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Είχαν σκοπιμότητα

Τόσο το 2016 όσο και τα προηγούμενα χρόνια οι φορείς της Λέσβου απέφευγαν να ταυτιστούν με τις κινητοποιήσεις που
έκαναν οι φορείς του νοτίου Αιγαίου για τη διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ. Όπως μας έλεγε προ ημερών οικονομικός
παράγοντας της Λέσβου, στόχος μας ήταν να πάρουμε σαφείς αποστάσεις, διότι η απώλεια εσόδων για το δημόσιο από το
μειωμένο ΦΠΑ στο βόρειο Αιγαίο είναι πολύ μικρή, ενώ, όταν προστίθεται η απώλεια εσόδων από το νότιο Αιγαίο, τα
δεδομένα αλλάζουν.

Οι εξελίξεις δικαίωσαν αυτήν την τακτική. Όμως, όταν θα έρθει η ώρα κατάργησης του ΦΠΑ στα νησιά του ανατολικού
Αιγαίου, μετά το πέρας της παράτασης του ισχύοντος καθεστώτος στα τέλη του 2017, δεν θα υπάρχει κανείς που να
στηρίζει το αίτημα. Θα είμαστε εντελώς μόνοι. Και αυτή είναι μια παράμετρος που από τώρα θα πρέπει να προβληματίσει
όλους τους φορείς των νησιών, αν θέλουμε το αίτημα για διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ να αποσυνδεθεί
από το προσφυγικό και να... συνδεθεί μόνο με τη νησιωτικότητα, που ήταν άλλωστε και ο λόγος που θεσμοθετήθηκε.

Ν.Μ.

 

Στο δικαστικό σώμα ο Γιάννης!

Μες στην τρελή χαρά ήταν ο Μανώλης Γιαννακέλος για την επιτυχία του γιου του Γιάννη, που πέτυχε και μάλιστα σε
καλή σειρά την είσοδό του στο δικαστικό σώμα, που άλλωστε ήταν το όνειρό του και ο στόχος του από τότε που
ασχολήθηκε με τα νομικά.

Ο Γιάννης Γιαννακέλος δεν έκρυψε την προτίμησή του να υπηρετήσει τη δικαιοσύνη από την έδρα του δικαστή, έχοντας
μάλιστα και άποψη για το ρόλο του και για όσα... διαπλέκονται στο λειτούργημα αυτό. Χαρακτηριστικό άλλωστε ήταν και
το πόνημα που εξέδωσε πριν από μερικά χρόνια από τις εκδόσεις «Αιολίδα», με θέμα τη διαφθορά και τη δωροδοκία και
την ποινική αντιμετώπισή τους.

Τα συγχαρητήριά μας στο νέο λειτουργό της δικαιοσύνης και θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα την τιμήσει δεόντως, όπως
και άλλοι συμπατριώτες που διέπρεψαν και μας έκαναν περήφανους ως Μυτιληνιούς. Καλή σταδιοδρομία στο Γιάννη
και, αν κάπου δυσκολευτεί, πάντα θα υπάρχει ο πατέρας του να τον βοηθήσει με τις... νομικές του γνώσεις!

«Ε»
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Διέκοψαν το ρεύμα, αλλά έχει φως!

