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Κέρδισε η Ελευσίνα

Πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι ομόφωνα προκρίθηκε ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021, η
Ελευσίνα, κερδίζοντας πόλεις, όπως η Καλαμάτα και η Ρόδος, που είχαν περάσει στην πρώτη επιλογή του διαγωνισμού,
από τον οποίο, ως γνωστόν, δεν πέρασε η υποψηφιότητα της Λέσβου.

Όπως γράφτηκε στα σχετικά δημοσιεύματα, η Ελευσίνα κέρδισε -προς έκπληξη πολλών- γιατί κατέθεσε έναν πρωτότυπο
και πρωτοποριακό φάκελο υποψηφιότητας, προϊόν της κοινότητας των κατοίκων, που έπαιξε ρόλο στην τελική επιλογή.
Με δεδομένη αυτήν την εξέλιξη, έχει ενδιαφέρον να αποτιμηθεί και η προσπάθεια του Δήμου Λέσβου να διεκδικήσει το
θεσμό αυτό, προκειμένου να βγάλει και τα αναγκαία συμπεράσματα για το τι έφταιξε και δεν πήγε καλά, ώστε να μην
επαναληφθούν τα ίδια λάθη σε παρόμοιες περιπτώσεις.

Πάντως το βέβαιο είναι ότι την ώρα που οι άλλες υποψήφιες πόλεις είχαν μια αξιοπρόσεκτη προετοιμασία για να
διεκδικήσουν την Πολιτιστική Πρωτεύουσα, εμείς εδώ επικεντρώσαμε την όλη προσπάθεια στο θέμα του προσφυγικού και
ασφαλώς δεν είχαμε καμία τύχη, πολύ περισσότερο που το όλο εγχείρημα έγινε ερήμην όχι μόνο της τοπικής κοινωνίας
,αλλά και του ίδιου του Δημοτικού Συμβουλίου και των ανθρώπων του πολιτισμού. Δυστυχώς, οι προχειρότητες δεν
εκθέτουν αυτούς που τις κάνουν, αλλά τον τόπο και την ιστορία του. Και αυτό είναι το δυστύχημα!

Α.Ω.   

 

Η αθέατη πλευρά της συμφωνίας!

Άντε να καταλάβει ο Ευρωπαίος αξιωματούχος ότι η συμφωνία που ψήφισε με την Τουρκία, καθώς και τα κλειστά
σύνορα, επηρεάζουν 300 οδηγούς φορτηγών, άλλους τόσους υπαλλήλους και τις οικογένειές τους στη Λέσβο! Κι όμως,
το σημερινό σχετικό ρεπορτάζ του «Ε» και οι κόρνες της Κυριακής, που αναστάτωσαν τη Μυτιλήνη, με τους οδηγούς
φορτηγών να εμπλέκονται ακούσια σε περιστατικά διακίνησης ατόμων, το αποδεικνύουν περίτρανα.

Αυτά τα τραγελαφικά περιστατικά συμβαίνουν στο νησί μας και φαίνονταν μήνες τώρα, με τον εγκλωβισμό χιλιάδων
ανθρώπων, οι οποίοι με το δικό τους τρόπο, ζητούν κι αυτοί… αποσυμφόρηση!

Αν.Παζ.

 

«Με «ακροαριστερούς» θα κάνουν απελάσεις»;

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στελεχώσει τις επιτροπές που εξετάζουν τα αιτήματα ασύλου με στελέχη της άκρας Αριστεράς, με
αποτέλεσμα όλοι οι αφιχθέντες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, να χαρακτηρίζονται πρόσφυγες», κατήγγειλε την
Κυριακή ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνις Γεωργιάδης σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ.

