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«Αθώες» δηλώσεις

 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας Θεόδωρο Κόντε, υπάρχουν
πολλές ακυρώσεις στις προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων στα ελληνικά νησιά και αιτία είναι οι πολιτικές εξελίξεις στην
Τουρκία.

Η αναφορά αυτή αφορά τις ακυρώσεις στις κρουαζιέρες που έχουν αφετηρία τουρκικά λιμάνια και προσεγγίσεις σε
ελληνικά νησιά (κυρίως του ανατολικού Αιγαίου).

Ο κ. Κόντε στις δηλώσεις που έκανε χθες ανέφερε πως το μεταναστευτικό είναι ένα πρόβλημα που επηρεάζει αρνητικά την
κρουαζιέρα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Επίσης, μίλησε για επιδείνωση της κατάστασης στο προσφυγικό ζήτημα,
που ίσως να φθάσει και σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

Δηλαδή αυτός ο κύριος είναι από τους ανθρώπους που, όταν τον καλέσεις στο γάμο σου, σου εύχεται και του χρόνου.

Τέτοιες δηλώσεις, αν έχουν αποδοθεί σωστά, ούτε τυχαίες είναι ούτε αθώες. Και αυτό γιατί προσανατολίζουν τα
κρουαζιερόπλοια σε άλλες περιοχές και ειδικότερα στη δυτική Μεσόγειο.

Αναμένουμε από τους τοπικούς τουριστικούς πράκτορες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κρουαζιέρας να
απαιτήσουν από τον κ. Κόντε να ανασκευάσει τις δηλώσεις του σε ό,τι αφορά τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Είναι το
λιγότερο που μπορούν να κάνουν.

Ν.Μ.

 

Θετικά σχόλια για το «Νήσος Σάμος» 

 

Τα πρώτα σχόλια που είδαμε στο διαδίκτυο από ταξιδιώτες που χρησιμοποίησαν το «Νήσος Σάμος» για τα ταξίδια τους
ήταν πολύ θετικά για το πλοίο. Ορισμένα από τα σχόλια προέρχονταν από ναυτικούς, γι’ αυτό και δεν αναφέρονταν
μόνο στο ξενοδοχειακό τμήμα του πλοίου, αλλά και στη λειτουργία των μηχανών του.

Το πλοίο της «Hellenic Seaways» φαίνεται ότι πέρασε ένα από τα πιο δύσκολα τεστ με καλό βαθμό. Το ζητούμενο πάντως
είναι «τώρα που... γνωριστήκαμε να μη χαθούμε» και το πλοίο να παραμείνει στις γραμμές του βορείου Αιγαίου, με την
ευχή η προοπτική σύνδεσης της Σμύρνης με τη Θεσσαλονίκη να μη μείνει μόνο... προοπτική, αλλά να υλοποιηθεί.

Ν.Μ.
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Αρκετοί οι επιβάτες

 

Παρότι το «Νήσος Σάμος» άλλαξε πολλές φορές τα δρομολόγιά του, παρότι στα πρώτα ταξίδια του καταγράφηκαν
καθυστερήσεις, η επιβατική κίνηση από τη Θεσσαλονίκη μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική. Μαθαίνουμε ότι ήταν
αρκετές εκατοντάδες οι κάτοικοι της πόλης και ευρύτερα της κεντρικής Μακεδονίας που ταξίδεψαν τις προηγούμενες
ημέρες με το πλοίο για τη Λήμνο και τη Μυτιλήνη. Στο θετικό αποτέλεσμα συνέβαλε σίγουρα και η διαφημιστική
καμπάνια που έκανε η εταιρεία στη βόρεια Ελλάδα.

Η γραμμή Θεσσαλονίκη - Μύρινα - Μυτιλήνη έχει καλές προοπτικές για τη θερινή περίοδο, αρκεί να δρομολογείται το
κατάλληλο πλοίο.

Ν.Μ.

 

Ο δικός μας… «Πώποτας»!

