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Τεράστια διάσταση, μεγάλοι κίνδυνοι

Καλοθελητές της συμφοράς, αρκετά Μέσα ενημέρωσης που έχουν πάρει διαζύγιο από την ειδησεογραφία και το ρεπορτάζ,
αναδημοσίευσαν βγάζοντας και δικά τους συμπεράσματα, χωρίς καμία έρευνα, το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του «Ε» για την
άπορη 22χρονη μωρομάνα με τα δύο παιδιά. Αλλά αυτό είναι ένα γνωστό θέμα, το οποίο, όμως, στην εν λόγω περίπτωση
λειτούργησε καταλυτικά στο να δημιουργηθούν παρανοήσεις και να εμφανιστούν άλλα πρόσωπα στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης ως συγγενείς που δίνουν ευχαρίστως τον τραπεζικό τους λογαριασμό (!) για να συγκεντρώσουν ποσά στο
όνομα της άπορης μητέρας.

Χρειάζεται προσοχή από όλους. Εξάλλου, όπως ανέδειξε το χτεσινό ρεπορτάζ της εφημερίδα μας, τουλάχιστον 500
οικογένειες στη Λέσβο ζουν στα όρια της φτώχειας. Όποιος ενδιαφέρεται να βοηθήσει μπορεί να συνδράμει τα Κοινωνικά
Παντοπωλεία του Δήμου Λέσβου (22510-27501, εσωτ.5) και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (22513-53916,17,20,21), ώστε
η βοήθειά τους να πιάσει τόπο και για τη μωρομάνα και τα μικρά της αλλά και για όσους την έχουν ανάγκη!

Αν.Παζ.

 

Εμπόριο οστράκων

Το Σαββατοκύριακο πριν από την Πρωτομαγιά σε ορισμένα ιχθυοπωλεία της Μυτιλήνης είδαμε να πωλούνται χτένια και
άλλα όστρακα. Από όσο γνωρίζουμε η πώληση των οστράκων γίνεται αποκλειστικά από οστρακοπωλεία ή καταστήματα
πώλησης τροφίμων που διαθέτουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο εγκαταστάσεις και φυσικά συντηρούν τα όστρακα
στις κατάλληλες συνθήκες. Αν δεν έχει αλλάξει κάτι στη νομοθεσία, έχουμε να κάνουμε με μια καραμπινάτη περίπτωση
παρεμπορίου οστράκων.

Τα ζητήματα που ανακύπτουν είναι δύο, το πρώτο και βασικότερο σχετίζεται με την υγεία του καταναλωτικού κοινού.
Διότι ακατάλληλα προς κατανάλωση όστρακα μπορούν να γίνουν πολύ επικίνδυνα για τους καταναλωτές. Το δεύτερο
ζήτημα που ανακύπτει σχετίζεται με τα διαφυγόντα φορολογικά έσοδα για το δημόσιο.

Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι αυτά συμβαίνουν μέρα μεσημέρι, στο κέντρο της Μυτιλήνης, όπου βρίσκονται όλες οι
ελεγκτικές υπηρεσίες του βορείου Αιγαίου.

Ν.Μ.

 

Μόνο στο facebook

Τους τελευταίους μήνες, ο Εμπορικός Σύλλογος Μυτιλήνης δημοσιεύει τις ανακοινώσεις του σχεδόν αποκλειστικά στο
facebook. Ελάχιστα είναι τα δελτία Τύπου που αποστέλλονται στα μέσα ενημέρωσης. Να υποθέσουμε ότι, κατά το Δ.Σ. του
Συλλόγου, το facebook έχει ακυρώσει τη λειτουργία όλων των μέσων ενημέρωσης;

Ν.Μ.

 

Ο πρόσφυγας που θέλει να συνδράμει

Είχαμε κάνει ρεπορτάζ για τον Σεδίκι, τον πρόσφυγα από το Αφγανιστάν που είχε φτάσει ανήλικος το 2008 στη Λέσβο και
μεγάλωσε στον ξενώνα ανηλίκων του «Θεομήτωρ» στην Αγιάσο. Έφυγε από το νησί και έφτασε Γερμανία και κατά την
έξαρση της προσφυγικής κρίσης επέστρεψε για να βοηθήσει εθελοντικά συμπατριώτες του να απεγκλωβιστούν. Από τη

μέρα που δημοσιεύτηκε το πρωτοσέλιδο του «Ε» για την άπορη μωρομάνα με τα δύο παιδιά επικοινωνεί συνεχώς με την
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μέρα που δημοσιεύτηκε το πρωτοσέλιδο του «Ε» για την άπορη μωρομάνα με τα δύο παιδιά επικοινωνεί συνεχώς με την
εφημερίδα για να συνδράμει οικονομικά! Νιώθει τη Λέσβο σπίτι του, μας είπε, και δεν θέλει στο σπίτι του να πεινούν,
«γνώρισα την αγάπη και την αλληλεγγύη στη Λέσβο και χρωστώ στη Λέσβο»... Καλή του ώρα!

