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Ραβασάκια σε αγρότες και συνεταιρισμούς

Μια ανακοίνωση του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΣΑΣΟΕΕ) γνωστοποίησε πως η εκκαθαρίστρια
εταιρεία άρχισε να στέλνει ραβασάκια σε αγρότες για τα δάνεια που είχαν δοθεί με εγγύηση του δημοσίου. Σύμφωνα με
την ανακοίνωση, τα ραβασάκια αφορούν δάνεια που είχαν δοθεί τη δεκαετία του 1990 (εποχή Τσερνομπίλ) και τη δεκαετία
του 2000 (εποχή της νόσου των πτηνών). Η ανακοίνωση επικεντρώνεται στα προβλήματα που δημιουργούνται για τους
αγρότες. Βέβαια, εκείνο που κυρίως απασχολεί τους συντάκτες της ανακοίνωσης είναι η τύχη συνεταιριστικών
επιχειρήσεων και οργανώσεων που είχαν πάρει αυτά τα δάνεια και δεν τα πλήρωσαν ποτέ.

Φαίνεται πως το μεγάλο «πάρτι» στον αγροτικό χώρο μόλις άρχισε.

Ν.Μ.

 

Για τον δρόμο του Καρά Τεπέ…

Μια μηχανή συγκρούστηκε με εξερχόμενο αυτοκίνητο από το γνωστό σούπερ μάρκετ «Lidl» (χωρίς ευτυχώς να προκύψει
σοβαρός τραυματισμός στους οδηγούς) και ανέδειξε ξανά έναν… διαχρονικό προβληματισμό. Αφού έχουν γραφτεί δεκάδες
ρεπορτάζ για τον δρόμο Μυτιλήνης-Παναγιούδας που, λόγω και της λειτουργίας πλέον δύο μεγάλων σούπερ μάρκετ
καθώς και του κέντρου φιλοξενίας για τους πρόσφυγες στον Καρά Τεπέ, πρέπει να τύχει διαφορετικής αντιμετώπισης από

τις αρμόδιες αρχές. Και αυτό γιατί δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση την… «εθνική» που ήταν πριν από χρόνια, αλλά έναν
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τις αρμόδιες αρχές. Και αυτό γιατί δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση την… «εθνική» που ήταν πριν από χρόνια, αλλά έναν
δρόμο πολυσύχναστο, στον οποίο κυκλοφορούν πια και δεκάδες πεζοί, ενώ βγαίνουν από τα παρακείμενα καταστήματα
συνεχώς αυτοκίνητα.

 

Για τον δρόμο του Καρά Τεπέ… (2)

Ωστόσο, μέχρι και σήμερα οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε καμιά αλλαγή έστω της σήμανσης στον δρόμο ή
στην εγκατάσταση ενδεχομένως φωτεινών σηματοδοτών, με αποτέλεσμα τα μικροατυχήματα να είναι αρκετά. Το τελευταίο
απ’ αυτά σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στον -εξίσου επικίνδυνο- κόμβο εισόδου-εξόδου του «Lidl», όπου είναι φανερό ότι
απαιτείται η μετατροπή του σε κυκλικό, καθώς με τα σημερινά δεδομένα ισχύει το εξής… «ελληνικό». Εξερχόμενος κανείς
από το γνωστό σούπερ μάρκετ, απαγορεύεται να πάρει απευθείας κατεύθυνση προς Μυτιλήνη, αλλά είναι υποχρεωμένος
να κατευθυνθεί προς Παναγιούδα. Με δεδομένο όμως ότι ελάχιστοι -κακά τα ψέματα- είναι εκείνοι που τηρούν τον ΚΟΚ σε
αυτήν την περίπτωση, οι πιθανότητες για ατυχήματα ολοένα και αυξάνουν…

Μ.ΟΡΦ

 

Ενδιαφέρουσα ερώτηση

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή για τις εισαγωγές αιγοπρόβειου γάλακτος ο βουλευτής
της Ν.Δ. κ. Κασαπίδης. Φαίνεται ότι γνωρίζει πολύ καλά το θέμα, γι’ αυτό και φωτογραφίζει ποιοι κερδίζουν και πώς. Όμως
το σημαντικότερο στοιχείο είναι η αναφορά που κάνει για χαλάρωση των ελέγχων. Έχει να πει κάτι επ’ αυτού το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Οργανισμός «Δήμητρα»;

Ν.Μ.

