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«Διαπραγματεύσεις» για να μπουν!

Αρκετό χρόνο αναμονής άφησε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής μέχρι να αποφασίσει, να επιτρέψει την είσοδο
στο Hot-spot της Μόριας, σε επιτροπή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ την περασμένη Κυριακή. «Ζητήσαμε άδεια για να ξέρουμε την
κατάσταση που επικρατεί. Ως ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχουμε επισκεφτεί πολλούς καταυλισμούς. Θέλουμε να έχουμε μια καλή εικόνα
τού τι συμβαίνει. Θα θέλαμε να μπει μια αντιπροσωπεία μας μέσα», είπε ο Παύλος Αντωνόπουλος, μέλος της κεντρικής
συντονιστικής επιτροπής της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, στον Σπύρο Κούρτη, διοικητή του Κέντρου. Ο τελευταίος τόνισε ότι μέχρι το
βράδυ του Σαββάτου δεν είχε λάβει ξεκάθαρη απάντηση ως προς το σχετικό αίτημα.

Μετά από αρκετή ώρα, η επιτροπή μπήκε, ενώ γι’ άλλη μια φορά οι δημοσιογράφοι αποκλείστηκαν.

Οι μετανάστες πάντως, μας έλεγαν ότι «δεν σας αφήνουν να μπείτε για να μη δείτε πόσο χάλια είναι εκεί μέσα»…

Αν.Παζ.

 



http://www.emprosnet.gr/
https://www.facebook.com/emprosnet/
https://twitter.com/emprosnet
https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-D_ID-ILOI15QOVg
http://www.emprosnet.gr/stiles/content/10710-ta-diktika
http://www.emprosnet.gr/article/author/24301-emprosnet
http://www.emprosnet.gr/article/author/24301-emprosnet


17/7/2017 Δηκτικά - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/stiles/91416-diktika 2/5

«Λαδοτύρι» Λέσβου 

Η προχειρότητα στην παρουσία των τοπικών προϊόντων της Λέσβου στις διοργανώσεις της έκθεσης HORECA,
συνεχίζεται. Προ ημερών γράφαμε ότι σε προηγούμενη διοργάνωση είχαν σερβιριστεί ελιές της ποικιλίας Κονσερβολιά
ως ελιές Μυτιλήνης. Το λάθος αυτό, πιθανότατα, αποφεύχθηκε στην τελευταία παρουσίαση του πρωινού Λέσβου στην
έκθεση. Ωστόσο παρατηρήσαμε ένα άλλο ΠΟΠ τερατούργημα. Σε μια γυάλινη γαβάθα κομμάτια κίτρινου τυριού να
«κολυμπάνε» στο λάδι. Μπροστά από τη γαβάθα υπήρχε μια ταμπελίτσα που έγραφε «“Λαδοτύρι” Λέσβου». Η ονομασία
του προϊόντος είναι «Λαδοτύρι Μυτιλήνης», έτσι είναι καταχωρημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, μια
ματιά στο ΦΕΚ της 18ης Ιανουαρίου του 1994 είναι αρκετή για να σταματήσουν οι «κακοποιήσεις» της ονομασίας του
τυριού. Επιπρόσθετα ούτε στην παράδοση του νησιού, ούτε στην επίσημη κατοχύρωση του προϊόντος, προβλέπεται ότι
σερβίρεται μέσα σε γαβάθες με λάδι.

Ελπίζουμε οι πειραματισμοί με τη γαστρονομική παράδοση της Λέσβου, να σταματήσουν εδώ και να μη χρειαστεί να
επανέλθουμε στο θέμα.

Ν.Μ.
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Κόβει πίτα το ΠΑΣΟΚ

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα της, ετοιμάζεται να κόψει αύριο Τετάρτη το απόγευμα, η Ν.Ε. του ΠΑΣΟΚ Λέσβου. Ο νέος της
γραμματέας, Παναγιώτης Χριστόφας, φιλοδοξεί η εκδήλωση αυτή να αποτελέσει την αφετηρία για να επιστρέψουν όσο
το δυνατόν περισσότερα στελέχη και μέλη τα οποία τα τελευταία χρόνια για πολλούς και διαφόρους λόγους, είχαν
απομακρυνθεί από το κόμμα. Η συνένωση όλων των δυνάμεων θεωρείται σημαντική αφενός μεν γιατί η Δημοκρατική
Συμπαράταξη εμφανίζει κάποια πρώτα σημάδια δημοσκοπικής ανόδου, αφετέρου γιατί βρίσκονται σε εξέλιξη οι
διεργασίες στην Κεντροαριστερά για την ανάδειξη ενός δυνατού τρίτου πόλου μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ. Να προσθέσουμε
επίσης ότι έχει προγραμματιστεί τον Ιούνιο, το συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης το οποίο θεωρείται
καθοριστικό για την όλη πορεία της Κεντροαριστεράς.

Σ.Σ.

 

«Κλειδώνει» ο ανασχηματισμός

Είναι πολύ πιθανό οι δημαιρεσίες να προηγηθούν του ανασχηματισμού και οι τελευταίες εξελίξεις που προκύπτουν από
τις επαφές του δημάρχου Λέσβου, συγκλίνουν πως οι ανακοινώσεις που ενδιαφέρουν για τη νέα δημοτική αρχή, θα
έρθουν αρχές Μάρτη. Για να αποφευχθούν προφανώς και απροσδόκητες εξελίξεις κατά την εκλογή του νέου προεδρείου
του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα οι… «δυσαρεστημένοι» που θα
εμφανιστούν μετά τον ανασχηματισμό, να το εκφράσουν στις δημαιρεσίες. Όμως οι αποφάσεις του δημάρχου
αναφορικά με τις αλλαγές που θα γίνουν στην ομάδα του με τον ανασχηματισμό, δεν θα αργήσουν να…
οριστικοποιηθούν τουλάχιστον. Καθώς ο δήμαρχος εμφανίζεται να έχει μέχρι και σήμερα, δύο ή τρεις ακόμη πολύ
κρίσιμες συναντήσεις με συνεργάτες του, οι οποίες εκτιμάται πως θα συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση του
τελικού «παζλ». Η αγωνία λοιπόν για τους αντιδημάρχους που νιώθουν να «τρίζει» η καρέκλα τους, ή για στελέχη που
επιθυμούν την αναβάθμισή τους …παρατείνεται για λίγο ακόμα.

