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Απαιτείται προσοχή

Αρκετά ακροδεξιά στοιχεία έως και διάφορα φασιστοειδή, προσπαθούν εδώ και μήνες να ξεμυτίσουν, εκμεταλλευόμενοι
την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη Λέσβο για το προσφυγικό. Και η αλήθεια είναι ότι με τόσο κόσμο που πέρασε,
και αν εξαιρέσεις την αισχροκέρδεια που παρατηρήθηκε, τα κρούσματα ρατσισμού ήταν ελάχιστα έως μηδαμινά στο νησί
μας.

Κάτι το οποίο δεν πέρασε απαρατήρητο διεθνώς.

Εξελίσσεται όμως μια κατάσταση που παγιοποιείται, με ανθρώπους εγκλωβισμένους στο νησί, να περιμένουν τέσσερις
μήνες τα χαρτιά τους και μια απάντηση για την αίτησή τους για άσυλο.

Την ίδια ώρα αρχίζουν να γίνονται εκατοντάδες πλέον οι ανήλικοι πρόσφυγες, και οι δομές που έχουν εξαγγελθεί από το
Δήμο και την Περιφέρεια για τη λειτουργία ξενώνων, αργούν.

Παράλληλα, όπως έχει γράψει ρεπορτάζ του «Ε», ούτε μία θέση κενή δεν υπάρχει γι’ αυτά τα παιδιά στους εξειδικευμένους
ξενώνες για την Ελλάδα. Αντίθετα οι αιτήσεις για μια θέση σε αυτούς, ξεπερνούν τις 200.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κενός χώρος που δημιουργείται από την έλλειψη σοβαρού σχεδίου της Πολιτείας, διεκδικείται
συστηματικά και όπου μπορεί από μέλη της Χρυσής Αυγής, που επιδιώκουν, αν μη τι άλλο να «κερδίσουν κάτι» από αυτή
την έλλειψη.

Και απαιτείται προσοχή. Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, το ότι όψιμοι υπερασπιστές του νεοναζιστικού μορφώματος κάνουν
λόγο για πακτωλούς χρημάτων που δίνονται σε οργανώσεις.

Όσο η Πολιτεία δεν λύνει προβλήματα και δεν καλύπτει τα υπάρχοντα κενά στη διαχείριση του δύσκολου προβλήματος
που βιώνει το νησί και η χώρα μας με το προσφυγικό, τα ξενοφοβικά φαινόμενα θα ενισχύονται, ανοίγοντας δρόμο σε
ρατσιστικές απόψεις και ακροδεξιές εκμεταλλεύσεις, που είναι επικίνδυνες όσο αφήνονται αναπάντητες να μονοπωλούν
και να εκφράζουν μέρος της κοινωνίας. Θα επανέλθουμε.

Αν.Παζ.

 

Σε Λήμνο και Άη Στράτη

 

Το θερινό κλείσιμο της Βουλής αξιοποιεί ο βουλευτής Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Πάλλης, για να επισκεφτεί αυτές τις
μέρες τη Λήμνο και τον Άη Στράτη. Ο κ. Πάλλης θα έχει συναντήσεις με φορείς της αυτοδιοίκησης και στα δύο νησιά,
ακούγοντας τους εκπροσώπους τους.

Αν.Παζ.
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Των φυσικοθεραπευτών τα πάθη! 

 

«Τι να πούμε στον κόσμο, και τι να πρωτοκαταλάβει. Αυτά που ζούμε δεν τα χωράει ο ανθρώπινος νους!» μας έλεγε
χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του τοπικού Παραρτήματος Π.Ε.Ε.Φ Λέσβου (Πανελλήνιας Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών
Φυσικοθεραπευτών), Ιωσήφ Γαληνός. 

