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Ιστορικές εφημερίδες

Την ανησυχία του εκφράζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), για τις
δυσμενείς εξελίξεις σε δυο -άλλοτε- κραταιά συγκροτήματα ΜΜΕ, στο «Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη» και στον
«Πήγασο». Εξελίξεις με επιπτώσεις σε ιστορικές εφημερίδες, όπως «Τα Νέα», «Το Βήμα», το «Έθνος», το «Έθνος της
Κυριακής», η «Ημερησία», το «Goal News», αλλά και σε περιοδικά και ηλεκτρονικά ή διαδικτυακά Μέσα Ενημέρωσης.

Η ΠΟΕΣΥ απαιτεί από τους εργοδότες των συγκεκριμένων συγκροτημάτων -και από όλους όσοι ακολουθούν παρόμοιες
πρακτικές-, αναλογιζόμενοι τις ευθύνες τους, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, με σεβασμό στα εργασιακά
δικαιώματα των εκατοντάδων συναδέλφων που απασχολούν, αλλά και στην ιστορία των τίτλων τους. Και ταυτόχρονα να
αποφευχθούν καταστροφικές εξελίξεις που μπορεί να πάρουν το χαρακτήρα ντόμινο στο χώρο των ΜΜΕ.

Η διοίκηση της Ομοσπονδίας στηρίζει το δίκαιο αγώνα των εργαζομένων, οι οποίοι βιώνουν δύσκολες ώρες σε γιορτινές
μέρες, προκειμένου να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους και το δώρο των Χριστουγέννων, αγωνιζόμενοι για την
υπεράσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Μετά την «Ελευθεροτυπία», ακολούθησε το «Mega» και τώρα συγκροτήματα των ΜΜΕ που έπαιζαν ενεργό ρόλο, αν όχι
ηγεμονικό ως τέταρτη εξουσία. Τίποτα πια στο χώρο της δημοσιογραφίας δεν εκπλήσσει, κι αυτό, αν μη τι άλλο, είναι
ανησυχητικό για το μέλλον και των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης.

Αν.Παζ.

 

Θα το χάσουμε;

Γράφτηκε σε ιταλική ιστοσελίδα πως ο όμιλος «Γκριμάλντι» θέλει να αγοράσει το «Blue Star 1» και να το δρομολογήσει
στις γραμμές της Σαρδηνίας. Αν επιβεβαιωθεί το δημοσίευμα, η γραμμή Πειραιάς - Χίος - Μυτιλήνη θα χάσει ένα πολύ
καλό πλοίο. Όμως το πλοίο μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί από το «Αριάδνη» και άλλα μεγάλα πλοία που υπάρχουν
στο Αιγαίο. Παρ’ όλα αυτά, θεωρούμε δύσκολο ο ιταλικός όμιλος να ενισχύσει με ζεστό χρήμα την Τράπεζα Πειραιώς σε
μια εποχή που οι δυο πλευρές κοντράρονται για τον έλεγχο της «Hellenic Seaways».

N.M.

 

Χρωστά το Δημόσιο

Στα 1,6 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι οφειλές προς τις επιχειρήσεις που καλύπτει η ΔΟΥ Μυτιλήνης για επιστροφές ΦΠΑ. Το
διαβάσαμε στη «Ναυτεμπορική» και σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόκειται για οφειλές που καθυστερούν να
καταβληθούν πάνω από 90 ημέρες. Σημειώστε ότι σύμφωνα με το νόμο, οι οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες
πρέπει να καταβάλλονται εντός 90 ημερών. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε θα πρέπει να καταβάλλονται εντόκως. Παρά τη
συγκεκριμένη ρύθμιση, το ελληνικό Δημόσιο εξοφλεί τις επιστροφές ΦΠΑ με καθυστέρηση 294 ημερών. Διότι ως
γνωστόν, το ελληνικό Δημόσιο είναι υπεράνω των νόμων που το ίδιο θεσπίζει, αλλά και υπεράνω των δικαστικών
αποφάσεων που τις εφαρμόζει όποτε και άμα θέλει.