Μ.ΟΡΦ

 

Δασικοί χάρτες

Χθες λάβαμε τις προτάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τους δασικούς χάρτες, επίσης λάβαμε τη νέα
παρέμβαση της ΕΝΠΕ για το ίδιο θέμα, που ζητά αναστολή των αναρτήσεων. Πιστεύουμε πως οφείλει η περιφερειακή
αρχή να θέσει το θέμα σε συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο στην οποία θα πρέπει να κληθούν για να
συμμετάσχουν οι πιο άμεσα ενδιαφερόμενοι, αγρότες, μηχανικοί κλπ..

Το πάθημα του Κτηματολογίου δεν πρέπει να επαναληφθεί.

Ν.Μ.
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Κλιματιζόμενες αίθουσες στη Λέσβο - EmprosNet.gr
1 comment • 20 μέρες πριν•

Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;

Έτοιμες οι παραλίες, πιο γρήγορα από ποτέ - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Xristos Tsimnadis — Ελλαδα δεν ειναι μονο η Αθηνα και ΛΕΣΒΟΣ δεν ειναι
μονο η Μυτιληνη αλλα και το υπολοιπο ΝΗΣΙ και …

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 …

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 …
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Αθλείσαι; Εξετάσου, ρώτα, μάθε!

Η περίπτωση του Στρατή Σκαλοχωρίτη, ο οποίος αισθάνθηκε δυσφορία ενόσω αγωνιζόταν στην Ανεμώτια σε αγώνα του
Αετού Λουτρών και έφτασε ελάχιστη ώρα μετά τα δύο γκολ που πέτυχε, να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του «Βοστάνειου», για
προληπτικούς λόγους, φέρνει ξανά στο προσκήνιο το θέμα των ιατρικών εξετάσεων των αθλητών. Είθισται, στην έναρξη
κάθε περιόδου, οι διοργανώτριες αρχές να ζητούν ενημερωμένες ιατρικές καταστάσεις από κάθε ομάδα. Το ερώτημα
είναι ποιοι πηγαίνουν όντως να εξεταστούν ή αν οι υπογραφές μπαίνουν τυπικά σε ένα χαρτί με καμιά 15αριά ονόματα.
Δεν ανακαλύψαμε την… Αμερική προφανώς, αλλά κάθε φορά που ένας νέος άνθρωπος κινδυνεύει μέσα στο γήπεδο,
οφείλει ως περιστατικό, να αποτελεί καμπανάκι για όλους. Παρότι λοιπόν δεν χρειάστηκε το Σάββατο στο «Μίζεργκαν»,
μήπως τελικά θα έπρεπε η ΕΠΣ Λέσβου και οι τοπικοί φορείς, αντί να μοιράζουν μπάλες και μπουφάν, να προσφέρουν σε
κάθε γήπεδο ένα φορητό απινιδωτή; Αχρείαστος να είναι, αλλά υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις, σώζει ζωές. Εξάλλου,
δεν αρκεί σε κάθε περίπτωση η απλή παρουσία ενός γιατρού, λίγο νερό και ένα ψυκτικό σπρέι. Και φυσικά, ας είμαστε
όλοι πιο προσεκτικοί. Ειδικά όσοι αθλούνται. Η ενημέρωση και η πρόληψη δεν έβλαψε ποτέ κανέναν… 

Β.ΠΑΠ.

 

Ο Νότης Μαριάς στη Μυτιλήνη

Ολοκληρώθηκε η διήμερη επίσκεψη του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή Νότη Μαριά στη Μυτιλήνη, η οποία περιλάμβανε
εκτός από την ομιλία του στο Επιμελητήριο γενικά για το προσφυγικό το απόγευμα του Σαββάτου, και πολλές
συναντήσεις με εκπροσώπους του Συντονιστικού των Φορέων. Ο κ. Μαριάς άκουσε τους προβληματισμούς των τοπικών
φορέων ειδικά για τον τουρισμό, αλλά κυρίως τους μετέφερε τις εκτιμήσεις του για το μέλλον του προσφυγικού στα
νησιά, που μόνο ευοίωνες δεν μπορούν να θεωρηθούν, βάσει και της συνέντευξης που παραχώρησε στο «Ε» και
δημοσιεύτηκε στο φύλλο του περασμένου Σαββάτου. Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, στην ομιλία του, παρέθεσε τις
θέσεις του για το προσφυγικό, με έμφαση στην περίφημη πρότασή του για αποχώρηση της Ελλάδας από τη Συνθήκη
Σένγκεν. Ακόμη, ο κ. Μαριάς στο διήμερο που βρέθηκε στη Μυτιλήνη, συναντήθηκε και με το δήμαρχο Λέσβου, Σπύρο
Γαληνό, και με στελέχη της Αστυνομίας και του Κεντρικού Λιμεναρχείου, ενώ επεδίωξε και εξασφάλισε συναντήσεις και
με δημοσιογράφους που καλύπτουν το προσφυγικό, για να αποκτήσει και εκείνος μία ακριβέστερη εικόνα της
κατάστασης σήμερα στο νησί.

Μ.ΟΡΦ
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