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Μία που έγινε η δωρεά και μία που έπιασε κατευθείαν δουλειά! Η εταιρεία «Blue Star Ferries», διαμέσου του Κεντρικού
Πρακτορείου Μυτιλήνης της εταιρείας, του κ. Ηλία Πίκουλου, έκανε δωρεά ένα σχοινί πρόσδεσης πλοίων (κάβο) μήκους
80 μέτρων στο Δήμο Λέσβου και ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Κατζανός το επιστράτευσε άμεσα για την
ανάσυρση από το βυθό και τις ακτές της Λέσβου των πλοιαρίων της προσφυγιάς.

 

Ημερολόγιο αφιερωμένο στην προσφυγιά  

«Ο ελληνικός λαός έχει γνωρίσει τα δεινά του πολέμου, των μαζικών διώξεων και της προσφυγιάς. Αυτή η τραυματική
ιστορική εμπειρία υπαγορεύει σήμερα την ιδιαίτερη ευθύνη και το χρέος μας να εκφράσουμε στην πράξη και να
οργανώσουμε την αλληλεγγύη μας προς τους πρόσφυγες». Με τα λόγια αυτά ο Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας
προσφέρει το φετινό του ημερολόγιο, το οποίο είναι αφιερωμένο στην προσφυγιά και είναι γεμάτο φωτογραφίες από
την προσφυγιά του ’22 αλλά και με φωτογραφίες από το σημερινό δράμα των προσφύγων. Ανάμεσα σ’ αυτούς που
προσέφεραν φωτογραφικό υλικό και τεκμηρίωση εμφανίζονται και δύο σύλλογοι της Λέσβου, ο Σύλλογος Μικρασιατών
Σκάλας Λουτρών «Το Δελφίνι» και η ΜΚΟ «Κίνηση Συνύπαρξης και Επικοινωνίας στο Αιγαίο».

Σ.Σ.
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Νέος εκτελεστικός γραμματέας στην Περιφέρεια  

Ο απόστρατος Γιώργος Καμπούρης είναι ο νέος εκτελεστικός γραμματέας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στη θέση
του Νίκου Κωστόπουλου, που αποχώρησε το Δεκέμβριο. Πρόκειται για μία καλή επιλογή, δεδομένου ότι ο Γ. Καμπούρης
έχει μακρά εμπειρία από την πολυετή υπηρεσία του στον ελληνικό στρατό, ενώ ζώντας με την οικογένειά του στη
Μυτιλήνη έχει γνώση των προβλημάτων της.

Καλορίζικος λοιπόν και να ενημερωθεί και η… ιστοσελίδα της Περιφέρειας Β. Αιγαίου! Έτσι μετά την περιφερειάρχη Χρ.
Καλογήρου, οι εκ Βασιλικών... ορμώμενοι παράγοντες πληθαίνουν, συμπεριλαμβανομένης και της Αν. Αντωνέλλη στο
Δήμο.

Σ.Σ.

 

Φέτα Μυτιλήνης με 5,55 ευρώ  

Αναρωτιόμασταν, σε προηγούμενο δημοσίευμά μας, ποια θα είναι η εξέλιξη των σχέσεων του ομίλου «Lidl» με την
εταιρεία «ΛΕΣΒΙΓΑΛ» των αφων Ρόδου, μετά την ανάκληση ορισμένων παρτίδων κασέρι. Φαίνεται ότι οι σχέσεις των δύο
επιχειρήσεων παραμένουν καλές. Πρώτα απ’ όλα, τα άλλα δύο κίτρινα τυριά που παράγει η «ΛΕΣΒΙΓΑΛ» δεν
αποσύρθηκαν ποτέ από τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Κι επιπλέον τις προηγούμενες ημέρες είδαμε να πωλείται φέτα της
τοπικής επιχείρησης σε τιμή προσφοράς, 5,55 ευρώ το κιλό. Το ίδιο προϊόν πωλούνταν σε προσφορά και πριν τις
γιορτές των Χριστουγέννων.

