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Η ΚΥΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ…

Λέτε η γειτόνισσά μου, η κυρά Γιαννούλα, άμα πάει να ψηφίσει, να θυμηθεί ότι η κυβέρνηση κατέβασε τροπολογία στη
Βουλή χωρίς τη σχετική εισήγηση του Λογιστηρίου της Βουλής και να μην ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ; Προφανώς όχι. Θα θυμηθεί
όμως ότι τα Χριστούγεννα πήρε πεντακόσια ευρώ ως υποτιθέμενη 13η σύνταξη, θα θυμηθεί ότι ο γιος της νοίκιασε σε
ΜΚΟ με χίλια πεντακόσια ευρώ τον μήνα ένα διαμέρισμα που είχε αποκτήσει με τα λεφτά που έπαιρνε επί … επαράτων
κυβερνήσεων μεταπολίτευσης. Θα θυμηθεί ότι με κάτι πεντάμηνα που γίνανε οκτάμηνα ο εγγονός της βγάζει το χαρτζιλίκι
του. Και πιθανόν αργότερα στη ζούλα, ποιος ξέρει μ’ ένα καλό «σπρώξιμο», μονιμοποιηθεί!

Γιατί λοιπόν να μην ξαναψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ; Εδώ σε θέλω Κυριάκο και Αθανασίου… Τι απαντάμε στην κυρά Γιαννούλα; Να
αφήναν τον ΣΥΡΙΖΑ να περνούσε την τροπολογία; Ε και τι άλλαξε τώρα που έγινε τόσο ντόρος; Πήρε καμιά ψήφο η Ν.Δ. ή
έστω κάποιο άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης; Προφανής η απάντηση.

Βέβαια θα μου πείτε ότι το προσφυγικό αφορά τη Λέσβο όπου ούτως ή άλλως η Ν.Δ. με χίλιες ψήφους πάνω, με χίλιες
κάτω, μία έδρα είχε, πάλι μία έδρα θα έχει. Και άλλη μία έδρα προφανώς για τον ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα όμως είναι πόσες κυρά
Γιαννούλες υπάρχουν στη φτωχοποιημένη πλέον Ελλάδα, οι οποίες είναι… πελάτισσες της πολιτικής της κυβέρνησης;

Διότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι στοχευμένη σ’ αυτό το κοινό που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση, βρίσκεται
σε απόγνωση, είναι δεκτικό στο δηλητήριο του διχασμού και ολοένα και περισσότερο εξαρτάται από επιδόματα και
πεντάμηνα. Και τις εκλογές δεν τις καθορίζουν ούτε οι δημοσκόποι, ούτε όσοι γράφουν στις εφημερίδες.

Από την άλλη , υπάρχει η Ν.Δ. με τον Κυριάκο μ’ έναν διαφορετικό λόγο, ο οποίος έρχεται σε αντίθεση με τον λαϊκισμό του
ΣΥΡΙΖΑ. Αρκεί όμως; Όχι. Γιατί ο Κυριάκος δεν πρέπει να μιλάει μόνο σαν ένας ψυχρός λογιστής. Πρέπει να μιλήσει στην
ψυχή του λαού, να του δώσει ένα όραμα τέτοιο που να μπορέσει ν’ ανατρέψει τον λαϊκισμό του Αλέξη. Και παράλληλα να
δώσει μέσα στο κόμμα τη χροιά της ανανέωσης των προσώπων. Γιατί μπορεί ένας Κυριάκος να μην αρκεί να φέρει την
άνοιξη, αλλά από την άλλη και ο ίδιος πρέπει ν’ αλλάξει…

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ…

Για τους εργαζόμενους υπάρχει η Εργατική Πρωτομαγιά. Για τους ανέργους υπάρχει «Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι»!!!
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Τότε που δεν είχαμε tablet και game boy. Τα περιοδικά της παιδικής μας ηλικίας…

 

 

ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ…

 

Ο Κουν στη Μυτιλήνη

 

Το «Θέατρο Τέχνης» του Κάρολου Κουν δίνει σειρά παραστάσεων στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης. Παρουσιάζει τα έργα
του Λουίτζι Πιραντέλο «Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε» και το «Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα».

Στο τέλος των παραστάσεων ο Κάρολος Κουν αποστέλλει ευχαριστήρια επιστολή στον δήμαρχο Μυτιλήνης τονίζοντας:
«Φεύγοντας από τη Μυτιλήνη, όπου είχαμε τη μεγάλη χαρά να εμφανισθούμε τις τελευταίες τρεις ημέρες στο άρτιο
Δημοτικό Θέατρο που τιμά όχι μονάχα τη πόλη, μα και το νησί σας, αισθανόμαστε βαθύτατη την υποχρέωση να σας
εκφράσουμε τις πιο θερμές μας ευχαριστίες».

 

 

ΕΙΠΕ

«Οι Έλληνες και οι Λέσβιοι ειδικά γνωρίζουν πολύ καλά τι πάει να πει προσφυγιά και μετανάστευση».

Σταύρος Μυρογιάννης, διευθυντής του Κέντρου Φιλοξενίας του Καρά Τεπέ

 

 

ΑΤΖΕΝΤΑ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Επιτροπή Διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση διοργανώνει εκδήλωση στην Π. Βορείου Αιγαίου για τη
Συνταγματική Αναθεώρηση στις 6 μ.μ.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ

Εκλογές του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου,
Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής Σάμου, Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής Χίου, αντιπροσώπων για τα ΝΤ της ΑΔΕΔΥ σε Λέσβο,
Σάμο, Χίο, αντιπροσώπων για το συνέδριο της Ο.Σ.Ε.Α.Δ.