Όχι μια, αλλά τρεις φορές έχει επισκεφτεί η ΔΕΔΔΗΕ το κτήριο «Χαϊτόγλου», όπου έχουν κάνει κατάληψη οι «No Border»,
και έχει προχωρήσει σε διακοπή ρεύματος. Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας λείπει με άδεια και δεν έχουν γίνει γνωστές
περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ωστόσο, κατά την τελευταία διακοπή, την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου, κλιμάκιο της υπηρεσίας μετέβη συνοδεία της
Αστυνομίας στο χώρο, που έχει κατασχεθεί από την Alpha Bank και στον οποίο λειτουργούσε μέχρι πριν από μερικά
χρόνια η επιχείρηση «Π. Χαϊτόγλου». Μπορεί λοιπόν η ΔΕΔΔΗΕ να σημειώνει ότι προχώρησε σε διακοπή ρεύματος για
την παράνομη ηλεκτροδότηση του εν λόγω κτηρίου, που τελεί υπό κατάληψη εδώ και εβδομάδες, ωστόσο το κτήριο
παραμένει ηλεκτροδοτούμενο προς δόξα της αυθαιρεσίας που συνεχίζει να υφίσταται με την ανοχή των διωκτικών
αρχών και των ιδιοκτητών του κτηρίου, οι οποίοι προφανώς περιμένουν να συμβούν τα χειρότερα για να κλείσουν μια
εστία αυθαιρεσίας που εγκυμονεί κινδύνους, αφού λειτουργεί χωρίς κανέναν έλεγχο. Εκτός κι αν κάποιοι «βολεύονται»
με την ύπαρξη αυτού τού έστω και παρανόμως λειτουργούντος καταλύματος λόγω της κατάστασης που επικρατεί στο
κέντρο της Μόριας.

Α.Ω. 

 

Το unfair της Περιφέρειας στο… Δήμο (1)

Έχει πέσει στην αντίληψη του Τύπου η αλήθεια είναι και γενικά είναι αρκετές οι φορές όπου μεταξύ των στελεχών της
δημοτικής αρχής και της περιφερειακής αρχής επικρατεί ένας… κάποιος ανταγωνισμός, ο οποίος ξεφεύγει κάποιες
φορές από το μέτρο ώστε να θεωρείται υγιής.

Ωστόσο, η χθεσινή κίνηση του γραφείου Τύπου της Περιφέρειας, λίγη ώρα πριν από την κοινή συνέντευξη Τύπου του
γενικού γραμματέα Αθλητισμού Ιούλιου Συναδινού με το δήμαρχο Λέσβου Σπύρο Γαληνό, να προλάβει να… ανακοινώσει
εκείνο από το στόμα της κας Καλογήρου τις εξαγγελίες που ακολούθησαν ήταν unfair, αφενός γιατί το έργο του
κολυμβητηρίου είναι προϊόν της πρωτοβουλίας του δημάρχου και της συνεργασίας του από εποχής Κοντονή στο εν
λόγω Υπουργείο, αφετέρου γιατί -όπως και να το δει κανείς- αποτελεί… «καπέλωμα» άνευ λόγου, ειδικά από τη στιγμή
που επικοινωνήθηκε και από το χαρισματικό στο χειρισμό των social media αντιπεριφερειάρχη Θεόδωρο Βαλσαμίδη,
συνοδευόμενο από την πρόταση να γίνει και κλειστό γυμναστήριο στην Καλλονή.

Στο Δήμο αυτή η κίνηση δεν πέρασε απαρατήρητη από τους συνεργάτες του δημάρχου, αφού ακόμα και να μην είχε
πράγματι πρόθεση η Περιφέρεια να… αντλήσει κρέντιτς μέσω αυτής της ανακοίνωσης, εντούτοις προκάλεσε εντυπώσεις
και ενόχλησε!

 

Το unfair της Περιφέρειας στο… Δήμο (2)

Στο παρελθόν βέβαια θα πει κανείς πως μπορεί και ο Δήμος ηθελημένα ή άθελα να έπραξε κάτι τέτοιο και σκεφτόμαστε
χαρακτηριστικά την περίπτωση με τη χρηματοδότηση (πάλι από το ΠΔΕ) του λιμένα Σιγρίου που ανακοίνωσε ο κ.
Γαληνός, παρά το ότι είναι έργο ευθύνης της Περιφέρειας. Όμως εδώ μιλάμε για ένα έργο για το οποίο ακούγονται για
χρόνια πολλά και διάφορα που έχουν κουράσει και δεν είναι δυνατόν η προοπτική αυτή του έργου να εξακολουθεί να
«παίζεται» επικοινωνιακά μπροστά στα μάτια των ανθρώπων του ναυταθλητισμού.

