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ΗΛΘΑΝ, ΕΙΔΑΝ ΚΑΙ ΑΠΗΛΘΑΝ…

Ωραία τα είπαν οι επίσημοι επισκέπτες μας, Αβραμόπουλος και λοιποί Ευρωπαίοι παράγοντες που ήρθαν στη Λέσβο. Αξία
θα είχαν όμως εάν τα έλεγαν πριν δυο χρόνια που ξεσπούσε η προσφυγική κρίση. Ή έστω πέρυσι με την συμφωνία Ε.Ε. -
Τουρκίας. Τότε θα είχαν αξία και θα τους λέγαμε και μπράβο. Τώρα; Τώρα έχουν πεπραγμένα ως εκτελεστική εξουσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελέσματα για τα οποία δεν μπορούμε να είμαστε και πολύ υπερήφανοι. Έπρεπε να
διασυρθούμε προκειμένου να υπάρξει αυτή η κινητοποίηση και ευαισθησία; Και αναρωτιόμαστε.

Έτσι θα πάει η κατάσταση; Θα γίνεται κάτι, θα έχουμε διασυρμούς, μετά κινητοποιήσεις πολιτικών μέχρι το θέμα να
βυθιστεί στην τρέχουσα επικαιρότητα; Και μετά άντε πάλι από την αρχή όταν συμβεί κάτι; «Ένα πολύ σημαντικό και
ξεκάθαρο μήνυμα» έστειλε ο Αβραμόπουλος από τη Μυτιλήνη, μεταδίδουν τα πρακτορεία.

Σιγά τα ωά… Λες και τώρα που το είπε, θα ευαισθητοποιηθούν οι ευρωπαϊκές χώρες, αυτές που αρνούνται να πάρουν
πρόσφυγες. Θυμόμαστε όλοι μας, τελετές στο «Ελ. Βενιζέλος» παρόντων των Γιούνκερ, Τσίπρα και Αβραμόπουλου, όπου
αναχώρησαν για μετεγκατάσταση …έξι άτομα! «Όλοι μας, Έλληνες και Ευρωπαίοι, έχουμε το ανθρωπιστικό καθήκον να
συμβάλλουμε στην άμεση βελτίωση της κατάστασης στα νησιά τόσο για τους μετανάστες, όσο και για τους κατοίκους».
Καλά, έπρεπε να έρθει στο νησί μας, για να πει το αυτονόητο; Ας το έλεγε και από τις Βρυξέλες.

Κι εν πάση περιπτώσει. Οι Ευρωπαίοι είναι Ευρωπαίοι και παίζουν το παιχνίδι τους. Εμείς τι κάνουμε; Έχει ελέγξει ο
επίτροπος Αβραμόπουλος πόσα λεφτά έχουν εκταμιευθεί από την ελληνική κυβέρνηση, από τις ΜΚΟ, πού έχουν
απορροφηθεί, από ποιους και εάν πράγματι απορροφήθηκαν για τους σκοπούς για τα οποία εκταμιεύθηκαν; Εδώ κάθε
μέρα «σκάει» και κάτι καινούργιο. Σαν αυτό που αποκάλυψε πρόσφατα ο Βίτσας, υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ότι πολλοί που
προσλήφθηκαν στα hot-spots, δεν πήγαν! Εκτός κι αν βέβαια γίνεται τώρα αυτός ο επικοινωνιακός σαματάς, θα μας
δοθούν και μερικά κόκκαλα που θα ονομαστούν ανταποδοτικά και όλα ωραία και καλά. Χώρια που κάποιοι συμπολίτες
μας, υποστηρίζουν ότι σωθήκαμε χάρη στο προσφυγικό! Οπότε υπομονή. Σε λίγες μέρες όλα θα έχουν ξεχαστεί…

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ

Ηθοποιός, γνωστός για την ποιότητα και καθαρότητα του λόγου του, για την ευαισθησία του σε ηλικιωμένους και σε
άτομα με ειδικές ανάγκες, με χαρακτηριστικό τη μόνιμη κριτική στην αντιπολίτευση, έχει εξαφανιστεί. Αναζητείται από
χιλιάδες τηλεθεατές του, ιδιαίτερα δε από την Ανθούλα…
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Το πρώτο πρωτοσέλιδο της …νέας εποχής της εφημερίδας «Τα Νέα» 

 

ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ….

