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Τι συμβαίνει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Γαληνού;

Πριν λίγο καιρό γράφαμε για την αλλαγή της στάσης του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο δήμαρχο Λέσβου, Σπύρο Γαληνό, με
αφορμή το… χάσιμο στη μετάφραση που έφερε δύο «Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα». Ένα του Χαρίτση και ένα του Ζαν
Κλοντ Γιουνκέρ. Τότε σημειώναμε πως (και) από τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, είχε εκφραστεί η δυσαρέσκεια για την
«επικοινωνία» ενός νέου προγράμματος και μάλιστα απευθείας από την Ευρώπη, χρεώνοντάς του προσωπικά μέσω
διαρροών σε αθηναϊκά δημοσιεύματα, το λάθος στη μετάφραση. Η αλλαγή της στάσης του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο δήμαρχο
Λέσβου, έγινε ακόμα πιο σαφής όμως με την πρόσφατη επιστολή του βουλευτή Γιώργου Πάλλη στους εργαζομένους του
«Μιχαλέλλειου». Που ξαφνικά θυμήθηκε τις παραλείψεις και τις ευθύνες και του σημερινού Δήμου για το όλο ζήτημα!
Υπάρχει άραγε όντως τόσο μεγάλο θέμα στις σχέσεις του δημάρχου με το φιλικό μέχρι πρότινος, ΣΥΡΙΖΑ;

Μ.ΟΡΦ

 

Ήταν πρωταπριλιάτικο...

Η είδηση για την «απόφαση» του Γιάννη Μουζάλα να κατέβει υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ στη Λέσβο τις ερχόμενες εκλογές,
έκανε αίσθηση, αφού ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής αποτελεί πρόσωπο της κεντρικής πολιτικής που μας
απασχολεί καθημερινά λόγω του προσφυγικού. Μόνο που η υποψηφιότητα του στη Λέσβο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά
το προχθεσινό δημοσίευμα του «Ε», εντάσσεται στις ...πρωταπριλιάτικες ειδήσεις, που «εθιμικού δικαίου» θέλοντος, δεν
ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Πολύ θα θέλαμε πάντως η κατάσταση με τη διαχείριση του προσφυγικού να ήταν τέτοια
που να την πιστωνόταν ο συμπατριώτης μας υπουργός καθιστώντας μια πιθανή υποψηφιότητα του στη Λέσβο,
ελκυστική. Αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται στον ορίζοντα, ούτε για το προσφυγικό -μόλις χθες είχαμε εντάσεις και
διαμαρτυρίες από μερίδα εγκλωβισμένων στον Καρά Τεπέ που έκλεισαν μάλιστα για κάποια ώρα και την κυκλοφορία
των οχημάτων-, ούτε για μια υποψηφιότητα του, δεδομένου ότι του καταλογίζεται εγκληματική αδράνεια στην όλη
διαχείριση, με προσωπικές αναφορές στη στάση του. Καλώς ή κακώς το όνομα του Γ. Μουζάλα δεν έχει θετική
ανταπόκριση από την κοινή γνώμη του νησιού, αλλά και από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ.

Μα.Μ.

 

Η στέγη του Μουσικού

Το πιο μελωδικό μήνυμα για την έλλειψη στέγης του σχολείου τους, έστειλαν οι 200 μουσικοί που γέμισαν το Δημοτικό
Θέατρο Μυτιλήνης την περασμένη Κυριακή. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, εξαίρει την
προσπάθεια, συγχαίρει όλους τους συντελεστές και ευχαριστεί τους  διευθυντές, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές
των δύο σχολείων για την προσπάθειά τους και το τέλειο αποτέλεσμα.

«Αν και η δουλειά που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια στο Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης είναι γνωστή και με κάθε ευκαιρία
παρουσιάζεται στο κοινό της πόλης, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός της έλλειψης δικής του στέγης. Ας
ελπίσουμε ότι σύντομα θα βρεθεί λύση και γι’ αυτό» επεσήμανε μεταξύ άλλων, ο Μιχάλης Καπιωτάς, δ/ντής Β/θμιας Εκπ/
σης Λέσβου.

