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Στην Καλλονή θα ψηφίσουν για νέες δομές

Στην Καλλονή πρόκειται να συνεδριάσει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο, σε μία κίνηση της δημοτικής αρχής, που έτυχε
θετικών σχολίων ήδη, καθώς έχει σαφώς και συμβολικό χαρακτήρα, ενάντια στη «μυτιληνοκεντρική» αντίληψη της
διοίκησης του Δήμου Λέσβου. Συγκυριακά πάντως, η σημερινή συνεδρίαση του σώματος στην «συμπρωτεύουσα» του
νησιού, με οικοδεσπότη τον Ταξιάρχη Βέρρο, αντιδήμαρχο Καλλονής, θα έχει και ιδιαίτερη βαρύτητα.

Καθώς το σώμα θα κληθεί κατόπιν εισήγησης του δημάρχου Λέσβου, Σπύρου Γαληνού, να αποφασίσει για το ενδεχόμενο
δημιουργίας νέων δομών, έτσι όπως έχει απαιτήσει ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννης Μουζάλας. Με το
δήμαρχο να εμμένει -σε σχετική επικοινωνία που είχαμε χθες μαζί του- στην πρόθεσή του να δεχθεί τη δημιουργία
οποιασδήποτε νέας δομής (σ.σ. λέγεται για ξεχωριστό χώρο για την καταγραφή), μόνο εάν και εφόσον δεσμευτεί
προσωπικά, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, για ανώτατο αριθμό φιλοξενίας στο νησί, τους 4.000 πρόσφυγες και
μετανάστες.

Μ.ΟΡΦ

 

«Θέλουμε»… «BlackFriday»!

Ο εκπτωτικός «θεσμός» του «Black Friday», φάνηκε ότι ήταν κάτι που ήθελαν οι καταναλωτές στη Μυτιλήνη. Αυτό
συμπέρανε στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου για τον ΦΠΑ, χτες στο Επιμελητήριο, ο πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Μυτιλήνης, Παναγιώτης Παπαρίσβας.

«Το ζήτημα είναι να είμαστε προετοιμασμένοι», τόνισε και είπε ότι την επόμενη χρονιά θα μπορέσουν οι επιχειρηματίες
να πιέσουν τις μεγάλες εταιρείες να ρίξουν τις τιμές, ώστε να συμμετάσχουν περισσότερα καταστήματα.

Ένα είναι το βέβαιο. Άσπρη ή μαύρη… Παρασκευή, οι μεγάλες εκπτώσεις είναι πάντα καλοδεχούμενες!

Αν. Παζ.

 

Είδαν κι έπαθαν…

Είδαν κι έπαθαν μέλη του Συντονιστικού Οργάνου των Επαγγελματικών και Επιστημονικών Φορέων, να πείσουν
κεντρικούς φορείς να εκδώσουν ψήφισμα συμπαράστασης ενάντια στην κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ. Καθώς
βλέπουν το μειωμένο ΦΠΑ ως κάτι που θέτει τα ακριτικά νησιά σε πλεονεκτική θέση, θεωρώντας ότι λόγω προσφυγικού,
κάποιοι «κονομήσανε», καθώς και ότι υπάρχει καθεστώς ευνοϊκής μεταχείρισης σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα.

Θα μπορούσαμε να εγκαλέσουμε σε πολλά τους κεντρικούς φορείς που αγνοούν τις δυσκολίες που περνά η Λέσβος,
λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αλλά και της οικονομικής κρίσης. Μήπως όμως ήρθε ο καιρός να κατανοήσουν οι καθ’
ύλην αρμόδιοι και εκπρόσωποι του νησιού, ότι πρέπει να πάψουμε να είμαστε απομονωμένοι και να κοινωνήσουμε την
κατάσταση που βιώνουμε, σε όλη την Ελλάδα και σε συνεργασία -όχι σε αντίθεση- με αυτήν;

Αν.Παζ.
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Η… παραμονή στην Ευρώπη

«Αυτοί, που λέει ψηφίσανε, υπέρ της παραμονής στην Ευρώπη, κατά το δημοψήφισμα και αποδέχτηκαν τα μνημόνια,
τώρα γκρινιάζουν για τον ΦΠΑ. Γι’ αυτό κι εγώ δεν θα απεργήσω!», είπε κάποιος καταστηματάρχης του νησιού στη
διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Μυτιλήνης. Πάντως ο κ. Παπαρίσβας απάντησε τα εξής: «Για τους ενημερωμένους, η
κατάργηση των μειωμένων συντελεστών δεν συνδέεται με τα μνημόνια και τα προαπαιτούμενα. Συνδέεται με την
κατάργηση γενικώς των φοροαπαλλαγών. Από κει και πέρα, είναι στην ελληνική κυβέρνηση η πρωτοβουλία να
καταργήσει τους μειωμένους συντελεστές του ΦΠΑ».

