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Από το χτες στο σήμερα

Τον Οκτώβριο του 1914, πάνω από 50.000 άτομα στη Λέσβο, έπαιρναν το μικρό επίδομα που δινόταν ως κρατική ενίσχυση
στους πρόσφυγες. Σε αυτούς πρέπει να προστεθούν και όσοι εύποροι δεν το είχαν ανάγκη.

Η κατάσταση ήταν τόσο εκρηκτική και ακούγονταν φωνές διαμαρτυρίας και ανησυχίας. Εκφράζονταν δικαιολογημένοι ή
αδικαιολόγητοι φόβοι για επιδημίες κ.ά.. Η κυβέρνηση, παίρνοντας ορισμένα μέτρα, απαγόρευσε, τελικά, την άφιξη άλλων
προσφύγων.

Τα παραπάνω ειπώθηκαν με στοιχεία στην πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, με τίτλο «Η
Λέσβος στο πέρασμα του Αιγαίου».

Σε αυτό που αξίζει να σταθεί κανείς και να συγκρίνει σε σχέση με το προσφυγικό που αντιμετωπίζει σήμερα η Λέσβος,
είναι το ζήτημα της «υπερσυγκέντρωσης των προσφύγων» ή αυτό που ονομάζεται σήμερα «αναγκαιότητα
αποσυμφόρησης».

Όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά στην προαναφερθείσα εκδήλωση: «Στα χαρτιά, όμως, έμεινε το σχέδιο του προέδρου της
Κεντρικής Επιτροπής Εγκαταστάσεως Προσφύγων, Νεγρεπόντη. Σύμφωνα μ’ αυτό, περίπου 70.000 πρόσφυγες θα
μεταφέρονταν “σε λουτροπόλεις της Παλαιάς Ελλάδος”. Εν όψει του χειμώνα και για να γίνουν ανθρωπινότερες οι
συνθήκες διαβίωσης στη Θεσσαλονίκη, στα νησιά κ.ά.»… Αυτά πριν έναν και παραπάνω αιώνα και ποιός θα περίμενε ότι
θα ξαναζούσαμε παρόμοιες ιστορίες, δυστυχώς!

Αν.Παζ.

 

Για τον Θ. Καλογερογιάννη

Εκ μέρους όλων των συναδέλφων του αείμνηστου Θανάση Καλογερογιάννη, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων
Δημοσίου, εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια του και την αμέριστη συμπαράσταση, στην οικογένειά του για τον πρόωρο
χαμό του.

«Ο Αθανάσιος Καλογερογιάννης υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου μας. Αποτέλεσε για πολλά χρόνια μέλος του
ΔΣ υπερασπιζόμενος μαχητικά, με το μοναδικό, ιδιαίτερο σθένος του, τόσο τα αιτήματα των συναδέλφων όσο και των
επαγγελματιών αλιέων. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει», τονίζει σχετική ανακοίνωση.

Αν.Παζ.

 

Τα διπλάσια μόρια «φταίνε»

Το πρόβλημα που επί της ουσίας παρουσιάστηκε στο Γυμνάσιο Πέτρας και αναφέρουμε στο σημερινό σχετικό ρεπορτάζ,
αναφορικά με τις ελλείψεις μέχρι πρότινος σε βασικές ειδικότητες, έχει να κάνει με… τα μόρια. Αυτό διαπίστωσε στην
εφημερίδα μας ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μιχάλης Καπιωτάς.

Περίπου 100 αναπληρωτές κλήθηκαν να καλύψουν κενά σε Πέτρα, Πλωμάρι και Μανταμάδο, όμως αυτά δεν είχαν…
ζήτηση. Κι αυτό γιατί, όπως εξηγεί ο κ. Καπιωτάς, οι αναπληρωτές προτιμούν δυσπρόσιτες περιοχές, όπως για
παράδειγμα την Άντισσα, την Άγρα ή την Ερεσό γιατί λαμβάνουν περισσότερα μόρια ή μάλλον τα διπλάσια: «Έρχεται
που έρχεται ο αναπληρωτής στη Λέσβο, είναι λογικό να προτιμά δυσπρόσιτη περιοχή λόγω μορίων για την περίοδο που
θα διδάξει, ώστε την επόμενη χρονιά να βρίσκεται σε καλύτερη θέση».