Αν.Παζ.
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Πρωταπριλιάτικα

Λίγο τραβηγμένα μα και γι’ αυτό πρωταπριλιάτικα, τα αστεία δηκτικά σχόλια του «Ε» ανήμερα του νέου μήνα. Προφανώς
δεν εξαγγέλθηκε πουθενά ότι θα διαγραφούν τα χρέη ντόπιων επιχειρηματιών ως αντισταθμιστικό για το προσφυγικό,
ούτε η Γερμανίδα καγκελάριος ασχολήθηκε με τον «Καλλικράτη». Από την άλλη δεν ιδρύεται Διεύθυνση Τουρισμού, ούτε
ακούστηκε ότι θα δοθεί συνέντευξη Τύπου από τη διοικήτρια του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Κάποια από τα πρωταπριλιάτικα ήταν πολύ καλά για να ‘ναι αληθινά, το χειρότερο είναι ότι τα υπόλοιπα αν και
αυτονόητα, πάλι δεν είναι αληθινά!

Αν.Παζ.

 

Μόνο στα mplokia.gr

Αδυνατούμε να κατανοήσουμε τη νέα επικοινωνιακή τακτική του ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου. Άλλοτε οι δραστηριότητες του
βουλευτή Γιώργου Πάλλη κοινοποιούνται στα μέσα ενημέρωσης κι άλλοτε οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να τις
αναζητούν είτε στο site mplokia.gr του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, είτε στο left.gr.

Δικαίωμα του ΣΥΡΙΖΑ και κάθε πολιτικού φορέα είναι να εφαρμόζει όποια επικοινωνιακή πολιτική θέλει, αλλά οι
συνεχείς αλλαγές μπερδεύουν τους δημοσιογράφους. Όσο για τους πολίτες απλώς ενημερώνονται περιστασιακά με ό,τι
σημαίνει αυτό.

Ν.Μ.

 

Το master plan του λιμανιού...

Στα μέσα της Μεγάλης Εβδομάδας προγραμματίζεται η παρουσίαση του νέου master plan του λιμανιού της Μυτιλήνης
με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις στον επιβατικό και εμπορικό λιμένα της πόλης, μετά την αλλαγή πλεύσης και την
ακύρωση της μετακίνησης του λιμανιού εκτός πόλης στην περιοχή του Καρά Τεπέ. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις
προβλέπουν την αξιοποίηση και την επέκταση του εμπορικού λιμένα στην περιοχή του πάρκινγκ, με την παράλληλη
χρησιμοποίηση μέρους -αν όχι του μεγαλύτερου τμήματος- του πάρκινγκ για τις ανάγκες του λιμανιού και φυσικά την
προσαρμογή του υπάρχοντος λιμένα στα νέα δεδομένα, με προβλήτα για τα κρουαζιερόπλοια εκτός λιμενοβραχίονα και
διάφορες άλλες παρεμβάσεις για την εκφόρτωση των καυσίμων και τις κτηριακές υποδομές για τις ανάγκες νέου
Λιμεναρχείου και Τελωνείου. Όλα αυτά ακούγονται ευχάριστα γιατί η ύπαρξη ενός «μπούσουλα» για τα έργα και τις
παρεμβάσεις που απαιτούνται για ένα σύγχρονο λιμάνι, ασφαλώς βοηθούν στον όποιο προγραμματισμό και για το τι
πόλη θέλουμε τις επόμενες δεκαετίες.

 

Και τα εύλογα ερωτήματα του!

