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Η δική μας «συνύπαρξη» (1)

Πριν την έναρξη της συναυλίας της Ελένης Τσαλιγοπούλου στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, χαιρέτισε ο αντιδήμαρχος
Πολιτισμού, Κώστας Αστυρακάκης, ενώ το λόγο πήρε στη συνέχεια ο δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός. Και οι δύο
αναφέρθηκαν στην παρουσία εντός του ακροατηρίου, του αρχιεπισκόπου της Καθολικής Εκκλησίας, π. Νικόλαου. Αρκετοί
σάστισαν με την προσφώνηση. Έχουμε, εξάλλου συνηθίσει όταν κανείς αναφέρεται σε αρχιεπίσκοπο, να εννοεί της
Ορθοδοξίας.

Τελικά η Λέσβος εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή των πολυπολιτισμικών και πολυθρησκευτικών πειραμάτων…
συνύπαρξης!

Αν.Παζ.

 

Η δική μας «συνύπαρξη» (2)

Πάντως, ο δήμαρχος ευχαρίστησε την Καθολική Εκκλησία για όλα όσα έχει προσφέρει σε σχέση με το προσφυγικό -είναι
γνωστή η δράση της ΜΚΟ της Καθολικής Εκκλησίας, «Caritas», και στη Λέσβο εδώ και μήνες- και εμφανίστηκε ενωτικός.
Από την πλευρά του, ο π. Νικόλαος είδε μπροστά του και αναφέρθηκε στη λαοθάλασσα του Δημοτικού Θεάτρου
Μυτιλήνης και με ένα ενωτικό μήνυμα, στο πλαίσιο και του εορτασμού του Αγίου Βαλεντίνου, μίλησε για την αγάπη που
πρέπει όλοι να επιδεικνύουμε στους γύρω μας και εκθείασε τους κατοίκους της Λέσβου για την προσφορά τους στο
συνάνθρωπο.

Αν.Παζ.

 

«Τουρ» στα «προσφυγονήσια»

Τη Σάμο επισκέπτεται σήμερα Τρίτη ο υπεύθυνος συντονιστής της επιχειρησιακής εφαρμογής της συμφωνίας
Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας Μάρτιν Βερβέι. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, θα έχει συναντήσεις με
εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρηματίες, ενώ θα ενημερώσει και τους δημοσιογράφους του νησιού.

Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Βερβέι είχε επισκεφτεί πρόσφατα τη Μυτιλήνη, ενώ το Δεκέμβριο επισκέφθηκε τη Χίο. Επίσης,
συνόδευσε τον επίτροπο Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλο, κατά το πρόσφατο ταξίδι του στη Λέσβο.

Α.Ω
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Με ρυθμούς χελώνας

Το 2017 δείχνει να ξεκινάει με ήττα στα σημεία για τη «Gaia Eπιχειρείν». Λέμε, δείχνει, διότι μέχρι να δούμε τις επίσημες
ανακοινώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη διαχείριση του ΟΣΔΕ, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι
τα πράγματα θα εξελιχθούν έτσι όπως θέλουν οι πληροφορίες που διαρρέουν.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δείχνει να κάνει κάποια πρώτα δειλά βήματα προς την σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο
το ζήτημα πλέον δεν είναι ότι κάτι αλλάζει, αλλά πόσοι αγρότες θα καταφέρουν να επιβιώσουν μέχρι να προχωρήσει μια
ουσιαστική αλλαγή στη διαχείριση των επιδοτήσεων, την παροχή υπηρεσιών στους αγρότες, αλλά και τη
χρηματοδότηση τους. Φοβόμαστε πως όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια, δεν θα υπάρχουν οι μικροί αγρότες
που θέλει να στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ν.Μ.