Καλύτερα, πάντως, να μην ανοίγουμε την κουβέντα για το δημοψήφισμα. Εκτός του ότι μάλωσαν ακόμα και οικογένειες
μεταξύ τους, αποδείχτηκε ότι ήταν και κενό περιεχομένου, αφού το μήνυμα της κάλπης δεν αξιοποιήθηκε πουθενά,
μέχρι τώρα.

Αν.Παζ.

 

Κύριε Διευθυντά,

Έκκληση στους νησιώτες «να πάψουν να ακούνε λαϊκίστικες λύσεις και να υποστηρίξουν τη δημιουργία καλύτερων
συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων», κάνει ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννης Μουζάλας. Μήπως να
οργανώσει και καμιά κινητοποίηση να κατεβούν οι ντόπιοι στους δρόμους, εναντίον της κυβέρνησης;

Ο διαπορών Μυτιληνιός

 

Ο άνθρωπος είναι ...κολλημένος!

Γράφαμε προχθές ότι δυστυχώς, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι το... πρόβλημα στη διαχείριση του
προσφυγικού, και έσπευσε με τη συνέντευξη του στο ΑΠΕ, να το επιβεβαιώσει (βασικά της σημεία δημοσιεύουμε σε άλλη
σελίδα), για να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία περί του αντιθέτου.

Ούτε λίγο, ούτε πολύ υποστηρίζει ότι για όλα «φταίνε» οι νησιώτες και εκείνοι που τους παρασέρνουν σε λαϊκίστικες
προσεγγίσεις με τη «μαύρη προπαγάνδα» τους, ενώ λάθη δεν βλέπει στη δική του μεριά. Φαίνεται δηλαδή να αποδέχεται
ως «θέσφατο» και σωστό ό,τι αυτός ισχυρίζεται, ενώ ό,τι λένε οι άλλοι είναι λαϊκισμός και έχει σκοπιμότητες.

Την ίδια στιγμή και με την ίδια ευκολία ξανά υπόσχεται τα ίδια περί της διαδικασίας του ασύλου και άλλα παρόμοια,
που εδώ και μήνες παραμένουν σε στασιμότητα -αν δεν υπάρχουν και οπισθοδρομήσεις- ενώ εμμένει πεισματικά στην
άποψη του ότι δεν γίνεται να μετακινηθούν οι εγκλωβισμένοι στην ενδοχώρα γιατί θα καταρρεύσει η συμφωνία.

 

Ο άνθρωπος είναι ...κολλημένος! (2)

Δηλαδή ο κ. Μουζάλας έφτιαξε το δικό του πλαίσιο συζήτησης, που δεν επιδέχεται καμιά αλλαγή και δεν το συζητά,
μήπως και δεν είναι τα πράγματα όπως τα λέει, ζητώντας και όλοι οι άλλοι να συναινέσουν στο δικό του ...κόλλημα. Και
μάλιστα το προχωρά ακόμη παραπέρα, λέγοντας ότι συναίνεση δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνουν αυτά που πρέπει στα
νησιά με τις πρόσθετες δομές, ακόμη και αν αντιδρούν οι τοπικοί φορείς.

Το γεγονός ότι οι μέχρι πρότινος συνομιλητές του, οι δήμαρχοι και οι άλλοι εκπρόσωποι των νησιών, δηλώνουν πλέον
ότι έχασαν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο του, δεν φαίνεται να τον απασχολεί και να τον προβληματίζει καθόλου
και αυτό είναι όντως τραγικό.

Εξακολουθεί να πορεύεται σαν να μη συμβαίνει τίποτα και να ...πυροβολεί όποιον δεν συμφωνεί μαζί του, είτε αυτός
είναι βουλευτής, ακόμη και του κυβερνώντος κόμματος, είτε αντιπολιτευόμενος, είτε αιρετός εκπρόσωπος των νησιών.
Ο άνθρωπος παραμένει «κολλημένος» στις εμμονές του, οδηγώντας τα πράγματα σε αδιέξοδο.