Επειδή όμως ο όποιος σχεδιασμός δεν μπορεί να είναι επί ...χάρτου, αλλά να έχει και στοιχειώδη ρεαλισμό, ότι μπορεί
κάποτε και να υλοποιηθεί, αναβαθμίζοντας την πρωτεύουσα και καθιστώντας πιο λειτουργικές τις όποιες υπηρεσίες
υπηρετεί ένα σύγχρονο λιμάνι -που είναι νομίζουμε και το ζητούμενο- αναρωτιόμαστε χωρίς να είμαστε ειδικοί, αν το εν
λόγω master plan υπηρετεί αυτό το στόχο ή απλά γίνεται για να υπάρχει. Γιατί άλλος είναι ο σχεδιασμός που
τουλάχιστον εδώ και πολύ καιρό γνωρίζαμε, και προέβλεπε κάποιες παρεμβάσεις στο υπάρχον λιμάνι, προκειμένου να
βελτιωθούν υποδομές βραχυπρόθεσμα, ενόψει της σχεδιαζόμενης έστω και μακροπρόθεσμα μετακίνησης του στην
περιοχή του Καρά Τεπέ, και άλλος ο σχεδιασμός που τώρα δρομολογείται και όλα εντάσσονται εντός του κεντρικού
ιστού της πόλης. Αλήθεια, έτσι θα αποσυμφορηθεί η πόλη από τη λειτουργία του εμπορικού και επιβατικού λιμανιού,
όποτε γίνουν οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις; Τα εύλογα τούτα ερωτήματα ζητούν απαντήσεις από τους μελετητές, αλλά
και τους εμπλεκόμενους φορείς στο εγχείρημα αυτό, γιατί -θα το ξαναπούμε- το ζητούμενο δεν είναι η ύπαρξη
σχεδιασμού -που είναι απαραίτητος για να ξέρεις να προγραμματίσεις τι θα κάνεις- αλλά αυτά που θα σχεδιάσεις να
είναι σε θέση να γίνουν στο ορατό μέλλον, υπό τις παρούσες και τις μελλοντικές δυνατότητες χρηματοδότησης αυτών.
Αν αυτά δεν είναι σε θέση στοιχειωδώς και με την όποια πρόβλεψη, να εξασφαλιστούν, τότε πολύ φοβόμαστε ότι δεν
μιλάμε για σχέδια «επί χάρτου», αλλά για σχέδια επί ...άμμου! Ασφαλώς και περιμένουμε την άποψη των ειδικών για όλα
αυτά, ελπίζοντας να μας δώσουν μια νότα αισιοδοξίας ότι τα σχεδιαζόμενα δεν είναι άπιαστα και μπορούν να γίνουν
υπό τις παρούσες συνθήκες στην πόλη και την οικονομία της χώρας μας!

Μα.Μ.
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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. …

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.

Γιατί δεν άντεξε η Βρίσα στον σεισμό; - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Δημήτριος Χαλαυτής — Το έδαφος στο δυτικό τμήμα του οικισμού που
καταστράφηκε είναι πιο χαμηλά από το ανατολικό και άρα με …

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.
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Μήπως να βάλουν φύλαξη;

Ο δεύτερος βανδαλισμός της πλαζ στα Τσαμάκια, πάνω - κάτω την ίδια εποχή μέσα σε δύο χρόνια, αναδεικνύει πλέον το
ζήτημα περιφρούρησης του χώρου. Και αν είναι οικονομικοί εκείνοι οι λόγοι που αποθαρρύνουν τη δημοτική αρχή να
εγκαταστήσει ασφάλεια στην πλαζ τους μήνες που δεν λειτουργεί, ας αναλογιστεί το κόστος που αναλαμβάνει για να
αποκαθιστά τις ζημιές κάθε άνοιξη και γενικά για να συμμορφώνει το χώρο. Κι αυτό το λέμε γιατί προχθές ζημιές δεν
υπέστη μόνο ο εξοπλισμός του επιχειρηματία, αλλά και ο όποιος έχει απομείνει της ΑΔΕΛ. Σημειώνοντας δε πως δεν
ξέρουμε αν είναι δεδομένο πως και φέτος (όπως συνέβη πέρυσι όπως όριζε η σύμβαση) ο επιχειρηματίας θα αναλάβει
την αποκατάσταση της παραλίας και των προβλημάτων των εγκαταστάσεων. Τέλος, καλό είναι να λέμε πως βάνδαλοι δεν
είναι μόνο οι συνάνθρωποί μας πρόσφυγες, που ψάχνουν ένα κατάλυμα να προφυλαχτούν. Είναι και οι «Ελληνάρες»,
που έκλεψαν προχτές μέχρι και τα πιεστικά από την πλαζ για να πλένουν προφανώς τις αμαξάρες τους…

Μ.ΟΡΦ

 

Πού είναι οι αποζημιώσεις των Μοριανών;

Δεν είναι μόνο το «Μιχαλέλλειο» που δεν φαίνεται να προχωρά ως προς την τροπολογία, όσο γρήγορα και
αποφασιστικά είχε διαφανεί τον περασμένο Γενάρη. Είναι και μία άλλη (παρεμφερής) υπόθεση, η οποία περιέργως μένει
στα χαμηλά, παρά το ότι αποτέλεσε δημόσια εξαγγελία πως… λύθηκε. Και φυσικά αναφερόμαστε στις αποζημιώσεις των
Μοριανών, οι οποίες διπλοανακοινώθηκαν από τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα, αλλά ως
σήμερα δεν έχουν μπει στις τσέπες των δικαιούχων!

Μ.ΟΡΦ
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