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Πού είναι η Ε.Λ.Μ.Ε.;

Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Λέσβου καλεί σε έκτακτη Γενική Συνέλευση τους καθηγητές σήμερα στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Πειραματικού Λυκείου Μυτιλήνης με θέματα: «Δημιουργικές εργασίες στα Λύκεια, Θεματικές Εβδομάδες
στα Γυμνάσια, Αλλαγή μονάδων συνθηκών διαβίωσης (αναμοριοδότηση) και άλλα θέματα».

Προς έκπληξή μας διαπιστώνουμε ότι από την ημερήσια διάταξη απουσιάζει η υπόθεση του 6ου Γυμνασίου Μυτιλήνης,
που τις τελευταίες μέρες συγκλόνισε την κοινή γνώμη με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας στην αίθουσα του
δικαστηρίου. Τόσο ο προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου Αριστείδης Καλάργαλης
όσο και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου Μιχάλης Καπιωτάς επικεντρώνουν το
ενδιαφέρον τους στον κυλικειάρχη που κρίθηκε πρωτόδικα ένοχος για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικης μαθήτριας.

Για τους καθηγητές, λειτουργούς της εκπαίδευσης, οι πλέον αρμόδιοι, όπως οι προαναφερθέντες, αλλά και οι πλέον
ευαισθητοποιημένοι, όπως οι συνδικαλιστές της Ε.Λ.Μ.Ε. Λέσβου, δεν έχουν να πουν τίποτα;

Αν.Παζ.

 

Μονά - ζυγά δικά μας (1)

Το οξύμωρο της υπόθεσης σχετικά με τις οφειλές της ΠΑΕ ΑΕΛΚ προς το ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του
Δήμου Λέσβου είναι πως για μια ακόμα φορά η ομάδα της Καλλονής ζητά από το νομικό πρόσωπο να εξεταστεί με
συμπάθεια η αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών της, έχοντας στραφεί όμως κατά αυτού με αγωγή της στην υπόθεση
εγκατάστασης του συστήματος ασφαλείας στον «Ταρλά». Πολλοί σύμβουλοι, που θα κληθούν να αποφασίσουν απόψε
για το νέο διακανονισμό, ενίστανται δικαιολογημένα, αφού διαπιστώνουν πως τελικά μόνο η πλευρά της δημοτικής
αρχής διακατέχεται από πνεύμα συνεννόησης, την ώρα που η ΠΑΕ ΑΕΛΚ κοιτάζει μονάχα το συμφέρον της.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο μέτρο εφαρμόστηκε επί θητείας υφυπουργού Αθλητισμού Σταύρου Κοντονή,
θέτοντας βασικούς άξονες ως προς τη λειτουργία των ΠΑΕ, χωρίς να υποχρεώνει την τοπική αυτοδιοίκηση να ενεργήσει
επ’ αυτού στα στάδια της δικαιοδοσίας της. Πιεζόμενη από τις εξελίξεις, η ΠΑΕ ΑΕΛΚ κάλυψε τότε εξ ολοκλήρου το
κόστος εγκατάστασης των καμερών και μετά στράφηκε εναντίον του νομικού προσώπου, καταθέτοντας αγωγή και
διεκδικώντας το σύνολο του ποσού. 
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Μονά - ζυγά δικά μας (2)

Αν υπολογίσει κανείς ότι μόνο για την αγωνιστική περίοδο 2014-15 τα έσοδα του νομικού προσώπου από τη χρήση του
«Ταρλά» στα εντός έδρας ματς της ΑΕΛΚ στη Super League ανέρχονταν σχεδόν σε 30.000€, αντιλαμβάνεται εύκολα ότι το
συνολικό ποσό οφειλής θα πρέπει να ξεπερνά τις 60.000€, με βάση την περσινή (2015-16) αλλά και τη φετινή χρήση
(2016-17).

Πρόκειται για ένα αξιοσέβαστο νούμερο που, εάν τελικά είχε καταβληθεί στο ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού του Δήμου Λέσβου, θα μπορούσε και να είχε αξιοποιηθεί αναλόγως. Ας μην παραβλέπουμε το γεγονός ότι
θα ήταν εφικτό με τα λεφτά αυτά να γίνουν παρεμβάσεις σε μια σειρά από αθλητικές εγκαταστάσεις. Στα ταρτάν του
στίβου σε Μυτιλήνη και Καλλονή, που είναι φθαρμένα, γεμάτα λακκούβες, στα χωμάτινα γήπεδα ποδοσφαίρου σε όλο το
νησί, που προσμένουν την τοποθέτηση συνθετικού τάπητα, ή στην οροφή του Κλειστού Γυμναστηρίου Νεάπολης που
βάζει νερά, την ώρα μάλιστα που η Λέσβος χάνει διεθνείς διοργανώσεις στο τένις, που αποτέλεσαν θεσμό επί μια
δεκαετία, γιατί δεν… περισσεύουν 15.000€ ώστε να συντηρηθούν τα γήπεδα στο Κέντρο Αντισφαίρισης.

