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Οι κατά φαντασία συνταξιούχοι…

Η νέα πληγή της Δημόσιας Διοίκησης, κοντά στις γνωστές, ονομάζεται «κατά φαντασία συνταξιούχος» ή «κατά κατά
δήλωση συνταξιούχος». Αναφερόμαστε σε αρκετές περιπτώσεις υπαλλήλων, στο δημόσιο, στο δήμο, στο νοσοκομείο, στο
στρατό, στην αστυνομία, που δηλώνουν συνταξιούχοι και αρνούνται να δουλέψουν, εμφανίζονται 2-3 ώρες στην
υπηρεσία, χτυπάνε διαρκώς άδειες, γιατί κατά τα λεγόμενά τους, εάν δεν άλλαζε το ασφαλιστικό, θα είχαν πάρει σύνταξη,
γιατί παλαιότεροι συνάδελφοί τους έφυγαν με λιγότερα χρόνια και μεγαλύτερα εφάπαξ και συντάξεις και άλλα τέτοια
περίεργα. Μόνο που τα περίεργα τα έχουν μετατρέψει σε δικό τους νόμο, προκαλώντας τους συναδέλφους τους που
εκτελούν κανονικά τη δουλειά τους και εξοργίζοντας τους πολίτες που τους βλέπουν να βολτάρουν στην αγορά ή να
ασχολούνται με ελιές και μπαχτσέδες.

Το ερώτημα είναι τι κάνουν οι προϊστάμενοι; Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτή η λογική του παραλόγου θα διαλύσει τελείως τις
υπηρεσίες, Δεν έχουν την ικανότητα να βάλουν κάθε κατεργάρη στον πάγκο του; Όταν όμως κοντά στα ξερά θα καούν και
τα χλωρά, γιατί θα συμβεί αυτό, ας μη ζητάνε κάποιοι τη βοήθεια της κοινωνίας. Μόνοι ανοίγουν το λάκκο τους.

Α.Ω

 

Βουρ στις απελάσεις

Υπέρμετρο ζήλο καταγγέλλεται ότι δείχνει το τελευταίο χρονικό διάστημα το Τμήμα Αλλοδαπών της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Λέσβου αρμόδιο για τις απελάσεις. Στην τελευταία επιχείρηση την περασμένη Πέμπτη, σύμφωνα με ρεπορτάζ
του Ηλία Μαραβά για την Ερα Αιγαίου, απελάθηκε μια οικογένεια προσφύγων με ένα βρέφος 4 μηνών και ένα παιδί 5 ετών,
παρά το γεγονός ότι ο δικηγόρος τους είχε καταθέσει ενδικοφανή προσφυγή στην αστυνομία, δηλώνοντας πως η
οικογένεια θα προχωρούσε στην κατάθεση αίτησης αναίρεσης της απορριπτικής απόφασης. Από την ίδια απέλαση γλίτωσε
τελευταία στιγμή χάρη στην παρέμβαση δικηγόρου Ιρανός με ακτιβιστική δράση, ο οποίος είχε καταθέσει αίτημα
αναστολής και αναίρεσης της απορριπτικής απόφασης, το οποίο εκκρεμούσε. Να σημειωθεί πως και στις δύο περιπτώσεις
οι δικηγόροι των προσφύγων δεν είχαν ενημερωθεί για τις απελάσεις των εντολέων τους.

Αν.Παζ.

 

Μέχρι και γκρουπ!

Μέχρι και γκρουπ στο facebook έφτιαξαν πολίτες που δεν έμειναν αδιάφοροι από το κοινωνικό ρεπορτάζ που αναδείξαμε
χτες με τη μωρομάνα και τα δυο παιδιά που ζουν σε εντελώς ακατάλληλες συνθήκες. Μάλιστα η επισήμανση ήταν: «Δείξτε
το σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται να βοηθήσουν γιατί από like χορτάσαμε»!

Κι όμως οι άνθρωποι που ενδιαφέρθηκαν ήταν δεκάδες, ενώ εκατοντάδες ήταν οι αναφορές στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.

Ας ελπίζουμε ότι θα βρεθεί λύση μόνιμη και για τη μάνα και κυρίως για τα μωρά ώστε να ανατραφούν σε μη νοσηρό
περιβάλλον. Και αυτό πια ξεπερνά την «αρμοδιότητα» της φιλανθρωπίας και της αλληλεγγύης των ιδιωτών, είναι θέμα των
αρμόδιων Αρχών.

