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«Νέοι σταυροφόροι»

Έχει γίνει της μόδας παράγοντες από το χώρο της Ν.Δ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου να κηρύσσουν «ανένδοτο»
αγώνα κατά της υποτιθέμενης ισλαμοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Άσχετα με το ποιες είναι οι προθέσεις και οι στόχοι
όλων αυτών, καιρός είναι να αναλογιστούν την τεράστια ζημιά που προκαλούν στις οικονομίες των νησιών κι ιδιαίτερα
στον τουρισμό που φθάνει στα νησιά από τα τουρκικά παράλια.

Και αυτό γιατί οι ανακοινώσεις, οι δηλώσεις και οι διακηρύξεις όλων αυτών των «νεόκοπων σταυροφόρων», είτε είναι
σοβαρές είτε αστείες, αξιοποιούνται κατάλληλα από τους καλοθελητές που βρίσκονται στην Τουρκία. Ας το σκεφτούμε
απλά. Πόσοι Μυτιληνιοί, Χιώτες και Σαμιώτες θα πήγαιναν στην Τουρκία για διακοπές ή για ψώνια αν στα τοπικά μέσα
ενημέρωσης δημοσιεύονταν δηλώσεις και διακηρύξεις Τούρκων παραγόντων για τη χριστιανοποίηση των τουρκικών
παραλίων στο Αιγαίο;

Πιθανότατα οι «νεόκοποι σταυροφόροι», όντας αμειβόμενοι από το δημόσιο, να μη νιώθουν την αγωνία όσων ζουν από
τον τουρισμό, δηλαδή όλων αυτών που βλέπουν την παρουσία των Τούρκων τουριστών ως «όαση» στην έρημο. Ελπίζουμε
στο μέλλον να μετρούν καλύτερα τα λόγια τους οι εν λόγω κύριοι και κυρίως όσοι δίνουν βάση σε τέτοιες διακηρύξεις.

Ν.Μ. 

 

Εντυπωσιάστηκαν οι Ιταλοί

Μας έλεγε ο διευθυντής της ΕΤΑΛ Τάσος Περιμένης το πόσο εντυπωσιάστηκαν οι Ιταλοί διοργανωτές των ορεινών
αγώνων τρεξίματος από τη λεσβιακή ομορφιά. Εκτός του ότι θαύμασαν το τεράστιο πλατανόδασος στην Κρήτα, που
βρίσκεται ανάμεσα σε Συκαμιά και Βίγλα και κρύβει οθωμανική μαρμάρινη σκαλιστή κρήνη, έμειναν με ανοιχτό το στόμα
και για κάτι άλλο, για την πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει στις περιπατητικές διαδρομές και πόσο πολύ αυτό το
πρόγραμμα, οι «Οικοπεριηγητές», αποτέλεσαν -χωρίς να είναι τότε γνωστό- σημαντικό λόγο για να μπορούν να γίνουν
με όλες τις ανέσεις σήμερα οι εν λόγω αγώνες. Μάλιστα οι διοργανωτές του έλεγαν: «Έχετε τα μονοπάτια, τη φύση και
δεν είχατε τους αγώνες!»

Μακάρι με τους αγώνες να διαμορφωθεί το έδαφος ώστε αυτή η φιλόδοξη και κοινοπρακτική διοργάνωση να
επαναληφθεί και του χρόνου και με πολλές διεθνείς συμμετοχές.

Αν.Παζ.

 

Μεταφορά μαθητών

Στην προχθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου ο περιφερειακός σύμβουλος
Στρατής Παυλής ανέφερε ότι πρόκειται να κοπεί το δικαίωμα δωρεάν μεταφοράς στους μαθητές που τα σχολεία τους
απέχουν από τον τόπο κατοικίας τους απόσταση μικρότερη από πέντε χιλιόμετρα και ζήτησε να δοθεί απάντηση αν το
μέτρο θα ισχύσει στα νησιά του βορείου Αιγαίου.

Ο παριστάμενος αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Χρύσανθος Αργυρίου τόνισε ότι το θέμα είναι υπαρκτό, αλλά η
Περιφέρεια θα το αντιμετωπίσει και δεν πρόκειται να κοπεί το δικαίωμα δωρεάν μεταφοράς από κανέναν μαθητή.
Θέλουμε να ελπίζουμε ότι η δέσμευση αυτή της περιφερειακής αρχής θα ισχύσει και δεν θα μείνει ευχή.

Ν.Μ. 
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Καμμένος vs Μουζάλας το… ΙΙ

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος δεσμεύτηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε αργά χθες το βράδυ με
το δήμαρχο Λέσβου Σπύρο Γαληνό ότι ο Στρατός δεν πρόκειται να συμβάλλει στη δημιουργία οποιασδήποτε δομής για
μετανάστες στη Λέσβο και είπε στο δήμαρχο πως θα δώσει εντολή απόσυρσης όλων των μηχανημάτων από τη Λεμονού.

Η εξέλιξη αυτή, που είναι σημαντική και πιστώνεται στο δήμαρχο που το… κυνήγησε το ζήτημα από προχτές, αποτελεί
μια αναστολή των κυβερνητικών σχεδιασμών, αλλά κανείς δεν ξέρει το τι μπορεί να γίνει στο εξής, αφού δεδομένα
γίνονται παρασκηνιακές κινήσεις κάτω από την πίεση των αναγκών διαχείρισης του προσφυγικού και κάτω από την
ολοένα και αυξανόμενη τελευταία αντίδραση των τοπικών κοινωνιών.

