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Διαψεύδει ο Μουζάλας, αλλά...

 

Ο αν. υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννης Μουζάλας, διέψευσε την απόδοση των λεγομένων του, όπως αυτή
έγινε από τη γερμανική εφημερίδα «Bild», και σύμφωνα με την οποία ο ίδιος ζητά εναλλακτικό σχέδιο από τις Βρυξέλλες σε
περίπτωση που η Τουρκία ακυρώσει μονομερώς τη συμφωνία με την Ε.Ε. για το προσφυγικό.

Στην ερώτηση του δημοσιογράφου αν πρέπει η Ευρώπη να καταρτίσει Σχέδιο Β΄, ο κ. Μουζάλας απάντησε ότι η Ελλάδα
είναι προσηλωμένη στην υπάρχουσα συμφωνία, η οποία μέχρι στιγμής τηρείται. «Έχουμε μια ροή προσφύγων, η οποία
δεν μπορεί να αποτελέσει ένδειξη μη τήρησης της συμφωνίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των προσφύγων που φτάνουν στα νησιά κάποιες μέρες είναι μηδενικός, κάποιες μέρες είναι
κοντά στους 100. Είναι ένας αριθμός ανθρώπων στον οποίο έχουμε έτσι κι αλλιώς στραμμένο το ενδιαφέρον μας.
Ενδεικτικά όμως σας λέω ότι το ποσοστό των ανθρώπων σε σχέση με πέρσι τέτοια περίοδο, είναι μειωμένο κατά 95-97%».

Και κατέληξε: «Βεβαίως παρακολουθούμε, βεβαίως ανησυχούμε, όμως μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, ο αριθμός των
ανθρώπων που προσεγγίζουν τα νησιά μας δεν αποτελεί ένδειξη μη τήρησης των συμφωνηθέντων», τόνισε ο υπουργός, ο
οποίος επανέλαβε ότι πρέπει να υπάρξει αναλογική κατανομή των προσφύγων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
Σύμφωνα λοιπόν με τα λεγόμενα του, ο Γ. Μουζάλας μπορεί να μη μίλησε για «σχέδιο Β΄», αλλά η ...καρδούλα του το ξέρει
αν το «σχέδιο Α΄», που σήμερα ισχύει, κάπου στραβώσει!

Αν.Παζ. 

 

Στο φουλ οι παραλίες

 

Μια σταλιά γης δεν περισσεύει στις πλαζ, όπου έχουν ανοίξει καντίνες γύρω από την περιοχή του αεροδρομίου. Ο
καύσωνας σπρώχνει τον κόσμο στις παραλίες και κάποιοι, όπως όλα δείχνουν, δεν αντιστέκονται ούτε τις πρώτες
πρωινές ώρες.

Χωρίς αιρκοντίσιον στο σπίτι, η κατάσταση είναι ανυπόφορη, κι όταν έχει διακοπεί και το νερό για να κάνεις ένα ντους,
επιλέγεις θάλασσα. Ό,τι ώρα κι αν συμβεί αυτό. Ακόμα και στις 3 το πρωί, που αρκετοί Μυτιληνιοί εθεάθησαν στις πλαζ
της Βαρειάς και του αεροδρομίου.

Αν. Παζ.
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Εκδηλώσεις του ΚΚΕ

 

Μια σειρά συγκεντρώσεων και εκδηλώσεων θα γίνουν τις επόμενες μέρες από τις κομματικές οργανώσεις του ΚΚΕ. Η
οργάνωση Αγιάσου αύριο Κυριακή 7 Αυγούστου, διοργανώνει εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους αντάρτες του
Δημοκρατικού Στρατού Λέσβου: ΒασίληΑγρίτη του Νικολάου από την Αγιάσο και ΓρηγόρηΚαλαγάνη του Θεόπιστου από
τα Βασιλικά, στις 11 π.μ., στο Αμπελικό.

Ο δρόμος που οδηγεί στη συγκεκριμένη περιοχή, είναι από τη Μεγάλη Λίμνη προς Αμπελικό και στα 6 χιλιόμετρα, μετά
το χωριό, είναι ο χώρος της εκδήλωσης (θα υπάρχει ειδική σήμανση). Την ίδια μέρα, η οργάνωση Μανταμάδου θα
πραγματοποιήσει λαϊκό γλέντι, στις 9 το βράδυ, στο εξοχικό Χιωτέλλη.

