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Αντίστροφος ο χρόνος πια

Απηυδισμένοι είναι αρκετοί συντονιστές εκπαίδευσης ανά την Ελλάδα αλλά και στη Λέσβο, καθώς αποσπάστηκαν από τον
περασμένο Νοέμβριο προκειμένου να συντονίσουν την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων και οι διαδικασίες ακόμα
να ξεκινήσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη Μαλακάσα, οι συντονιστές έχουν προετοιμάσει την τοπική κοινωνία να υποδεχτεί τα
παιδιά, έχουν μιλήσει με 15μελή συμβούλια, πήγαν Αφγανάκια στα σχολεία για να γνωριστούν με τα υπόλοιπα παιδιά και
προσπαθούσαν για πολλές ώρες μέσα στο χιόνι και χωρίς διερμηνέα (!) να συνεννοηθούν με τα παιδιά. Εδώ ούτε αυτή η
προετοιμασία της τοπικής κοινωνίας δεν έχει γίνει, ενώ καλώς ή κακώς… βρισκόμαστε μετά τη μέση της σχολικής χρονιάς.

Τι ακριβώς περιμένουν οι αρμόδιοι και πόσο χώρο θα αφήσουν, αν όχι με τις πρόσφατες δηλώσεις τους (βλ. Μουζάλα για
το Ελληνικό), αλλά με την αδράνειά τους (βλ. Υπουργείο Παιδείας);

Αν.Παζ. 

 

Σήμερα ο νέος παθολόγος

Σήμερα αναλαμβάνει καθήκοντα στην Ογκολογική Μονάδα του Νοσοκομείου Μυτιλήνης ο παθολόγος που θα
συνεργάζεται με το «Βοστάνειο» με «μπλοκάκι». Αν και θα βρίσκεται στη μονάδα μόνο τρεις φορές την εβδομάδα, ενώ οι
ανάγκες της απαιτούν περισσότερους γιατρούς, η έλευσή του είναι μια μικρή αλλά θετική εξέλιξη στο πρόβλημα που
έχει τεθεί. Παράλληλα, θα μπορέσει να βοηθηθεί κάπως και ο μοναδικός ογκολόγος του Νοσοκομείου Ηλίας Νικολαΐδης.

Αν.Παζ.

 

Με τέτοια συνοδεία, δεν φοβάται...

Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μυτιλήνη μπορεί να σημαδεύτηκε από τη σκληρή επίθεση κατά της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο εκείνο που «ξένισε» ήταν η απροθυμία της «φρουράς» του να συνεργαστεί με τους
δημοσιογράφους που κάλυπταν την περιοδεία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε πολλές περιπτώσεις, οι
καλοντυμένοι κύριοι που επέβλεπαν την κατάσταση προκάλεσαν με τις χειρονομίες τους, σπρώχνοντας ανθρώπους που
εκείνη την ώρα εργάζονταν και δεν έκαναν απλά… χάζι τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ακόμα και στο
χαρακτηριστικό στιγμιότυπο με την κερασμένη ρακή, σε γνωστό ψητοπωλείο της προκυμαίας, χρειάστηκε ένα νεύμα του
Κυριάκου Μητσοτάκη για να επιτραπεί η βιντεοσκόπησή του. Είναι να απορεί κανείς πάντως γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν
αποφάσισε με τόσους «κομάντο» γύρω του να μπει μέσα στο hot spot της Μόριας…

Β.ΠΑΠ.
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Καμία ανακοίνωση

Αμέσως μετά τις ειλικρινείς δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη για το ΦΠΑ, περιμέναμε από το Επιμελητήριο Λέσβου και τον
Εμπορικό Σύλλογο Μυτιλήνης μια άμεση αντίδραση. Δεν την είδαμε κι αυτό, κατά την εκτίμησή μας, δείχνει ότι έχουν
αποδεχθεί την απώλεια του μειωμένου ΦΠΑ για τα νησιά. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήξαμε και από τη θέση που
υιοθετήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, δηλαδή από τη διεκδίκηση του μειωμένου ΦΠΑ λόγω προσφυγικής κρίσης.