 

Μισές αλήθειες

Η κόντρα για το αν οι νέες ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών είναι υψηλότερες ή χαμηλότερες από
τον προηγούμενο χρόνο, καλά κρατεί. Χθες στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωνε πως οι ασφαλιστικές εισφορές για νέους
μηχανικούς, με λιγότερο από πέντε έτη προϋπηρεσίας, μειώθηκαν κατά 66%. Μηχανικός, στέλεχος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του
απάντησε πως λέει τη μισή αλήθεια. Διότι στις ασφαλιστικές εισφορές του ΕΦΚΑ, δεν περιλαμβάνονται οι εισφορές για
το εφάπαξ, το επικουρικό και τα αναδρομικά τα οποία οι μηχανικοί θα κληθούν να πληρώσουν στο ΤΣΜΕΔΕ.

Δυστυχώς, είναι πάγια τακτική των κυβερνήσεων κι όσων πρόσκεινται σε αυτές, να αρνούνται την πραγματικότητα όταν
δεν είναι βολική γι’ αυτούς.

Ν.Μ. 

 

Ο Τζιμής το είχε δεσμευτεί

Για το συγκρότημα της Ακαδημίας, που αντιμετωπίζει ως σήμερα κτηριακά προβλήματα και είχε μείνει τελικά στο παρά
πέντε έξω από το πρόγραμμα «κτηριακής αναβάθμισης των σχολείων» του ΕΣΠΑ για τα νησιά του βορείου Αιγαίου, ο
αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Στρατής Τζιμής είχε δηλώσει στο «Ε» τον περασμένο Σεπτέμβρη πως η προοπτική
αποκατάστασης των προβλημάτων του δεν πρόκειται να χαθεί. Τόνισε μάλιστα από τότε πως, λόγω του ότι οι ανάγκες
του επίμαχου σχολικού συγκροτήματος έχουν εντοπιστεί πως είναι σε ποσοστό 75% για ενεργειακή αναβάθμιση και
μόλις σε 25% για κτηριακή, θα ήταν ιδανικότερο να μπει στο νέο πρόγραμμα που πλέον από στιγμή σε στιγμή θα ανοίξει
αποκλειστικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών συγκροτημάτων, και όχι σε εκείνο που προηγήθηκε και
τελικά δεν εντάχθηκε.

Έχοντας ολοκληρώσει με την Τεχνική Υπηρεσία τις μελέτες γι’ αυτόν το σκοπό, μπορούμε να πούμε πως ο αρμόδιος
αντιδήμαρχος πράγματι όχι μόνο δεν ξέχασε το συγκρότημα της Ακαδημίας, αλλά το «δούλεψε» κιόλας. Και μ’ αυτά και μ’
εκείνα, έχει προετοιμάσει σήμερα το έδαφος για να δημοπρατήσει μέσα στο 2017 ένα συνολικό έργο, με παρεμβάσεις σε
πολλά σχολεία, που θα μείνει για τα σχολεία του νησιού που για πάρα πολλά χρόνια είχαν μείνει χωρίς τις στοιχειώδεις
εργασίες συντήρησης. Η ευχή όλων μας βέβαια είναι η δημοτική αρχή να καταφέρει να το… ολοκληρώσει, για να
ξεφύγουμε και από το ρεπορτάζ της καταγραφής των… προθέσεων.

Μ.ΟΡΦ

 

«Οινόραμα»

Η έκθεση «Οινόραμα» είναι ένα από τα μεγαλύτερα οινικά γεγονότα της χώρας. Φέτος θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο
Μέγαρο στην Αθήνα, από τις 11 ως τις 13 Μαρτίου. Το βόρειο Αιγαίο διαθέτει δύο σημαντικές οινικές περιοχές, τη Σάμο
και τη Λήμνο. Κι άλλες τρεις μικρότερες αλλά αναπτυσσόμενες, την Ικαρία, τη Λέσβο και τη Χίο. Τόσο πέρυσι, όσο και
φέτος, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δεν ενέταξε την συγκεκριμένη έκθεση στο πρόγραμμα της.

