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Ένα μήνα χωρίς μεροκάματο 

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι συγκινητικοί για την στάση τους, ψαράδες της
Σκάλας Συκαμιάς, βλέποντας προχτές τα καΐκια τους αναποδογυρισμένα, μέσα στο λιμανάκι, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
τόσο ο Θανάσης Μαρμαρινός, όσο και ο Κώστας Πιντέρης, ζουν αποκλειστικά από την αλιεία. Δεν έχουν ας πούμε και
κάποιο χωράφι ή κάποια άλλη παράλληλη δουλειά. Και το ποσό των 10.000 με 12.000 ευρώ που εκτιμάται ότι ανέρχονται
οι ζημιές στα καΐκια τους, δεν είναι ευκαταφρόνητο για κανέναν τη σήμερον ημέρα. Ακόμη, πρέπει να σημειωθεί πως και οι
δυο τους, αναμένεται να μείνουν χωρίς μεροκάματο για πάνω από ένα μήνα, αφού και να πιστωθούν… σήμερα τα χρήματα
στους λογαριασμούς τους από το βραβείο «Ούλωφ Πάλμε», τα καΐκια τους θα είναι έτοιμα να βγουν στη θάλασσα σίγουρα
μετά από αρκετές εβδομάδες εργασιών. Σε κάθε περίπτωση, από το περιβάλλον του δημάρχου, εκφραζόταν χθες η
πεποίθηση πως οι διαδικασίες εκταμίευσης του ποσού, που πληροφορίες λένε πως αγγίζει και τα 75.000 δολάρια, θα
τρέξουν γρήγορα. Εξάλλου η γραφειοκρατία είναι πολύ σύντομη για τις περιπτώσεις αποδοχής δωρεάς αλλά και απόδοσής
της και περνά τάχιστα από Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο.

Μ.ΟΡΦ

 

Ποιος πληρώνει τα ΕΛΤΑ

Χθες πήρε μεγάλη δημοσιότητα η τραγική οικονομική κατάσταση των ΕΛΤΑ, χάρη στη δήλωση που έκανε ο βουλευτής
της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Γιάννης Μανιάτης. Τα οικονομικά προβλήματα των ΕΛΤΑ είναι γνωστά εδώ και χρόνια,
δεν προέκυψαν χθες. Ωστόσο, το σχόλιο αυτό δεν έχει στόχο να αναδείξει το μείζον ζήτημα, παρά μόνο μια μικρή αλλά
σημαντική πτυχή του.

Συγκεκριμένα, χιλιάδες συνταξιούχοι ανά την Ελλάδα έχουν επιλέξει να πληρώνονται από τα ΕΛΤΑ τη σύνταξή τους.
Αυτό για τους συνταξιούχους έχει ένα κόστος τριών ευρώ ανά πληρωμή. Επειδή όμως οι πληρωμές γίνονται τμηματικά,
το κόστος πληρωμής φθάνει ως και τα εννιά ευρώ. Δηλαδή ένας συνταξιούχος του ΙΚΑ που λαμβάνει κύρια σύνταξη,
επικουρική σύνταξη και ΕΚΑΣ, τα οποία πληρώνονται ξεχωριστά και σε διαφορετικές ημερομηνίες, πληρώνει 9 ευρώ
αθροιστικά για τις πληρωμές. Κι αυτό το κόστος αφορά συντάξεις των 400 και 450 ευρώ, όπως και τις υψηλότερες. Αυτά
συμβαίνουν στην Ελλάδα. Αν η πληρωμή όλων των τμημάτων της σύνταξης γινόταν μαζί, τότε το κόστος για τους
συνταξιούχους θα ήταν τρία ευρώ. Δηλαδή θα κέρδιζαν έξι ευρώ το μήνα.

Ίσως για κάποιους το ποσό αυτό να είναι ευτελές, αλλά για τους συνταξιούχους, που έχουν φθάσει να μετράνε μέχρι και
το τελευταίο ευρώ για να βγάλουν το μήνα, το μικρό αυτό ποσό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε την εκτίμηση ότι κάποιοι
μάνατζερ των ΕΛΤΑ έχουν κάνει αυτήν τη μεθόδευση για να μειώσουν τα ελλείμματα του οργανισμού που διοικούν.
Όμως πρόκειται για μια απαράδεκτη μεθόδευση σε βάρος των συνταξιούχων, η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Ν.Μ.
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Η «μάχη» της πυρήνας

