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Επαφές Γαληνού στην Αθήνα

Έναν ακόμη σημαντικό κύκλο επαφών σε κορυφαίο κυβερνητικό επίπεδο, είναι έτοιμος να κάνει την ερχόμενη Τετάρτη
στην Αθήνα, ο δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός. Έχοντας στείλει εδώ και μέρες το αίτημά του για ραντεβού τόσο με τον
υπουργό Εσωτερικών, Παναγιώτη Κουρουμπλή, όσο και με τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος, Γιάννη Τσιρώνη, ο
δήμαρχος αναμένει το τελικό «ΟΚ» για να μεταβεί στην πρωτεύουσα, προσδοκώντας σε μία συνάντηση και με τον
υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γιάννη Μπαλάφα.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης φυσικά περιλαμβάνει και συναντήσεις με γενικούς γραμματείς των υπουργείων και οι
βασικοί στόχοι της δημοτικής αρχής, συνοψίζονται σε τρεις άξονες: ζητήματα λειτουργίας του Δήμου (προσωπικό),
προσφυγικό και πόροι από το ΕΠΠΕΡΑΑ, με δεδομένη την πρόταση του Δήμου Λέσβου για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα
των «έξυπνων δικτύων», που θα αναβαθμίσει και θα εκσυγχρονίσει τη λειτουργία των δικτύων της ΔΕΥΑΛ. Στην επίσκεψη
στην Αθήνα (σ.σ. το ακριβές περιεχόμενο της οποίας θα προσδιοριστεί την Παρασκευή), θα συνοδεύσουν τον κ. Γαληνό, ο
αντιδήμαρχος Οικονομικών, Κώστας Κατσαρός, και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ, Αντώνης Γιαννάκης.

Μ.ΟΡΦ 

 

Θα μονιμοποιηθεί

Η ετήσια ακινησία του «Αριάδνη», υπάρχει δυνατότητα να κρατήσει ως το τέλος του χρόνου. Κι αμέσως μετά μπορεί να γίνει προσωρινή αντικατάσταση του από

το «Νήσος Σάμος» στη γραμμή Πειραιάς - Χίος - Μυτιλήνη, ώστε το πιο ευέλικτο «Αριάδνη» να πάει σε πιο δύσκολα λιμάνια, για να γίνουν οι ετήσιες ακινησίες

όλων των πλοίων της «Hellenic Seaways».

Κάπως έτσι μπορεί να μακροημερεύσει το «Νήσος Σάμος» στη γραμμή Πειραιάς - Χίος - Μυτιλήνη. Κατά την άποψη μας,
είναι πολύ πιθανό το πλοίο να «μονιμοποιηθεί» στο συγκεκριμένο δρομολόγιο αν διαφανεί ότι κερδίζει την αγορά των
φορτηγών από το «Πελαγίτης». Αυτό πιθανότατα είναι το τρίτο σενάριο για την αξιοποίηση της επένδυσης.

Ν.Μ.

 

Συνεχίζει να αγοράζει

Μαθαίνουμε ότι η πλευρά των «Μινωικών Γραμμών» συνεχίζει να δηλώνει πρόθυμη να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της HSW. Η τιμή που

προσφέρει είναι στα 4 ευρώ ανά μετοχή. Φαίνεται πως παρά τη φαινομενική νηνεμία, ο πόλεμος για τον έλεγχο της εταιρείας δεν έχει ολοκληρωθεί. Το χειμώνα,

αναμένεται να δούμε τα νέα επεισόδια.

Ν.Μ.
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Ζητείται γραμμή για το «Νήσος Σάμος»

Κανένας παράγοντας της ναυτιλίας δεν θα ήθελε αυτή την στιγμή να βρίσκεται στη θέση των στελεχών της «Hellenic Seaways», τα οποία πήραν την απόφαση να

επενδύσουν στο «Νήσος Σάμος». Κι αυτό γιατί σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, η εταιρεία επένδυσε κεφάλαια 15 εκατ. ευρώ σε ένα πλοίο που

αυτή την στιγμή είναι χωρίς γραμμή. Ο σχεδιασμός της εταιρείας να δρομολογήσει το πλοίο στη γραμμή Σμύρνη - Μυτιλήνη - Θεσσαλονίκη, ήταν εξαιρετικά

έξυπνος. Δυστυχώς όμως, η διοίκηση του λιμανιού της Σμύρνης δεν δείχνει διατεθειμένη να αλλάξει τα τιμολόγια της, όσον αφορά το κόστος ελλιμενισμού των

πλοίων της ακτοπλοΐας. Η δεύτερη επιλογή της εταιρείας, ήταν να συνδέσει το βόρειο Αιγαίο με τη Θεσσαλονίκη, κι αυτή δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Έτσι η

HSW για να μην παροπλίσει το πλοίο ενάμιση μήνα μετά την ολοκλήρωση της ανακατασκευής του, το βάζει στη θέση του «Αριάδνη», το οποίο θα βγει εκτός

δρομολογίων -πιθανότατα- για την ετήσια επιθεώρηση του.

Ν.Μ.

