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Και μηνύσεις από το Γαληνό

Ο δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, δεν έμεινε μόνο στις ανακοινώσεις κατά των παραπληροφορούντων και κατ’
επέκταση κατά της παραδημοσιογραφίας, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, προχώρησε και σε μηνύσεις κατά
συγκεκριμένων ιστοσελίδων. «Με τέτοιου είδους αναρτήσεις και σχόλια διαταράσσεται η κοινωνική συνοχή. Λειτουργούν
λες και θέλουν να προκληθεί επεισόδιο μεταξύ της τοπικής κοινωνίας και των προσφύγων», πρόσθεσε ο κ. Γαληνός χθες
και σε αθηναϊκά μέσα, επικρίνοντας και τη στάση μερίδας της δημοτικής αντιπολίτευσης, η οποία ανήκει στο
συνταγματικό τόξο.

«Πέρα από τα μέλη της Χρυσής Αυγής, υπάρχουν και στελέχη από ΝΔ  - ΠΑΣΟΚ που δεν ενοχλούνται ιδιαίτερα από αυτό το
όργιο φημών και ύβρεων εναντίον μου», παρέθεσε και συμπλήρωσε λέγοντας πως «κάποιοι επιδιώκουν να χυθεί αίμα στο
νησί». Εκτός από τις μηνύσεις, ο δήμαρχος απέστειλε πάντως και σχετική επιστολή στον υπουργό Δικαιοσύνης, Σταύρο
Κοντονή, κατακρίνοντας τη στάση των δικαστικών  αρχών, που δεν παρεμβαίνουν αυτεπάγγελτα σε τέτοιου είδους
περιστατικά.

Στην ίδια βάση δηλαδή, της χθεσινής μας παρέμβασης για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Το μόνο που… ξέχασε πάντως
να κάνει ο δήμαρχος, ήταν να αφαιρέσει από τις λίστες αποδεκτών των ανακοινώσεών του Δήμου, όλους εκείνους που
αναγνωρίζει ως «παραδημοσιογραφία». Αφού και τα χθεσινά δελτία Τύπου πήγαν σε όποιον δηλώνει μέσο ενημέρωσης…

Μ.ΟΡΦ  

 

Ενώ εμείς απαντέχουμε

Ολοκληρωμένο Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο θα δημιουργηθεί στην Αθήνα με τη συμμετοχή σχετικών με την κλινική
έρευνα, επιλεγμένων εργαστηρίων από ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, δημόσιων νοσοκομείων και με πρόβλεψη
για συνεργασίες με φαρμακοβιομηχανίες, εταιρείες βιοτεχνολογίας, διαγνωστικής καρκίνου και βιοπληροφορικής.

Ο 90χρονος Γερμανός επιστήμονας, κάτοχος του Νομπέλ Ιατρικής 2008, Harald zur Hausen βρέθηκε στην Ελλάδα για να
συνδράμει στην οργάνωση του νέου ερευνητικού κέντρου, το οποίο έχει στόχο να αποτελέσει την ομπρέλα για τη
συνεργασία στη βασική και κλινική έρευνα για τον καρκίνο.

Την ίδια ώρα, καμιά σοβαρή απάντηση από χείλη αρμοδίων δεν έχει λάβει το ΠΕΔΥ Μυτιλήνης, ώστε να λειτουργήσει
άμεσα ο ψηφιακός μαστογράφος που περιμένει φασκιωμένος, ενώ είναι άγνωστο ακόμα κι αν έρθει ένας ειδικός να το
δουλέψει, αν θα μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνος του.

Αν.Παζ.

 

Δεν συμφωνούν

Εδώ και τρία χρόνια, το Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συζητά την αλλαγή του πλαισίου που
ισχύει για τη βιολογική γεωργία. Ο αρμόδιος επίτροπος Φιλ Χόγκαν έχει καταθέσει σχετική πρόταση, η οποία δεν έχει
γίνει αποδεκτή. Στην τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου που έγινε στις 12 και 13 Δεκεμβρίου, οι υπουργοί Γεωργίας
συμφώνησαν στο ότι… διαφωνούν. Καθώς η συζήτηση κατέληξε στη διαπίστωση πως είναι δύσκολο να γεφυρωθούν οι
υπάρχουσες διαφορές. Έτσι όμως τα πράγματα παραμένουν στάσιμα και αυτό είναι το ανησυχητικό.