Οι τοπικοί φορείς οφείλουν να αναγνωρίσουν ότι έκαναν μια λανθασμένη επιλογή, την οποία όσο είναι ακόμη καιρός -
μέχρι το τέλος του 2017- θα πρέπει να φροντίσουν να επανορθώσουν, διεκδικώντας τους μειωμένους συντελεστές λόγω
της νησιωτικότητας και μόνο.

Ν.Μ.

 

Η αγαπημένη των τραπεζών

Αν μια ακτοπλοϊκή εταιρεία είναι η αγαπημένη των τραπεζών, αυτή είναι η «Hellenic Seaways». Πώς φαίνεται αυτό; Απλά
είναι η μόνη που έχει πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα, αλλά δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει προβλήματα
ρευστότητας. Αυτά μέχρι σήμερα. Για το μέλλον θα δούμε.

Ν.Μ.

 

Παραπέμπει σε πολιτική... ζούγκλα!

Την περασμένη Παρασκευή, πραγματοποιήθηκε πορεία διαμαρτυρίας στη Μυτιλήνη με φόντο τους τρεις θανάτους
μεταναστών στο hot spot της Μόριας, αλλά και για συμπαράσταση στον Αιγύπτιο απεργό πείνας, που φαίνεται ότι προς
το παρών αναστέλλεται η απέλασή του και επανεξετάζεται η αίτηση ασύλου του.

Η πορεία πέρασε από διάφορα σημεία της πόλης και κοντοστάθηκε έξω από το φαρμακείο του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
Γιώργου Πάλλη, φωνάζοντας αντικυβερνητικά συνθήματα. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε ποικίλα σχόλια γιατί στοχοποιεί
έναν επαγγελματικό χώρο ενός πολιτικού προσώπου που, ανεξαρτήτως των όποιων διαφορών που μπορεί να έχει
κανείς μαζί του, ο χώρος της εργασίας και της κατοικίας του δεν παύουν να είναι στο απυρόβλητο ως χώροι «ιεροί» για
τον καθένα. Αλίμονο αν η όποια πολιτική αντιπαράθεση ανοίξει τέτοιες... αφάλειες και στοχοποιήσεις.

Θα μιλάμε πλέον για πολιτική... ζούγκλα, που εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για την ίδια την πολιτική και τη
δημοκρατία, που πρέπει να είναι καταδικαστέα απ’ όλους. Γιατί προφανώς άλλης διάστασης ζήτημα είναι η κατάληψη
των γραφείων του κυβερνώντος κόμματος στη Μυτιλήνη ή η κατάληψη των γραφείων της «Αυγής» στην Αθήνα και άλλης
τάξης η στοχοποίηση της επαγγελματικής στέγης ενός βουλευτή! Οφείλουν, λοιπόν, όσοι διαμαρτύρονται και
αντιπαρατίθενται με πολιτικά επιχειρήματα να μη διολισθαίνουν σε τέτοια ατοπήματα, που μπορεί να τους εκθέσουν!

Μα.Μ.

 

