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Ακριώτης και κατά… Ακριώτη;

Είναι κάτι παραπάνω από γνωστοί πια οι λόγοι της παραίτησης του Δημήτρη Ακριώτη στις αρχές του καλοκαιριού από την
προεδρία της ΔΕΥΑΛ, όπως είναι και κατανοητοί οι λόγοι της ρήξης του με τη δημοτική αρχή Γαληνού: δεν προχώρησαν
αποφασιστικά τα έργα αποκατάστασης των δικτύων σε όλο το νησί, αφού ο τρόπος προώθησής τους -έτσι όπως
επιλέχθηκε- είχε αναπόφευκτα προβλήματα με το… νόμο, ενώ και η ίδια η απόφαση επέκτασης της εταιρείας σε όλο το
νησί πάρθηκε μάλλον απρόθυμα από την απελθούσα διοίκησή της.

Όμως το να βγαίνει έως και σήμερα ο κ. Ακριώτης και να κατακεραυνώνει τη δημοτική αρχή και το νέο πρόεδρό της για
όλα τα δεινά που προκαλεί η ΔΕΥΑΛ στους δημότες και τα πολλά προβλήματα υδροδότησης, εκτός από το ότι είναι unfair
εκ μέρους του, αδικεί και το έργο που επιτέλεσε ο ίδιος επί των ημερών της θητείας του.

Και τούτο το σημειώνουμε με αφορμή τη νέα δριμεία κριτική του κ. Ακριώτη στο προχθεσινό δημοτικό συμβούλιο προς το
δήμαρχο και τη ΔΕΥΑΛ για τα μεγάλα προβλήματα με το νερό μέσα στο καλοκαίρι, που βεβαίως παραμένουν ως τέτοια και
με ευθύνη του κ. Ακριώτη. Έτσι;

Α.Ω

 

Κοινωνικό Παντοπωλείο

 

Για την ανανέωση των καρτών των δικαιούχων σίτισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, καλούνται οι κάτοχοί της και οι
νέοι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα στα γραφεία του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας
και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, Αγίας Ειρήνης 10, στην υπεύθυνη κ. ΒούρουΜαρία, από σήμερα Τετάρτη 31
Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα συνταχθεί
νέος κατάλογος δικαιούχων, οι οποίοι και θα προμηθευτούν τις κάρτες τους μετά από νέα ανακοίνωση.

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται από τη δημιουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λέσβου. Λέγαμε αρχικά
τι καλή κίνηση για τους απόρους συμπολίτες μας και τώρα που σφίγγει ο κλοιός βλέπουμε όλο και πιο κοντινούς μας
ανθρώπους να ψάχνουν για να βρουν κάρτα δικαιούχου…

Αν.Παζ. 

 

Σουρεάλ καταστάσεις

 

Όλα συνυπάρχουν στη Μυτιλήνη, όλο και πιο πολύ. Προχτές το βράδυ τελούνταν πολιτικός γάμος στο Δημαρχείο της
Μυτιλήνης. Η νύφη με το γαμπρό βγήκαν από το Δημαρχείο και αγκαλιάζονταν με τους δικούς τους, ενώ αρκετοί
πρόσφυγες γύρω απ’ αυτό κοιτούσαν με περιέργεια τι συμβαίνει…

Αν.Παζ.
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Συναντήσεις στο σνακ μπαρ

 

Από την τελευταία φορά που γράψαμε για τις εξελίξεις γύρω από την τύχη του πυρηνελαιουργείου της ΕΑΣ Λέσβου ως
σήμερα πολλά έχουν αλλάξει. Το βασικό επιχειρηματικό σχήμα που σχεδιάζει να ενοικιάσει το εργοστάσιο της ΕΑΣ
Λέσβου συνεχίζει να υφίσταται.

