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Λεσβιακή ή ελληνική συνήθεια;

Στις φωτογραφίες που έστειλε ο Δήμος Λέσβου για την ασφαλτόστρωση της οδού Οικονόμου Τάξη, διακρίνονται ο
δήμαρχος Σπύρος Γαληνός και ο αντιδήμαρχος Στρατής Τζιμής. Μέχρι και καθαρισμοί δρόμων έχουμε δει να επιβλέπονται
από τον εκάστοτε αρμόδιο αυτοδιοικητικό άρχοντα. Και είναι πάγια τακτική των αυτοδιοικητικών αρχόντων του νησιού,
όταν γίνεται ένα έργο, να παραβρίσκονται και να παρακολουθούν τις εργασίες. Όχι πως έχουν να προσφέρουν κάτι στις
υπό εκτέλεση εργασίες, αλλά όλο και κάποιος θα τους δει για να συνδέσει το έργο μαζί τους.

Το φυσιολογικό θα ήταν οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες να επισκέπτονται τα εργοτάξια όταν ολοκληρώνεται ένα έργο ή
όταν ανακύπτουν προβλήματα που απαιτούν επιτόπου μελέτη για τη δρομολόγηση λύσεων. Αυτό που συμβαίνει, είναι
απλά σπατάλη εργατοωρών.

Ν.Μ.

 

Εγκρίθηκε

 

Την έγκρισή της σε ελληνικό σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό των σταθμών παραγωγής ενέργειας σε μη διασυνδεδεμένα
ελληνικά νησιά, έδωσε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επισημαίνοντας ότι το σχέδιο συνάδει με τους ευρωπαϊκούς
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

Ο σχεδιασμός αυτός αφορά και την περίπτωση του εργοστασίου της ΔΕΗ στη Λέσβο. Όπως είχαμε γράψει από τις αρχές
του καλοκαιριού, η κατασκευή νέου εργοστασίου της ΔΕΗ στο νησί, μετατίθεται για το απώτερο μέλλον, χωρίς να
υπάρχει σαφής χρονικός προσδιορισμός του χρόνου κατασκευής του. Επί του παρόντος, οι κάτοικοι της Μυτιλήνης θα
πρέπει να βολευτούν με εργασίες αναβάθμισης του υφιστάμενου εργοστασίου.

Ν.Μ. 

 

Αποσυμφόρηση τώρα

 

Μπορεί να αποδείχθηκε πως οι 250 περίπου πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν προσωρινά στο λιμάνι της Μυτιλήνης και στη
συνέχεια μεταφέρθηκαν στο κέντρο της Μόριας, ωστόσο αυτό που άπαντες απεύχονται από πέρυσι, το είδαν έστω και
για λίγο, μπροστά στα μάτια τους.

Αυτό το λίγο όμως, μπορεί εύκολα να γίνει… πολύ, και το έργο φυσικά το έχουμε ξαναδεί. Ας αποτελέσει λοιπόν αυτή η
προσωρινή εικόνα που έβγαλε χθες το «Ε» από το λιμάνι της πόλης, η αφορμή για να κινητοποιηθούν οι μηχανισμοί
γρηγορότερα και ταχύτερα στην κατεύθυνση αποσυμφόρησης του νησιού, γιατί οι μνήμες του 2015 ξαναξυπνούν…

Μ.ΟΡΦ
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«Αμαρτία» χωρίς μπάντα!

 

Τον καθιερωμένο περίπατο έκαναν την Κυριακή το απόγευμα, οι Μυτιληνιοί στην προκυμαία, προκειμένου να
ξεσκάσουν -γιατί όχι;- και να γυμναστούν. Ανάμεσά τους και αρκετοί παππούδες, που στάθηκαν απέναντι από την
πλατεία Σαπφούς για να τα… ψάλλουν.

Καθώς το κυριακάτικο απογευματινό άγημα που υποστέλλει την ελληνική σημαία, δεν είχε τη συνοδεία της μπάντας!
«Αμαρτία», «τι πράγματα είν’ αυτά;» φώναζαν οι παππούδες.

Ίσως και οι ορχήστρες να παίρνουν τη θερινή τους άδεια.

Αν.Παζ.

 

Χωρίς φώτα

 

Αρκετά παράπονα λάβαμε χτες από γονείς που το απόγευμα της Κυριακής πήγαν τα παιδιά τους να παίξουν στην
παιδική χαρά του Πάρκου της Αγίας Ειρήνης. Το πάρκο, που μετά κόπων και βασάνων άλλαξε όψη και είναι πιο φιλόξενο
για τα παιδιά -παρόλο που πάλι σε αρκετά σημεία εγκυμονεί κινδύνους και η παρακολούθηση των μεγάλων πρέπει να
είναι αδιάλειπτη- είχε ξεμείνει από φώτα.

Αρκετές λάμπες έχουν σπάσει και πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα, μια που αρχίζει να νυχτώνει και νωρίτερα σιγά-
σιγά.

Αν.Παζ.

 

Οι καιροί που είναι δύσκολοι, και τα «κλικ»

 

«Ναρκωτικά και πορνεία στο κέντρο της πόλης». «Εκδιδόμενες στον περιφερειακό της Μόριας». Και κοινός
παρονομαστής όλων αυτών το… προσφυγικό φυσικά. Το περιεχόμενο των εισαγωγικών αποδίδεται σε ανθρώπους που
είχαν θέσεις ευθύνης στο παρελθόν, στη διαχείριση του προσφυγικού, αλλά και σε ανθρώπους που έχουν δυναμική
παρουσία στα κοινά του τόπου μας και δημοσίευσαν αυτές τις διαπιστώσεις τους στο facebook, οι οποίες ταχύτατα
έγιναν… viral σε sites που πάντα είναι πρόθυμα να «πουλήσουν» τέτοιες πληροφορίες για τα αγαπημένα «κλικ».

