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Πρότυπο ο Καρά Τεπές

«Στόχος μας είναι να δημιουργηθούν καλύτερες υποδομές. Και σε αυτό το σημείο θέλω να αναφερθώ σε ένα ωραίο
πρότυπο υποδομής σε νησί, το δημοτικό camp που υπάρχει στη Μυτιλήνη στον Καρά Τεπέ. Εκεί έχει καταφέρει ο Δήμος
και έχει συνεργαστεί με όλες τις ΜΚΟ και έχουν δημιουργηθεί καλές συνθήκες. Αν κάτι αντίστοιχο καταφέρουμε να
αναπαράγουμε και αλλού, τότε θα υπάρχουν καλές συνθήκες για τους πρόσφυγες και δεν θα δημιουργούνται προβλήματα
στα νησιά», δήλωσε στην ΕΡΤ ο υφυπουργός Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριος Σαντορινιός.

Ο καταυλισμός του Καρά Τεπέ είναι πράγματι πρότυπος, γιατί φιλοξενεί κυρίως οικογένειες και ευπαθείς ομάδες, η Μόρια
όμως που αποτελεί το επίσημο hot spot τι είναι και τι θα απογίνει, θα μας πει ποτέ η κυβέρνηση;

Αν.Παζ.

 

Να λειτουργήσει το Δημοτικό Σχολείο Καλλονής

Θα μπορέσει να λειτουργήσει το Δημοτικό Σχολείο Καλλονής τη Δευτέρα; Αυτή είναι η αγωνία των γονιών που δίνουν
μάχη προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα που έχουν ανακύψει από την τελευταία νεροποντή. Όπως αναφέρουν οι
ίδιοι οι γονείς σε αναρτήσεις τους στο facebook, υπάρχουν δυο εκκρεμότητες ακόμα για να μπορέσει να δεχθεί μαθητές
ξανά από τη Δευτέρα. Πρώτον να καθαριστεί η αυλή του σχολείου από τα σκουπίδια και δεύτερον να καθαριστούν τα
φρεάτια που βρίσκονται στο υπόγειο του κτηρίου και είναι γεμάτα λάσπη και σκουπίδια. Γι’ αυτό ζητούν από τον
αντιδήμαρχο Ταξιάρχη Βέρρο να τους βοηθήσει για να μπορέσει το σχολείο να ανοίξει τη Δευτέρα.

Σ.Σ.

 

Ξανά το Ογκολογικό

Η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λέσβου Ειρήνη Σωτηρχέλλη, με αφορμή τη σημερινή παγκόσμια ημέρα για τα
ΑμεΑ, επανέφερε στο «Ε» την αναγκαιότητα άμεσης μετεγκατάστασης του Ογκολογικού στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης:
«Μας έχουν συνέχεια στο περίμενε, από τον προηγούμενο χειμώνα μάς είπαν να κάνουμε υπομονή κι ότι θα
μετεγκαθίστατο το καλοκαίρι, το καλοκαίρι πέρασε κι ήρθε κι άλλος χειμώνας κι ακόμη τίποτα!»

Κι όλα τα παραπάνω ενώ για ακόμα μια φορά πλημμύρισε με τις ισχυρές καταιγίδες των προηγούμενων ημερών το
Ογκολογικό και οι ασθενείς έπρεπε να μεταφερθούν κακήν κακώς. Οι ιθύνοντες θα πρέπει να κατανοήσουν ότι δεν είναι
θέμα υπομονής, αλλά ότι η μετεγκατάσταση του Ογκολογικού επιβάλλεται από στοιχειώδεις κανόνες πρόνοιας!

Αν.Παζ.
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Το χρόνιο ακτοπλοϊκό

Η κοινωνιολόγος και εκπρόσωπος του Μεικτού Κέντρου Διημέρευσης ΑμεΑ Ευτυχία Λούκου εξήγησε στο «Ε» ότι υπάρχει
τεράστιο πρόβλημα με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. «Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δίνουν ελάχιστα μειωμένα εισιτήρια, δηλαδή
σε άτομα με 80% αναπηρία. Υπάρχουν ασθενείς που πρέπει να μεταβαίνουν πολύ συχνά στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη
και δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν με αυτές τις τιμές», επεσήμανε.

Ας ληφθεί υπόψη ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες της Κρήτης δίνουν μειωμένο εισιτήριο σε άτομα με αναπηρία από 67% και
μια σειρά άλλες παροχές… συνολικότερα!

Αν.Παζ.

 

Κυριακάτικη πεζοπορία

Η πεζοπορία αυτής της Κυριακής με τον Πεζοπορικό Σύλλογο «Ορειάς» θα είναι Στύψη - Βαφειός με διάρκεια περίπου
τρεις ώρες, μέτριας δυσκολίας.

