
17/7/2017 Δηκτικά - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/stiles/90303-diktika 1/5

 (/)

FOLLOW US 

(https://www.facebook.com/emprosnet/)



(https://twitter.com/emprosnet)



(https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-

D_ID-

ILOI15QOVg)

17.07.2017 | 11:51

Τ Α  Δ Η Κ Τ Ι Κ Α
( / S T I L E S / C O N T E N T / 1 0 7 1 0 - T A -
D I K T I K A )  
 Δηκτικά

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 17|01|2017 13:43

Από 35… 120!

Το 2011, ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, προσέφερε σίτιση σε 35 συνδημότες
μας, και πλέον σήμερα προσφέρει σε 120 συμπολίτες μας.

Εκτός των «αυτονόητων συμπερασμάτων περί των απάνθρωπων πολιτικών της λιτότητας που ακολουθούνται», όπως
επισημαίνει η πρόεδρος του Οργανισμού και αντιδήμαρχος, Αναστασία Αντωνέλλη, ο Οργανισμός του Δήμου Λέσβου,
παρά τη μείωση της κρατικής επιχορήγησης και τους μειούμενους κατ’ έτος προϋπολογισμούς του, υπερτριπλασίασε τους
ωφελούμενους και την απαιτούμενη δαπάνη.

«Όχι γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι, όχι γιατί μας αρέσουν τα συσσίτια, όχι γιατί πιστεύουμε ότι έτσι λύνεται το πρόβλημα
της φτώχειας των δημοτών μας, απλά γιατί και έτσι προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε στην ανάγκη, μήπως και
καταφέρουμε να γλυτώσουμε από το ζουρλομανδύα της φτώχειας μέσα στον οποίον μάς έχουν παγιδεύει, όσους
περισσότερους δημότες μας μπορούμε. Και αυτό είναι εφικτό, όχι μόνο γιατί θέλουμε, αλλά και γιατί μπορούμε, ασκώντας
μια απόλυτα ελεγχόμενη και χρηστή διοίκηση - οικονομική διαχείριση, με περιστολή κάθε σπατάλης και αξιοποίηση κάθε
δυνατότητας για επιπλέον πόρους του Οργανισμού μας», εξηγεί η κ. Αντωνέλλη.

Αν.Παζ. 

 

Το αρματαγωγό μένει, όπως και τα… κάτουρα!

Διέρρευσαν πολλά, ακούστηκαν αρμοδίως αρκετά, συμπεράναμε άλλα τόσα, για το τι άραγε θα γίνει με την περίπτωση
του προαναχωρησιακού κέντρου που σαφώς ζητά ο κ. Μουζάλας, αλλά και την αποσυμφόρηση που εξίσου επιτακτικά
ζητά η πλευρά του Δήμου Λέσβου, ωστόσο δεν μάθαμε τίποτα για το «κερασάκι της τούρτας». Που δεν είναι άλλο από το
αρματαγωγό «Λέσβος», που ακόμα και αν προσέλκυσε πάνω από 100 μετανάστες για να προστατευτούν από το κρύο, δεν
προσφέρει ομολογουμένως αυτό που θα ήθελαν στην κυβέρνηση και πολύ περισσότερο εκείνο που θα έπρεπε να
προσφερθεί στους ανθρώπους. Το αρματαγωγό λοιπόν, μένει στο λιμάνι μέχρι… να φύγει, άγνωστο πότε, δίνοντας νέα
αφορμή δυσφήμισης της Μυτιλήνης, έτσι όπως αποτυπώθηκε και με τη διαφωνία για την εγκατάσταση χημικών
τουαλετών στο λιμάνι. Και φυσικά βρήκαν αφορμή από όλο ετούτο, και οι γνωστοί υπηρέτες της
...παραδημοσιογραφίας, οι οποίοι μια χαρά βρίσκουν λόγο ύπαρξης εν μέσω μεταναστευτικού χάους, για να
ξαναβάλουν το… λιθαράκι τους, στη δημιουργία εντυπώσεων. Αφού διαβάσαμε πως αποκάλυψαν ότι «μετανάστες χωρίς
να σέβονται τη φιλοξενία μας, ουρούν στο λιμάνι». Έναν βιολογικό για την «παραδημοσιογραφία» και γρήγορα! Γιατί
προφανώς στο Ναυτικό Όμιλο τρέχει εδώ και χρόνια «αγίασμα». Όχι κάτουρο.

