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Μουσείο στη Σκάλα Συκαμιάς

Μουσείο για το προσφυγικό έχει βάλει στα σκαριά ο πρόεδρος της Συκαμιάς Γιώργος Σαρόγλου, προκειμένου να
θυμούνται όλοι το προσφυγικό δράμα αλλά και την ανθρωπιά που έδειξαν οι ντόπιοι. Μάλιστα, όπως τόνισε στο «Ε», έχει
βρεθεί και χώρος στη Σκάλα Συκαμιάς, ενώ έχει ήδη πάρει τη σχετική άδεια από το δήμαρχο Λέσβου Σπύρο Γαληνό.
Επίσης, έχει ξεκινήσει να ειδοποιεί όλους τους φωτορεπόρτερ που πέρασαν τα τελευταία χρόνια από τη Σκάλα Συκαμιάς,
ώστε να δώσουν εικόνες για να γίνει ειδική εγκατάσταση!

Αν.Παζ.

 

ΛΑ.Ε. για απελάσεις

«Οι κάτοικοι των νησιών γίνονται για πολλοστή φορά μάρτυρες του δράματος των προσφύγων. Αυτήν τη φορά, η
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ στην προσπάθειά της να δείξει τυφλή υποταγή στην Ε.Ε. και στη συμφωνία της με την
Τουρκία δεν διστάζει να αλυσοδένει μετανάστες και να τους στέλνει από τη Μυτιλήνη στο Δικελί», σχολιάζει η Επιτροπή
Δικαιωμάτων της «Λαϊκής Ενότητας Λέσβου» για τις απελάσεις προσφύγων.

Και μεταξύ άλλων καταλήγει: «Φοβάται μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ μήπως αποκαλυφθεί πως οι άνθρωποι αυτοί καταλήγουν για
μήνες στα κελιά της Τουρκίας. Ξεχνάει ο ΣΥΡΙΖΑ μια ακόμα προεκλογική του δέσμευση κατά των απελάσεων, τότε που οι
σημερινοί βουλευτές του πρωτοστατούσαν στις διαδηλώσεις κατά των επαναπροωθήσεων και των απελάσεων, τις
οποίες σήμερα με περισσή υποκρισία ο ΣΥΡΙΖΑ βαφτίζει “επανεισδοχές”».

Αν.Παζ.
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Έμφαση στο branding 

«Η συμβουλή μου είναι να εστιάσετε στην ποιότητα, στο branding και στην προώθηση των προϊόντων και η Ευρώπη
είναι εδώ να σας βοηθήσει», τόνισε ο επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. Φιλ Χόγκαν, ανοίγοντας τις
εργασίες του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας, που διοργανώνει η «GAIA
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ». Κεντρικό θέμα του συνεδρίου είναι οι πρόσφατες και μελλοντικές εξελίξεις σε σχέση με την Κοινή Αγροτική
Πολιτική (ΚΑΠ).

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδήμων για να καταλάβει ότι ένα επώνυμο και ποιοτικό προϊόν έχει καλύτερη τύχη στην
αγορά από άλλα ομοειδή προϊόντα. Μόνο που για να επιτευχθούν αυτά που λέει ο κ. Χόγκαν χρειάζεται πολλή δουλειά,
πολλές επενδύσεις και πολλή υπομονή.

Η υπομονή είναι ένα στοιχείο που δεν μας χαρακτήριζε ποτέ ως λαό, οι επενδύσεις στην πρωτογενή παραγωγή είναι
ελάχιστες, στην πραγματικότητα είμαστε σε φάση αποεπένδυσης. Μένει η πολλή δουλειά των αγροτών, που δυστυχώς
δεν πληρώνεται, με συνέπεια από χρόνο σε χρόνο να λιγοστεύουν όλο και περισσότερο οι αγρότες.

Ν.Μ. 

