
17/7/2017 Δηκτικά - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/stiles/diktika-14-4-2017 1/5

 (/)

FOLLOW US 

(https://www.facebook.com/emprosnet/)



(https://twitter.com/emprosnet)



(https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-

D_ID-

ILOI15QOVg)

17.07.2017 | 13:23

Τ Α  Δ Η Κ Τ Ι Κ Α
( / S T I L E S / C O N T E N T / 1 0 7 1 0 - T A -
D I K T I K A )  
 Δηκτικά

 (/article/author/558-emprosnetgr) emprosnet.gr (/article/author/558-emprosnetgr)
 - 14|04|2017 11:52

Τελευταία τροποποίηση - 26|04|2017 15:56

Δημιούργησε αντί να λύσει απορίες

Η προχθεσινή παρουσίαση του master plan του λιμανιού με τις σχεδιαζόμενες αλλαγές και τα έργα που προτείνει άφησε
μια πικρή γεύση για τα μελλούμενα σε αυτήν την πόλη, προβληματίζοντας όχι μόνο τους παρευρισκόμενους σ’ αυτήν,
αλλά και όσους πληροφορήθηκαν το στρατηγικό σχέδιο για τις παρεμβάσεις στο λιμάνι και τον περιβάλλοντα χώρο του.

Δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα το γεγονός ότι τα όσα ακούστηκαν και παρουσιάστηκαν μάλλον αύξησαν τα
ερωτήματα και τις απορίες που υπήρχαν αντί να τις μειώσουν. Η αίσθηση δε που αποκόμιζε κάποιος ακούγοντας τον
προτεινόμενο σχεδιασμό ήταν ότι η πόλη της Μυτιλήνης αντί να αποσυμφορηθεί από την «αναβάθμιση» και την
περαιτέρω ανάπτυξη του λιμανιού, μάλλον πάει για «έμφραγμα», αφού όλες μα όλες οι δραστηριότητες ενός τέτοιου
λιμανιού συγκεντρώνονται στο κέντρο της πόλης, χωρίς να υπάρχει καμιά πρόβλεψη εκτόνωσης όλης αυτής της
δραστηριότητας εκτός πόλης! Όλα μα όλα, επιβατικά, εμπορικά, κρουαζιερόπλοια, υδροπλάνα, πολεμικά, γκαζάδικα, μικρά
και μεγάλα σκάφη, ιστιοπλοϊκά και... βαρκούλες καλούνται να συνυπάρχουν στο κέντρο της πόλης.

Η λύση που πριν από χρόνια είχε «δρομολογηθεί» για νέο λιμάνι στην περιοχή του Καρά Τεπέ φαίνεται, αν και δεν το
ομολογούν επισήμως, ότι εγκαταλείπεται «ελαφρά την καρδία», γιατί λέει βρέθηκαν κάποια αρχαία και δεν θέλουν να
μπλέξουν! Και προκειμένου να μη «μπλέξουν» με την Αρχαιολογία -που πάντα καθυστερεί να δώσει απαντήσεις- θα...
βραχυκυκλώσουν τη πόλη, ακυρώνοντας και υπονομεύοντας την ίδια τη λειτουργία της και την προοπτική μελλοντικής
ανάπτυξής της. Δυστυχώς, το σχέδιο που παρουσιάστηκε δεν μας έκανε σοφότερους και πολύ φοβόμαστε ότι δεν μας πάει
και... πουθενά, αν παραμείνει ως έχει!

Μα.Μ.

 

Τα «παράπονα» έχουν αποδέκτες!

