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ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ…

Σκεφτήκατε τι θα γινόταν αν η κατολίσθηση που έγινε στην Κοζάνη είχε γίνει στις Σκουριές; Αλλά ας αρχίσουμε από τα
ευχάριστα. Ο Γιώργος Αυτιάς δήλωσε ότι δεν θα είναι ποτέ (μα ποτέ σας λέω…) υποψήφιος στη γενέτειρά του Σάμο! Δεν
επιθυμεί να έχει απέναντι του Σαμιώτη! Το ότι σκοπεύει να γίνει βουλευτής δεν ξέρω εάν θα πρέπει να το κατατάξουμε στα
ευχάριστα ή στα δυσάρεστα… Αλλά εν πάση περιπτώσει αφήνουμε τον συμπαθή δημοσιογράφο και επιστρέφουμε στις
κατολισθήσεις.

Εάν δεν παρακολουθείς την πολιτική και διάβαζες την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές στη Βρετανία, θα είχες την
εντύπωση ότι πρωθυπουργός τελικά ανέλαβε ο Εργατικός Κόρμπιν! Διότι εκεί χαίρονται που έχασε λίγο!!! Στη δε Γαλλία
δεν είναι μόνο ότι σάρωσε ο Μακρόν. Δεν είναι ότι άρπαξε ακόμα μια σφαλιάρα το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Είναι ότι γερή
καρπαζιά έφαγε ο… φίλος των Συριζαίων Μελανσόν της «Ανυπότακτης Γαλλίας», ο οποίος με τα ζόρια θα εκλέξει καμιά
εικοσαριά βουλευτές. Κι όσοι… προοδευτικοί πανηγυρίζουν για τον Μακρόν ας διαβάσουν το πρόγραμμά του. Ένας
κλασικός δεξιός είναι με ολίγο κέντρο.

Και ο καιρός δεν λέει να φτιάξει… Μπάνια δεν κάνουμε, τα μπαχτσαβανικά μας δεν προχωράνε... Χώρια που η αγριάδα
κάνει πάρτι με τέτοιο καιρό! Αλλού όμως να δεις αγριάδες… Διότι στο άβατο των Εξαρχείων, προστέθηκε και το άβατο
Μενιδίου. Και αργότερα σε άλλες περιοχές (πες με πρόσφυγες…) προετοιμάζονται τα ανάλογα άβατα. Η…
πολυπολιτισμικότητα σε πλήρη δράση!

Αλλά από την άλλη πώς να μη θυμώνεις με τους προηγούμενους όταν αποκαλύπτεται πως είχαν κάνει το «Ερρίκος
Ντυνάν» μαγαζάκι τους! Σύμφωνα με την κατάθεση του πρώην προέδρου του Ανδρέα Μαρτίνη στην ελληνική Βουλή, στο
νοσοκομείο νοσηλεύθηκαν δωρεάν 17.000 ασθενείς (!) εκ των οποίων μόλις οι 1.700 ήταν άποροι! Ανάμεσα στους…
απόρους και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, ο οποίος σε σύνολο νοσηλίων 18.470 ευρώ τού χορηγήθηκε…
έκπτωση 17.900 ευρώ! Στην δε σύζυγό του με νοσήλια 29.750 ευρώ τής εδόθη… έκπτωση 29.045! Ζοχαδιάζεσαι ή δεν
ζοχαδιάζεσαι; Ψηφίζεις ή δεν ψηφίζεις πάλι Αλέξη έτσι από αντίδραση;

Βέβαια, όλα αυτά δεν μπορεί να είναι άλλοθι για ό,τι κάνει η άλλη πλευρά! Ούτε και αντίστροφα εννοείται. Το θέμα από δω
και μπρος είναι εάν μπορούμε εμείς οι πολίτες να ξεφύγουμε από τα κομματικά ψεκάσματα απαιτώντας τουλάχιστον τ’
αυτονόητα. Σεβασμό στον πολίτη και στο δημόσιο χρήμα… Διαφορετικά μια ζωή σε κατολισθήσεις θα είμαστε…
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«Μπαχτσές» η ειδησεογραφία…

