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H αυτοργανωμένη δομή του «Πλάτανου», που δρα στη Σκάλα Συκαμιάς στο πλαίσιο των δράσεών της για αλληλεγγύη
προς ευπαθείς οικογένειες στη Λέσβο, την Τρίτη μοίρασε σε εννέα σπίτια του Λεπέτυμνου από ένα κασόνι με βασικά
τρόφιμα και μεγάλες συσκευασίες οσπρίων και ζυμαρικών.

«Αν και δε θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα λυθεί το οικονομικό πρόβλημα των ανθρώπων αυτών, αποφασίσαμε να
τους δώσουμε ένα μέρος των δωρεών που έχουν γίνει. Ευχαριστούμε όλες/ους εσάς που με τις δωρεές σας μας δίνετε τη
δυνατότητα να συνεχίσουμε την έμπρακτη αλληλεγγύη στους πρόσφυγες αλλά και, στο μέτρο του εφικτού, στον κόσμο
της Λέσβου» αναφέρουν σε ανακοίνωση.
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Μη σε μπουρδουκλώσουν, Κυριάκο… 

Τελικά μετατέθηκε και πάλι η επίσκεψη του νέου αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας στο νησί για τη Δευτέρα που μας
έρχεται, όπου ως πρώτη κομματική δραστηριότητα θα κόψει την πίτα της ΝΟΔΕ Λέσβου! Το ζουμί όμως βρίσκεται στο
συνέδριο, που το έχει εντάξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διαδρομή των 111 ημερών. Προγραμματίζεται για τέλη
Απριλίου κι ερωτηματικό παραμένει ποιοι και με ποια διαδικασία θα πάρουν μέρος ως σύνεδροι. Γιατί ένα κούκος, κι ας
λέγεται Μητσοτάκης, δε φέρνει την άνοιξη…

Θα πρέπει, αν πράγματι θέλει να αλλάξει το κόμμα του οποίου ηγείται, να εισέλθουν νέα πρόσωπα αφήνοντας πίσω
γνωστά παλιομοδίτικα στελέχη, που με τη παρουσία τους κλείνουν τις πόρτες σε νέα μέλη. Χαρακτηριστική είναι η
φράση μέλους της ΝΟΔΕ, το οποίο μετά την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη… προειδοποίησε στο facebook: «Οι
γνήσιοι Νεοδημοκράτες που δεν εμφανίζονται μόνο όποτε δούνε ρουσφέτι ή χώρο για να καιροσκοπήσουν είναι εδώ και
την επόμενη ημέρα και στα εύκολα και στα δύσκολα».

Τι να εννοούσε άραγε «γνήσιοι» (!) Νεοδημοκράτες και ποιος και με τι κριτήρια θα ελέγχει τη… γνησιότητα του
Νεοδημοκράτη, είναι κάποια από τα ερωτήματα που ακούγονται κυρίως από εκείνους που έσπευσαν να προσέλθουν
στην πρόσφατη εσωκομματική, χωρίς να έχουν και «ένσημα» στο χώρο; Πάνε να τον... μπουρδουκλώσουν τον Κυριάκο
και να πιάσουν... στασίδι κάποιοι, παρά τις δηλώσεις του νέου προέδρου ότι οι όποιες αλλαγές πρέπει να ξεκινήσουν
από το ίδιο το κόμμα του.

Σ.Σ.

 

Ακόμα μία παράταση για απόσυρση Ι.Χ.!

Για μία ακόμα φορά, την παράταση του μέτρου της απόσυρσης παλαιών αυτοκινήτων αποφάσισε το Υπουργείο
Οικονομικών, μετά το «πράσινο φως» του κουαρτέτου, με στόχο την τόνωση της αγοράς. Με τροπολογία, που
αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες, το μέτρο -το οποίο μέχρι τώρα οδήγησε στην απόσυρση 450.000 παλαιών
αυτοκινήτων- θα ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τη φορολογική νομοθεσία, για να ισχύσει η απόσυρση θα πρέπει α) η άδεια
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου που αποσύρεται να έχει εκδοθεί πριν από τουλάχιστον 12 χρόνια, β) να έχουν
καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του 2016 και γ) να έχουν εξοφληθεί τυχόν οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας
προηγουμένων ετών. Πάντως, ευχαρίστως βάζουμε στοίχημα ότι δε θα είναι η… τελευταία!

Σ.Σ.

 

Έχασε εξαιτίας του… Πολιχνίτου!

