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Πέμπτη, 15/10/2015 | Editorial

Την ώρα που έφθανε στα ΜΜΕ η ανακοίνωση  της Συντονιστικής Επιτροπής φορέων και κατοίκων του Μολύβου  η θάλασσα κοντά στο Μόλυβο
αφαιρούσε ζωές προσφύγων: 1 βρέφος, 1 κοριτσάκι και μια γυναίκα είναι ο χθεσινός απολογισμός. 
Θα είχε ενδιαφέρον αν οι σοροί των πνιγμένων μπορούσαν να μεταφερθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής μήπως και
κάτι αλλάξει στη λόγική τους....Να ζητούμε από την Συντονιστική Επιτροπή να αξιολογήσει.....

Χθες η Συντονιστική Επιτροπή με την ανακοίνωσή της έφθασε στο σημείο να ζητάει από το Δήμαρχο να αξιολογήσει τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται
στην περιοχή. Αλήθεια με ποια κριτήρια ο Δήμαρχος Λέσβου θα αξιολογήσει και θα δώσει διαπιστεύσεις στις «καλές»  ΜΚΟ; Υπάρχει διαδικασία
αξιολόγησης ΜΚΟ από τη Δημοτική Αρχή της περιοχής που δραστηριοποιούνται;
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Αντί να λέμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στις ΜΚΟ που είναι στο νησί μας και προσφέρουν τεράστιο
έργο τώρα αλλάξαμε το τροπάριο και μας ενοχλούν  οι ΜΚΟ.  Τώρα θα ξεσπάσουμε στις ΜΚΟ αφού
το «ξέσπασμα» στους πρόσφυγες δεν μας βγήκε. Αν στη Λέσβο υπάρχουν 2-3 ΜΚΟ που
δημιουργούν θέμα αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγάζουμε ανακοινώσεις και να κατακρίνουμε
όλες τις ΜΚΟ εκτός από αυτές που ξέρει η Συντονιστική Επιτροπή του Μολύβου.  Υπάρχουν ΜΚΟ
που έχουν τεράστια προσφορά. Για παράδειγμα ξέρουν εκεί στο Μόλυβο ότι υπάρχει ομάδα από
Ισπανούς ναυαγοσώστες και μέχρι σήμερα έχουν διασώσει εκατοντάδες πρόσφυγες; Σε εμάς είναι
μια άγνωστη ΜΚΟ άλλα την ξέρουν καλά οι πρόσφυγες που σώθηκαν απ’ αυτούς.

Ας σταματήσουμε λοιπόν αυτή την επίθεση στις ΜΚΟ που το τελευταίο διάστημα είναι σε εξέλιξη.

Και κάτι ακόμη:  καλό θα είναι εκεί στο Μόλυβο να κατέβουν από το καλάμι για να το πούμε λαϊκά και
ωμά.  Η Λέσβος δεν είναι μόνο ο Μόλυβος. Και το επιχείρημά  τους ότι είναι ο νούμερο ένα

τουριστικός προορισμός του νησιού μας μάλλον θα τους γυρίσει μπούμερανγκ. Έχουν αρχίσει οι πρώτες αναρτήσεις στα social media για τουριστικό
μποϊκοτάζ στο Μόλυβο εξαιτίας των ανακοινώσεων της Συντονιστικής Επιτροπής.

Είναι τραγικό όταν υπάρχουν δίπλα μας πτώματα εμείς να μιλάμε για αξιολόγηση ΜΚΟ... 
Κρίμα για την ομορφιά του Μολύβου .... 
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Martha Molyvos · Servise at Theofilos Superior Hotel
(PROSFIGES).......POIOI EINAI OI PROSFIGES?APO POU KAI WS POU TOUS LEME PROSFIGES ....MIPWS EINAI
LATHROMETANASTES...EEEE?ANTE GIA TOUS SIRIOUS POU EXOUN POLEMO NA TO POUME AFTO . TOU AVGANOUS
...PAKISTANOUS...IRAKINOUS APO POU KAI WS POU LEME PROSFIGES ....MALLON DEN EXETE PAREI XAMPAREI TI LETE KAI
TI GINETAI ENA MEGALO KRIMA GIA TO MOLYVO TO XALI ...TO SKOUPIDARIO.... KRIMA . NAI MARIA AFTO EINAI POU LES ....TA
TSEPWNOUNE KAPOIOI GIAFTO KAI TA LEN.
Like · Reply · Oct 15, 2015 10:21pm

Νίκος Μόλβαλης · Πρόεδρος at Φορέας Τουρισμού Μολύβου Molyvos Tourism Association
Συντονιστική Επιτροπή Φορέων Δημοτών Μολύβου - Πέτρας 
Απάντηση στο δημοσίευμα του «lesvosnews net» 
Μόλυβος: να τους πάμε ένα νεκρό παιδάκι να το αξιολογήσουν ! 
1. Το να χρησιμοποιείς ως μέσο συκοφαντίας και λάσπης προς τις κοινωνίες του Μολύβου - Πέτρας τα νεκρά σώματα ανθρώπων, που
πνίγηκαν στον δρόμο φυγής προς την Ευρώπη, μόνο την κατάντια των επιχειρημάτων σου δηλώνει. Γιατί ως γνωστόν η λάσπη είναι η
γλώσσα όσων δεν έχουν επιχειρήματα. 
2. Το «lesvosnews net» εδώ και μέρες, με ανυπόγραφα!!!! δημοσιεύματα, έχει γίνει, εργολαβικά, η ντουντούκα των νεοφανών «Γκαίμπελς»,
στο βορινό κομμάτι του... See More

