
17/7/2017 Δεύτερη Ανάγνωση - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/stiles/deyteri-anagnosi-6-4-2017 1/5

 (/)

FOLLOW US 

(https://www.facebook.com/emprosnet/)



(https://twitter.com/emprosnet)



(https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-

D_ID-

ILOI15QOVg)

17.07.2017 | 13:19

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Η
( / S T I L E S / C O N T E N T / 1 5 3 5 4 - D E Y T E R I -
A N A G N O S I )  
 Δεύτερη Ανάγνωση

 (/article/author/558-emprosnetgr) emprosnet.gr (/article/author/558-emprosnetgr)
 - 06|04|2017 13:38

Τελευταία τροποποίηση - 26|04|2017 10:36

ΠΙΛΟΤΟΙ…

Κι ενώ ο 55χρονος Φιλανδός πρωθυπουργός Γιούχα Σίπιλα όχι μόνο ταξιδεύει ως απλός πολίτης αλλά ενίοτε πιλοτάρει ο
ίδιος το αεροπλάνο ως λάτρης της αεροπλοΐας, ο δικός μας πρωθυπουργός όμως είναι άγνωστο για το πού μας
πιλοτάρει… Και μπορεί οι πτήσεις να περιορίζονται πλέον μεταξύ Αθηνών και Βρυξελών, αλλά άγνωστο είναι εάν η
προσγείωση (μας) θα είναι ομαλή. Διότι ναι μεν αυτοί (αυτό)ηδονίζονται ότι αγωνίζονται, οι Έλληνες καταθέτες και ξένοι
επενδυτές όμως εδώ και καιρό, πετάνε για άλλες πολιτείες. Κι όλοι μαζί βέβαια τρέμουμε την επόμενη …νίκη!

Όλα αυτά ενώ αναθεωρούνται τα νούμερα για την ανάπτυξη της χώρας μας από 2,7% σε 1,5%. Δεν είναι ένα απλό, ψυχρό
νούμερο. Πίσω απ’ αυτό κρύβονται νέες χαμένες θέσεις εργασίας, κρύβονται νέοι άνεργοι, κρύβονται κι άλλοι εργαζόμενοι
(ιδιωτικού τομέα εννοείται) που θα καθυστερήσει η πληρωμή του μισθού τους, κρύβονται απλοί επαγγελματίες που θα
διακόψουν τις εισφορές τους, κρύβονται νέα χρέη πολιτών…

Κρύβεται ένας ολόκληρος κόσμος που θέλει εξηγήσεις για τους φόρους που καλείται να πληρώσει, για τις αυξημένες
εισφορές, για το κράτος που τρώει τις σάρκες του ιδιωτικού τομέα. Θέλει να μάθει ο απλός πολίτης τι έγινε με την
υπόσχεση για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, για τις κατασχέσεις, αλλά και για τους …πονηρούς φοροφυγάδες που συνεχίζουν να …
πετάνε στην ελληνική παραοικονομία.

Θέλει να μάθει πότε θα πάρει την σύνταξη του, που την περιμένει εδώ και μήνες. Αυτά πρέπει να διαχειρισθεί ο … πιλότος
μας. Κι εάν καταφέρει κάτι καλύτερο με τις μακρόχρονες διαπραγματεύσεις, να πούμε χαλάλι του. Αλλά εάν η καθυστέρηση
φέρει τα ίδια μέτρα, τότε γιατί αργήσαμε;

Γιατί χάσαμε τόσο πολύτιμο χρόνο; Αλλά βέβαια το ζήτημα είναι αλλού: Εάν τα μέτρα θα ξεκινήσουν το 2019 ή το 2020.
Για να κάτσει το «παλούκι» των μέτρων σ’ αυτούς, αλλά να το φάνε οι επόμενοι. Που είναι γνωστόν ποιοι θα είναι οι
επόμενοι. «Κάνουμε παζάρι, κάνουμε την τύχη μας» φωνάζει στο ΣΚΑΪ η ξανθιά Ντορέτα στο «Μεγάλο Παζάρι»…

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ…

Και σε ερώτηση ποτέ θα κλείσει η αξιολόγηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Siemens», «Novartis», «Κήρυκας».
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Και σε ερώτηση ποτέ θα κλείσει η αξιολόγηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Siemens», «Novartis», «Κήρυκας».

