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Ζητείται διάδοχη κατάσταση

Αν υπάρχουν συνεταιριστές που πιστεύουν ότι υπάρχει λόγος ύπαρξης της ΕΑΣ Λέσβου, τώρα είναι η ώρα να βγουν
μπροστά και να το δηλώσουν, αναλαμβάνοντας την ευθύνη να παρουσιάσουν ένα νέο διοικητικό σχήμα και ένα πλάνο
αναστροφής της πορείας προς το γκρεμό της κορυφαίας συνεταιριστικής οργάνωσης του νησιού.

Εξίσου μεγάλες είναι οι ευθύνες και της κυβέρνησης, η οποία συνεχίζει να δαπανά δεκάδες εκατομμύρια για τη διάσωση
της ΕΒΖ (Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης), μια επιχείρηση που βρίσκεται σε πολύ χειρότερη οικονομική κατάσταση από την
ΕΑΣ Λέσβου. Ευθύνη της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ είναι να παρουσιάσουν άμεσα ένα σχέδιο σωτηρίας της Ένωσης.

Η απόδοση ευθυνών για την σημερινή κατάσταση της ΕΑΣ Λέσβου, είναι κάτι που μπορεί να γίνει παράλληλα με τα
προαναφερόμενα.

Ν.Μ.

 

Τη δεύτερη με τη λήθη…

«Το τέρας του ναζισμού δεν είναι διέξοδος στα σημερινά οξύτατα προβλήματα, που υποβαθμίζουν τη ζωή των
συμπατριωτών μας», σχολίασε με νόημα στην εκδήλωση στα Τσαμάκια ο δήμαρχος Λέσβου ΣπύροςΓαληνός.
Συγκινητικός και ο επίλογος του συγγραφέα Γιώργου Γαλέτσα και με νόημα αναφορικά με την εκδήλωση του Δήμου
Λέσβου στα Τσαμάκια το περασμένο Σάββατο για την τιμή στους συμπατριώτες μας που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά
στρατεύματα:

«Γι’ αυτό τα Τσαμάκια -κι επίσημα πια- αποτελούν έναν μαρτυρικό τόπο Ιστορικής Μνήμης της νεότερης ιστορίας του
νησιού, που πρέπει κάθε επισκέπτης του να στέκεται με σεβασμό ως τόπο μνήμης και ανάχωμα στην ναζιστική
πανούκλα, υπενθυμίζοντάς μας αυτό που είχε γράψει ο επιζών του Ολοκαυτώματος Ελί Βιζέλ: “Ο δήμιος σκοτώνει πάντα
δύο φορές, τη δεύτερη με τη λήθη”».

Γι’ αυτό είναι τόσο σπουδαία η κίνηση των μελών «Φίλοι της Ιστορικής Μνήμης και Πολιτιστικής δημιουργίας», για να
μην ξεχνάμε…

Αν.Παζ.

 

Πίσω στη Μόρια οι ανήλικοι

Επέστρεψαν στην πτέρυγα των ανηλίκων στο Κέντρο της Μόριας οι ανήλικοι ασυνόδευτοι πρόσφυγες. Θυμίζουμε ότι
την περασμένη Δευτέρα, λόγω των εξελίξεων με τη φωτιά, μεταφέρθηκαν άμεσα στο ΠΙΚΠΑ, κατόπιν έκκλησης του
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Σύμφωνα με τους εμπλεκόμενους, τα πάνω από 90 παιδιά δεν χωρούσαν στις
εγκαταστάσεις του ΠΙΚΠΑ και έτσι έπρεπε να επιστρέψουν.

Ωστόσο, περιμένουμε να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για τη μεταφορά τους σε κατάλληλους ξενώνες
στην Αθήνα, αναμονή που δεν μπορεί να κρατήσει επί μακρόν, γιατί ήδη έχουν παρέλθει κάποιοι πολλοί μήνες!

Αν.Παζ.
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Δεν είναι αστείο…

Ο φόβος και ο τρόμος έχει παρουσιαστεί αυτοπροσώπως στους δρόμους από το Πλωμάρι στη Γέρα. Εδώ και μήνες ένα
με δύο άτομα βγαίνουν το βράδυ και τρομάζουν τους οδηγούς πάνω στις στροφές. Κάτοικοι των γύρω περιοχών μάς
καταγγέλλουν ότι αυτά τα επεισόδια γίνονται από τον Ιούλιο.

Αν δεν γίνει κάτι άμεσα, μας λένε, θα θρηνήσουμε θύματα, καθώς τα αντανακλαστικά των οδηγών δεν μπορεί να είναι
πάντοτε σωστά, όταν κάποιοι επιτήδειοι τούς τρομάζουν για να κάνουν την πλάκα τους.

Αν.Παζ.

 

Κερδίζει το στοίχημα

Η δημοτική αρχή είναι πολύ κοντά στο να αντλήσει πόρους που θα αγγίζουν έως και τα 5 εκ. ευρώ για την κτηριακή
αναβάθμιση δύο σημαντικών σχολικών συγκροτημάτων της Μυτιλήνης και να πραγματοποιήσει μία από τις
μεγαλύτερες παρεμβάσεις που έχουν γίνει ποτέ στα καταταλαιπωρημένα και παλιά σχολεία της πόλης.