 Το ερώτημα στο δημοφιλές παιχνίδι του ΣΚΑΪ «Hot Seat» ήταν σαφές: «Ποια είναι η θερμότερη πηγή της Ευρώπης;». Η
παίκτρια την… πάτησε, επέλεξε την κοσμική Σαντορίνη κι έχασε 3.500 ευρώ! Κι όμως ο Πολιχνίτος ήταν η σωστή
απάντηση, όπου η θερμοκρασία των ιαματικών πηγών κυμαίνεται από 67 C έως 90 C! Στα αξιοσημείωτα ότι μάθαμε πως
η πηγή του Παμούκαλε στη Μικρά Ασία ανήκει στις ευρωπαϊκές…

Σ.Σ.
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Προσφυγική κι η «Eurovision»

Με τραγούδι το οποίο θα αγγίζει το προσφυγικό και την οικονομική κρίση θα συμμετάσχει φέτος η Ελλάδα στον 61ο
Διαγωνισμό της «Eurovision» στη Στοκχόλμη.

Αυτό αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΕΡΤ Διονύσης Τσακνής, ο οποίος τόνισε ότι φέτος δε θα γίνει φιέστα ελληνικού τελικού
για την επιλογή καλλιτέχνη και τραγουδιού, αλλά απευθείας ανάθεση. Ανέφερε ότι θα επιλεχθεί ένα κομμάτι με έθνικ
στοιχεία -με βαλκανικό ήχο ή ποντιακό- ενώ σε καμία περίπτωση στον ημιτελικό της 10ης Μαΐου δε θα υπάρχουν
χορευτές, προκλητικές εμφανίσεις και εφέ.

Κλε.Α.

 

Επιτέλους πραγματικό δημοτικό συμβούλιο 

«Καυτή» αναμένεται να είναι η επερχόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την Τετάρτη, με την ενημέρωση της
δημοτικής αρχής γύρω από τα θέματα που αφορούν τη ΔΕΔΑΠΑΛ και τη συμμετοχή στο διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ για την
αγορά του αρχοντικού «Κατσάνη» να δεσπόζουν. Ειδικά το θέμα της ΔΕΔΑΠΑΛ, που λόγω του προσφυγικού και παρά τις
κατά καιρούς ερωτήσεις, κυρίως των δημοτικών συμβούλων Στρατή Κυρατζή, Στράτου Γεωργούλα και Νίκου Κουρτζή, δε
συζητήθηκε ποτέ στη βάση που θα έπρεπε, αναμένεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της συνεδρίασης και δεν
αποκλείεται να αποτελέσει ενδεχομένως και αιτία ευθείας σύγκρουσης δημοτικής αρχής και αντιπολίτευσης.

Και αυτό γιατί τα ζητήματα που έχουν ανοίξει γύρω από τη λειτουργία της ΔΕΔΑΠΑΛ δεν είναι απαραίτητα «πολιτικά»,
που συνήθως αποτελούν και εκείνα που «αγαπάει» να συζητά και να αντιπολιτεύεται το παρόν συμβούλιο, αλλά
περισσότερο «δημοτικά», που έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια και την ορθή λειτουργία μίας επιχείρησης της
αυτοδιοίκησης.

Η αλήθεια είναι όμως πως η κουβέντα για τη ΔΕΔΑΠΑΛ -με ευθύνη (και) της αντιπολίτευσης- άργησε πολύ να γίνει. Αλλά
ακόμα και τώρα είναι ικανή να βάλει στη θέση της πολλά πράγματα, να επαναπροσδιορίσει συμπεριφορές και τακτικές
και να οδηγήσει σε συμπεράσματα… Σε τελική ανάλυση, όταν η ίδια η διοίκηση της ΔΕΔΑΠΑΛ και η δημοτική αρχή
δηλώνουν -απαντώντας στο σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας μας- ότι δεν έχουν τίποτα να κρύψουν, ας το
αποδείξουν εμπράκτως με αριθμούς και στοιχεία, εκτός κι αν έχουν...

Μ.ΟΡΦ

 

Βρείτε τις… διαφορές (1) 

«Κάθε δράση της ΔΕΔΑΠΑΛ πραγματοποιείται μετά από συνεδρίαση και λήψη σχετικής απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου. Για τις δράσεις, που αναφέρονται στο δημοσίευμα, υπογράφονται απόλυτα νόμιμες συμβάσεις ανάμεσα
στην εταιρεία και τις ΜΚΟ για την κάλυψη άμεσων αναγκών. Οι συμβάσεις αυτές κατατίθενται στην Εφορία και
ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα οικονομικά στοιχεία της ΔΕΔΑΠΑΛ είναι
διαθέσιμα σε κάθε δημοτικό σύμβουλο αλλά και κάθε πολίτη της Λέσβου, έπειτα από σχετική αίτηση στα γραφεία της
εταιρείας. Κάθε ενέργεια γίνεται με απόλυτη διαφάνεια και όλα τα στοιχεία είναι διαθέσιμα προς ενημέρωση κάθε
φορολογούμενου πολίτη αλλά και κάθε δημοτικού συμβούλου» έγραφε η απάντηση της δημοτικής αρχής σε δημοσίευμα
του «Ε» τον περασμένο Νοέμβρη, που αναρωτιόταν από τότε για τα ποσά και το ακριβές πλαίσιο συνεργασίας της
ΔΕΔΑΠΑΛ με τις ΜΚΟ.