 

Κλειστοί και τη Δευτέρα οι παιδικοί

Λόγω του ότι δεν πραγματοποιήθηκε στα κτήρια των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Λέσβου ο προληπτικός έλεγχος για τον
οποίο είχαν δεσμευθεί τα αρμόδια όργανα, όλοι οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου δεν θα λειτουργήσουν και τη Δευτέρα 19
Ιουνίου.

Α.Ω.

 

Μια παράσταση για τους σεισμόπληκτους

Ύστερα από απόφαση της θεατρικής ομάδας του συλλόγου Πολιχνιατών Αθήνας, η θεατρική τους παράσταση «Η
επίσκεψη» θα είναι αφιερωμένη -όπως τονίζουν- «ψυχή τε και χρήμασι» στη Βρίσα. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί
στις 19 Αυγούστου στο Πολύκεντρο Πολιχνίτου, στις 8 το βράδυ. Όπως σημειώνει η Κατερίνα Πολυχρονοπούλου, μέλος
του συλλόγου, σε ανάρτηση στο facebook, «είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Ο συμβολισμός πως
καταθέτουμε την ψυχή μας και δηλώνουμε δημόσια την από κοινού παρουσία μας... θα θέλαμε να γίνει σημαία ώστε να
διαχειριστούμε όσο γίνεται πιο ανώδυνα τη σκληρή μοίρα που χτύπησε την περιοχή μας. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!»

Συγχαρητήρια στους… γείτονες Πολιχνιάτες, ελπίζοντας το παράδειγμα να το ακολουθήσουν κι άλλα λεσβιακά
σωματεία.

Σ.Σ.

 

Προσφορά

8.000 λίτρα εμφιαλωμένου νερού στους σεισμόπληκτους της Βρίσας προσφέρει το ούζο «Ισιδώρου Αρβανίτη». Η ίδια
εταιρεία σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι βρίσκεται σε διαρκή συνεννόηση με τις τοπικές αρχές, προκειμένου να
συνδράμει στην άμεση ανακούφιση των πληγέντων. Τόσο η ποτοποιία όσο και οι εργαζόμενοι σε αυτήν δεν
αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα από τον σεισμό, αν και βρίσκεται στην περιοχή του Πλωμαρίου που ταρακουνήθηκε
από τον σεισμό.

Ν.Μ.

 

Κατάντια

Μια ιδιωτική εταιρεία, η «Gaia Επιχειρείν» με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό ότι πλέον εκπροσωπεί τους συνεταιρισμούς
και τους αγρότες της χώρας στα ευρωπαϊκά συλλογικά όργανά τους. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της πλήρους
απαξίωσης στην οποία έχουν περιέλθει τα θεσμικά συνδικαλιστικά όργανα των αγροτών αλλά και η συλλογική έκφραση
των συνεταιρισμών.

Χαρακτηριστικό της κατάντιας των συνεταιρισμών και των αγροτικών συλλόγων είναι πως ως την ώρα που γράφονταν
αυτές οι γραμμές δεν είχε υπάρξει καμία αντίδραση για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση.

Ν.Μ.

 

Προβλήματα στο Παλαιό Δημαρχείο
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Προβλήματα στο Παλαιό Δημαρχείο

Αναστάτωση στον Δήμο Λέσβου. Αιτία τα προβλήματα στατικότητας του κτηρίου του Παλαιού Δημαρχείου του Δήμου
Λέσβου στην Προκυμαία, με αποτέλεσμα να κλείσει και να τοποθετούν κορδέλες επικινδυνότητας γύρω του. Οι υπάλληλοι
μεταφέρθηκαν στο κτήριο του Δημαρχείου που βρίσκεται στο πάρκινγκ, προσπαθώντας κουτσά στραβά να βολευτούν
όλοι τους.

