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Ετοιμάζουν το κλίμα

 

Η επίσκεψη του υφυπουργού Εξωτερικών Δημήτρη Μάρδα και η επίσκεψη του υπουργού Εσωτερικών Παναγιώτη
Κουρουμπλή αποτελούν προετοιμασία της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη Λέσβο το επόμενο διάστημα. Είναι πολύ
πιθανό το επόμενο διάστημα να φθάσουν στη Λέσβο κι άλλοι υπουργοί. Από τα χαρτοφυλάκια που θα έχουν οι υπουργοί,
οι υφυπουργοί και οι γενικοί γραμματείς που επισκέπτονται τη Λέσβο θα εξαρτηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό οι
ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός.

Με δεδομένο το ασφυκτικό δημοσιονομικό πλαίσιο, εκτιμούμε πως οι όποιες ανακοινώσεις γίνουν από τον Πρωθυπουργό
θα είναι θεσμικού χαρακτήρα με μηδενικό δημοσιονομικό κόστος. Φοροαπαλλαγές και κρατικές χρηματοδοτήσεις θα
ανακοινωθούν αλλά, κατά πάσα πιθανότητα, η εφαρμογή τους θα παραπεμφθεί στο μέλλον.

Το όλο σκηνικό μάς θυμίζει τις ανακοινώσεις που συνήθως γίνονται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από την εκάστοτε
κυβέρνηση, οι οποίες ξεχνιούνται λίγες μέρες αργότερα. Στην περίπτωση της Λέσβου, θα δούμε τη νησιωτική έκδοση
αυτού του σκηνικού.

Ν.Μ.

 

Άφησαν διακοπές και ήρθαν (1)

 

Τις καλύτερες εντυπώσεις άφησε στα μέλη της «Συνύπαρξης και Επικοινωνίας στο Αιγαίο» και της «Αλληλεγγύης για
όλους» η ομάδα 44 μαθητών και φοιτητών, μουσικού σχολείου και σχολής τεχνών αντίστοιχα, με τους συνοδούς τους
καθηγητές από το Πέζαρο της Ιταλίας, που -όπως είχαμε γράψει- είχαν έρθει για να συνδράμουν το προσφυγικό.

Ο σκοπός του ταξιδιού τους στην Ελλάδα ήταν να μεταδώσουν μέσα από μουσικοχορευτικά παιχνίδια, κατασκευές και
χρώματα έναν εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης και αντιμετώπισης των προβλημάτων που βιώνουν τα προσφυγόπουλα.
Άφησαν δηλαδή τις διακοπές τους, ή μάλλον αποφάσισαν να τις κάνουν στην Ελλάδα, όχι όμως με το περιεχόμενο που
γνωρίζουμε.

Η περιοδεία τους ξεκίνησε από την Αθήνα, όπου σε συνεργασία με την «Αλληλεγγύη για όλους» επισκέφτηκαν τους
χώρους φιλοξενίας στο Σκαραμαγκά. Τη Μυτιλήνη την επισκέφτηκαν για δύο μέρες μετά από πρόσκληση της
«Αλληλεγγύης για όλους» Λέσβου. Μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Ανοικτού κέντρου Φιλοξενίας του Καρά
Τεπέ, εξασφάλισαν μαζί με τη «Συνύπαρξη» διαμονή στο κέντρο.

 

Με φόντο τον Πάπα (2)

 

«Τα παιδιά προσφέρουν στα παιδιά», είναι η φιλοσοφία του προγράμματος στο οποίο είναι ενταγμένο όλο αυτό το
εγχείρημα, το οποίο και χρηματοδοτείται μέσα από κονδύλια για την ενίσχυση της παιδείας του Βατικανού, και μάλιστα
-από ό,τι έλεγε ένας από τους συνοδούς καθηγητές- ο Πάπας Φραγκίσκος ασχολείται προσωπικά με την πρόοδο των
πτυχίων «Μάστερ» που αφορούν την καταγραφή των εμπειριών με πρόσφυγες στην Ευρώπη.

