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Οι προσαγωγές εθελοντών για διευκόλυνση προσφύγων να εισέλθουν στη χώρα κυριάρχησαν στην ειδησεογραφία των
δύο προηγούμενων ημερών. Το θέμα πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις χθες, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας. Είμαστε
ακόμη στην αρχή. Η υπόθεση αυτή θα συσχετιστεί με το ζήτημα της ισλαμικής τρομοκρατίας στην Ευρώπη κι είναι
άγνωστο πώς θα εξελιχθεί.

 

Τριήμερη εκδρομή στη Σμύρνη

Τριήμερη εκδρομή στη Σμύρνη προγραμματίζει η «Συνύπαρξη» από τις 5 έως τις 7 Φεβρουαρίου. Η εκδρομή γίνεται στο
πλαίσιο των επαφών της με την αντίστοιχη οργάνωση της γειτονικής χώρας αλλά, κυρίως, λόγω της λειτουργίας στον
Άγιο Βουκόλο, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, όπου στις 6 Φεβρουαρίου εορτάζεται η
μνήμη του. O Άγιος Βουκόλος υπήρξε κατά την παράδοση ο πρώτος επίσκοπος της Σμύρνης, έζησε στους
πρωτοχριστιανικούς χρόνους, αρχές του 2ου αιώνα μ.Χ. Αναφέρεται ότι χειροτονήθηκε από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και
ότι προτού πεθάνει όρισε ως διάδοχό του τον ιερομάρτυρα Πολύκαρπο, που έμελλε να γίνει ο πολιούχος της Σμύρνης.
Τέλος, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, η Χαρούλα Αλεξίου θα δώσει συναυλία στη Σμύρνη το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου.

Σ.Σ.
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Πήγαν για... μαλλί, αλλά...

«Δεν είμαστε εγκληματίες, σώζουμε ζωές. Δεν κάναμε τίποτα παράνομο και ήμασταν εκεί μόνο για να βοηθήσουμε
πρόσφυγες» δήλωσαν μέλη ΜΚΟ, μιλώντας για τις συλλήψεις που έγιναν χθες τα ξημερώματα ανοικτά της Μυτιλήνης,
δηλώνοντας αιφνιδιασμένοι για τις συλλήψεις και τα όσα επακολούθησαν αλλά και γι’ αυτά που μπορούν να συμβούν.
Και αυτό γιατί, μπορεί να πήραν προθεσμία μέχρι το πρωί του Σαββάτου για να απολογηθούν, αλλά οι κατηγορίες δεν
είναι αστείες και έτσι ανησυχούν.

«Είμαστε όλοι μας επαγγελματίες πυροσβέστες από την Ισπανία και έχουμε έρθει εδώ για να βοηθήσουμε τους
πρόσφυγες» υποστήριξαν οι Ισπανοί κατηγορούμενοι και όσο η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη δεν είναι λίγοι εκείνοι
που σημειώνουν ότι, αν τα πράγματα είναι έτσι, κινδυνεύουν εκεί που πήγαιναν για... μαλλί τελικά να βγούνε...
κουρεμένοι! Δε γνωρίζουμε αν οι συλλήψεις αυτές θέλουν να στείλουν κάποιο μήνυμα, θεωρούμε όμως ότι η υπόθεση
θα επηρεάσει και θα κάνει τους εθελοντές που δρουν στο νησί πιο συγκρατημένους και λιγότερο τολμηρούς στις
επιχειρήσεις διάσωσης.

Α.Ω.

