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«Νησί-φυλακή της Ευρώπης» (1)

Έντονη κριτική στις ελληνικές αρχές για την κατάσταση των προσφύγων και μεταναστών στη Λέσβο και συγκεκριμένα στο
Κέντρο της Μόριας ασκούν τα σουηδικά ΜΜΕ μετά την αποστολή στο νησί του δημοσιογράφου Πέτερ Καντχάμαρ για
λογαριασμό της εφημερίδας «Aftonbladet».

Το ρεπορτάζ καταγγέλλει τη μη απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων για τους πρόσφυγες, τη μη έγκαιρη στέγαση των
ανθρώπων σε οικήματα και τις εξαιρετικά χρονοβόρες διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, την απόρριψη των
οποίων θεωρεί προαποφασισμένη, χαρακτηρίζοντας τη Λέσβο: «Νησί-φυλακή της Ευρώπης».

Μ’ αυτά και μ’ εκείνα αναρωτιόμαστε πώς από τον ερχόμενο Απρίλιο θα έχει «ομαλοποιηθεί» η κατάσταση ενόψει
τουριστικής σεζόν!

 

…και ο Καρά Τεπές (2)

Σε πλήρη αντιδιαστολή με τη Μόρια, ο δημοσιογράφος παρουσιάζει με πολύ θετικό τρόπο τη λειτουργία του δημοτικού
καταυλισμού του Καρά Τεπέ, παραθέτοντας επίσης δηλώσεις του υπεύθυνου Σταύρου Μυρογιάννη, ο οποίος καταφέρεται
εναντίον πολλών ανθρωπιστικών οργανώσεων που δρουν στο νησί, αναφερόμενος χαρακτηριστικά σε «ρωμαϊκά όργια»
στα οποία ο ίδιος έθεσε τέρμα διώχνοντας τις οργανώσεις από τον καταυλισμό.

Ο υπεύθυνος του καταυλισμού περιγράφεται ως «ένας εγκάρδιος, θορυβώδης άντρακλας», που αμέσως εξηγεί στον
επισκέπτη ότι δεν είναι ρομαντικός ή ιδεαλιστής, αλλά ρεαλιστής κι ότι έχει κουραστεί βαθιά από τις μεγαλόστομες
ομιλίες και τις ρομαντικές ιδεοληψίες περί προσφύγων και βοήθειας στους πρόσφυγες.

Ο Μυρογιάννης προσθέτει: «Λέω όχι σε βοήθεια κάθε μέρα. Σήμερα είπα όχι στην οργάνωση “Rädda Barnen” (*σ.σ.: είναι η
σουηδική οργάνωση “Σώστε τα Παιδιά”), που πρόσφερε κάτι το οποίο δεν χρειαζόμαστε. Είπα όχι στους “Γιατρούς χωρίς
Σύνορα”, που ήθελαν να έρθουν εδώ με έναν ψυχολόγο. Έχω ήδη δύο οργανώσεις που μας διαθέτουν ψυχολόγους. Δώστε
μας έναν εφημερεύοντα γιατρό τους είπα! Έναν γιατρό να δουλεύει τη νύχτα. Αλλά δεν μπορούσαν να μου τον δώσουν».

Αν.Παζ.

 

Αναμένουν τη «Fraport»

Οι τουριστικοί πράκτορες της Λέσβου αναμένουν την έλευση της «Fraport» στο νησί προκειμένου να ξεκινήσουν επαφές
με την εταιρεία. Ελπίζουν ότι η εταιρεία θα συμβάλλει στην προσέλκυση αεροπορικών εταιρειών, που θα φέρουν
τουρίστες στο νησί. Κι είναι πολύ πιθανό η «Fraport» πράγματι να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Αναρωτιόμαστε
όμως, αν η εταιρεία που θα διαχειρίζεται το αεροδρόμιο φέρνει τους τουρίστες στο νησί, γιατί να επιδιώξει συνεργασία
με τους τοπικούς τουριστικούς πράκτορες από τη στιγμή που θα μπορούσε να δημιουργήσει δικό της τουριστικό
γραφείο για να τους εξυπηρετεί κατά την παραμονή τους στο νησί; Έτσι μαζί με τα έσοδα από τη λειτουργία του
αεροδρομίου θα αποκομίζει και έσοδα και από παράλληλες δραστηριότητες.

Ν.Μ. 
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Διάγνωση της κακιάς ώρας!

