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Όταν η Καλογήρου «μάλωσε» τον Μυρσινιά

Στη συζήτησή του με τους τοπικούς φορείς της Λέσβου στο επιμελητήριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαπίστωσε με
ικανοποίηση -όπως είπε- πως δεν άκουσε -για πρώτη φορά- παράπονα για την ποιότητα και τη συχνότητα της ακτοπλοϊκής
διασύνδεσης του νησιού, δράττοντας έτσι την ευκαιρία να εξάρει το πρότερο έργο του παρόντα στη συνάντηση Μιλτιάδη
Βαρβιτσιώτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Εκεί όμως ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βαγγέλης Μυρσινιάς με χαμόγελο
σχολίασε πως «μας έκοψε όμως τη σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη», με αποτέλεσμα να τον «μαλώσει» η περιφερειάρχης
Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου, η οποία κάθονταν δίπλα του στο πάνελ και του ψιθύρισε στη συνέχεια κάτι στο
αφτί που μόνο η ίδια και ο κ. Μυρσινιάς γνωρίζουν! Το αν πράγματι είχε δίκιο ο κ. Μυρσινιάς δεν το γνωρίζουμε, πάντως
από το ύφος της περιφερειάρχη τη στιγμή που του έκανε την παρατήρηση, φοβούμαστε να διαφωνήσουμε κι εμείς μαζί
της.

Μ.ΟΡΦ 

 

Η ρακή του Κυριάκου που έγινε viral 

Viral έγινε η τσικουδιά που ήπιε εξερχόμενος του Επιμελητηρίου Λέσβου ο πρόεδρος της Ν.Δ. Βαδίζοντας προς το
Κεντρικό Λιμεναρχείο, έξω από το ψητοπωλείο «Ψηλορείτης», ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης κοντοστάθηκε και φώναξε
στον ιδιοκτήτη του. «Είδες που σου είπα ότι θα στον φέρω», του είπε ο πρώην υπουργός, δείχνοντας τον πρόεδρο της
Ν.Δ. και αμέσως οι δυο τους, μαζί με τους κ.κ. Αυγενάκη και Αθανασίου, μπήκαν στο ψητοπωλείο για να τους κεράσει μια
ρακή ο εκ Ρεθύμνου ιδιοκτήτης του ψητοπωλείου και να τους ευχηθεί «να είναι δυνατοί»! Το βίντεο από αυτήν τη
χαλαρή στιγμή του κ. Μητσοτάκη στη Μυτιλήνη κατέγραψε το emprosnet.gr και χθες έπαιξε σε πολλά δελτία ειδήσεων
των αθηναϊκών μέσων ενημέρωσης.

Μ.ΟΡΦ

 

Ο Μητσοτάκης και η Συνεταιριστική

Στην περιοδεία που έκανε στην αγορά της Μυτιλήνης, ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον
πρόεδρο του Συλλόγου Μεριδιούχων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου Χρήστο Πουλέλλη. Στην πολύ
σύντομη συνομιλία που είχαν, ο κ. Πουλέλλης τού είπε: «Πρόεδρε, επιχειρείται κουκούλωμα του σκανδάλου της
Συνεταιριστικής Τράπεζας». Η απάντηση του κ. Μητσοτάκη ήταν «το γνωρίζω το θέμα, θα δούμε τι μπορούμε να
κάνουμε».

Σε αντίθεση με τον κ. Μητσοτάκη, ο τοπικός βουλευτής της Ν.Δ. Χαράλαμπος Αθανασίου φάνηκε να μην έχει ενημέρωση
για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση Μπεμπεδέλλη. Μάθαμε όμως ότι θα ενημερωθεί αναλυτικά τις επόμενες
ημέρες από τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Μυτιλήνης και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Μεριδιούχων
Παναγιώτη Παπαρίσβα.

Ν.Μ.
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Μόνο ντροπή!

