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Πανελλαδική αποκλειστικότητα

Σε μια εποχή που οι πληροφορίες διαδίδονται με απίστευτη ταχύτητα, μια πανελλαδική αποκλειστικότητα δεν είναι
καθόλου ήσσονος σημασίας ζήτημα. Την περασμένη Πέμπτη, το emprosnet.gr δημοσίευσε πρώτο από όλα τα μέσα
ενημέρωσης της χώρας, το πρόγραμμα πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ ως το τέλος του χρόνου.

Ώστε οι αγρότες να γνωρίζουν πότε θα πληρωθεί κάθε επιδότηση. Το στοιχείο αυτό θα τους βοηθήσει να κάνουν το
προγραμματισμό τους για το επόμενο διάστημα. Η είδηση διαδόθηκε σε όλη τη χώρα και την είδαν πάνω από 12.000
άνθρωποι μόνο από το emprosnet.gr. Φυσικά την είδηση έκλεψαν πολλά άλλα μέσα ενημέρωσης, ειδησεογραφικές
ιστοσελίδες, ραδιοφωνικοί σταθμοί, τηλεοπτικοί σταθμοί της Περιφέρειας.

Το ίδιο έκαναν και πανελλαδικά μέσα ενημέρωσης που απευθύνονται στους αγρότες. Η πλειοψηφία όσων έκλεψαν την
είδηση, «ξέχασαν» να αναφέρουν ποια ιστοσελίδα και ποιος δημοσιογράφος έβγαλαν πρώτοι την είδηση, όπως προβλέπει
ο κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Στο χθεσινό φύλλο του «Ε», οι αναγνώστες της εφημερίδας είχαν τη δυνατότητα να διαβάσουν το πρόγραμμα πληρωμών,
ένα σύντομο απολογισμό όσων πληρωμών έχουν γίνει μέχρι τώρα, τα ζητήματα που υπάρχουν σε εκκρεμότητα και πώς θα
αντιμετωπισθούν, αλλά και το νέο πολιτικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για την πληρωμή των επιδοτήσεων.

Ν.Μ.

 

H Λέσβος της Frontex και του ΝΑΤΟ «είναι ελληνική»;

Η «Λέσβος είναι ελληνική» φώναζαν με θέρμη κάποιοι πολίτες την Κυριακή, ενώ το στρατιωτικό άγημα
πραγματοποιούσε την υποστολή της σημαίας στη Μυτιλήνη. Ήταν τόση η ένταση της στιγμής και τόσο «φανατισμένοι»
οι συγκεκριμένοι «πατριώτες», που φαίνεται ότι δεν πρόσεξαν πως λίγα μέτρα ακριβώς πίσω τους, ήταν δεμένο το πλοίο
της «Frontex» με αγγλική σημαία.

Επίσης φαίνεται ότι δεν έχουν πληροφορηθεί πως μερικά μίλια από το λιμάνι της Μυτιλήνης περιπολεί καθημερινά η
ΝΑΤΟϊκή αρμάδα. Και στους δύο οργανισμούς έχουν παραχωρηθεί αρμοδιότητες που άπτονται της εθνικής μας
κυριαρχίας και των ελληνικών αρχών. Πρόσφατα μάλιστα στη «Frontex» δόθηκαν ακόμα περισσότερες αρμοδιότητες και
εξουσίες καθιστώντας τα στελέχη τους σχεδόν ανώτερα από τους Έλληνες αστυνομικούς και λιμενικούς.

Η εύλογη απορία είναι πώς ένας «πατριώτης» νιώθει απειλή βλέποντας έναν κακόμοιρο μετανάστη, ενώ αισθάνεται
απόλυτα ασφαλής όταν βλέπει οπλισμένους Γερμανούς, Ιταλούς, Πολωνούς και πολλών άλλων εθνικοτήτων
αστυνομικούς, να κυκλοφορούν στην πόλη του και πολεμικά σκάφη ξένων χωρών να αράζουν στο λιμάνι και να
περιπολούν στις θάλασσές του.

Συγνώμη «πατριώτες» αλλά αν νομίζετε ότι η Λέσβος απειλείται από τους πρόσφυγες και μετανάστες που έρχονται εδώ
για να περάσουν στην Ευρώπη, μάλλον τα ρατσιστικά και ξενοφοβικά σας σύνδρομα δεν σας αφήνουν να δείτε καθαρά
την πραγματική «απειλή».

Α.Ω. 
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Οποιαδήποτε σύμπτωση... τυχαία

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας αγρότης στην Ειδομένη. Όταν τα Σκόπια έκλεισαν τα σύνορα, εγκλωβίστηκαν στα
χωράφια του χιλιάδες πρόσφυγες. Τότε στο χωράφι του, φύτρωσε μαζί με τα καλαμπόκια, και μια καντίνα, που πωλούσε
στους πρόσφυγες πάνω από 3.000 σάντουιτς την ημέρα μιας και ήταν η μοναδική.