Συνεπώς, το συμπέρασμα είναι πως το ατυχές περιστατικό με το αλλοιωμένο κασέρι θεωρήθηκε ήσσονος σημασίας.
Πραγματικά ευχόμαστε έτσι να έχουν τα πράγματα. Είναι καλό τα τυριά της Λέσβου να έχουν σταθερή παρουσία στα
ράφια του δυναμικότερα αναπτυσσόμενου ομίλου σούπερ μάρκετ της χώρας. Ακόμη καλύτερο θα ήταν τα τυριά της
Λέσβου να πωλούνται ως υψηλής ποιότητας προϊόντα κι όχι ως προϊόντα χαμηλής τιμής.

Ν.Μ.

 

Σκιώδης υπουργός Εσωτερικών  

Ο βουλευτής Λέσβου της Ν.Δ. Χαράλαμπος Αθανασίου, με απόφαση του προέδρου του κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη,
αναλαμβάνει επικεφαλής του τομέα Εσωτερικών στην κοινοβουλευτική ομάδα της Ν.Δ., ενώ μέχρι τώρα ήταν υπεύθυνος
στον τομέα Δικαιοσύνης. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε και άλλες αλλαγές. Για παράδειγμα η υπεύθυνη του Αγροτικού Τομέα
Φωτεινή Αραμπατζή μετατέθηκε στον τομέα του Τουρισμού.

Θυμίζουμε ότι ο κ. Αθανασίου είχε διατελέσει αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών στην πρώτη κυβέρνηση της Ν.Δ. και
κατά συνέπεια είναι ένα αντικείμενο που το γνωρίζει πολύ καλά.

Ν.Μ.

 

Άφησε να εννοηθεί  

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου είπε ότι πρέπει να δημιουργηθούν θεσμοθετημένα όργανα
εκπροσώπησης των αγροτών, τα οποία θα βρίσκονται σε διαρκή διάλογο με το Υπουργείο. Τι ακριβώς εννοεί με αυτήν τη
δήλωση ο υπουργός; Εκτιμούμε πως η αναφορά αυτή σηματοδοτεί την απόφαση του υπουργού το επόμενο διάστημα να
ανακοινώσει την αναμόρφωση των αγροτοσυνδικαλιστικών οργανώσεων της χώρας, οι οποίες βρίσκονται σε κατάσταση
διάλυσης. Στην ουσία, πέρα από ορισμένους πρωτοβάθμιους συλλόγους και ελάχιστες ομοσπονδίες, δεν υπάρχουν άλλα
συλλογικά όργανα που να λειτουργούν.

Η ΓΕΣΑΣΕ είναι σε πλήρη αδράνεια, η ΣΥΔΑΣΕ έχει διαλυθεί. Το μόνο αγροτοσυνδικαλιστικό σχήμα που έχει πανελλαδική
συγκρότηση και ενιαία λειτουργία είναι η ΠΑΣΥ, που πρόσκειται στο ΚΚΕ. Όσο για τη ΠΑΣΕΓΕΣ, μπορεί να μην έχει
διαλυθεί και να υπάρχει στα χαρτιά, αλλά είναι προφανές ότι δεν παίζει πλέον κανέναν ρόλο και πάντως δεν
εκπροσωπεί τους αγρότες!

Ν.Μ.
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Πίτα γυναικών... μετά ογκολόγου

Ο Σύλλογος Προοδευτικών Γυναικών Μυτιλήνης (μέλος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας) οργανώνει εκδήλωση -
συζήτηση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στις 6.30 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο (Κομνηνάκη
43), με θέμα «Καρκίνος του μαστού, πρόληψη και αντιμετώπιση».

Σ’ αυτήν θα μιλήσει ο Θωμάς Τσουκαλάς, χειρουργός, ογκολόγος - ειδικός μαστολόγος, ενώ μετά την εκδήλωση θα κοπεί
και η πρωτοχρονιάτικη πίτα του Συλλόγου.