ΑΓΟΡΑ

Ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, οι οποίες και θα διαρκέσουν μέχρι 15 Μαΐου 2017.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Έκθεση φωτογραφίας: «Καφενεία σε Δύση & Ανατολή» στον εκθεσιακό χώρο της Φωτογραφικής Εταιρείας Μυτιλήνης 7-9
μ.μ.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
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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 …

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.

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 …

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 …

ALSO ON EMPROSNET.GR | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΝΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

0 Comments EmprosNet.gr | Ειδήσεις απο τη Λέσβο - Νέα Μυτιλήνης Login1
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ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Έκθεση ζωγραφικής της Νίκης Ελευθεριάδη «Τοπία της Λέσβου και της φαντασίας» στη Δημοτική Πινακοθήκη - Αρχοντικό
Χαλίμ Μπέη από τις 10 έως τις 2:30 μ.μ. & από τις 7 έως τις 9 μ.μ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ημερίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λέσβου με θέμα «Οδήγηση: μια συνήθεια που μπορεί να γίνει επικίνδυνη» στο
Επιμελητήριο Λέσβου στις 6:30 μ.μ.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Η ταινία «Η Καλύτερη Στιγμή τους» στο «Cine Αρίων» στις 9:30 μ.μ.

(/stiles/deuteri-
anagnosi-15-7-

2017)
Δεύτερη Ανάγνωση

(/stiles/deuteri-
anagnosi-15-7-2017)

(/stiles/deuteri-
anagnosi-14-7-

2017)
Δεύτερη Ανάγνωση

(/stiles/deuteri-
anagnosi-14-7-2017)

(/stiles/deuteri-
anagnosi-13-7-

2017)
Δεύτερη Ανάγνωση

(/stiles/deuteri-
anagnosi-13-7-2017)

(/stiles/deuteri-
anagnosi-12-7-

2017)
Δεύτερη Ανάγνωση

(/stiles/deuteri-
anagnosi-12-7-2017)

(/stiles/deuteri-
anagnosi-11-7-

2017)
Δεύτερη Ανάγνωση

(/stiles/deuteri-
anagnosi-11-7-2017)

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 (/component/banners/click/40)

ΣΤΗΛΕΣ



https://disqus.com/
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fstiles%2Fb3ad03cb-afd9-450c-b972-52e8cdd6c1f9%3AWrVKhpNqBICbwX-32exM1J6AuG4&imp=7qmhm32rf9d9g&prev_imp=7qlqrp1f1sr1n&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5781719622&thread=5959808130&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5959808130
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fstiles%2Fb3ad03cb-afd9-450c-b972-52e8cdd6c1f9%3AWrVKhpNqBICbwX-32exM1J6AuG4&imp=7qmhm32rf9d9g&prev_imp=7qlqrp1f1sr1n&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5781719622&thread=5959808130&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5959808130
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpolitismos%2Fresital-gia-dyo-violia-sti-dimotiki-pinakothiki%3Akw4-P6pvIlugeQZgcSgj38fF8AU&imp=7qmhm32rf9d9g&prev_imp=7qlqrp1f1sr1n&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5781719622&thread=5948169170&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5948169170
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpolitismos%2Fresital-gia-dyo-violia-sti-dimotiki-pinakothiki%3Akw4-P6pvIlugeQZgcSgj38fF8AU&imp=7qmhm32rf9d9g&prev_imp=7qlqrp1f1sr1n&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5781719622&thread=5948169170&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5948169170
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fanavoli-mexri-neoteras%3Al3JZ3ykVoaFsXL6V0ySLYij_6yg&imp=7qmhm32rf9d9g&prev_imp=7qlqrp1f1sr1n&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5781719622&thread=5910195798&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5910195798
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fanavoli-mexri-neoteras%3Al3JZ3ykVoaFsXL6V0ySLYij_6yg&imp=7qmhm32rf9d9g&prev_imp=7qlqrp1f1sr1n&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5781719622&thread=5910195798&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5910195798
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fgiati-to-klimakio-eftase-katopin-seismoy%3AaOQkwdl_-dlYTx8t-upi-HlAb9E&imp=7qmhm32rf9d9g&prev_imp=7qlqrp1f1sr1n&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5781719622&thread=5948455000&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5948455000
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fgiati-to-klimakio-eftase-katopin-seismoy%3AaOQkwdl_-dlYTx8t-upi-HlAb9E&imp=7qmhm32rf9d9g&prev_imp=7qlqrp1f1sr1n&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5781719622&thread=5948455000&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5948455000
https://disqus.com/home/forums/emprosnet/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=emprosnet&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
http://www.emprosnet.gr/stiles/deuteri-anagnosi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/stiles/deuteri-anagnosi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/stiles/deuteri-anagnosi-14-7-2017
http://www.emprosnet.gr/stiles/deuteri-anagnosi-14-7-2017
http://www.emprosnet.gr/stiles/deuteri-anagnosi-13-7-2017
http://www.emprosnet.gr/stiles/deuteri-anagnosi-13-7-2017
http://www.emprosnet.gr/stiles/deuteri-anagnosi-12-7-2017
http://www.emprosnet.gr/stiles/deuteri-anagnosi-12-7-2017
http://www.emprosnet.gr/stiles/deuteri-anagnosi-11-7-2017
http://www.emprosnet.gr/stiles/deuteri-anagnosi-11-7-2017
http://www.emprosnet.gr/component/banners/click/40


17/7/2017 Δεύτερη Ανάγνωση - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/stiles/deyteri-anagnosi 4/4

« (/index.php?
option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1391)

Δευ Τρί Τετ
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