Θέτοντας στο προσκήνιο το επίμαχο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, που χρηματοδοτούσε τέτοιες παρεμβάσεις και
καταφέρνοντας να βάλει εντός αυτού τις δύο από τις τρεις προτάσεις που ήταν σε θέση να καταθέσει και μετά από
επίπονη δουλειά στην παραγωγή μελετών.

Το «Ε» είχε αναδείξει την συγκεκριμένη πρόσκληση από τον περασμένο Μάρτη πρωτοσέλιδα, κάνοντας επίκληση στο
φιλότιμο της δημοτικής αρχής και των εμπλεκομένων υπηρεσιών, να τη διεκδικήσει χωρίς κωλυσιεργίες και σήμερα
νιώθει και εκείνο μια ικανοποίηση για το θετικό (όπως όλα δείχνουν) της εξέλιξης των πραγμάτων.

Σε ό,τι αφορά πάντα τις πέντε προτάσεις που αξιολογήθηκαν θετικά από το πρόγραμμα και οι δύο ανήκουν στη Λέσβο
και οι άλλες δύο στη Σάμο, αξίζει να σημειωθεί ότι αξιολογήθηκε θετικά και μία του Υπουργείου Παιδείας, για την
ενίσχυση των σχολείων όλου του Βορείου Αιγαίου με τεχνικό εξοπλισμό και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Άρα έχει
λαμβάνειν η Λέσβος και από την… πέμπτη πρόταση.

Μ.ΟΡΦ

 

Αυτοί που το διαφημίζουν κι αυτοί που είναι

Μπορεί να μην είχε ούτε κατά διάνοια, τον κόσμο που συγκεντρώθηκε για την υποστολή της σημαίας στην προκυμαία
της Μυτιλήνης προχθές, ωστόσο πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα και ο 1ος Αγώνας Δρόμου τιμής και μνήμης για την
Επέτειο της Λέσβου από την απελευθέρωση από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.

Αυτή η σύγκριση της συμμετοχής βέβαια μεταξύ των δύο εκδηλώσεων, δεν γίνεται για να σχολιαστούν οι ευαισθησίες
του πολύ κόσμου και τα αντανακλαστικά τους απέναντι σε κάθε υπαρκτό και ανύπαρκτο κίνδυνο της πατρίδας.

Αλλά για να τονιστεί ότι ο «πατριωτισμός» δεν έχει κάποιο μέτρο, που μπορεί να αποτυπώσει ποιος είναι περισσότερο ή
λιγότερο από τον άλλο. Γιατί τελευταία στη Λέσβο, είναι προφανές πως κάποιοι επενδύουν στην προβολή του
«πατριωτισμού» τους με μέσα που προβάλλονται οι «υπερπατριώτες», χάνοντας τελικά την ουσία αυτού που πασχίζουν
να δείξουν ότι έχουν και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό από… άλλους.

Και επιλέγουν να στηρίζουν διαδικτυακές «κινήσεις» υπέρ της πατρίδος, μαζεύοντας κόσμο να ψάλλει τον εθνικό ύμνο
σε μία υποστολή της σημαίας (ούτε καν σε έπαρση!), αντί να παραστούν σε μία εκδήλωση μνήμης των προγόνων τους,
θυμάτων εν προκειμένω της θηριωδίας των Ναζί.

Η αφορμή για να γραφτεί αυτό το σχόλιο, είναι επειδή πήρε το μάτι μας, το γραμματέα της Ν.Ε. του ΠΑΣΟΚ στη Λέσβο,
Παναγιώτη Χριστόφα, όχι απλά να παρίσταται στη δεύτερη λιγότερο «εμπορική» εκδήλωση για τη Λέσβο και το έθνος,
αλλά να τρέχει κιόλας στον Αγώνα δρόμου και μνήμης. Χωρίς να το προβάλλει πουθενά στα facebook ή να το
επικοινωνήσει με κάποιο δελτίο Τύπου…

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

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — κουραγιο στην οικογενεια

«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 …

Hot...Spot Μόριας [PICS-VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Vagelis Kats — Γράψτε τα καλύτερα τα θέματα... οι ίδιοι έβαλαν τη φωτιά και
δεν άφηναν την πυροσβεστική να μπει...και …

Τα Δηκτικά - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …

ALSO ON EMPROSNET.GR | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΝΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

0 Comments EmprosNet.gr | Ειδήσεις απο τη Λέσβο - Νέα Μυτιλήνης Login1

 Share⤤ Ταξινόμηση με βάση τα καλύτερα

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS 

Name

Start the discussion…

?

Be the first to comment.