Αν.Παζ

 

Ένα τάμα για το Αναγνωστήριο!

Την Κυριακή των Μυροφόρων, το Αναγνωστήριο τίμησε τον προστάτη του Αρχάγγελο Μιχαήλ, το ξωκλήσι του οποίου
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Την Κυριακή των Μυροφόρων, το Αναγνωστήριο τίμησε τον προστάτη του Αρχάγγελο Μιχαήλ, το ξωκλήσι του οποίου
βρίσκεται στο γραφικότατο λόφο «Καστέλι», από τα ωραιότερα φυσικά θέρετρα της Αγιάσου. Το Σάββατο τελέστηκε ο
εσπερινός και την Κυριακή μέλη και φίλοι του Αναγνωστηρίου υποδέχτηκαν, έξω απ’ την πρώην ηλεκτρομηχανή, την παλιά
εικόνα του Ταξιάρχη. Η πομπή με τη συνοδεία της παραδοσιακής κομπανίας του Αναγνωστηρίου, που έπαιζε το εμβατήριό
του, κατευθύνθηκε στη Βιβλιοθήκη όπου έγινε η καθιερωμένη αρτοκλασία.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Αναγνωστηρίου, Κλεάνθης Κορομηλάς, ευχαρίστησε αυτούς που δούλεψαν για την επιτυχία
αυτής της σεμνής τελετής και επεσήμανε πως «από την ίδρυση του Αναγνωστηρίου (1894) με ιδιαίτερη λαμπρότητα και
μεγάλη συμμετοχή του κόσμου τιμάται ο προστάτης του Ταξιάρχης» και πως «θα κάμει το θαύμα του να ξεπεραστεί το
εμπόδιο της γραφειοκρατίας για να μπορέσει το Αναγνωστήριο να ξεπροβάλει απ’ τα συντρίμμια της ολοσχερούς
καταστροφής του θεάτρου του απ’ τη θεομηνία για να εξακολουθήσει να προσφέρει το πολιτιστικό του έργο στο νησί μας
και την Ελλάδα. Είναι στο χέρι όλων των φορέων, αφού συμφωνούν όλοι για την τεράστια προσφορά του Αναγνωστηρίου,
να κάνουν την υπέρβαση -ηρωική πράξη- και να δώσουν άμεσα λύσεις».

Ας ελπίσουμε ότι αρκεί μόνο ένα τάμα κι όχι ένα θαύμα για το Αναγνωστήριο Αγιάσου!

Αν.Παζ.

 

Να μην «πετάξει» τ(ο) ...Πουλάκη!

Συνεδρίασε προχθές η συντονιστική επιτροπή που προέκυψε από τη συνάντηση της Καλλονής προκειμένου να
συζητήσει τις περαιτέρω ενέργειες της για το μείζον θέμα που διεκδικεί εν όψει της αναθεώρησης του «Καλλικράτη», τη
διάσπαση του ενός δήμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιτροπή πρόκειται να συναντηθεί με τον γενικό γραμματέα
Εσωτερικών, Κώστα Πουλάκη, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί το νησί μας την ερχόμενη Δευτέρα, ενεχειρίζοντας του
και υπογραφές πολιτών και αυτοδιοικητικών παραγόντων από την περιφέρεια του Δήμου με αίτημα το σπάσιμο του,
αλλά και ένα τεκμηριωμένο υπόμνημα για την προσέγγιση της επιτροπής, στο πλαίσιο της διαβούλευσης της
κυβέρνησης για το επίμαχο νομοσχέδιο με τις προωθούμενες θεσμικές αλλαγές στην αυτοδιοίκηση. Η επιτροπή της
συνάντησης της Καλλονής πάντως, σύμφωνα με όσα διαρρέονται από πρόσωπα που πρωτοστατούν στην κίνηση αυτή,
δεν είδαν με καλό μάτι τις απόψεις που διατύπωσε ο δήμαρχος Σπύρος Γαληνός στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο περί
μητροπολιτικού δήμου. Η υπόθεση προφανώς τώρα επιχειρείται να ‘ρθει στο προσκήνιο, πέρα από τις κινήσεις και τις
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, και να τεθεί σε κεντρικό επίπεδο σε πρώτη φάση στη συνάντηση με τον Πουλάκη
και ενδεχομένως και με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, το οποίο έχει ως γνωστόν τοποθετηθεί θετικά για την
περίπτωση της διάσπασης του ενιαίου Δήμου Λέσβου.