Πολύ μεγάλη διάσταση έχει πάρει η διαμάχη για τη διαχείριση της πυρήνας που παράγουν τα ελαιοτριβεία της Λέσβου
τη φετινή χρονιά. Η εταιρεία που δημιούργησαν η ΕΑΣ Λέσβου και οι συνέταιροί της έχει πάρει πολύ μεγάλο μέρος της
φετινής παραγωγής. Η υπόσχεση που δίνεται σε όλα τα ελαιοτριβεία είναι πως μέσα από τη συνεργασία θα πληρωθούν
τα απλήρωτα λάδια του παρελθόντος. Το αποτέλεσμα είναι τα άλλα πυρηνελαιουργεία του νησιού που
δραστηριοποιούνται στο ίδιο αντικείμενο να έχουν χάσει πολύ μεγάλο μέρος του τζίρου τους.

Σε τέτοιες συνθήκες, το λογικό θα ήταν να πέφτουν βροχή οι καταγγελίες για τη λειτουργία του πυρηνελαιουργείου της
ΕΑΣ Λέσβου. Τι συμβαίνει; Προφανώς όλες οι επιχειρήσεις έχουν τρωτά σημεία και γι’ αυτό καμία δεν θέλει να ανοίξει το
χορό των καταγγελιών. Το πυρηνελαιουργείο της ΕΑΣ Λέσβου είναι το μόνο που έχει ημερομηνία λήξης. Το 2019.

Ν.Μ.

 

Έφυγε στη θάλασσα...

Ο χιονιάς χτύπησε τη Λέσβο από το περασμένο Σάββατο ως την περασμένη Τρίτη. Την πρώτη μέρα της κακοκαιρίας το
μεσημέρι, τρεις εργάτες μ’ ένα φορτηγάκι του Δήμου, έριξαν αλάτι στον κεντρικό δρόμο του χωριού «Ταξιάρχες». Η
ποσότητα ήταν εξαιρετικά μικρή με αποτέλεσμα λίγο μετά τη διέλευση του οχήματος, ο δρόμος να είναι απροσπέλαστος
για οχήματα και πεζούς. Η δεύτερη φορά που είδαμε συνεργείο του Δήμου Λέσβου να ρίχνει αλάτι στον ίδιο δρόμο, ήταν
χθες Τετάρτη, το πρωί. Αυτή τη φορά η ποσότητα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Λίγες ώρες αργότερα ξεκίνησε έντονη βροχή
και το αλάτι έφυγε πίσω στη θάλασσα.

Ν.Μ.

 

Μια ιστορία τριών αιώνων στο χιόνι…

Συγκλονίζει το -άσχημο αυτή τη φορά- χιονισμένο τοπίο στην Αγιάσο, που μετέτρεψε το φάρο πολιτισμού της Λέσβου,
το Αναγνωστήριο Αγιάσου, σε βομβαρδισμένο τοπίο. Εκεί όπου δεκάδες παιδιά και νεολαίοι συνεχίζουν την
εντυπωσιακή πολιτιστική παράδοση, η οποία εκτείνεται σε τρεις αιώνες, στο ιστορικό αυτό σωματείο. Το Αναγνωστήριο
του πολιτισμού και της προόδου, «πλημμυρίζει» -από την ίδρυσή του, το 1894- από τη σάτιρα, το σκωπτικό χιούμορ και
τις αντικαθεστωτικές φωνές, που «ντύνονται» με τη μουσική παράδοση της Αγιάσου και τις θεατρικές παραστάσεις.
Αποτελεί θεματοφύλακα της ιστορικής ταυτότητας της Λέσβου, που κατακτήθηκε με πολλές θυσίες και αγώνες.

Είναι υποχρέωση όλων μας να βρει το χώρο που του αρμόζει. Αλλά κυρίως της Πολιτείας, να στηρίξει εμπράκτως το
έργο του, καθώς τέτοια πνευματικά σωματεία αποτελούν καύχημα!

Αν.Παζ.

 

Ενώ είχε πλημμυρίσει το 2012

Δεν είναι η πρώτη φορά που μεγάλη ζημιά πλήττει το Αναγνωστήριο Αγιάσου. Η θεομηνία που είχε πλήξει το Δεκέμβριο
του 2012 την Αγιάσο, προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στο λαογραφικό μουσείο του.

Μήπως αυτή τη φορά πρέπει να γίνει συνολική μελέτη για να οχυρωθεί το Αναγνωστήριο από τα ακραία καιρικά
φαινόμενα, που στην ορεινή Αγιάσο είναι συχνά;

Αν.Παζ.