Subscribe✉ Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σαςAdd DisqusAddd Ιδιωτικότητα🔒

 Recommend

 (/component/banners/click/40)

ΣΤΗΛΕΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΚΚΟ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ (/APOPSEIS/CONTENT/10716-APO-TO-LAKKO-TON-
LEONTON)

15|07|2017 13:01
Γιατί σφάζονται Σουνίτες και Σιίτες στο … (/apopseis/giati-sfazontai-sounites-kai-siites-
sto-islam)

ΠΑΡΑ...ΘΕΣΕΙΣ (/APOPSEIS/CONTENT/12145-PARA-THESEIS)
15|07|2017 12:39

Μετεωρισμοί… (/apopseis/meteorismoi)

ΤΑ ΔΗΚΤΙΚΑ (/STILES/CONTENT/10710-TA-DIKTIKA)
15|07|2017 11:47

Δηκτικά (/stiles/dhktika-15-7-2017)

(/apopseis/giati-sfazontai-sounites-kai-siites-sto-islam)

(/apopseis/meteorismoi)



https://disqus.com/
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fanasyrthike-nekri-i-atyxi-gynaika-sti-vrisa%3AFnDaO_4h9knoX7EvE7rvjuAX2hw&imp=77jiu411ntlp7&prev_imp=77j4ru1ov0qp5&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970732967&thread=5903843379&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5903843379
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fanasyrthike-nekri-i-atyxi-gynaika-sti-vrisa%3AFnDaO_4h9knoX7EvE7rvjuAX2hw&imp=77jiu411ntlp7&prev_imp=77j4ru1ov0qp5&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970732967&thread=5903843379&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5903843379
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fapokatastasi-zimion-sto-dimotiko-sxoleio-polixnitou%3AVTakGHXK3_0WQHbeTNwQd4WAogw&imp=77jiu411ntlp7&prev_imp=77j4ru1ov0qp5&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970732967&thread=5953827330&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5953827330
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fapokatastasi-zimion-sto-dimotiko-sxoleio-polixnitou%3AVTakGHXK3_0WQHbeTNwQd4WAogw&imp=77jiu411ntlp7&prev_imp=77j4ru1ov0qp5&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970732967&thread=5953827330&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5953827330
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fmoria%2Fhot-spot-morias-pics-vid%3AOIRJkpL399rGyW5FMhHDcgfRfxA&imp=77jiu411ntlp7&prev_imp=77j4ru1ov0qp5&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970732967&thread=5977981561&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5977981561
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fmoria%2Fhot-spot-morias-pics-vid%3AOIRJkpL399rGyW5FMhHDcgfRfxA&imp=77jiu411ntlp7&prev_imp=77j4ru1ov0qp5&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970732967&thread=5977981561&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5977981561
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fstiles%2Fb3ad03cb-afd9-450c-b972-52e8cdd6c1f9%3AWrVKhpNqBICbwX-32exM1J6AuG4&imp=77jiu411ntlp7&prev_imp=77j4ru1ov0qp5&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970732967&thread=5959808130&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5959808130
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fstiles%2Fb3ad03cb-afd9-450c-b972-52e8cdd6c1f9%3AWrVKhpNqBICbwX-32exM1J6AuG4&imp=77jiu411ntlp7&prev_imp=77j4ru1ov0qp5&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970732967&thread=5959808130&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5959808130
https://disqus.com/home/forums/emprosnet/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=emprosnet&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
http://www.emprosnet.gr/component/banners/click/40
http://www.emprosnet.gr/apopseis/content/10716-apo-to-lakko-ton-leonton
http://www.emprosnet.gr/apopseis/giati-sfazontai-sounites-kai-siites-sto-islam
http://www.emprosnet.gr/apopseis/content/12145-para-theseis
http://www.emprosnet.gr/apopseis/meteorismoi
http://www.emprosnet.gr/stiles/content/10710-ta-diktika
http://www.emprosnet.gr/stiles/dhktika-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/apopseis/giati-sfazontai-sounites-kai-siites-sto-islam
http://www.emprosnet.gr/apopseis/meteorismoi


17/7/2017 Δηκτικά - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/stiles/87233-diktika 4/4

« (/index.php?
option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=435)

Δευ Τρί Τετ

     

3 (/article/date/2017/7/3)
4

(/article/date/2017/7/4)
5

(/article/date/2017/7/5)

10 (/article/date/2017/7/10)
11

(/article/date/2017/7/11)
12

(/article/date/2017/7/12)

17 (/article/date/2017/7/17) 18 19

24 25 26

31    

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 14:37

«Flow» από τη Μαρία Γιαννίκου (/politismos/�ow-apo-ti-maria-giannikou)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 13:23

«Μπαμπά… μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή» (/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-
paraskevi)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 12:21

Με το «Πόλιον» (/politismos/me-to-polion)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
16|07|2017 19:26

Βιβλιοπαρουσίαση (/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ (/KOINONIA)
16|07|2017 16:41

(/politismos/�ow-apo-ti-maria-giannikou)

(/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi)

(/politismos/me-to-polion)

(/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

(/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πρωτοσέλιδο 15/7/2017 (/article/protoselido-15-7-2017)

(/article/protoselido-15-7-2017)

ΣΚΙΤΣΑ



http://www.emprosnet.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=435
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/3
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/4
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/5
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/10
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/11
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/12
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/17
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/flow-apo-ti-maria-giannikou
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia
http://www.emprosnet.gr/politismos/flow-apo-ti-maria-giannikou
http://www.emprosnet.gr/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017