Η αρχή της διαδρομής είναι ανηφορική, αλλά προσφέρει θέα προς τον κόλπο Καλλονής. Οι πεζοπόροι θα διασχίσουν
μονοπάτια και αγροτικούς δρόμους, απ’ όπου στη συνέχεια φαίνονται η Πέτρα, ο Μόλυβος και η Μικρά Ασία. Προς το
τέλος, το έδαφος γίνεται πιο ανώμαλο, οπότε χρειάζονται οπωσδήποτε μποτάκια πεζοπορίας. Μετά την πεζοπορία, θα
επισκεφτούν τη χριστουγεννιάτικη γιορτή-παζάρι που γίνεται στο Μόλυβο.

Η αναχώρηση θα γίνει στις 09:00 από το «My Market» (πάρκιγκ) με πούλμαν. Συμμετοχή ηλεκτρονικά στη φόρμα που
κοινοποιούμε στα e-mail ή τηλεφωνικά στο 6946-306487 (Αντωνία) έως τις 14:00 του Σαββάτου. Προβλεπόμενη ώρα
επιστροφής στις 18.00.

Α.Ω

 

Για τον Αλγερινό και τους λαθραναγνώστες μας (1)

Εγκαλούμαστε ως «Εμπρός», και μάλιστα με επισήμανση στο facebook, για το γεγονός πως σκοπίμως(;!) παραλείψαμε να
συμπεριλάβουμε στο πρωτοσέλιδο της Παρασκευής την είδηση για την απόπειρα βιασμού ενός Αλγερινού μετανάστη εις
βάρος 22χρονης φοιτήτριας.

«Είσαστε η ντροπή του Τύπου και της δημοσιογραφίας», είναι η κατηγορία που μας προσάπτουν κάποιοι, μεταξύ των
οποίων δυστυχώς και πρόσωπα που γνωρίζουν πολύ καλά και τον υπογράφοντα, για τη… «γαργάρα» που λίγο έως πολύ
χρεωνόμαστε ότι κάναμε και προσβάλλαμε, άραγε τι; Για την ιστορία βέβαια, το «Εμπρός» μέσω της ηλεκτρονικής του
έκδοσης ανέδειξε πρώτο το πολύ σοβαρό θέμα για την κατηγορία απόπειρας βιασμού σε βάρος της 22χρονης, αλλά
τούτο φαίνεται πως είναι ψιλά γράμματα για εκείνους που επιμένουν να διαβάζουν εκείνο που θέλουν και
δυσανασχετούν όταν δεν το βρίσκουν όπως ενδεχομένως θα το ήθελαν.

Άλλη μια μικρή λεπτομέρεια, που μάλλον διαφεύγει στους θαρρείς με το… ζόρι «αναγνώστες» μας, είναι και το ότι ο
Αλγερινός δεν παρουσιάστηκε τελικώς χθες στον Εισαγγελέα για να απολογηθεί, για να υπάρχει ολόπλευρη κιόλας
κάλυψη του ρεπορτάζ και να αποφευχθούν τυχόν λανθασμένες εντυπώσεις…
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Για τον Αλγερινό και τους λαθραναγνώστες μας (2)

Στην ουσία της υπόθεσης, με την απόπειρα -ευτυχώς σε κάθε περίπτωση- βιασμού της 22χρονης κοπέλας, ένα τέτοιο
περιστατικό είναι πολύ πιο σοβαρό απ’ όσο νομίζουν κάποιοι που εζήλωσαν δόξαν Τύπου και θεωρούν ότι μέσω του
facebook έχουν αποκτήσει τη δυνατότητα αναμετάδοσης ειδήσεων και πληροφοριών με τον ίδιο τρόπο που το κάνει ο
Τύπος για να πληροφορήσει την κοινή γνώμη.

Το «Ε» όμως και οι συντάκτες του έχουν δώσει δεκάδες μάχες για την έγκυρη ενημέρωση και την υπεράσπιση του
λειτουργήματος της δημοσιογραφίας από χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου που το μιμούνται και διαχειριστές
φερόμενων ειδησεογραφικών ιστοσελίδων, που όλο το προηγούμενο διάστημα αναπαρήγαγαν ειδήσεις σαν τις
αξέχαστες με μετανάστες που… έτρωγαν σκύλους στα Τσαμάκια και με άλλους πάλι μετανάστες που δεν άφησαν να
ανέβει τάχα μου η ελληνική σημαία στην προκυμαία!