Αν.Παζ.
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Ώρα για συνολική ρύθμιση

 

Μία μία οι επιχειρήσεις που είχαν ζημιωθεί από την ΑΕΝΑΛ πετυχαίνουν να εκδώσουν οριστικές αποφάσεις για την
αποζημίωσή τους από την Περιφέρεια.

Πρόκειται για μια διαδικασία χρονοβόρα και κοστοβόρα, ιδιαίτερα για τους συνεταιρισμούς γυναικών, τους αγροτικούς
συνεταιρισμούς και τις μικρότερες επιχειρήσεις που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν το κόστος των
δικαστικών εξόδων.

Αντί η Περιφέρεια να περιμένει την έκδοση οριστικών αποφάσεων σε βάρος από καθεμία επιχείρηση ξεχωριστά, ας
κάνει κάτι πιο απλό. Ας προχωρήσει σε μια συνολική αποτύπωση των οφειλών και ας έλθει σε έναν συμβιβασμό με τους
πιστωτές για να τους εξοφλήσει σταδιακά.

Άλλωστε η δικαστική διαμάχη σημαίνει ότι και η Περιφέρεια θα πληρώσει ένα σημαντικό ποσό για δικαστικά έξοδα.

Από τη στιγμή που έχουν εκδοθεί οριστικές αποφάσεις που υποχρεώνουν την Περιφέρεια να πληρώσει, το Περιφερειακό
Συμβούλιο έχει λάβει μια θετική απόφαση στην κατεύθυνση εξόφλησης των προμηθευτών και η Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αιγαίου έχει δεχθεί ως νόμιμη την πρώτη σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκτιμούμε πως
δεν υπάρχει λόγος να συνεχίζεται η δικαστική διαμάχη.

Ν.Μ.

 

Τάσσος περιοδεύων

 

Συνεχίζεται η πολιτική δραστηριότητα στο νησί μας του ΚΚΕ και αυτήν την εβδομάδα με δύο πολιτικές συγκεντρώσεις.
Σήμερα στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής και την Παρασκευή 26 Αυγούστου την ίδια ώρα στην
πλατεία του χωριού Άγρα θα μιλήσει και στις δύο συγκεντρώσεις, ο βουλευτής Λέσβου του ΚΚΕ ΣταύροςΤάσσος.

Ενδείκνυται τέτοια εποχή που βρίσκονται στο νησί και αρκετοί συντοπίτες μας για παραθερισμό να γίνονται και
πολιτικές ομιλίες, κυρίως σε χωριά που κρατούν κόσμο και δεν είναι διασκορπισμένος σε παραλίες και εξοχές.

Αν.Παζ.

 

Τα προβλήματα της αστυνόμευσης της Αγιάσου

 

Άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά όσα συμβαίνουν με το θέμα της αστυνόμευσης στην Αγιάσο επικοινώνησε μαζί μας,
δίνοντάς μας μια καθαρή εικόνα για όσα συμβαίνουν στο χωριό, προκαλώντας το ενδιαφέρον όλου του νησιού. Θέτουμε
μερικά θέματα και περιμένουμε απαντήσεις και κυρίως δράση. Οι πολλές και θρασύτατες κλοπές συνδέονται άμεσα με
τρία άλλα θέματα:

Πρώτον, τη χρόνια, συνεχώς αυξανόμενη και τον τελευταίο καιρό προκλητική καλλιέργεια, διακίνηση και χρήση
ναρκωτικών. Ακόμα και μπροστά στην πόρτα του Αστυνομικού Τμήματος διάφοροι γνωστοί-άγνωστοι και νέα
«φυντάνια» εμπορεύονται ναρκωτικά.

Δεύτερον, την ύπαρξη εντός και εκτός χωριού κλεπταποδόχων, που αγοράζουν και εμπορεύονται τα κλεμμένα
αντικείμενα: κοσμήματα, λίρες παλιά κεντήματα, παλιά αντικείμενα, κεραμικά, έργα τέχνης, διάφορα μικροπράγματα
συλλεκτικής αξίας κ.ά.