 

Το γύρο της Ελλάδας έχει κάνει η απίστευτη επιστολή του προέδρου της κοινότητας Παλαιοκήπου
ΠαναγιώτηΧατζηνικολάου στη… Βασιλική, κάτοικο του χωριού του, από την οποία μεταξύ άλλων ζητά να ενημερωθεί για
το αν είναι… παντρεμένη με το σύντροφό της ή απλά συζούν!

Η κάτοικος του χωριού που έλαβε την επιστολή και δικαίως… συγκλονίστηκε από την επιστολή του πρόεδρου του
χωριού που σαν άλλος «Πώποτας», πρόεδρος του τηλεοπτικού Κολοκοτρωνιτσίου, έδειξε την ίδια λατρεία στην «τάξη
και την ηθική», που πρέσβευε (σ.σ. και καλά) υποδυόμενός τον ο ΧάρηςΡώμας στο γνωστό επιτυχημένο σήριαλ της
τηλεόρασης. Η είδηση και η επιστολή ταξίδεψε σε όλο το διαδίκτυο και αναδημοσιεύεται ως σήμερα!

Μ.ΟΡΦ

 

Ανησυχητική πτώση (1)

 

Ανησυχητική είναι η πτώση των βάσεων στα Τμήματα και τις Σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με εξαίρεση το Τμήμα
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Λήμνου, το οποίο αποτελεί λαμπρό παράδειγμα εξωστρέφειας. Ξεκίνησε το 2009
με βάση εισαγωγής τα 11.685 μόρια και σήμερα η βάση έχει ανέλθει στα 13.156!

Σε μια σταθερή πορεία βρίσκονται τρία Τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών που εδρεύουν στη Μυτιλήνη και
πρόκειται για τα Τμήματα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνιολογίας και Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας.

 

Ανησυχητική πτώση (2)

 

Το πρόβλημα, το οποίο καλό θα είναι και οι τοπικοί παράγοντες να έχουν κατά νου, είναι ότι τρία στα έξι Τμήματα του
Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν μόρια εισαγωγής κάτω από τη βάση. Στη χαμηλότερη βάση βρίσκεται το Τμήμα
Γεωγραφίας με 5.941 μόρια, τη στιγμή που το 2007 βρισκόταν στα 11.600 και κάθε χρονιά έπεφτε σταδιακά.

Το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας βρίσκεται στα 6.674 μόρια, όταν το 2007 η βάση εισαγωγής ανερχόταν στα 11.385
μόρια. Το δε Τμήμα Περιβάλλοντος, που το 2007 είχε 13.244 μόρια, σήμερα έχει 8.082.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για Τμήματα τα οποία κάθε άλλο παρά αδιάφορα είναι. Ειδικά σε χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περιζήτητα και όσοι απόφοιτοι της Μυτιλήνης έχουν επιχειρήσει να συνεχίσουν τις σπουδές
τους στο εξωτερικό, έχουν βρει δουλειά και με πολύ καλές απολαβές -αν δεν πληρώνονται για να σπουδάσουν, όπως
συμβαίνει στη Σουηδία.

Είναι λοιπόν σημαντικό και χρέος των ντόπιων αυτοδιοικητικών, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του Ιδρύματος,
να αναδείξουν το αντικείμενο σπουδών αλλά και τους διδάσκοντες, που έχουν αρκετές περγαμηνές.

Αν.Παζ.
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Η νίκη των Αγιασωτών

 

Η νίκη πάντα έχει πολλούς «πατεράδες» λένε, και εμείς για να αποδώσουμε τα του… Καίσαρος οφείλουμε να
αποδώσουμε την «πρωτιά» στην άμεση επικοινωνία με την κυβέρνηση και στην ανακοίνωση της διαβεβαίωσης περί της
μη κατάργησης του Α.Τ. Αγιάσου και της διατήρησης της αστυνομικής δύναμης στο νησί ως έχει σήμερα στο δήμαρχο
Λέσβου ΣπύροΓαληνό.

