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Φτωχοποίηση…

Κάτι λιγότερο από 2.500 είναι οι αιτήσεις των συνδημοτών μας, για να λάβουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που
προβλέπει το ΤΕΒΑ. Και από τη μία είναι σημαντικό να καταγραφούν οι κινήσεις της αρμόδιας αντιδημάρχου Κοινωνικής
Προστασίας του Δήμου, Αναστασίας Αντωνέλλη, προκειμένου ο Δήμος Λέσβου να μπει μέσα στους 30 δήμους που θα
μπορούν να διαμοιράσουν αυτό το ελάχιστο εισόδημα, αλλά από την άλλη δεν μπορεί κανείς να μη σταθεί στο μεγάλο
αριθμό των αιτήσεων και κατ’ επέκταση στα συμπεράσματα που οδηγεί αυτός.

Ο προβληματισμός πάντως εκφράστηκε γλαφυρά και από την ίδια την κ. Αντωνέλλη στην ανακοίνωση των σχετικών με το
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, αφήνοντας τις νέες αιχμές της για την κυβέρνηση: «Τα συμπεράσματα στην κρίση των
πολιτών, για την επιδεινούμενη κατ’ έτος, από το 2010 και μετά, φτωχοποίηση των Δημοτών μας, μιας και δεν έχω ούτε την
διάθεση, αλλά ούτε και τον χρόνο να απαντώ πάλι, σε κομματικές επιθέσεις, επειδή τολμώ και λέγω την αλήθεια, την οποία
και δεν φοβάμαι φυσικά να πω, απλά θεωρώ ότι χρειάζεται, επιτέλους, να προβληματιστεί και να συμπεράνει και ο ίδιος ο
πολίτης, για το πού πάμε ως κοινωνία…». 

Μ.ΟΡΦ

 

Κλειστό λόγω εργασιών

 

Λόγω των επειγουσών εργασιών στερέωσης και αποκατάστασης τμημάτων στο εσωτερικό του Φρουρίου Μολύβου, το
Κάστρο, για λόγους ασφαλείας των πολιτών, δεν θα είναι επισκέψιμο από σήμερα Τρίτη μέχρι την ολοκλήρωση των
εργασιών, για τις οποίες η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου θα ενημερώσει με νέα ανακοίνωση.

Αν.Παζ.

 

Γλέντι του ΚΚΕ

 

Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, το βράδυ, η Τοπική Επιτροπή Λέσβου του ΚΚΕ, πραγματοποιεί λαϊκό γλέντι στην ταβέρνα
«Αίγειρος» στη Σκάλα Μυστεγνών.

Θα έχει ζωντανή μουσική, θα κληρωθούν πλούσια δώρα και θα γίνει η κλήρωση του λαχνού που έχει κυκλοφορήσει, εδώ
και αρκετό καιρό, για πενθήμερο ταξίδι στη Ρώμη.

Αν.Παζ.
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Χάθηκαν 100.000 επιβάτες

 

Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για την επιβατική κίνηση στις γραμμές του βορείου Αιγαίου, για το δεύτερο τρίμηνο του
χρόνου, θα αργήσουν πολύ να βγουν. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν ήδη χαθεί περί τους 100.000
επιβάτες σε σχέση το 2015.

Η κάμψη είναι μεγάλη και οφείλεται στην απώλεια της επιβατικής κίνησης που έδιναν οι πρόσφυγες στα πλοία της
ακτοπλοΐας το δεύτερο τρίμηνο του 2015. Οι πρώτες εκτιμήσεις για το 2016, δείχνουν πως ήταν η χρονιά των Κυκλάδων,
αφού σε αντίθεση με τις υπόλοιπες περιοχές του Αιγαίου, κατέγραψαν αισθητή αύξηση στην επιβατική κίνηση.

Ν.Μ.

 

Προβολή της Λέσβου στην Τουρκία

Μετά την επίσκεψη του καναλιού «World Travel Channel Turkey» στη Σάμο και τη Λέσβο το διάστημα 19-25 Ιουλίου, στο
πλαίσιο press trip που διοργανώθηκε από τον ΕΟΤ και το Γραφείο ΕΟΤ Τουρκίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση
Τουρισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, είναι πλέον στον «αέρα» τα δύο επεισόδια της εκπομπής, που είναι
αφιερωμένα στη Λέσβο και τη Σάμο αντίστοιχα, όπως ανακοίνωσε χθες το απόγευμα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Τα τηλεοπτικά γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν από τετραμελές συνεργείο στα αξιοθέατα, τις παραλίες και τις διαδρομές
των δύο νησιών, με στόχο την παραγωγή επεισοδίων της εκπομπής «Welcome To» του «World Travel Channel», στο
πλαίσιο της μεγιστοποίησης προβολής των νησιών ως τουριστικών προορισμών στην αγορά της Τουρκίας.