Μ.ΟΡΦ
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Ο Νίκος Σηφουνάκης στη συγκέντρωση των «πρώην»…

Το «παρών» έδωσε ο πρώην βουλευτής και υπουργός Νίκος Σηφουνάκης το Σάββατο στη συγκέντρωση που διοργάνωσε
η Φώφη Γεννηματά, στην οποία είχαν προσκληθεί οι πρώην βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Η συγκέντρωση έγινε στο ξενοδοχείο
«Caravel» και οι διοργανωτές εξέφραζαν την ικανοποίηση τους για την προσέλευση. Πολλές συζητήσεις, γέλια,
πειράγματα, ενώ οι πιο πολλοί αναπολούσαν τις παλιές καλές μέρες με διάφορες ιστορίες, οι οποίες μάλιστα έφταναν
μέχρι και το 1974! Μόνο το παιάνισμα των «Κάρμινα Μπουράνα» έλειπε! Στο ίδιο κλίμα και η φωτογραφία του Νίκου
Σηφουνάκη με το Γιώργο Λιάνη, που καθόταν στο ίδιο τραπέζι, συζητώντας, μεταξύ άλλων, και για τα σημερινά πολιτικά
προβλήματα του τόπου… Όσον αφορά τους έτερους δύο, Παπαδέλλη και Βουνάτσο, ο μεν πρώτος απουσίαζε, ο δε
δεύτερος ακόμα αναμένει πρόσκληση… Όχι ότι θα πήγαινε άμα τον καλούσαν...

Σ.Σ.

 

Αυτά είναι τα «ανταποδοτικά» Γιάννη Μουζάλα (1)

Όταν ο Γιάννης Μουζάλας «χτυπήθηκε» από έναν κατεξοχήν «λαϊκιστή» και χαρακτηριστικό πολιτικό πρόσωπο του
παλαιοκομματισμού και της μικροπολιτικής, τον Πάνο Καμμένο, είχαμε γράψει πως ο συντοπίτης μας, υπουργός
Μεταναστευτικής Πολιτικής, δεν είναι -με την καλή έννοια- «πολιτικός». Είναι ο μοναδικός υπουργός που κυκλοφορεί με
λασπωμένα ρούχα και παπούτσια. Η πορεία της μνημειώδους αυτής συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όμως, μάλλον
επηρέασε αντίστροφα. Και ο Γιάννης Μουζάλας απώλεσε προχτές, όλα τα ενδεχόμενα δίκαια των επιχειρημάτων του,
όταν μοστράρισε στο πρόσωπο του δημάρχου Λέσβου, Σπύρου Γαληνού, τα «ανταποδοτικά» με τα οποία μάς «έπνιξε»,
εμάς τους Λέσβιους. Είναι όμως τόσα πολλά άραγε τα «ανταποδοτικά» που έχουμε απολαύσει, όπως επικαλείται στην
απαντητική του επιστολή προς το δήμαρχο, ο κ. Μουζάλας, που πρέπει κιόλας να το… βουλώνουμε; Αν εξαιρέσουμε το
μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, που είναι το ελάχιστο που μπορούσε η κυβέρνηση να ψιθυρίσει στην Ευρώπη πως «διάολε»
δεν γίνεται να χαθεί κι αυτό για τα συγκεκριμένα νησιά, όλα τα άλλα τα «ανταποδοτικά», είναι εκ… Θεσσαλονίκης
«ορμώμενα». Γιατί αν θέλει κανείς να είναι σωστός «πολιτικός» ή και «πολιτικάντης», θα πρέπει να μοστράρει εκείνα τα
έργα που… έγιναν, όχι που «θα» γίνουν! 

 

Αυτά είναι τα «ανταποδοτικά» Γιάννη Μουζάλα (2)