Για να επανέλθουμε όμως στα ουσιαστικά και επειδή το ενδιαφέρον της κυβέρνησης τελευταία είναι… αξιοπρόσεκτο για
τον τόπο μας, καλό θα είναι ο Δήμος και η Περιφέρεια να αποφύγουν τη διαδικασία… ανταγωνισμού μεταξύ τους και
υπερανάλυσης τού τι είναι η αυτοδιοίκηση του πρώτου και του δευτέρου βαθμού. Κι ούτε να δίνουν την εντύπωση πως
εισπράττουν ως «μάννα εξ ουρανού» εξαγγελίες δεκαετιών που είναι αναγκασμένη η σημερινή κυβέρνηση λόγω της
γνωστής περίεργης συγκυρίας στα νησιά να προωθήσει, αλλά να συνεργαστούν ει δυνατόν για το καλύτερο δυνατό για
τον τόπο, όπως φαίνεται ότι έγινε για την περίπτωση του «Σάρλιτζα», όπου χθες η δημοτική αρχή πήρε πίσω με
απόφαση δημοτικού συμβουλίου την κερδισμένη αγωγή κατά του πρώην ΤΣΑΥ (100.000 ευρώ) για να συμβάλλει
ανεμπόδιστα στην υπογραφή σύμβασης με την Περιφέρεια.

Μ.ΟΡΦ
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Και ο Γιώργος Πάλλης

Μια και μιλάμε για «επικοινωνιακή πολιτική» με αφορμή την «κόντρα» Περιφέρειας και Δήμου για το κολυμβητήριο,
οφείλουμε να πούμε και για το πρόσωπο που έχει συμβάλλει καθοριστικά στο να έχουν τον ευχάριστο πονοκέφαλο να…
ερίζουν για τις εξαγγελίες οι δύο φορείς της αυτοδιοίκησης στη Λέσβο. Και αυτό δεν είναι άλλο από το βουλευτή Λέσβου
του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Πάλλη, ο οποίος είναι πρόσωπο «κλειδί» για να ανοίξουν οι πόρτες τόσο για τα στελέχη της
δημοτικής όσο και της περιφερειακής αρχής στην κυβέρνηση.

Η αλήθεια είναι πως αυτό που είναι επιτυχία του ο κ. Πάλλης δεν το έχει επικοινωνήσει ιδανικά, επιλέγοντας να
προτάξει στο παρελθόν ζητήματα κομματικής σύγκρουσης μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, γενόμενος και αποδέκτης σκληρής
κριτικής και από μέρους μας. Ο Γιώργος Πάλλης όμως, που δεν εκτιμήθηκε αρχικά, έχει διεισδυτικότητα για τη Λέσβο
στην κεντρική διοίκηση, συνεχίζοντας ως έναν βαθμό την παράδοση που είχαν προκάτοχοί του σε παλαιότερες
κυβερνήσεις όπως ο Νίκος Σηφουνάκης και πιο πρόσφατα ο Χαράλαμπος Αθανασίου, αναπτύσσοντας μάλιστα στενή
συνεργασία τόσο με τον κ. Γαληνό όσο και με την κ. Καλογήρου.

Το γεγονός ότι δεν τρελαίνεται να το επικοινωνήσει του δίνει και ένα σημαντικό μπόνους, δεδομένου ότι τον
απαλλάσσει από το παλαιοκομματικό «κατόπιν ενεργειών μου», παρά το ότι κατ’ ουσία πράττει το εξίσου
παλαιοκομματικό, όντας ο δικός μας «μπάρμπας στην Κορώνη». Σε τελική ανάλυση, αυτός είναι ο ρόλος του
κυβερνητικού βουλευτή, να προωθεί προβλήματα του τόπου του στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.

Μ.ΟΡΦ

 

Κύριε Διευθυντά,

Η Περιφέρεια και ο Δήμος κατάφεραν πάντως να συνεργαστούν αγαστά μόνο για να ανοίξουν το σφαγείο στο
Μανταμάδο, κάνοντας άνω κάτω την Κτηνιατρική Υπηρεσία. Για να τα λέμε όλα…
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