Ενώ την Τετάρτη 10 Αυγούστου, οι οργανώσεις Αργένου, Κάπης και Κλειούς διοργανώνουν λαϊκό γλέντι στις 9 μ.μ., στην
πλατεία της Αργένου. Τέλος, το Σάββατο 20 Αυγούστου, η οργάνωση Λ. Θερμής, διοργανώνει λαϊκό γλέντι στις 9 μ.μ.,
στην αγορά της Λ. Θερμής. Στο γλέντι το έριξε το ΚΚΕ, κατά το «η φτώχεια θέλει καλοπέραση»!

Αν.Παζ.

 

Να κι ένα μπόνους

 

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που αρχίζουν και τονίζουν κάποιοι τουριστικοί πράκτορες στους επισκέπτες του
εσωτερικού, είναι ότι οι οργανωμένες παραλίες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, δεν έχουν υψηλό αντίτιμο για τις
ξαπλώστρες.

Ή για να το πούμε αλλιώς, όταν πας σε μια πλαζ με καντίνα και χρησιμοποιήσεις ξαπλώστρα, αρκεί να πληρώσεις έναν
καφέ ή ένα αναψυκτικό για να κάτσεις στη σκιά της ομπρέλας -και όχι όπως στα άλλα νησιά, που πληρώνεις 8 με 10 ευρώ
την ξαπλώστρα, και άλλα χρήματα για τον καφέ! Τουλάχιστον σε αυτό η Λέσβος διαφοροποιείται, κάτι που το εκτιμούν
και οι ντόπιοι και οι ξένοι λουόμενοι.

Αν.Παζ.

 

Περιμένει 1,5 χρόνο… 

 

Ο συμπολίτης μας (τα στοιχεία του στη διάθεση μας) έχει κτήμα στα Κεραμειά. Αποφάσισε πριν 1,5 χρόνο να διακόψει
την παροχή νερού. Πήγε λοιπόν στη ΔΕΥΑΛ, όπου υπέβαλλε και το σχετικό αίτημα. Έκτοτε και παρά τις επανειλημμένες
επισκέψεις του στις αρμόδιες υπηρεσίες της, και στον πρώην πρόεδρο της, ακόμα να εκτελεστεί η εντολή του.

Τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος; Να πάει και γι’ αυτό το θέμα στο δήμαρχο, πριν παραιτηθεί και εκείνος από πρόεδρος
της, ή να ελπίζει ότι επιτέλους το αίτημα του θα υλοποιηθεί;

Σ.Σ.
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«View» με Λαδάδικα

 

Είμαστε αρκετές και αρκετοί όσοι τη… βγάλαμε στα Λαδάδικα τα τελευταία 15 χρόνια, κατά το διάστημα που ελάχιστοι
ήταν εκείνοι που έπαιρναν το ρίσκο να ανοίξουν καφέ, μπαρ ή εστιατόριο στην περιοχή.

Επρόκειτο για έναν πιο… underground τόπο συνάντησης εναλλακτικών νοοτροπιών, ο οποίος ακόμα και σήμερα που
επεκτείνεται και γνωρίζει άνθιση, κρατά ακόμα αυτό το ταυτοτικό στοιχείο.

Θα έλεγε κανείς ότι για μια σειρά καταστημάτων και δύο δρόμων, δύο κόσμοι δεν γνωρίστηκαν ποτέ: αυτός της
Προκυμαίας και αυτός των Λαδάδικων. Μέχρι που η Προκυμαία «εισέβαλε» στα Λαδάδικα, επιθυμώντας να γνωρίσει κάτι
διαφορετικό.

Στο «View» που κυκλοφορεί σήμερα με το «Ε», και μπορείτε να αναζητήσετε στα καταστήματα των Λαδάδικων, αλλά και
ηλεκτρονικά στο emprosnet.gr, θα διαβάσετε ένα μοναδικό αφιέρωμα για την περιοχή, συνδυάζοντας το παρόν με το
παρελθόν, καθώς και ένα χρήσιμο οδηγό που θα μείνει και στο μέλλον.

Θα δείτε επίσης το αποτέλεσμα μιας συλλογικής δουλειάς, όλων των ανθρώπων της «Επικοινωνίας Αιγαίου Α.Ε.».

Αν.Παζ.

 

 

 

 

Υπερβάλλων ζήλος;  

 

Προ ημερών, Ι.Χ. αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο προσωρινά στο δρόμο κάτω από το σούπερ μάρκετ «Μασούτης». Ο
οδηγός ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και περίμενε να παραλάβει συγγενικό του πρόσωπο να βγει από ιατρείο που
βρισκόταν μερικά μέτρα πιο πέρα.

Περιπολικό της Τροχαίας διαπιστώνει την παρουσία του οχήματος, ο οδηγός -όπως μας είπε- εξηγεί στους τροχονόμους
τι συμβαίνει και ζητάει να του δώσουν δύο λεπτά για να αποχωρήσει. Αντ’ αυτού τού κόβουν κλήση και προχωρούν σε
αφαίρεση των πινακίδων του Ι.Χ. αυτοκινήτου.

