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Λάβετε θέσεις. Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας 
Την εκκίνηση των προσυνεδριακών διαδικασιών για τη διεξαγωγή του τακτικού εθνικού συνεδρίου της Νέας
Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επίσημα το απόγευμα της Παρασκευής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι ώστε να είναι
συνεπής στο χρονοδιάγραμμα των 111 ημερών που έχει χαράξει.

Με ανάρτηση του στο Facebook, ο 47χρονος πρόεδρος της ΝΔ επισημαίνει πως: «Δεν θα είναι ένα ακόμη Συνέδριο που
θα αφορά μόνο τα κομματικά στελέχη. Καλώ τα 400.000 μέλη της Νέας Δημοκρατίας να συμμετέχουν στη διαβούλευση
για το νέο καταστατικό για να φτιάξουμε μαζί ένα σύγχρονο, συμμετοχικό, ευρωπαϊκό κόμμα».

Έτσι οι Νεοδημοκράτες έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο synedrio.nd.gr όπου εκτός των άλλων μπορούν ν’
απαντήσουν σ’ ένα ερωτηματολόγιο που αφορά τη διάρθρωση του κόμματος. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η εκλογή των
μελών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Απριλίου από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα.

Το δε συνέδριο θα διεξαχθεί το τριήμερο 22-24 Απριλίου. Κι επειδή ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, όλα θα κριθούν
από τα πρόσωπα που θα εκλεγούν. Θα είναι πρόσωπα της ευρύτερης βάσης της ΝΔ ή θα είναι βγαλμένα από το γνωστό
κομματικό μηχανισμό; 
Σ.Σ.

 

Να μη χαθούν γιατροί 
Για να μη χαθούν οι θέσεις που έμειναν κενές από την προκήρυξη του ΚΕΕΛΠΝΟ για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης
προσπαθεί ο προϊστάμενος του ΠΕΔΥ Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Το θέμα ανέδειξε την περασμένη εβδομάδα το «Ε» και, σύμφωνα με αυτό, δύο θέσεις ιατρών (παιδιάτρου - καρδιολόγου)
έμειναν κενές στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης.

Η αιτία για τους γιατρούς και το προσωπικό είναι προφανής και όμοια με την προκήρυξη 900 θέσεων επικουρικών
ιατρών για τα ΠΕΔΥ πέρυσι, όπου τελικά ενδιαφέρθηκαν… 170: Η μη προκήρυξη μόνιμων θέσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηγιάννη, γίνονται ενέργειες, σε συνεργασία με τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και
Αιγαίου, να μη χαθεί τουλάχιστον η μία από αυτές και να προσληφθεί ο τόσο απαραίτητος για το ΠΕΔΥ Μυτιλήνης
ιατρός Ακτινολόγος (που υπάρχει και ενδιαφερόμενος).

Κατά πληροφορίες, αναμένεται επαναληπτική προκήρυξη του ΚΕΕΛΠΝΟ την άλλη εβδομάδα για τις θέσεις που έμειναν
κενές. 
Κλε.Α. 
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Καταγράφουμε; 
Καλές οι επισκέψεις των ξένων και οι δημόσιες σχέσεις στο …πλατό που λέγεται Λέσβος.

Με τις καταγραφές των ΜΚΟ τι γίνεται; Καταγράφουμε, καταγράφουμε ή μήπως κάναμε μια επιτροπή για το θεαθήναι
και καθαρίσαμε;

Φαίνεται ότι και στην προκειμένη περίπτωση, ισχύει αυτό που λέγεται και όχι άδικα. Πως αν θέλεις να μη προχωρήσει
τίποτα, ανέθεσε το σε μια ...επιτροπή! 
Σ.Σ. 

 

Νομοσχέδιο για τα περιφερειακά κανάλια 
Όταν κλείσει το ζήτημα με τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για
τα περιφερειακά κανάλια. Τα οποία επίσης θα κληθούν να λάβουν νόμιμες άδειες λειτουργίας.

