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ΜΚΟ ή χωρίς;

«Μας κατηγορούν βλακωδώς γιατί αφήσαμε να δοθούν χρήματα στις οργανώσεις. Μα εμείς δεν θέλαμε να δοθούν,
αντισταθήκαμε, δοθήκανε όμως, ήταν ένας τρόπος να χρηματοδοτήσει η Ευρώπη το προσφυγικό - μεταναστευτικό. Δεν
ήταν δική μας επιλογή αλλά δεν κρίναμε ότι ήταν φάση που έπρεπε να κηρύξουμε πόλεμο και να πάμε με το στρατό μας να
καταλάβουμε το Βέλγιο και την Ευρώπη», είπε σε συνέντευξή του, ο κ. Μουζάλας.

Πάντως θυμόμαστε χαρακτηριστικά την περασμένη εβδομάδα τον Ευρωπαίο επίτροπο αρμόδιο για θέματα
μετανάστευσης, Δημήτρη Αβραμόπουλο, να απαντά σε ερώτηση για τις ΜΚΟ από τον Καρά Τεπέ: «Μα κοιτάξτε γύρω σας,
όλα αυτά, τα έχουν φτιάξει ΜΚΟ»!

Φυσικά και το κράτος θα επωφελούνταν αν αναλάμβανε εξ ολοκλήρου τα κονδύλια, αλλά εδώ οι αρμόδιοι δεν τα έχουν
βγάλει πέρα με τη Μόρια, μπορούν να τα βγάλουν πέρα με όλο το προσφυγικό; Θα ήταν δηλαδή πιο αποτελεσματικοί για
να αντιμετωπίσουν καταστάσεις αν είχαν την αποκλειστική διαχείριση των κονδυλίων του προσφυγικού; Μακάρι, αλλά η
μέχρι τώρα εικόνα δείχνει ότι τα πράγματα μπορεί να ήταν και χειρότερα και εδώ είναι το πρόβλημα. Εκτός κι αν η
εμπλοκή των ΜΚΟ, αποτελεί μια εύκολη δικαιολογία για την κυβέρνηση, η οποία όμως δεν είναι καθόλου πειστική.

Αν.Παζ.

 

Το περίφημο push factor 

Το περίφημο push factor, η συζήτηση δηλαδή για το ότι οι κακές συνθήκες στα νησιά, αποτρέπουν άλλους πρόσφυγες
από το να προσπαθήσουν να εισέλθουν στην Ελλάδα, για τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα,
«είναι ανόητο».

«Εμείς αυτό που θεωρούμε ότι μπορεί να επιδράσει ως push factor, είναι να λειτουργήσουν γρήγορα οι επιστροφές και
να αρχίσουν να φεύγουν από την Ελλάδα προς την Τουρκία, αυτό μπορεί να τους αποτρέψει. Επίσης, push factor μπορεί
να είναι το ότι από τα δικά μας σύνορα δε περνάνε στην Ευρώπη και δεν είναι τυχαίο ότι ζητήσαμε από τη “Frontex” να
βοηθήσει σε αυτό».

Κρίση ταυτότητας για τον κ. Μουζάλα. Είναι υπέρ των προσφύγων ή υπέρ της συμφωνίας; Πάντως και αυτό που
υπερασπίζεται περί επαναπροωθήσεων, γίνεται με ρυθμούς χελώνας! Και δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο σχέδιο που να
ενισχύει αυτές τις επαναπροωθήσεις.

Αν.Παζ.
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Σε αδιέξοδο

Πετυχημένη η εκδήλωση για την κοπή της πίτας του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Μυτιλήνης στον
«Οινοφόρο», το περασμένο Σάββατο με τη συμμετοχή 250 εργαζομένων!

Θολό, ωστόσο, παραμένει το τοπίο αναφορικά με το τι μέλλει γενέσθαι με τις εκλογές του Συλλόγου, για τις λεγόμενες
«συμπληρωματικές» έδρες στο συμβούλιο, όπου θα εκλεγούν τρία μέλη με τους αναπληρωματικούς τους, στη θέση της
«παράταξης Κλεάνθη», που αποχώρησε. Την περασμένη Πέμπτη για τρίτη φορά, πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση,
για τον ορισμό Εφορευτικής Επιτροπής, όπου όμως παρευρέθησαν 68 εργαζόμενοι, και όχι 90, που αποτελεί τον
ελάχιστο αριθμό που προβλέπεται. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να παρέμβει ο Στρατής Κλεάνθης και να ζητήσει να μην
εκλεγεί Εφορευτική, εφόσον δεν υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία που προβλέπει το καταστατικό.

