
17/7/2017 Δηκτικά - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/stiles/90360-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 | 12:05

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)
 - 18|01|2017 15:07

Αφού τον πλέρωσα... 

Η απαντητική επιστολή του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα στην επιστολή του δημάρχου Σπ.
Γαληνού με αφορμή τον ελλιμενισμό του αρματαγωγού «Λέσβος» στο λιμάνι της Μυτιλήνης και τα όσα επικαλείται,
κάνοντας αναφορά στα έργα και στις κυβερνητικές υποσχέσεις για παρεμβάσεις στο νησί ως αντιστάθμισμα στις
επιπτώσεις του προσφυγικού, μου θυμίζει μια ιστορία που διαδραματίστηκε στα δικαστήρια της Μυτιλήνης, όπως τη
διηγήθηκε γνωστός πολιτικός παράγοντας του νησιού, που με την ιδιότητα του συνηγόρου υπερασπίστηκε τον
«πρωταγωνιστή» της υπόθεσης.

Κατηγορείτο ότι «ασέλγησε» σε βάρος του μηνυτή του, ο οποίος, εξεταζόμενος από το δικαστήριο κατά τη διαδικασία της
ακροαματικής διαδικασίας, καταμαρτυρούσε πράγματα που υποτίθεται ότι «έκαιγαν» τον κατηγορούμενο, οπότε ο
τελευταίος εξεμάνη και απευθυνόμενος στον συνήγορό του είπε: «Δημητράκη -το όνομα μπορεί να είναι και τυχαίο-αφού
τουν πλήρωσα τον... ιμπνέ, τι θελ και μλά»!

Κάπως έτσι δεν μας τα είπε και ο Μουζάλας; Αφού τόσα και τόσα έχει δώσει η κυβέρνηση στη Λέσβο, άσχετα αν τα
περισσότερα είναι ακόμη στις υποσχέσεις, τι θέλει και μιλά ο δήμαρχος και διαμαρτύρεται; Προφανώς, σύμφωνα με τον κ.
Μουζάλα, για τη συνεχιζόμενη... «ασέλγεια» που υφίσταται το νησί μας δεν πρέπει να «γκρινιάζουμε», αλλά να σιωπούμε,
αφού «μας πλέρωσαν» με λιμάνια, κολυμβητήρια και πολλά άλλα! Τέτοια κυνικότητα είναι αλήθεια δεν την περιμέναμε
από τον κ. Μουζάλα, αλλά φαίνεται ότι η εξουσία όλα τα... μπορεί, ακόμη και άνθρωποι σαν τον Μουζάλα να εκτίθενται
έτσι!

Μα.Μ.

 

Κατόπιν εορτής!

«Συντετριμμένος» δήλωσε ο Γιάννης Μουζάλας απ’ το γεγονός ότι 2.000 πρόσφυγες και μετανάστες ήταν «θαμμένοι» στο
χιόνι όλες τις προηγούμενες ημέρες. Μάλιστα, απαντώντας στον Χρήστο Κατσώτη που αποκάλεσε τις ΜΚΟ
«αετονύχηδες» που έχουν μετατρέψει το προσφυγικό σε business, παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες ελέγχου
των διαφόρων ΜΚΟ. «Το απαιτούμε κι εμείς από την Ε.Ε., αλλά αυτά είναι νομικές διαδικασίες και δεν αρκεί η βούληση
και η κοινωνική διάθεση για τις λύσεις τους», είπε, σημειώνοντας πάντως πως η άποψή του διαχρονικά είναι πως οι
ΜΚΟ δεν αποτελούν βασικό πυλώνα, καθώς αυτός ο ρόλος είναι του κράτους.

