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Η Μόρια «φράκαρε» ξανά

Μετά το τέλος των συμβάσεων των υπαλλήλων στο Κέντρο της Μόριας, έμειναν μόνο 20 υπάλληλοι, με την κατάσταση να
γίνεται οριακή. Ήδη οι υπάλληλοι ξεκίνησαν αποχή κατά το Σαββατοκύριακο και τις απογευματινές ώρες.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ΑΠΕ, έως χτες 43 μετανάστες και πρόσφυγες που περισυλλέγησαν ανοιχτά της Μυτιλήνης το
πρωί, κρατούνταν εν μέσω τουριστικών σκαφών και Τούρκων τουριστών που φτάνουν από το Αϊβαλί, στον περίκλειστο
χώρο του λιμανιού της Μυτιλήνης, ενώ άλλοι 55 που περισυλλέγησαν την Κυριακή, φιλοξενούνται σε μεγάλη σκηνή
υποδοχής στην Σκάλα Συκαμιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προκρίθηκε σαν προσωρινή λύση να μεταφερθούν στην Συκαμιά και οι 43 της Μυτιλήνης και
εκεί να κρατηθούν ως σήμερα το πρωί οπότε θα υπάρξει προσπάθεια να εκκενωθούν σκηνές στην Μόρια ώστε στη
συνέχεια να μετακινηθούν όλοι εκεί. Ας σημειωθεί ότι η Μόρια έχει «φρακάρει» γι’ άλλη μια φορά με επίσημα μετρημένα
3.553 άτομα.

Η κατάσταση στην καταγραφή προσφύγων και μεταναστών στην Μόρια, είναι πολύ κακή μετά τη λήξη των συμβάσεων
εργαζομένων, αφού το προηγούμενο διάστημα απασχολούνταν περισσότερα από 200 άτομα, ενώ πλέον η καταγραφή
γίνεται με μόλις 20!

Αν.Παζ.
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Επιτέλους απέκτησε και το Αεροδρόμιο Μυτιλήνης, μια αξιοπρεπή ιστοσελίδα, η οποία ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους
για τις πτήσεις των αεροπορικών εταιρειών! Μέσα από εκεί καταγράφονται οι ώρες αφίξεων και αναχωρήσεων, οι
ενδεχόμενες καθυστερήσεις αλλά και όποιες άλλες αλλαγές. Τουλάχιστον να ξεφύγουμε από τις παλιές πολύωρες
αναμονές μας στ’ αυτοκίνητα έξω από το αεροδρόμιο. Παράλληλα υπάρχουν πολλές πληροφορίες που ενδιαφέρουν τον
κάθε ταξιδιώτη. Από τον καιρό, τα επιτρεπόμενα όρια, τα κατοικίδια, μεταφορά ιατρικών συσκευών κλπ.. Η ηλεκτρονική
της διεύθυνση για τους ενδιαφερόμενους, είναι www.mjt-airport.gr/el.

Σ.Σ.

 

Έξι ειδικότητες στην ΕΠΑΣ

Άδειασε ξανά χτες η Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ, με τους ωρομίσθιους -επί χρόνια- εκπαιδευτικούς να
βγαίνουν ξανά στην ανεργία αυτό το καλοκαίρι.

Η σχολή ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ Μυτιλήνης για το νέο σχολικό έτος 2017-2018, θα λειτουργήσει με έξι νέες ειδικότητες:
Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής, Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών,
Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου, Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών και Υπαλλήλων
Οικονομικών Καθηκόντων. Η -δωρεάν- φοίτηση διαρκεί δύο χρόνια και κάθε ειδικότητα θα παρέχεται σε 20 σπουδαστές -
σπουδάστριες.

Αν.Παζ.

 

Έτοιμη να υποδεχθεί τους τουρίστες

Σε δήλωση του στην εφημερίδα «Καθημερινή», ο δήμαρχος Λέσβου δηλώνει πως η Λέσβος είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους
τουρίστες. Επίσης δηλώνει αισιόδοξος για αύξηση της τουριστικής κίνησης του νησιού από την τουρκική αγορά και την
ηπειρωτική Ελλάδα. Είναι μια προσπάθεια να δοθεί ένα αισιόδοξο μήνυμα κόντρα στην καταστροφολογία που με μεγάλη
ευκολία, αναπαράγεται από πανελλαδικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ν.Μ.

 

Ακριβής και κοινή ενημέρωση

Το «Ε» από την πρώτη στιγμή, αναγνώρισε τα εξαιρετικά αντανακλαστικά των τοπικών αρχών στην αντιμετώπιση των
όσων ακολούθησαν του σεισμού. Όπως και άσκησε κριτική για το γεγονός πως οι πρώτες ανακοινώσεις για τους
σεισμόπληκτους συμπολίτες μας, δεν ήταν και ιδιαίτερα κατατοπιστικές. Επειδή οι μέρες προχωρούν και οι ανάγκες
αυξάνουν, όπως και οι απορίες των δικαιούχων, καλό θα είναι Δήμος, Περιφέρεια και Γενική Γραμματεία Νησιωτικής
Πολιτικής, να βρουν έναν τρόπο ενημέρωσης από κοινού για όλα όσα αφορούν στο σεισμό και τη διαχείριση της επόμενης
μέρας. Και να έχουν στο μυαλό τους όταν προχωρούν στις όποιες ανακοινώσεις τους, και τις πιο απλές απορίες που
εύλογα έχει ο κάθε πολίτης που έχει πληγεί από το σεισμό.

Μ.ΟΡΦ
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Απαιτείται ο καλύτερος συντονισμός!