Μ.ΟΡΦ

 

Βρείτε τις… διαφορές (2)  

«Τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή τόσο στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου όσο
και σε κάθε φορολογούμενο πολίτη. Όλες οι αποφάσεις σχετικά με τις συμβάσεις που υπογράφηκαν με Μ.Κ.Ο. είναι
απολύτως νόμιμες και ελήφθησαν με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ακολουθήθηκαν όλες οι
προβλεπόμενες διαδικασίες. Η αποτελεσματικότητα και το έργο που έχει παρουσιάσει όλο αυτό το διάστημα η ΔΕΔΑΠΑΛ
αποδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο την ορθή και χρηστή διαχείριση όλων των θεμάτων της, σε μια εξαιρετικά
δύσκολη συγκυρία, με βασικό γνώμονα το κοινό καλό» είναι η χθεσινή απάντηση της ΔΕΔΑΠΑΛ για το ίδιο θέμα, από το
νέο δημοσίευμα του «Ε», Φλεβάρη μήνα πια, που μιλά ωστόσο πολύ πιο συγκεκριμένα από τον περασμένο Νοέμβρη, με
συγκεκριμένα στοιχεία που απαιτούν συγκεκριμένες απαντήσεις.

Ας μην ψάχνουμε όμως τις διαφορές. Οι δύο απαντήσεις είναι ίδιες τόσο ως προς τις διατυπώσεις τους όσο και ως προς
το κενό περιεχόμενό τους και υποτιμούν τη νοημοσύνη τόσο ημών όσο και των δημοτών.

Μ.ΟΡΦ
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55.447 Τούρκοι τουρίστες στο βόρειο Αιγαίο - EmprosNet.gr
1 comment • 6 μέρες πριν•

Βογιατζής Βασίλης — επειδή δυστυχώς κάποια πράγματα φαίνονται μεγάλα
αλλά δεν είναι, θα επισημάνω τούτο..7236 αφίξεις με μια …

«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. …

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 …

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.
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Πρόστιμο μαμούθ από το ΙΚΑ στη ΔΕΔΑΠΑΛ!  

Το θέμα που ανέδειξε το «Ε» με το αποκαλυπτικό ντοκουμέντο των συμβάσεων που φέρεται να υπέγραψε η ΔΕΔΑΠΑΛ με
ΜΚΟ για υπηρεσίες καθαριότητας που άγγιζαν σχεδόν τις 500.000 ευρώ προκάλεσε αίσθηση και ανέδειξε ξανά ζήτημα
διαφάνειας, εξαιτίας του ότι η διοίκηση της ΔΕΔΑΠΑΛ αλλά και η δημοτική αρχή δεν έχουν μπει στη διαδικασία ως
σήμερα να παρουσιάσουν με στοιχεία, αριθμούς και πραγματικές συμβάσεις τα χρήματα που κινήθηκαν μέσω
οργανώσεων και χορηγιών για την ενίσχυση των δράσεων του προσφυγικού.

Παράλληλα όμως ανέδειξε και παλαιότερα ζητήματα που είχαν να κάνουν με το καθεστώς εργασίας εκείνων που έχουν
προσληφθεί μαζικά επί εποχής Γιώργου Κατζανού, με χαρακτηριστικότερο τα περίφημα «μπλοκάκια». Κάπως έτσι
έρχεται σήμερα και η πληροφορία που θέλει το ΙΚΑ να έχει καταλογίσει πρόστιμο μαμούθ στη ΔΕΔΑΠΑΛ, που αγγίζει τις
120.000 ευρώ, μετά από έλεγχο που έκανε το Σεπτέμβρη, ενισχύοντας την εκτίμηση πολλών ότι στη διαδημοτική
επιχείρηση έχει χαθεί εντελώς η μπάλα…

Αν πράγματι η πληροφορία αυτή είναι έτσι, τότε η υπόθεση λειτουργίας της ΔΕΔΑΠΑΛ παίρνει διαστάσεις που ξεπερνούν
πρόσωπα και καταστάσεις στην εν λόγω δημοτική επιχείρηση, γιατί μιλάμε για τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, με
το οποίο κανείς δε μπορεί να... παίζει!

Μ.ΟΡΦ
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