Πάντως, 62 οικίσκοι ειδικού θερμομονωτικού υλικού έφθασαν στη Μυτιλήνη με πτήση C130 και δρομολόγιο φορτηγού
πλοίου, προκειμένου να αντικαταστήσουν σκηνές στον καταυλισμό έως το τέλος του μήνα. Συνολικά 300 αιτούντες
άσυλο μεταφέρθηκαν από τη Μόρια σε δωμάτια ξενοδοχείων και άλλοι 300, στην πλειονότητά τους Αφρικανοί,
διαμένουν στο αρματαγωγό πλοίο του πολεμικού ναυτικού «Λέσβος» στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

Μετά απ’ αυτά το ερώτημα που τίθεται και ζητά πειστική απάντηση είναι γιατί όλα αυτά δεν έγιναν έγκαιρα, αλλά
κατόπιν εορτής και μετά το διεθνή διασυρμό! Ότι γίνονται τώρα δείχνει ότι μπορούσαν να γίνουν και πριν από το χιονιά
αν οι αρμόδιοι δεν αδρανούσαν.

Αν.Παζ.
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Εξοργιστικές ανακρίβειες

«Ναι, υπήρχαν σοβαρές ευθύνες της πολιτείας, αλλά δεν μπορούμε να μην πούμε ότι όσες προσπάθειες κάναμε στο
Δήμο και στην Εκκλησία να μας δώσει χώρο, στους ξενοδόχους να ανοίξουν τα ξενοδοχεία τους, συναντήσαμε μια
άρνηση», είπε ο υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Μπαλάφας, σύμφωνα με το ΑΠΕ σε εκδήλωση για το
προσφυγικό και σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στη Μόρια.

Αναρωτιόμαστε για πόσο καιρό οι αρμόδιοι θα παίζουν το χαρτί της περιβόητης «άρνησης των ξενοδόχων», ενώ πλέον
300 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν μεταφερθεί σε ξενοδοχεία!

Περιμέναμε από τον υφυπουργό να είναι καλύτερα ενημερωμένος, αλλιώς να αναφέρεται σε στοιχεία. Για παράδειγμα το
ότι το Υπουργείο απευθύνθηκε στην Εκκλησία και στο Δήμο και συνάντησε άρνηση θα πρέπει να μας απαντήσει
συγκεκριμένα αντί να λέει ανακρίβειες για να καλύψει δικές του ανεπάρκειες και καθυστερήσεις!

Αν.Παζ.

 

Βιώνοντας το τέλμα

Η έρευνα του Εργαστηρίου Τουριστικών Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τις επιπτώσεις της
προσφυγικής κρίσης, όπως σαφέστατα διευκρινίζεται σε δύο σημεία της σχετικής ανακοίνωσης, απεικονίζει πώς
βλέπουν τα πράγματα οι ξενοδόχοι της Λέσβου. Δηλαδή δεν αποτελεί μια προσπάθεια να αποτυπωθεί η υφιστάμενη
κατάσταση με τρόπο αντικειμενικό. Κατά συνέπεια, αυτό που δείχνει η έρευνα είναι τον πανικό, την απόγνωση και το
τέλμα που βιώνουν οι ξενοδόχοι των τουριστικών επιχειρήσεων της Λέσβου, της Χίου, της Σάμου και της Κω. Τα
στοιχεία της έρευνας σε μεγάλο βαθμό εξηγούν και τις πολλές και «ανορθόδοξες» αντιδράσεις ξενοδόχων και άλλων
επιχειρηματιών του τουριστικού τομέα που μεγέθυναν τη ζημιά που προκάλεσε η προσφυγική κρίση.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις των νησιών, ιδιαίτερα του βορείου Αιγαίου, το καλοκαίρι
του 2015 δέχθηκαν πολύ μεγάλη πίεση από τα μεγάλα τουριστικά γραφεία του εξωτερικού, τα οποία αντιμετώπισαν την
προσφυγική κρίση ως μια ευκαιρία να αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους τους. Οι ξενοδόχοι των νησιών, όντας
ανοργάνωτοι για να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις, δέχθηκαν μια απρόσμενη πίεση μέσα σε ένα ήδη ασφυκτικό
οικονομικό πλαίσιο. Γι’ αυτό και στην ουσία ένιωσαν να χάνουν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους.

Ν.Μ.