 

Για «αποκλειστικό» ψάρεμα

Για ψάρεμα πήγαινε ο υποψήφιος για το Νόμπελ Ειρήνης Στρατής Βαλαμιός από τη Σκάλα Συκαμιάς δύο περίπου ώρες
πριν ανακοινώσει η επιτροπή το πολυαναμενόμενο όνομα. Μόνο που τον είδαμε να ετοιμάζει τα δίχτυα του και να
προετοιμάζεται να μπει στη βάρκα με το βραβευμένο φωτογράφο Γιώργο Μουτάφη.

Κι ενώ όλοι οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι από διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα βρίσκονταν στο σπίτι της ετέρας
υποψήφιας για Νόμπελ Αιμιλίας Καμβύση, οι προαναφερθέντες ψάρευαν. Αν όμως δεν είχε ανακοινωθεί το όνομα του
Κολομβιανού Πρόεδρου για το Νόμπελ Ειρήνης, τότε ο κ. Μουτάφης θα είχε ένα αποκλειστικό ακόμα.

Ελπίζουμε ότι απόλαυσαν, ωστόσο, το ψάρεμα.

Αν.Παζ.

 

Το Νόμπελ… κομπλεξισμού (1)

Το ότι πολλοί επώνυμοι, ειδικά από χτες το μεσημέρι που ανακηρύχθηκε ο νικητής του Νόμπελ Ειρήνης, βγάζουν τόση
(μα τόση!) κακία (ξαφνικά) για το Νόμπελ σαν θεσμό, χωρίς να καταφέρνουν τελικά να μη γίνουν έως και προσβλητικοί
και προς τους ίδιους τους υποψηφίους από τη Συκαμιά, δεν μας κάνει έκπληξη.

Μας προκαλεί όμως γέλια… κατανόησης για το μέγεθος της… μικρότητάς τους από χθες, ειδικά για μερικούς που για τα
αγαπημένα τους κλικ «επένδυσαν» όλο το χρόνο επάνω στην πιθανή υποψηφιότητα της Λέσβου για το Νόμπελ και
προέβαλλαν σε βαθμό εξουθένωσης το παραμικρό που αφορούσε τις γιαγιάδες της Συκαμιάς και τον αληθινό εθελοντή
Στρατή Βαλαμιό.

Το Νόμπελ Ειρήνης βέβαια, δεν το εκτίμησε κανείς σαν θεσμό φέτος που απεδείχθη ότι η Λέσβος υπήρξε ένας από τους
πιο χαρακτηριστικούς τόπους ειρήνης για το 2016. Και ξέραμε ότι ο θεσμός βραβεύει κατά κύριο λόγο πολιτικούς και
γνωρίζαμε ότι κάνει… δημόσιες σχέσεις και περνάει μηνύματα στο βαθμό που να αναγνωρίζει σήμερα στον πρόεδρο της
Κολομβίας μέχρι και την… παύση του 50ετή εμφυλίου πυρός στην άλλοτε χώρα του Πάμπλο Εσκομπάρ.
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Το Νόμπελ… κομπλεξισμού (2)

Όμως διάολοι, δύο απλοί άνθρωποι από τη Συκαμιά, αν δεν το καταλάβατε, έζησαν αυτόν το χρόνο αλλά και χθες εν
αναμονή των αποτελεσμάτων στιγμές που δεν φαντάστηκαν ποτέ ότι θα ζούσαν. Και βεβαίως τις έζησαν ακόμα πιο
έντονα και λόγω της μεγαλύτερης προσμονής των μέσων ενημέρωσης από τους ίδιους, για την αναγνώριση του σπάνιου
μεγαλείου της ψυχής τους.

Μην τους πιάνετε στο στόμα σας λοιπόν και συγκρατήστε λίγο τη Μυτιληνιά απέχθειά σας για την κατσίκα του γείτονα.
Θα έρθουν από αλλού τα κλικ, τα αξιότερα βραβεία του Νόμπελ και γενικά οι αφορμές για να πληκτρολογήσετε κάτι
εμπορικά βαρύγδουπο στο facebook για να ψηλώσετε το μπόι σας. Κι ας μην έρθουν για χάρη σας δίκτυα από όλο τον
κόσμο στο κατώφλι της πόρτας σας.

