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“GUARDIAN”

Πακέτα τουρισμού
της... κρίσης
Έντονο προβληματισμό και δυσφορία
έχει δημιουργήσει η είδηση που θέλει
τη βρετανική εφημερίδα “Guardian”
να διοργανώνει τουριστικά πακέτα με
αντικείμενο τις επιπτώσεις της ελληνικής κρίσης.
«Συναντήστε την ανταποκρίτρια του
“Guardian” στην Αθήνα, Έλενα Σμιθ,
σε αυτή τη συναρπαστική εξερεύνηση των συνεχιζόμενων επιπτώσεων
της χρηματοπιστωτικής κρίσης και των
προσφύγων στην Ελλάδα», φαίνεται να
αναφέρεται στην ιστοσελίδα της εφημερίδας. Μάλιστα το πακέτο περιήγησης στην Ελλάδα της κρίσης περιλαμβάνει επτά διανυκτερεύσεις και κοστίζει 2.500 λίρες κατ’ άτομο.
«Η περιήγησή μας ξεκινάει από τους
αμπελώνες της Σάμου, ένα γραφικό
νησί μόλις ένα μίλι από την Τουρκία,
και στη συνέχεια επισκεπτόμαστε την
πρωτεύουσα, την Αθήνα. Ταξιδεύουμε
από απομακρυσμένες φάρμες στα προάστια της πόλης και στο Κοινοβούλιο
για να ακούσουμε από κοντά τις απόψεις των απλών ανθρώπων, των ΜΚΟ,
των επιχειρήσεων και των πολιτικών.
Κορυφαίοι αναλυτές και η Έλενα θα
είναι στη διάθεσή σας και θα έχετε την
ευκαιρία να θέσετε τα δικά σας ερωτήματα και να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα σχετικά με μερικά από τα
πιο κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν
την Ευρώπη και την Ελλάδα σήμερα»,
αναφέρεται στη διαφήμιση του πακέτου.
Η όλη υπόθεση έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στα κοινωνικά μέσα...
«Μήπως θα συναντήσουν και ανθρώπους που σκέφτονται να αυτοκτονήσουν εξαιτίας της ανέχειας;», σημειώνει με ειρωνική διάθεση ένας χρήστης του Twitter. Οι περισσότεροι κατηγορούν την εφημερίδα για παντελή έλλειψη οποιασδήποτε ευαισθησίας, αλλά και για απόπειρα εκμετάλλευσης μιας κρίσης που έχει βυθίσει
στην απόγνωση το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.
Μ.ΑΝ.

Π. Κουρουμπλησ

Πώς τα κατάφερε;
Από τον υπουργό Ναυτιλίας Π.
Κουρουμπλή εκπροσωπήθηκε η
κυβέρνηση στην εκδήλωση για
την εθνική επέτειο που έλαβε χώρα στο Λευκό Οίκο.
Σύμφωνα με το “Βηματοδότη”,
το πρώτο ερώτημα ήταν πώς τα
κατάφερε να βρεθεί στην Ουάσινγκτον με τόση κακοκαιρία, ενώ ο Πάνος Καμμένος δεν τα κατάφερε. Η απάντηση: «Εγώ είχα προσωπική πρόσκληση - έχω και διπλωματικό διαβατήριο». Και στην
ερώτηση πώς του φάνηκε ο Λευκός Οίκος, η απάντηση ήταν: «Πλήρης απομυθοποίηση. Άκουγα για
Λευκό Οίκο και είχα άλλη εντύπωση. Δε με ενθουσίασε. Πρόκειται
τελικά για έναν μύθο, με όλα αυτά που ακούς τόσα χρόνια για την
κατοικία των πλανηταρχών, αλλά
όταν βρίσκεσαι μέσα σε αυτόν αμέσως τον απομυθοποιείς. Τα μέτρα ασφαλείας αφόρητα. Μέχρι
και εμένα έψαξαν, που είχα προσωπική πρόσκληση και διπλωματικό διαβατήριο», είπε ο κ. Κουρουμπλής.
Μ.ΑΝ.

