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Τύφλα να ’χει η Χ.Α.!

Το 70% όσων φθάνουν στα ελληνικά νησιά από την Τουρκία, είναι οικονομικοί μετανάστες, κατά δήλωση του ίδιου του
υπουργού κ. Μουζάλα. Και αυτοί καταθέτουν αίτημα ασύλου, προκειμένου να σχεδιάσουν τη συνέχιση του ταξιδιού τους.

Πρόκειται για άνδρες ηλικίας 20-30 ετών, «που είναι αποφασισμένοι, σκληροί και επίμονοι στην προσπάθειά τους να
φθάσουν στην Ευρώπη», τονίζουν στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, επισημαίνοντας ότι υπό αυτές τις
συνθήκες «είναι δύσκολο να εγγυηθούν την ασφάλεια προσφύγων και νησιωτών».

Με τέτοια ρητορική και καλλιέργεια τρόμου στους ήδη προβληματισμένους και σε πολλές περιπτώσεις διχασμένους
νησιώτες, αλλά και με την κλασική συνταγή «βλέποντας και λέγοντας» -πάντως όχι «κάνοντας» (!)- μια χαρά
προετοιμάζεται το έδαφος για νέες κόντρες, ενώ διαμορφώνονται ευήκοα ώτα για τους λόγους της Χρυσής Αυγής στα
νησιά, που σηκώνουν το βάρος του προσφυγικού.

Αν.Παζ.

 

Ομολογία Κρεμαστινού

Στην εκτενή δήλωση που έδωσε στη δημοσιότητα ο βουλευτής και πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κρεμαστινός
μεταξύ άλλων αναφέρει: «Παρότι ρητά αναγραφόταν και στο πρώτο και στο δεύτερο μνημόνιο ότι θα έπρεπε να
εξισωθεί ο ΦΠΑ των νησιών του Αιγαίου με το ΦΠΑ της ενδοχώρας, τόσο η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ όσο και η συγκυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ-ΝΔ για εθνικούς λόγους δεν έφεραν τον εφαρμοστικό νόμο στη Βουλή, καλύπτοντας με άλλα ισοδύναμα μέτρα τη
διαφορά που απαιτούσε η Τρόικα».

Η παραπάνω αναφορά «καρφώνει» ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν «συμφωνήσει» με την κατάργηση του
μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά και απλά αυτό που έκαναν εκείνες ήταν να μεταθέτουν για το μέλλον την εφαρμογή της
συγκεκριμένης απόφασης, που πάντως δεν θεσμοθέτησαν αυτές. Πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορούσε να βρει
καλύτερο υποστηρικτή των θέσεών του, έστω και με αυτόν τον τρόπο.

Ν.Μ. 

 

«Έφυγε» ο Αλέκος

Έφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος Βοσινάκης, γνωστός στους ανθρώπους των μέσων ενημέρωσης από τη μακρά θητεία
του στο πλευρό του αείμνηστου Γιώργου Βαρελτζή στο «Best Fm».

Ο Αλέκος, όπως ήταν γνωστός σε όλους, συνεργάστηκε και ως εικονολήπτης για πολλά χρόνια στον τηλεοπτικό σταθμό
«Αρχιπέλαγος», αλλά τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σωρεία προβλημάτων προσωπικών αλλά και επιβίωσης, χωρίς
δουλειά στη Λέσβο, που τον ανάγκαζε να πηγαινοέρχεται στην Αθήνα. Ο Αλέκος όμως το Σαββατοκύριακο «έσβησε»
ξαφνικά, σκορπώντας τη θλίψη σε ανθρώπους που προσπάθησαν να τον βοηθήσουν, ειδικά την τελευταία τριετία. Καλό
ταξίδι, φίλε.