Ν.Μ.
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Για ένα ραντεβού

«Οδύσσεια» περνούν καθημερινά οι γυναίκες προκειμένου να κλείσουν ένα ραντεβού για μαστογραφία στο Νοσοκομείο
Μυτιλήνης. Ο προγραμματισμός μέσω τηλεφώνου, είναι ακόμα πιο δύσκολος γιατί ένα άτομο αδυνατεί να εξυπηρετήσει
κοινό και τηλέφωνα και έτσι οι γυναίκες στήνονται στην ουρά για ένα ραντεβού που θ’ αργήσει.

Κι από την άλλη, στο ΠΕΔΥ Μυτιλήνης, ο μαστογράφος κάθεται και περιμένει ειδικό για να τον λειτουργήσει, αλλά και
ψηφιοποιητή.

Τι να πει κανείς!

Αν.Παζ.

 

«Κόλλησε» η εγκύκλιος...

Συμπληρώνονται δυο περίπου εβδομάδες από τότε που η περιφερειάρχης Χρ. Καλογήρου, αλλά και ο κυβερνητικός
βουλευτής Γ. Πάλλης με παρεμβάσεις τους, ζήτησαν από την αρμόδια υφυπουργό Οικονομικών, κ. Παπανάτσιου, την
έκδοση εγκυκλίου για παράταση των προθεσμιών τακτοποίησης των φορολογικών υποχρεώσεων των φυσικών και
νομικών προσώπων της Λέσβου, λόγω κήρυξης του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και την άμεση θετική
ανταπόκριση της υφυπουργού την επομένη με προώθηση του αιτήματος για τα περαιτέρω, στη Γενική Γραμματεία
Εσόδων. Όμως μέχρι σήμερα, η σχετική εγκύκλιος δεν έχει εκδοθεί και η ανάσα που θα έπαιρναν οι κάτοικοι του νησιού
και οι επιχειρήσεις του από την παράταση αυτή, δυστυχώς ακόμη αναμένεται και ενώ τρέχουν μια σειρά από
φορολογικές υποχρεώσεις με ληξιπρόθεσμα, καταβολή ΦΠΑ και άλλα που πρέπει να πληρωθούν, αφού η παράταση που
προαναγγέλθηκε, δεν έχει ισχύσει ακόμη.

 

...Και η ανάσα ρευστότητας!

Το γεγονός ότι η εγκύκλιος αυτή δίνει τη δυνατότητα να παραταθούν οι όποιες φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι τέλος
Μαΐου του 2017, χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις, αποτελεί μια πρόσθετη ρευστότητα στην αγορά, που ειδικά αυτές τις
μέρες, θα ήταν πολύ χρήσιμη και για την ίδια την αγορά, αλλά και για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αφού με αυτά τα
χρήματα θα μπορούσαν να καλύψουν άλλες «τρύπες»!

Δυστυχώς όμως, η υπόθεση έχει ...κολλήσει, ενδεχομένως στο δρόμο για τη δημοσίευση σε ΦΕΚ, και είναι κρίμα να
περάσουν αυτές οι μέρες που οι φορολογικές υποχρεώσεις είναι μαζεμένες, αφού λήγει ο μήνας και ο χρόνος, χωρίς την
ενεργοποίηση της εγκυκλίου που «παγώνει» όλες αυτές τις πληρωμές.

Εκτός και αν οι ιθύνοντες πολιτικοί και υπηρεσιακοί επιδιώκουν με την καθυστέρηση αυτή, να πάρουν ό,τι είναι να
πληρωθεί τώρα και μετά να εκδώσουν την εγκύκλιο, η οποία έτσι κι αλλιώς, εφόσον το νησί βρίσκεται σε έκτακτη
ανάγκη, κάποια στιγμή υποχρεωτικά θα εκδοθεί.