Αν.Παζ.
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«Έφυγε» ο Σπύρος Γιαννάκης

Τον αγαπημένο του πατέρα, Σπύρο, έχασε το περασμένο Σάββατο, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ, Αντώνης Γιαννάκης. Ο Σπύρος
Γιαννάκης, παππούς και του «δικού μας» Σταμάτη, που εργάζεται στην εφημερίδα «Εμπρός», έφυγε σε ηλικία 80 ετών. Η
κηδεία του πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στο Ίππειος και το «Ε» εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην
οικογένεια του.

«Ε»

 

Το προσυνέδριο της ΟΝΝΕΔ στη Μυτιλήνη 

Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε το προσυνέδριο της ΟΝΝΕΔ στη Μυτιλήνη ενόψει του Συνεδρίου Επανίδρυσης, που θα
πραγματοποιηθεί 21, 22 και 23 Οκτωβρίου στο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο (ΜΕΚ), στην Παιανία Αττικής. Στο
προσυνέδριο συμμετείχαν 250 νέοι της Νέας Δημοκρατίας, ενώ μίλησαν και οι υποψήφιοι για την προεδρία, Ανδρέας
Καρασαρίνης και Κώστας Δέρβος.

Το κλίμα ήταν σαφώς υπέρ του πρώτου, δεδομένου ότι επί 13 χρόνια δραστηριοποιείται στο νησί μας και φιλοδοξεί να
είναι ο πρώτος πρόεδρος της Νέας ΟΝΝΕΔ. Γι’ αυτό μιλώντας στους συνέδρους, τόνισε: «Ευχαριστώ προσωπικά όλους
τους ΟΝΝΕΔίτες της Λέσβου, που έδωσαν για άλλη μία φορά, βροντερό “παρών” στα δρώμενα της παράταξης μας».

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής του κόμματος Χαράλαμπος Αθανασίου, οι
αντιπεριφερειάρχες Βορείου Αιγαίου, Ευστράτιος Κύτελης, Θεόδωρος Βαλσαμίδης και Πόπη Πρωτογεράκη - Γόμου,
περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι και μέλη της ΝΟΔΕ Λέσβου. Για να δούμε, θα φέρουν γούρι στον Ανδρέα;

Σ.Σ.

 

Με λεσβιακό «άρωμα»... 

Αυξημένη συμμετοχή έχουν τα λεσβιακής καταγωγής, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που εκλέχτηκαν στο 2ο
Συνέδριο του κυβερνώντος πλέον κόμματος, το οποίο έληξε την Κυριακή που μας πέρασε και στο οποίο επανεξελέγη
πρόεδρος, με ποσοστό 94% περίπου, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επιβεβαιώνοντας ότι είναι απόλυτος κυρίαρχος
στο κόμμα, χωρίς αντίπαλο.

Οι Μυτιληνιοί που εκλέχτηκαν στην Κ.Ε., έχουν τη δική τους διαδρομή στο χώρο, αλλά το γεγονός ότι από τα 150
νεοεκλεγμένα μέλη, τα επτά (7) έχουν καταγωγή από τη Λέσβο, είναι στα αξιοσημείωτα. Ο Πάνος Λάμπρου με διαδρομή
από το πάλαι ΚΚΕ εσ. και τώρα από τα γνωστότερα στελέχη της τάσης των 53+, που πριν καιρό απασχόλησε την
επικαιρότητα λόγω της εμπλοκής του, ως σύμβουλος στο Υπ. Δικαιοσύνης, με τους έγκλειστους τρομοκράτες, φιγουράρει
στις πρώτες θέσεις στη λίστα των νεοεκλεγμένων, ενώ ακολουθεί πιο κάτω ο Γιάννης Μπουρνούς, από τα κεντρικά
στελέχη της απερχόμενης γραμματείας της Κ.Ε. και συνοδοιπόρος του Α. Τσίπρα από τα χρόνια της Νεολαίας του τότε
Συνασπισμού.

 

Και αξιοπρόσεκτες παρουσίες

Στα αξιοπερίεργα της νέας Κ.Ε., είναι η εκλογή συγγενικών προσώπων -αδέλφια, ξαδέλφια- με πιο χαρακτηριστικές
περιπτώσεις, η εκλογή της αδελφής του πρωθυπουργού, Ζανέτ, και του εξαδέλφου του, Γιώργου Τσίπρα. Στην ίδια
«λογική» καταγράφεται η εκλογή της Μαρίας -ειδική συνεργάτης του υπουργού Υγείας- και του Θεόφραστου
Βαμβουρέλλη, παιδιά του Παν. Βαμβουρέλλη από την Αγιάσο, και της Άννας Δεμερτζή από το Μανταμάδο.

