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Έχουν καβούρια στις τσέπες

Μετά από ταλαιπωρία χρόνων, οι φορείς της Λέσβου μαζί με το Δήμο και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αποφάσισαν να
προχωρήσουν στη δημιουργία του Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης Λέσβου. Στη συγκρότηση του συγκεκριμένου
φορέα παρατηρήθηκε το απίστευτο, το Επιμελητήριο Λέσβου να προσφέρει 15.000 για το αρχικό κεφάλαιο και οι άλλοι
φορείς να επιμένουν ότι δεν τα θέλουν τα κεφάλαια αυτά. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν το Επιμελητήριο να δειχθεί να
συμμετάσχει στο αρχικό κεφάλαιο του οργανισμού με μόλις 500 ευρώ, όπως και οι άλλοι φορείς.

Πίσω από αυτήν την ακατανόητη απόφαση βρίσκεται η πολύχρονη διαμάχη του Επιμελητηρίου με την Ένωση Ξενοδόχων
Λέσβου για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στο σχεδιασμό της τουριστικής πολιτικής του νησιού. Τις προηγούμενες ημέρες,
όταν το Επιμελητήριο κατέθεσε την πρότασή του, είχαμε εκφράσει την ευχή να βρεθούν κι άλλοι μιμητές, εννοώντας την
Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου, ώστε να συγκεντρωθούν επαρκή κεφάλαια. Η κατάληξη του θέματος δείχνει πως οι ξενοδόχοι
του νησιού πολύ απλά δεν θέλουν να βάλουν το χέρι τους στην τσέπη.

Ν.Μ.

 

Πτώση εσόδων

Τα έσοδα από το ΦΠΑ στη Λέσβο μειώθηκαν κατά 9,1% το Αύγουστο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη
δημοσιότητα τις προηγούμενες ημέρες. Η εκτίμηση είναι πως η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της μείωσης της
τουριστικής κίνησης στο νησί.

Σε πανελλαδικό επίπεδο καταγράφηκε μια μικρή αύξηση, περίπου 3%, των εσόδων από το ΦΠΑ ως αποτέλεσμα της
διεύρυνσης της χρήσης πλαστικού χρήματος από τους καταναλωτές. Είναι άξιο απορίας γιατί η κυβέρνηση ως σήμερα
δεν έχει προχωρήσει στη γενικευμένη χρήση του πλαστικού χρήματος, τη στιγμή που γνωρίζει πως οι απώλειες εσόδων
από το ΦΠΑ κυμαίνονται μεταξύ τεσσάρων και πέντε δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο.

Η είσπραξη αυτών των εσόδων θα της δώσει τη δυνατότητα να μειώσει τους συντελεστές του ΦΠΑ, ζήτημα εξαιρετικά
κρίσιμο για τους φτωχότερους πολίτες της χώρας.

Ν.Μ. 
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Κατέρρευσαν τα έσοδα στη Λέσβο…

Σύμφωνα με την «Καθημερινή» (22/9), συνολικά οι εισπράξεις από ΦΠΑ τον Αύγουστο -όπου η τουριστική κίνηση
βρισκόταν στην «αιχμή» της- κατέγραψαν υπέρβαση 9,91% σε σχέση με το στόχο του συγκεκριμένου μήνα, ενώ στο
οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2016 η υπέρβαση ανέρχεται στο 3,01%, με μοναδική αντίθεση τη Λέσβο, όπου η
τουριστική κίνηση κατέρρευσε λόγω προσφυγικού και τα έσοδα από το ΦΠΑ ήταν μειωμένα κατά 9% σε σχέση με το
στόχο.

Πολύ φοβούμαστε ότι μετά και τα τελευταία επεισόδια, η κατάσταση θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Εκτός και
αν αυξηθεί τελικά ο ΦΠΑ το νέο χρόνο, όπως αναμένεται, οπότε θα κληθούμε εμείς οι κάτοικοι να πληρώσουμε τα
σπασμένα…

Σ.Σ.

 

Το καλοκαίρι να μην απορούμε (1)

Όταν θα κοπάσουν ξανά (το ευχόμαστε άπαντες) οι αντιδράσεις και ο έντονος σημερινός αναβρασμός στην κοινωνία
(και) της Λέσβου γύρω από τη νέα φάση του προσφυγικού, ας θυμούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτές, με όποιον
τρόπο κι αν τις εκφράζουν (εν δικαίω ή για τη… φάση), πως θα έρθει ξανά η ώρα να «κάνουμε ταμείο». Κι επειδή ο πολύς
ο κόσμος, ανεξάρτητα του πόσο επικερδές ήταν για κάποιους το προσφυγικό ή επιζήμιο, θα παραμείνει στην ίδια
εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση, ας θυμούνται το σήμερα όταν θα πλησιάζει το επόμενο καλοκαίρι.

Ας θυμούνται όλους εκείνους που σήμερα καλούν το λαό να ψάλλει τον εθνικό ύμνο, επειδή (και καλά) «οι μετανάστες
δεν άφησαν να κατεβάσουμε τη σημαία μας», τους προπαγανδιστές τους αλλά και τους «μετριοπαθείς», που χρεώνουν
ως και στη… θεωρία των δύο άκρων τη σημερινή έκρυθμη κατάσταση, όταν το Φλεβάρη θα ουρλιάζουν ξανά για την
καταβαράθρωση του τουρισμού. 