Δεν... το κατάλαβαν;
Αλήθεια, μετά την πρώτη εμφάνιση της αφρικανικής σκόνης, δεν είχε η διοίκηση της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηρακλείου καταλάβει ότι ο κόσμος θα έπιανε τα λάστιχα και θα έριχνε με
τους τόνους το νερό, για να καθαρίσει τις
αυλές και τους τοίχους από το τοξικό κοκκινόχωμα;

Προσοχή κατόπιν εορτής

Με τη γνώση έρχεται και η ευαισθητοποίηση
Μια σημαντική πρωτοβουλία που έχουν πάρει το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) και η Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνου συνεχίζεται και αξίζει τους επαίνους μας. Επιστήμονες του ΜΑΙΧ ενημερώνουν τον κόσμο
για ένα από τα σημαντικότερα ενδημικά φυτά της Κρήτης,
την αμπελιτσιά, ώστε να ευαισθητοποιήσουν το κοινό για
την αξία του και για το πόσο μεγάλη σημασία έχει να συμβάλουν όλοι στην προστασία του. Η εκδήλωση ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6:30 μ.μ. στο καφε-

νείο των ΕΛ.ΤΑ. στο Επανοχώρι Γερακαρίου, στο Ρέθυμνο.
Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος “Διατήρηση της Αμπελιτσιάς στην Κρήτη, 2017-2020”.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πανεπιστήμιο
Φρίμπουργκ της Ελβετίας, που ειδικεύεται στη μελέτη σπάνιων και αρχαίων ειδών δέντρων, όπως η αμπελιτσιά, και υλοποιείται με το συντονισμό του ΜΑΙΧ και σε συνεργασία με
όλες τις Διευθύνσεις Δασών της Κρήτης, με τοπικές δημοτιΣ.Μ.
κές Αρχές, σχολεία και άλλους φορείς.

ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

“Πληγή” το τυνησιακό ελαιόλαδο
Να, λοιπόν, που το τυνησιακό ελαιόλαδο
φαίνεται να εξακολουθεί να αποτελεί “πληγή” για το ελληνικό ελαιόλαδο, αφού γνώστες στην αγορά του προϊόντος συμφωνούν
πως η σημερινή εξευτελιστική κατάσταση με
τις τιμές παραγωγού έχει σε μεγάλο βαθμό
σχέση και με τις πιθανές ελληνοποιήσεις
του τυνησιακού προϊόντος.
Θυμάστε πόσο καθησυχαστικοί ήταν οι κυβερνώντες όταν η “Νέα Κρήτη” έφερνε στο
φως της δημοσιότητας τη συμφωνία αυτή το

φθινόπωρο του 2015; Υπενθυμίζω: Η συμφωνία αφορούσε στις εισαγωγές αφορολόγητου τυνησιακού λαδιού 35.000 τόνων για
την ελαιοπαραγωγική περίοδο 2016-2017 και
άλλων 35.000 τόνων για την επόμενη χρονιά.
Οι βάσεις για να εγκριθεί η αύξηση των εισαγωγών των τυνησιακών λαδιών κατά 70.000
τόνους μπήκαν μέσω των αρμόδιων οργάνων από το Σεπτέμβριο του 2015, αλλά φαίνεται ότι από την άνοιξη, τουλάχιστον, υπήρχαν μεθοδεύσεις. Το πρόσχημα για να αυ-

ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΚΩΣ ΚΕΙΜΕΝΑ

ξηθούν αυτές οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ήταν και παραμένει η ενίσχυση της
Τυνησίας, λόγω των τρομοκρατικών χτυπημάτων που δέχτηκε στη διάρκεια του 2015.
Και μάλιστα, ήταν διαφορετικά τα κριτήρια
με τα οποία λειτούργησε ο Νότος και ο Βορράς: ο μεν πρώτος με γνώμονα την οικονομική καταστροφή σε βάρος των ελαιοπαραγωγών, ο δε Βορράς αποφάσισε με βάση την
τρομοκρατία στην Τυνησία.
Χ.Π.

ΤΡΟΧΑΙΑ

Αγώνας ξεναγών

Οδικός εφιάλτης

Ξεκίνησαν οι ξεναγοί το δικό τους αγώνα για να “μπαλώσουν”
και τα κακώς κείμενα στην Κρήτη κάθε φορά που δέχονται
επικριτικά σχόλια από τουρίστες. Πόσο δύσκολο είναι, δηλαδή, να επιβληθεί μια στοιχειώδης τάξη έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο; Και πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν
υπήρχε μέριμνα για το πάρκινγκ στην Ικάρου; Καθημερινά η
κατάσταση στην ανώνυμη οδό είναι τραγική και βρισκόμαστε
μόνο στην αρχή της τουριστικής περιόδου...

