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473 αποποιήσεις κληρονομιών στη Λέσβο!

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, απαντώντας σε σχετική ερώτηση βουλευτή,
παρέθεσε συγκεντρωτικούς πίνακες με στοιχεία που έδωσαν τα Ειρηνοδικεία της χώρας για τα έτη 2013, 2014 και 2015
σχετικά με τις αποποιήσεις κληρονομιών. Σύμφωνα με αυτά, διαβάζουμε ότι στη Λέσβο κατεγράφησαν τα τελευταία τρία
χρόνια 473 αποποιήσεις κληρονομιών! Τα Ειρηνοδικεία με τις περισσότερες αποποιήσεις ήταν: το Ειρηνοδικείο Καλλονής
με 77 αποποιήσεις μέσα στην τριετία, το Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης με 343 αποποιήσεις μέσα στην τριετία και το
Ειρηνοδικείο Πλωμαρίου με 53 αποποιήσεις μέσα στην τριετία.

Όσο αφορά το σύνολο της χώρας, οι αποποιήσεις κληρονομιάς που καταγράφηκαν πέρυσι ανήλθαν σε 45.627! Είναι
φανερό ότι ο ΕΝΦΙΑ και η υπερφορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, που μεγάλο μέρος απ’ αυτή δεν είναι και
προσοδοφόρα, δεν ενθουσιάζει για κληρονομιές όπως σε παλαιότερες εποχές. Είναι τώρα εποχή για κληρονομιές;

Σ.Σ.

 

Η ατιμωρησία σταματά

Εκδικάστηκε την Πέμπτη στο Τριμελές Εφετείο Πλημ/των Βορείου Αιγαίου η έφεση που άσκησε ο κατηγορούμενος Π.Μ.
για τη δολοφονία της Λίζας, μιας αδέσποτης σκυλίτσας, στο προαύλιο της Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μανταμάδου,
στις 2 Φεβρουαρίου 2012.

Υπενθυμίζουμε ότι πρωτόδικα ο κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί σε δύο χρόνια φυλάκιση (με αναστολή) και 5.250
ευρώ χρηματικό πρόστιμο για τα αδικήματα της παράνομης οπλοκατοχής, παράνομης οπλοχρησίας και κακοποίησης
ζώου, ενώ του είχε επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο 30.000 (τριάντα χιλιάδες) ευρώ. Την Πέμπτη, στο Εφετείο ο
κατηγορούμενος καταδικάστηκε και σε β΄ βαθμό και του ανακοινώθηκε η ποινή 1,5 χρόνου φυλάκισης (με αναστολή) και
5.000 ευρώ χρηματικό πρόστιμο.

Αν μη τι άλλο, η ατιμωρησία σε ό,τι αφορά το ζήτημα κακοποίησης των ζώων δεν υφίσταται, έχει κόστος και ποινικό και
χρηματικό και θέλουμε να ελπίζουμε ότι αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για όσους θα ήθελαν να κακοποιήσουν
κάποιο ζώο. Είναι ευκαιρία πια να ευαισθητοποιηθούμε όλοι.

Αν.Παζ.
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Ας πιστέψουμε σε αυτήν

Ένας μήνας και δέκα μέρες πέρασαν από την πρώτη παρουσίαση του «Ε» για το «Mosaik Support Center», που έχουν
ανοίξει στην οδό Σαπφούς εθελοντές από τις οργανώσεις «Lesvos Solidarity» και «BorderLine Europe». Σαράντα μέρες
μετά όλα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο. Συναντήσαμε τους ίδιους μαθητές και άλλους και είδαμε περισσότερα
χαμόγελα.

Αντί να περιμένουν όλη μέρα μέσα στο χοτ σποτ της Μόριας ή στην καντίνα με τις ίδιες και τις ίδιες συζητήσεις,
πρόσφυγες και μετανάστες πήραν το λεωφορείο και κατέβηκαν στην πόλη. Κοινωνικοποιούνται, μαθαίνουν, βρίσκουν
νέες δραστηριότητες και μέσα σε αυτό το διάστημα της τεράστιας αναμονής για το αν θα επιστρέψουν Τουρκία ή θα
πάνε σε μια χώρα της Ευρώπης έχουν επιτέλους ζωή.