Τον τελευταίο καιρό η δημοτική αρχή με μεγαλύτερη «ένταση» και παράπονο ισχυρίζεται ότι για τις υπηρεσίες που
παρείχε ο Δήμος για το προσφυγικό πήρε από την κυβέρνηση μόλις 750.000 ευρώ, για το ένα περίπου εκατομμύριο
πρόσφυγες και μετανάστες που πέρασαν από το νησί μας! Και το παράπονο αυτό το διατυπώνει σε αντιδιαστολή με τις
πρόσθετες χρηματοδοτήσεις που πήρε η Περιφέρεια -της τάξης των 7 εκ. ευρώ, όπως είπε προχθές στη συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου ο κ. Γαληνός- ενώ δεν είχε τη συμμετοχή και τη... λάτρα του Δήμου. Την αναφορά μάλιστα αυτήν
κάποιοι απ’ τη δημοτική αρχή τη θεωρούν ως «βολή» κατά της Καλογήρου, που κατάφερε να πάρει τόσα επιπλέον χρήματα
χωρίς να έχει εμπλακεί με την καθημερινότητα του προσφυγικού.

Όμως το γεγονός αυτό μόνο για «κατηγορία» της Καλογήρου λογίζεται, αφού η επιπλέον χρηματοδότηση της Περιφέρειας
μπορεί να... κακιώνει το Δήμο που δεν είχε την ίδια αντιμετώπιση από την κυβέρνηση, παρά τις «άριστες» σχέσεις που είχε
μέχρι πρόσφατα -αν θα έχει και στο μέλλον θα φανεί από το αποτέλεσμα- αλλά γι’ αυτό υπεύθυνοι είναι οι κυβερνητικοί
παράγοντες που «φλόμωσαν» τη δημοτική αρχή στις υποσχέσεις και η ίδια που αρκέστηκε σ’ αυτές και στο περίμενε και
δεν απαίτησε πιο πιεστικά την άμεση ενίσχυση του Δήμου.

Η επιπλέον χρηματοδότηση της Περιφέρειας για την κοινή γνώμη πιστώνεται ως επιτυχία της Καλογήρου, ενώ η μη
επαρκής ενίσχυση του δήμου χρεώνεται ως αναποτελεσματικότητα της δημοτικής αρχής να πάρει αυτό που δικαιούταν
για τις δεδομένες υπηρεσίες που προσέφερε στο προσφυγικό. Ας μην αναζητούνται αλλού ευθύνες, η αυτοκριτική και τα
«παράπονα» έχουν αποδέκτες!

Μα.Μ.

 

Έρχονται πληρωμές

Το Πάσχα πλησιάζει και αυτό σημαίνει ότι πλησιάζει η ώρα πληρωμής αγροτικών επιδοτήσεων. Αναφερόμαστε στην
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Το Πάσχα πλησιάζει και αυτό σημαίνει ότι πλησιάζει η ώρα πληρωμής αγροτικών επιδοτήσεων. Αναφερόμαστε στην
εκκαθάριση της βασικής ενίσχυσης και του πρασινίσματος αλλά και άλλων μικρότερων επιδοτήσεων όπως είναι οι
συνδεδεμένες ενισχύσεις. Για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις έγιναν σχετικές ανακοινώσεις τις προηγούμενες ημέρες. Για τη
βασική ενίσχυση και το πρασίνισμα χθες έγιναν και επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο και άρχισαν να
πληρώνονται. Είναι πάντως εντυπωσιακό ότι το Υπουργείο συνδυάζει αυτές τις πληρωμές για τις επιδοτήσεις πάντα
παραμονές γιορτών, είτε είναι των Χριστουγέννων είτε -όπως τώρα- του Πάσχα.

Ν.Μ.

 

Χιλιάδες μερίδες από τον «Άλλο Άνθρωπο»

Στη Μόρια θα μαγειρέψει το Πάσχα «Ο Άλλος Άνθρωπος» αλλά και στο νέο χώρο που άνοιξε ο «Ελβετικός Σταυρός» στον
Καρά Τεπέ. Εκτιμάται ότι θα διατεθούν 6.000 μερίδες!

Εννιά εθελοντές της Κοινωνικής Κουζίνας ταξιδεύουν σήμερα από τον Πειραιά και θα αποχωρήσουν από τη Λέσβο την
Τρίτη του Πάσχα στις 19 Απριλίου. Για λεπτομέρειες, όποιος μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να επισκεφτεί τη σελίδα του
«Άλλου Ανθρώπου» στο facebook.