Έτσι μάλλον θα ξαναγίνει… συνέλευση!

Αν.Παζ. 

 

Οδός Π. Κουρτζή η βόρεια παράκαμψη!

Ύστερα από πρόταση του γνωστού φιλολόγου-ιστορικού Στρατή Αναγνώστου, το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου
«βάφτισε» τη βόρεια παράκαμψη, οδό Πάνου Κουρτζή! Όπως επισημαίνει ο ίδιος ο Στρατής Αναγνώστου, «όλη η γύρω
περιοχή είναι συνδεδεμένη άρρηκτα με το όνομά του, αφού οι οικοπεδικές εκτάσεις, στις οποίες είναι σήμερα χτισμένες
το εργοστάσιο της Ε.ΠΟ.Μ., το εργοστάσιο της Δ.Ε.Η. και το πρώην Στρατιωτικό Πρατήριο, ανήκαν ιδιοκτησιακά σ’
αυτόν. Απομεινάρια της παλιάς δόξας της οικογένειας απομένουν σήμερα τα ερείπια του ελαιοτριβείου και του
εργοστασίου υδραυλικής ασβέστου, που χάσκουν βόρεια του εργοστασίου της Δ.Ε.Η., καθώς και τα ερείπια των
παραθαλασσίων θερμών λουτρών “Courtdjibad”, αφού ο Πάνος Κουρτζής οραματιζόταν να μετατρέψει όλη την περιοχή
σε λουτρόπολη ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Και βέβαια ανάμεσα σε όλα αυτά τα απομεινάρια, προβάλλει επιβλητικός ο ανακαινισμένος από τον αείμνηστο Μίτσα
Κουρτζή, Ιερός Ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος με το κοιμητήριο της οικογένειας Κουρτζή και μια βρύση, χωρίς
νερό πια, αφιερωμένη στη μνήμη του πατέρα του Πάνου Μιχαήλ (Μχαγήλου) Κουρτζή και εντοιχισμένη σε μια
παραλιακή αποθήκη».  
Σωστή, λοιπόν, η απόφαση, ελπίζουμε μόνο η νέα ονομασία να αφομοιωθεί από τους πολίτες της Λέσβου και να
φύγουμε από την ψυχρή ορολογία της βόρειας παράκαμψης, αν και αυτό είναι λίγο δύσκολο…

Σ.Σ.

 

Περί ανάπτυξης και ανασυγκρότησης

Αυτές τις μέρες ο ΣΥΡΙΖΑ συμπληρώνει δύο χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας. Σε τοπικό επίπεδο, με βάση τα
καταγεγραμμένα στοιχεία, έχουμε αύξηση της δηλωμένης ανεργίας, όπως την υπολογίζει ο ΟΑΕΔ. Επίσης καταγράφεται
αύξηση του ποσοστού της ανεργίας στα νησιά της Περιφέρειας, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Οι αγρότες
της Λέσβου είδαν αυτή τη διετία να πέφτουν οι τιμές παραγωγού του αρνίσιου κρέατος και του γάλακτος. Οι τιμές
παραγωγού του ελαιολάδου είναι οι χειρότερες της χώρας. Η εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική, τουλάχιστον για τα
δύο επόμενα χρόνια, δεν πρόκειται να βελτιωθεί για τη μεγάλη πλειοψηφία των λαϊκών στρωμάτων, καθώς έχουν
επιβληθεί νέοι έμμεσοι φόροι και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να γίνουν νέες περικοπές στις συντάξεις.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, αναρωτιόμαστε πού στηρίζει την εκτίμηση ο ΣΥΡΙΖΑ της Λέσβου, πως η οικονομία του
νησιού μπορεί να μπει σε φάση ανασυγκρότησης και ανάπτυξης. Έχουμε την εκτίμηση πως όλα αυτά δεν είναι τίποτα
περισσότερο από ευσεβείς πόθοι.

Ν.Μ.

 

Εισιτήρια με κάρτες!