Τρίτον, στα παραπάνω αλλά και σε απλούστερα προβλήματα προστίθενται η απίστευτη ηχορύπανση, τα δεκάδες
μηχανάκια και αυτοκίνητα χωρίς εξατμίσεις, οι χωρίς άδειες κυκλοφορίες και χωρίς διπλώματα οδήγησης, η κατάληψη
δημόσιων χώρων και η μετατροπή κεντρικών δρόμων σε υπαίθριες ταβέρνες και καφετέριες, οι ορχήστρες που παίζουν
μέχρι το πρωί στη διαπασών ανενόχλητες, τα αυτοκίνητα που παρκάρουν με το έτσι θέλω όπου βρουν, κλείνοντας
ακόμα και μονόδρομους και πολλά άλλα.

Και για όλα αυτά το Αστυνομικό Τμήμα της Αγιάσου είναι σαν να μην υπάρχει. Προφανώς, το γεγονός ότι τουλάχιστον
τέσσερις αστυνομικοί είναι Αγιασώτες έχει μετατρέψει όλο το Τμήμα σε νεκρή υπηρεσία, μιας και αστυνομικό με στολή
δεν είδαν οι κάτοικοι να κυκλοφορεί ούτε και τις μέρες του Δεκαπενταύγουστου.
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Και η λύση του προβλήματος…

 

Τη λύση στα παραπάνω φυσικά μπορεί να δώσει μόνο η Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου, που έχει τεράστιες ευθύνες
χρόνια τώρα για όσα συμβαίνουν στην Αγιάσο. Γνώριζε και γνωρίζει πολύ καλά τι «παίζεται» στο χωριό. Κι όμως
παρέμενε και παραμένει σχεδόν άφαντη και άπραγη. Εκτός και αν συνειδητά ήθελε και θέλει να απαξιώσει πλήρως το
Αστυνομικό Τμήμα Αγιάσου, πράγμα που το κατάφερε, και να το κλείσει χωρίς αντιδράσεις.

Η ασφάλεια όμως των πολιτών και η δημόσια τάξη είναι πολύ σοβαρά θέματα για να γίνονται έρμαια σε χέρια
ανθρώπων που είτε από αδιαφορία, είτε από έλλειψη ευθύνης, είτε για λόγους τακτικισμού, άφησαν ένα χωριό να
ξεχαρβαλωθεί. «Αν ήθελαν να ακούσουν τι τους σέρνουν οι Αγιασώτες, θα έπρεπε να σκίσουν και τα γαλόνια και τις
στολές τους», μας είπε χαρακτηριστικά ο αξιόπιστος συνομιλητής μας. Να ελπίζουμε ότι θα υπάρξει κάποιος αντίλογος
σε όλα αυτά;

Α.Ω

 

«Καμπανιές» στους Μυτιληνιούς… (1)

 

Το πιο δύσκολο καλοκαίρι των τελευταίων ετών για τη Λέσβο πλησιάζει προς το τέλος του. Τουριστικά το νησί δεν πήγε
καλά, κατέγραψε ως γνωστόν ιστορικό χαμηλό (που μας προβληματίζει όλους) και πολλές επιχειρήσεις που ζουν
αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά από τον τουρισμό ζημιώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Τις ημέρες του Αυγούστου, ωστόσο, «αναζωογόνησαν» τις επιχειρήσεις αυτές αλλά και τα ξενοδοχεία και τα
ενοικιαζόμενα δωμάτια οι Μυτιληνιοί, που επέλεξαν ειδικά το Δεκαπενταύγουστο να παραθερίσουν για δύο ή για τρεις
ημέρες στο Μόλυβο, στην Πέτρα, στην Άναξο αλλά και στην Ερεσό και στο Πλωμάρι, αποτελώντας τον «εσωτερικό
τουρισμό», που μπορεί να μην αρκεί να καλύψει την «τρύπα» που άφησε η απόφαση των Ευρωπαίων να γυρίσουν την
πλάτη τους στον προορισμό της Λέσβου, αλλά τηρουμένων των αναλογιών αποτέλεσαν μία «ένεση», όπως αποτελούν
έτσι κι αλλιώς πάντα τις ημέρες του Αυγούστου. 