Στη συνέχεια, με τις διανομές τροφίμων από τις ΜΚΟ, η καντίνα του έκλεισε. Τότε ο αγρότης άρχισε να διαμαρτύρεται
και να ζητά να φύγουν οι πρόσφυγες από το χωράφι του, γιατί θυμήθηκε ότι δεν μπορούσε να το σπείρει.

Αλήθεια, τέτοια φαινόμενα έχουμε στη Μυτιλήνη; Μια προσεκτική ματιά σε όσους βρέθηκαν στην προκυμαία την
Κυριακή το απόγευμα κατά την υποστολή της σημαίας, θα μας πείσει! Έτσι δεν είναι;

Αν.Παζ.

 

Καταγγελία… Βάσως Αψώκαρδου

Ο Σύνδεσμος Πτυχιούχων Εργοληπτών Ν. Λέσβου και μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων
Έργων, που αριθμεί πάνω από 44 Συνδέσμους σε όλη την Ελλάδα, καταγγέλλει το δήμαρχο και το Προεδρείο του
Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, για… «φίμωση» της προέδρου του και μέλους του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης,
Βασιλικής Αψώκαρδου, στην έκτακτη διευρυμένη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη, το Σάββατο 17
Σεπτεμβρίου.

Η ανακοίνωση του Συνδέσμου χαρακτηρίζει ως απαράδεκτη την πρόφαση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ.
Ψάνη, να μην δώσει το λόγο στην κ. Αψώκαρδου, με τη δικαιολογία ότι δεν είχε εγγραφεί στους ομιλητές. Με δεδομένο
το κλίμα συναίνεσης που επικρατούσε στο έκτακτο συμβούλιο, θα μπορούσε να εκλείψει αυτή η ένσταση.

Α.Ω

 

Είναι μεμονωμένο;

Η κατάσταση με το προσφυγικό και με τους διαμαρτυρόμενους, γίνεται ανεξέλεγκτη. Και δεν μιλάμε για τους απλούς
πολίτες.

Πέραν του χτεσινού πρωινού επεισοδίου, που κάποια ακροδεξιά στοιχεία επιτέθηκαν εναντίον φοιτήτριας, νέα στοιχεία
δείχνουν ότι αρκετοί πάνε να εκμεταλλευτούν καταστάσεις και να διασπείρουν μίσος.

Περίπου στις 1.30 χτες το μεσημέρι, η δημοσιογράφος του «Ε», Ανθή Παζιάνου, βρισκόταν στο Χοτ Σποτ της Μόριας, για
να καλύψει το ρεπορτάζ με τις δύο φωτιές που ξέσπασαν.

Στη συνέχεια έφυγε με το αυτοκίνητό της και σταμάτησε όταν είδε έναν ηλικιωμένο, άνω των 65 ετών, να σηκώνει το
χέρι του σε τρεις γυναίκες από τη Συρία με τα τέσσερα παιδιά τους!

Και μάλιστα τις έβριζε και τις έλεγε να φύγουν από τη χώρα. Η δημοσιογράφος στη θέα του σπρωξίματος και της όλης
επιθετικής συμπεριφοράς, που εμπλουτίστηκε με αγοραίες εκφράσεις και βρισιές, αντέδρασε λέγοντάς του να
σταματήσει.

Χωρίς καμία αιδώ, ο κύριος αυτός πλησίασε στο αυτοκίνητο και την τράβηξε από τα μαλλιά!

Για να τον απωθήσει, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της, ενώ έκανε νόημα στις γυναίκες να μπουν στο αμάξι με τα
παιδιά, για να μπορέσουν να ξεφύγουν, και στη συνέχεια τις μετέφερε σε ασφαλές σημείο. Το συμβάν καταγγέλθηκε και
στην Αστυνομία.

Στη συνέχεια το «Ε» έλαβε καταγγελία από δύο εργαζόμενες σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ότι τους έγιναν φραστικές
επιθέσεις από δύο ηλικιωμένους κατοίκους της περιοχής, που τις έλεγαν να σηκωθούν και να φύγουν και να μην τις
ξαναδούν με μπλουζάκια ΜΚΟ γιατί θα τις επιτεθούν.

Αναρωτιόμαστε αν τα δύο ξεχωριστά αυτά περιστατικά είναι μεμονωμένα ή αν κάποιοι δρουν ως αυτόκλητοι
τραμπούκοι…

«Ε»
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Πόσες γραμμές έχει η Ν.Δ.

Στην ομιλία του στη ΔΕΘ, ο πρόεδρος της Ν.Δ., Κυριάκος Μητσοτάκης, με απόλυτο τρόπο θέλησε να κάνει σαφές ότι το
κόμμα του δεν έχει καμία απολύτως σχέση -οργανωτική ή ιδεολογική- με την ακροδεξιά. Λογική και αναμενόμενη
τοποθέτηση από ένα φιλελεύθερο πολιτικό.