Β.Παπ.

 

«Πες τα, Χρυσόστομε»

Σημαντική η τιμή στους τρεις Ιεράρχες της Χριστιανοσύνης, σημαντικότερη και η αυτοκριτική που πολλές φορές δεν
γίνεται. Με αφορμή την πολύ επιτυχημένη από πολλές απόψεις διοργάνωση της εκδήλωσης στο Δημοτικό Θέατρο
Μυτιλήνης την περασμένη Δευτέρα, στέκομαι σε δύο σημεία λόγων των Ιεραρχών.

Το πρώτο από τον Ιωάννη το Χρυσόστομο: «Γυνή το υποζύγιον το κακόν, ο σκώληξ ο συρόμενος, ο ένοικος του Αδάμ,
του ψεύδους η θυγάτηρ, η φυλακή του παραδείσου, του Αδάμ η εκβλητρία, ο πολέμιος όλεθρος, η έχθρα της ειρήνης».
Το δεύτερο από τον Βασίλειο τον Μέγα: «Η γυναίκα δεν έχει την άδεια να αφήνει τον άνδρα της, αλλά, κι αν δέρνει αυτήν
εκείνος, πρέπει να υπομένει κι όχι να χωρίζεται, κι αν την προίκα της ξοδεύει, κι αν σε άλλες γυναίκες πορνεύει, αυτή
πρέπει να καρτερεί. Ώστε η μεν γυναίκα, η αφήσασα τον άνδρα της μοιχαλίς είναι αν πάρει άλλον, ο δε αφεθείς αυτός
άνδρας, αν πάρει άλλη, συγχωρείται».

Σίγουρα οι μαθήτριες που δούλεψαν και παρακολούθησαν την εκδήλωση δεν θα ταυτίζονται στο σύνολό τους με τις
παραπάνω απόψεις. Αλλά μήπως οι αρμόδιοι θεολόγοι θα πρέπει να διαχωρίζουν τι κρατάμε και τι πετάμε από τους
μεγάλους θεολόγους της χριστιανοσύνης;

Ψιλά γράμματα, θα μου πείτε, για να μην πούμε καλύτερα, η φιέστα να γίνεται…

Αν.Παζ.

 

Ο σιωπηλός σύλλογος

Χθες το πρωί, το «Ε» έθεσε ορισμένα ερωτήματα για την υπόθεση Μπεμπεδέλλη και τον κίνδυνο να υπάρξει παραίτηση
από το δικαίωμα της πολιτικής αγωγής της Συνεταιριστικής Τράπεζας. Χθες το μεσημέρι, ο δικηγόρος που χειρίζεται την
υπόθεση για λογαριασμό της Συνεταιριστικής Βαγγέλης Γκιγκιλίνης προχώρησε σε μια σοβαρότατη καταγγελία. Ως την
ώρα που έκλεισε η ύλη της εφημερίδας δεν υπήρξε καμία αντίδραση για τα γεγονότα αυτά από την πλευρά του Συλλόγου
Μεριδιούχων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου.

Αυτή η σιωπηλή στάση του συλλόγου μάς δημιουργεί ερωτήματα. Πρόκειται για απλή δυσκολία άμεσης αντίδρασης ή
συμβαίνει κάτι άλλο.

Ν.Μ. 

 

Τι θα κάνουν Δήμος και Περιφέρεια;

Προ καιρού, μετά από αίτημα που κατέθεσε ο Σύλλογος Μεριδιούχων, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να δηλώσει
παράσταση πολιτικής αγωγής στην υπόθεση Μπεμπεδέλλη μαζί με το Σύλλογο, διότι ως κάτοχος μεγάλου αριθμού
μεριδίων έχει έννομο συμφέρον να διαλευκανθεί η υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες σε όσους ευθύνονται για το
κλείσιμο της τράπεζας. Την ίδια στάση διαβεβαίωσε το Σύλλογο ότι θα τηρήσει και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Ως την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, χθες το απόγευμα, ούτε η Περιφέρεια ούτε ο Δήμος είχαν ανακοινώσεις σε
ποιες ενέργειες έχουν προβεί για να εκπροσωπηθούν στη δίκη. Τελικά, ενδιαφέρονται να εκπροσωπηθούν ή όχι; Κι αν
όχι, γιατί;