Σχολιάζοντας μάλιστα πως η όλη αυτή κατάσταση, έχει σαν αποτέλεσμα να υπερφορτώνονται τα νησιά, με συνέπεια η
Ελλάδα να είναι συνεχώς εκτεθειμένη, ειδικά εάν η Τουρκία αποφασίσει να αποσυρθεί από τη συμφωνία με την Ε.Ε..
Εκτίμησε δε ότι η κατάρρευση της ευρω-τουρκικής συμφωνίας για τις προσφυγικές ροές, είναι πιθανή, με δεδομένο ότι η
Ε.Ε. δύσκολα θα δώσει στην Τουρκία την απελευθέρωση της βίζας που ζητά.

Ο Άδωνις λοιπόν, ήθελε δεν ήθελε, προκάλεσε… αίσθηση με τη νέα (μοναδικής σύλληψης) καταγγελία του, η οποία
βέβαια, σχολιάζεται ποικιλοτρόπως στη Μυτιλήνη από χθες.

Α.Ω.
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Έχουμε επισκέψεις σήμερα

Στελέχη της ελληνικής αποστολής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) θα βρίσκονται σήμερα στη Λέσβο,
στο πλαίσιο του προγράμματος «Η εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών συμπεριλαμβανομένων
μέτρων επανένταξης», πραγματοποιώντας εκστρατεία ενημέρωσης με στόχο τη συζήτηση και τη διεύρυνση τρόπων
συνεργασίας με τοπικούς φορείς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Ο επικεφαλής του ΔΟΜ Ελλάδας, Δανιήλ Εσδράς, συνοδευόμενος από στελέχη του οργανισμού, θα συμμετέχει σε
συζήτηση στρογγυλής τραπέζης επικεντρωμένης στα οφέλη και τις διαδικασίες του προγράμματος. Στην εκδήλωση που
θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στο κτήριο της Περιφέρειας, θα απευθύνουν χαιρετισμούς, η περιφερειάρχης Βορείου
Αιγαίου, Χριστιάνα Καλογήρου, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Τζανέτος Φιλιππάκος,
ο γενικός γραμματέας Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Αναστάσιος Σαλτερής, και ο προϊστάμενος
κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, στρατηγός Εμμανουήλ
Γρηγοράκης.

Η μέχρι τώρα ιστορία πάντως, δείχνει ότι η τοπική κοινωνία συνεργάζεται, τα «υπουργεία» είναι αυτά που εξαγγέλλουν
και διακόπτουν τους δεσμούς.

Αν.Παζ.

 

«Όλα αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν»

Απόφαση της διοικήτριας της 2ης ΥΠΕ αναιρεί την εύλογη απόφαση του ΔΣ του νοσοκομείου Μυτιλήνης για την
επιστροφή υπαλλήλου που είναι αποσπασμένος παράτυπα, αν όχι παράνομα, όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος
Εργαζομένων του Νοσοκομείου Μυτιλήνης εδώ και «σχεδόν» 10 χρόνια σε ΚΥ του νησιού, αδειάζοντας τη διοίκηση.

Αναρωτιέται κανείς για ποιο λόγο η κοινωνική ευαισθησία της 2ης ΥΠΕ εξαντλείται σε έναν συγκεκριμένο υπάλληλο και
κατ’ εξακολούθηση και όχι και σε τόσους άλλους που έχουν καταθέσει ανάλογες αιτήσεις με τα ίδια, αν όχι και
περισσότερα προβλήματα.

Τελικά τι ρόλο παίζει η Διοίκηση του Νοσοκομείου και γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη; Φαίνεται ότι ορισμένες
«ρουσφετολογικές» εξυπηρετήσεις έχουν διαχρονική διάρκεια και, μπορεί οι κυβερνήσεις και οι υπουργοί να αλλάζουν,
αλλά αυτές παραμένουν σταθερές!

Αν.Παζ.

 

Φλαμπουράρης και Μουζάλας (1)

Η παρουσία του δημάρχου Λέσβου στην Αθήνα για νέες σημαντικές επαφές με υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη,
κορυφώνεται σήμερα, με τη συνάντησή του με τον υπουργό Επικρατείας, Αλέκο Φλαμπουράρη, αλλά και με το νέο
επιτελικό «δίδυμο» στο νεοσύστατο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ.κ. Μουζάλα και Μπαλάφα.

