικοί
Ριζοσπαστικής Αριστεράς», αλλά ως υποψήφια στην Ελεγκτική Επιτροπή. Έχει δηλαδή μια διακριτική παρουσία!

Μαζί της πάντως για την Ε.Ε. είναι υποψήφια και η Χρυσούλα Βανικιώτη και ο πρόεδρος του Παγγεραγωτικού
Πολιτιστικού Συλλόγου Γέρας Γιώργος Ζορμπάς.

Α.Ω.
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Α.Ω.

 

Η ανθρωπιά στα φόρτε της, όντως!

Από τις αρχές του 2000 και ακόμα πιο πριν τα αντανακλαστικά της κοινωνίας μας σε πρόσφυγες και μετανάστες ήταν
πάντα άμεσα και ανθρώπινα. Ποιος θα ξεχάσει τους τόνους ρούχων που συγκεντρώνονταν στην πλατεία Σαπφούς για να
μεταφερθούν στην Παγανή. Η οικονομική κρίση ήρθε, γονάτισε την πλειοψηφία του νησιού και δημιούργησε
αλλεπάλληλα προβλήματα. Παρόλα αυτά, η αλληλεγγύη της Λέσβου στους πρόσφυγες έκανε τον γύρο του κόσμου και
προκάλεσε ακόμα και την κοινή επίσκεψη των τριών Ιεραρχών στο νησί μας, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της
Καθολικής Εκκλησίας και της Ελλαδικής. Κι η κρίση ολοένα και βαθαίνει και γίνεται καθημερινότητα με τις βασικές
ανάγκες των συμπολιτών μας να μένουν όλο και περισσότερο ανικανοποίητες.

Κι απέναντι σε αυτές τις ανάγκες, ενώ θα μπορούσε ο καθένας και η καθεμιά να βλέπει τη «μαύρη τρύπα» του, τα
οικονομικά και τα ψυχολογικά του μαθαίνοντάς τες, τα αντανακλαστικά είναι ακόμα πιο άμεσα. Τόσο με την υπόθεση
της μωρομάνας που ανέδειξε το «Ε» και βρήκε χάρη στην ανθρωπιά των συμπολιτών μας μια στέγη, όσο και με την
υπόθεση του 30χρονου με λευχαιμία για τον οποίο έγινε έκκληση για δότες μυελού των οστών και συγκεντρώθηκαν 500
πολίτες!

Αυτά για να θυμόμαστε ότι κουσούρι «μας» δεν είναι μόνο το κακό παρκάρισμα…

Αν.Παζ.

 

Κεντρικός έλεγχος

Ο απόλυτος άρχοντας των ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων βορείου και νοτίου Αιγαίου είναι ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης. Φαίνεται ότι το Υπουργείο δεν πιστεύει πως οι Περιφέρειες και οι
Δήμοι έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα κονδύλια που θα τους διατεθούν. Διερωτόμαστε όμως
πώς θα καταφέρει η κεντρική διοίκηση του Υπουργείου να πετύχει γρήγορους ρυθμούς υλοποίησης των έργων όταν δεν
θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί στενά την εξέλιξή τους; Πιθανότατα η παρακολούθηση θα γίνει από τις υπηρεσίες
των Δήμων και των Περιφερειών, δηλαδή τους επιφυλάσσεται ο ρόλος του λαντζιέρη της κουζίνας.

Ν.Μ.

 

Για τα βλαστοκύτταρα

Ενημερωτικό μέιλ σε όλους τους γονείς που έχουν πληρώσει 2.000 ευρώ έκαστος για κάθε φύλαξη βλαστοκυττάρων
έστειλε η εταιρεία «Stem Health», στο οποίο τους ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η επιστολή αυτή σκοπό έχει να σας ενημερώσει
και να σας επισημάνει τον άμεσο κίνδυνο καταστροφής των βλαστικών κυττάρων των παιδιών σας που φυλάσσονται στις
εγκαταστάσεις του “Υγεία” από την εταιρεία “Stem Health Hellas”. Έχουμε εξαντλήσει κάθε δυνατότητα διάσωσης του
υλικού και χωρίς τη δική σας πλέον παρέμβαση προς το “Υγεία” η καταστροφή των βλαστικών κυττάρων των παιδιών σας
είναι πλέον πολύ πιθανή, εάν όχι αναπόφευκτη».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Εφημερίδας των Συντακτών», τα τηλέφωνα της «Stem Health Hellas» δεν
απαντούν σε καμία κλήση ή είναι απενεργοποιημένα, το σάιτ της εταιρείας είναι εκτός λειτουργίας, ενώ και το δικηγορικό
γραφείο στο οποίο παραπέμπει η εταιρεία στην επιστολή της έχει τηλεφωνητή.

Οι Λέσβιοι που έχουν αποστείλει βλαστοκύτταρα στην εν λόγω εταιρεία θα πρέπει να επαγρυπνούν.

Αν.Παζ.

 

Οι Τούρκοι τουρίστες

Πάνω από ένα στα τέσσερα ευρώ που εισπράττουν τα νησιά του βορείου Αιγαίου έρχεται από την Τουρκία. Με βάση αυτό
το στοιχείο εκτιμούμε ότι οι τοπικοί φορείς που ασχολούνται με την προβολή των νησιών στις τουριστικές αγορές πρέπει
να επανεξετάσουν τις προτεραιότητές τους. Επίσης, θεωρούμε εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα να ληφθεί μέριμνα για να
αυξηθούν οι αφίξεις Τούρκων τουριστών τους χειμερινούς μήνες.

Ν.Μ.

 

Αλλαγή πορείας

Εντάξει, η τουριστική ανάπτυξη στα νησιά του βορείου Αιγαίου έγινε χωρίς σχεδιασμό, χωρίς προγραμματισμό.
Στηρίχθηκε κυρίως στις ατομικές πρωτοβουλίες και σε ελάχιστες συλλογικές προσπάθειες. Πέρα από την εύλογη κριτική
στο παρελθόν κρίσιμο ζήτημα είναι να ληφθούν τα μέτρα που απαιτούνται ώστε το τουριστικό προϊόν των νησιών να
αλλάξει, να γίνει ελκυστικό και να δώσει τα έσοδα που είναι λογικό και αναμενόμενο για τους κατοίκους των νησιών και
για την οικονομία της χώρας συνολικά. Το ζητούμενο είναι πώς θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος με τον οποίο κανένας δεν θα
διαφωνήσει. Την απάντηση σε αυτό το ζήτημα καλούνται να δώσουν οι ειδικοί, αυτοί που έχουν εκπαιδευτεί για να
αναβαθμίζουν τους τουριστικούς προορισμούς.

Ν.Μ.

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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