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Στήριξη για τις συλλογικές προσπάθειες

 

Ειδική δράση για τη στήριξη των συλλογικών μορφών επιχειρηματικής δράσης θα περιλαμβάνει το νέο Leader. Δηλαδή θα
υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο χρηματοδότησης που θα μπορούν να το αξιοποιήσουν μόνο οι επιχειρήσεις που θα
έχουν συνεργατικό χαρακτήρα. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα καινοτομία, η οποία ελπίζουμε να αξιοποιηθεί από τους
ενδιαφερόμενους φορείς.

Βέβαια και τα επιχειρηματικά σχέδια που θα παρουσιαστούν θα πρέπει να πατάνε στη σημερινή πραγματικότητα. Δηλαδή
να είναι υλοποιήσιμα και ακόμη καλύτερα θα είναι τα συνεργατικά σχήματα να έχουν επαρκή κεφάλαια για να μπορούν να
σηκώσουν το βάρος της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων τους.

Ν.Μ.

 

Απορία  

Ενδιαφέρουσα δουλειά έκαναν τα στελέχη της ΕΤΑΛ στη σύνταξη του προγράμματος Leader της Λέσβου. Αυτή είναι η
πρώτη εντύπωση που σχηματίζει κανείς για το σχεδιασμό. Ωστόσο, στην εποχή της βαθιάς οικονομικής κρίσης που ζούμε,
και η οποία θα ενταθεί ακόμη περισσότερο τον επόμενο χρόνο για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, αναρωτιόμαστε ποιοι
θα είναι οι «γενναίοι» που θα προχωρήσουν σε επενδύσεις.

Αναφερόμαστε πάντα σε αυτές τις επενδύσεις που κάνουν μικροί και πολύ μικροί επιχειρηματίες, είτε για να
δημιουργήσουν μια επιχείρηση που θα τους επιτρέψει να βγάλουν τα προς το ζην, είτε για να εκσυγχρονίσουν μια
υφιστάμενη τέτοια επιχείρηση. Σίγουρα οι υποψήφιοι επενδυτές θα είναι λίγοι κι ελπίζουμε τα αιτήματά τους να
κατατεθούν μετά από ώριμη σκέψη, γιατί είναι άδικο να δεσμευτούν πιστώσεις για επενδύσεις που δεν πρόκειται να
υλοποιηθούν.

Ν.Μ.

 

Για την αλληλεγγύη

 

Ένα μεγάλο μπράβο στην Έφη Λατσούδη, πρώτα και κύρια για την τεράστια δουλειά που έχει κάνει πολλά χρόνια τώρα
στη Μυτιλήνη μέσα από την προσπάθεια να στηριχτεί το πείραμα του ΠΙΚΠΑ ως ανοιχτού χώρου φιλοξενίας αλλά και
για την αναγνώριση που σηματοδοτεί η βράβευσή της από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Γιατί τέτοιοι άνθρωποι ήταν που έβαλαν πλάτη για να οικοδομηθεί η πραγματικότητα της Ελλάδας της αλληλεγγύης και
όχι οι κρατικές πολιτικές ή οι δράσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου...

Για την αντιγραφή,

Αν.Παζ.
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Η απώλεια από το ΦΠΑ συνεχίζεται

 

Η απώλεια κρατικών εσόδων από το ΦΠΑ στην Ελλάδα εκτιμάται, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι
ανήλθε το 2014 στο ποσό των 4,92 δις ευρώ, έναντι 6,34 δις ευρώ που ήταν η αντίστοιχη απώλεια το 2013. Συνολικά
στην Ευρωπαϊκή Ένωση χάθηκαν περί τα 160 δις ευρώ από το συγκεκριμένο φόρο, σύμφωνα πάντα με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.

Κι αντί να αντιμετωπισθεί η φοροκλοπή και η φοροαποφυγή στη χώρα, συνεχίζεται η αύξηση των φόρων και του ΦΠΑ.
Την πολιτική αυτή εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις από τη θέσπιση του συγκεκριμένου φόρου. Την καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής τη θυμούνται μόνο στις προεκλογικές περιόδους.

Ν.Μ.