Ακόμη αναμένεται τόσο για τα πανελλαδικής εμβέλειας όσο και για τα περιφερειακά κανάλια, να θεσπιστεί ένα πλαίσιο
που θα ορίζει τον ελάχιστο αριθμό εργαζομένων που πρέπει να απασχολούν (δημοσιογράφοι και τεχνικοί).

Με αυτόν τον τρόπο θα επιχειρηθεί να μπει τέλος στο καθεστώς της μαύρης εργασίας που υπάρχει στα περισσότερα
περιφερειακά κυρίως κανάλια ή τουλάχιστον θα περιοριστεί δραστικά.

Αν όλα αυτά θα συμβούν, είναι ζητούμενο, γιατί και στο πρόσφατο παρελθόν επιχειρήθηκαν να μπουν κάποιοι τέτοιοι
κανόνες στα πλαίσια των προσωρινών αδειών, αλλά έμειναν στα χαρτιά! 
Ν.Μ. 

 

Μαζί τα ψηφίσαμε 
Στο μπάσκετ όταν ένας παίχτης προσπαθεί να σουτάρει για να βάλει καλάθι και το σουτ κόβεται από αντίπαλο παίκτη,
λένε ότι έφαγε τάπα.

Κάτι τέτοιο συνέβη και την προηγούμενη Παρασκευή στη Βουλή όταν η κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ προσπάθησε να εκθέσει την κυβέρνηση για την πολιτική στον πρωτογενή τομέα.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, απάντησε ότι όλα τα μέτρα που θεσπίστηκαν από την
σημερινή κυβέρνηση «μαζί τα ψηφίσαμε», είτε αυτά αφορούν τη φορολογία, είτε τις ασφαλιστικές εισφορές των
αγροτών.

Κι από πάνω θύμισε ότι η σημερινή κατάσταση του πρωτογενή τομέα είναι αποτέλεσμα της πολιτικής των
προηγούμενων κυβερνήσεων.

Οι παραπάνω αναφορές και επισημάνσεις του υπουργού Β. Αποστόλου μπορεί να  ευσταθούν, αλλά σήμερα στην
κυβέρνηση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και εκ των πραγμάτων η όποια κριτική επικεντρώνεται στις δικές του πολιτικές, αφού οι
προηγούμενοι είναι... παρελθόν. 
Ν.Μ.  

 

Τι παρουσιάζει 
Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ανά την Ελλάδα, παρουσιάζουν το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό και την ίδια στιγμή η
κυβέρνηση δηλώνει δεξιά και αριστερά την πρόθεση της για αλλαγές.

Ως και η διατήρηση του ΟΓΑ ως αυτόνομου ταμείου, συζητιέται. Επιπρόσθετα κανείς δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένες τις
ρυθμίσεις για το ασφαλιστικό, αν δεν τις αποδεχθούν οι δανειστές.

Τελικά τι ακριβώς είναι αυτό που παρουσιάζεται, το νομοσχέδιο ή μια άποψη του νομοσχεδίου;

Κι αν ισχύει το δεύτερο, έχει αξία μια συζήτηση από την στιγμή που ανά πάσα στιγμή μπορούν να αλλάξουν τα
δεδομένα; 
Ν.Μ.  
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Ο καγκελάριος Αυστρίας... βγάζει νύχια! 
Το θυμάστε τον …συμπαθή καγκελάριο της Αυστρίας, Φάιμαν, που είχε έλθει και στη Λέσβο;

Σε συνέντευξη του, δήλωσε πως η Αυστρία θα αρχίσει να κατασκευάζει νέες εγκαταστάσεις, για να προστατεύσει
καλύτερα τα σύνορά της, ιδίως αυτά με την Ιταλία!

«Θέσαμε το όριο των 37.500 προσφύγων και παραμένει σε ισχύ», είπε ο Φάιμαν, προσθέτοντας ότι πρέπει να αναλάβει
την ευθύνη για την Αυστρία, ακόμη κι αν δεν αρέσει στην Ιταλία και στη Γερμανία (περί Ελλάδος ούτε κουβέντα…).