Ο οδηγός πληρώνει το πρόστιμο και καταθέτει ένσταση στην Τροχαία, ελπίζοντας να πάρει τις πινακίδες του
αυτοκινήτου για να πάει στο χωριό του. Η απάντηση της Τροχαίας είναι πως θα πάρει τις πινακίδες σε 10 μέρες.

Γνωρίζοντας σειρά άλλων περιστατικών, διαπιστώνουμε ότι οι αφαιρέσεις πινακίδων στη Μυτιλήνη γίνονται για...
ψύλλου πήδημα, αντί να είναι ένα έσχατο μέτρο επιβολής τιμωρίας. Μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει γιατί επιδεικνύεται
αυτός ο υπερβάλλων ζήλος;

Ν.Μ.
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Τρελά και ελληνικά

 

Νότια της πόλης της Μυτιλήνης, βρίσκονται ορισμένα μικρά χωριά που ουσιαστικά έχουν εξελιχθεί σε προάστια της
πόλης. Εδώ και μια εβδομάδα το χωριό «Ταξιάρχες» είναι χωρίς νερό. Το πρόβλημα με την υδροδότηση του, έχει
ξεκινήσει προ μηνός και πλέον.

Τώρα έχει επεκταθεί και στο κάτω μέρος του χωριού. Μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο κάτω, βρίσκονται τρία - τέσσερα
ξενοδοχεία Μυτιλήνης. Τα οποία έχουν πισίνες. Κατά μια τρελή ελληνική νομοθεσία, οι πισίνες των ξενοδοχείων
χρησιμοποιούν υποχρεωτικά πόσιμο νερό της ΔΕΥΑΛ.

Χρόνια τώρα η Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου ζητά να επιτραπεί η χρήση θαλασσινού νερού στις πισίνες, για να μειωθεί το
κόστος λειτουργίας τους, να μειωθεί η κατανάλωση πόσιμου νερού, να μπορέσουν να προσελκύσουν τουρίστες που
είναι μικροφοβικοί ή είναι ευαίσθητοι σε περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως είναι η προστασία των αποθεμάτων πόσιμου
νερού.

Πέρα από τα όσα υποστηρίζουν οι ξενοδόχοι, είναι φανερό ότι η υιοθέτηση του αιτήματος τους οδηγεί σε μεγάλη
εξοικονόμηση πόσιμου νερού, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να καλυφθούν οι ανάγκες των οικισμών
της Λέσβου.

Διότι αντίστοιχα προβλήματα με αυτά που αντιμετωπίζουν οι Ταξιάρχες, εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του Αυγούστου,
σε πολλές τουριστικές περιοχές της Λέσβου.

Ν.Μ.

 

Απορία

 

«Τρώγονται» σαν τα κοκόρια, κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το δρόμο Καλλονής - Σιγρίου. Συμπληρωματική σύμβαση
για να ολοκληρωθεί εντός προθεσμιών, λέει η κυβέρνηση, που τη θεωρεί την πλέον ενδεδειγμένη λύση. Διαγωνισμό για
να είναι διαφανής η διαδικασία, απαντάει η αντιπολίτευση.

Εμείς που είμαστε αδαείς περί τα δημόσια έργα, ρωτάμε: Ποιο θα είναι το φυσικό αντικείμενο του συμπληρωματικού
έργου που θα γίνει; Γνωρίζουμε ότι ο δρόμος ξεκινάει από το Σίγρι και φθάνει μέχρι την Καλλονή. Υπάρχει κάποιο τμήμα
του δρόμου που δεν είναι ενταγμένο στην αρχική σύμβαση και πόσο είναι αυτό;

Τέλος, επειδή φοβόμαστε ότι το όλο ζήτημα δεν κλείνει εδώ, θα απαντήσουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση τι γίνεται με
τις απαλλοτριώσεις και πόσο θα είναι το τελικό κόστος αυτών;

Ν.Μ.

