Εγκαίνια σε μονάδα αφαλάτωσης που λειτουργεί από το 2018!
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Ν. Σαντορινιός: Την μονάδα αφαλάτωσης που λειτούργησε και εγκαινίασε ο
ΣΥΡΙΖΑ το 2018 στο Καστελόριζο, παρουσίασε ο κ. Πλακιωτάκης, ως έργο του
Υπουργείο του!
Δήλωση του Τομεάρχη Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ:
«Ίσως λίγο το ταξίδι,
λίγο η θάλασσα, λίγο ο ήλιος να έκαναντον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής,κατά τη σημερινή επίσκεψή του στο όμορφο νησί της Μεγίστης, να «χάσει» την
αίσθηση του χρόνου και να δηλώσει πως η Μονάδα Αφαλάτωσης στο Καστελόριζο είναι
έργο της Κυβέρνησης της ΝΔ και του ιδίου.
Από ενδιαφέρον για την αποκατάσταση της αλήθειας και για μην μένουν εντυπώσεις στον
αέρα, οφείλουμε να του θυμίσουμε ότι:

Οι δυο, για την ακρίβεια, μονάδες αφαλάτωσης που λειτουργούν στο νησί, εγκαινιάστηκαν
τον Απρίλιο του 2018 από τον τότε Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Το έργο αυτό, που
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εντασσόταν σε μια συνολική
προσπάθεια για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών
στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου, στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου της Νησιωτικής Πολιτικής
που εσείς καταργήσατε. Το έργο αυτό της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και του Υπουργείου
Ναυτιλίας έλυσε ένα χρόνιο πρόβλημα του Καστελόριζου και για πρώτη φορά το νησί
κατέστη αυτάρκεςσε πόσιμο νερό, ενώ το κόστος ανά κυβικό περιορίστηκε περίπου στο 1/5
της τιμής, που πλήρωνε το ελληνικό δημόσιο, ως τότε, για την μεταφορά του νερού με
υδροφόρα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο νυν Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
οικειοποιείται έργα της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ (θυμίζουμε τα πλωτά ασθενοφόρα του
ΕΚΑΒ, τα pickup οχήματα, κα.). Η συγκεκριμένη αναφορά στο λόγο του, όμως, τόσο για
λόγους εθνικής ευαισθησίας, όσο και γιατί η Νησιωτικότητα ήταν και είναι στην καρδιά των
πολιτικών του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα πολιτικό ατόπημα και χρήζει αποκατάστασης».

Τέλος, για να φρεσκάρουμε τη μνήμη του Υπουργού του επισυνάπτουμε φωτογραφίες
από τα εγκαίνια του έργου καθώς και βίντεο από τις ομιλίες των παρευρισκομένων:
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https://www.youtube.com/watch?v=7QbEiEKyCaU
com/watch?v=tiSbuKGnj1M

https://www.youtube.
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