Χτες Παρασκευή στις 2.30 το μεσημέρι, άγνωστος πέρασε έξω από τα γραφεία του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λέσβου επί
της Ερμού, στην Παλιά Αγορά, και πέταξε πέτρες στην τζαμαρία. Σύμφωνα με πληροφορίες, επέβαινε σε μηχανάκι,
πέταξε πέτρες και έφυγε.

«Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε από πού προκλήθηκε αυτή η πράξη η
ντροπιαστική. Πώς τολμούν κάποιοι να τα βάζουν με μια τόσο ευαίσθητη κοινωνική ομάδα;», δήλωσε στο «Ε» ο
Αλέκος Στεργίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λέσβου.

Αν. Παζ.

 

Εκεί που κέρδισε ο Κυριάκος…

Κέρδισε σε μεγάλο βαθμό τις εντυπώσεις ο πρόεδρος της Ν.Δ. στο διάστημα της παρουσίας του χθες στη Μυτιλήνη.
Παρά το ότι είναι προφανές πως οι κυβερνητικές παλινωδίες γύρω από το προσφυγικό δημιουργούν πεδίο λαμπρής
δόξης για την αντιπολίτευση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκόμισε θετικές εντυπώσεις για το γεγονός πως μίλησε
συγκεκριμένα για το πώς σκέφτεται ο ίδιος να διαχειριστεί το μείζον ζήτημα. Ακόμη, είχε θετικό αντίκτυπο το ότι είχε
κάνει εξαιρετική προεργασία πριν έλθει στη Μυτιλήνη, με αποτέλεσμα να δείξει ότι είναι εξαιρετικός γνώστης και της
κατάστασης και των ειδικών προβλημάτων του νησιού, έχοντας ακόμη και την άνεση να μιλά στον ενικό και με το μικρό
όνομα σε όλους όσοι του είχαν απευθύνει νωρίτερα το λόγο. Απέκτησε έτσι και τη δυνατότητα (και οικειότητα) να
μιλήσει χωρίς «πολιτικό προσωπείο» για τις σκέψεις του περί των προοπτικών ανάτασης του τουρισμού του νησιού,
μιλώντας πάλι συγκεκριμένα -έστω και σε επίπεδο συνεννόησης με την Περιφέρεια- για την αναγκαιότητα να γίνουν
παρεμβάσεις στους μεγάλους tour operators και συνεργασίες με τις χαμηλού κόστους αεροπορικές εταιρείες. Τέλος, στο
δημοτικό θέατρο αργά το βράδυ ανέλαβε το πολιτικό κόστος της δέσμευσής του για μείωση φόρου επιχειρήσεων από
29% σε 20% εντός διετίας, για μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% καθώς και για μείωση του ΦΠΑ για τα αγροτικά εφόδια από
29% σε 20%.

 

...κι εκεί που έχασε ο Κυριάκος

Υπήρξαν όμως και ατυχείς στιγμές για τον πρόεδρο της Ν.Δ., που χωρίς… αντίπαλο έβαλε επικοινωνιακά αυτογκόλ. Γιατί
ενώ η αίσθησή του εξαρχής ήταν πως η Λέσβος πρέπει να αναστρέψει την αρνητική εικόνα και να περιορίσει την
αρνητική δημοσιότητα του προσφυγικού, και εκεί «πάτησε» σε όλες σχεδόν τις τοποθετήσεις του, την ίδια ώρα επέτρεψε
ο ίδιος να βγει αρκετή από τη δεύτερη (δημοσιότητα). Την πρώτη φορά όταν αποφάσισε να μη μπει τελικά στο χοτ σποτ
«για να μη χρειαστούν δύο διμοιρίες των ΜΑΤ», δίνοντας τελικά ο ίδιος την αίσθηση… ανασφάλειας για την κατάσταση
που επικρατεί στο κέντρο και τη δεύτερη στη διάρκεια της ομιλίας του στο Επιμελητήριο Λέσβου με τους τοπικούς
φορείς, όταν ορθώς έβαλλε κατά της κυβέρνησης που έχει πράγματι ως κανόνα να χαρακτηρίζει ακροδεξιό όποιον της
ασκεί κριτική, αλλά, όταν κάποιοι εκ των τοπικών φορέων… ξέφυγαν με υπερβολικές περιγραφές της κατάστασης στο
νησί, κάνοντας λόγο μέχρι και για φόβο των κατοίκων να δουν έστω και τις βιτρίνες στην Ερμού(!) για να μην τους
κλέψουν οι μετανάστες, δεν μας… ξεκαθάρισε πού κατατάσσονται κατά τη γνώμη του «πολιτικά» τέτοιες φοβικές
εκτιμήσεις. Και τέλος, σίγουρα εκεί που έχασε τις εντυπώσεις, ακόμα και σε κόσμο που θεωρείται ολότελα δικός του,
ήταν στο ζήτημα του μειωμένου ΦΠΑ, που αποτελεί αχίλλειο πτέρνα και της Ν.Δ., αφού ο κ. Μητσοτάκης δεν δεσμεύτηκε
απολύτως τίποτα για τη διατήρησή του στο μέλλον…

