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«Δεν μιλά στα ΜΜΕ η κ. Ζερβού»

Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε για άλλη μια φορά χτες, με τη διοικήτρια του Νοσοκομείου, Άννα Ζερβού, σε σχέση
με διάφορα ζητήματα που απασχολούν το «Βοστάνειο». Όπως μας είπε η γραμματέας της, «είναι απασχολημένη». Το θέμα
όμως δεν είναι ότι ήταν απασχολημένη η κ. Ζερβού.

Αλλά όπως μας είπαν από το γραφείο της, ότι «δεν μιλά στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και ό,τι έχει να πει, όταν έχει να το
πει, το κάνει με δελτίο Τύπου». Την προηγούμενη φορά που εξέδωσε δελτίο Τύπου η κ. Ζερβού σε σχέση με το φλέγον
ζήτημα του λουκέτου στην Ψυχιατρική κλινική -για το οποίο ακόμα περιμένει η κοινή γνώμη αν τελικά πρόκειται για μια
κατάσταση που θα παγιωθεί- ανέφερε αρχικά «προς αποκατάσταση της αλήθειας» για τα όσα λέγονται για το Ψυχιατρικό.

Αναρωτιόμαστε σε ποια «αποκατάσταση» αναφερόταν και σε ποιο Μέσο... Αναρωτιόμαστε επίσης γιατί η ίδια επιλέγει να
«παρανοηθεί» κάτι και δεν απαντά, αλλά αποφεύγει τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, οι οποίοι όχι από ιδιοτροπία αλλά
γιατί πρέπει να ενημερώσουν έγκυρα την κοινή γνώμη, επιζητούν και την άποψη της διοικήτριας ενός νευραλγικού
οργανισμού, όπως το Νοσοκομείο.

Δεν γνωρίζουμε γιατί επέλεξε αυτήν την τακτική, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι με το να κρύβεται, μάλλον ανασφάλεια
και αδυναμία βγάζει και αυτό δεν είναι προς έπαινο!

Αν.Παζ.

 

Σαμαρείτες στη Μυτιλήνη

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, μετά την έξαρση του προσφυγικού και θέλοντας να συμβάλλει ενεργά στην ανακούφιση
του ανθρώπινου πόνου, οργανώνει αποστολές προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα οποία είναι και οι πύλες
εισόδου των προσφύγων.

Οι αποστολές διοργανώνονται σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Το
περασμένο Σάββατο, αναχώρησε αποστολή Σαμαρειτών από τον Κίσσαμο με προορισμό τη Μυτιλήνη. Οι εθελοντές
Σαμαρείτες θα παραμείνουν μια εβδομάδα στο νησί, και σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, θα παρέχουν πρώτες
βοήθειες στους νεοεισερχόμενους και θα διανείμουν ανθρωπιστική βοήθεια (ρούχα, κλινοσκεπάσματα, τρόφιμα κ.ά.).

Α.Ω.

 

Μη χαθεί η «νησιωτικότητα»

Όλη η Λέσβος περιμένει να δει πού θα βγάλει το περίφημο «παζάρι» της κυβέρνησης με τους «θεσμούς» σε σχέση με τη
διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ή την αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά του βορείου Αιγαίου. Και ναι, τα νησιά και
πολύ περισσότερο η Λέσβος, έχουν επιφορτιστεί με το προσφυγικό ως κύρια πύλη εισόδου προσφύγων προς την
Ευρώπη από το 2015 και αυτό είναι ένα επιπλέον… «χαρτί».

Ας μην ξεχνά όμως η πολιτεία, αλλά και εμείς οι νησιώτες, ότι οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά,
θεσμοθετήθηκαν λόγω της νησιωτικότητας. Κι αυτή, είτε έρθουν, είτε φύγουν οι πρόσφυγες, παραμένει. Έχουμε αφήσει
προ πολλού και εκτός ατζέντας λόγω «έκτακτης» -αν όχι μόνιμης πια- επικαιρότητας, το μεταφορικό ισοδύναμο και
άλλες διεκδικήσεις ενάντια στην αντικειμενική υστέρηση της νησιωτικότητας έναντι της ηπειρωτικής χώρας.

Αν.Παζ.
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Ο «Άλλος Δρόμος» για το Μουσικό Σχολείο

Για εμπαιγμό της δημοτικής αρχής στο θέμα του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης, κάνει λόγο η παράταξη του «Άλλου
Δρόμου», με σχετική ανακοίνωσή της. Σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του προχθεσινού Δημοτικού
Συμβουλίου, η δημοτική αρχή εισηγήθηκε τη λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση του δημάρχου για την υπογραφή
των συμβολαίων αγοραπωλησίας του ακινήτου - Αρχοντικό Κατσάνη, για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου
Μυτιλήνης, από το ΤΑΙΠΕΔ.