Σε εργαστηριακό έλεγχο πρόσφυγα βρέθηκε υψηλός τίτλος Anti-HBs. «Γιατρός» σε ΜΚΟ, σύμφωνα με πληροφορίες, το
ερμήνευσε ως οξεία ηπατίτιδα Β. Στο μεταξύ, η παρουσία στο αίμα Anti-HBs αντισωμάτων σημαίνει… ανοσία στην
ηπατίτιδα Β!

Επειδή στις δραστηριοποιούμενες στο νησί ΜΚΟ προσφέρουν υπηρεσίες «γιατροί», επισημαίνουμε γι’ άλλη μια φορά
ότι είναι ευθύνη της πολιτείας να ζητήσει αντίγραφα πτυχίων και ειδικότητας, γιατί ιατρός που να μη γνωρίζει να
ερμηνεύσει τους ορολογικούς δείκτες των ιογενών ηπατίτιδων, ή δεν είναι ιατρός ή είναι επικίνδυνος…

Αν.Παζ.

 

Νέος αερολιμενάρχης

Αερολιμενάρχης στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης τοποθετήθηκε, όπως μαθαίνουμε, ο Μανώλης Φράγκος, που είχε θητεύσει
και στο παρελθόν στο αεροδρόμιο του νησιού μας. Ο κ. Φράγκος είναι παλαιό και έμπειρο στέλεχος της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας. Οι συνάδελφοι του στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης, μιλούν για εκείνον με τα καλύτερα λόγια.

Ν.Μ.

 

Σήμερα αποφασίζει

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου σήμερα αναμένεται να αποφασίσει τον τρόπο που θα κλιμακωθούν οι
αγροτικές κινητοποιήσεις στη Λέσβο. Η ημερομηνία πραγματοποίησης της κινητοποίησης σε μεγάλο βαθμό θα
εξαρτηθεί από την εξέλιξη των κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Αν υπάρξει έντονη κινητικότητα, θα δούμε σύντομα νέα κινητοποίηση και στη Λέσβο.

Ν.Μ.

 

«Αν δεν σπάσεις αβγά...»

Πριν από μερικές μέρες, τοποθετήθηκε νέα προϊσταμένη στη νευραλγική υπηρεσία της Περιφέρειας, την Κτηνιατρική, η
Γιώτα Πετρίδη, μετά την παραίτηση τού μέχρι πρότινος προϊσταμένου κ. Σαχσαμάνογλου. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά
τα όσα μεσολάβησαν στην Κτηνιατρική Υπηρεσία, η οποία βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα με τις αποκαλύψεις που είδαν
το φως της δημοσιότητας και τις επικρίσεις που δέχθηκε για λάθη και παραλείψεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Μάλιστα, το γεγονός ότι όλα αυτά πήραν τεράστια δημοσιότητα και έγιναν αντικείμενο και αντιπαράθεσης της
περιφερειακής αρχής με τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ διόγκωσε το όλο ζήτημα, προκαλώντας ένταση εντός της υπηρεσίας. Οι
όποιες διορθωτικές κινήσεις έγιναν στοχεύουν στην εκτόνωση της κατάστασης, η οποία όμως παραμένει απρόβλεπτη. Η
τοποθέτηση της νέας προϊσταμένης θεωρείται για τους καλά γνωρίζοντες τα της υπηρεσίας ως μια «ουδέτερη» λύση,
που όμως θα πρέπει να είναι και αποτελεσματική για να βάλει τάξη σε μια υπηρεσία που επιτελεί πολύ σημαντικό ρόλο
στον ιδιαίτερα κρίσιμο πρωτογενή τομέα της οικονομίας των νησιών μας, με τις αποφάσεις και τις ενέργειές της.

Χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα της εμπλοκής της Κτηνιατρικής ήταν η γνωμάτευση επιτροπής της στα του
σφαγείου Μανταμάδου, με τα γνωστά «παρατράγουδα» που ακολούθησαν και που αποδεικνύουν την κατάσταση που
βρίσκεται η υπηρεσία. Δυστυχώς, οι ευθύνες δεν επικεντρώνονται μόνο στην υπηρεσία και στα στελέχη της, αλλά και
στην προϊσταμένη πολιτικά αρχή, η οποία δεν είναι άμοιρη ευθυνών για την εικόνα που παρουσιάζει η Κτηνιατρική
«εξυπηρετώντας» διάφορες καταστάσεις. Ευθύνες που δεν περιορίζονται στη σημερινή διοίκηση, αλλά διαχρονικά,
αφού τα περισσότερα απ’ αυτά που είδαν το φως της δημοσιότητας έρχονται από το... παρελθόν!

