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Θα... ξεκουνηθεί ο δρόμος;

Πριν από μερικούς μήνες, επιτροπή φορέων που δραστηριοποιείται για το δρόμο Σταυρού-Αμπελικού, που ενώνει το
Πλωμάρι με τα Βατερά, συναντήθηκε με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Θ. Βαλσαμίδη για να πιέσει ώστε ο δρόμος αυτός,
η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε πριν από μια δεκαετία και βάλε, επιτέλους να γίνει, αφού οι μελέτες βρίσκονται στο
τελικό στάδιο και η δημοπράτησή του μπορεί να δρομολογηθεί. Ο κ. Βαλσαμίδης στη συνάντηση αυτή, απ’ ό,τι
δημοσιοποιήθηκε τότε, δεσμεύτηκε ότι πριν από το τέλος του 2016 θα έχει πιο πλήρη εικόνα για τη μελέτη και για τις
αναγκαίες απαλλοτριώσεις, προκειμένου να ενταχθεί για δημοπράτηση.

Ήδη είμαστε στο 2017 και περαιτέρω ενημέρωση για την τύχη αυτού του δρόμου, που έρχεται να καλύψει την ακύρωση
του μεγάλου οδικού άξονα που θα συνέδεε το Πλωμάρι μέσω Μελίντας με τα Βατερά, δεν υπάρχει και εύλογα οι φορείς και
οι κάτοικοι της περιοχής αναρωτιούνται αν τελικά θα υπάρξει κινητικότητα ή θα μείνουμε πάλι στις υποσχέσεις. Είναι
κρίμα και αυτό το έργο να παραπεμφθεί στις καλένδες! Αλλά για να μην είμαστε «άδικοι» για το τι μέλλει γενέσθαι, θα ήταν
χρήσιμο ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, σε συνέχεια της ενημέρωσης που είχε κάνει στους εκπροσώπους των φορέων
της περιοχής, να πληροφορήσει την κοινή γνώμη για τις επόμενες ενέργειες της διοίκησης -αν υπάρχουν τέτοιες- ώστε να
αναμένουμε τι θα συμβεί με την εν λόγω οδική σύνδεση που θα φέρει πιο κοντά δύο τουριστικές περιοχές (Πλωμάρι και
Βατερά), αναβαθμίζοντας την πρόσβαση από τη μια στην άλλη, έστω και με αυτόν το δρόμο, που εδώ και δεκαετίες
αποτελούσε προτεραιότητα για την ευρύτερη περιοχή του νότιου τμήματος της Λέσβου.

Μα.Μ. 

 

Με αφορμή μια σύσκεψη

Σήμερα πρόκειται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Υπουργείο Ναυτιλίας για τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις των νησιών
του ανατολικού Αιγαίου και την τουριστική προβολή των νησιών που έχουν δεχθεί πρόσφυγες. Με την ευκαιρία αυτή οι
μετέχοντες στη σύσκεψη ας αναλογιστούν ότι η χώρα κάθε χρόνο δαπανά μεγάλα ποσά για να χρηματοδοτήσει τις
πτήσεις τσάρτερ προς ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς. Αν ένα μικρό τμήμα αυτού του κονδυλίου
χρησιμοποιηθεί για να στηριχθούν οι πτήσεις τσάρτερ προς Λέσβο, Χίο και Σάμο, η κατάσταση θα αλλάξει δραστικά. Η
τουριστική κίνηση στα προαναφερόμενα νησιά θα φθάσει σε ικανοποιητικά επίπεδα και οι αλλεπάλληλες συσκέψεις για
την αντιμετώπιση του προβλήματος θα καταστούν περιττές. Σχετικό αίτημα έχει τεθεί από την πλευρά των ξενοδόχων
της Λέσβου.

Ελπίζουμε, βέβαια, οι τελευταίοι να απέχουν από πρακτικές με τις οποίες καταφέρνουν να αδειάζουν τα ξενοδοχεία
τους, όπως αυξήσεις στις τιμές των δωματίων και οδηγίες για τη μη φιλοξενία προσφύγων εν μέσω χιονιά.

