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Τι θα γίνει με την Ογκολογική;

Με επανειλημμένες κρούσεις και επίμονες οχλήσεις, επιχείρησε ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Λέσβου, να καταδείξει σαφές
ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος διακοπής της λειτουργίας της Ογκολογικής Μονάδας, με συνέπειες που φτάνουν στο
σημείο να απειλήσουν ανθρώπινες ζωές.

Μετράμε ήδη έξι μήνες, από το λουκέτο στην Ψυχιατρική Κλινική του «Βοστάνειου». Θα περάσουμε και σε επόμενο;

Είναι απαράδεκτο να τίθενται σε κίνδυνο, ανθρώπινες ζωές και να στερούνται οι ασθενείς με καρκίνο, τις απαραίτητες για
την επιβίωσή τους, θεραπείες, επειδή κακός σχεδιασμός ή κακός χειρισμός ή έλλειψη συγκροτημένης αντιμετώπισης του
προβλήματος, τους εμποδίζουν. Το γεγονός δε ότι η διοικήτρια του Νοσοκομείου το αντιμετωπίζει μοιρολατρικά, φαίνεται
να αγχώνει ακόμη περισσότερο τους καρκινοπαθείς, αφού ο κίνδυνος του λουκέτου τρομάζει!

Αν.Παζ.

 

Παράπονα για γνωστή courier 

Μεγάλα είναι τα παράπονα πολιτών για τη λειτουργία τους τελευταίους μήνες γνωστής εταιρείας ταχυμεταφορών στη
Μυτιλήνη. Σύμφωνα με τις αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες που καταφθάνουν στο «Ε», το γραφείο της εταιρείας στη
Μυτιλήνη δεν επιδίδει στον παραλήπτη τα δέματα και έχει την τακτική να στέλνει μήνυμα «ελάτε να το πάρετε». Όταν δε
-σύμφωνα με τις καταγγελίες- ερωτάται ο υπάλληλος γιατί δεν γίνεται η παράδοση στη δηλωμένη διεύθυνση του
παραλήπτη, η απάντηση είναι πως «περάσαμε, αλλά δεν σας βρήκαμε», μόνο που δεν αφήνουν ειδοποιητήριο που να
βεβαιώνει ότι πέρασαν από τη διεύθυνση…

Αλλά τι είδους ταχυμεταφορά είναι αν χρειάζεται να περάσει ο πελάτης απ’ τα γραφεία της για την παραλαβή. Θέλουμε
να ελπίζουμε ότι η τακτική αυτή δεν θα συνεχιστεί, διαφορετικά οι εκνευρισμένοι πελάτες της συγκεκριμένης εταιρείας
θα αναγκαστούν -όπως μας είπαν- να το καταγγείλουν στα κεντρικά της και ό,τι ήθελε προκύψει!

Μ.ΟΡΦ

 

Στα πάνω του, το Τεριάντ

Η νέα διοίκηση του Μουσείου Τεριάντ ήδη αρχίζει και αφήνει το στίγμα της, και πολύ περισσότερο με την υπογραφή
του προέδρου, Δημήτρη Παπαγεωργίου. Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται με τις επισκέψεις των
μαθητών, είναι πολύ πρωτότυπα και -επιτέλους- σύγχρονα, για να προσελκύσουν τα νέα παιδιά σε ένα χώρο ήδη
προχωρημένο -γεγονός που δεν είναι καθόλου γνωστό στους κατοίκους της Λέσβου.

Αν.Παζ.
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Κουβέντα να γίνεται

Χθες, λίγο πριν ξεκινήσουν οι φετινές αγροτικές κινητοποιήσεις, πραγματοποιήθηκε προ ημερησίας διάταξης, συζήτηση
στη Βουλή για την κατάσταση στον αγροτικό χώρο. Το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε σε άλλα θέματα
γενικής πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης. Η
συζήτηση γενικώς επί του γενικού, είναι ο ιδανικός τρόπος για να λέει κανείς πολλά χωρίς να λέει τίποτα συγκεκριμένο.

Ν.Μ. 

 

Ακόμα κενά στη Λήμνο

Οργή και αγανάκτηση προκαλεί στο Σύλλογο Δασκάλων Λήμνου η αντιπαράθεση για τους μόνιμους διορισμούς στην
εκπαίδευση και για τους εκπαιδευτικούς «φαντάσματα»: «Κυβέρνηση και Ν.Δ. επιχειρούν να παγιδεύσουν και να
εξαπατήσουν όχι μόνο τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς, αλλά συνολικά τους εργαζόμενους και τον ελληνικό λαό που
βλέπει να τσακίζονται τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών του από τις τεράστιες ελλείψεις και τα κενά στα σχολεία»,
λέει ο Σύλλογος.

Το θέμα είναι ότι στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Λήμνου υπάρχουν ακόμα κενά σε νηπιαγωγό και δασκάλους
ειδικής αγωγής για παράλληλη στήριξη (Νηπιαγωγείο Ατσικής και 1ο Δημοτικό Σχολείο Μύρινας) και Τμήμα Ένταξης
Δημοτικού Σχολείου Μούδρου.

Αν.Παζ.

 

«Winterization» η… «επέκταση»!