Πολύ φοβόμαστε πάντως ότι και στην περίπτωση της Κτηνιατρικής ισχύει η παροιμία «αν δεν σπάσεις αβγά, δεν τρως
ομελέτα»! Και με δεδομένη την υποστελέχωση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, μάλλον... νηστικοί θα μείνουν όσοι
προσδοκούσαν ότι κάτι μπορεί να αλλάξει.

Μα.Μ.
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Σε κακό χάλι

Τα χιόνια στις αρχές του μήνα και στη συνέχεια οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν κάνει το αγροτικό δρόμο που οδηγεί
από τη δεξαμενή της ΔΕΥΑΛ στα Αλυφαντά στην περιοχή Ρόβικα απροσπέλαστο. Στην περιοχή υπάρχουν κατοικίες και
αγροκτήματα που οι ιδιοκτήτες τους αναγκάζονται να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους τουλάχιστον μισό χιλιόμετρο
μακριά. Το πρόβλημα αυτό επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, παρότι ο δρόμος επισκευάζεται κάθε καλοκαίρι.

Το θέμα θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί αν αυτήν την περίοδο ο Δήμος Λέσβου φρόντιζε να ρίξει στο συγκεκριμένο
προβληματικό τμήμα του δρόμου μισό φορτηγό χαλίκι. Τα διερχόμενα αυτοκίνητα θα το πατήσουν και θα γίνει ένα
σώμα με το αργιλώδες χώμα της περιοχής. Κι έτσι τα νερά της βροχής θα ξεπλένονται γρήγορα από το δρόμο χωρίς να
δημιουργείται ο σημερινός απροσπέλαστος βαλτότοπος, ακόμη και για οχήματα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς.

Ν.Μ.

 

Περί παραλίας Ερεσού

Η αλήθεια είναι πως για την παραλία της Ερεσού, είχε δημιουργηθεί ξανά προσδοκία περί προώθησης του έργου
προστασίας της, πριν από δύο περίπου χρόνια. Επί των ημερών δηλαδή της σημερινής δημοτικής αρχής. Όταν και
επρόκειτο, με αφορμή την ύπαρξη ενός διακρατικού προγράμματος μεταξύ Ελλάδας και Νορβηγίας, που
χρηματοδοτούσε ακριβώς μελέτες για την αποτροπή της διάβρωσης των ακτών, να επιλεγεί ως φορέας υλοποίησης των
σχετικών μελετών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τελικώς όμως, ούτε αυτή η προσπάθεια προχώρησε σημαντικά και έρχεται
τώρα το ίδιο το Υπουργείο Υποδομών να δημιουργεί νέες προσδοκίες. Λέτε να έχουμε τώρα αποτέλεσμα;

Μ.ΟΡΦ

 

Μαστίγιο και καρότο

Το «δίκτυο» των πέντε νησιωτών δημάρχων, εκτός από την ανάγκη να επικοινωνήσει καλύτερα τα ειδικά προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι δήμοι που σηκώνουν μεταξύ άλλων και την προσφυγική κρίση, έκρυβε και μια άλλη ανάγκη:
εκείνη που ήθελε τους δημάρχους να επικοινωνούν προς τις ανάστατες τελευταία τοπικές κοινωνίες πως το
«προσφυγικό», που στο μεσοδιάστημα εξελίχθηκε σε ένα… αδιέξοδο «μεταναστευτικό», δεν είναι της αρμοδιότητάς τους,
για να βγουν και από το «στόχαστρο» των δημοτών τους, που τους θεωρούν -δικαίως ή αδίκως- εξίσου υπεύθυνους με
την κυβέρνηση για το σημερινό αδιέξοδο του προσφυγικού.

Χαρακτηριστική αυτού ήταν και η τοποθέτηση των δημάρχων στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν την περασμένη
Δευτέρα στα γραφεία της ΚΕΔΕ, όπου είπαν μεταξύ άλλων πως «πρέπει να καταλάβει ο κόσμος πως το προσφυγικό δεν
είναι δουλειά μας. Έχουμε πολλά άλλα να κάνουμε», εννοώντας προφανώς πως πρέπει να αρπάξουν την ευκαιρία του
Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος, το οποίο εξαρχής τον θεωρήσαμε «μαστίγιο και καρότο» της κυβέρνησης στους
νησιώτες δημάρχους.

Μ.ΟΡΦ
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Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …

Τα Δηκτικά - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …

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 …

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 …
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