Κι αυτό χάρη στη Λέσβο της ανθρωπιάς. Ας πιστέψουμε σε αυτή κι ας σκεφτούμε, αν δεν υπήρχαν δομές όπως αυτές,
πού θα οδηγούνταν οι χιλιάδες άνθρωποι που ζουν καθημερινά μονότονα, περιμένοντας την Επιτροπή Ασύλου να τους
καλέσει για συνέντευξη. Τα χειρότερα πάντα μπορούμε να τα προλάβουμε.

Αν.Παζ.

 

Διευκρινίσεις από τη διευθύντρια Άγρας

Για το ζήτημα της μήνυσης για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος της ΕΛΜΕ, την οποία απέσυρε την περασμένη Τρίτη,
μίλησε χτες στο «Ε» ο δικηγόρος της διευθύντριας του Εσπερινού Γυμνασίου Άγρας
Μαρίας Παναγιωτοπούλου Γιάννης Πετρέλλης: «Η μήνυση από την πλευρά μας αποσύρθηκε γιατί οι συνδικαλιστές της
ΕΛΜΕ δήλωσαν κατά την έναρξη της εκδίκασης της υπόθεσης ότι ενήργησαν με την ανακοίνωση που εξέδωσαν για
συνδικαλιστικούς λόγους. Προσέθεσαν δε ότι δεν είχαν σκοπό να θίξουν την τιμή και την υπόληψη της μηνύτριας».

Θυμίζουμε ότι η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ κατήγγειλε τη συμπεριφορά της διευθύντριας που ήθελε να εφαρμόσει το «νέο-
εισερχόμενο» νόμο της «αυτό-αξιολόγησης», ο οποίος -όπως όλα δείχνουν- έχει μείνει στα χαρτιά.

Αν.Παζ.

 

Το Συντονιστικό των φορέων έχει ρόλο

Το Συντονιστικό των επιμελητηρίων, των επιστημονικών και κλαδικών συλλόγων, μπορεί να συστάθηκε με αφορμή το
ασφαλιστικό, αλλά φαίνεται ότι φιλοδοξεί να παίξει έναν ευρύτερο ρόλο στα τοπικά δρώμενα, έχοντας λόγο και
προτάσεις για όσα συμβαίνουν στο νησί και επηρεάζουν την οικονομική και κοινωνική ζωή του. Αποτελεί κατά κάποιο
τρόπο τη συνέχεια της πάλαι ποτέ συντονιστικής επιτροπής των φορέων της Λέσβου, που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο
στις εξελίξεις και με τις παρεμβάσεις της ανέδειξε μια σειρά προβλημάτων του νησιού διεκδικώντας λύσεις.

Το τωρινό Συντονιστικό, εκπροσωπώντας τους επαγγελματίες και επιστήμονες του τόπου μας, επιχειρεί να κάνει
αισθητή την παρουσία του με αφορμή και το θέμα της διαχείρισης του προσφυγικού, διατυπώνοντας τις ενστάσεις του
για τις εξελίξεις που διαμορφώνονται μετά και τη σύσκεψη στο Μαξίμου. Το αξιοπρόσεκτο είναι ότι οι παρεμβάσεις του
δεν περνούν απαρατήρητες, γιατί έχουν ισορροπημένη άποψη και εκφράζουν ίσως το πιο ζωντανό κομμάτι της
κοινωνίας που εισπράττει και πιο έντονα τις επιπτώσεις από το προσφυγικό και την καθίζηση στον τουρισμό.

Αν θέλουν να έχουν καταλυτική παρουσία στις εξελίξεις, που έτσι κι αλλιώς θα υπάρχουν, οφείλουν να έχουν συνέχεια
στις παρεμβάσεις τους, όχι σε αντιπαράθεση με τους άλλους εκπροσώπους του νησιού (αυτοδιοίκηση και βουλευτές),
προκειμένου να υπάρξει ο καλύτερος συντονισμός των ενεργειών που απαιτούνται και για την πολυπόθητη
αποσυμφόρηση αλλά και για τα αντισταθμιστικά, που πρέπει να αποτελούν κοινή διεκδίκηση της Λέσβου συνολικά.

Μα.Μ.