Φυσικά δεν επιχειρεί ο υπογράφων να αμφισβητήσει τα όσα ισχυρίζονται οι συμπολίτες μας, που ανήρτησαν αυτές τις
πληροφορίες στα social media, αλλά καλό θα είναι, επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι, να είμαστε προσεκτικοί στο τι λέμε
αλλά και στο πώς το λέμε, ειδικά για περιπτώσεις τόσο σοβαρών καταγγελιών.

Είναι πολύ πρόσφατα τα ψεύτικα περιστατικά με πρόσφυγες που… «μαγείρευαν για να φάνε σκύλους στα Τσαμάκια» και
γενικά τα παραδείγματα παραπληροφόρησης. Και απαιτείται ψυχραιμία για την αντιμετώπισή τους καθώς το νησί δεν
αντέχει άλλη αρνητική δημοσιότητα.

Μ.ΟΡΦ

 

Κύριε διευθυντά

 

Είμαι επιχειρηματίας εδώ και χρόνια στη Μυτιλήνη. Το τελευταίο διάστημα, πληθαίνουν και… περισσεύουν οι
συμβουλές από στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τα οικονομικά της ντόπιας αγοράς. Έτσι η συμβουλή και η προτροπή
που λαμβάνουμε είναι «να δημιουργήσετε Κοιν. Σ.Επ, αλλιώς θα κλείσετε όλοι».

Δεν λέω είναι μια λύση, οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, αλλά για κάποιους που ξεκινούν τώρα να
εργαστούν. Εμείς που είμαστε 40 και 50 ετών με οικογένειες και δάνεια να τρέχουν, πώς θα τα βγάλουμε με 400 ευρώ το
μήνα που δίνουν στις Κοιν. Σ.Eπ; Αυτή είναι η «δίκαιη ανάπτυξη» που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ;

Ο διαπορών Μυτιληνιός
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Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο - …
1 comment • 16 μέρες πριν•

jim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
καταστροφολογία.

55.447 Τούρκοι τουρίστες στο βόρειο Αιγαίο - EmprosNet.gr
1 comment • 6 μέρες πριν•

Βογιατζής Βασίλης — επειδή δυστυχώς κάποια πράγματα φαίνονται μεγάλα
αλλά δεν είναι, θα επισημάνω τούτο..7236 αφίξεις με μια …

«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 …

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. …

ALSO ON EMPROSNET.GR | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΝΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
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Λυκόπουλα από τη Μυτιλήνη στην Αθήνα

 

Και λυκόπουλα από τη Μυτιλήνη συμμετείχαν μαζί με βαθμοφόρους τους, στην 1  Πανελλήνια Κατασκήνωση
Λυκόπουλων στη Νέα Μάκρη της Αττικής, την οποία οργάνωσε το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Στη δράση μιας μεγάλης
παρέας, 1.100 παιδιών και 400 ενήλικων βαθμοφόρων, που συνεργάστηκαν, δούλεψαν και φώναξαν όλα μαζί «φτου
ξελευθερία», συμβάλλοντας στην ήττα του Παγκόσμιου Συμβουλίου των κακών και των όσων κακών αυτοί σχεδίαζαν για
τον κόσμο και την Ελλάδα.

Το μοναδικό αυτό πανηγύρι παιχνιδιού και γνώσης εξελίχθηκε στη Νέα Μάκρη αλλά και στον Πόρο, στις κατασκηνώσεις
του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού και στις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου
Αθηναίων, του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά και στο Κέντρο Εκπαίδευσης του Πολεμικού
Ναυτικού, όπου διέμειναν και ανέπτυξαν μια σειρά ζώνες δραστηριοτήτων.

Την περασμένη Κυριακή το πρωί, τα παιδιά της μυτιληνιάς συμμετοχής μαζί με τους βαθμοφόρους τους, με σακίδια
γεμάτα μνήμες και υποσχέσεις ζωής για το καλύτερο στον τόπο μας, επέστρεψαν στο νησί. Η 1  Πανελλήνια
Κατασκήνωση Λυκόπουλων πέρασε στην ιστορία των 85 χρόνων λυκόπουλων στην Ελλάδα, των 106 χρόνων του
Ελληνικού Προσκοπισμού.

Α.Ω.

 

Λεφτά με το τσουβάλι

Χρηματοδοτήσεις ύψους 100.000 ευρώ μπορούν να εξασφαλίσουν ομάδες παραγωγών για να προχωρήσουν σε
επενδύσεις. Αυτό ανακοίνωσε τις προηγούμενες ημέρες, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης
Αποστόλου. Είναι η τρίτη φορά την τελευταία τριετία, που γίνεται αυτή η ανακοίνωση από υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης.

Αναμένουμε, λοιπόν, όπως δήλωσε ο κ. Αποστόλου, άμεσα να εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση και το μέτρο να
υλοποιηθεί. Από εκεί και πέρα αναμένουμε τους αγρότες της Λέσβου να προχωρήσουν στην σύσταση ομάδων
παραγωγών για να αξιοποιήσουν τις χρηματοδοτήσεις.

Ν.Μ.
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