Σ.Σ.

 

«Ζεστό» χρήμα από τις βίζες....

Το έλεγε σε μέλος της «Συνύπαρξης» η γενική πρόξενος της Ελλάδος στη Σμύρνη Αργυρώ Παπούλια. Το πρώτο τρίμηνο του
2017 στο ελληνικό κράτος εισέρευσαν τρία εκατομμύρια ευρώ από τις βίζες που εκδόθηκαν από το προξενείο Σμύρνης!
Και με δεδομένο ότι κάθε βίζα Τούρκου κοστίζει ογδόντα ευρώ, βγαίνει το συμπέρασμα ότι την Ελλάδα, κυρίως τα νησιά,
επισκέφθηκαν το πρώτο τρίμηνο 37.500 Τούρκοι. Καθόλου άσχημα…

Σ.Σ.

 

Ο Γ. Τσακίρης στην ΑΔΕΛ

Άλλη μια… «μεταγραφή» φαίνεται ότι ολοκληρώνει η δημοτική αρχή Γαληνού, αξιοποιώντας ένα ακόμη στέλεχος με
εμπειρία στην αυτοδιοίκηση. Το «φλερτ» του Γιάννη Τσακίρη με τη δημοτική αρχή Γαληνού μπορεί να αναδείχθηκε στον
τοπικό Τύπο την περίοδο του ανασχηματισμού του Φλεβάρη, με το όνομα του πρώην αντιδημάρχου να «παίζει» να
αναλάβει τη διεύθυνση της ΔΕΔΑΠΑΛ, αλλά τελικά… επιβεβαιώθηκε μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, όπου ο Γιάννης
Τσακίρης έδωσε τα χέρια με τον δήμαρχο Λέσβου για να αναλάβει την αντιπροεδρία της ΑΔΕΛ Α.Ε. και να ασχοληθεί με τη
γεωθερμία. Ο κ. Τσακίρης, μάλιστα, θα αντικαταστήσει τον Φωκίωνα Θεοδώρου στην αντιπροεδρία και ακολουθεί τη…
διαδρομή του Αντώνη Γιαννάκη, που ανέλαβε πέρυσι τη ΔΕΥΑΛ χωρίς να έχει συμπολιτευτεί με τον Σπύρο Γαληνό.

Μ.ΟΡΦ

 

Πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα

Τα πρώτα πρόστιμα έφθασαν στα χέρια των ιδιοκτητών ανασφάλιστων οχημάτων και στη Λέσβο. Αρκετοί τα έλαβαν,
διαπιστώνοντας ότι πρέπει να πληρώσουν 250 ευρώ προκειμένου να μη χάσουν την άδεια κυκλοφορίας, που είναι το
επόμενο βήμα αν δεν πληρωθεί το πρόστιμο. Και βέβαια έχουν την υποχρέωση να ασφαλίσουν το αυτοκίνητο, γι’ αυτό και
σπεύδουν στους ασφαλιστές τους. Και καλά όσοι το γνώριζαν. Κάποιοι που θα κληθούν να πληρώσουν ενώ νόμιζαν ότι
είναι νόμιμα ασφαλισμένοι; Ε, αυτοί ας πρόσεχαν τον ασφαλιστή…

Σ.Σ.
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Ο Θεός να βάλει το χέρι του! - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

jim — Η εκπρόσωποι της Εκκλησίας κωλυσιεργούν εσκεμμένα για να
κρύψουν τις οικονομικές ατασθαλίες που έχουν κάνει. …

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 …

Μεταμορφώθηκε η πλαζ Τσαμάκια! [VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

fuage — Ομως με 1€ εισιτηριο(οπως φημολογειται),ακουσον ακουσον ΚΑΙ
στους δημοτες Λεσβου,θα κανει ο κ.Δημαρχος …

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

V. — Κανας εισαγγελέας ακούει;
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