Like · Reply · 4 · Oct 15, 2015 7:21pm

Mike Konstantellis · Works at Αυτοαπασχολούμενος
Εδώ στα βορινά, όπου βρεθήκαμε να διαχειριζόμαστε με ορθολογισμό το πρόβλημα, να κανουμε προτάσεις λειτουργικές, πρωτίστως για
τους πρόσφυγες και μετανάστες και να αγωνιζόμαστε για τις τσέπες ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΕΣΒΙΩΝ που τα εισοδήματά τους συνδέονται με την
τουριστική οικονομία η κατάσταση, που ξεφεύγει έχει ονόματα. 
Στις κλειστές συνεδριάσεις των τοπικών αρχών, απουσία του εκλεγμένου Προέδρου του τοπικού συμβουλίου, όπου οι επίλεκτοι
συνομιλητές είναι ΜΟΝΟ οι ΜΚΟ στέλεχος των οποίων είναι ΚΑΙ τοπική σύμβουλος ( εθελοντικά και ανιδιοτελώς ναι....) ΔΕΝ σχεδιάζεται
καμιά λύση. Εάν την είχαν θα την ανακο... See More

Like · Reply · 4 · Oct 15, 2015 1:35pm

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ · Γενικό Λύκειο Πέτρας Λέσβου
Γιατί δείχνει τόση εμπάθεια με τον Μόλυβο ο συγγραφέας του άρθρου, που παρεμπιπτόντως, κρατά και την ανωνυμία του. 
Μήπως , εξυπηρετεί καταστάσεις ή κερδίζει από κάπου, .

Like · Reply · 5 · Oct 15, 2015 1:17pm

Mike Konstantellis · Works at Αυτοαπασχολούμενος
ρε χέστες που ουτε καν τοιλμάτε να υπογράψτε τα κείμενά σας. χρησιμοποιείτε ως μέσο συκοφαντίας νεκρούς ανθρώπους γιατί δεν έχετε
επιχειρήματα. αλλά καταλαβαίνω. τσάμπα σας πληρώνουν...

Like · Reply · 5 · Oct 15, 2015 12:45pm

Μπαμπης Κουτσαμπασης · Unit Manager at ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τελικά ειναι γεγονος. Σαυτους τους ανθρώπους τιποτα αλλο εκτος απο το λεφτα τους και την περιουσία τους δε τους ενδιαφερει. Βλέπουν
ανθρωπο και προσπαθουν να εκτιμησουν αν ειναι πενταευρω η πενηνταευρω. Οπότε οι κατατρεγμένοι πρόσφυγες........

Like · Reply · 1 · Oct 15, 2015 8:34am
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30/01/16 - 08:06
«Ακροδεξιοί» αγρότες στη Λέσβο ή πολιτική αλητεία ΣΥΡΙΖΑ ; (/articles/news-categories/editorial/akrodexioi-

agrotes-sti-lesvo-i-politiki-aliteia-syriza)

Το χθεσινό μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο στη Λέσβο , μετά από καιρό, μάλλον φόβισε τα στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ στη Λέσβο.

 
Ακολουθώντας τη γραμμή που χάραξε ο...

(/articles/news-categories/editorial/me-athlia-

propaganda-o-syriza-lesvoy-prospathei-na-peisei-

toys)

23/01/16 - 10:37
Με άθλια προπαγάνδα ο ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου προσπαθεί να πείσει τους αγρότες (/articles/news-

categories/editorial/me-athlia-propaganda-o-syriza-lesvoy-prospathei-na-peisei-toys)

Εδώ και μερικές ημέρες είναι σε εξέλιξη μια άθλια προσπάθεια προπαγάνδας από τοπικά στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ στη Λέσβο. Προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τα μέτρα φορολογικής εξόντωσης των αγροτών
έχουν επιστρατεύσει καταστάσεις με 50-100 αγρότες του νησιού που λαμβάνουν υψηλές επιδοτήσεις.
Μάλιστά σ...

(/articles/news-categories/editorial/fysiologiko-i-

prosfyges-pnigontai)

17/12/15 - 07:38
Φυσιολογικό.... οι πρόσφυγες πνίγονται (/articles/news-categories/editorial/fysiologiko-i-prosfyges-pnigontai)

 

Πριν από μήνες η άφιξη 50-100 προσφύγων στη Λέσβο ήταν είδηση. Μετά έγιναν χιλιάδες και καθημερινό
φαινόμενο. Έπαψε να είναι είδηση. Μετά ήρθαν τα ναυάγια. Το πρώτο ναυάγιο με νεκρούς ήταν είδηση.
Να θυμηθώ το χαμό που έγινε με το θάνατο του μικρού Αϊλάντ. Τώρα πια όμως έχουμε συνηθίσει...
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