Αν.Παζ.

 

40 προσφυγόπουλα στο σχολείο

Περίπου 40 παιδιά προσφύγων παρακολουθούν μαθήματα σε δημοτικά σχολεία της Μυτιλήνης. Θεωρούμε ότι δεν είναι
τυχαίο το γεγονός ότι οι επισκευές που έχει συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό της η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
πρόσφυγες βρίσκονται στα σχολεία όπου παρακολουθούν μαθήματα τα προσφυγόπουλα. Ας μην ξεχνάμε ότι η ένταξη των
παιδιών προσφύγων στην εκπαιδευτική διαδικασία απορρέει από την ελληνική νομοθεσία και ότι αργά ή γρήγορα τα
παιδιά που τώρα παρακολουθούν «ατύπως» μαθήματα ελληνικών, ξένων γλωσσών ακόμα και ηλεκτρονικών υπολογιστών
μέσω του Πανεπιστημίου Αιγαίου και άλλων δομών στη Μόρια, τον Καρά Τεπέ και την «Ηλιακτίδα» θα ενταχθούν κανονικά
στις σχολικές αίθουσες.

Αν.Παζ.

 

Καλογήρου και άλλοι τρεις!

Γράφαμε προχθές πως η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου είναι πολύ πιθανό να συνοδεύσει τον
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στο ταξίδι του στην Κίνα. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως στην αποστολή έχουν
λάβει πρόσκληση για να συμμετέχουν εκτός της κ. Καλογήρου και οι περιφερειάρχες Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζημάρκος,
Στερεάς Ελλάδας κ. Μπακογιάννης και Κρήτης κ. Αρναουτάκης.

Ο λόγος είναι πως οι συγκεκριμένες Περιφέρειες ήταν μεταξύ αυτών που πρόσφατα είχαν επαφές με Κινέζους
αξιωματούχους και αντιπροσωπεία επιχειρηματιών για προώθηση αγροτικών προϊόντων στην αχανή αυτήν χώρα. Κι
έτσι επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στην αποστολή για να δοθεί συνέχεια στις συνεργασίες που αναπτύχθηκαν.

Μαθαίνουμε ότι υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον από την κινεζική πλευρά για τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, που για το
βόρειο Αιγαίο επικεντρώνονται στο λάδι, που ενδιαφέρει και αφορά τη Λέσβο, και στο κρασί και μάλιστα στο γλυκό
κρασί, που ενδιαφέρει πρωτίστως τη Σάμο και δευτερευόντως τη Λήμνο. Πάντως, αν ανοίξει γι’ αυτά τα προϊόντα η
κινεζική αγορά, καταλαβαίνει κανείς τι προοπτικές δημιουργούνται. Για να υπάρξει όμως αποτέλεσμα, χρειάζεται
συνέχεια των επαφών και «διά ταύτα»!

Ν.Μ.

 

Πολλά βραβεία, αλλά κανένα «Mario Solinas»

Πριν από μια δεκαετία το ελαιόλαδο που παράγει η οικογένεια Πρωτούλη από τους ορεινούς ελαιώνες του Πλωμαρίου
κέρδισε το πρώτο βραβείο στον σημαντικότερο διεθνή διαγωνισμό ελαιολάδου «Mario Solinas». Πρόκειται για διαγωνισμό
που διοργανώνει το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου και έχει πολύ αυστηρά κριτήρια. Πριν από μερικές μέρες
ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του φετινού διαγωνισμού κι -όπως σημειώνει η ιστοσελίδα olivenews.gr- κανένα
ελληνικό ελαιόλαδο δεν βρίσκεται ανάμεσα στους νικητές ή έστω τους φιναλίστ του διαγωνισμού.

Το ίδιο είχε συμβεί και το 2016, και το 2015, και το 2014. Μόλις το 2011 συναντά κανείς ένα ελληνικό ελαιόλαδο στους
νικητές του διαγωνισμού, ήταν το «Eirini Plomariou» της οικογένειας Καλαμποκά.

Σε μια εποχή όπου έχουμε πληθώρα διεθνών και εγχώριων διαγωνισμών ελαιολάδου, το ελληνικό λάδι τα βρίσκει σκούρα
όταν πρόκειται να ανταγωνιστεί άλλα ελαιόλαδα στο κορυφαίο επίπεδο. Κι αυτό σημαίνει πολλά για όλα τα στάδια της
παραγωγής.

Ν.Μ.