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1973

Ιδρύεται η Αερολέσχη Μυτιλήνης

Μια ομάδα γνωστών Μυτιληνιών ιδρύει την Αερολέσχη Μυτιλήνης και το πρώτο Δ.Σ. αποτελούν οι: Δημήτρης
Αμπατζιδέλλης, Ι. Σπύρου αερολιμενάρχης, Ν. Πέππας καθηγητής, Γ. Χαραλάμπους τουριστικός πράκτορας, Πλ.
Σπυρόπουλος προϊστάμενος Υπηρεσίας Προγραμματισμού, Ν. Ταπανλής οδοντίατρος και Β. Γούτος. Επίσης ιδρυτικά
μέλη εμφανίζονται οι Π. Χατζηστεφανής, Γιάννης Γιαννέλλης, Στρατής Σουρλάγκας, Περ. Βοστάνης, Θ. Χωριατέλλης, Ι.
Παρταλίδης, Μ. Αποστολέλλης, Π. Αργυρόπουλος, Κ. Βοστάνης κλπ.. Στην πρώτη συνεδρίαση τους, η οποία
πραγματοποιείται στη Νομαρχία Λέσβου, συζητούν τον προγραμματισμό της χρονιάς θέτοντας σαν βασικό στόχο την
αγορά ενός μικρού αεροπλάνου προκειμένου να εκπαιδεύονται αλλά και να ψυχαγωγούνται τα μέλη της Λέσχης. Για το
λόγο αυτό αρχίζει έρευνα αγοράς, ενώ εκπαιδευτής ορίζεται ο αερολιμενάρχης Ι. Σπύρου.
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ΕΙΠΕ

«Δεν αρκούν οι επισκέψεις και οι διαπιστώσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Χρειάζονται πράξεις και έργα και
αυτά περιμένουμε».

Χριστιάνα Καλογήρου, σχολιάζοντας την επίσκεψη Αβραμόπουλου («Εμπρός»)

 

ΑΤΖΕΝΤΑ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Γενική Συνέλευση της Παλλεσβιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου επί της οδού
Κομνηνάκη 43 (παλιό Εργατικό Κέντρο) στις 11 π.μ..

ΘΕΑΤΡΟ

Το θεατρικό έργο «Οι Σιδεράδες» στο πλαίσιο του Θεατρικού Φεστιβάλ Μυτιλήνης στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης στις
9 μ.μ., τιμές εισιτηρίων: 13 ευρώ γενική είσοδος & 10 ευρώ φοιτητικό - ανέργων.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

- Η ταινία «Κρυφή Ομορφιά» στο «Cine Αρίων» στις 7:15 μ.μ..

- Η ταινία «La La Land» στο «Cine Αρίων» στις 9:30 μ.μ..

- Η ταινία «Ο Νόμος της Νύχτας» στο «Cine Αρίων» στις 9:30 μ.μ..

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ

- Ο τραγουδιστής Δημήτρης Μυστακίδης στο «Κτήμα Οινοφόρος - Glass Hall» στις 9:30 μ.μ., είσοδος 10 ευρώ.

- Ο τραγουδιστής Φοίβος Δεληβοριάς στη «Marina Yacht Club» στις 10 μ.μ.

ΘΕΑΤΡΟ

- Το θεατρικό έργο «Οι Σιδεράδες» στο πλαίσιο του Θεατρικού Φεστιβάλ Μυτιλήνης στο Πολύκεντρο Πλωμαρίου στις 9
μ.μ., τιμές εισιτηρίων: 13 ευρώ γενική είσοδος & 10 ευρώ φοιτητικό - ανέργων.

- Η παιδική παράσταση «Η Σολομώντεια Λύση» στο πλαίσιο του Θεατρικού Φεστιβάλ Μυτιλήνης στο Δημοτικό Θέατρο
Μυτιλήνης στις 5 μ.μ., τιμές εισιτηρίων: 8 ευρώ ενηλίκων & 5 ευρώ παιδικό.

ΟΠΕΡΑ

«Ρωμαίος και Ιουλιέτα» σε ζωντανή μετάδοση από τη Νέα Υόρκη στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης στις 7:55, είσοδος 10
ευρώ.

ΠΑΙΔΙ

«Ρόνι το Ρινοδέλφινο», η συγγραφέας του βιβλίου Μαρίνα Βυνιχάκη στην αφήγηση του παραμυθιού στο «Book & Art»
στις 12 μ.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;

Δημιουργώντας γέφυρες - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Ευχαριστώ θερμά την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΜΠΡΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ρεσιτάλ εικαστικών και μουσικής! - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Gracias de todo corazón por divulgarlo.
Ευχαριστούμε πολύ

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 …
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