Αν.Παζ.

 

14 Απριλίου 2003 - 14 Απριλίου 2017

Κάνουμε ένα βήμα εμπρός!

Σαν σήμερα, στις 14 Απριλίου του 2003, κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο του «Εμπρός» ως ημερήσιας εφημερίδας του
νομού Λέσβου, με στόχο και δέσμευση την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των αναγνωστών της εφημερίδας και κατ’
επέκταση και της κοινής γνώμης των νησιών μας. Κατά γενική ομολογία, το «Ε» αποτελεί μια εφημερίδα κύρους με
άποψη, πλουραλιστική, με σεβασμό στον αντίλογο και στη διαφορετική γνώμη, βήμα διαλόγου για όποιον θέλει να
προβάλει τη δική του προσέγγιση για τα πράγματα.

Τα 14 χρόνια που ήδη διανύσαμε δεν ήταν χωρίς προβλήματα και δυσκολίες για τον τόπο και την κοινωνία μας, αφού η
παρατεταμένη κρίση που βιώνουμε είχε τις επιπτώσεις της σε όλους τους τομείς της ζωής και δεν θα μπορούσαν να
αποτελέσουν εξαίρεση τα μέσα ενημέρωσης. Το γεγονός δε ότι, πέρα από την οικονομική κρίση, ήρθε να προστεθεί και
το προσφυγικό άλλαξε τα δεδομένα στα νησιά μας, φέρνοντάς τα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και
καθιστώντας τη Λέσβο σημείο αναφοράς της πρωτόγνωρης αυτής ανθρωπιστικής κρίσης, αφού από το νησί μας
πέρασαν εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, αναζητώντας καλύτερη τύχη στην Ευρώπη.

Το «Ε» ανταποκρίθηκε στα πρωτόγνωρα αυτά γεγονότα με υπευθυνότητα, παρέχοντας έγκυρη ενημέρωση και όχι
παραπληροφόρηση, ανοίγοντας «μέτωπο» με τις ρατσιστικές και ξενοφοβικές φωνές που εκπέμπουν μισαλλοδοξία και
διχασμό στην κοινή γνώμη και ασκώντας τεκμηριωμένη κριτική και έλεγχο για τα λάθη και τις παραλείψεις των
αρμοδίων στη διαχείριση του προσφυγικού. Στη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται και στον τόπο μας αλλά και στη νέα
εποχή της δημοσιογραφίας που ζούμε, η συντακτική ομάδα του «Ε» κάνει «ένα βήμα εμπρός», ανανεώνοντας και
αναβαθμίζοντας την ηλεκτρονική έκδοση emprosnet.gr, καθιστώντας την σημείο αναφοράς της έγκυρης και έγκαιρης
ενημέρωσης από τη Λέσβο για τον κόσμο ολόκληρο. Και στη νέα εποχή της δημοσιογραφίας, το «Ε» επιχειρεί και κάνει
τη διαφορά στην ενημέρωση με ένα ακόμη βήμα... εμπρός!

«Ε»

 

Αναπόφευκτα υπάρχουν πολλοί «δήμαρχοι»

Το «κάλεσμα πολιτών», παρά το ότι εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να εκφράσει όλο το νησί και κάθε οικισμό που
αγωνιά (ή και όχι) για την ενδεχόμενη διάσπαση του δήμου, εντούτοις πέτυχε τη δρομολόγηση συγκεκριμένων ενεργειών
στην κατεύθυνση διεκδίκησης της κατάργησης του ενός δήμου για όλη τη Λέσβο. Ωστόσο, δεν έλειψαν τα γνωστά
τοπικιστικά συμφέροντα που χάλασαν προς στιγμήν (;) το κοινό αγωνιστικό πνεύμα για τη διάσπαση του δήμου, αλλά και
οι εκ των υστέρων αναλύσεις για τους λόγους που συγκλήθηκε αυτή η συνέλευση.