 

Από 445 σε 496 οικογένειες

Ραγδαία αυξάνεται ο αριθμός των οικογενειών στη Λέσβο που ζουν στα όρια της φτώχειας. Σύμφωνα με την έκθεση των
πεπραγμένων του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ενώ ο αρχικός πίνακας των δικαιούχων το
2016 περιελάμβανε 445 οικογένειες με 1.321 μέλη, το τρίτο τρίμηνο του 2016 έφτασε τις 496 οικογένειες με 1.478 μέλη!

Στο μεταξύ εξετάζεται να ρυθμιστεί εκ νέου το περίφημο όριο της φτώχειας που το 2012 για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
ήταν στις 6.000 ευρώ συν 20% και να πέσει κι άλλο... Με μαθηματικούς υπολογισμούς μπορεί να ρίχνεις τη φτώχεια, αλλά
αυτή δεν κρύβεται, δυστυχώς γιατί κάθε μέρα που περνά διευρύνεται και αυτό είναι το ανησυχητικό!

Αν.Παζ.

 

Ιούλιο τα σχέδια βελτίωσης

Με βάση τα όσα είπε στη Βουλή χθες το πρωί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, η προκήρυξη των σχεδίων βελτίωσης δεν
αναμένεται να γίνει πριν από τα μέσα του Ιουλίου. Δηλαδή η υλοποίηση των επενδύσεων θα ξεκινήσει στα τέλη του έτους
ή στην καλύτερη περίπτωση στις αρχές του επόμενου έτους.

Αυτά υπό την προϋπόθεση ότι οι αγρότες θα έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση από τις τράπεζες. Διότι, σύμφωνα με τα
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Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …

«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

jim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …

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.

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

Michael Grigoriou — Μηπως μιλαμε για Πειθαρχικο του τυπου "τατσι-μιτσι-
κοτσι" ;
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Αυτά υπό την προϋπόθεση ότι οι αγρότες θα έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση από τις τράπεζες. Διότι, σύμφωνα με τα
ισχύοντα, οι επενδύσεις πρώτα θα αποπληρώνονται από τους παραγωγούς και στη συνέχεια θα γίνεται η υποβολή των
δικαιολογητικών για τη λήψη της επιδότησης που αντιστοιχεί.

Κάπως έτσι βλέπουμε να φθάνουμε στο 2020 με χιλιάδες σχέδια βελτίωσης στον αέρα.

Ν.Μ.

 

Απίθανα δρομολόγια

Πέρα από τα χρήσιμα δρομολόγια, η πρόσκληση του Υπουργείου Ναυτιλίας περιλαμβάνει και διάφορα απίθανα
δρομολόγια που ποτέ δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν, απλά μπαίνουν στη λίστα για να «πουλάνε μούρη» οι
πολιτευτές διάφορων περιοχών. Τέτοια δρομολόγια είναι το Κύμη ή Μαντούδι - Σίγρι - Λήμνος και επιστροφή και το Κύμη
ή Μαντούδι - Σκύρος - Άγιος Ευστράτιος - Λήμνος. Άλλο απίθανο δρομολόγιο είναι το Κύμη ή Βόλος - Άγιος Ευστράτιος -
Λήμνος.

Κανένα από τα προαναφερόμενα δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθεί, διότι καμία ακτοπλοϊκή εταιρεία δεν επιδιώκει την
αυτοκαταστροφή της. Και το ερώτημα είναι γιατί παίζεται αυτό το... παιχνίδι, θεωρούν τους νησιώτες ιθαγενείς που
μπορούν να τους εμπαίζουν τόσο απροκάλυπτα;

Ν.Μ.
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Γιατί σφάζονται Σουνίτες και Σιίτες στο … (/apopseis/giati-sfazontai-sounites-kai-siites-
sto-islam)

ΠΑΡΑ...ΘΕΣΕΙΣ (/APOPSEIS/CONTENT/12145-PARA-THESEIS)
15|07|2017 12:39

Μετεωρισμοί… (/apopseis/meteorismoi)

ΤΑ ΔΗΚΤΙΚΑ (/STILES/CONTENT/10710-TA-DIKTIKA)
15|07|2017 11:47

Δηκτικά (/stiles/dhktika-15-7-2017)

(/apopseis/giati-sfazontai-sounites-kai-siites-sto-islam)

(/apopseis/meteorismoi)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 13:23

«Μπαμπά… μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή» (/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-
paraskevi)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 12:21

Με το «Πόλιον» (/politismos/me-to-polion)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
16|07|2017 19:26

Βιβλιοπαρουσίαση (/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ (/KOINONIA)
16|07|2017 16:41

Στο ευρωπαϊκό δικαστήριο προσέφυγε ο Στρ… (/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-
prosefyge-o-str-balaskas)

ΥΓΕΙΑ (/YGEIA)

(/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi)

(/politismos/me-to-polion)

(/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

(/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas)

(/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
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