«Οι εγκαταστάσεις υποδοχής θα πρέπει να επεκταθούν σύντομα», γράφει, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος
απαντώντας σχετικά με την προοπτική αποσυμφόρησης των νησιών, στην ερώτηση του ευρωβουλευτή Νότη Μαριά. Και
αυτή η «επέκταση» έχει μπει πλέον σε διαδικασία ποικίλων ερμηνειών. Ωστόσο οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που
συνόδευαν τον κ. Αβραμόπουλο, εξήγησαν πως οι «επεκτάσεις» αυτές στις δομές, είναι στα πλαίσια του…
«winterization»! Σε ελεύθερη μετάφραση δηλαδή, της παραχείμασης, εννοώντας τη βελτίωση των υποδομών για την
προστασία από το κρύο. Για να δούμε λοιπόν, τι έννοια έχει τελικά αυτή η επέκταση και αυτό το «winterization», για να
έχουμε και καλό… summer (σ.σ. καλοκαίρι). Γιατί με αυτές τις εικόνες από τη Μόρια, δεν θα έχει κανείς καλό καλοκαίρι…

Μ.ΟΡΦ  

 

Δεν το έχει η μοίρα του «Συμπαραστάτη του Δημότη»…

Ούτε προχθές, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Δευτέρας, αναδείχθηκε «Συμπαραστάτης του Δημότη»
και -όπως όλα δείχνουν- το συγκεκριμένο όργανο δεν θα τοποθετηθεί ούτε επί της σημερινής δημοτικής αρχής. Ο
δικηγόρος Χαράλαμπος Βερβέρης κατόρθωσε να συγκεντρώσει μόλις 26 ψήφους από το σώμα και, δεδομένου ότι
απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία για την εκλογή του, δεν κατάφερε να αναδειχθεί «Συμπαραστάτης του Δημότη». Στη
μυστική ψηφοφορία απέσπασε ακόμη πέντε ψήφους ο Μιχάλης Χατζάρας, ενώ βρέθηκαν και τρία λευκά.

Μ’ αυτά και με εκείνα, αναδείχθηκε για μια ακόμη φορά προβληματική η διαδικασία ανάδειξης του συγκεκριμένου
οργάνου, με τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Γιώργο Ψάνη να μην κρύβει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός
πως οι παρατάξεις δεν μπορούν να βρουν έναν ελάχιστο κοινό τόπο για να λειτουργήσει ο «Συμπαραστάτης του
Δημότη», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην επαναληφθεί για τρίτη φορά σχετική ψηφοφορία, λέγοντας
χαριτολογώντας χθες στο «Ε», ακόμα και αν προταθεί από συμπολίτευση και αντιπολίτευση κοινό πρόσωπο!

Μ.ΟΡΦ

 

Φιλόδοξες εκδηλώσεις (!)

Μετά την ολοκλήρωση των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, η Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης, η Αντιδημαρχία
Πολιτισμού και η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Λέσβου προγραμματίζουν τη φετινή διοργάνωση εκδηλώσεων
και δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Ο Άγιος Βαλεντίνος... της Μυτιλήνης», «Λεσβιακή Αποκριά 2017:
Τα Γιούνια» και «Πάσχα 2017… στη Μυτιλήνη !!!».

Επιπλέον, τη νέα χρονιά προβλέπεται να προστεθεί η διοργάνωση και άλλων μικρών projects, που έχουν σχεδιαστεί με
στόχο την προσέλκυση επισκεπτών στη Μυτιλήνη, όπως π.χ. project για μαθητικό τουρισμό, project για θρησκευτικό
τουρισμό, project για προσέλκυση επισκεπτών από Αθήνα, Ελύτεια κ.ά., προγράμματα που απαιτούν σύμπραξη φορέων
και οργανωτική, εθελοντική και ομαδική εργασία, προκειμένου να στεφθούν με επιτυχία. 
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Αναβολή μέχρι νεοτέρας - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …

Η… «οδομαχία» για τον δρόμο του αεροδρομίου - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Αντωνης Πορφυριου — Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ δεν ειναι η παραταξη του
συριζα στην αυτοδιοικηση ???Γιατι δεν ρωτα τους …

Άμμος από μέσα προς τα έξω για την παραλία της Ερεσού -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Η διάβρωση οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση και το βιασμό της
φύσης από τον άνθρωπο.

Γνώμη που έκανε αίσθηση - EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

Michael Grigoriou — Μηπως μιλαμε για Πειθαρχικο του τυπου "τατσι-μιτσι-
κοτσι" ;
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Φιλόδοξες εκδηλώσεις (2)

Πολύ όμορφες και φιλόδοξες οι εκδηλώσεις και τα σχέδια που έχουν στο μυαλό τους στο Δήμο. Όταν όμως κανείς
δουλεύει στην κατεύθυνση κάποιες από αυτές να καταστούν θεσμοί ετήσιοι και συμβολισμοί του νησιού, οι
παρεμβάσεις, η οργάνωση και ο σχεδιασμός πρέπει να είναι έγκαιρα και πολύ καλά δουλεμένα. Γιατί αν το αποτέλεσμα
είναι πρόχειρο, τότε αυτό θα επιφέρει διπλή κακή απήχηση για τη Λέσβο!

Το ζητούμενο δεν είναι τα πολλά project έτσι για να έχουμε να λέμε, αλλά καλά οργανωμένες εκδηλώσεις που μπορούν
να έχουν συνέχεια και να καταστούν θεσμοί που θα προσελκύουν κόσμο στο νησί, αλλά θα ψυχαγωγούν και τους
ντόπιους που παραμένουν εδώ και θέλουν το κάτι παραπάνω!

Α.Ω.

 

Κύριε Διευθυντά

Προσπαθώ να κάνω εικόνα την περιφερειάρχη με το δήμαρχο μέσα στο ελικόπτερο του Αβραμόπουλου. Νομίζω ότι η
επιβίβασή τους εκεί, ήταν ο καλύτερος τρόπος για να καμφθούν οι όποιες αντιπαλότητές τους, που βεβαίως διαψεύδουν
σε κάθε ευκαιρία ότι έχουν. Δε λένε «άθεος μέχρι να μπεις σε αεροπλάνο»; Φαντάσου σε ελικόπτερο τι λένε…
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