Ν.Μ.
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Αποσυμφόρηση μέχρι τον Απρίλιο;

Την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου με στόχο περισσότερες επαναπροωθήσεις στην Τουρκία προβλέπει το κοινό
σχέδιο δράσης για το προσφυγικό που δόθηκε χτες στους δημοσιογράφους, κατά την επίσκεψη του Μάρτιν Βερβέι,
συντονιστή της κοινής δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας στη Μυτιλήνη. Παράλληλα, προβλέπει ότι με τις απορριπτικές αιτήσεις οι
μετανάστες θα κρατούνται έως επαναπροωθηθούν. Ωστόσο, αυτό που δεν μπορεί να γίνει κατανοητό με τα σημερινά
δεδομένα, αλλά και με το πνεύμα του νέου σχεδίου δράσης για το προσφυγικό, είναι το πώς θα επιτευχθεί η
αποσυμφόρηση.

Κι αυτό γιατί, αυτό το οποίο καθυστερούσε τις απελάσεις προς την Τουρκία ήταν η έκδοση των αποφάσεων. Επί της
ουσίας και ο εγκλωβισμός χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών στα νησιά στην «καθυστέρηση» των αποφάσεων αυτών
οφείλεται. Η κράτηση σε φυλακή ή σε προαναχωρησιακό κέντρο ή σε άλλο κλειστό χώρο εντός Μόριας προβλέπεται
κατόπιν απορριπτικής. Τελικά, πώς επιτυγχάνεται η αποσυμφόρηση;

Τον Απρίλιο, ο κ. Βερβέι έδωσε «ντεντλάιν», επισημαίνοντας ότι θα έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση στα νησιά πριν από
την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Ας ελπίσουμε ότι τα αποτελέσματα του σχεδίου θα φανούν πριν από το καλοκαίρι κι
ότι δεν θα δούμε εικόνες ντροπιαστικές τύπου Παγανής να κάνουν το γύρο του κόσμου.

Αν.Παζ.

 

Αποχώρηση με σημασία

Με προφανή αφορμή την ανακοίνωση της εκλογής της νέας Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου, το γνωστό
στέλεχος του χώρου Δημήτρης Μάντζαρης επέλεξε να δημοσιοποιήσει τις διαφωνίες του μέσω του προσωπικού του
λογαριασμού στο facebook. Γράφει λοιπόν:

«Μετά από 25 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην τοπική ηγεσία της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΝ,
ΣΥΡΙΖΑ), από χθες, με δική μου επιλογή, έπαψα να ανήκω σε αυτή, καθώς δεν ήμουν υποψήφιος για τη νέα ΝΕ Λέσβου
του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά τα 25 χρόνια μέσα από τους αγώνες, τις νίκες, τις ήττες, τις χαρές και τις λύπες, έκανα από κοινού
με πολλούς νυν και πρώην αγαπημένους συντρόφους αυτό το όμορφο ταξίδι, που έφερε το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβερνητική
εξουσία. Δύο χρόνια μετά νιώθω αρκετά μακριά απ’ αυτό που η κυβερνητική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει, όπως
τουλάχιστον εγώ την ονειρεύτηκα. Την ίδια όμως στιγμή δεν βλέπω και καμία διέξοδο σε συντρόφους με τους οποίους
συμπορευτήκαμε χρόνια, που κρατούν μια τελείως απολιτική στάση βρίζοντας την κυβέρνηση και επιχαίροντας για τους
συμβιβασμούς της, μέσα από μια απίστευτη αυταρέσκεια, αλλά μακριά από τις ανάγκες της κοινωνίας. Προτιμώ λοιπόν
να μείνω για λίγο μακριά απ’ όλα αυτά που με στενοχωρούν και με θλίβουν. Είναι καιρός για να κάνω “…πέντε λεπτά
διάλειμμα”. Ένα διάλειμμα σιωπής, αναστοχασμού, ανασυγκρότησης, προσδιορισμού των νέων επιλογών… Δεν
αποχωρώ, αλλά περιμένω το κουδούνι, που θα σημάνει το τέλος σε αυτό το διάλειμμα και την αρχή μιας νέας πορείας.
Γιατί, όπως λέει και η Roza Luxemburg, πάντα πρέπει να μετρά κανείς με τη μακριά μεζούρα της ιστορίας!»

Π.Μ.