«Τι να εξηγήσουμε;» έλεγε μπαϊλντισμένος και ξεκίνησε να απαριθμεί:

«Ότι επιστρέφουμε το 70% της δουλειάς μας;

Ότι και αυτό το υπόλοιπο 30% μάς το πληρώνουν αφού ήδη έχουν πεθάνει οι ασθενείς μας;

Ότι μας κόβουν δεδουλευμένα επειδή το παραπεμπτικό αντί για συνδετήρα είχε συρραπτικό;

Ότι μας κόβουν χρήματα επειδή ο ελεγκτής δεν είχε βάλει ημερομηνία;

Ότι αν τα παραπεμπτικά δεν είναι στο φάκελο ανά αλφαβητική σειρά, στα κόβουν;

Ότι για ένα κομμένο παραπεμπτικό, σου κάνουν περικοπή όχι μόνο αυτό το χαρτί, αλλά το 10% της συνολικής
δαπάνης;;;

Ότι αν ο φάκελος υποβολής δεν έχει διαστάσεις σωστές ή έχει άλλο χρώμα, μας κόβουν;

Ότι μια συνεδρία φυσικοθεραπείας πληρώνεται 3 ευρώ αντί για 15 που γράφει το χαρτί;

Ότι οι ασθενείς που πήγαν σε κέντρα αποκατάστασης βγαίνουν σε χειρότερη κατάσταση και μετά δεν δικαιούνται να
συνεχίσουν σε εμάς;

Ότι σε σοβαρές παθήσεις δε δικαιολογεί το ταμείο την κατάλληλη θεραπεία;

Τι να πρωτοεξηγήσουμε αγαπητή μου;; Τι να εξηγήσουμε και ποιος να μας πιστέψει;»

Καλό κουράγιο!

Αν.Παζ.

 

Μαζέψτε τους τα πληκτρολόγια (1)

 

Από τις αναρτήσεις στα social media και τα σχόλια που δίνουν και παίρνουν τελευταία κυρίως με αφορμή την
εγκατάσταση των «No Border» στο «Καλαμάρη», διαμορφώνεται ένα κλίμα που θυμίζει λίγο από το περσινό καλοκαίρι.

Περίοδο κατά την οποία, ειδικά στο διαδίκτυο και με τη βοήθεια των γνωστών-αγνώστων απίθανων «μπλογκς» που
αυτοπροσδιορίζονται ως «ΜΜΕ», γράφονταν εμετικά σχόλια ρατσιστικού μίσους που δεν τιμούσαν κανέναν, ειδικά εκ
της Λέσβου, η οποία ευτυχώς επικράτησε στη συνέχεια ως το νησί της «αλληλεγγύης».

Αυτό που ενοχλεί όμως περισσότερο σήμερα, δεν είναι το ρατσιστικό μίσος (που ενισχύεται σήμερα που βιώνει η
κοινωνία και τις επιπτώσεις του προσφυγικού) και η απέχθεια έτσι όπως εν πάση περιπτώσει εκφράζεται (με
επιλεκτική… ευαισθησία) προς μεγάλη μερίδα εθελοντών και οργανώσεων.

Αλλά το ότι εμφανίζονται ως πρώτοι «θιγμένοι» από την «κατάληψη» των «No Border» σε έναν σκουπιδότοπο μέχρι
πρότινος, και από τις πορείες διαμαρτυρίες των προσφύγων και των μεταναστών, άνθρωποι εκλεγμένοι στην
αυτοδιοίκηση, οι οποίοι μάλιστα είτε εργάστηκαν, είτε εργάζονται ακόμα και μάλιστα… οικογενειακώς σε ΜΚΟ για το
προσφυγικό! 
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Μαζέψτε τους τα πληκτρολόγια (2)

 

Το φοβερό είναι μάλιστα πως είναι ακριβώς οι ίδιοι που εισήγαγαν με θέρμη (μαζί με τους γνωστούς άλλους), τους
όρους «λάθρο» πέρυσι το καλοκαίρι μέχρι να έρθουν βέβαια οι… καλές ΜΚΟ και να μοιράσουν μεροκάματο και να
αντικατασταθούν οι «φωνές» τους στο διαδίκτυο με δακρύβεχτες αναρτήσεις συμπαράστασης «στο δράμα των
προσφύγων».

Επειδή κάποιοι εξ αυτών όμως, είναι και μέλη της δημοτικής αρχής και κατέχουν και θέσεις στο Δήμο, καλό θα είναι ο
δήμαρχος που έχει μία αξιοπρεπή στάση στο όλο ζήτημα, να επαναφέρει τα στελέχη του τουλάχιστον σε… μία
ευπρέπεια ας πούμε, στη διατύπωση των απόψεών τους.