Μ.ΟΡΦ
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Γυναικολογικό χωρίς «διαρρύθμιση»

Πολλές δυσκολίες συναντούν οι γυναίκες που πηγαίνουν για εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία του Μαιευτικού. Παρότι
όλοι καμαρώνουν τις αλλαγές του Νοσοκομείου και ιδιαίτερα της εν λόγω κλινικής, «που είναι καλύτερη κι από
ιδιωτική», όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, η καθημερινότητα είναι αρκετά δυσλειτουργική, όπως λένε και γυναικολόγοι
του «Βοστανείου».

Ο καρδιοτοκογράφος βρίσκεται στο ισόγειο και όχι στον επάνω όροφο, με αποτέλεσμα έγκυες σε προχωρημένη κύηση
να περιμένουν με την κοιλιά στο στόμα, μαζί με άλλες γυναίκες που αναμένουν γυναικολογικές εξετάσεις, όρθιες,
ακουμπισμένες στον τοίχο ή τις πόρτες!

Αν.Παζ.

 

Προσφυγή στο ΣτΕ

Συζητήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφυγή του ΓΕΩΤΕΕ και του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για το
ζήτημα της κτηματογράφησης και των δασικών χαρτών. Το Ε τμήμα του ΣτΕ έχει εκδώσει μια σειρά αναβλητικών
αποφάσεων κατά το προηγούμενο χρόνο, με τις οποίες καλούσε τα συναρμόδια υπουργεία να δώσουν διευκρινίσεις σε
ορισμένα ερωτήματα. Οι υποθέσεις αυτές συζητηθήκαν και πάλι και το ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει τις αποφάσεις του.

Όλα δείχνουν ότι οι δασικοί χάρτες θα αποτελέσουν ένα νέο μεγάλο βάσανο για μεγάλα τμήματα της ελληνικής
κοινωνίας.

Ν.Μ.

 

Τι θα γίνει με την άγονη της Καβάλας;

Στις 14 Φεβρουαρίου, το «Νήσος Ρόδος» θα αντικαταστήσει το «Νήσος Μύκονος» στην άγονη γραμμή που συνδέει την
Καβάλα με τα νησιά του βορείου Αιγαίου. Το πλοίο, σύμφωνα με το ανακοινωμένο πρόγραμμα, θα εκτελεί δρομολόγια
στη συγκεκριμένη γραμμή ως τις 30 Μαρτίου. Μετά την ημερομηνία αυτή είναι άγνωστο ποιο πλοίο θα καλύπτει το
συγκεκριμένο δρομολόγιο. Μας δημιουργεί πολλά ερωτηματικά το ότι η «Hellenic Seaways» δεν έχει προχωρήσει στην
ανακοίνωση του πλοίου που θα καλύπτει τα δρομολόγια της γραμμής. Υπάρχει κάποιος λόγος γι’ αυτήν την εκκρεμότητα
ή είναι θέμα χρόνου να απαντηθεί;

Ν.Μ.
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