 

Προβλήματα από τους ισχυρούς νοτιάδες

Αρκετά προβλήματα δημιούργησε ο προχθεσινός νοτιάς στη Λέσβο. Προβλήματα στις μεταφορές, με τα αεροπλάνα της
γραμμής να μην μπορούν να προσγειωθούν και να επιστρέφουν στην Αθήνα με αποτέλεσμα να μην έρθουν οι
εφημερίδες των Αθηνών. Επίσης, οι δρόμοι ακόμα και μέσα στην πόλη, όπως η σχετική φωτογραφία από την οδό
Σμύρνης, γέμισαν από κάδους, οι οποίοι παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους. Εννοείται πως οι διερχόμενοι,
πεζοί ή οδηγοί, αδιαφορούσαν περιμένοντας να τους σηκώσουν οι… επόμενοι! Από σήμερα και σύμφωνα με τη
μετεωρολογική υπηρεσία, θα κοπάσουν οι ισχυροί νοτιάδες, οι οποίοι όμως θα ενταθούν και πάλι το Σαββατοκύριακο.
Και από βδομάδα βέβαια πολύ κρύο…

Σ.Σ.

 

Σιγή ιχθύος

Πέρασε μια εβδομάδα από τη στιγμή που ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε ότι ανακαλείται κασέρι που παράγει η «ΛΕΣΒΙΓΑΛ» για
λογαριασμό του ομίλου σούπερ μάρκετ «Lidl». Εμείς, πριν δημοσιεύσουμε την είδηση, επικοινωνήσαμε με την εταιρεία
και ζητήσαμε τη δική της θέση για το περιστατικό. Οι μέρες πέρασαν και απάντηση δε λάβαμε, ούτε προφορική ούτε
γραπτή. Δεν είδαμε καμία σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας ούτε στη σελίδα της στο facebook.

Λίγο ως πολύ αναμένεται ότι αυτός θα ήταν ο τρόπος αντίδρασης της εταιρείας. Πιθανότατα οι ιδιοκτήτες της θεωρούν
πως με τον τρόπο αυτό μειώνουν στο ελάχιστο δυνατό τη ζημιά στη φήμη της εταιρείας.

Ωστόσο, αν η εταιρεία έβγαινε και έλεγε τι είχε συμβεί, σε ποιο στάδιο της παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων
παρουσιάστηκε το πρόβλημα και πώς αντιμετωπίσθηκε θα έδειχνε ότι λειτουργεί με υπευθυνότητα, ότι σέβεται τον
καταναλωτή και είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Έτσι η αρχική αρνητική εικόνα θα
αναστρεφόταν. Η ζημιά θα περιοριζόταν κατά πολύ και σε βάθος χρόνου στο καταναλωτικό κοινό θα έμενε η εικόνα μιας
επιχείρησης που μπορεί να εμπιστευθεί.

Δυστυχώς, σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε διαπιστώσει ότι οι τυροκομικές επιχειρήσεις της Λέσβου ακολουθούν
επιχειρηματικές πρακτικές που δε συνάδουν με σύγχρονες επιχειρήσεις κι έτσι δε συμβάλουν στην ανάδειξη της
ποιότητας των τυροκομικών προϊόντων της Λέσβου. Η σιωπή δυστυχώς δεν είναι πάντα χρυσός!

Ν.Μ.

 

Αγρότες στα κάγκελα

Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ καταδικάζει περιστατικά σωματικής και λεκτικής βίας σε βάρος εργαζομένων
του ΟΠΕΚΕΠΕ τόσο στην κεντρική υπηρεσία όσο και σε περιφερειακά γραφεία.

Είναι πράγματι αδικαιολόγητες αυτές οι επιθέσεις. Παρ’ όλα αυτά δείχνουν τις οριακές καταστάσεις στις οποίες
εξωθούνται οι αγρότες από τη μη πληρωμή των επιδοτήσεων. Η ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης οφείλουν να αντιληφθούν ότι πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να λύσουν τα
προβλήματα που έχουν προκύψει. Η συνεχής επιβάρυνση των αγροτών με νέους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές σε
συνδυασμό με τη μηδενική χρηματοδότησή τους από τις τράπεζες δημιουργεί εκρηκτικές καταστάσεις.