Είναι τραγικό με τόσα τροχαία στην Κρήτη να βλέπεις σε κάθε βήμα
σου την εγκληματική οδήγηση ορισμένων. Νεαρός οδηγός, έχοντας
αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, ανέβαινε την οδό Μιλτιάδη Καράτζη
(πρώην Μαυσώλου), περνώντας μια ανάσα από μαθητές που προσπαθούσαν να διασχίσουν κάθετα το δρόμο. Τελικά μέχρι πού μπορεί να φτάσει η παραβατικότητα ορισμένων οδηγών που, κινούμενοι στο δρόμο, είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να σκορπίσουν το θάνατο; Μάλλον δεν υπάρχει καμιά σωτηρία...

Μ.Δ.

Μ.Δ.

Ιανουαριοσ 2018

Πιο πολλοί τουρίστες, λιγότερα έσοδα
Σημαντική αύξηση της τάξεως του
16% σημείωσε η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιανουάριο του 2018.
Την ίδια ώρα, όμως, δε συμβαίνει το ίδιο με τα έσοδα τα οποία παρουσιάζουν μείωση κατά 3%, σύμφωνα με
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.
Τον Ιανουάριο επισκέφτηκαν τη χώρα
μας 604.000 τουρίστες.
Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση

από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε στους 164 χιλιάδες ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά
3,4%, ενώ αύξηση κατά 42,5% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της Ε.Ε. των “28” εκτός της ζώνης
του ευρώ (Ιανουάριος 2018: 207 χιλιάδες, Ιανουάριος 2017: 145 χιλιάδες). Αναφορικά με τις χώρες εκτός της Ε.Ε.“28”, μείωση κατά 84,8% εμφάνισε η

Κι όμως... Αφού είχε ήδη καταναλωθεί το
νερό, βγήκε η ΔΕΥΑΗ και συνέστησε προσοχή στους δημότες. Οι δημότες όμως δεν
είχαν ακούσει, για παράδειγμα, έναν υγειονομικό να βγει και να τους διαβεβαιώσει ότι δε χρειάζεται πανικός. Δε βγήκε κανείς να
τους εξηγήσει ότι, όσο νερό και να ρίξουν,
το κοκκινόχωμα κολλάει κάτω και δεν ξεκολλάει τόσο εύκολα. Και ούτε βγήκε κανείς να τους πει... «μην μπαίνετε στον κόπο
γιατί η αφρικανική σκόνη επιστρέφει και θα
έχουμε και λασποβροχή»...

Ευθύνες απ’ όλους
Από την άλλη, ας μην τα φορτώνουμε και
όλα στους δημότες. Μακάρι να ήταν στο χέρι τους να έχουμε νερό στο Ηράκλειο. Είναι
πάρα πολλοί οι παράγοντες και είναι κρίμα να τα φορτώνουμε όλα στους δημότες,
ή στις δυο-τρεις ημέρες της ανησυχίας του
κόσμου για τη λασποβροχή και την αφρικανική σκόνη. Όχι ότι δεν έχουμε όλοι μας
την ευθύνη που αναλογεί στον καθένα, αλλά, ας πάμε πιο πίσω, να δούμε στο κομμάτι των έργων άρδευσης και ύδρευσης τι λάθη έχουν γίνει για να φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση...

“Βοήθεια στο Σπίτι”
Είναι εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής.
Είναι άνθρωποι που βρίσκονται στο πλευρό ανήμπορων συνανθρώπων ή συνανθρώπων με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Αυτοί είναι οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”. Και σήμερα προχωρούν σε πανελλαδική απεργία με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10 το πρωί στην
πλατεία Κλαυθμώνος, στο υπουργείο Εσωτερικών.

Δίκαια αιτήματα
Είναι απολύτως δίκαια τα αιτήματά τους.
Όπως αναφέρει και η διοίκηση του ΕΚΗ,
«οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι εδώ και μια
15ετία, με την πολύτιμη τεχνογνωσία και
πείρα τους, παρέχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες φροντίδας σε χιλιάδες ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες, προάγοντας το αγαθό της υγείας σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες».

ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία, η οποία διαμορφώθηκε στους 2 χιλιάδες
ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 9,4% και διαμορφώθηκε
στους 22 χιλιάδες ταξιδιώτες.
Όσο για τη μείωση των ταξιδιωτικών
εισπράξεων, φαίνεται να οφείλεται
στη μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 16,3%.

Μεταξύ των άλλων διεκδικούν διασφάλιση του θεσμού “Βοήθεια στο Σπίτι”, λύση
που θα κατοχυρώνει το υπάρχον προσωπικό καταργώντας τη 15ετή “ομηρία”, καταβολή των αποδοχών-δεδουλευμένων που
οφείλονται και πολλά ακόμη.

Μ.ΑΝ.

Χ.Π.

Αιτήματα