Στη νέα Κ.Ε. εκλέχτηκαν επίσης ο βουλευτής Γιώργος Πάλλης και η γραμματέας της Ν.Ε. Λέσβου, Εριφύλη Χιωτέλλη.
Τέλος, εκλέχτηκε και ο εκ μητρός Μυτιληνιός -με καταγωγή από τη Βρίσα- που λόγω ονόματος πάντα προκαλεί
δημοσιότητα, Ανδρέας Παπανδρέου με πολυετή παρουσία στο χώρο και στα Χανιά. Δύσκολη η αποστολή τους σε
δύσκολους καιρούς, αλλά ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του και κρίνεται γι’ αυτά που του αναλογούν.

Μα.Μ. 
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Ρεσιτάλ για δύο βιολιά στη Δημοτική Πινακοθήκη! - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — It was a wonderful music event. Thank
you for your support.

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 …

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

Michael Grigoriou — Μηπως μιλαμε για Πειθαρχικο του τυπου "τατσι-μιτσι-
κοτσι" ;

«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 …
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Λάθος ώρα

Για ένα ακατανόητο λόγο, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, Δημοσθένης Χατζηγιάννης,
όρισε έκτακτη συνεδρίαση του σώματος με μοναδικό θέμα συζήτησης ένα τυπικό ζήτημα. Λογικά η συνεδρίαση θα έχει
διάρκεια μικρότερη της μίας ώρας.

Όμως από πολιτική σκοπιά, η ώρα έναρξης της συνεδρίασης, στις 6 το απόγευμα, είναι εντελώς άστοχη. Διότι εκείνη την
ώρα ξεκινάει το Αντιφασιστικό και Αντιρατσιστικό Συλλαλητήριο στη Μυτιλήνη. Θα μπορούσε η συνεδρίαση να
ξεκινήσει στις 3 το μεσημέρι, για να μην συμπέσει με το συλλαλητήριο. Λίγη προσοχή σε τέτοια ζητήματα, δεν βλάπτει.

Ν.Μ.

 

Να δούμε και τα συμφωνηθέντα λίγο;

Μετά το Χαράλαμπο Αθανασίου, που έσπευσε να πάρει αποστάσεις από οποιαδήποτε παρανόηση που μπορεί πιθανά να
γίνει, με αφορμή τη διαρροή της πρόθεσης της κυβέρνησης να δώσει τη δυνατότητα σε ξενοδόχους να φιλοξενήσουν
πρόσφυγες και μετανάστες (και) στη Λέσβο, και ο δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, έκανε το ίδιο. Και μάλιστα σε κατ’
ιδίαν συνάντηση και με τον εκπρόσωπο του συλλόγου «Λεσβιακή Ενότητα και Δράση», που… αποκάλυψε το περίφημο e-
mail του ταξιδιωτικού πρακτορείου «Ξυλούρης».

Το e-mail λοιπόν, σε συνδυασμό με την παρέμβαση του Συντονιστικού Φορέων, έφερε προ των… ευθυνών τους, τους
αιρετούς της Λέσβου, που πέρασαν το Μαξίμου, δείχνοντας πως διαμορφώνεται ένα νέο… «μέτωπο» ενάντια σε
οποιαδήποτε νέα δομή. Σε κάθε περίπτωση όμως, μήπως αντί οι διάφοροι φορείς να κινδυνολογούν και να ζητούν
επανατοποθετήσεις των αιρετών που συναντήθηκαν με τους αρμόδιους υπουργούς στην Αθήνα για τα όσα… ασαφή
συμφωνήθηκαν, θα ήταν καλό να πιέζουν στην κατεύθυνση… υλοποίησης των ξεκάθαρων συμφωνηθέντων στο
Μαξίμου; Όπως η στελέχωση των υπηρεσιών ασύλου ας πούμε; Εξάλλου, αποσυμφόρηση μπορεί να προκύψει, μόνο εάν
επιταχυνθούν οι διαδικασίες εξέτασης των αιτημάτων…

Μ.ΟΡΦ
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