Δεν θέλει όραμα, θέλει σχέδιο

Πόσο ευοίωνο για τη συνέχεια της προσπάθειας της δημοτικής αρχής να δώσει ένα «καθαρό» έργο στη διάρκεια της
θητείας της είναι η ομολογία της σε σχετικό ρεπορτάζ της τοπικής συναδέλφου «Νέα της Λέσβου» πως δεν υπάρχουν οι
πιστώσεις να ολοκληρωθούν μελέτες που τρέχουν εδώ και πάνω από έναν χρόνο και συγκεκριμένα για την προοπτική
νέου δημαρχείου στο οικόπεδο της «πρώην Ηλεκτρικής»; Καθόλου ευοίωνο δεν είναι φυσικά και ουσιαστικά
καταδεικνύει την καρδιά του προβλήματος που έχει να διαχειριστεί ο δήμαρχος και οι συνεργάτες του, ενόψει ειδικά της
πρόκλησης του Ειδικού Αναπτυξιακού. Γιατί, αν δεν έχεις καταφέρει να ξεμπερδέψεις με ένα σχετικά βατό ζήτημα, χωρίς
χρονική πίεση, όπως είναι οι εν λόγω μελέτες, δεν έχει να κάνει τελικά τόσο με τα πρόσωπα που βρίσκονται στις
αντιδημαρχίες, μιας και μιλάμε για ανασχηματισμό, αλλά με το πρόγραμμα που τρέχει για λογαριασμό της δημοτικής
αρχής… κεντρικά από το Παλαιό Δημαρχείο και είναι πασιφανές ότι έχει αποπροσανατολιστεί από την πίεση του
προσφυγικού. 

 

Δε θέλει όραμα, θέλει σχέδιο (2)

Αυτό που θέλουμε λοιπόν να πούμε είναι πως εκείνο που απουσιάζει από τη δημοτική αρχή Γαληνού δεν είναι το όραμα,
αλλά το ξεκάθαρο σχέδιο, το οποίο δεν θα επέτρεπε στους αντιδημάρχους να «τσαλαβατούν» από τη μια αναγκαιότητα
στην άλλη, με αποτέλεσμα να περνάει αυτή η σύγχυση και στις υπηρεσίες. Τούτων δοθέντων λοιπόν, πριν από τον
ανασχηματισμό, ταπεινή μας γνώμη είναι ο δήμαρχος και οι συνεργάτες του να καταλήξουν στο τι μπορούν πράγματι να
κάνουν και να καταπιαστούν αποκλειστικά με αυτό. Είτε εκείνο λέγεται νέο δημαρχείο, είτε κολυμβητήριο, είτε
ανάπλαση του ιστορικού κέντρου. Γιατί ρεαλιστικά και τα τρία (με τα μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεδομένα) είναι
εξαιρετικά δύσκολο να γίνουν… Κι όχι τίποτα, έχει δοθεί η εντύπωση στον κόσμο πως θα γίνουν άπαντα, για να μην
αναφέρουμε και άλλες περιπτώσεις όπως το «Κατσάνειο» ή το νέο λιμάνι στη Μυτιλήνη και μπλέξουμε.

Μ.ΟΡΦ
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Εισιτηρίου το ερώτημα

Τι συμβαίνει με τα εισιτήρια στα λεωφορεία που μεταφέρουν πρόσφυγες και μετανάστες από τη Μόρια; Αρκετοί
επιβάτες ανέφεραν στην εφημερίδα μας ότι οι ελεγκτές σπανίως σκίζουν τα εισιτήρια προσφύγων και μεταναστών, αφού
οι τελευταίοι τα παραδώσουν με την επιβίβασή τους. Την παραπάνω καταγγελία δεν μπορούμε να τη διασταυρώσουμε,
πώς θα μπορούσε κάτι τέτοιο άλλωστε;

Τα εισιτήρια ως ένα συγκεκριμένο αντίτιμο που δίνει ο καθένας για να χρησιμοποιήσει το λεωφορείο πρέπει να
ακυρώνονται. Διαφορετικά πολλές υποψίες τριγυρίζουν στα μυαλά όλων…

Αν.Παζ.

 

Κύριε Διευθυντά

Ενόψει ανασχηματισμών σε Δήμο και Περιφέρεια, προτείνουμε το εξής απλό. Αλλαγή οπωσδήποτε στους αρμόδιους
Πολιτικής Προστασίας Νίκο Καρασάββα και Στρατή Κύτελη! Όχι πως δεν είναι καλοί, αλλά να. Μια… καλοτυχία την
έχουν οι άνθρωποι στη θητεία τους, αφού ζήσαμε μαζί τους: φωτιές, πλημμύρες (δύο φορές), νοτιάδες, χιόνια, παγετούς
και τώρα σεισμούς. Μόνο το τέλος του κόσμου έμεινε!
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