 

Το καλοβλέπει

 

Η κυβέρνηση βλέπει με καλό μάτι την συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες, για τη δημιουργία υποδομών ώστε τα ελληνικά
λιμάνια να μπορούν να υποδεχθούν κρουαζιερόπλοια. Το θέμα, όπως γίνεται αντιληπτό, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
τη Λέσβο. Μήπως θα πρέπει να περιμένουμε τέτοιου τύπου επενδύσεις κι απλά ο αρμόδιος υπουργός Θοδωρής Δρίτσας,
που έκανε και την σχετική νύξη σε συνέντευξη του στο ΑΠΕ, μας το σερβίρει σιγά - σιγά; Λέμε, μήπως;

Ν.Μ.
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Δημιουργώντας γέφυρες - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

AvatarAngela Maria Arbeláez Arbeláez — Ευχαριστώ θερμά την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΜΠΡΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

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

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

ALSO ON EMPROSNET.GR | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΝΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

0 Comments EmprosNet.gr | Ειδήσεις απο τη Λέσβο - Νέα Μυτιλήνης Login1

 Share⤤ Ταξινόμηση με βάση τα καλύτερα

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS 

Name

Start the discussion…

?

Be the first to comment.

Subscribe✉ Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σαςAdd DisqusAddd Ιδιωτικότητα🔒

 Recommend

 (/component/banners/click/40)

ΣΤΗΛΕΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΚΚΟ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ (/APOPSEIS/CONTENT/10716-APO-TO-LAKKO-TON-
LEONTON)

15|07|2017 13:01
Γιατί σφάζονται Σουνίτες και Σιίτες στο … (/apopseis/giati-sfazontai-sounites-kai-siites-
sto-islam)

ΠΑΡΑ...ΘΕΣΕΙΣ (/APOPSEIS/CONTENT/12145-PARA-THESEIS)
15|07|2017 12:39

Μετεωρισμοί… (/apopseis/meteorismoi)

ΤΑ ΔΗΚΤΙΚΑ (/STILES/CONTENT/10710-TA-DIKTIKA)
15|07|2017 11:47

Δηκτικά (/stiles/dhktika-15-7-2017)

(/apopseis/giati-sfazontai-sounites-kai-siites-sto-islam)

(/apopseis/meteorismoi)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ



https://disqus.com/
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fagrotes%2Fanodos-tis-paragogis-sti-limno-ptosi-sti-lesvo%3ATljbcao4u4ITB5LoiCuJeX-JlHg&imp=73k1hh1prf914&prev_imp=73fsn0dfl9st&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970474511&thread=5988518688&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5988518688
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fagrotes%2Fanodos-tis-paragogis-sti-limno-ptosi-sti-lesvo%3ATljbcao4u4ITB5LoiCuJeX-JlHg&imp=73k1hh1prf914&prev_imp=73fsn0dfl9st&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970474511&thread=5988518688&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5988518688
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Foikonomia%2F55-447-toyrkoi-touristes-sto-voreio-aigaio%3AXsmWT9DKf_2gmc7_jiN5skG9Dn8&imp=73k1hh1prf914&prev_imp=73fsn0dfl9st&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970474511&thread=5980244724&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5980244724
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Foikonomia%2F55-447-toyrkoi-touristes-sto-voreio-aigaio%3AXsmWT9DKf_2gmc7_jiN5skG9Dn8&imp=73k1hh1prf914&prev_imp=73fsn0dfl9st&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970474511&thread=5980244724&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5980244724
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpolitismos%2Fdimiourgontas-gefyres%3AeLwU9lZYHGQJk8PwOsPHNezS6FE&imp=73k1hh1prf914&prev_imp=73fsn0dfl9st&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970474511&thread=5894392617&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5894392617
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpolitismos%2Fdimiourgontas-gefyres%3AeLwU9lZYHGQJk8PwOsPHNezS6FE&imp=73k1hh1prf914&prev_imp=73fsn0dfl9st&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970474511&thread=5894392617&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5894392617
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fklimatizomenes-aithouses-sti-lesvo%3AlkPrnbSG1uuTGO2dCEaNj99iPUA&imp=73k1hh1prf914&prev_imp=73fsn0dfl9st&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970474511&thread=5945622662&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5945622662
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fklimatizomenes-aithouses-sti-lesvo%3AlkPrnbSG1uuTGO2dCEaNj99iPUA&imp=73k1hh1prf914&prev_imp=73fsn0dfl9st&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970474511&thread=5945622662&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5945622662
https://disqus.com/home/forums/emprosnet/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=emprosnet&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
http://www.emprosnet.gr/component/banners/click/40
http://www.emprosnet.gr/apopseis/content/10716-apo-to-lakko-ton-leonton
http://www.emprosnet.gr/apopseis/giati-sfazontai-sounites-kai-siites-sto-islam
http://www.emprosnet.gr/apopseis/content/12145-para-theseis
http://www.emprosnet.gr/apopseis/meteorismoi
http://www.emprosnet.gr/stiles/content/10710-ta-diktika
http://www.emprosnet.gr/stiles/dhktika-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/apopseis/giati-sfazontai-sounites-kai-siites-sto-islam
http://www.emprosnet.gr/apopseis/meteorismoi

