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Δεύτερη επίσκεψη Τσίπρα στη Μυτιλήνη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή τη φορά ήταν μαζί του και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς. Καλές οι επισκέψεις αλλά το θέμα είναι αν έχουν ουσία. Ας δούμε μερικά σημεία της επίσκεψης που χρήζουν την
προσοχή μας.

Αυτή τη φορά η Μυτιλήνη δεν ήταν πόλη βιτρίνα. Η απεργία των ναυτεργατών, η κατάληψη στο
Παλαιό Δημαρχείο, η διαμαρτυρία στη Μόρια, η άφιξη προσφύγων - ναυαγών μπροστά στα ματιά
των επισήμων «χάλασαν» το σκηνικό της αποστειρωμένης επίσκεψης. Βέβαια μάλλον οι επισκέπτες
αρέσκονται στις αποστειρωμένες εικόνες καθώς οι διαδρομές που επιλέχθηκαν δεν πέρασαν από
την προκυμαία Μυτιλήνης και δεν υπήρχε επίσκεψη στον Καρά Τεπέ. Θέλει λοιπόν ο
Πρωθυπουργός και η Ευρωπαϊκή Ένωση την αληθινή εικόνα; 
Η είδηση της επίσκεψης είναι ότι ο φράχτης στον Έβρο δεν πέφτει. Κατηγορηματική απάντηση του
Αλέξη Τσίπρα που βάζει τέλος σε κάθε σκέψη για είσοδο προσφύγων από τον Έβρο. Αυτή η είδηση
της επίσκεψης θάφτηκε από τα αθηναϊκά ΜΜΕ. Γιατί άραγε; 
Το επιχείρημα του Αλέξη Τσίπρα για το φράχτη είναι τα ναρκοπέδια που υπάρχουν από την πλευρά
της Τουρκίας. Ας δεχθούμε το επιχείρημα του Αλέξη Τσίπρα , ας δεχτούμε τη στροφή 180ο  που έχει
κάνει για το θέμα. Από τη στιγμή όμως που έχουν πνιγμούς στο Αιγαίο ως πρωθυπουργός (και ως
άνθρωπος) πρέπει να κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει την ασφαλή μετακίνηση των προσφύγων.
Προς αυτή την κατεύθυνση ο πρωθυπουργός μετατόπισε τις ευθύνες στην Τουρκία, εξέφρασε την

επιθυμία του να γίνεται εκεί η αρχική καταγραφή και ... τέλος!  Δηλαδή αν η Ε.Ε. και η Τουρκία δεν βρουν λύση στο θέμα διαχείρισης – καταγραφής
των προσφύγων θα συνεχίσει το Αιγαίο να είναι θάλασσα του θανάτου. Δυστυχώς αυτό είναι το συμπέρασμα της χθεσινής επίσκεψης.  (Δεν ελπίζουμε
ότι θα γίνει το «θαύμα» και θα Ε.Ε. – Τουρκία θα καταλήξουν σε συμφωνία για τους πρόσφυγες) 
Το άλλο θέμα που απασχόλησε είναι αν ο Δήμαρχος Λέσβου βούτηξε να σώσει πρόσφυγες ή όχι. Αν και κανένα ΜΜΕ στη Λέσβο δεν έγραψε κάτι
τέτοιο η «είδηση» παρουσιάστηκε με διάφορες εκδοχές από τα αθηναϊκά ΜΜΕ και blogs. Πάντως ο Δήμαρχος Λέσβου είχε την ευαισθησία να
εγκαταλείψει την αυτοκινητοπομπή των επισήμων , να παραμείνει στην ακτή και να είναι σε ετοιμότητα αν χρειαστεί να βουτήξει.  Τσίπρας και Σουλτς
δεν είχαν την ίδια ευαισθησία ....  Διαβάσαμε και ειρωνικά σχόλια για την ενέργεια του Δημάρχου και ότι ήταν στημένη ενέργεια για τη δημιουργία
εντυπώσεων! Ναι ζουν ανάμεσά μας τόσο μίζερα ανθρωπάκια! 
Μπορεί ο φράχτης να μην απασχόλησε τα social media αλλά απασχόλησε το θέμα "Λέσβος & Μυτιλήνη διαφορετικά νησιά"  Αφορμή στάθηκε η φράση
του Αλέξη Τσίπρα : «Τη σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν η Μυτιλήνη, η  Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας» . Ασφαλώς και ο
πρωθυπουργός δεν μπέρδεψε τη Μυτιλήνη και τη Λέσβο , απλά ήταν μια λεκτική υπερβολή θέλοντας να δώσει να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα
αφορά όλο το νησί και όχι μόνο την πόλη. Βέβαια στα social media πέρασε η άποψη ότι Λέσβος και Μυτιλήνη είναι το ίδιο πράγμα κατι που δεν ήξερε
ο πρωθυπουργός (προφανώς οι φωστήρες των social media αγνοούν ότι η Μυτιλήνη είναι η πρωτεύουσα του νησιού και όχι το δεύτερο όνομα για τη
Λέσβο). Το θέμα θα ήταν ανάξιο σχολιασμού αν αυτή η ανοησία δεν είχε περάσει και σε μερίδα των τοπικών ΜΜΕ. Είπαμε η ανοησία είναι ανίκητη....

Μέχρι τον επόμενο πνιγμό ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να νοιώθει σιγουριά για την απόφαση του να μην ανοίξει ο Έβρος.... 
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Το χθεσινό μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο στη Λέσβο , μετά από καιρό, μάλλον φόβισε τα στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ στη Λέσβο.

 
Ακολουθώντας τη γραμμή που χάραξε ο...
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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...
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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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