Έχουμε κρίση λοιπόν, έχουμε ψυχραιμία και κυρίως συναίσθηση του λειτουργήματος που επιτελούμε για να
προστατεύουμε τη διαταραγμένη συνοχή της κοινωνίας μας από κάθε ακραία φωνή, από κάθε επιπόλαιη αναπαραγωγή
φήμης και από κάθε εξίσου επιπόλαιη διαχείριση μιας είδησης. Ας μας το επιτρέψουν οι… λαθραναγνώστες μας να
διατηρήσουμε λοιπόν το δικαίωμα της παρουσίασης των ειδήσεων όπως εμείς κρίνουμε στην εφημερίδα μας. Και να
επιμένουμε στο να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και όχι μόνο το προφανές, η λάθος διαχείριση του οποίου στο βωμό των
κλικ θα προκαλούσε εύκολα το χάος στη Μυτιλήνη που βιώνει τα πάνδεινα…

Σε κάθε περίπτωση, επειδή πράγματι έχουμε δημοκρατία και ελευθεροτυπία (μας το επισημαίνουν και αυτό), υπάρχουν
sites που αναπαρήγαγαν την είδηση του αποπειραθέντα να βιάσει αλλοεθνή μας με φωτογραφία πορνό(!) μιας
ξαπλωμένης νεαρής με το εσώρουχο στη σχετική με το θέμα ανάρτηση. Μπορούν να ενημερώνονται από εκεί, που…
σέβονται και την κοπέλα που είναι το θύμα της υπόθεσης, αλλά προφανώς δεν ενδιαφέρει κανέναν, αφού το ζήτημα
είναι να επιτευχθεί ο παραλληλισμός των πάντων με το προσφυγικό. Με κάθε τίμημα.

Μ.ΟΡΦ

 

Ερμηνεία… κατά το δοκούν!

«Αυτό το οποίο λέγεται κατά κόρον ότι “αν διώξουμε τους μετανάστες από τα νησιά στην ενδοχώρα, θα καταρρεύσει η
συμφωνία και θα γεμίσουνε πρόσφυγες”, είναι λάθος», επεσήμανε ο κ. Αθανασίου, αποδομώντας τον υπουργό
Μεταναστευτικής Πολιτικής. «Το είπε ο κ. Μουζάλας στη Βουλή. Μελέτησα πολύ προσεκτικά τη σύμβαση, βγήκα στο
ΣΚΑΪ και του τα είπα και αναγκάστηκε να πει ότι “ναι, δεν το προβλέπει, αλλά εμμέσως συνάγεται”. Όχι μόνο δεν
συνάγεται, αλλά η σύμβαση έγινε το Μάρτιο του 2016 με μεταγενέστερο νόμο τον Απρίλιο του 2016, που δίδεται
ευκαιρία στο συντονιστή του κάθε κέντρου ταυτοποίησης, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να στέλνει στην ηπειρωτική
Ελλάδα τούς μετανάστες ή τους εν δυνάμει πρόσφυγες».

Με άλλα λόγια, τόσο καιρό, οι ιθύνοντες παίζουν με την ερμηνεία της σύμβασης κατά το δοκούν, νίπτοντας τα χέρια
τους στα όσα έχουν συμβεί εδώ και μήνες με τον εγκλωβισμό χιλιάδων ανθρώπων στη Λέσβο.

Αν.Παζ.

 

Άνω-κάτω με το ΦΠΑ

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κατάφερε να ακούσει όλους τους φορείς που συμμετείχαν στη σύσκεψη που έγινε
στην Περιφέρεια, να ακούσει την κριτική, να απαντήσει όπου έκρινε ότι μπορούσε και να δεσμευτεί για μια σειρά
σημαντικών μέτρων, που μένει να δούμε στην πράξη και το αν θα υλοποιηθούν.

Αναπόφευκτα όμως ερωτήθηκε και για κάτι που δεν ήταν αρμόδιος να απαντήσει, αλλά… καίει τη Λέσβο. Και τούτο δεν
είναι άλλο από τους μειωμένους συντελεστές του ΦΠΑ και το αν υπάρχει ελπίδα να παραμείνουν ανέπαφοι. Ο υπουργός,
μιλώντας γι’ αυτό το θέμα, από τον τόνο της φωνής του προκάλεσε… απογοήτευση! Αφού αρχικά ψέλλισε κάτι χωρίς
κανείς να καταλάβει το τι ακριβώς έλεγε, αλλά από τη γλώσσα και μόνο του σώματος ερμηνεύτηκε ως σίγουρα αρνητικό.
Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε εκ νέου από τους συναδέλφους, μάλλον κατάλαβε πως κάτι δεν έκανε καλά νωρίτερα και
εξήγησε πως «είναι υπό συζήτηση»…

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 …

«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …

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 …

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

V. — Κανας εισαγγελέας ακούει;
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