Κλε.Α.

 

Αυτοί τον Κολοσσό, εμείς το Νόμπελ!

Μεγάλη συγκέντρωση διοργανώνουν έξι επαγγελματικοί φορείς της Ρόδου στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. Ο λόγος; Να
στηρίξουν την εκστρατεία για τη συλλογή υπογραφών από τους κατοίκους του νησιού προκειμένου να τεθεί επί τάπητος
το φιλόδοξο έργο της αναβίωσης του γνωστού Κολοσσού της Ρόδου, που στεκόταν εντυπωσιακά στην είσοδο του
λιμανιού! Η προσπάθεια αυτή γίνεται προκειμένου να ενισχυθεί η διαφημιστική προβολή του νησιού, ενδυναμώνοντας
περισσότερο το τουριστικό προϊόν. Όμως υπάρχουν και οι άλλες απόψεις, που αναφέρουν τη δημιουργία ενός «κιτς»
κατασκευάσματος που θα γελοιοποιήσει το νησί. Αυτοί τον Κολοσσό, εμείς το… Νόμπελ!

Σ.Σ.

 

Κάρτες και στο χώρο της υγείας 

Τελικά ο κόσμος άρχισε να ζητάει μηχανάκια καρτών! Γιατρός μού έλεγε ότι ακόμα και για τα πέντε ευρώ των συνταγών
οι πελάτες του θέλουν να πληρώσουν με κάρτα. Έτσι θ’ αναγκαστεί να πάει τις επόμενες μέρες στην Τράπεζα
προκειμένου να προμηθευτεί το σχετικό μηχάνημα. Τα φαρμακεία της Μυτιλήνης ούτως ή άλλως έχουν προμηθευτεί
μηχανάκια και δέχονται κάρτες, τώρα το επόμενο δύσκολο βήμα είναι οι γιατροί. Εκεί πλέον τον λόγο έχει ο Ιατρικός
Σύλλογος Λέσβου ώστε με τις δικές του παρεμβάσεις θα πρέπει να ζητήσει από τα μέλη του να δέχονται κάρτες. Είναι
βέβαιο ότι θα υπάρξουν δυσκολίες και αντιρρήσεις, πλην όμως τα νέα οικονομικά δεδομένα θα οδηγήσουν στη
δημιουργία μιας νέας σχέσης μεταξύ γιατρών και ασθενών. Και βέβαια να μην ξεχνάμε το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου
θα πρέπει κι αυτό να μπει στη νέα εποχή και να δέχεται εξόφληση με κάρτες.

Σ.Σ.

 

Λάδι Ασίας!

Όλα τα περίμενα, αλλά να δω και λάδι Ασίας; Και πού παρακαλώ; Στη Λέσβο, στο νησί μας, που παράγει εξαιρετικά
παρθένα ελαιόλαδα! Το οποίο λάδι Ασίας προσφερόταν σε μικρά όμορφα πολύχρωμα μπουκαλάκια των 250 ml σε
γνωστό σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με την ετικέτα του, παράγεται από αραβοσιτέλαιο και συσκευάζεται στο… Βέλγιο. Το
μπουκαλάκι ήταν σε προσφορά 0,96 ευρώ με αναγραφόμενο κόστος ανά λίτρο 3,75 ευρώ! Λέτε να βρεθούν Μυτιληνιοί
να το αγοράσουν;

Σ.Σ.
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Ο Γιαννέλλης του σινεμά!  