Το έχουμε γράψει και σε περιόδους που δεν χαρακτηριζόταν από το «έκτακτο» της κατάστασης που διαμόρφωσε ο
καταστροφικός σεισμός της περασμένης Δευτέρας. Πρέπει -πάση θυσία- οι δύο φορείς της αυτοδιοίκησης που έχουν
σήμερα (επιεικής ο χαρακτηρισμός) «προβληματικές σχέσεις», να κάμψουν τα «κρυώματά» τους και να συνεργαστούν
αγαστά για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εξάλλου μιλάμε για τους πολίτες, οι οποίοι όχι μόνο αδιαφορούν για το
ποιος φταίει περισσότερο εκ μέρους της Περιφέρειας ή του Δήμου, που δεν έχουν κολλήσει τα χνώτα τους στην
(συν)διοίκηση του νησιού, αλλά σήμερα που μιλάμε για μία νέα «κρίση», δικαιολογημένα θα οργίζονται κιόλας όταν θα
διαπιστώνουν πως υπάρχει κενό στη συνεννόηση μεταξύ των δύο αυτοδιοικητικών αρχών. Το εγχείρημα «διαχείριση
του σεισμού», είναι πάρα πολύ δύσκολο και έχει ακόμα μπροστά του, πολλά ακόμα περίπλοκα επεισόδια και πολλές
άγνωστες παραμέτρους, που απαιτούν ομοψυχία για να ξεπεραστούν.

Μ.ΟΡΦ

 

Ξεκίνησαν τα γκρεμίσματα

Εν αναμονή της συνδρομής από την Αθήνα και σε συνεργεία, από χθες συνεργεία εργολάβων ξεκίνησαν εργασίες στις
περιοχές Βρίσας - Πολιχνίτου, Πλωμαρίου και Μυτιλήνης όπου και θα γκρέμιζαν ετοιμόρροπους τοίχους και θα
απομάκρυναν τα ερείπια για την ασφάλεια των κατοίκων. Όπως δήλωσε μάλιστα στο Σταθμό Αιγαίου της ΕΡΤ, ο
αντιδήμαρχος Λέσβου, Κώστας Κατσαρός, «έχουν δηλωθεί τουλάχιστον 100 σημεία με ετοιμόρροπους τοίχους, από τα
οποία θα ξεκινήσουν οι εργολάβοι, πάντα σε συνεργασία με τους μηχανικούς που πραγματοποιούν τους ελέγχους».

Α.Ω.

 

Με δανεικά εντομοκτόνα

Ναι, έγινε κι αυτό! Το κράτος δεν κατάφερε να προμηθευτεί έγκαιρα εντομοκτόνα για την δακοκτονία και το έργο βρίσκεται
στον αέρα. Κάποιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας, όπως της Λέσβου, θα ξεκινήσουν την καταπολέμηση του δάκου με
δανεικά εντομοκτόνα.

Είναι η πολλοστή φορά που για κάποιο λόγο δημιουργείται πρόβλημα στην υλοποίηση της δακοκτονίας. Έτσι εμπεδώνεται
στους ελαιοπαραγωγούς η άποψη πως η μόνη πραγματική λύση που έχουν, είναι να κάνουν μόνοι, τους ψεκασμούς.

Ν.Μ.

 

Είμαστε οι φθηνότεροι

Η πλέον φθηνή χώρα -μεταξύ των δημοφιλέστερων τουριστικών προορισμών της Ευρώπης- είναι η Ελλάδα, με βάση τα
στοιχεία της ολλανδικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Centraal Bureau voor de Statistiek).

Η βελγική εφημερίδα «De Standaard» σε σχετικό ρεπορτάζ υπό τον τίτλο «Από όλους τους δημοφιλείς τουριστικούς
προορισμούς της Ευρώπης, η Ελλάδα είναι η φτηνότερη», υπογραμμίζει πως εάν κάποιος αναζητά μία ηλιόλουστη χώρα
για τις διακοπές του, «η Ελλάδα αποτελεί μία καλή ιδέα», όχι μόνο επειδή ο καιρός εκεί είναι υπέροχος, αλλά και επειδή η
διαμονή και η διατροφή στοιχίζουν λιγότερο απ’ ό,τι στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία. Σύμφωνα με έρευνα της
εφημερίδας, η Γαλλία είναι η ακριβότερη χώρα και η Ελλάδα η φτηνότερη.

Από μια άλλη σκοπιά, τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι οι τουρίστες που φθάνουν στην Ελλάδα, αφήνουν λίγα
χρήματα. Το ζητούμενο είναι να καταφέρουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των τουριστών στις μη τουριστικές περιοχές της
χώρας (βλέπε βόρειο Αιγαίο), να αυξήσουμε την διάρκεια της τουριστικής περιόδου και να αυξήσουμε την κατά κεφαλήν
τουριστική δαπάνη.

Ν.Μ.

 

Η Χριστιάνα Καλογήρου στα «Νέα»
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Μια ολόκληρη σελίδα της αθηναϊκής εφημερίδας «Τα Νέα», ήταν αφιερωμένη στην περιφερειάρχη Β. Αιγαίου, Χριστιάνα
Καλογήρου, ως προέδρου του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Στο δημοσίευμα επισημαίνεται πως «η
περιφερειάρχης Β. Αιγαίου εδώ και λίγες μέρες βρίσκεται σε συνεχείς συσκέψεις, προσπαθώντας να βοηθήσει όσους
επλήγησαν από τον σεισμό. Δεν έχει όμως ν’ αντιμετωπίσει μόνο αυτό, καθώς όσο ο καιρός καλυτερεύει, αυξάνονται και οι
εισροές προσφύγων. Εκείνη μένει ψύχραιμη, δεν φοβάται και ζητά αλληλεγγύη -αυτή τη φορά για εκείνους που τόσο καιρό
την έδειχναν».

Σ.Σ.
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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 …

Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.

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

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

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 …
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