«Σε ερώτηση της παράταξης μας στον αρμόδιο αντιδήμαρχο για το αν έχει προχωρήσει η σύνταξη μελέτης για την
τροποποίηση του σχεδίου πόλεως, με σκοπό να αλλάξει ο συντελεστής δόμησης για το Κατσάνειο, καθώς είναι
απαραίτητη η κτηριακή επέκταση του, σύμφωνα με τα πάγια αιτήματα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και
των διδασκόντων, προκειμένου το Μουσικό Σχολείο να μπορέσει να λειτουργήσει στο Αρχοντικό Κατσάνη και να είναι
λειτουργικό, η απάντηση ήταν ότι είχε υποβληθεί πριν αρκετά χρόνια αίτημα για αλλαγή του συντελεστή δόμησης και
είχε απορριφθεί, τώρα θα υποβάλλουν ξανά το αίτημα, αλλά δεν ξέρουν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα», γράφει στην
ανακοίνωσή του χαρακτηριστικά ο «Άλλος Δρόμος».

Και συνεχίζει: «Πρόκειται δηλαδή για εμπαιγμό για ένα τόσο σοβαρό και χρόνιο αίτημα, καθώς δίνεται ένα τεράστιο
ποσό στο ΤΑΙΠΕΔ για να αγοραστεί δημόσια περιουσία (Κατσάνειο), με σκοπό να λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα του
Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης, χωρίς όμως ουσιαστικά κανείς να εγγυάται ότι το “Κατσάνειο” είναι κατάλληλο για τη
στέγαση του σχολείου.

Η δημοτική μας παράταξη καταψήφισε την εισήγηση της δημοτικής αρχής, αναδεικνύοντας τον εμπαιγμό και την ουσία
των ενεργειών της που είναι η, σε βάρος των δημοτών μας, οικονομική στήριξη των δανειστών με 405.000 ευρώ»,
κατέληξε η ανακοίνωση. Αυτά σημειώνει ο «Άλλος Δρόμος» με την οπτική που βλέπει τα πράγματα, η δημοτική αρχή
ωστόσο θα πρέπει να λύσει άμεσα την εκκρεμότητα με την τροποποίηση του σχεδίου πόλης για να μη μιλάμε πάλι για
προχειρότητες...

Α.Ω

 

Αλλάζει ο ακτοπλοϊκός χάρτης

Η ακτοπλοϊκή σύνδεση Σμύρνης - Μυτιλήνης - Θεσσαλονίκης μετατρέπει τη Λέσβο και ειδικότερα το λιμάνι της
Μυτιλήνης, σε ακτοπλοϊκό - διαμετακομιστικό κόμβο. Αν υποθέσουμε ότι στη γραμμή θα μετακινούνται 20.000 φορτηγά
ετησίως και η εταιρεία θα εκτελεί δύο δρομολόγια την εβδομάδα, σημαίνει πως το «Νήσος Σάμος» θα μεταφέρει σε κάθε
δρομολόγιο, 192 νταλίκες.

Δηλαδή είναι εξασφαλισμένη η εμπορική επιτυχία της γραμμής. Αυτό σημαίνει ότι η γραμμή αυτή θα γίνει μια από τις
γραμμές κορμούς για το βόρειο Αιγαίο και πραγματικά το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που πιστεύει
πως πρέπει να προχωρήσει σε επανασχεδιασμό του ακτοπλοϊκού χάρτη της χώρας, πρέπει να γνωρίζει τα νέα δεδομένα.

Το σίγουρο είναι πως ο ακτοπλοϊκός χάρτης δεν θα πρέπει να σταματά στα ελληνικά σύνορα στο Αιγαίο.

Ν.Μ. 

 

Θαλάσσιο κέντρο

Μέχρι σήμερα, η καθημερινή ακτοπλοϊκή σύνδεση της Μυτιλήνης με τον Πειραιά, εξασφάλιζε το χαρακτήρα του
νησιωτικού περιφερειακού αστικού κέντρου. Η ταυτόχρονη σύνδεση της Μυτιλήνης με τον Πειραιά, τη Σμύρνη και τη
Θεσσαλονίκη, ανεβάζει κατά πολύ την σημασία της Μυτιλήνης ως διαμετακομιστικού κέντρου ανθρώπων και
εμπορευμάτων στο βόρειο Αιγαίο.

Με αποτέλεσμα να γίνεται απολύτως αναγκαία η επιτάχυνση των διαδικασιών κατασκευής του νέου λιμανιού του
νησιού στην περιοχή του Καρά Τεπέ. Το σημερινό λιμάνι της Μυτιλήνης και όλο το κέντρο της πόλης σε λίγα χρόνια θα
είναι πρακτικά αδύνατο να σηκώσουν το τεράστιο φόρτο επιβατών και οχημάτων που θα διέρχονται καθημερινά αν δεν
κατασκευαστεί το νέο λιμάνι.