 

Τραγικά λάθη

Ένα από τα πολλά και μεγάλα λάθη που έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν πολλοί φορείς της οικονομικής ζωής των
νησιών του ανατολικού Αιγαίου είναι ότι με τις παρεμβάσεις τους σε εθνικής και διεθνούς εμβέλειας μέσα ενημέρωσης
δίνουν μεγαλύτερες διαστάσεις από τις πραγματικές στο πρόβλημα που δημιούργησε η προσφυγική κρίση. Σε αυτήν την
καταστροφική τακτική συνέβαλαν τα μέγιστα και πολλοί «δημοσιογράφοι» που μετέδιδαν και μεταδίδουν στα μέσα
ενημέρωσης με τα οποία συνεργάζονται από υπερβολές ως ψευδείς ειδήσεις.

Έτσι τα νησιά καταγράφονται στη συνείδηση των εν δυνάμει Ευρωπαίων τουριστών ως επικίνδυνες ζώνες, αντί να
καταγράφονται ως ήσυχοι και γαλήνιοι τουριστικοί προορισμοί. Φοβόμαστε πως η κατάσταση αυτή δεν θα αλλάξει,
διότι συνεχίζουν να υπάρχουν καλοθελητές που συμβάλλουν στην παρουσίαση μιας εικόνας για τα νησιά που είναι
πολύ διαφορετική από την πραγματικότητα.

Ν.Μ.

 

Δεν είναι όσο απλό ακούγεται το Ειδικό Αναπτυξιακό

Το δε πνεύμα πρόθυμο, η δε… σαρξ ασθενής. Αυτό μας έρχεται στο μυαλό όταν ακούμε για τις προοπτικές που δίνει
στην αυτοδιοίκηση και δη εκείνη της Λέσβου και κατ’ επέκταση των νησιών του βορείου Αιγαίου το Ειδικό Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα. Γιατί μπορεί να είναι εκπεφρασμένη και δεδομένη φυσικά η βούληση της κυβέρνησης να διαθέσει
σημαντικό κομμάτι των εθνικών πόρων για έργα στα νησιά που επλήγησαν από την προσφυγική κρίση, ωστόσο είναι
εξίσου δεδομένη η αδυναμία της αυτοδιοίκησης να προχωρήσει αποφασιστικά για να απορροφήσει αυτούς τους
πόρους. Και μας κάνει όπως και να ’χει λίγο καχύποπτους, αφού πιστεύουμε πως η… κυβέρνηση εμφανίζεται γαλαντόμα
στη διάθεση πόρων, γνωρίζοντας εκ του ασφαλούς πως η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να απορροφήσει σημαντικούς.

Έτσι, αν το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα δεν αποδώσει τα προσδοκώμενα, θα μπορεί να πει αύριο μεθαύριο για την…
ανίκανη αυτοδιοίκηση που δεν κατάφερε να φτιάξει ένα σοβαρό σχέδιο για να απορροφήσει χρήματα σε… τρεις μήνες.
Κοινώς, που δεν κατάφερε να κάνει σε τρεις μήνες εκείνο που δεν έκανε σε… 20 χρόνια. Μακάρι πάντως να
διαψευστούμε! Και μακάρι η σημερινή δημοτική αρχή να βρει τον τρόπο να αξιοποιήσει έξυπνα αυτό το... εθνικό
«ΕΣΠΑ».

Μ.ΟΡΦ
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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. …

Δημιουργώντας γέφυρες - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Ευχαριστώ θερμά την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΜΠΡΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ρεσιτάλ για δύο βιολιά στη Δημοτική Πινακοθήκη! - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — It was a wonderful music event. Thank
you for your support.

«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

jim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …
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Κύριε Διευθυντά,

Δεν είναι κακό να αλλάζεις την ημερομηνία της συνεδρίασης ενός δημοτικού συμβουλίου εάν αυτή συμπίπτει με ντέρμπι
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός. Γιατί αλλιώς θα βλέπεις συμβούλους να πετάνε μια ριζοσπαστική κορώνα και μετά να την…
κάνουν παρεξηγημένοι. Για να δούνε και το ματσάκι…
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