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Συνέδριο με Τσιρώνη στο Πανεπιστήμιο

Συνέδριο περιβαλλοντικής πολιτικής και διαχείρισης με θέμα «Πολιτική και Περιβάλλον» πραγματοποιείται σήμερα
Σάββατο και αύριο Κυριακή, 10 και 11 Ιουνίου, από το τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο συνέδριο θα
πάρει μέρος και ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Τσιρώνης, που θα μιλήσει με θέμα «Προστασία
του περιβάλλοντος και ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. Δύο παράλληλοι δρόμοι». Στο συνέδριο συμμετέχουν
πανεπιστημιακοί καθώς και εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων και γνωστοί ακτιβιστές, όπως ο πρώην
ευρωβουλευτής των Οικολόγων- Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος.

Σημειώνεται ότι από το 2008 το Τμήμα Περιβάλλοντος οργανώνει κάθε χρόνο το Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβαλλοντικής
Πολιτικής και Διαχείρισης. Στόχος του συνεδρίου, το οποίο κάθε χρονιά εστιάζει και σε ένα διαφορετικό θέμα, είναι να
αποτελέσει ένα ακαδημαϊκό φόρουμ ανάλυσης, συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων γύρω από τα σύγχρονα θέματα της
περιβαλλοντικής πολιτικής και διαχείρισης. Δεν αποκλείεται και το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων των
ελαιοτριβείων, που τον τελευταίο καιρό βρέθηκε στην επικαιρότητα λόγω της νέας ΚΥΑ και της μεθόδου της
φερτάρδευσης, να απασχολήσει τις εργασίες του συνεδρίου, δεδομένης και της εμπλοκής του κ. Τσιρώνη με την ιδιότητά
του στο αρμόδιο Υπουργείο!

Α.Ω.

 

Και οι Ανιχνευτές με τη «Μπάρτσα»
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Οι Πρόσκοποι της Λέσβου, οι Ανιχνευτές της Μυτιλήνης, οι μόνοι νέοι και σε πολλές περιπτώσεις ανήλικοι πραγματικοί
εθελοντές της Ευρώπης που έδωσαν μαθήματα αλληλεγγύης, δεν θα μπορούσαν να λείπουν από αυτήν τη γιορτή. Την
Πέμπτη το βράδυ, συναντήθηκαν και αυτοί με τα «ιερά τέρατα» από το ένδοξο παρελθόν της Μπαρτσελόνα όπως είναι ο
Μπελέτι, ο Εντμίλσον, ο Αλοίσιο και άλλοι, που επισκέφθηκαν το νησί προκειμένου να παίξουν μπάλα με επίλεκτους
Έλληνες ποδοσφαιριστές και να προβάλλουν τη Λέσβο που λαβώθηκε από το προσφυγικό πρόβλημα αλλά και για να
τιμήσουν τους κατοίκους της για την αλληλεγγύη και τις ενέργειές τους με τις οποίες στη διάρκεια της προσφυγικής
κρίσης ανέδειξαν τις πραγματικές αρχές της Ευρώπης, που αποτελούν τις αρχές του Προσκοπισμού.

Ενημερωμένοι για τη δράση τους, οι βετεράνοι παίκτες της Μπαρτσελόνα συναντήθηκαν και φωτογραφήθηκαν με τους
Ανιχνευτές, που να σημειώσουμε πως πρόσφατα τιμήθηκαν από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη
Παυλόπουλο, ενώ τιμήθηκαν από τον πρώην γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν και τους απενεμήθη το παγκόσμιο
προσκοπικό βραβείο «Ήρωες της ειρήνης» για την εν γένει παρέμβαση της προσκοπικής κίνησης στην Ελλάδα στα θέματα
της προσφυγικής κρίσης.

Α.Ω

 

Και υλική «Αγκαλιά»

Επειδή οι οικογένειες που ζουν σε μεγάλη ανάγκη δεν έχουν πρόσβαση σε πόρους, ο δεύτερος προσανατολισμός της
δράσης «Εφόδια για το Δρόμο» της «Αγκαλιάς» στην Καλλονή θα αφορά την πρακτική «εφαρμογή της θεωρίας». Θέλει να
βοηθήσει και υλικά τους γονείς να υλοποιήσουν τα όσα θα μάθουν από τα σεμινάρια από τις Σχολές Γονέων που θα
διοργανώσει. Έτσι θα συνεισφέρει σε έξοδα από τη διατροφή, την υγιεινή έως τη ψυχολογική στήριξη σε όσες περιπτώσεις
μπορεί.

Ήδη, για παράδειγμα, από την αρχή του έτους τρέχει δράση με τη στήριξη Ρομά οικογενειών στη διατροφή, προσφέροντας
πρόσβαση σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά που αρκούν για την καθημερινή κατανάλωση. Παράλληλα, έχει αναλάβει τη
στήριξη οικογενειών -ντόπιων και προσφυγικών- τόσο σε τρόφιμα όσο σε φάρμακα, σε υπηρεσίες υγείας, σε
συμβουλευτική και σε επείγουσες ανάγκες.

Αν.Παζ.
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Ευχαριστίες στην Ελλάδα και κριτική στην Ισπανία!