 

Ο Ανδρουλάκης ξανά για το προσφυγικό

 

Νέα τοποθέτηση για το προσφυγικό έκανε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο
Βήμα FM . «Η συμφωνία δεν λειτουργεί, δηλαδή έχουν επιστραφεί 486 άτομα προς την Τουρκία από την Ελλάδα, οι
περισσότεροι είναι τον Απρίλιο, ενώ 98 άτομα ακολούθησαν μετά το Μάιο μέχρι και σήμερα», σχολίασε αρχικά και
συνέχισε: «Η μετεγκατάσταση δεν λειτουργεί, διότι από τις 66.400 που είχε συμφωνηθεί να πάνε προς την Ευρώπη
έχουν πάει μόνο 3.500.

Πρακτικά η συμφωνία μένει όρθια λόγω των κλειστών συνόρων. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν ρισκάρουν τη ζωή τους
περνώντας το Αιγαίο για να εγκλωβιστούν στην Ελλάδα», κατέληξε χαρακτηριστικά ενώ μίλησε και για το ρόλο της
Τουρκίας: «Ο Ερντογάν, βλέποντας την πολιτική κατάσταση στη Γερμανία, όπου ο κόσμος έχει εξοργιστεί απέναντι στη κ.
Μέρκελ λόγω του προσφυγικού, όπως είδαμε και στις προχθεσινές τοπικές εκλογές, προσπαθεί να εκβιάσει την Ευρώπη
με σκοπό αυτή να κάνει τα στραβά μάτια σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το πογκρόμ που διεξάγει στο
εσωτερικό καθώς και για τις κινήσεις του στη Συρία».

Το συγκλονιστικό, διαβάζοντας κανείς στον ευρωπαϊκό και ελληνικό Τύπο καθημερινά εκτιμήσεις, προθέσεις, κινήσεις
και «λύσεις» για το προσφυγικό, είναι πως όλα τα άσχημα ενδεχόμενα αφορούν άμεσα… τη Λέσβο και τα άλλα νησιά του
βορείου Αιγαίου!

Α.Ω.

 

Δεν είναι απλή η αποσυμφόρηση…

 

Αν συζητήσει κανείς με ανθρώπους εθελοντικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται δυναμικά στο προσφυγικό και
φυσικά η δράση τους δεν περιορίζεται μόνο στη Λέσβο, αλλά σε όλη τη χώρα, διαπιστώνει πως άπαντες οι «από μέσα»
του προσφυγικού έχουν καταλάβει πως η κυβέρνηση όχι μόνο δεν έχει… plan B για τις αυξημένες ροές από τις απέναντι
ακτές, αλλά δεν έχει καν plan A.

Κι αυτό γιατί το πραγματικό αδιέξοδο στην προοπτική αποσυμφόρησης της Λέσβου και των άλλων νησιών δεν
εντοπίζεται στην αδυναμία εξεύρεσης εναλλακτικών χώρων στην ηπειρωτική Ελλάδα ή στην άρνηση κάποιων περιοχών
να δεχτούν επιπλέον δομές, αλλά στο ότι δεν έχει επεξεργαστεί καν το σχέδιο που θα μετακινήσει σημαντικό αριθμό
μεταναστών από τα νησιά.

Κι αυτό βέβαια έχει ως έναν βαθμό μια σοβαρή δικαιολογία: γιατί θεωρείται πολύ δύσκολο να αποφασιστεί ας πούμε να
μετακινηθούν 500 Πακιστανοί μετανάστες.

Γιατί την ίδια ώρα που θα γίνει τούτο, κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει το πώς θα… αντιδράσουν οι 500 Αφρικανοί που θα
μείνουν πίσω, αλλά και τι προσδοκία θα δημιουργηθεί γενικά σε όλους τους μετανάστες που δεν έχουν το «status» να
κινηθούν στην Ευρώπη.

Μ.ΟΡΦ
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Ψάχνουν… Σύρους με το κιάλι!

 

Αυτό που λέγεται σε γενικές γραμμές δηλαδή από ανθρώπους εθελοντικών οργανώσεων είναι ότι προσπαθούν να
βρουν… Σύρους με το κιάλι για να μετακινήσουν, που θεωρούνται πρόσφυγες, αλλά πλέον δεν βρίσκουν. Άρα δεν είναι
καθόλου απλό αυτό που φαντάζεται κανείς, διαβάζοντας και την επιστολή του δημάρχου Σπ. Γαληνού προς τον κ.
Μουζάλα, που του αναφέρει τα άδεια καμπ της βορείου Ελλάδας.