Εξάλλου είναι ηλίου φαεινότερο πως, όπως υπάρχουν πράγματι κάποιοι που θα οραματίζονται σήμερα τους εαυτούς τους
ως «δημάρχους της Λέσβου», απολαμβάνοντας τη «λεζάντα» τού ενός δημάρχου για ένα νησί και ως εκ τούτου δεν θέλουν
να σπάσει ο δήμος, έτσι υπάρχουν και κάποιοι που μέσα από τους αγώνες για τη διάσπαση οραματίζονται τους εαυτούς
τους ως δημάρχους είτε της Καλλονής, είτε του Πλωμαρίου, είτε οποιουδήποτε άλλου δήμου...

 

Το ΠΑΣΟΚ είναι κι εδώ;

Έχει παρατηρηθεί αρκετές φορές και όχι μόνο στη Λέσβο, παρατηρήθηκε και προχθές στο ΤΕΛ Καλλονής στη διάρκεια της
συνέλευσης για τη διάσπαση του δήμου. Η πλειοψηφία των παρευρισκομένων αυτοδιοικητικών προερχόταν (ή και είναι
ακόμα) από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο μπορεί να καταγράφει δυναμική που βία αγγίζει το 6% στις εθνικές εκλογές ή
και στις δημοσκοπήσεις, αλλά η παρουσία του στις τοπικές κοινωνίες εξακολουθεί να είναι σημαίνουσα μέχρι και να
«ηγεμονεύει» σε κάποιες περιπτώσεις.

Το ζήτημα τώρα είναι αν το ΠΑΣΟΚ θέλει πράγματι να επενδύσει -έστω και αυτοδιοικητικά- σε αυτά τα πρόσωπα αλλά
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Το ζήτημα τώρα είναι αν το ΠΑΣΟΚ θέλει πράγματι να επενδύσει -έστω και αυτοδιοικητικά- σε αυτά τα πρόσωπα αλλά
κυρίως αν ο κόσμος είναι διατεθειμένος να τα εμπιστευτεί ξανά. Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που ακόμα και το
κυβερνόν κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταφέρει να εμφανίσει αυθεντικά δικά του πρόσωπα στην αυτοδιοίκηση με
αξιοσημείωτη δυναμική, τα πρόσωπα εκείνα του ΠΑΣΟΚ, αν και εκπρόσωποι του «παλαιού», έχουν… ρόλο. Γι’ αυτό ας μη
βιάζονται από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ ή ΝΔ να «κατακρίνουν» τα πρόσωπα αυτά ως «φθαρμένα», γιατί είναι πιθανό να
διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στα αυτοδιοικητικά ψηφοδέλτια που θα διαμορφώσουν…

Μ.ΟΡΦ

 

Ούτε χαιρετισμό…

Κανείς δεν μπορεί να χαρακτηρίσει το κάλεσμα που έγινε στην Καλλονή για το σπάσιμο του δήμου ως την «αυθεντική»
κίνηση της «βάσης» που θα δρομολογήσει και καθοριστικές εξελίξεις. Είναι σαφές πως θα μπορούσε να συγκληθεί (όπως
και μαθαίνουμε ότι θα γίνει) και σε άλλες περιοχές ή και από άλλους φορείς αντίστοιχη κίνηση και γενικά παρεμφερείς
εκδηλώσεις στο εγγύς μέλλον.

Ωστόσο, ήταν φάουλ το γεγονός πως κανένας εκ των τριών βουλευτών του νομού δεν έστειλε έστω και έναν χαιρετισμό
στη συνάντηση αυτή. «Ακόμα και σε μια πίτα ενός φορέα για πέντε άτομα στέλνουν έστω ένα σημείωμα. Εδώ δεν θα
μπορούσαν να κάνουν το ίδιο;», αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά με νόημα ο Άρης Ελευθερίου από το βήμα και δεν είχε και
άδικο ομολογουμένως…

Μ.ΟΡΦ
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