 

Αποχώρηση με σημασία (2)

Σε έναν πολιτικό χώρο όπου από κουλτούρα και παράδοση σπάνια δημοσιοποιούνται οι διαφωνίες και αποχωρήσεις, το
γεγονός ότι ένα στέλεχος με μακρά ιστορία στο χώρο και μάλιστα από τα... δύσκολα χρόνια αποφασίζει να μιλήσει για
τις διαφωνίες του, έστω και χωρίς να μπαίνει σε λεπτομέρειες, θεωρείται αφ’ εαυτού θετικό. Και βέβαια, πέρα από την
διαφοροποίησή του με τον πολιτικό χώρο που τόσα χρόνια υπηρέτησε, δεν είναι τυχαίο ότι επιλέγει να διαφοροποιηθεί
και από πρακτικές και απόψεις παλιών του συντρόφων που... έφυγαν πιο νωρίς από εκείνον.

Το βέβαιο είναι ότι κατόπιν τούτου κινδυνεύει να τα... ακούσει στερεοφωνικά τόσο απ’ αυτούς που μένουν όσο και απ’
αυτούς που φεύγουν! Όμως ο Δημήτρης Μάντζαρης είναι αρκετά έμπειρος και καλός γνώστης της ιστορίας του χώρου,
οπότε και προφανώς αναμένει τις όποιες αντιδράσεις. Το γεγονός μάλιστα ότι φροντίζει, κλείνοντας την τοποθέτησή
του να κρατήσει τις πόρτες ανοιχτές, ίσως αμβλύνει την ένταση των εκατέρωθεν... εξάψαλμων που θα ακούσει!

Π.Μ. 

 

Ζητούνται προσωρινοί χώροι

Σε αλλαγές και ανακατατάξεις μπαίνει το Κέντρο της Μόριας ώστε να «αναβαθμιστεί», σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές.
Είναι πολύ πιθανό ο κλειστός χώρος κράτησης να δημιουργηθεί εντός του Κέντρου. Και μάλιστα δεν είναι απίθανο να
αναζητηθούν νέοι χώροι εκτός Μόριας μέχρι την εκτέλεση των εργασιών για να φιλοξενηθούν προσωρινά οι
πρόσφυγες.

Αν.Παζ.
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«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …

«Όταν βγούμε από την επιτροπεία, θα το επανεξετάσουμε...» -
EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …

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. …

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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Γιατί δεν πήγαν;

Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε ενδεχομένως και σήμερα το γιατί οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης
του δημοτικού συμβουλίου απείχαν τόσο προκλητικά από τη συνάντηση με τον Μάρτιν Βερβέι, όμως με την εικόνα που
αποκτήσαμε αργά χθες το απόγευμα, δύσκολα μπορούμε να σκεφτούμε μια καλή δικαιολογία, καθώς μιλάμε για μια
μοναδική ευκαιρία για ενημέρωση από τον κατεξοχήν αρμόδιο για την εφαρμογή της περίφημης συμφωνίας Ε.Ε.-
Τουρκίας, ο οποίος θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα της αντιπολίτευσης που ενδεχομένως να
μην άγγιζε ικανοποιητικά η προσέγγιση της δημοτικής αρχής.

Με δεδομένο δε ότι η πλευρά του «Αδέσμευτου Συνδυασμού», προεξάρχοντος του κ. Καραγεωργίου, σήκωσε τις
προάλλες ξανά το προσφυγικό ψηλά, ασκώντας κριτική για την αναντιστοιχία δηλώσεων-πράξεων του δημάρχου για την
περίπτωση διαχείρισης του Καρά Τεπέ, ήταν σίγουρα φάουλ η μη παρουσία έστω και ενός εκπροσώπου της παράταξης.
Και δυστυχώς η εξέλιξη αυτή πάει να επιβεβαιώσει εκείνο που εκτιμήσαμε σε παλαιότερο σχολιασμό μας πριν από λίγες
ημέρες, όταν στηλιτεύαμε την τάση του δημάρχου να μην απαντά σε ερωτήσεις της αντιπολίτευσης, πως η
αντιπολίτευση στο δημοτικό συμβούλιο είναι αναιμική και δυστυχώς και αποσπασματική και στην ουσία δεν παίζει το
ρόλο που της ανέθεσε ο κόσμος, να ελέγχει δηλαδή τη δημοτική αρχή και να παρεμβαίνει στα δημοτικά πράγματα και με
τις δικές της προτάσεις. Η απουσία στην προκειμένη περίπτωση δηλώνει αποφυγή ευθυνών, για θέματα όμως που
αφορούν τον τόπο μας. Θα έχει πάντως ενδιαφέρον να ακούσουμε και τη δική τους προσέγγιση.

Μ.ΟΡΦ
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