 

Κύριε Διευθυντά,

Πολλά ανταποδοτικά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ακούω ότι πήραμε και ότι θα πάρουμε γενικά λόγω
προσφυγικού. Από τα τόσα εκατομμύρια που έχουμε λάβει όμως είναι δυνατόν να μην έχει μπει στον κόπο να φτιάξει
κάποιος το πρόβλημα με την αποχέτευση στο χοτ σποτ της Μόριας προς όφελος και των προσφύγων αλλά και των
κατοίκων της περιοχής; Είπαμε, έχουμε λόγους να γκρινιάζουμε για το κράτος που μας ξεχνάει, αλλά ας μη φτάσουμε
στο σημείο όπου κλαίνε οι χήρες, κλαίνε κι οι παντρεμένες…

Διαπορών Μυτιληνιός 
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Γκουτιέρες στο «τιμόνι» του ΟΗΕ 

Ο Αντόνιο Γκουτιέρες εξελέγη επίσημα νέος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, διαδεχόμενος το Νοτιοκορεάτη Μουν. Ο
πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας εξελέγη και επίσημα από τη Γενική Συνέλευση. Θα αναλάβει καθήκοντα την 1η
Ιανουαρίου του 2017 και η θητεία του θα διαρκέσει πέντε χρόνια.

Κατά την επίσκεψή του στη Λέσβο τον Οκτώβριο του 2015, με την ιδιότητα του ύπατου αρμοστή του ΟΗΕ για τους
πρόσφυγες, ο Α. Γκουτιέρες είχε χαρακτηρίσει παράδειγμα αλληλεγγύης και γενναιοδωρίας προς τους πρόσφυγες και
τους μετανάστες το νησί μας και είχε δηλώσει ότι το προσφυγικό «δεν είναι πρόβλημα της Λέσβου και της Ελλάδας, αλλά
αποτελεί ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόβλημα και η αντιμετώπισή του απαιτεί ευρωπαϊκή απάντηση».

Έναν χρόνο μετά, η δήλωση έχει την ίδια ισχύ!

Αν.Παζ.

 

Τα ανταποδοτικά και ο ΦΠΑ

Έχουμε τονίσει πολλάκις από το «Ε» πως τώρα είναι η ευνοϊκότερη συγκυρία για τη Λέσβο και ειδικότερα την
αυτοδιοίκηση να διεκδικήσει πράγματα από την κυβέρνηση και να καταφέρει να αντλήσει τα μεγαλύτερα δυνατά
ανταποδοτικά οφέλη. Αφού, αν μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει κάτι στην κυβέρνηση, είναι πως έχει (τουλάχιστον)
συνειδητοποιήσει πως πρέπει να στηρίξει τη Λέσβο, που έχει πανθομολογούμενα σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος του
προσφυγικού για λογαριασμό όλης της χώρας.

Το ότι και ο Δήμος Λέσβου καταφέρνει μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων να διεκδικήσει πόρους έως και 3
εκ. ευρώ για να κάνει έργα και παρεμβάσεις στο νησί, μετά την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που -κατά δήλωση Αλέκου
Φλαμπουράρη- έχει πάρει 12,9 εκ. ευρώ (και δεν γνωρίζουμε πού έχουν διατεθεί, αν ισχύει ο ισχυρισμός -που δεν
διαψεύστηκε πάντως ως σήμερα- της κυβέρνησης), δείχνει ότι υπάρχει διάθεση. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε
πως, αν μιλάμε πραγματικά για «αντισταθμιστικά» για τους νησιώτες, εκείνο που πραγματικά θα μπορούσε να θεωρηθεί
ως τέτοιο και να ικανοποιήσει την τοπική κοινωνία είναι μόνο η διατήρηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ…

Ως εκ τούτου, έχουν δίκιο όσοι ασκούν κριτική τελευταία στην αυτοδιοίκηση (και των δύο βαθμών) για το γεγονός πως
δεν υψώνει (όσο ψηλά θα ήθελαν) τους τόνους στο διεκδικητικό της πλαίσιο για το προσφυγικό. Και ούτε να το
σκέφτονται δεν θέλουν ο δήμαρχος και η περιφερειάρχης να παίζουν «κατενάτσιο» για να μη χαλάσει η καλή
«επικοινωνία» που δεδομένα έχουν αναπτύξει με την κυβέρνηση με τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνουν…

Μ.ΟΡΦ
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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. …

Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.

Γνώμη που έκανε αίσθηση - EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

Michael Grigoriou — Μηπως μιλαμε για Πειθαρχικο του τυπου "τατσι-μιτσι-
κοτσι" ;

Κλιματιζόμενες αίθουσες στη Λέσβο - EmprosNet.gr
1 comment • 20 μέρες πριν•

Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;
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