Μια παρουσίαση των αμπελώνων και των κρασιών της Ικαρίας, της Λέσβου και της Χίου, σε μια έκθεση όπως το
«Οινόραμα», θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα για μια ουσιαστική προσπάθεια προβολής των ιδιαίτερων
κρασιών που παράγονται σε αυτά τα νησιά. Σύλλογοι όπως ο «Περί Οίνου ο λόγος», που γνωρίζουν καλά το αντικείμενο
και έχουν τη δυνατότητα να σηκώσουν το βάρος μιας σοβαρής παρουσίας, θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρεσβευτές
των κρασιών του βορείου Αιγαίου στην Αθήνα και την ηπειρωτική Ελλάδα.

Ν.Μ.
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Αναβολή μέχρι νεοτέρας - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …

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.

Κλιματιζόμενες αίθουσες στη Λέσβο - EmprosNet.gr
1 comment • 20 μέρες πριν•

Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;

Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο - …
1 comment • 16 μέρες πριν•

jim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
καταστροφολογία.
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Ας μας μιλήσουν με ειλικρίνεια

Ρωτήσαμε το Συνήγορο του Παιδιού Γιώργο Μόσχο τη γνώμη του για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Για
παράδειγμα, είπαμε, δεν θα ήταν πιο απλό και εύκολο αυτή να αναφέρει ότι ένας συγκεκριμένος πληθυσμός προσφύγων
και μεταναστών θα παραμείνει στα νησιά, ώστε να προχωρήσουμε με συγκεκριμένα βήματα, αλλά κυρίως δεδομένα;

Εκείνος μας μετέφερε τη συζήτηση που είχε με το δήμαρχο Λέσβου: «Ο κ. Γαληνός μάς είπε ότι η άποψή του είναι να
μείνει συγκεκριμένος αριθμός και για τους υπόλοιπους να δρομολογηθεί η κατάσταση για να φύγουν. Ο ίδιος είναι πολύ
θετικός και στο να ενταχθούν στα σχολεία τα παιδιά και στο να υπάρχουν υποστηριχτικά πλαίσια. Δεν έχει στάσεις
τύπου “να φύγουν όλοι”, αλλά επεσήμανε ότι δεν μπορεί όλος ο πληθυσμός να μένει και σε περιόδους έντονων κρίσεων
να χρειάζεται να συμβούν θάνατοι για να βρεθούν λύσεις».

Ας σταματήσει λοιπόν το Υπουργείο Μεταναστευτικής πολιτικής να έχει φοβική στάση και να παρουσιάζει σπασμωδικές
αντιδράσεις κι ας εφαρμόσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο.

Αν.Παζ.

 

Το «μπράβο» του Μπαρούτη στο Δήμο Λέσβου

Δεν πέρασε απαρατήρητη η σπουδαία ομολογουμένως δουλειά του Αυτοτελούς Γραφείου καταγραφής της περιουσίας
του Δήμου Λέσβου και χαρακτηριστικά αυτής της διαπίστωσης είναι και τα δημόσια συγχαρητήρια του προέδρου του
Περιφερειακού Τμήματος Αν. Αιγαίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Παναγιώτη Μπαρούτη. Ο οποίος με
ανακοίνωσή του, σχολιάζει σχετικά ότι «θεωρεί ιδιαίτερα θετική την όλη προσπάθεια, η οποία έχοντας αφετηρία την
προηγούμενη Δημοτική Αρχή, συνεχίζεται με αποτελεσματικό τρόπο από τη σημερινή. Θεωρούμε εξαιρετικά χρήσιμη
την ολοκλήρωση του έργου για την καταγραφή, τεκμηρίωση, διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας στη
σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία γιατί αυτό θα συμβάλει στην αποδοτικότερη διαχείρισή της, ενισχύοντας έτσι
το βαθμό οικονομικής αυτοτέλειας του Δήμου». Προς το παρόν πάντως, μιλάμε για την καταγραφή της περιουσίας του
Δήμου, έργο διόλου ευκαταφρόνητο, ωστόσο το ζητούμενο είναι η αξιοποίηση αυτής της περιουσίας προς όφελος των
δημοτών, έργο ακόμη πιο επίπονο, που χρειάζεται σχέδιο και πόρους.

Μ.ΟΡΦ
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Απλήρωτοι και σε αναμονή επί μήνες! (/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines)
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