Ν.Μ.
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Ανοίγει το «Leader»

Οριστικοποιήθηκε η κατανομή των πιστώσεων του προγράμματος «Leader», σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα της ΕΤΑΛ λαμβάνει 10,85 εκατ. ευρώ και είναι το τρίτο μεγαλύτερο από
πλευράς προϋπολογισμού (συνολική δημόσια δαπάνη) σε όλη τη χώρα. Το πρόγραμμα της ΑΝΕ Λήμνου έχει
προϋπολογισμό 6,35 εκατ. ευρώ και καταλαμβάνει την 34  θέση με βάση τον προϋπολογισμό σε σύνολο 47
πολυτομεακών προγραμμάτων. Οι πιστώσεις που θα φέρουν οι δύο εταιρείες στα νησιά του Νομού Λέσβου, θα
χρηματοδοτήσουν δημόσια έργα και επιχειρηματικές δράσεις, συμβάλλοντας στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
τους. Είναι μια σημαντική επιτυχία των δύο εταιρειών.

Α.Ω.

 

Έγιναν μπαλάκι οι ευθύνες

Ως χθες αργά το απόγευμα, κανένας πολιτικά ή διοικητικά αρμόδιος δεν αναλάμβανε την ευθύνη να βάλει την υπογραφή
του ώστε να επαναλειτουργήσει το σφαγείο του Μανταμάδου. Ο καθένας προσπαθούσε να πετάξει το …μπαλάκι στον
άλλο. Διότι κανείς δεν ήθελε να φορτωθεί την ευθύνη στην περίπτωση που κάτι δεν θα πήγαινε καλά. Από μια άλλη
σκοπιά, θα μπορούσαμε να πούμε πως κανένας από τους αρμόδιους δεν ήθελε να χρεωθεί το μουτζούρη, δηλαδή να βγει
και να πει ότι δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να ανοίξει το σφαγείο. Κι έτσι συνεχιζόταν ένα απίστευτο
οικονομικοπολιτικό παζάρι. Εν τω μεταξύ πέρα από τον καλλωπισμό των εγκαταστάσεων που έκανε ο Δήμος, ως χθες
δεν είχε γίνει τίποτα από όλα εκείνα που είναι απαραίτητα για να αδειοδοτηθεί το σφαγείο. Για να γίνει αντιληπτό πώς
έχουν τα πράγματα, θέτουμε τα ακόλουθα ερωτήματα: Η ΑΔΕΛ με ποιο μελετητικό γραφείο συνεργάζεται για να
πιστοποιηθεί κατά HACCP, το σφαγείο; Έχει εκπονηθεί η σχετική μελέτη και ποιες παρεμβάσεις προβλέπει ότι πρέπει να
γίνουν στο σφαγείο; Τα κονδύλια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που δόθηκαν για τον εκσυγχρονισμό των σφαγείων,
έχουν αξιοποιηθεί; Αν ναι, πού έχουν δαπανηθεί;

Πολύ φοβόμαστε πως σε αυτούς τους εξαιρετικά κρίσιμους τομείς, δεν έχει γίνει τίποτα και κάποιοι έχουν ευθύνες γι’
αυτές τις εκκρεμότητες.

Ν.Μ.  

 

Νέες αφίξεις

Κάτω από κακές καιρικές συνθήκες και με θερμοκρασίες γύρω από το μηδέν, πέρασαν στην περιοχή της Συκαμιάς την
Τρίτη το μεσημέρι, 48 πρόσφυγες και μετανάστες, ενώ στα υπόλοιπα νησιά του βορείου Αιγαίου οι ροές ήταν μηδενικές.