Ν.Μ. 
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Κερδισμένοι από σπόντα

Μετά από δουλειά πολλών ετών, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, ανακοίνωσε το άνοιγμα της
ακτοπλοϊκής σύνδεσης Θεσσαλονίκης - Μυτιλήνης - Σμύρνης. Αυτή ήταν η ουσία των όσων είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο
της πόλης. Το επόμενο διάστημα πιθανότατα θα εκδοθούν αρκετές θριαμβευτικές ανακοινώσεις από τοπικούς
παράγοντες.

Ωστόσο αν δεν υπήρχε η επιμονή και η συστηματική δουλειά του κ. Μπουτάρη, τίποτα δεν θα είχε γίνει. Από το 2011
που «παλεύει» αυτή την υπόθεση, είχε σειρά επαφών με διοικήσεις των λιμανιών, τις διοικήσεις των επιμελητηρίων,
κυβερνητικούς παράγοντες σε Ελλάδα και Τουρκία, αλλά και με ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Η αλήθεια είναι πως η Λέσβος βγαίνει κερδισμένη από αυτή την υπόθεση, καθαρά και μόνο λόγω της γεωγραφικής της
θέσης. Ελπίζουμε οι «μουτζαχεντίν» που εμφανίστηκαν τους τελευταίους μήνες στο νησί, να μην δημιουργήσουν
προβλήματα στη συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή σύνδεση.

Ν.Μ. 

 

Κράτησαν πάντως επίπεδο

Μπορεί η «ερμαφρόδιτη» μέχρι και προχθές, εκπροσώπηση του «Άλλου Δρόμου» στα δημοτικά συμβούλια, από την
εποχή του «Όχι» στο δημοψήφισμα, να μην τιμούσε (όσο δεν λαμβάνονταν επίσημες… αποστάσεις) καμία από τις δύο
«αντιμαχόμενες» πλευρές (σ.σ. Πάλλη - Γεωργούλα), ωστόσο το επίσημο «διαζύγιό» τους, ήταν θα λέγαμε,
συμπερασματικά… φιλικό.

Αφού και οι δύο πλευρές, κράτησαν επίπεδο παρά το ότι τους χωρίζει πλέον …μνημονιακό χάος. Αν εξαιρέσει κανείς δε
το χαρακτηρισμό για τη διατήρηση της «καρέκλας» του «Άλλου Δρόμου» προς τον κ. Πάλλη και την κ. Ζωγράφου, θα
λέγαμε πως και η ανακοίνωση της παράταξης για την ανεξαρτητοποίηση των μέχρι πρότινος δημοτικών συμβούλων της,
δεν ξέφυγε με χαρακτηρισμούς.

«Για όσους αποφασίσουν να μην μας ακολουθήσουν στον άλλο δρόμο της αντίστασης και της ελπίδας όπως ακριβώς
ξεκινήσαμε, τους ευχαριστούμε για την μέχρι τώρα εμπιστοσύνη στον συνδυασμό και τον επικεφαλής, και τους
ευχόμαστε καλή διαδρομή στις νέες τους καθαρά πια πολιτικές επιλογές.

Σίγουρα θα είναι απώλεια στον αγώνα που δίνουμε κατά των αντιλαϊκών και μνημονιακών κοινωνικών εφαρμογών που
προωθούνται από τους δανειστές και εφαρμόζονται από τους κυβερνητικούς παράγοντες εις βάρος των πολιτών, εις
βάρος των δημοτών μας. Ο “Άλλος δρόμος” δεν ανήκει σε κανένα κόμμα, ανήκει στους δημότες της Λέσβου και γι’ αυτούς
θα συνεχίσει να μάχεται».

 

Κύριε Διευθυντά

Από τα λίγα που κατάλαβα, από εκείνα που κατάλαβε η δημοτική αρχή πως θα έκανε στο σφαγείο Μανταμάδου και
εκείνα που δεν κατάλαβε ο πολύς ο κόσμος ότι θα έκανε, ένα έχω να πω, βάσει και του αιτήματος των κτηνοτρόφων για
τα Χριστούγεννα: «Ταξούλα γερά, να σφάξουμε τα αρνιά»!
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Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.

Η… «οδομαχία» για τον δρόμο του αεροδρομίου - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Αντωνης Πορφυριου — Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ δεν ειναι η παραταξη του
συριζα στην αυτοδιοικηση ???Γιατι δεν ρωτα τους …

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. …

«Όταν βγούμε από την επιτροπεία, θα το επανεξετάσουμε...» -
EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …
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