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Ο εύκολος δρόμος

Είναι νωρίς, αλλά πρέπει να σχολιαστεί γιατί διαφαίνεται ήδη μια διάθεση να εξαντληθεί η πολιτική αντιπαράθεση στα
νησιά μας -και ειδικότερα στη Λέσβο- στο επίπεδο -και μόνο- του προσφυγικού, ενόψει εθνικών ή και αυτοδιοικητικών
εκλογών, με πρόσωπα της αυτοδιοίκησης ή και της κεντρικής πολιτικής σκηνής (παλαιότερα) να «χαϊδεύουν» ολοένα και
πιο εμφανώς τα… αφτιά της μισαλλοδοξίας και της αγανάκτησης των πολιτών για τις επιπτώσεις του προσφυγικού.
Μάλιστα, «χαϊδεύουν τα αφτιά» ακόμα και δηλωμένων υποστηρικτών της Χρυσής Αυγής για να κερδίσουν -εκτός από likes
προς το παρόν- και τη στήριξή τους για αργότερα.

Επειδή κάποιοι εξ αυτών, μάλιστα, λένε ή και προέρχονται από πολιτικούς χώρους που δεν θα φλέρταραν ποτέ με
ακροδεξιές απόψεις, καλό θα είναι να έχουν υπόψη πως πλέον είναι ζητούμενο μια εκλογική νίκη επιτέλους να…
κερδίζεται με επιχειρήματα, σχέδιο, πλάνο και όραμα. Όχι να υφαρπάζεται αυτή η ρημάδα η νίκη στο διηνεκές. Ας
ελπίσουμε να μην επανέλθουμε…

Μ.ΟΡΦ

 

Αλλάζει το 50ευρω

Στις 4 Απριλίου θα αρχίσει να κυκλοφορεί το νέο χαρτονόμισμα των 50 ευρώ της σειράς «Ευρώπη». Όπως και το νόμισμα
των 20 ευρώ της ίδιας σειράς, θα περιλαμβάνει μια προσωπογραφία της Ευρώπης, μιας μορφής από την ελληνική
μυθολογία. Η απόσυρση των παλαιών χαρτονομισμάτων θα διαρκέσει αρκετά χρόνια και θα γίνει σταδιακά. Τα νέα
χαρτονομίσματα θεωρούνται πιο ασφαλή, καθώς έχουν παραχθεί με νέες μεθόδους που κάνουν δυσκολότερη την
παραχάραξή τους. Στο πλαίσιο της ανανέωσης των χαρτονομισμάτων που κυκλοφορούν στην Ευρωζώνη, αναμένεται και η
αλλαγή των χαρτονομισμάτων των 100 και 200 ευρώ. Τα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ θα αποσυρθούν εντελώς από την
κυκλοφορία.

Ν.Μ.

 

Έκανε αίσθηση

Η είδηση ότι τελικά φέτος θα υπάρξει μια απευθείας πτήση τσάρτερ από τη Γερμανία προς τη Λέσβο έκανε μεγάλη
αίσθηση στους χρήστες-αναγνώστες του emprosnet.gr, που δημοσίευσε πρώτο την είδηση. Δεν επρόκειτο για κάποια
μεγάλη είδηση ή για κάποιο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Απλά οι επιχειρηματίες και όλοι οι εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό
της Λέσβου είχαν ανάγκη μια καλή είδηση για να μπουν στην τουριστική σεζόν με την ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει
προς το καλύτερο. Κι αυτή η μικρή θετική είδηση έκανε τη διαφορά. Με την ελπίδα πάντα να μην είναι και η τελευταία.

Ν.Μ.

 

Κλείνει κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς

Στο πλαίσιο της γενικότερης συρρίκνωσης του τραπεζικού κλάδου, η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς αποφάσισε να
κλείσει το υποκατάστημα Πλωμαρίου, πρώην ΑΤΕ. Σε πρώτη φάση θα λειτουργεί μόνο δύο φορές την εβδομάδα, Δευτέρα
και Πέμπτη, προκειμένου να εξυπηρετεί τους πελάτες της περιοχής, ενώ αργότερα θα επανεξεταστεί η λειτουργία του.

Και το υποκατάστημα του Πλωμαρίου κατά πώς φαίνεται θα «θυσιαστεί» στο βωμό της συρρίκνωσης των καταστημάτων
των τραπεζών και συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων τους σε πόλεις σε βάρος της περιφέρειας.

Σ.Σ.
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Το πανηγύρισαν

Με πανηγυρικό τρόπο κάλυψαν τα μέσα ενημέρωσης της Πάρου και της Νάξου τις πρώτες προσεγγίσεις στα συγκεκριμένα
νησιά τού «Νήσος Σάμος». Το εντυπωσιακό πλοίο της «Hellenic Seaways» αποτελεί βασικό κρίκο για την προσέλκυση
τουριστών του Σαββατοκύριακου από την Αθήνα και τον Πειραιά στα δύο νησιά. Η πολύ μεγάλη μεταφορική ικανότητά
του σε οχήματα και επιβάτες αναμένεται να δώσει πολλές λύσεις την περίοδο του καλοκαιριού.

Ν.Μ.