Ωστόσο, αποκαλύπτει με φόντο το προσφυγικό ένα ακόμη «επεισόδιο» ή -για να μην υπερβάλλουμε- μια ξεκάθαρη
διάσταση απόψεων των υπουργών Γιάννη Μουζάλα και Πάνου Καμμένου.

 

...τι σημαίνει απόσυρση του Στρατού;

Αφού αποδεικνύεται ότι πραγματικά στην κυβέρνηση δεν ξέρει η δεξιά τι ποιεί η… αριστερά και πως οι δύο υπουργοί
του Αλέξη Τσίπρα θα χρειαστεί πάλι παρέμβαση δική του για να μπουν εκ νέου σε κοινή πορεία. Και τούτο το λέμε διότι
το «παίρνω τα μηχανήματα και δεν φτιάχνω δομές στη Λέσβο» του Πάνου Καμμένου δεν είναι λιγότερο οξύ από τα…
(υπερβολικά) αναθέματα που έριχνε ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ για το στιγμιαίο λάθος του «Ματσεντόνια».

Αφού, αν αποκρυπτογραφήσει κανείς την απόσυρση του Στρατού από τις… δομές, σημαίνει πως δεν παραχωρεί και το
φυλάκιο της Λεμονού (που ανήκει στην 98 ΑΔΤΕ) και διαλύει και τις φήμες για οποιαδήποτε άλλη ενεργοποίηση παλιού
στρατοπέδου όπως έχει ακουστεί κατά καιρούς (Αχλαδερή, Αποθήκα κ.ά.). Αφήστε που ο Στρατός με την εργασία του και
τον εξοπλισμό του καλύπτει την αδυναμία της κυβέρνησης να απορροφήσει όλους τους προσφερόμενους πόρους για το
προσφυγικό…

Μ.ΟΡΦ

 

Ο Πάλλης περί «Ωραιοκάστρου»

«Οφείλουμε να έχουμε ορθάνοιχτες τις πόρτες των σχολείων μας σε όλα τα παιδιά», δήλωσε στο ΑΠΕ ο βουλευτής
Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Πάλλης. Ο τελευταίος, αναφερόμενος στην κατάσταση στα hot spots, τονίζει την ανάγκη
επιτάχυνσης των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων για την παροχή ασύλου για την αποσυμφόρηση των κέντρων
υποδοχής.

Σε σχέση με τις προσφυγικές ροές, επεσήμανε: «Για να βοηθηθεί το πρόβλημα είναι επιτακτική η ανάγκη ταχύτερης
απόδοσης απαντήσεων στους αιτούντες άσυλο αλλά και η άμεση αποσυμφόρηση των κέντρων υποδοχής, ώστε αυτά να
λειτουργούν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους. Τέλος, θα πρέπει η πολιτεία να επιταχύνει τη μεταφορά όλων των
ασυνόδευτων ανήλικων παιδιών σε κατάλληλες δομές».

Σωστές οι διαπιστώσεις και οι επισημάνσεις του Γ. Πάλλη, αλλά το ζητούμενο εν προκειμένω για τον κυβερνητικό
βουλευτή και την κυβέρνηση συνολικά είναι να υλοποιηθούν όλα αυτά και να «τρέξουν». Διαφορετικά είναι ευχολόγια
που από ένα σημείο και μετά ενοχλούν ακόμη και αυτούς που τα λένε, γιατί αυτοί που τα ακούνε είναι βέβαιο ότι
εξοργίζονται!

Αν. Παζ.

 

Πόσες αιτήσεις απορρίφθηκαν;

Είναι απορίας άξιο από τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας το τι συμβαίνει με τις αιτήσεις ασύλου. Η
Επιτροπή Ασύλου δεν προβαίνει σε καμία δήλωση. Πουθενά και κανένα δημοσίευμα δεν έχει τα απαραίτητα στοιχεία. Με
αυτήν την έννοια, πώς μπορεί κανείς να γνωρίζει αν η περιβόητη συμφωνία αποφέρει ή όχι καρπούς; Το αν οι ροές είναι
υψηλές ή χαμηλές, στην πράξη είδαμε ότι δεν σημαίνει και τα πάντα. Με μηδενικές ροές χτες, τόσο το χοτ σποτ της
Μόριας όσο και ο καταυλισμός του Καρά Τεπέ είχε γεμίσει με κόσμο.

Αν δεν δοθούν ξεκάθαρα στοιχεία από την Επιτροπή Ασύλου σε σχέση με το ποιοι και πόσοι πήραν σε πρώτο ή σε
δεύτερο βαθμό άσυλο, αναγνωρίστηκαν ως πρόσφυγες ή μη και από ποιες εθνικότητες είναι, οποιαδήποτε συμπέρασμα
είναι τραγικά ελλειμματικό.

Επισημαίνουμε ότι αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο αυτά τα στοιχεία δεν ανακοινώνονται. Η διαδικασία κυλά αργά; Με τι
ρυθμούς; Η διαδικασία προχωρά; Τι περιμένουν οι αρμόδιοι για να μιλήσουν;

Αν.Παζ.
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Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …

Γνώμη που έκανε αίσθηση - EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

Michael Grigoriou — Μηπως μιλαμε για Πειθαρχικο του τυπου "τατσι-μιτσι-
κοτσι" ;

Ανασύρθηκε νεκρή η άτυχη γυναίκα στη Βρίσα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — κουραγιο στην οικογενεια

Πρωτόγνωρο το αλαλούμ με τις λίστες - EmprosNet.gr
1 comment • 4 μέρες πριν•

jim — Άσχημη προσέγγιση και φιλοσοφία. Δεν γίνονται όλα για να δουν τα
παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …
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