Η εκπομπή προβάλλεται στην Τουρκία μέσω του δικτύου «Turksat» σε 14 εκατομμύρια νοικοκυριά καθώς και στο διεθνές
δίκτυο του καναλιού στην αγγλική γλώσσα μέσω του δικτύου «Monacosat» σε 20 εκατομμύρια νοικοκυριά στις χώρες
ΜΕΝΑ (χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής). Τόσο το επεισόδιο της Λέσβου, όσο και αυτό της Σάμου, θα
προβάλλονται 3 φορές την εβδομάδα για 6 μήνες.

Α.Ω.        

 

Υποβαθμίζεται η κόντρα Ε.Ε. - Τουρκίας

Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε μια ευχάριστη εξέλιξη στην αντιπαράθεση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας για το θέμα
της βίζας. Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν πως η τουρκική πλευρά δείχνει διατεθειμένη να αποδεχθεί
κατάργηση της βίζας στα τέλη του τρέχοντος έτους αντί για τον προσεχή Οκτώβριο.

Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσει να ισχύει η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας για το προσφυγικό μέχρι το τέλος
του χρόνου. Κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να αναμένουμε δραματική αύξηση των αφίξεων προσφύγων στη Λέσβο και τα
άλλα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Πιθανότατα αυτή την περίοδο, η Τουρκία επιλέγει να μειώσει την ένταση στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για
τους δικούς της γεωστρατηγικούς λόγους. Αυτή είναι μια ευνοϊκή εξέλιξη για την Ελλάδα, από την άποψη ότι δεν
αναμένονται εντάσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Το πόσο πάντως θα κρατήσει αυτή η φάση, είναι άγνωστο.

Ν.Μ.

 

Χωρίς χρονοδιάγραμμα

 

Σημαντική η ευαισθητοποίηση του Υπουργείου Πολιτισμού, που εδέησε να χρηματοδοτήσει εκτάκτως το Μουσείο
Τεριάντ. Εν τούτοις, αυτό έγινε μετά το πέρας της θερινής περιόδου και χωρίς να έχει δοθεί σαφές χρονοδιάγραμμα.
Πότε θα οριστεί και ποιοι θα είναι στο νέο διοικητικό συμβούλιο του Μουσείου;

Πότε θα γίνει η επίσημη τελετή παραλαβής του έργου; Θα βρεθεί έξτρα προσωπικό, ώστε το Μουσείο να είναι ανοιχτό
και τα Σαββατοκύριακα; Θα αναδειχτούν οι εργασίες που έγιναν σε αυτό με την απαραίτητη προβολή από πλευράς
Μουσείου;

Όλα τα παραπάνω ακόμα δεν έχουν απαντηθεί.

Αν.Παζ.
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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.

Γιατί δεν άντεξε η Βρίσα στον σεισμό; - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Δημήτριος Χαλαυτής — Το έδαφος στο δυτικό τμήμα του οικισμού που
καταστράφηκε είναι πιο χαμηλά από το ανατολικό και άρα με …

Μεταμορφώθηκε η πλαζ Τσαμάκια! [VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

fuage — Ομως με 1€ εισιτηριο(οπως φημολογειται),ακουσον ακουσον ΚΑΙ
στους δημοτες Λεσβου,θα κανει ο κ.Δημαρχος …

Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …
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Έκαναν αίσθηση

Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, μέσα από τις σελίδες του «Ε», αναδείχθηκαν σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με
την κτηνοτροφία της Λέσβου, είτε από δημοσιογραφικά ρεπορτάζ της εφημερίδας μας, είτε μέσα από αρθρογραφία του
στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, Στρατή Νικολάου, ο οποίος ευθέως κατήγγειλε κύκλωμα ελληνοποίησης αιγοπροβάτων στο νησί.

Φαίνεται ότι τα όσα γράφτηκαν στο «Ε», ταρακούνησαν την Κτηνιατρική Υπηρεσία Μυτιλήνης με αποτέλεσμα να
εφαρμόζει κατά γράμμα το νομικό πλαίσιο σε θέματα που αφορούν την σφαγή ζώων και τη διακίνηση των σφαγίων.

Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, ωστόσο ελπίζουμε να αποφεύγονται οι υπερβολές και η τυπολατρεία. Τις
προηγούμενες ημέρες γίναμε δέκτες πολλών παραπόνων, πως δημιουργείται χωρίς λόγο μια ανούσια γραφειοκρατία.

Είμαστε βέβαιοι πως τα στελέχη της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, ώστε να τηρείται ο νόμος
και παράλληλα να αποφεύγεται η άσκοπη γραφειοκρατία και ταλαιπωρία όλων των εμπλεκομένων.

Ν.Μ. 
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