Πολλά ειπώθηκαν στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, μετά το τέλος του φιλικού αγώνα με τη Μπαρτσελόνα και τους
επίλεκτους Έλληνες από τον ΠΣΑΠ. Εκείνος που έκανε όμως ιδιαίτερη εντύπωση με τα όσα ανέφερε ήταν ο διευθυντής
της Ένωσης των ποδοσφαιριστών της Μπαρτσελόνα Luis Ortiz de Zevallos. Σε μια αποστροφή του λόγου του,
επιχειρώντας μια σύγκριση των όσων έχει προσφέρει η Ελλάδα στην προσφυγική κρίση, επεσήμανε πως είναι
εντυπωσιακό το γεγονός πως στη χώρα μας φιλοξενούνται περίπου 60.000 πρόσφυγες και μετανάστες, αποτελώντας
παράδειγμα για όλη την Ευρώπη. Μάλιστα, δεν δίστασε να ασκήσει δημόσια κριτική προς την κυβέρνηση της Ισπανίας,
επισημαίνοντας πως, παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει από τα κράτη-μέλη της να φιλοξενήσουν έναν
συγκεκριμένο αριθμό προσφύγων, εντούτοις η απορρόφησή τους είναι μηδαμινή, λέγοντας χαρακτηριστικά πως από
τους 19.000 που προβλέπονταν για την Ισπανία βρίσκονται μόλις 500 στην Ιβηρική χώρα. Για το λόγο αυτό χαρακτήρισε
αξιομνημόνευτη την προσπάθεια των Ελλήνων, και δη των Λεσβίων, που έχουν καταθέσει και την ψυχή τους για να
βοηθήσουν με κάθε τρόπο τους πρόσφυγες και τους ευχαρίστησε γι’ αυτό από καρδιάς.

Β.Παπ.

 

«Ντου» με ελέγχους

Εξοργισμένοι είναι αρκετοί ξενοδόχοι της Λέσβου από τους εξονυχιστικούς -όπως καταγγέλλουν- ελέγχους από την
Εφορία και την Επιθεώρηση Εργασίας. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί προς το παρόν μετέβησαν σε επιχειρήσεις στον Μόλυβο,
την Πέτρα και πέριξ της Μυτιλήνης. «Μα καλά, εδώ στη φτώχεια ήρθαν να ελέγξουν;» τόνισε στο «Ε» ο πρόεδρος της
Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου Περικλής Αντωνίου.

Έτσι είναι αυτά, από τη μία φωνάζουμε -ανάλογα τι αφορά και σε ποιους απευθύνονται- για την απουσία των ελεγκτικών
μηχανισμών κι από την άλλη ενοχλούμαστε από την παρουσία τους. Το βέβαιο είναι ότι χωρίς ελέγχους η αυθαιρεσία
θεριεύει, αλλά απ’ την άλλη και οι έλεγχοι θα πρέπει να λειτουργούν και προληπτικά και να μη στοχεύουν να κλείσουν
επιχειρήσεις που ομολογουμένως τα φέρνουν δύσκολα πέρα!

Αν.Παζ.

 

Ευχαριστούν την περιφερειάρχη

Ο διευθυντής του 5ου ΓΕΛ Μυτιλήνης κ. Σίμου Νικόλαος και ο Σύλλογος Διδασκόντων ευχαριστούν την περιφερειάρχη Β.
Αιγαίου κ. Καλογήρου Χριστιάνα για την άμεση ανταπόκρισή της στο αίτημα για μετάβαση στην Αθήνα ομάδας μαθητών
προκειμένου να παραστούν στην Τελετή Απονομής Βραβείων του 1ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ταινιών
Μικρού μήκους «FILMMAKERS 2017». Στον συγκεκριμένο διαγωνισμό οι μαθητές έλαβαν το Α΄ Βραβείο Υποκριτικής
(απονεμήθηκε σε όλους τους μαθητές).

Επίσης, ευχαριστούν τη Ναυτιλιακή Εταιρεία «Blue Star Ferries» για τη χορήγηση δωρεάν εισιτηρίων μετάβασης στον
Πειραιά και επιστροφής στη Μυτιλήνη. Με την προσφορά αυτήν δόθηκε η δυνατότητα να εκπροσωπηθεί το σχολείο στην
Τελετή Απονομής Βραβείων.

Α.Ω.

 

Χθες οι προσφορές για τα Τσαμάκια

Χθες αργά το απόγευμα αναμενόταν να ανοίξουν οι προσφορές για τη δημοπράτηση του αναψυκτηρίου στην πλαζ
Τσαμάκια και οι τελευταίες πληροφορίες ανέφεραν πως ήταν παραπάνω από τρεις οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετείχαν
στη δημοπρασία. Σε αντίθεση δηλαδή με την περίπτωση του αναψυκτηρίου του δημοτικού κήπου, όπου προσήλθε μόλις
ένας ενδιαφερόμενος.

Για να δούμε ποιος θα πάρει λοιπόν τα Τσαμάκια και κυρίως να ευχηθούμε οι νέες συνεργασίες της ΑΔΕΛ με τους
επιχειρηματίες να μην έχουν τα ίδια προβλήματα με εκείνα που παρατηρήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν.

Μ.ΟΡΦ

 

Διάσωση 43 προσφύγων

Τον εντοπισμό και τη διάσωση 43 προσφύγων κατάφεραν προχθές τις βραδινές ώρες τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος -
Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ειδικότερα, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε στην Κράτηγο πλαστική μηχανοκίνητη
λέμβο και πέτυχε την ασφαλή περισυλλογή και διάσωση των ανωτέρω, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμένα Μυτιλήνης.

Α.Ω
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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 …

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

Michael Grigoriou — Μηπως μιλαμε για Πειθαρχικο του τυπου "τατσι-μιτσι-
κοτσι" ;

«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας 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 …
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