Όπου όμως αναλαμβάνει ο υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας να μας προειδοποιήσει μέσω της εφημερίδας «Τα Νέα»,
ότι «εάν κλείσουν τα βόρεια σύνορα και μείνει η Ελλάδα για περισσότερα από ένα 24ωρο με τους πρόσφυγες στην
επικράτεια της, τότε θα αλλάξει ραγδαία και το ενδιαφέρον της να δεχτεί ευρωπαϊκή βοήθεια»! Μ’ αρέσει αυτή η …ενιαία
στάση! 
Σ.Σ. 

 

Τι είναι και πόσα δίνει το Νόμπελ Ειρήνης 
Επειδή τίποτα δεν είναι απίθανο κι ενδέχεται να μας… κάτσει το βραβείο Νόμπελ, αξίζει να σημειώσουμε κάποιες
πληροφορίες για το θεσμό.

Η διαθήκη του Σουηδού εφευρέτη Άλφρεντ Νόμπελ ίδρυσε τα βραβεία το 1895 και για πρώτη φορά απονεμήθηκαν το
1901. Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης δεν απονέμεται από σουηδική οργάνωση, αλλά από τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ.

Κάθε δικαιούχος ή νομπελίστας λαμβάνει ένα χρυσό μετάλλιο, ένα δίπλωμα και ένα χρηματικό ποσό, το οποίο
αποφασίζεται από το Ίδρυμα Νόμπελ. Από το 2012, κάθε βραβείο ήταν ύψους 8 εκατ. SEK (περίπου 930.000 ευρώ).

Το βραβείο δεν απονέμεται μετά θάνατον. Αν και ο μέσος αριθμός των δικαιούχων ανά βραβείο αυξήθηκε σημαντικά
κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, ένα βραβείο δεν μπορεί να μοιράζεται ανάμεσα σε περισσότερα από τρία άτομα.

Δύο Έλληνες έχουν κερδίσει το βραβείο Νόμπελ. Το 1963 ο Γιώργος Σεφέρης και το 1979 ο Οδυσσέας Ελύτης κέρδισαν το
βραβείο λογοτεχνίας. Μακάρι να τριτώσει… 
Σ.Σ. 

 

Το «ευχαριστώ» του Γαληνού στο Νταλάρα 
Με την ευχή να τραγουδήσει ξανά μπροστά στο κοινό της Λέσβου, όταν η Μυτιλήνη θα γιορτάζει την ανάληψη της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021, ευχαρίστησε και μέσω επιστολής τον σπουδαίο Γιώργο Νταλάρα, ο
δήμαρχος της Λέσβου.

Ο Σπύρος Γαληνός στάθηκε στην επιστολή του, στην προθυμία του μεγαλύτερου Έλληνα καλλιτέχνη να ανταποκριθεί
άμεσα στο κάλεσμα του Δήμου για μία συναυλία αλληλεγγύης, αλλά και στο ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του μουσικοί,
προσέφεραν αυτή τη μαγική βραδιά αφιλοκερδώς για τους εθελοντές, ευχαριστώντας τον θερμά για την συναυλία.

Και θα πρέπει να σημειωθεί εδώ, ότι ο Δήμος Λέσβου με την παρουσία Νταλάρα στη Μυτιλήνη, πραγματοποίησε μία από
τις πιο δυνατές εκδηλώσεις ως προς την ανάδειξη του νησιού, που σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος του προσφυγικού και
στα πλαίσια της γενικότερης προβολής του, αναφορικά και με την υποψηφιότητα για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα.  
Μ.ΟΡΦ
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Μεταμορφώθηκε η πλαζ Τσαμάκια! [VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

fuage — Ομως με 1€ εισιτηριο(οπως φημολογειται),ακουσον ακουσον ΚΑΙ
στους δημοτες Λεσβου,θα κανει ο κ.Δημαρχος …

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 …

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 …

Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.
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