Για την ακρίβεια λοιπόν των γραφομένων του κ. Μουζάλα, θα αναφέρουμε ότι οι 750.000 ευρώ που δόθηκαν ως έκτακτη
επιχορήγηση στο Δήμο της Λέσβου, είναι μόλις το ¼ εκείνου που αιτείται ο Δήμος, βάσει των εξόδων που έχει κάνει για
το προσφυγικό, σε βάρος των… ανταποδοτικών των Λέσβιων. Η χρηματοδότηση του Καρά Τεπέ, προφανώς και είναι
σημαντική και δεν καταγράφει ελλείψεις, καθώς γίνεται μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ. Στη Μόρια, φαίνεται η
διαφορά καθώς εκεί απορροφά (και) το ίδιο το κράτος ευρωπαϊκά κονδύλια. Το νέο λιμάνι τώρα, (που έχει μπλεχτεί μέσα
στον κυκεώνα των master plans και δεν ξέρουμε πραγματικά αν ισχύει ότι έχει συμφωνηθεί να… γίνει!), η δημιουργία
νέου κολυμβητηρίου και πολύ περισσότερο η ανακαίνιση του υπάρχοντος, είναι κουβέντες που έχουν γίνει και θα δούμε
πώς θα εξελιχθούν. Είναι έργα, όπως και ο λιμένας Σιγρίου, που ξέχασε ο κ. Μουζάλας να αναφέρει ας πούμε, ότι
ελπίζουμε να δούμε να γίνονται. Δεν είναι καν έργα «μακέτα», που έλεγε ο Σημίτης! Ο κ. Μουζάλας το λοιπόν, θα
μπορούσε -αν ήθελε- να απαντήσει προσωπικά στο δήμαρχο και να μην προσβάλλει τη νοημοσύνη των Μυτιληνιών, να
αναφέρει μία σειρά από μικροεξυπηρετήσεις των υπουργικών γραφείων, γιατί αυτά προφανώς είχε στο νου του όταν
έγραφε την επιστολή. Να, σαν αυτές για τα δημοτικά σφαγεία, που κατά παρέκκλιση άνοιξαν ξανά, τα πρόστιμα του ΙΚΑ
στη ΔΕΔΑΠΑΛ που παρενέβη και ο κ. Πάλλης για να σβηστούν, τις νομοθετικές ρυθμισούλες που υπόσχεται κατά καιρούς
ο Αλέκος Φλαμπουράρης για τα κληροδοτήματα που (ξ)έμειναν εκτός Καλλικράτη και για άλλα… μυτιληνιά μας, και τα
πλαστικά γήπεδα στα χωριά. Τα ανταποδοτικά στη… δημοτική αρχή δηλαδή, όχι τα φερόμενα ως τέτοια, για το λεσβιακό
λαό.

Μ.ΟΡΦ
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Πολυσέλιδο ένθετο

Ένα πολυσέλιδο ένθετο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μοιράστηκε την Κυριακή, ως ένθετο, μαζί
με κυριακάτικες εφημερίδες. Το ένθετο θα μπορούσε να έχει τίτλο «Το έργο μας», αφού αποτελεί έναν απολογισμό του
έργου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Με λίγα λόγια, το πνεύμα του φυλλαδίου είναι, πως μπορεί η κατάσταση
στον αγροτικό χώρο να είναι δύσκολη, όμως η κυβέρνηση έχει πάρει σειρά μέτρων για να βελτιωθεί. Το φυλλάδιο
έρχεται σε συνέχεια των περιοδειών που πραγματοποιεί η ηγεσία του Υπουργείου ανά την Ελλάδα, ελπίζοντας πως έτσι
θα αποτρέψει ή έστω θα αποδυναμώσει τις κινητοποιήσεις των αγροτών και τα αγροτικά μπλόκα.

Ν.Μ. 

 

Σε άλλο επίπεδο

Την ώρα που ο αγροτικός κόσμος σε όλη τη χώρα, βλέπει το εισόδημα του από την πώληση των αγροτικών προϊόντων
να μειώνεται, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης απαντά, ότι μοιράζει πολύ χρήμα μέσω των επιδοτήσεων. Στην
πραγματικότητα, το Υπουργείο και ο αγροτικός κόσμος δεν επικοινωνούν. Ή για να το πούμε ορθότερα, το Υπουργείο
κάνει πως δεν καταλαβαίνει πού βρίσκεται η ουσία του προβλήματος. Το σκηνικό θυμίζει ό,τι συνέβαινε και με όλες τις
προηγούμενες ηγεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αργά ή γρήγορα, η τύχη της σημερινής ηγεσίας του Υπουργείου θα είναι ίδια με την τύχη που είχαν κι όλες οι
προηγούμενες. Διότι όπως και οι προηγούμενες, πιστεύει πως αν κάνεις πως δεν βλέπεις τα προβλήματα, αυτά ως δια
μαγείας εξαφανίζονται. Αλλά δυστυχώς, δεν είναι καθόλου έτσι!

Ν.Μ.
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