Ν.Μ.
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«Τελειωμένη» υπόθεση η ΠΑΣΕΓΕΣ

Τις προηγούμενες ημέρες δημοσιεύτηκαν άρθρα για αλλαγή της νομικής μορφής της ΠΑΣΕΓΕΣ προκειμένου να
επιβιώσει. Φαίνεται πως οι κορυφαίοι συνεταιριστές έχουν αντιληφθεί ότι το νομοσχέδιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισμούς θα αποτελέσει την αρχή του τέλους για τους ίδιους. Κι επειδή αντιλαμβάνονται ότι δε μπορούν να
αντιπαρατεθούν με το Υπουργείο, αποφασίζουν να αλλάξουν νομική μορφή.

Είναι απολύτως βέβαιο ότι οι συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις Συνεταιρισμών που θα ακολουθήσουν την ηγεσία της
ΠΑΣΕΓΕΣ στις επιλογές της είναι ελάχιστες. Και αυτό γιατί πρόκειται για ένα γραφειοκρατικό μηχανισμό που ασχολείται
μόνο με την αναπαραγωγή του και τίποτα πέραν αυτού. Αυτό πλέον είναι ορατό διά γυμνού οφθαλμού.

Ν.Μ.

 

Ενημέρωση από το Επιμελητήριο 

Το Επιμελητήριο Λέσβου, σε συνεργασία με το δίκτυο «Πράξη» διοργανώνει την Τρίτη 19 Ιανουαρίου, στις 6.00 το
απόγευμα, στην αίθουσα «Ιωάννης Παυλακέλλης», ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τις «ευκαιρίες χρηματοδότησης για
τα ΜΜΕ, τον κλάδο των τροφίμων, της βιώσιμης γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης από εθνικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα της περιόδου 2014-2020».

Την επομένη Τετάρτη 20 Ιανουαρίου στο χώρο του Επιμελητηρίου, οι εκπρόσωποι του Δικτύου «Πράξη» θα
πραγματοποιήσουν συναντήσεις με επιχειρήσεις και φορείς για την υποβοήθηση των προτάσεων-ιδεών τους σε
ευρωπαϊκά προγράμματα. Καλές όλες αυτές οι ημερίδες και οι ενημερώσεις για αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων,
αρκεί να έχουν «διά ταύτα» στην αξιοποίησή τους από τις επιχειρήσεις, που ομολογουμένως αντιμετωπίζουν σοβαρό
πρόβλημα ρευστότητας και όχι μόνο.

Α.Ω.

 

Απόρρητη η βαθμολογία της συνέντευξης  

Απόρρητη θα μείνει η βαθμολογία που έδωσε το κάθε μέλος της επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής
Διευθυντή Εκπαίδευσης. Χτες παρουσιάστηκαν οι υποψήφιοι διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από όλους τους
νομούς του βορείου Αιγαίου για να περάσουν την τελική φάση επιλογής, τη συνέντευξη. Σύμφωνα με τον περιφερειακό
διευθυντή Εκπαίδευσης Αριστείδη Καλάργαλη, δεν πρόκειται να διαρρεύσει η βαθμολογία, καθώς βρίσκεται
κεκλεισμένων των φακέλων που θα ανοιχτούν για να αποσταλούν στο Υπουργείο Παιδείας την επόμενη εβδομάδα.
Ενδεχομένως οι διευθυντές να ανακοινωθούν αμέσως από το Υπουργείο για όλη τη χώρα.

Σήμερα περνούν από συνέντευξη οι υποψήφιοι διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εν αναμονή λοιπόν η
βαθμολογία και οι παρενέργειές της στην πρωτόγνωρη αυτή διαδικασία αξιολόγησης, που ελπίζουμε να μην προκαλέσει
γκρίνιες στην εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι αυτό που με τίποτα δε χρειαζόμαστε αυτήν την εποχή.

Α.Ω.
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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 …

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 …

Ανασύρθηκε νεκρή η άτυχη γυναίκα στη Βρίσα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — κουραγιο στην οικογενεια

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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