Ο τελευταίος με ανακοίνωσή του, έπειτα από τηλεφωνική του επικοινωνία με το γενικό γραμματέα του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη κ. Αναγνωστάκη, απέσπασε τη δέσμευση πως η Λέσβος δεν θα ενταχθεί στο σχέδιο
αναδιάρθρωσης της αστυνομικής δύναμης.

Το χθεσινό μας σχόλιο αναφορικά με αυτήν την ανακοίνωση εξέφραζε δυσπιστία και δικαιολογημένα, επειδή δεν υπήρχε
η διευκρίνιση τού τι σήμαινε η «περαιτέρω υποβάθμιση» της αστυνομικής δύναμης και επειδή φυσικά υπάρχει μια
δικαιολογημένη δυσπιστία σε αντίστοιχες διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης.

Αργά το βράδυ όμως, η διευκρίνιση ήρθε από το βουλευτή Λέσβου ΓιώργοΠάλλη, ο οποίος μίλησε και εκείνος με
κυβερνητικά στελέχη και μετέφερε στους κ.κ. Αρμενάκα, Τσαμπλάκο και Ευαγγελινό, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης,
πως το Α.Τ. Αγιάσου θα διατηρηθεί και πως δεν πρόκειται να ισχύσει το σχέδιο αναδιάρθρωσης της αστυνομικής
δύναμης ούτε στη Λέσβο, ούτε γενικά στα νησιά που σηκώνουν το βάρος του μεταναστευτικού.

Έτσι φαίνεται πως η… Αγιάσος κατάφερε να δώσει μια νίκη συνολική για την Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου!

Μ.ΟΡΦ

 

Μια ευχάριστη είδηση

 

Η Λέσβος ανακαλύπτει ξανά την αμπελουργία. Αυτή είναι η ουσία της είδησης από το δελτίο Τύπου που έστειλε ο υπό
σύσταση Σύλλογος Αμπελουργών Ανεμώτιας. Όπως μαθαίνουμε, τα μέλη του συλλόγου βλέπουνε ότι το αμπέλι μπορεί
να τους δώσει ένα αξιόλογο εισόδημα.

Γι’ αυτό και προσανατολίζονται να μετατρέψουν την αγάπη και το μεράκι τους για το κρασί σε επαγγελματική
δραστηριότητα.

Από τα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωσή τους φαίνεται ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις
προσπάθειες τού υπό σύσταση συλλόγου.

Ν.Μ.

 

Ασυνείδητοι και εγκληματίες

 

Βράδυ στο δρόμο Χαραμίδας-Λουτρών: νεαρός οδηγεί παπάκι με το ένα χέρι και κάνει οχτάρια. Με το άλλο χέρι κρατά
παιδάκι το πολύ δύο ετών, αφού από το στόμα του κρέμεται πιπίλα.

Απόγευμα στο δρόμο αεροδρόμιο-Μυτιλήνη: νεαρή οδηγεί σκούτερ με το ένα χέρι. Στο άλλο χέρι κρατά κινητό στο
οποίο μιλά. Μπροστά στο σκούτερ παιδάκι το πολύ 5-6 ετών.

Για κράνη φυσικά και στις δύο περιπτώσεις ούτε για αστείο.

Πόσο δίκιο έχει ο Τάσος Μαρκουίζος-Ιαβέρης που χρόνια τώρα λέει ότι πολλοί δεν πρέπει να ελέγχονται για άδεια
κυκλοφορίας και δίπλωμα οδήγησης, αλλά για άδεια... οπλοκατοχής, αφού με την οδική συμπεριφορά τους κυριολεκτικά
εγκληματούν!

Α.Ω
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Γνώμη που έκανε αίσθηση - EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

Michael Grigoriou — Μηπως μιλαμε για Πειθαρχικο του τυπου "τατσι-μιτσι-
κοτσι" ;

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.

Τα Δηκτικά - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …

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.
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