 

Οι «Γιατροί του Κόσμου» για τα ασυνόδευτα (1) ρ5

Οι «Γιατροί του Κόσμου» με αφορμή και τα πρόσφατα επεισόδια στο κέντρο της Μόριας, κρούουν τον κώδωνα του
κινδύνου για την όλη κατάσταση εκεί και κυρίως για το γεγονός πως φιλοξενούνται στο χώρο περίπου 140 ασυνόδευτοι
ανήλικοι. «Μολονότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει επιτευχθεί μια μικρή αύξηση του αριθμού θέσεων φιλοξενίας
σε δομές της Λέσβου, εντούτοις, περίπου 140 ασυνόδευτοι ανήλικοι εξακολουθούν να παραμένουν σε συνθήκες
περιορισμού ελευθερίας εντός του Κ.Υ.Τ. Μόριας, πέραν του τετραμήνου, ενώ σε αυτούς προστίθενται σταδιακά και
νεοαφιχθέντες που ανήκουν σε αυτή την πολλαπλά ευάλωτη κατηγορία», γράφει στην ανακοίνωσή της η Οργάνωση.

Και συνεχίζει: «Παρά τις συνεχείς προσπάθειες ένταξης περισσότερων δραστηριοτήτων στο πρόγραμμα των
ασυνόδευτων ανηλίκων, η παρατεταμένη παραμονή σε συνθήκες εγκλεισμού έχει προκαλέσει σημαντική επιδείνωση της
ψυχολογίας τους. Ενδεικτική είναι η αύξηση των περιστατικών όπου οι ανήλικοι εκδηλώνουν κρίσεις πανικού. Αποτελεί
παγία θέση της Οργάνωσής μας ότι ο περιορισμός της προσωπικής ελευθερίας των ανηλίκων θα πρέπει να λαμβάνει
χώρα για ελάχιστο χρονικό διάστημα και μόνο για λόγους που αφορούν την καταγραφή τους και εν συνεχεία να
παραπέμπονται σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας».

 

Οι «Γιατροί του Κόσμου» για τα ασυνόδευτα (2)

»Τα παιδιά μετανάστες και πρόσφυγες που φτάνουν στην Ευρώπη μετά από δύσκολα και επικίνδυνα ταξίδια, θα πρέπει
πρώτα από όλα να αντιμετωπίζονται ως παιδιά - υποκείμενα δικαιωμάτων και όχι ως παραβάτες της μεταναστευτικής
νομοθεσίας.

Για το λόγο αυτό, οι “Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδας” απευθύνουν έκκληση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να
συντονίσουν τις ενέργειές τους, ώστε να βρεθεί άμεσα λύση για τα ασυνόδευτα παιδιά, με πρώτο βήμα την
απομάκρυνσή τους από το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της Μόριας».

Με την ανακοίνωση να καταλήγει με έκκληση προς τις αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες σχεδιασμού και ανάπτυξης
νέων δομών φιλοξενίας, σε τοπικό ή κεντρικό επίπεδο, και την υιοθέτηση νέων μορφών φιλοξενίας των ασυνόδευτων
ανηλίκων, όπως η αναδοχή, που εφαρμόζεται ευρέως στην Ευρώπη.

Μ.ΟΡΦ 

 

Εμείς ευχαριστούμε!

Στην ευχαριστήρια κάρτα του στο «Ε», ο δρ. Παναγιώτης Διαμάντης αναφέρεται με θερμά λόγια στο ρεπορτάζ της
εφημερίδας μας, εν όψει της βράβευσης και της εκδήλωσης στην Ακρόπολη. Επισημαίνει δε ότι είναι πολύ υπερήφανος
για την οικογένειά του στη Μυτιλήνη. Προσθέτει ότι αγαπά την πόλη της Μυτιλήνης, και το νησί.

Για το «Ε» ήταν αυτονόητη η αναφορά της συγκεκριμένης είδησης, καθώς οι διακρίσεις του κ. Διαμάντη, τιμούν και τον
τόπο καταγωγής του, τη Λέσβο. Θυμίζουμε ότι ο πατέρας του, Χαράλαμπος, είναι από τα Μυστεγνά και η μητέρα του,
Ευστρατία, το γένος Χατζηανδρέα, από τη Βαρειά.

Μπορείτε να διαβάσετε όλη την πορεία του και το σχετικό ρεπορτάζ του «Ε», στο emprosnet.gr.

Αν.Παζ.

 

Πού πήγαν οι βρύσες;

Στον παλιό δρόμο Μόριας - Λάρσου υπήρχαν δύο βρύσες, που η κάθε μια είχε την ιστορία της και την αρχιτεκτονική της.
Κατά τη διάνοιξη του καινούριου δρόμου, καταστράφηκαν και οι δύο και από τότε κανένας δε νοιάστηκε για την
αποκατάστασή τους. Ένα πρόχειρο λάστιχο που τρέχει μέσα σ’ ένα φρεάτιο και το τοιχίο που δακρύζει, θυμίζει την
ύπαρξη τους. Μήπως επιτέλους ήρθε η ώρα να νοιαστεί κάποιος για το θέμα αυτό και να αποκατασταθούν οι δυο
βρύσες, ως ένδειξη σεβασμού στην ιστορία του τόπου μας και σ’ εκείνους που τις κατασκεύασαν;

Αν.Παζ.
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Δημιουργώντας γέφυρες - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Ευχαριστώ θερμά την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΜΠΡΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

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.

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. …

Πρωτόγνωρο το αλαλούμ με τις λίστες - EmprosNet.gr
1 comment • 4 μέρες πριν•

jim — Άσχημη προσέγγιση και φιλοσοφία. Δεν γίνονται όλα για να δουν τα
παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …
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Άνοιγμα φρουρίου Μολύβου

Μετά την ολοκλήρωση των επειγουσών εργασιών στερέωσης και αποκατάστασης τμήματος στο εσωτερικό του
Φρουρίου Μολύβου, το μνημείο θα είναι επισκέψιμο από σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου, Παύλος Τριανταφυλλίδης.

Αν.Παζ.
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