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Χορτάσαμε προστασία

Φιλοφρονήσεις αντάλλαξαν στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ο επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φιλ Χόγκαν και
ο Έλληνας υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου. Ο ένας είπε ότι προστατεύονται τα ελληνικά ΠΟΠ και
ΠΓΕ προϊόντα και ο άλλος ευχαρίστησε για την προστασία.

Εντωμεταξύ, επί μήνες οι αγρότες και οι ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις των αγροτικών προϊόντων παρακολουθούν
να αποκτούν δικαίωμα παραγωγής φέτας οι χώρες της νοτίου Αφρικής και ο Καναδάς, ελληνικού γιαουρτιού ή ελληνικής
συνταγής γιαουρτιού η Τσεχία και πάει λέγοντας. Επίσης, εδώ και πολλά χρόνια είναι γνωστό ότι η ελληνική παραγωγή
φέτας είναι πολύ κάτω από τους 200.000 τόνους το χρόνο κι όμως η παγκόσμια κατανάλωση φέτας ανέρχεται στους
600.000 τόνους.

Θα μπορούσαμε να απαριθμήσουμε πολλά άλλα ελληνικά προϊόντα που μόλις απόκτησαν μια κάποια διακριτή
εμπορικότητα στις διεθνείς αγορές χάθηκε το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής. Αλλά είναι μάταιο δυστυχώς, Έλληνες
και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιλέγουν να ζουν σε μια εικονική πραγματικότητα. Πιθανότατα αυτή τους βολεύει.

Ν.Μ. 

 

«Τους πίνουν το αίμα»

Με σκληρή γλώσσα για τους εργαζόμενους με μπλοκάκι και για τους εργολάβους του Νοσοκομείου Μυτιλήνης μίλησε
στο «Ε» ο ταμίας του Συλλόγου Εργαζομένων Χαράλαμπος Μαλλιάκας: «Το Νοσοκομείο έχει γίνει εργαστήριο
φιλελεύθερης πολιτικής και πρακτικών του ΟΟΣΑ από την κυβέρνηση.

Υπάρχουν οι εργολαβικοί εργαζόμενοι, υπάρχουν τα μπλοκάκια, οι συμβάσεις. Γι’ αυτούς ο Σύλλογος δεν πρέπει να πει
τίποτα; Αυτοί οι άνθρωποι δεν υποστηρίζονται από πουθενά. Συγκεκριμένα, με τα μπλοκάκια είναι εργαζόμενοι που
κάνουν την ίδια δουλειά δίπλα μας, αλλά αμείβονται με τα μισά λεφτά.

Δεν έχουν δικαίωμα στη θερινή άδεια. Ένας από μας τους κανονικούς εργαζόμενους θα μπορούσε να δουλέψει χωρίς
κανονική άδεια; Πώς μπορούμε να εθελοτυφλούμε βλέποντας συναδέλφους να δουλεύουν υπό αυτές τις εργασιακές
σχέσεις; Βλέπουμε τους εργολάβους, τους πίνουν το αίμα. Τα καταγγέλλουν οι συνδικαλιστικές παρατάξεις, αλλά δεν
αλλάζει τίποτα. Η κατάληψη πρέπει να γίνεται και γι’ αυτούς τους ανθρώπους για να τους δώσει χέρι βοηθείας».

Αν οι συνθήκες εργασίας είναι όπως περιγράφονται, τότε ο Σύλλογος θα πρέπει να παρέμβει άμεσα.

Αν.Παζ.

 

Αόριστες υποσχέσεις

Υποσχέσεις για πρόσθετες επιδοτήσεις προς τους αγρότες των νησιών του ανατολικού Αιγαίου που φιλοξενούν
πρόσφυγες έδωσαν Χόγκαν και Αποστόλου. Ωστόσο, η υπόσχεση ήταν τόσο αόριστη που είτε ήταν μια ιδέα της στιγμής
που παρουσιάστηκε για εντυπωσιασμό, είτε οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες των Βρυξελλών δεν έχουν βρει πώς
και πότε θα δοθούν οι επιδοτήσεις με βάση το κοινοτικό δίκαιο.

Σε κάθε περίπτωση, με βάση τα ως τώρα ισχύοντα, το μόνο που μπορούμε να αναμένουμε είναι να δοθεί ένα κονδύλι
από τις λεγόμενες de minimis επιδοτήσεις. Αυτές δηλαδή που δίνονται από την κυβέρνηση μιας χώρας σε ειδικές
περιπτώσεις άπαξ και με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ν.Μ.
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Κατάληψη vs «χοντρόπετσων»

«Πώς νιώθετε, κ. Κουτσοβίλη, που, αν και είστε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ως πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του
Νοσοκομείου Μυτιλήνης πρωτοστατείτε στην κινητοποίηση της κατάληψης εναντίον της κυβέρνησης;» Αυτό είναι το
ερώτημα που θέσαμε στον Κώστα Κουτσοβίλη και βέβαια δεν εξεπλάγη. Εξάλλου αρκετοί συνδικαλιστές στο παρελθόν
με τις προηγούμενες κυβερνήσεις προχωρούσαν σε ανάλογες κινητοποιήσεις εναντίον του κυβερνητικού κόμματος του
οποίου ήταν στελέχη.

Τι μας απάντησε: «Εγώ καταρχάς δεν νομίζω ότι κάποιος πρέπει να νιώθει άσχημα όταν διεκδικεί το δίκιο του. Θα έκανα
ακριβώς το ίδιο απέναντι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Πολλές φορές, οι κυβερνήσεις, η εξουσία, αν δεν φτάσει στο αφτί
της κάτι, δεν θορυβείται. Πολλοί είναι και χοντρόπετσοι».