Θεωρούμε ωστόσο ότι από τη στιγμή που έχει ενεργοποιηθεί αυτή η διαδικασία, καλό είναι να ισχύσει όσο το δυνατό
γρηγορότερα και σ’ αυτό μπορούν να συμβάλουν και οι αρμόδιοι φορείς του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και οι
κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι μας -με τον κυβερνητικό βουλευτή πρωτοστατούντα, που έχει ένα λόγο παραπάνω, αφού
για την έκδοση της εγκυκλίου υπήρξε και δική του παρέμβαση- οι οποίοι θα πρέπει να αναζητήσουν γιατί υπάρχει αυτή
η καθυστέρηση και αν χρειαστεί να βάλουν το ...χεράκι τους για να «ξεκολλήσει» και να γίνει νόμος του κράτους.
Θέλουμε να ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί να επανέλθουμε.

Μα.Μ.

 

19 έφυγαν, ήρθαν 32

Η επαναπροώθηση 19 Σύρων, οι οποίοι φέρονται ότι αρνήθηκαν τη συνέχιση της διαδικασίας χορήγησης ασύλου, έγινε
την Τρίτη από τη Μυτιλήνη σε εφαρμογή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Πρόκειται, για έξι άνδρες,
τρεις γυναίκες και δέκα παιδιά, που μεταφέρθηκαν αεροπορικώς από το αεροδρόμιο της Μυτιλήνης στο αεροδρόμιο στα
Άδανα με αεροπλάνο μισθωμένο από τη «Frontex».

Συνολικά το τελευταίο 24ωρο πέρασαν 32 πρόσφυγες και μετανάστες. Από αυτούς, οι 15 ήταν Αφγανοί, οι δέκα Ιρανοί,
έξι από το Ιράκ και ένας Αλγερινός. Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, σήμερα στα νησιά
της περιοχής βρίσκονται καταγεγραμμένοι - εγκλωβισμένοι, έχοντας υποβάλει αίτημα ασύλου το οποίο δεν έχει
εξεταστεί, 11.043 μετανάστες και πρόσφυγες. Συγκεκριμένα στη Λέσβο 5.708, στη Χίο 3.407 και στη Σάμο 1.928.

Το ισοζύγιο, λοιπόν, αφίξεων - επαναπροωθήσεων παραμένει αρνητικό, παρά τις όποιες φιλοδοξίες της περιβόητης
συμφωνίας.

Α.Ω
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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.

Περιμένουν... σεισμό από τις 2.30 μέχρι τις 5! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

V. — Κανας εισαγγελέας ακούει;

Hot...Spot Μόριας [PICS-VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Vagelis Kats — Γράψτε τα καλύτερα τα θέματα... οι ίδιοι έβαλαν τη φωτιά και
δεν άφηναν την πυροσβεστική να μπει...και …
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1 comment • 20 μέρες πριν•
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300 τόνους αλάτι

Από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, ανακοινώθηκε χθες ότι ο Δήμος Λέσβου προμηθεύτηκε 300 τόνους
αλατιού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας, ενόψει ενδεχόμενης επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών. Από το
αλάτι αυτό, 90 τόνοι παραδόθηκαν στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου, για τις ανάγκες προστασίας των δρόμων της
αρμοδιότητας της (30 τόνοι αποθηκεύτηκαν στο ΚΤΕΟ Λέσβου και 60 τόνοι στην Καλλονή). Ακόμα διανεμήθηκαν από το
Δήμο Λέσβου, 160 τόνοι αλατιού σε ορεινές και δυσπρόσιτες δημοτικές και τοπικές κοινότητες του νησιού (από 2,5 τόνοι
ως 5 τόνοι η καθεμιά) για τις ανάγκες προστασίας των δημοτικών δρόμων των οικισμών. Τέλος, 50 τόνοι αλατιού
παρέμειναν στις αποθήκες του Δήμου, για περιπτώσεις περαιτέρω αναγκών που θα προκύψουν στη διάρκεια του
χειμώνα. Εγκαίρως λοιπόν, πήραμε το… αλάτι μας και ελπίζουμε σε ηπιότερο χειμώνα σε σχέση με τα τελευταία δύο
χρόνια, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον στα προβλήματα που δημιουργούνται στο οδικό δίκτυο όταν… παγώνει.

Α.Ω.
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