 

 

Κι ενώ οι κυκλοφορίες των εφημερίδων φθίνουν, η κυκλοφορία των τηλεοπτικών περιοδικών αλλά και ποικίλης ύλης, κινείται σε σχετικά υψηλά νούμερα.

 

 

ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ…..

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1983

Βράβευση Μάνου Κατράκη στη Μυτιλήνη

Παρόντος του Μάνου Κατράκη, πραγματοποιούνται τιμητικές εκδηλώσεις για την πενηντάχρονη καλλιτεχνική παρουσία
του. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον πρόεδρο του ΕΦΟ «Μπουρίνι», Αλ. Πεσμαζόγλου, στο Δημοτικό θέατρο
Μυτιλήνης. Ο Μάνος Κατράκης ανακηρύσσεται επίτιμο μέλος του ΕΦΟ «Μπουρίνι». Επίσης μίλησαν ο αντιδήμαρχος Δ.
Μπουρνούς, ο Αλφ. Δελής και ο πρόεδρος της Αδελφότητας των Κρητών, Ευρ. Χατζηκώστας. Ο Μ. Κατράκης απήγγειλε
ποιήματα των Γ. Ρίτσου, Οδ. Ελύτη και Κ. Παλαμά. Προς τιμήν του παρουσιάστηκε η παράσταση «Βαθιές είναι οι ρίζες»
με τους ερασιτέχνες ηθοποιούς Σταύρο Χατζηλάμπρου, Βούλα Παπιομύτη, Βασίλη Σταυρακέλλη, Ελένη Σταυρακάκη και
Δημήτρη Δουβή.

 

ΕΙΠΕ

 

«Ακόμα και σήμερα συνεχίζουν (σημ. οι αυτοδιοικητικοί εκπρόσωποι μας) να μιλούν με τον απίθανο υπουργό
Μεταναστευτικής Πολιτικής, κο Μουζάλα, ο οποίος επανειλημμένα έχει παραπλανήσει με ψεύδη και ανυπόστατες
υποσχέσεις, τους νησιώτες».

Νάσος Γιακαλής, πρώην περιφερειάρχης (σε ανακοίνωση του)

 





17/7/2017 Δεύτερη Ανάγνωση - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/stiles/deyteri-anagnosi-6-4-2017 3/5

ΑΤΖΕΝΤΑ

 

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

Παραλαβή αναλογούσας ποσότητας πορτοκαλιών και ακτινιδίων στους πολύτεκνους από τον Οργανισμό Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου στις αποθήκες της Εψυπάλ στον Καρά Τεπέ από τις 9 π.μ. έως τις 12 μ..

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Έκθεση φωτογραφίας των μαθητών της Φωτογραφικής Εταιρείας Μυτιλήνης στα γραφεία της από τις 7 μ.μ. - 9 μ.μ..

ΠΑΙΔΙ

Η παράσταση «Ο Καραγκιόζης στον Παγετώνα» στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης στις 5 μ.μ. και στις 7 μ.μ..

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

- Η ταινία «Φάντασμα στο κέλυφος» στο «Cine Αρίων».

- Η ταινία «Τα στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό» στο «Cine Αρίων».

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΔΩΡΑ

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

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΥΓΕΙΑ

Εκπαιδευτικό σεμινάριο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λέσβου με θέμα «Λοιμώξεις του Αναπνευστικού - Ο ρόλος του
Φαρμακοποιού», με ομιλητή τον Διαμαντή Κλημεντίδη, κλινικό φαρμακοποιό MSC, στο ξενοδοχείο «Ηλιοτρόπιο» στις
5:30 μ.μ.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Μυτιλήνη από τον Ερυθρό Σταυρό με το παρακάτω πρόγραμμα:

- Η ταινία «Ένας Άλλος Κόσμος» στο «Cine Αρίων» στις 4 μ.μ..

- Η ταινία «Το Λουλούδι της Ερήμου» στον καλοκαιρινό σινεμά του Ερυθρού Σταυρού έξω από το camp της Μόριας στις
8 μ.μ..

- Η ταινία «Η Πέτρα της Υπομονής» στο Κέντρο «Mosaik» (Σαπφούς 9, Μυτιλήνη) στις 8 μ.μ..
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Γνώμη που έκανε αίσθηση - EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

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

Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …

Hot...Spot Μόριας [PICS-VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Vagelis Kats — Γράψτε τα καλύτερα τα θέματα... οι ίδιοι έβαλαν τη φωτιά και
δεν άφηναν την πυροσβεστική να μπει...και …

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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