 

«Καμπανιές» στους Μυτιληνιούς… (2)

 

Δυστυχώς όμως διαπιστώθηκε από πολλούς μια διάθεση των επιχειρηματιών του τουρισμού στις προαναφερθείσες
περιοχές να… βγάλουν τα σπασμένα επάνω στους Μυτιληνιούς, με «καμπανιές» σε λογαριασμούς, κακή συμπεριφορά
και γενικά τιμές που παρέμειναν εξωφρενικά υψηλές για τις δυσκολίες της εποχής.

Επειδή όμως το πρόβλημα του τουρισμού έχει αναχθεί σε παλλεσβιακό ζήτημα, άρα και οι οικονομικές δυσκολίες των
επαγγελματιών αυτού του κλάδου, καλό θα είναι τέτοιες συμπεριφορές και πρακτικές να εκλείψουν. Γιατί αυτοί που
αποτελούν τον… «εσωτερικό τουρισμό» της Λέσβου δεν έχουν λιγότερα προβλήματα από τους επαγγελματίες του
τουρισμού και δεν τα απέκτησαν μόλις πέρυσι το καλοκαίρι…

Μ.ΟΡΦ

 

70 ευρώ το ενοίκιο του τμήματος της Αγιάσου

 

Κάθε προσπάθεια αναδιάρθρωσης, όπως αυτή που γίνεται και στην αστυνομική δύναμη της Λέσβου, έχει ως βασικό
λόγο εφαρμογής της την εξοικονόμηση πόρων. Οι τοποθετήσεις τόσο του Παναγιώτη Βάλεση χθες στο «Ε» όσο και
εκείνη του Δημήτρη Αλεξίου, που έχουν εμπειρία στα της Αστυνομικής Δύναμης Λέσβου, συνηγορούσαν στο ότι η
εξοικονόμηση πόρων από το παρόν σχέδιο δεν προκύπτει από πουθενά.

Και ενισχύουν με αυτήν την προσέγγιση την άποψή τους πως δεν έχει κανένα νόημα η κατάργηση του τμήματος της
Αγιάσου, η οποία και καθαρά επιχειρησιακά αδυνατίζει την αστυνόμευση της ευρύτερης περιοχής Αγιάσου-Πολιχνίτου.

Και αξίζει εδώ να καταγραφεί πως το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάσου κοστίζει το… αστρονομικό ποσό των 70 ευρώ το μήνα!
Κοινώς το σχέδιο αναδιάρθρωσης γλιτώνει από το κράτος 840 ευρώ το χρόνο από την κατάργηση του αστυνομικού
τμήματος του κεφαλοχωρίου, το οποίο δίδεται στην Εκκλησία στην οποία ανήκει το οίκημα που στεγάζει την
αστυνομική υπηρεσία.

Όμως ακόμα κι αν θεωρήσει κανείς πως τα 840 ευρώ είναι κόστος δυσβάσταχτο για το κράτος, ο Δημήτρης Αλεξίου,
μιλώντας και ως δημοτικός σύμβουλος στη συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου της Αγιάσου προχτές, ανέφερε πως ο
δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός μπορεί να διαθέσει δημοτικό ακίνητο δωρεάν για τη στέγαση του τμήματος του
χωριού…

Μ.ΟΡΦ

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ





17/7/2017 Δηκτικά - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/stiles/86238-diktika 4/5

Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …

«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

jim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …

55.447 Τούρκοι τουρίστες στο βόρειο Αιγαίο - EmprosNet.gr
1 comment • 6 μέρες πριν•

Βογιατζής Βασίλης — επειδή δυστυχώς κάποια πράγματα φαίνονται μεγάλα
αλλά δεν είναι, θα επισημάνω τούτο..7236 αφίξεις με μια …

Ρεσιτάλ για δύο βιολιά στη Δημοτική Πινακοθήκη! - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — It was a wonderful music event. Thank
you for your support.
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