Όμως θα πρέπει να ξέρει ότι το ...«γινάτι βγάζει μάτι» και πολλές φορές επιφυλάσσει δυσάρεστες εκπλήξεις σ’ αυτούς
που αρνούνται να αποδεχτούν την πραγματικότητα, ζώντας στον δικό τους κόσμο! Αλλά γιατί θα πρέπει να την
πληρώσουν και τα νησιά μας; Δεν αρκούν τόσες αναποδιές που τους έτυχαν;

Μα.Μ.
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«Όταν βγούμε από την επιτροπεία, θα το επανεξετάσουμε...» -
EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …

Ρεσιτάλ εικαστικών και μουσικής! - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Gracias de todo corazón por divulgarlo.
Ευχαριστούμε πολύ

55.447 Τούρκοι τουρίστες στο βόρειο Αιγαίο - EmprosNet.gr
1 comment • 6 μέρες πριν•

Βογιατζής Βασίλης — επειδή δυστυχώς κάποια πράγματα φαίνονται μεγάλα
αλλά δεν είναι, θα επισημάνω τούτο..7236 αφίξεις με μια …

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 …
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Κύριε Διευθυντά,

Διαβάζοντας την ανακοίνωση της ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου για τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, δεν άντεξα στον πειρασμό.
Γιατί η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, ήταν γραμμένη στο απορριφθέν -ως «γερμανοτσολικό»- mail
Χαρδούβελη, το οποίο έτσι κι αλλιώς δεν θα ίσχυε, αφού η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα έσκιζε τα μνημόνια με ένα νόμο.

Το mail Χαρδούβελη βέβαια δεν ίσχυσε, αλλά επειδή δεν σκίστηκαν τα δύο μνημόνια βάσει της βούλησης του λαού στο
δημοψήφισμα και της δέσμευσης Τσίπρα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τελικά το ενσωμάτωσε μόνο ως προς τους συντελεστές
ΦΠΑ, εμπλουτισμένο με όλα τα δεινά του εξαμήνου της «έντιμης διαπραγμάτευσης» Βαρουφάκη με τους «θεσμούς»
πλέον και όχι με την τρόικα για το «τρίτο σύμφωνο στήριξης» και όχι του τρίτου μνημονίου.

Ο αξέχαστος πρόεδρος του Εδεσσαϊκού, που προφανώς κρύβεται ως δαίμων του τυπογραφείου, πίσω από τις
ανακοινώσεις της ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου, θα προσέθετε απλά και λαϊκά χωρίς πολιτικό «φτιασίδωμα», κύριε Διευθυντά, πως
«εμείς δε θέλαμε το μνημόνιο που ήθελαν οι άλλοι και οι Ευρωπαίοι, αλλά μετά το θέλαμε, αλλά όμως μετά δεν το θέλανε
οι Ευρωπαίοι, αργότερα όμως θέλανε κι αυτοί και οι άλλοι, εμείς ρωτήσαμε το λαό αν θέλει, αλλά ο λαός δεν ήθελε, όμως
θέλαμε τελικά εμείς, όχι έτσι όπως θέλανε εν τω μεταξύ οι Ευρωπαίοι, αλλά το πήραμε.

Τώρα δεν το θέλουμε, αλλά μπορεί να το θέλουμε κιόλας, αλλά επειδή δεν ξέρουμε τι θέλουμε, θα πούμε τι θέλουμε γιατί
μπορούμε να πούμε κιόλας ότι δεν είναι κατάργηση μειωμένων συντελεστών, αλλά ήπια προσαρμογή του νησιωτικού
ΦΠΑ σε σχέση με τα τεράστια οφέλη του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος που θέλουμε να φτιάξουμε για τα νησιά
και μπορεί να ζηλέψουν οι ηπειρωτικές περιοχές».

Και θα κατέληγε με ΥΓ, πως: «Συμμετέχουμε στην απεργία της Τετάρτης. Έτσι είναι κύριε Διευθυντά, γιατί εγώ δεν έχω
κόλλημα να παραδεχτώ ότι ενίοτε λαϊκίζω».

Διαπορών Μυτιληνιός 
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