 

 

ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ…

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1935

 

Το λαϊκό κόμμα σαρώνει στη Λέσβο…

 

Οι εκλογές αυτές έγιναν λίγο καιρό μετά το Κίνημα των Φιλοβενιζελικών, το οποίο, ναι μεν απέτυχε, αλλά μεγάλωσε την
πόλωση μεταξύ φίλων και αντιπάλων του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο τελευταίος βρίσκεται στη Γαλλία, ενώ το κόμμα του, οι
Φιλελεύθεροι, απέχει. Μαζί απέχουν και τα συνεργαζόμενα κόμματα, Αγροτικό Κόμμα, Προοδευτικό Κόμμα, Αγροτικό και
Εργατικό Κόμμα και το Κόμμα Συντηρητικών Δημοκρατικών. Αποτέλεσμα, το Λαϊκό Κόμμα του Τσαλδάρη μαζί με τον Γ.
Κονδύλη κατέκτησαν ποσοστό 65,04% και 287 έδρες! Το κόμμα του Ιωάννη Μεταξά έλαβε ποσοστό 14,80% και πέντε έδρες.
Στη Λέσβο και τις οκτώ έδρες κέρδισε το Λαϊκό Κόμμα με ποσοστό 67,30%. Εκλέχθηκαν οι: Γεώργιος Βοστάνης, Δημ.
Γεωργαντέλλης, Δημ. Κουκλέλλης, Ελευθ. Κωστομοίρης, Γεωργ. Λαζανάς, Παν. Ραφτόπουλος, Δημ. Σάββας και Παύλος
Χατζηγεωργίου.

 

 

ΕΙΠΕ

«Το ανεξέλεγκτο της δράσης των Μ.Κ.Ο. εστιάζεται στη μη έγκαιρη καταγραφή τους, στη μη καταγραφή των υπευθύνων
συντονιστών εκάστης Μ.Κ.Ο., στο ότι δεν καθορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο δράσης της κάθε ΜΚΟ, στον τρόπο
εκτέλεσης του αντικειμένου τους».

Xαράλαμπος Αθανασίου, σε επερώτησή του στη Βουλή

 

ΑΤΖΕΝΤΑ

 

ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ξεκίνησε η ρύθμιση χρεών για τους κατοίκους του Δήμου Λέσβου σε δώδεκα (12) ίσες μηνιαίες δόσεις χωρίς τις
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί στην
αρμόδια ΔΟΥ μέχρι τις 30.6.2017.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Εθελοντική αιμοδοσία στο Επιμελητήριο Λέσβου από τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ. και από 5 μ.μ. έως τις 9:30 μ.μ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Έκθεση φωτογραφίας της διάσημης Ελληνοαμερικανίδας φωτογράφου Stella Johnson, στον εκθεσιακό της χώρο, στο Κάτω
Κάστρο Μυτιλήνης από τις 7:30 έως τις 9:30 μ.μ.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

- Η ταινία «Baywatch» στο «Cine Αρίων» στις 9:45 μ.μ.

- Η ταινία «Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η εκδίκηση του Σαλαζάρ» στο «Cine Αρίων» στις 9:30 μ.μ.

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Ποτάμι Λέσβου διοργανώνει συζήτηση με θέμα: «Η κακή νομοθέτηση βλάπτει σοβαρά την ανάπτυξη» στο ξενοδοχείο
«Ηλιοτρόπιο» στις 7:30 μ.μ.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

- Λατινικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών)

- Χημεία (Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών)

- Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής)

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Εθελοντική αιμοδοσία στο Επιμελητήριο Λέσβου από τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ. και από τις 5 μ.μ. έως τις 9:30 μ.μ. 
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