Σχεδόν καθημερινές ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα οι επαφές του σχήματος με τον πρόεδρο της ΕΑΣ Λέσβου
ΑλέκοΓιαζιτζόγλου. Όλες οι συναντήσεις γίνονται σε σνακ μπαρ κάτω από τα γραφεία του Αιολικού Μυτιλήνης. Το πότε
και το πώς θα ολοκληρωθούν οι επαφές δεν το γνωρίζουμε, αλλά είναι βέβαιο ότι δεν θα πάει μακριά αυτή η βαλίτσα.

Ν.Μ.

 

Κρούσεις στις τράπεζες

 

Σε δύο τουλάχιστον τράπεζες απευθύνθηκε ο κ. Γιαζιτζόγλου το προηγούμενο διάστημα, αναζητώντας έναν συμβιβασμό
προκειμένου να ρυθμιστούν υποχρεώσεις της ΕΑΣ Λέσβου προς αυτές και να πάψουν τα δάνεια της ΕΑΣ Λέσβου να
θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα. Όμως η προσπάθεια δεν βρήκε καμία ανταπόκριση. Οι παλιές εποχές έχουν περάσει κι
οι τράπεζες έχουν πάψει να κάνουν χάρες εδώ και πολύ καιρό. Αφήστε που κανένας τραπεζίτης δεν είναι διατεθειμένος
να αναλάβει τις ποινικές ευθύνες που συνεπάγεται μια άρση των δεσμεύσεων στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΕΑΣ
Λέσβου.

Η κατάσταση για την Ένωση, υποστηρίζουν οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ, δεν είναι όσο άσχημη φαίνεται, αλλά πολύ
χειρότερη.

Ν.Μ.

 

Η ιστορική στιγμή και ο δικός μας Κύριλλος!

Για πρώτη φορά μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και το μαρτυρικό θάνατο του τελευταίου μητροπολίτη της Σμύρνης,
του εθνοϊερομάρτυρα Σμύρνης Χρυσoστόμου, το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέλεξε ως μητροπολίτη Σμύρνης το μέχρι
τώρα αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου, αρχιμανδρίτη ΒαρθολομαίοΣαμαρά.

Εκτός από την εκλογή του μητροπολίτη Σμύρνης όμως, η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου προχώρησε και
στην εκλογή επισκόπου Ερυθρών, για πρώτη φορά στην περιοχή της Ιωνίας, και στη θέση αυτή εξελέγη ο μέχρι τώρα
ιερατικός προϊστάμενος της Ορθόδοξης Κοινότητας Σμύρνης, ο «δικός μας» αρχιμανδρίτης ΚύριλλοςΣυκής!

Η Επισκοπή του οποίου πια περιλαμβάνει τις ιστορικές περιοχές του Τσεσμέ, των Αλατσάτων, της Αγριλιάς, των Αρχαίων
Ερυθρών, του Καραμπουρνού και του Λιθίου. Έτσι, ο Κύριλλος καταφέρνει κοινώς μια ακόμη διάκριση από την εποχή
που εκδιώχθηκε κακήν κακώς από τη Μητρόπολη Μυτιλήνης… Και εις ανώτερα!

Α.Ω.

 

Για το δρόμο που οδηγεί στο Κάστρο

 

Όσοι θεατρόφιλοι βρέθηκαν προχθές στο Κάστρο της Μυτιλήνης για να παρακολουθήσουν την εξαιρετική παράσταση
«Ικέτιδες» του Αισχύλου, από τη θεατρική ομάδα «Παλμός», διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι ο πλακόστρωτος δρόμος που
οδηγεί στο Κάστρο ήταν κατασκότεινος, αφού εκτός από μία, όλες οι άλλες λάμπες ήταν καμένες. Το ίδιο και οι
προβολείς.

Μια κατάσταση απαράδεκτη και τριτοκοσμική για έναν χώρο πολιτισμού, αλλά και επικίνδυνη για το δασάκι στα
Τσαμάκια. Χρειάζεται επίσης να μπει πινακίδα στην αρχή του πλακόστρωτου, που να δείχνει ότι ο δρόμος οδηγεί στο
θέατρο του Κάτω Κάστρου, όπου γίνονται εκδηλώσεις του «Λεσβιακού Καλοκαιριού», αφού πολλοί ξένοι δυσκολεύονται
να βρουν πού είναι ο συγκεκριμένος χώρος.