Ν.Μ.
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Περί πεζοδρομήσεων…

Μπορεί να μη θεωρείται ακριβώς η «επικαιρότητα» που «έκαιγε» μέχρι πριν από δύο τουλάχιστον χρόνια τους δημότες
και να απασχολούσε τη δημοτική αρχή, αλλά πόσο υπεύθυνο είναι να έχει ανακοινωθεί εδώ και μήνες η -έστω και
μερική- πεζοδρόμηση της Κομνηνάκη, με την παράλληλη έκδοση ειδικών καρτών διέλευσης στους περίοικους, και να
μην έχει γίνει στην ουσία απολύτως τίποτε;

Το προσφυγικό είναι το μείζον που απασχολεί άμεσα και έμμεσα πολύ κόσμο, αλλά η δημοτική αρχή θα πρέπει να
θυμάται πάντα ότι θα κριθεί τελικώς θετικά ή αρνητικά από τους δημότες από το κατά πόσο θα μπορέσει να διαχειριστεί
ικανοποιητικά και την καθημερινότητα και όχι από το πόσο καλά ή άσχημα λειτούργησε στο προσφυγικό. Η
ολοκλήρωση λοιπόν των παρεμβάσεων (που μεταξύ άλλων δεν κοστίζουν κιόλας) σε Ερμού και Κομνηνάκη με την
πεζοδρόμησή τους είναι αδιανόητο να συζητιούνται μέχρι και σήμερα!

Μ.ΟΡΦ 

 

Οι δηλώσεις Γαληνού στα σουηδικά μέσα

Η εκδήλωση της βράβευσης του δημάρχου Λέσβου με το βραβείο «Ούλωφ Πάλμε» καλύφθηκε τηλεοπτικά από την
κρατική σουηδική τηλεόραση, ενώ μεταδόθηκε ζωντανά και από την ιστοσελίδα του ιδρύματος. Στο πλαίσιο αυτής,
αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Γαληνός είχε την ευκαιρία να μιλήσει και στο μεγαλύτερο σουηδικό πρακτορείο ειδήσεων
«TT Swedish news Agency», στο κρατικό σουηδικό ραδιόφωνο καθώς και σε εκπροσώπους έντυπων και ηλεκτρονικών
μέσων ενημέρωσης, μεταφέροντας το μήνυμα στήριξης του τουρισμού της Λέσβου.

Παράλληλα, απευθυνόμενος προς τις επίσημες κρατικές και δημοτικές αρχές των ευρωπαϊκών κρατών αλλά και τη
διεθνή κοινότητα, ζήτησε να αντιμετωπίσουν με βάση και γνώμονα «τα δοκιμαζόμενα ανθρωπιστικά ιδεώδη τους
ανθρώπους που προσφυγοποιούνται, μεταβαλλόμενοι σε πραμάτεια προς εκμετάλλευση». Δεν παρέλειψε δε να τονίσει
στην ομιλία του ότι η Λέσβος δεν μπορεί να σηκώσει περισσότερο βάρος στο μεταναστευτικό και ότι η μη λήψη άμεσων
και αποτελεσματικών μέτρων απειλεί την κοινωνική συνοχή. Ακόμη, υποστήριξε ότι βιώσιμη λύση στην προσφυγική
κρίση μπορεί να υπάρξει με την ανάληψη πρωτοβουλιών σε πολιτικό επίπεδο και συγκεκριμένα από την ίδια την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Α.Ω.

 

Κουβέντα να γίνεται

Το θέμα των συνδυαστικών μεταφορών στα νησιά θα συζητηθεί σε ευρεία σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου στο Υπουργείο Ναυτιλίας, με τη συμμετοχή του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
Χρήστου Σπίρτζη.

Στη σύσκεψη, που σε πρώτη φάση θα είναι διερευνητική, έχουν κληθεί να συμμετέχουν εκπρόσωποι αεροπορικών και
ακτοπλοϊκών εταιρειών, προκειμένου να καταθέσουν προτάσεις για το πώς μπορούν να οργανωθούν από κοινού τα
ακτοπλοϊκά και αεροπορικά δρομολόγια και η μεταξύ διασύνδεσή τους, κυρίως στα μικρά νησιά, όπου αντιμετωπίζεται
και το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Από τα όσα δημοσιευτήκαν χθες από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων φαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένας
συγκεκριμένος σχεδιασμός από την πλευρά της κυβέρνησης, παρότι προ διετίας ο ΣΥΡΙΖΑ διατεινόταν ότι θα
προχωρήσει σε επανασχεδιασμό του ακτοπλοϊκού χάρτη της χώρας.

Κατά συνέπεια, θα γίνει μια σύσκεψη όπου ο καθένας θα πει ό,τι σκέφτεται, χωρίς κανείς να δεσμευτεί ότι θα
προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες.

Ν.Μ. 
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«Όταν βγούμε από την επιτροπεία, θα το επανεξετάσουμε...» -
EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …

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 …

«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

jim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …

Γνώμη που έκανε αίσθηση - EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

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