«Ε»
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Πυρά κατά της κυβέρνησης από τη Ρόδο

Το φυσάνε και δεν κρυώνει οι Ροδίτες για την εξαίρεσή τους από την τροπολογία για το μειωμένο ΦΠΑ. Προφανώς οι
λόγοι είναι καθαρά οικονομικοί, διότι τα κρατικά έσοδα από το ΦΠΑ στη Ρόδο είναι πολλαπλάσια από τα έσοδα που
δίνουν τα άλλα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Το πόσο ενοχλημένοι νιώθουν οι παράγοντες της Ρόδου δείχνει και το βαθμό απογοήτευσής τους από την τελική
κυβερνητική ρύθμιση. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του περιφερειάρχη νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, που
χαρακτήρισε «όνειδο» την τροπολογία αλλά και τη δήλωση του αντιπροέδρου της Βουλής Δημήτρη Κρεμαστινού, που
έκανε λόγο για ανεπαρκέστατη ρύθμιση.

Ν.Μ.

 

Είναι πολλά τα λεφτά

Η διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ σε μια σειρά νησιά και η μη επαναφορά των μειωμένων συντελεστών στη Ρόδο και την
Κάρπαθο ενοχλεί πάρα πολύ τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις των νησιών αυτών και προκαλεί κατά κάποιο τρόπο έναν
διχασμό και εντός του ίδιου νομού. Αυτό δίνει πλεονέκτημα στα ξενοδοχεία νησιών όπως είναι η Κως και άλλα νησιά της
Δωδεκανήσου, πέρα από εκείνα της Σάμου, της Λέσβου, της Λήμνου και της Χίου έναντι των ξενοδοχείων της Ρόδου.

Το πλεονέκτημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο αν συνυπολογιστούν και οι άλλες δαπάνες που κάνουν οι τουρίστες που
επισκέπτονται τα νησιά. Για να δούμε όμως, οι τουριστικές επιχειρήσεις των νησιών του βορείου και νοτίου Αιγαίου
που διατηρούν το μειωμένο ΦΠΑ θα αξιοποιήσουν το «πλεονέκτημα» που διατήρησαν;

Ν.Μ.

 

Όταν πληρώνεις παιδιά για να… παίζουν! (1)

Στην «ποδοσφαιρική παιδεία» της Λέσβου έννοιες όπως ο «σεβασμός», το «fair play», ο «συναγωνισμός», η αποδοχή της
ήττας και άλλα σχετικά φαίνεται να αγνοούνται.

Γι’ αυτό φταίμε όλοι. Πρώτα η ΕΠΣ Λέσβου, που δεν ασχολήθηκε ποτέ πραγματικά με ζητήματα τέτοια, που είναι
κανονικά θεμελιώδη για το ερασιτεχνικό της ποδόσφαιρο. Μετά εμείς. Ο Τύπος, που τα τελευταία χρόνια έχουμε
μετατρέψει το ρεπορτάζ των τοπικών κατηγοριών σε αντίστοιχης σημασίας με εκείνο της Premier League. Ρεπορτάζ
μεταγραφών, ρεπορτάζ ίντριγκας, ρεπορτάζ προετοιμασίας με όρους αντίστοιχους εκείνων που διαβάζει κανείς στις
ανταποκρίσεις από το Ζέεφελντ. Ο «Χ», ο «Ψ» και ο «Ω» που έσκισαν τα δίχτυα στην Β΄ Τοπική.

Και τέλος -και με μεγάλο μερίδιο- οι ίδιοι οι παράγοντες του λεσβιακού ποδοσφαίρου. Οι οποίοι πληρώνουν. Ναι,
πληρώνουν, όχι επενδύοντας στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, που θα έπρεπε να αποτελεί κανονικά τη δεξαμενή των νέων
ποδοσφαιριστών των εθνικών (επαγγελματικών) κατηγοριών. Αλλά που πληρώνουν για να αγοράσουν την επιτυχία…
σήμερα. Και έχουν μετατρέψει με τον τρόπο τους το απομονωμένο ποδόσφαιρο της Λέσβου από την υπόλοιπη Ελλάδα
σε μια δεξαμενή part-time αμειβομένων ποδοσφαιριστών με κίνητρο την πρωτιά στο χωριό. 