Για μια ακόμα φορά εντυπωσιάζουν οι χώρες καταγωγής των 48 νεοαφιχθέντων, που στην πλειονότητά τους είναι
Αφρικανοί, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Συγκεκριμένα από τους 48, ένας μόλις είναι Σύρος, οκτώ είναι Αφγανοί και πέντε
Ιρακινοί. Οι υπόλοιποι είναι επτά από την Αλγερία, τέσσερις από το Καμερούν, τέσσερις από το Κονγκό, πέντε από το
Μαρόκο, ένας από την Τυνησία, δυο από το Νεπάλ, εννέα από το Μπαγκλαντές και τέλος, δυο από τη Γουινέα.

Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, στη Λέσβο βρίσκονται καταγεγραμμένοι - εγκλωβισμένοι, έχοντας
υποβάλει αίτημα ασύλου το οποίο δεν έχει εξεταστεί, 5.707.

Α.Ω.

 

Νέα γκάφα, δύο νησιά

Ξανά για δύο νησιά, τη Μυτιλήνη και τη Λέσβο, αυτή τη φορά όχι διά στόματος πρωθυπουργού, αλλά από γραπτή (!)
ανακοίνωση της κυβέρνησης. Φαίνεται ότι στο Μαξίμου ακόμη δεν έχουν κατανοήσει ότι η Μυτιλήνη και η Λέσβος είναι
το ίδιο νησί. Έτσι στο 22  μέτρο στήριξης των νησιών η ανακοίνωση αναφέρει: «Έκτακτη ενίσχυση με 1,68 εκατ. ευρώ για
4.000 κτηνοτρόφους για τη ζωική παραγωγή των νησιών, όπως η Μυτιλήνη, η Λέσβος, η Κως, η Σάμος, η Χίος, που έχουν
πληγεί από την προσφυγική κρίση».

Αν πάντως για το Μαξίμου η Μυτιλήνη και η Λέσβος θεωρούνται διαφορετικά νησιά, τότε απαιτούν ενίσχυση και οι
Μυτιληνιοί και οι Λέσβιοι! Να αναμένουμε;

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

«Όταν βγούμε από την επιτροπεία, θα το επανεξετάσουμε...» -
EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …

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

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

Ρεσιτάλ εικαστικών και μουσικής! - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Gracias de todo corazón por divulgarlo.
Ευχαριστούμε πολύ
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Δείχνει δύσκολο του «Σάρλιτζα»

Στην Ελλάδα και στη Λέσβο φυσικά, είμαστε πάντα της τελευταίας στιγμής, αλλά το δεδομένο που εμφανώς αποτελεί
«σκόπελο» στο να τελειώσει θετικά την υπόθεση «Σάρλιτζα» ώστε να αρχίσουμε να συζητάμε επιτέλους δημιουργικά για
αυτήν, και δεν είναι άλλο από την κερδισμένη αγωγή του Δήμου από το πρώην ΤΣΑΥ, είναι αδιανόητο να έχει βρεθεί να
εξετάζεται δέκα ημέρες πριν τις γιορτές. Όπως είναι εξίσου αδιανόητο το Ταμείο να εξακολουθεί να «παίζει» με μία
υπόθεση που αφορά το νησί σοβαρά εδώ και δεκαετίες, ακόμα και λίγες ημέρες πριν απορροφηθεί από το Υπερταμείο.
Ευχή όλων πλέον είναι να επικρατήσει η λογική, στις όποιες τελευταίες συνεννοήσεις Περιφέρειας, Δήμου και Ταμείου
ώστε να υπογραφεί τελικώς η σύμβαση και να καταφέρουν να συμφωνήσουν έστω και σε επίπεδο… προφορικών
δεσμεύσεων, γιατί αν πράγματι ο πρόεδρος του ΕΤΑΑ δεν υπογράφει επειδή αναμένει να παρθεί πίσω η αγωγή του
Δήμου, θα πρέπει να περιμένει για μήνες. Σε τελική ανάλυση ας αναζητηθεί ένας συμβιβασμός που θα ξεμπλοκάρει την
υπόθεση και με αυτά τα νέα δεδομένα, ενδεχομένως με υποχωρήσεις και των δύο μερών, από τη στιγμή που υπάρχει και
οικονομικό τίμημα στο εν λόγω εγχείρημα.

Μ.ΟΡΦ
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