 

Το καλοκαίρι να μην απορούμε (2)

Δεν είναι κακό. Το αντίθετο, είναι αναγκαίο να κινητοποιηθεί η κοινωνία της Λέσβου και οι φορείς της για να
διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό για τον τόπο και να τον προστατέψουν από τις κυβερνητικές παλινωδίες. Όταν όμως
επιτρέπουν η κινητοποίηση αυτή να κορυφώνεται στην προκυμαία μπροστά από τη σημαία, στη θέα ακροδεξιών και
αντιεξουσιαστών, μετατρέπουν σε «εθνικό μείζον θέμα» την κάθε αυθαίρετη δομή αλληλέγγυων για να κινητοποιηθούν
οι αρμόδιοι και παρακολουθούν απαθείς και ακόμα και η ΝΟΔΕ του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μη
μπαίνει στη διαδικασία να αξιολογήσει τη γνησιότητα «περιστατικών» με το κατέβασμα της σημαίας από την Επάνω
Σκάλα κι ούτε να πάρει αποστάσεις από «πατριωτικά καλέσματα» για τη σημαία της προκυμαίας, τότε -κατά την ταπεινή
μας γνώμη- δεν θα έχουν και πολλά δικαιώματα πια να μιλήσουν για το ότι οι επισκέπτες μας θα είναι ξανά λιγότεροι.

Γιατί όλοι τους, για να επιτύχουν τους σκοπούς τους σήμερα, ενισχύουν ηθελημένα ή άθελα κι άλλο την αρνητική
δημοσιότητα του νησιού μας, που πολύ πρόθυμα κάποιοι κουφιοκεφαλάκηδες της παραδημοσιογραφίας την
προσφέρουν σε πανελλήνιο και παγκόσμιο επίπεδο. Και κάνουν τους προβληματισμούς ουρλιαχτά, που φέρνουν
τραμπουκισμούς, υπερβολές και στο τέλος το διχασμό.

Μ.ΟΡΦ
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Η σύσκεψη είχε αιτήματα!

Τα αιτήματα των τοπικών φορέων και της αυτοδιοίκησης σε σχέση με το προσφυγικό, που καλείται ο γεν. γραμματέας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Γιαννέλλης να διαβιβάσει στους εμπλεκόμενους υπουργούς, μετά την
προχθεσινή σύσκεψη στη Γενική Γραμματεία, είναι τα εξής:

1. Άμεση και οριστική αποσυμφόρηση της Λέσβου, καθόσον οι υποδομές για τη φιλοξενία μεταναστών/προσφύγων
έχουν σχεδιαστεί για να αντέξουν μέγιστο αριθμό 3.000 ατόμων.

2. Ισομερής κατανομή μεταναστών/προσφύγων σε όλους τους δήμους της ελληνική επικράτειας.

3. Ενίσχυση της αστυνόμευσης για την προστασία κατοίκων και προσφύγων.

4. Αποζημιώσεις περιουσιών κατοίκων που επλήγησαν από έκνομες ενέργειες μεταναστών/προσφύγων.

5. Άμεση ενίσχυση της υπηρεσίας ασύλου με προσωπικό και εξοπλισμό ώστε να επιταχυνθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης
των αιτημάτων χορήγησης ασύλου σε πρώτο και δεύτερο βαθμό.

6. Μεταφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση πόρων αναγκαίων για τη λειτουργία των δομών φιλοξενίας και άμεση
ενεργοποίηση διαθέσιμων πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) για τη
διαχείριση του προσφυγικού.

Παράλληλα, αναμένεται να οριστεί και συνάντηση όλων με την παραπάνω ατζέντα τις επόμενες ημέρες. Ο υπουργός Γ.
Μουζάλας σε επιστολή του προς το δήμαρχο είπε πως δύναται μετά τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου. Ας μην την τρενάρουν
λοιπόν και ας την ορίσουν το συντομότερο δυνατόν, γιατί επείγει.

Αν.Παζ.

 

Ο Χαράλαμπος Αθανασίου στο ΣΚΑΪ

Στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ εμφανίστηκε χτες ο βουλευτής της Ν.Δ. Χαράλαμπος Αθανασίου προκειμένου να
εκφράσει την άποψή του για τα επεισόδια στο Κέντρο Φιλοξενίας στη Μόρια. Επέκρινε την κυβέρνηση που δεν
υλοποίησε το ψήφισμα των κατοίκων της Μόριας, ενώ, απαντώντας στις κατηγορίες για τη στάση κομματικών στελεχών
της Ν.Δ., κατηγόρησε το δήμαρχο Σπύρο Γαληνό ότι θέλει να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη προκειμένου να
αποσείσει τις όποιες ευθύνες του.

Επεσήμανε μάλιστα πως «τις δε κατηγορίες τις θεωρώ επιεικώς τουλάχιστον άδικες. Και μάλιστα όταν επί δικής μου
υπουργίας ψηφίστηκε ο αντιρατσιστικός νόμος». Προφανώς έτσι θεωρεί ο πρώην υπουργός ότι ξεμπέρδεψε με τις
ρατσιστικές απόψεις που είναι διάχυτες στην κοινωνία.

Σ.Σ.
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Η… «οδομαχία» για τον δρόμο του αεροδρομίου - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Αντωνης Πορφυριου — Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ δεν ειναι η παραταξη του
συριζα στην αυτοδιοικηση ???Γιατι δεν ρωτα τους …

Δημιουργώντας γέφυρες - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Ευχαριστώ θερμά την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΜΠΡΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Αναβολή μέχρι νεοτέρας - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …

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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