Πώς θα μετακινήσεις ανθρώπους που θεωρητικά πρέπει να επιστραφούν πίσω στην Τουρκία και τι θα σημαίνει για τους
ίδιους αλλά και τους άλλους που θα μείνουν πίσω;

Μ.ΟΡΦ

 

Η δική μας Έφη

 

Με το που διάβασα την ανακοίνωση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, σε σχέση με τη βράβευση της
Έφης Λατσούδη με την ανώτατη διάκριση, απλώς αναφώνησα: «Επιτέλους». Επιτέλους γιατί τα μερόνυχτα χρόνων, έστω
κι αργά, κάποτε αναγνωρίζονται. Τη γνώρισα στο ΠΙΚΠΑ, αλλά είχε ήδη προϋπηρεσία στο προσφυγικό.

Από τους ανθρώπους που αποδεικνύουν στην πράξη την ευαισθησία τους, έρχονται στιγμές που δείχνουν και μεγαλείο.
Άραγε πόσοι από εμάς θα είχαμε το κουράγιο και θα νιώθαμε την ηθική υποχρέωση να κηδέψουμε ναυαγούς πρόσφυγες;
Και αυτό με τη σημασία της κηδείας στα βάθη των αιώνων, της φροντίδας σε κάποιον που έφυγε από τη ζωή και δεν έχει
δικούς του να τον κλάψουν…

Η Έφη Λατσούδη είναι πάντα εκεί, στη λύπη και τη χαρά. Στα δύσκολα του βόθρου που γέμιζε στο ΠΙΚΠΑ και περίμενε
καθαρίζοντας τουαλέτες τα φορτηγά του Δήμου να τον αδειάσουν, δίπλα στην αγωνία εκατοντάδων ανθρώπων για το
αύριο που τους ξημέρωνε.

Σήμερα, εκτός από το ΠΙΚΠΑ, τη συναντούμε στο «Mosaik Support Center», στο Κέντρο δημιουργικής εκπαίδευσης
ντόπιων και προσφύγων, να το «τρέχει» εθελοντικά, στην οδό Σαπφούς, στη Μυτιλήνη.

Αν.Παζ.

 

Για τον Άρη Μεσσήνη

 

Μπορεί να πέρασαν μήνες, αλλά η μνήμη μας δεν ασθένησε.

Ο Έλληνας φωτογράφος Άρης Μεσσήνης του Γαλλικού Πρακτορείου τιμήθηκε το περασμένο Σάββατο, όπως έγραψε χτες
το «Ε», με το βραβείο «Visa d’ or “News”» του διεθνούς φεστιβάλ φωτοειδησεογραφίας «Visa pour Image» στο Περπινιάν
της νότιας Γαλλίας.

Αρκετοί που σπεύδουν να συγχαρούν το φωτορεπόρτερ που κατέγραψε με το φακό του δεκάδες ιστορίες στις ακτές της
Λέσβου, τον περασμένο Δεκέμβρη σιωπούσαν επιδεικτικά. Ήταν τότε που το «Ε» είχε αναδείξει την κόντρα που
προέβαλε μερίδα ναυαγοσωστών εναντίον του Ά. Μεσσήνη αλλά και τον ξυλοδαρμό που ο τελευταίος υπέστη.

Έλεγαν δε ασύλληπτες ιστορίες, ότι ο φωτορεπόρτερ, που είχε ήδη διακριθεί με άλλο βραβείο, επιχειρούσε να
φωτογραφίσει γυμνούς πρόσφυγες και γι’ αυτό του επιτέθηκαν. Το «Ε» είχε καταγράψει όλα τα γεγονότα και μάλιστα είχε
διαπιστώσει ότι κάποιοι επιχειρούσαν να διαψεύσουν τα ρεπορτάζ με μαρτυρίες-φαντάσματα.

Και αυτοί τώρα, αλλά και οι όψιμοι συνεργάτες τους, συγχαίρουν το φωτορεπόρτερ για την τελευταία του βράβευση.

Παραφράζοντας το ρητό στο οπισθόφυλλο του «Ε» «Χαμογελάτε κάνει τους άλλους να ανησυχούν», «Προχωρείτε, κάνει
τους άλλους να ακολουθούν»…

Αν.Παζ. 
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Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο - …
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