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ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ…

Στο μαγγανοπήγαδο που λέγεται ζωή, ο χρόνος τρέχει με τη δική του αμείλικτη ταχύτητα. Πότε ήταν Πρωτοχρονιά και
βαρυχειμωνιά και τώρα έρχεται το Πάσχα με ανθισμένες τις πασχαλιές και τις αμυγδαλιές. Τουλάχιστον έτσι μας μάθανε
στο σχολειό τότε που η φύση λειτουργούσε ως ένα μεγάλο χρονολόγιο της ζωής… Τώρα τις ψάχνουμε κάπου στην
τηλεόραση όταν σταματάει η ροή του «Survivor»… Ή σερφάροντας στα tablet και στα κινητά μας! Η μέρα λοιπόν …
μεγαλώνει, οι οσμές αλλά και οι …ορέξεις κυριαρχούν στο τοπίο. Η ιλιγγιώδης ταχύτητα του χρόνου σε συναρπάζει, από
την άλλη όμως, εάν δεν τον …τιθασεύσεις ξεχαρβαλώνει τη ζωή σου. Σε αρκετούς δίνει το έναυσμα φιλοσοφικών και
υπαρξιακών αναζητήσεων. Πολλούς άλλους όμως, τους εκτρέπει από τη ζωή, τους βαλτώνει στη ροή της καθημερινότητας
και τους… παρκάρει στο περιθώριο της. Επικίνδυνες, οι όποιες φιλοσοφικές ή υπαρξιακές αναζητήσεις, πόσο μάλιστα όταν
αυτές αποτυπώνονται σε εφημερίδες που από τη φύση τους περιχαρακώνουν την καθημερινότητα του χρόνου . Προχτές
ξαναβλέποντας μια ταινία του γνωστού Γερμανού σκηνοθέτη Βιμ Βέντερς, ο πρωταγωνιστής του διαπίστωνε πως «Η
ανάμνηση είναι το τατουάζ της ψυχής μου». Με τατουάζ λοιπόν χαραγμένες οι ψυχές μας, βιώνουμε το σήμερα, την
Ελλάδα του μνημονίου με έναν επώδυνο τρόπο. Ο χρόνος των μνημονίων γράφει ήδη επτά ημερολογιακά χρόνια και
συνεχίζει… Συνεχίζει να ξεκοιλιάζει την ελληνική κοινωνία, να καθορίζει το αύριο μας, με συνεχόμενες μετωπικές μαζί
του. «Ζούμε σ’ ένα παραλήρημα» απαντάει σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ Αθηναίος έμπορος. Είχε μαγαζί με το γιο του,
ιδιόκτητο μάλιστα. Τον γονάτισε από τη μια η κρίση, από την άλλη η φορολογία. Άντε αυτός να σηκώσει κεφάλι, τι αξία
έχει πλέον γι’ αυτόν και για την οικογένεια του ο χρόνος… Γιατί ο άτιμος ο χρόνος δεν έχει κόμμα, δεν ψηφίζει, δεν
επιλέγει, δεν διαβουλεύεται. Έρχεται και στο διάβα του σαρώνει τα πάντα. Και μας σαρώνει πια όλους. Έλα όμως που το
μαγγανοπήγαδο η ζωή έχει τη δική της γλύκα. Είναι αυτή η γλύκα που σου δίνει κουράγιο, ατσαλώνει την ψυχή σου και
ξαναπιάνεις τον ανήφορο της. Κι αν σε κάποια ανηφόρα συναντηθείς με τον Σίσυφο να κουβαλάει το δικό του βάρος, ρίξε
ένα χαμόγελο και συνέχισε! Γιατί η ζωή είναι ωραία…

ΦΤΩΧΕΙΑ…
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ΦΤΩΧΕΙΑ…

Το επεσήμανε ο κεντρικός μας τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας: «Το μυαλό μας, η βασικότερη πηγή πλούτου». Καταλάβατε
τώρα γιατί είμαστε φτωχοί;

 

 

ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ…

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1975

Γεγονότα

- Σύσκεψη στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λέσβου όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Λέσβος. Υπό την
προεδρία του Κ. Βακάλη, συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, ο διευθυντής της τράπεζας Ελλάδος, Παπανικολάου, ο
διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας, Αλ. Πεσμαζόγλου, ενώ εξεδόθη και σχετικό ψήφισμα με μια σειρά από αιτήματα το
οποίο παραδόθηκε στο νομάρχη Λέσβου, Αντ. Γεωργακόπουλο. Μεταξύ των οποίων και το αίτημα ίδρυσης Υπουργείου
Ακριτικών Περιοχών.

- Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Οδυσσέας Ελύτης ανακηρύσσεται Επίτιμος Δημότης της Μυτιλήνης.

- Νέο Δ.Σ. στους Οικοδόμους Λέσβου. Πρόεδρος ο Ε. Αδαλής, αντιπρόεδρος ο Γ. Αστυρακάκης, γ.γ. ο Π. Βαφειώτης, ταμίας
ο Γ. Ταμβάκης, μέλη οι Π. Γιαννίκος, Χ. Σαμαράς, Ε. Αντωνίου.

 

 

ΕΙΠΕ

«Υπάρχει πράγματι αδυναμία επίδοσης των αποφάσεων (σημ. των απορριπτικών
αποφάσεων για άσυλο). Χωρίς κλειστά κέντρα οι αποφάσεις δεύτερου βαθμού δεν
μπορούν να εφαρμοστούν».

Γιάννης Μουζάλας (Βουλή)
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ΑΤΖΕΝΤΑ

 

ΤΡΙΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου για συμβάσεις 12μηνης διάρκειας (10 θέσεις
ΠΕ Νομικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών σπουδών και 1 θέση ΤΕ Πληροφορικής). Η διαδικασία ολοκληρώνεται στις
11 Απριλίου.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Παλλεσβιακοί Μαθητικοί Αγώνες Μουσικής στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης στις 8 μ.μ..

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

- Η ταινία «Power Rangers» στο «Cine Αρίων» στις 9:30 μ.μ..

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

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Φορολογικό σεμινάριο με θέμα τη «Φορολογία Εισοδήματος» από το Περιφερειακό Τμήμα του Οικονομικού
Επιμελητηρίου στο αμφιθέατρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου στην προκυμαία της Μυτιλήνης, στις 3 μ.μ. (είσοδος
δωρεάν).

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Προβολή του ντοκιμαντέρ «Teriade» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης στο αμφιθέατρο του νέου κτιρίου του
Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης στις 7:30 μ.μ..

ΜΟΥΣΙΚΗ

Παλλεσβιακοί Μαθητικοί Αγώνες Μουσικής στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης στις 8 μ.μ..

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΔΩΡΑ

Κατατίθεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων το Δώρο Πάσχα και προπληρωμή επιδομάτων του ΟΑΕΔ.

ΦΩΤΟ

Θεαματικότητες τηλεοπτικών καναλιών: Στην κορυφή πλέον ο ΣΚΑΪ με το «Survivor». Η μέση θεαματικότητα του
καναλιού έφθασε στο 20,1% την περασμένη εβδομάδα και πλέον δεν έχει αντίπαλο, καθώς έπεσε η θεαματικότητα του
ΑΝΤ1, όπως και του Alpha. Μικρή άνοδο είχε η θεαματικότητα της ΕΡΤ3.
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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.

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.

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

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