Σε λιγότερο από 24 ώρες, η ΝΟΔΕ Λέσβου της Ν.Δ. με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο παρείχε πλήρη πολιτική κάλυψη στον
πρώην πρόεδρο της ΝΟΔΕ, Αλέκο Κουτσαντώνη, ο οποίος με όχημα τη λεγόμενη Πατριωτική Κίνηση Λέσβου, έχει …
σφιχταγκαλιαστεί με την ακροδεξιά του νησιού. Τα πράγματα είναι απλά, είτε ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι να ‘ναι, ή η ΝΟΔΕ
Λέσβου χαράζει τη δική της πολιτική κόντρα στην πολιτική της κεντρικής διοίκησης του κόμματος.

Αναμένουμε διευκρινήσεις.

Ν.Μ. 

 

Όχι άλλο χάιδεμα

Το ελάχιστο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση που έχει (μαζί με την Ευρώπη) τη μεγάλη ευθύνη για αυτό το χάος που
παρατηρείται (και) στη Μυτιλήνη από χθες, τόσο στους δρόμους, όσο και στο κέντρο της Μόριας, ως και το… άγημα της
σημαίας και το διαδίκτυο με αφορμή το προσφυγικό, και να σώσει (λίγο) τις εντυπώσεις, είναι ένα: Να κόψει μαχαίρι
αυτό το «χάιδεμα» της Αστυνομίας στις ακροδεξιές παρεισφρήσεις σε κάθε κινητοποίηση πολιτών.

Είναι γνωστές οι φιγούρες των ακροδεξιών, φαίνονται και είναι τουλάχιστον εξωφρενικό όχι μόνο να περνάνε
απαρατήρητοι, αλλά μετά να «καλύπτονται» για κάθε επεισόδιο που προκαλούν, από τη… μήνη των αγανακτισμένων
πολιτών. Οι οποίοι αγανακτισμένοι προσβάλλονται κιόλας (αντί να περιφρουρήσουν τις κινητοποιήσεις τους) όταν
ακούνε ή διαβάζουν στη συνέχεια ότι «ακροδεξιοί έκαναν και έραναν», επειδή -υποτίθεται- θεωρούν ότι τους
«ταυτίζουν» τα μέσα ενημέρωσης με το «ακροδεξιό» στοιχείο.

Η κυβέρνηση ας το κάνει λοιπόν τούτο, για να εξασφαλίσει την κοινωνική συνοχή και να προστατέψει και τα δύστυχα
μάτια μας (τουλάχιστον) από αυτά που διαβάζουμε στο διαδίκτυο, αφού πλέον είναι σαφές πως δεν μπορεί να κάνει
τίποτα με τους εγκλωβισμένους ανθρώπους στα κέντρα.

Τους οποίους εγκλωβισμένους, κάποιοι… αγανακτισμένοι, «νομιμοποιούνται» να τους δέρνουν κιόλας, όπως συνέβη έξω
από τη Μόρια χτες! 

 

… ούτε και κρυφτούλι

Και αφού μιλάμε για τη Λέσβο, επιβάλλεται και όλοι οι φορείς, ο Δήμος και οι λοιποί που συντάχθηκαν στο δίκαιο
βεβαίως αίτημα των Μοριανών για αποσυμφόρηση του κέντρου της περιοχής, να βγουν και να καταδικάσουν σήμερα τις
επιθέσεις και τις βιαιοπραγίες και να πάρουν και τις αποστάσεις τους από τους υπερβολικά συγκινημένους με την
υποστολή της σημαίας και τους διάφορους «πατριώτες», που απευθύνουν καλέσματα στο facebook. Να διαχωρίσουν το
τι ζητάνε δηλαδή, τι εκφράζουν, με ποιους και φυσικά και με ποιο τρόπο. Όχι άλλο κρυφτούλι κι όχι άλλες μπάλες στην
εξέδρα.

Μ.ΟΡΦ
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Αναβολή μέχρι νεοτέρας - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …

Ρεσιτάλ για δύο βιολιά στη Δημοτική Πινακοθήκη! - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — It was a wonderful music event. Thank
you for your support.

Περιμένουν... σεισμό από τις 2.30 μέχρι τις 5! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

V. — Κανας εισαγγελέας ακούει;

55.447 Τούρκοι τουρίστες στο βόρειο Αιγαίο - EmprosNet.gr
1 comment • 6 μέρες πριν•

Βογιατζής Βασίλης — επειδή δυστυχώς κάποια πράγματα φαίνονται μεγάλα
αλλά δεν είναι, θα επισημάνω τούτο..7236 αφίξεις με μια …
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