 

Ενοχλητική ησυχία για «Καλλικράτη»

Την ερχόμενη Δευτέρα 3 Απριλίου και ώρα 10.00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ στην
Αθήνα, στη διάρκεια της οποίας θα αποφασισθούν οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η Αυτοδιοίκηση Α΄
βαθμού στο πλαίσιο της διενέργειας του εθνικού διαλόγου με την κυβέρνηση για τη διοικητική μεταρρύθμιση, με στόχο
να ανταποκριθεί στην ιστορική της ευθύνη, συμβάλλοντας δημιουργικά στην αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας του
κράτους. Οι εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα ανοίξουν με εισήγηση του προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη και
μετά -σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η ΚΕΔΕ- θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας στο
Υπουργείο Εσωτερικών.

Την ίδια ώρα στη Λέσβο ακόμα επικρατεί ησυχία και οι μόνοι που μέχρι στιγμής έχουν δείξει ενδιαφέρον για την
επικείμενη αναθεώρηση είναι το Δίκτυο Κοινοτήτων, που ανέδειξε έγκαιρα την κρισιμότητα της κατάστασης με την
επικείμενη κατάργηση(;) (και) των τοπικών κοινοτήτων, και η δημοτική παράταξη του «Άλλου Δρόμου». Από τη άλλη,
«ησυχία» επικρατεί και από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος και του βουλευτή ΓιώργουΠάλλη, οι οποίοι θα
έπρεπε να είχαν κοινοποιήσει τη θέση τους για τις εν Λέσβω τουλάχιστον αλλαγές του «Καλλικράτη» τόσο για το
χωροταξικό όσο και για τις κοινότητες και όχι να τοποθετούνται μέσω «διαρροών» που κάνουν λόγο για «τοπικισμούς»
ή για προσπάθεια κάποιων να ξαναβγούν στο προσκήνιο. Είναι σοβαρό το θέμα και μας αφορά όλους…

Μ.ΟΡΦ

 

Ένας εργαζόμενος προς επτά πρόσφυγες;

Σημαντική η «διαίρεση» της Αγλαΐας Κυρίτση, επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Βόρειο Αιγαίο - Γόνιμη Γραμμή»,
τις προάλλες στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Με επίσημο έγγραφο του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα, που κατατέθηκε στη Βουλή στις 15
Φεβρουαρίου 2017 με αφορμή απάντηση σε ερώτηση βουλευτή, προκύπτει ότι στη Λέσβο και συγκεκριμένα στη Μόρια
δραστηριοποιούνται οκτώ ΜΚΟ με 705 εργαζόμενους. Βάσει των προσφύγων που μένουν στη Λέσβο, η Α. Κυρίτση
ανέφερε: «Στη Λέσβο, ακούστε το αυτό, η αναλογία είναι 1 προς 7. Ακούτε; 1 προς 7. Δηλαδή, σε καθέναν εργαζόμενο σε
ΜΚΟ αντιστοιχούν 7 πρόσφυγες. Αντίστοιχα στη Χίο σε κάθε έναν εργαζόμενο σε ΜΚΟ αντιστοιχούν 18 πρόσφυγες, ενώ
στη Σάμο -που είναι “ριγμένη”- αντιστοιχούν 51 πρόσφυγες». Και βέβαια τόνισε: «Οι αναλογίες που σας είπα,
συγκρινόμενες με τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων, είναι πραγματικά τρομακτικές». Εκτός κι αν τα στοιχεία που
δίνει το Υπουργείο απέχουν από την πραγματικότητα, οπότε τότε είναι «τρομακτική» η άγνοια της πραγματικής
κατάστασης!

Αν.Παζ.

 

Ποιος θα αντικαταστήσει τον Νίκο Κούνδουρο;

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 3 Απριλίου στην Αθήνα το Διοικητικό Συμβούλιο της αστικής μη κερδοσκοπικής, πολιτιστικής
εταιρείας «Αρχιπέλαγος» - Μουσείο Βρανά με μοναδικό θέμα την εκλογή του νέου προέδρου της. Ως γνωστόν, από την
ίδρυση της εταιρείας το 1997 μέχρι το θάνατό του πρόσφατα πρόεδρος ήταν ο γνωστός σκηνοθέτης του κινηματογράφου
Νίκος Κούνδουρος. Έτσι τα μέλη θα συζητήσουν ποιος θα τον αντικαταστήσει.

Να σημειωθεί βέβαια ότι αντιπρόεδρος της εταιρείας είναι ο στιχουργός Λευτέρης Παπαδόπουλος, αλλά πληροφορίες
θέλουν πολλά μέλη του Δ.Σ. να προτείνουν στη θέση του προέδρου τον πρώην υπουργό Νίκο Σηφουνάκη, που άλλωστε
ήταν από τα ιδρυτικά μέλη και κινητήριος μοχλός της δημιουργίας του όλου εγχειρήματος. Σε περίπτωση που εκείνος για
διαφόρους λόγους αρνηθεί, ενδέχεται να προταθεί ο σκηνοθέτης του κινηματογράφου και συμπατριώτης μας Μάνος
Ευστρατιάδης.

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

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Gracias de todo corazón por divulgarlo.
Ευχαριστούμε πολύ

Άμμος από μέσα προς τα έξω για την παραλία της Ερεσού -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Η διάβρωση οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση και το βιασμό της
φύσης από τον άνθρωπο.

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 …

Τα Δηκτικά - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …
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