Ο δήμαρχος από αυτές τις δύο συναντήσεις, προσδοκά τα περισσότερα. Από τον κ. Φλαμπουράρη, να «ξεσκονίσει» την
σχετικά πρόσφατη δέσμευση για χρηματοδότηση έργων και δράσεων ύψους 3 εκ. ευρώ μέσω ΠΔΕ, για να φτάσει σε ένα
δια ταύτα, θέτοντας επιτακτικά και την αναγκαιότητα υποστήριξης των αναγκών του Δήμου Λέσβου με… ρευστό.

Διεκδικώντας περί τα 3 εκ. ευρώ ως έκτακτη χρηματοδότηση. Από τον υπουργό Επικρατείας, ο δήμαρχος που έχει φέρει
εις πέρας ως σήμερα την απόκτηση τόσο του Λιμενικού Ταμείου, όσο και του «Κατσάνειου», θα ζητήσει τη βοήθεια με
τη… γραφειοκρατία, και για τις περιπτώσεις του Παλιού Λιμεναρχείου και πολύ περισσότερο του πάρκινγκ της
«Οδυσσέα Ελύτη».

Που αποτελεί, με τη σημερινή του λειτουργία και εικόνα και μπλεγμένο μέσα σε ένα απροσδιόριστο «ιδιοκτησιακό»
καθεστώς, τροχοπέδη για οποιαδήποτε σοβαρή προσπάθεια αναβάθμισης της αισθητικής και της λειτουργικότητας της
πόλης της Μυτιλήνης. 

 

Φλαμπουράρης και Μουζάλας (2)

Τα… «δύσκολα» πάντως για τον κ. Γαληνό, θα έρθουν στη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αφού το Υπουργείο είναι θορυβημένο από τα γεγονότα της Χίου και (πιστεύουμε
τουλάχιστον), έχει στο πίσω μέρος του… κεφαλιού του, ότι στη Λέσβο η κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη, άσχετα αν
δεν υπάρχουν (ευτυχώς) εντάσεις.

Και λέμε δύσκολα, γιατί εκτιμούμε πως ο δήμαρχος θα πάρει ξανά διαβεβαιώσεις που γρήγορα θα διαψευστούν.
Εξάλλου οι νέες δηλώσεις Μουζάλα για το προσφυγικό στα νησιά και οι ευθείες κυβερνητικές διατυπώσεις, πως πρέπει
να αναζητηθούν νέοι χώροι για τους πρόσφυγες και μετανάστες, δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Κι όλα αυτά τη
στιγμή που οι γνωστοί… ακραίοι περιμένουν στη γωνία, να δοκιμάσουν τα αντανακλαστικά και τις αντοχές της
κοινωνίας μας, με τις κραυγές τους στο διαδίκτυο.

Μ.ΟΡΦ
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Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Gracias de todo corazón por divulgarlo.
Ευχαριστούμε πολύ
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Κύριε Διευθυντά,

Εκεί στου Μαξίμου ανασχηματισμό έκαναν, δηλώσεις κάνουν και όποτε μπορούν, μας μνημονεύουν για την καλή μας
την καρδιά.

Περιμένουμε, όμως, όπως είχε εξαγγελθεί, να έρθει ο πρωθυπουργός να μας δώσει μέτρα ενίσχυσης. Απ’ ό,τι φαίνεται, η
επίσκεψη θ’ αργήσει. Εξάλλου, δεν έρχεται ο κ. Τσίπρας στο νησί, πάει το νησί στου Μαξίμου.

Αν το αποφασίσει πάντως να μας έρθει, δεν του λέτε να κοπιάσει πριν την Πρωτοχρονιά; Μετά θα ‘ναι και υψηλό το ΦΠΑ
και θα πληρώσει τον κούκο αηδόνι!
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