Π.Σ
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Αρνητικής δημοσιότητας συνέχεια

 

Προχθές κάναμε λόγο για την αρνητική δημοσιότητα που δεν αντέχει άλλο το νησί της Λέσβου και προέρχεται δυστυχώς
τις περισσότερες φορές από εμάς τους ίδιους τους Λέσβιους και αναπαράγεται πρόθυμα από πολλά sites που λατρεύουν
τα «κλικ».

Ομοίως, χθες γίναμε μάρτυρες μιας ακόμη αρνητικής δημοσιότητας, αυτήν τη φορά από αθηναϊκά μέσα που με τίτλο σε
άρθρο τους για την κατάσταση με το προσφυγικό στη Μυτιλήνη έγραψαν το αμίμητο: «Περισσότεροι οι εγκλωβισμένοι
πρόσφυγες από τους κατοίκους της Μυτιλήνης»! Και όχι τίποτα τυχαία μέσα, αλλά υποτίθεται από τα… έγκυρα. Για την
ιστορία πάντως, επειδή πρόσφατα τα ίδια μέσα έσπασαν μεγάλη πλάκα με τον… «αγεωγράφητο» ΑλέξηΤσίπρα και το
πρόβλημα διαχωρισμού Λέσβου και Μυτιλήνης, η πόλη της Μυτιλήνης με τους 5.000 εγκλωβισμένους πρόσφυγες έχει
περί τους 43.000 κατοίκους και η Λέσβος περί τους 90.000…

Μ.ΟΡΦ

 

Διαρκής απειλή

 

Η τακτική που ακολουθεί η Τουρκία στο ζήτημα της βίζας είναι αυτή της διαρκούς απειλής. Δύσκολα η τουρκική
κυβέρνηση θα προχωρήσει σε ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα ζήτημα τόσο μικρής σημασίας. Ωστόσο, η Τουρκία
ξέρει ότι με τη χρήση της απειλής αυτής μπορεί να αποτρέψει άλλα μέτρα αρνητικά γι’ αυτήν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Παρ’ όλα αυτά, η Τουρκία ποτέ δεν ήταν ένας σκύλος που «γαβγίζει», αλλά δεν «δαγκώνει». Αντίθετα, η τακτική που
ακολουθεί η τουρκική διπλωματία είναι να επιλέγει εκείνη πότε και πώς θα αξιοποιήσει τα όπλα που έχει στη φαρέτρα
της.

Ν.Μ. 

 

Έξαλλοι οι Λημνιοί

Με αφορμή την εγκύκλιο που απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, με την οποία καλούσε τα υπηρεσιακά συμβούλια
(ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ) μέχρι χτες να ορίσουν τις «υπεραριθμίες» και το «πλεονάζον» προσωπικό, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λήμνου καταγγέλλει «τη μεθοδευμένη παρέμβαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
προκειμένου να διαμορφωθεί η εικόνα ότι φέτος στα σχολεία οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί όχι μόνο δεν θα λείπουν, αλλά θα
περισσεύουν κιόλας!»

Οι Λημνιοί εκπαιδευτικοί έγιναν… έξαλλοι και ζητούν να λειτουργήσουν κανονικά όλα τα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία και
Δημοτικά σχολεία του νησιού καθώς και να καλυφθούν όλες οι ειδικότητες.

Αν.Παζ.
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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 …

Ανασύρθηκε νεκρή η άτυχη γυναίκα στη Βρίσα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — κουραγιο στην οικογενεια

Ρεσιτάλ για δύο βιολιά στη Δημοτική Πινακοθήκη! - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — It was a wonderful music event. Thank
you for your support.

Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …
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