Μ.ΟΡΦ

 

Διαφοροποίηση από την Ομοσπονδία

Αφού έριξε τις μπηχτές του ο κ. Μαλλιάκας, ταμίας των εργαζομένων του Νοσοκομείου, που η πλειοψηφία του Δ.Σ., πλην
του ίδιου δηλαδή, διαφώνησε με την κινητοποίηση που είχε εξαγγείλει η ΠΟΕΔΗΝ, ζητήσαμε τη θέση του προέδρου Κ.
Κουτσοβίλη:

«Η ΠΟΕΔΗΝ έχει ευτελίσει πολλές φορές στο παρελθόν τους αγώνες των εργαζομένων στην Υγεία. Όταν υπογράφονταν
τα μνημόνια, μας έλεγαν να μην αντιδρούμε, γιατί δεν πρόκειται να θιγούν οι υγειονομικοί, γιατί είναι βαριά
εργαζόμενοι. Και τώρα προκειμένου να μας πουν ότι η πολιτική αυτή είναι ίδια με τις προηγούμενες, μας έβγαλαν στους
δρόμους και κάθε μέρα κάνουν διάφορα χάπενινγκ.

Από το 2008 ως Σύλλογος έχουμε κάνει προτάσεις ότι πρέπει να διαφοροποιηθούν οι κινητοποιήσεις στην Υγεία, γιατί
απεργία, ώστε να θιχτεί το αφτί της διοίκησης, δεν μπορούμε να κάνουμε. Τα χειρουργεία γίνονται, οι νοσηλείες
γίνονται. Έτσι είναι αναποτελεσματική.

Σήμερα η ΠΟΕΔΗΝ είχε αποφασίσει στάση εργασίας για την Αθήνα και περιφερειακά απεργίες, όταν δεν έχει κάνει καμία
προετοιμασία. Βέβαια, όλοι οι εργαζόμενοι καλύπτονται από την ΠΟΕΔΗΝ, αν θέλουν να απεργήσουν, απλώς ως
Σύλλογος δεν καλέσαμε. Ούτε στάση εργασίας δεν κάναμε τελικά, γιατί είναι δύσκολο οι εργαζόμενοι να αφήσουν το
χώρο της δουλειάς τους και να έρθουν αυτήν την ώρα. Η κατάληψη γίνεται κυρίως από το Δ.Σ. και περνούν οι
εργαζόμενοι από εδώ».

Αν.Παζ.

 

Σημεία των καιρών

Προηγούμενες χρονιές τέτοιες μέρες όλα τα μέσα ενημέρωσης έκαναν εκτενείς αναλύσεις για τις τιμές που θα ξεκινήσει
να πωλείται το πετρέλαιο θέρμανσης στη χώρα μας. Οι ίδιες αναλύσεις γίνονταν και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Φέτος κανείς δεν ενδιαφέρεται για τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης.

Οι υψηλές θερμοκρασίες που μας υποχρέωναν ως και χθες να κυκλοφορούμε με κοντομάνικα μπλουζάκια είχαν κάνει
άσκοπη οποιαδήποτε ανάλυση για το θέμα. Έτσι η κλιματική αλλαγή αλλάζει και τη θεματολογία των δημοσιογραφικών
ρεπορτάζ.

Ν.Μ. 

 

Κύριε Διευθυντά,

Μόλις 20 λεπτά είδε τους εκπροσώπους της Λέσβου στο Μαξίμου ο Αλέξης Τσίπρας και έφυγε. Λογικό όμως ακούγεται.
Λογικά θα είχε hangover από το προχθεσινό πάρτι μετά μουσικής που παρέθεσε στον ίδιο χώρο στους βουλευτές…

Διαπορών Μυτιληνιός
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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 …

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 …

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 …

«Όταν βγούμε από την επιτροπεία, θα το επανεξετάσουμε...» -
EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …
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