 

Να μην «πετάξει» τ(ο) ...Πουλάκη! (2)

Πολλά θα εξαρτηθούν από τη συνάντηση της Δευτέρας με τον Γ.Γ. Εσωτερικών, αλλά και από τις αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο υποτίθεται ότι θα ξανασυζητήσει το θέμα αναμένοντας και τις επίσημες θέσεις των
παρατάξεων και των δημοτικών συμβούλων. Εν αναμονή αυτών των εξελίξεων λοιπόν, η ερχόμενη εβδομάδα μπορεί να
κρίνει πολλά για την τύχη του εγχειρήματος διάσπασης του ενός δήμου, αλλά και τι πρόκειται να προκύψει μετά απ’
αυτό. Πάντως με δεδομένη την παρουσία του Κ. Πουλάκη στη Λέσβο, ο οποίος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι και ο
πρόεδρος της επιτροπής διαβούλευσης για την αναθεώρηση του «Καλλικράτη» και ως εκ τούτου ο κατεξοχήν θεσμικός
παράγοντας για να επικοινωνήσουμε σοβαρά το παλλεσβιακό αίτημα της διάσπασης του ενιαίου Δήμου, η ευκαιρία
αυτή δεν πρέπει να χαθεί ή να περάσει ανεκμετάλλευτη. Ας φροντίσουν γι’ αυτό τόσο οι θεσμικοί παράγοντες του
νησιού, όσο και οι εκπρόσωποι της Συντονιστικής, η οποία πήρε την πρωτοβουλία να ...σηκώσει το θέμα και να
διεκδικήσει το σπάσιμο του Δήμου, που είναι το μείζον σ’ αυτήν τη συγκυρία.

Μα.Μ.

 

Συζήτηση στα όρθια

Μετά το τέλος της συνάντησης με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου, η περιφερειάρχης Βορείου
Αιγαίου, Χριστιάνα Καλογήρου, συνάντησε τον υπουργό Υποδομών, Χρήστο Σπίρτζη, και τον υπουργό Επικρατείας, Αλέκο
Φλαμπουράρη, που βρίσκονταν έξω από την αίθουσα όπου έγινε η σύσκεψη. Και αξιοποίησε την ευκαιρία για να τους
θέσει το θέμα των καθυστερήσεων στον υπό κατασκευή δρόμο Καλλονής - Σιγρίου. Πρόκειται για ένα από τα
χιλιοταλαιπωρημένα έργα που υλοποιεί ο όμιλος «Καλογρίτσα» και το οποίο επιβλέπει απευθείας το Υπουργείο
Υποδομών. Παρέμβαση που ελπίζουμε να φέρει αποτέλεσμα και να επανεκκινήσει το έργο, που κινδυνεύει να χαθεί!

Ν.Μ.

 

Θα πάει στην Κίνα;

Χθες ακούστηκε ότι στο προσεχές ταξίδι του πρωθυπουργού στην Κίνα, θα συνοδεύσει τον κ. Τσίπρα, και ένας σημαντικός
αριθμός θεσμικών παραγόντων της χώρας, ανάμεσα στους οποίους, εκτός απροόπτου, θα είναι και η περιφερειάρχης
Βορείου Αιγαίου, Χριστιάνα Καλογήρου.

Αν επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία, σημαίνει πως η κ. Καλογήρου είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στην προσπάθεια
διείσδυσης της στα κέντρα εξουσίας, παρότι το κυβερνητικό περιβάλλον δεν είναι ιδιαίτερα οικείο για την ίδια καθώς, ως
γνωστόν, προέρχεται από την ΝΔ.

Ν.Μ.
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Ν.Μ.

 

Όπως και πέρυσι

Φέτος, όπως και πέρυσι, το Υπουργείο Ναυτιλίας έδωσε στη δημοσιότητα μια λίστα δρομολογίων που μπορούν να
αναλάβουν την αποκλειστική εξυπηρέτησή τους οι ακτοπλοϊκές εταιρείες που θα ενδιαφερθούν. Πρόκειται στην ουσία για
ένα ευχολόγιο άγονων γραμμών που το Υπουργείο θα ήθελε να καλύψει τσάμπα. Μέσα σε αυτά περιλαμβάνεται και το
δρομολόγιο Μυτιλήνη - Λήμνος - Άη Στράτης και επιστροφή. Απολύτως αναγκαίο δρομολόγιο μόνο που, αν δεν επιδοτηθεί,
δεν θα βρεθεί καμία εταιρεία να το αναλάβει.

Ν.Μ.
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