Γιατί αν δεν το έχουν καταλάβει, τα… διαδικτυακά γραπτά μένουν και η μνήμη μας δεν είναι... χρυσόψαρου. Και επειδή
τα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν σχολιάσει το… πώς πολλά συγγενικά πρόσωπα τόσο της δημοτικής αρχής, όσο και της
αντιπολίτευσης επιλέχτηκαν να εργαστούν σε ΜΚΟ, δε σημαίνει πως δεν έχει (μαζί με την κοινωνία) και αντίληψη της
«μετάλλαξης» των απόψεών τους από μήνα σε μήνα.

Τέλος, εκείνοι που εξακολουθούν να μοιράζουν «ασπιρίνες» στην κοινωνική αναταραχή που επικρατεί, βασισμένοι στο
δόγμα «ο ρατσισμός γιατρεύεται με τα λεφτά και ο εθνικισμός με τις καρέκλες», ας συνειδητοποιήσουν τον
«Φρανκενστάιν» που δημιούργησαν στη Λέσβο και το αδιέξοδο στο οποίο θα μας φέρουν… Ένα σερφάρισμα στο
facebook θα τους κάνει να καταλάβουν.

Μ.ΟΡΦ

 

Μόνιμη σύνδεση με Θεσσαλονίκη

 

Σταθερή σύνδεση των νησιών του βορείου Αιγαίου με τη Θεσσαλονίκη καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ζητάει η Ένωση
Ξενοδόχων Λέσβου με έγγραφο που απέστειλε στα συναρμόδια υπουργεία και το γραφείο του πρωθυπουργού Αλέξη
Τσίπρα.

«Η προ διετίας αναίτια διακοπή της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Μυτιλήνης - Θεσσαλονίκης, απέκοψε το νησί μας, μεσούσης
της ύφεσης, απ’ το ζωτικό του χώρο της Βόρειας Ελλάδας, μ’ εμφανείς τις επιπτώσεις στην τουριστική μας κίνηση κι όχι
μόνο.

Η επανασύνδεσή μας σ’ ετήσια βάση, είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία, ίσως κι εθνικά σκόπιμη, για σύνδεση του
βαλκανικού κι ευρωπαϊκού χώρου με την Τουρκία, Ανατολική Μεσόγειο κι ακόμα πιο πέρα…», σημειώνει χαρακτηριστικά
η Ένωση Ξενοδόχων.

Για όσους παρακολουθούν τις εξελίξεις στην πολιτική σκηνή της Λέσβου, η συγκεκριμένα αναφορά της Ένωσης
Ξενοδόχων Λέσβου είναι μια ξεκάθαρη μπηχτή προς τους βουλευτές της Ν.Δ. μεταξύ αυτών και του Χαράλαμπου
Αθανασίου, οι οποίοι πριν από λίγες μέρες έθεσαν θέμα ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Αλεξανδρούπολης με τα νησιά του
βορείου Αιγαίου.

Παρότι μόλις πριν δύο χρόνια ο υπουργός Ναυτιλίας του κόμματος είχε καταργήσει την σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη.

Ν.Μ.

 

Γιαννάκης και… τυπικά

 

Και τυπικά… πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ αναμενόταν να γίνει χθες το βράδυ ο Αντώνης Γιαννάκης, στη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου. Η δημοτική αρχή επρόκειτο να ζητήσει την έγκριση της παραίτησης και αντικατάστασης του
δημάρχου Σπύρου Γαληνού από μέλος και φυσικά από πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ, για να
δρομολογηθεί η ανάδειξη στη συνέχεια του κ. Γιαννάκη σε νέο πρόεδρο της επιχείρησης.

Ωστόσο οι πληροφορίες, παραμονές της συνεδρίασης, συνέκλιναν στο ότι ο δήμαρχος θα παρέμενε μέλος της ΔΕΥΑΛ.
Κάτι που θα σήμαινε πως δεν θα χρειαζόταν να βρεθεί και ένα ακόμη μέλος για να ολοκληρώσει τις αλλαγές στο Δ.Σ. της
εταιρίας, όπως αυτές προέκυψαν μετά την παραίτηση του Δημήτρη Ακριώτη.

Μ.ΟΡΦ
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Αναβολή μέχρι νεοτέρας - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …

Περιμένουν... σεισμό από τις 2.30 μέχρι τις 5! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

V. — Κανας εισαγγελέας ακούει;

Άμμος από μέσα προς τα έξω για την παραλία της Ερεσού -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Η διάβρωση οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση και το βιασμό της
φύσης από τον άνθρωπο.

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. …
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