 

Όταν πληρώνεις παιδιά για να… παίζουν! (2)

Αφού εντωμεταξύ και το αγωνιστικό επίπεδο έπεσε από την κουλτούρα της «αμοιβής» να παίζεις μπάλα τις Κυριακές σε
ερασιτεχνικό επίπεδο. Το είπε ο Φώτης Αλεξανδρής, πρόεδρος του Διαγόρα, για τα επεισόδια στο γήπεδο της Αγίας
Παρασκευής με το πρωτοφανές ξύλο μεταξύ των ποδοσφαιριστών(!) που μας απασχολεί από προχθές.

«Κάποιοι φάγανε ψωμάκι»! Ψωμάκι βέβαια που δεν έφερε καμία συμμετοχή τα τελευταία χρόνια έστω και στη Δ΄ Εθνική
μέσω των μπαράζ. Τζάμπα τα λεφτά κοινώς… Και για ποιον; Για παιδιά που τα πληρώνουμε για να… παίζουν! Παιδιά που
έχουν «ντοπαριστεί» τόσο πολύ, που θεωρούν ότι είναι κάτι μεταξύ Μανούσου και Βούρου, αλλά όχι τόσο τυχεροί όσο
αυτοί για να τους δει κάποιος και να τους κάνει πράγματι «σταρ».

«Πάρτε το πρωτάθλημα και θα έχει πριμ», «δείξτε ότι είστε καλύτεροι», «βουλώστε τους τα στόματα», είναι οι
παραγοντικές προτροπές, που τους κάνουν τελικά «σταρ», έστω και για εσωτερική κατανάλωση. 20 και 25 χρονών…

Μ.ΟΡΦ
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Γιατί δεν άντεξε η Βρίσα στον σεισμό; - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Δημήτριος Χαλαυτής — Το έδαφος στο δυτικό τμήμα του οικισμού που
καταστράφηκε είναι πιο χαμηλά από το ανατολικό και άρα με …

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. …

«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …

Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο - …
1 comment • 16 μέρες πριν•

jim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
καταστροφολογία.
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Στη Μυτιλήνη ο Συναδινός

Στη Μυτιλήνη βρίσκεται από χθες ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού Ιούλιος Συναδινός, πραγματοποιώντας
συναντήσεις με στελέχη της δημοτικής αρχής, που καταπιάνονται με τις αθλητικές υποδομές του νησιού. Ως γνωστόν, ο
κ. Συναδινός έχει συνεργασία από το Σεπτέμβρη με το δήμαρχο Λέσβου Σπύρο Γαληνό για την προοπτική κατασκευής
νέου κολυμβητηρίου στα Θέρμα και η επίσκεψή του έχει να κάνει κυρίως με αυτό το ζήτημα, αφού ως γνωστόν, ο Δήμος
Λέσβου έχει ξεκινήσει τη «γραφειοκρατία» που απαιτεί η εξέλιξη αυτού του έργου με ορίζοντα ολοκλήρωσής του μέσα
στο 2017.

Ο κ. Συναδινός λοιπόν, εκτός του δημάρχου, χθες είχε συναντήσεις τόσο με τον αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής Νίκο
Καρασάββα, που παρακολουθεί στενά το ζήτημα του κολυμβητηρίου, όσο και με τον πρόεδρο του νομικού προσώπου
Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Μιχάλη Ταμβακέλλη και σήμερα θα επιδιώξει να συναντηθεί ακόμα και με
εκπροσώπους αθλητικών σωματείων.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του εδώ, ο γενικός γραμματέας θα συζητήσει και την προοπτική ενός ακόμη αθλητικού
έργου στο νησί, ενώ σήμερα στη 1 μετά το μεσημέρι θα παραχωρήσει κοινή συνέντευξη Τύπου προς τα τοπικά μέσα με
το δήμαρχο στο γραφείο του δευτέρου.

Μ.ΟΡΦ
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