Πολύ χοντρόπετσοι, προσθέτουμε εμείς…

Αν.Παζ.

 

Το… hotspot της Λεμονού 

Θα πρέπει για μια ακόμη φορά να πούμε, με αφορμή το δημοσίευμα του «Έθνους» που επιβεβαιώνει ότι πράγματι
υπήρχε σχεδιασμός για την περίπτωση της Λεμονού, ότι αυτό το έγραψε το «Ε» τόσο το περασμένο καλοκαίρι, που
αποκάλυψε πρώτη φορά σχετικά με αυτήν την προοπτική, όσο και την περίοδο που οι μπουλντόζες είχαν μπει στο
πρώην φυλάκιο.

Δηλαδή είχαμε γράψει ξεκάθαρα για δομή που θα λειτουργούσε ως κέντρο κράτησης για άτομα με παραβατική
συμπεριφορά και σε καμία περίπτωση για νέο hot spot, όπως αναπαράχθηκε κατά κόρον από παραδημοσιογραφικά
sites, που δυστυχώς «έπεισαν» ακόμα και φορείς ότι περί τέτοιου εγχειρήματος επρόκειτο.

Δεν παύει βεβαίως να μιλάμε για έναν (εν κρυπτώ) σχεδιασμό για νέα δομή, για την οποία θα έπρεπε να είχαν
τουλάχιστον ενημερωθεί αρμοδίως οι φορείς της αυτοδιοίκησης και όχι μόνο και πάντως θα έπρεπε να μην είχε
αιφνιδιαστεί η κοινή γνώμη της Λέσβου. Όμως το έχουμε πει πολλάκις: η έως και σκόπιμη κινδυνολογία για
μικροκομματικούς λόγους ή για τα… κλικ κάνει πολύ μεγαλύτερο κακό στην κοινωνία, που δικαίως βρίσκεται σε
αναβρασμό, και είναι η υπεύθυνη για την αρνητική δημοσιότητα που δεν αντέχει άλλο το νησί μας… Ας καταλάβουμε ότι
όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι για το νησί μας πλέον.

Μ.ΟΡΦ

 

7.500, αλλά… πότε;

Το δημοσίευμα του «Έθνους» σχετικά με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για τη μετακίνηση σημαντικού αριθμού
προσφύγων και μεταναστών προς την ενδοχώρα έρχεται να ρίξει φως και να μας δώσει μια εικόνα του πλαισίου της
συζήτησης που θα γίνει σήμερα στο Μαξίμου μεταξύ κυβέρνησης και φορέων της Λέσβου.

Και στο σχετικό σημερινό ρεπορτάζ μας, μέσα από τις σελίδες του «Ε», ορίζουμε ως «κλειδί» για την πορεία της
σύσκεψης το κατά πόσο η κυβέρνηση θα πείσει την πλευρά της Λέσβου ότι θα προχωρήσουν στο άμεσο μέλλον πιο
γρήγορα οι διαδικασίες ασύλου, αφού δεν προβλέπεται με άλλο τρόπο η μετακίνηση μεταναστών.

Όμως καταλαβαίνουμε επίσης πως οι αριθμοί που αναφέρονται στο «Έθνος» για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης (σ.σ.
7.500 άτομα να μεταφερθούν από τα νησιά στην ενδοχώρα) θα αναφερθούν ως «δέσμευση» του πρωθυπουργού, οι
οποίοι είναι ικανοποιητικοί έτσι όπως ακούγονται, αλλά το ζήτημα παραμένει το… πότε θα φτάσουν στο σημείο να
επιτευχθούν.

Μ.ΟΡΦ 

 

Όλα στο τραπέζι

Να μπουν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τα νησιά μας στο τραπέζι, αυτό ζητάει η Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου από
τους τοπικούς ταγούς που θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως μας έλεγε χθες ο πρόεδρος της Ένωσης Περικλής Αντωνίου, θεωρεί λάθος να γίνει συζήτηση μόνο για τη μείωση
του αριθμού των προσφύγων που ζουν στο νησί, διότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Λέσβος και η τοπική
οικονομία δεν θα λυθούν με την αποχώρηση μερικών εκατοντάδων ή χιλιάδων προσφύγων.

Για παράδειγμα, σε λίγους μήνες καταργείται ο μειωμένος ΦΠΑ στα νησιά και η τοπική οικονομία της Λέσβου, όπως και
των άλλων νησιών του ανατολικού Αιγαίου, κινδυνεύουν να δεχτούν ανεπανόρθωτο πλήγμα.

Ν.Μ.
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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 …

Ο Θεός να βάλει το χέρι του! - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

jim — Η εκπρόσωποι της Εκκλησίας κωλυσιεργούν εσκεμμένα για να
κρύψουν τις οικονομικές ατασθαλίες που έχουν κάνει. …

Έτοιμες οι παραλίες, πιο γρήγορα από ποτέ - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Xristos Tsimnadis — Ελλαδα δεν ειναι μονο η Αθηνα και ΛΕΣΒΟΣ δεν ειναι
μονο η Μυτιληνη αλλα και το υπολοιπο ΝΗΣΙ και …

Αναβολή μέχρι νεοτέρας - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …
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Κύριε Διευθυντά,

Έχουν ένα μεγάλο βάρος οι φορείς της Λέσβου ενόψει της σημερινής «μάχης» στο Μαξίμου. Αν δεν τα καταφέρουν, θα
είναι και οι πρώτοι που θα χάσουν σε… διαπραγμάτευση με τη σημερινή κυβέρνηση. Μέχρι και οι ιεράρχες της
εκκλησίας έκαναν ανατροπή προχτές!
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