Σημαντικό μέτρο ενίσχυσης των νησιωτών εμπεριέχεται στην εγκύκλιο που υπεγράφη από την υφυπουργό Οικονομικών
Κατερίνα Παπανάτσιου. Συγκεκριμένα, εντάχθηκαν για πρώτη φορά οι μεταφορικές δαπάνες στο «χτίσιμο» του
αφορολόγητου. Έτσι για πρώτη φορά οι κάτοικοι των νησιών, που εδώ και πολλά χρόνια αναγκάζονται να μετακινηθούν
αρκετές φορές μέσα σε ένα έτος για ιατρικές εξετάσεις, λόγους εκπαίδευσης, ακόμη και για να εξυπηρετηθούν από
δημόσιες υπηρεσίες, θα δουν την έμπρακτη αναγνώριση του κράτους μέσω της σχετικής φοροελάφρυνσης που
συνεπάγεται το συγκεκριμένο μέτρο. Δηλαδή τα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια που γίνονται μέσω καρτών θα
υπολογίζονται στο ελάχιστο ποσό που πρέπει να πραγματοποιήσουν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής οι πολίτες για το
φορολογικό έτος 2017.

Σ.Σ. 
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1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — κουραγιο στην οικογενεια

Η… «οδομαχία» για τον δρόμο του αεροδρομίου - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Αντωνης Πορφυριου — Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ δεν ειναι η παραταξη του
συριζα στην αυτοδιοικηση ???Γιατι δεν ρωτα τους …

Hot...Spot Μόριας [PICS-VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Vagelis Kats — Γράψτε τα καλύτερα τα θέματα... οι ίδιοι έβαλαν τη φωτιά και
δεν άφηναν την πυροσβεστική να μπει...και …

«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 …

ALSO ON EMPROSNET.GR | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΝΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

0 Comments EmprosNet.gr | Ειδήσεις απο τη Λέσβο - Νέα Μυτιλήνης Login1

 Share⤤ Ταξινόμηση με βάση τα καλύτερα

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS 

Name

Start the discussion…

?

Be the first to comment.

Subscribe✉ Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σαςAdd DisqusAddd Ιδιωτικότητα🔒

 Recommend

Ήπια κριτική στο Γαληνό από ΣΥΡΙΖΑ

Κριτική στο κατά πόσο η δημοτική αρχή της Λέσβου είναι ικανή να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που της δίνει η κυβέρνηση,
ασκεί ο ιστοχώρος mplokia.gr, που εκφράζει τις απόψεις της Ν.Ε. Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ. Σε χθεσινό σχόλιο, που φέρει την
υπογραφή «Γραφέας Υπηρεσίας», τονίζει: «Γενικά μιλώντας και ως πρώτο σχόλιο, η “αποτελεσματικότητα της δημοτικής
αρχής” μιας από τις πλέον φτωχές περιοχές της χώρας, δεν φαίνεται από την “εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων” από μια
κυβέρνηση που πρώτος της στόχος είναι ακριβώς η στήριξη αυτών των πλέον φτωχών περιοχών (σε αντίθεση μάλιστα
με όλες τις προηγούμενες που απλά δεν το έκαναν και καλό είναι να το λέμε καμιά φορά… δεν θα μας πέσει η …μύτη).

Αντίθετα, η “αποτελεσματικότητα της δημοτικής αρχής” φαίνεται από την ικανότητά της να αξιοποιεί αυτές τις
“χρηματοδοτήσεις” κάτι που βεβαίως είναι προς απόδειξη…».

Ν.Μ.

 

Ποιόν πλήττει η κριτική;

Από μια πρώτη ανάγνωση, η κριτική αυτή πλήττει τη δημοτική αρχή του κ. Γαληνού. Κι είναι αλήθεια ότι στις κατ’ ιδίαν
συζητήσεις, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ χρεώνουν πολλά στην παρούσα δημοτική αρχή. Όπως για παράδειγμα ότι στελέχη
της δημοτικής αρχής, όταν επισκέπτονται υπουργούς της κυβέρνησης για να συζητήσουν ένα θέμα που απασχολεί το
Δήμο, πολλές φορές, δεν έχουν μαζί τους ούτε ένα φάκελο με τα στοιχεία του θέματος.

Η κριτική αυτή εμμέσως αφορά και τις υπηρεσίες του Δήμου, στο βαθμό που αυτές οφείλουν να κάνουν την προεργασία
ώστε οι δημοτικοί άρχοντες να επισκέπτονται τα κυβερνητικά στελέχη επαρκώς προετοιμασμένοι. Κι εδώ προκύπτει,
έστω και έμμεσα, μια αιχμή και για τις υπηρεσίες του Δήμου, όπου υπηρετούν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Κι ας μην
διατυπώνεται ρητά αυτή η αιχμή. Πρωτίστως όμως, την ευθύνη της καλής προετοιμασίας την έχουν τα στελέχη της
δημοτικής αρχής, ως πολιτικά στελέχη, και πολύ λιγότερο τα υπηρεσιακά, που σε τελική ανάλυση εκτελούν εντολές.

Ν.Μ.
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