 

 Για την Ένωση Ξενοδόχων

«Θεωρώ ότι η ανταπόκριση των ξενοδόχων έως τώρα είναι ικανοποιητική και όλοι αφουγκραζόμαστε ότι σε αυτό τον
τόπο, οφείλουμε η στέγαση των ανθρώπων με τη συμβολή όλων, να είναι εφικτή», απάντησε ο βουλευτής Λέσβου του
ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Πάλλης, σε ερώτηση του «Ε» για τη στάση της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου.

Μπορεί πάντως οι παλιές συστάσεις της διοίκησης περί μη φιλοξενίας, να συνεχίζουν να ακούγονται, όμως σταδιακά
πάνω από 100 πρόσφυγες μετακινούνται σε δωμάτια των ξενοδόχων.

Κι ας μη γελιόμαστε, και οι δύο πλευρές επωφελούνται.

Αν.Παζ.
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Τι άλλο θα του τύχει!

Εξαντλημένος, με βραχνιασμένη φωνή, αλλά με διάθεση σε κάθε περίπτωση, να βοηθήσει όπου του ζητηθεί, ήταν και
χθες ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Καρασάββας. Ευρισκόμενος κυριολεκτικά στο… πόδι από το
περασμένο Σάββατο, παραδέχτηκε πως δέχθηκε μόνο χθες, περί τις 300 κλήσεις από φορείς και απλούς πολίτες που
ζητούσαν βοήθεια.

Πάντως θα πρέπει εδώ να θυμηθούμε ότι ο κ. Καρασάββας πήρε από …σπόντα την ευθύνη της Πολιτικής Προστασίας,
αφού μέχρι πριν ενάμιση χρόνο, υπεύθυνος ήταν ο ίδιος ο δήμαρχος. Ο οποίος αναθέτοντας την συγκεκριμένη ευθύνη
στον κ. Καρασάββα …γλίτωσε όλο το μαζεμένο κακό που έπεσε στη Λέσβο.

Και μιλάμε για τους δυνατούς αέρηδες του 2015, τις φωτιές στην Αμαλή, τις πρόσφατες πλημμύρες ως και τις σημερινές
χιονοπτώσεις! Που έπεσαν στην πλάτη του αντιδημάρχου του. Εμείς πάντως, έχουμε μείνει να αναρωτιόμαστε… Ποιος
από τους δύο είναι άραγε ο γουρλής;

Μ.ΟΡΦ

 

Πτώση ως 90% στην παραγωγή γάλακτος

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα στη βόρεια και τη δυτική Λέσβο, είχαν ως αποτέλεσμα εκατοντάδες κτηνοτρόφοι
να μην μπορούν ούτε να προσεγγίσουν τα κοπάδια τους. Πολλά έμειναν ατάιστα για μέρες, στάνες καταστράφηκαν, ζώα
πέθαναν από το χιονιά και οι καταστροφές δεν έχουν τέλος. Ως και χθες στα περισσότερα χωριά της βόρειας Λέσβου, η
πρόσβαση στα ποιμνιοστάσια ήταν εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη. Όλα τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα την
κάθετη πτώση του γάλακτος που παραδίδεται στα τυροκομεία του νησιού. Για παράδειγμα, στο Συνεταιρισμό Κάπης, η
ποσότητα γάλακτος που συγκεντρώνεται, μειώθηκε από τους 10 τόνους την ημέρα πριν την έλευση του χιονιά, στα 800
κιλά μετά την κακοκαιρία. Δυστυχώς, αυτή η μείωση της παραγωγής δεν αποζημιώνεται ούτε από τον ΕΛΓΑ, ούτε από
άλλον φορέα.

Ν.Μ. 

 

Κύριε Διευθυντά

Άμα το συνεχίσει έτσι ο δήμαρχος, με τα κλεισίματα στα σχολεία, την έχει εύκολη τη δεύτερη πενταετία. Τέτοιες
διακοπές που έκαναν οι μαθητές τα τελευταία δύο χρόνια επί Γαληνού, δεν θα ξανακάνουν στη ζωή τους!

Διαπορών Μυτιληνιός
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«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

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

Κλιματιζόμενες αίθουσες στη Λέσβο - EmprosNet.gr
1 comment • 20 μέρες πριν•

Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;

Έτοιμες οι παραλίες, πιο γρήγορα από ποτέ - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Xristos Tsimnadis — Ελλαδα δεν ειναι μονο η Αθηνα και ΛΕΣΒΟΣ δεν ειναι
μονο η Μυτιληνη αλλα και το υπολοιπο ΝΗΣΙ και …

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. …
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