Αρχίζει από Κωνσταντινούπολη το γύρισμα της ταινίας «Ισμαήλ και Ρόζα» με βάση το ομώνυμο βιβλίο του Γιάννη
Γιαννέλλη. Συντελεστές γνωστά ονόματα του χώρου με τους βασικούς ρόλους να ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Λήδα
Πρωτοψάλτη, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννης Στάνκογλου, Γιούλικα Σκαφιδά κ.λπ. Το βιβλίο κυκλοφόρησε το 2004 κι
έχει θέμα την αινιγματική Σμυρνιά γερόντισσα Ρόζα και τον πανίσχυρο Ισμαήλ, που ζουν επί δεκαετίες με το βάρος ενός
μυστικού σημαδεμένου από τη βία της Μικρασιατικής Καταστροφής. Το συλλεκτικό πάθος ενός αρχιτέκτονα, μια παλιά
φωτογραφία και ένα νυφικό λερωμένο με αίμα γίνονται η αφορμή για ν’ ανασυρθεί η ιστορία τους από το παρελθόν και
μαζί της κομμάτια της παρουσίας και της δράσης του ελληνισμού στη Μικρασία. Η συνέχεια επί της οθόνης για τη Ρόζα
και τον Ισμαήλ του Γ. Γιαννέλλη, ο οποίος, εκτός από την πολιτική, φαίνεται να κάνει και κινηματογραφική καριέρα!

Σ.Σ.

 

Η ΔΕΗ μάς δίνει bonus!  

Είδες η ΔΕΗ; Μέχρι και μπόνους δίνει μέσω επιστροφής των παγίων. Επί δύο παρακαλώ! Για όσους θυμάστε, προ καιρού
είχε εξαγγελθεί το μέτρο, είχε ξεχασθεί και τώρα το θυμηθήκαμε όταν άρχισαν να έρχονται σε καταναλωτές λογαριασμοί
με επιστροφή χρημάτων! Μη βιαστείτε όμως να χαρείτε. Τα ποσά είναι αστεία. Σαν αυτό που έπαθε πελάτης της ΔΕΗ,
που πήρε επιστροφή το τεράστιο ποσό των 3,20 ευρώ! Και αυτό γιατί το πάγιο, που ούτως ή άλλως είναι χαμηλό, 1,60
επί 2 μάς κάνουν το 3,20! Καλοφάγωτα…

Σ.Σ.

 

Ευχαριστίες Κατζανού 

Με ανακοίνωσή του ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Κατζανός Γεώργιος ευχαριστεί θερμά όλους τους
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Καθαριότητας μόνιμους και συμβασιούχους, καθώς και τους υπαλλήλους της Δ.Ε.Δ.Α.Π.Α.Λ.,
για την άμεση συνεισφορά τους στις επεμβάσεις του Δήμου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκλήθηκαν,
σε όλη τη Λέσβο από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες στις 18, 19 και 20 Ιανουαρίου. Η επιχείρηση κατά της κακοκαιρίας
στέφθηκε με επιτυχία και σ’ αυτό συνέβαλαν καθοριστικά οι εργαζόμενοι στο Δήμο, που δικαίως παίρνουν τα εύσημα
του πολιτικού τους προϊσταμένου.

Α.Ω.

 

Παππούς ο Νάσος Γιακαλής! 

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει από χθες το απόγευμα ο Νάσος Γιακαλής, που έγινε παππούς! Η Δήμητρα, η σύζυγος του γιου
του Παναγιώτη, έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο αγοράκι σε νοσοκομείο των Αθηνών, μεγαλώνοντας κατά ένα μέλος την
οικογένεια Γιακαλή, που πλέον μετρά και εγγονάκι.

Ο πρώην δήμαρχος Μυτιλήνης και πρώτος περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου έχει διπλή χαρά για το γεγονός, καθώς ο
εγγονός του θα αποτελέσει το Νάσο το… νεότερο, αφού θα πάρει το όνομά του! Και όσοι επικοινώνησαν μαζί του χθες
για να τον συγχαρούν για τον εγγονό του τον άκουσαν να «πετάει» από τη χαρά του. Από το «Ε» τις καλύτερες ευχές μας
στο μικρό, αλλά και στον Παναγιώτη Γιακαλή, στη σύζυγό του Δήμητρα και στη γιαγιά του Ελένη!

«Ε»

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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Δημιουργώντας γέφυρες - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Ευχαριστώ θερμά την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΜΠΡΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

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 …

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 …

«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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