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Μείναμε εμβρόντητοι

Διαβάσαμε μια ανάρτηση στο Facebook του συνδικαλιστή Νίκου Xρυσάφη και μείναμε εμβρόντητοι. Ούτε λίγο, ούτε πολύ,
ο έμπειρος συνδικαλιστής αναφέρει πως οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου υποχρεώνονται να κάνουν μαθήματα σε ένα
γιαπί. Το μεταφέρουμε αυτούσιο: «Ειλικρινά έχω την περιέργεια αν ο περιφερειακός διευθυντής εκπ/σης Βορ. Αιγαίου
αγαπητός φίλος Αριστείδης Καλάργαλης, ο Δήμαρχος Σπύρος Γαληνός και ο δ/ντης Β΄βάθμιας Εκπ/σης Λέσβου κος Μ.
Καπιωτάς θα έβαζαν τα παιδιά τους σε γιαπί - εργοτάξιο να κάνουν μάθημα.

Δεν σας αρκεί αγαπητοί μου “υπεύθυνοι” που συνεχίζετε το παιχνίδι των προηγούμενων στην πλάτη του Μουσικού
σχολείου Μυτιλήνης;  
Ευτυχώς τα παιδιά μας ξέρουν να αγωνίζονται και αφού κανένας “υπεύθυνος” δεν βρήκε τρόπο να τα προστατεύσει, τον
βρήκαν αυτά με την αποχή τους από την παρακολούθηση μαθημάτων στο εργοτάξιο, που οι “υπεύθυνοι” αποφάσισαν να
μεταβάλλουν το σχολείο τους εκτελώντας οικοδομικές εργασίες (καθαίρεσης επιχρισμάτων), με αυτές τις καιρικές
συνθήκες!!! Ευτυχώς που αυτά, είναι απ’ ό,τι φαίνεται, σε καλύτερο δρόμο απ’ ό,τι εμείς οι γονείς τους και φυσικά σε πολύ
καλύτερο δρόμο απ’ ό,τι οι “υπεύθυνοι”».

Περιμένουμε τις απαντήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης.

Ν.Μ.

 

Απείχαν από τα μαθήματα

Αποχή αποφάσισαν να κάνουν χτες από τα μαθήματά τους οι μαθητές και οι μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου
Μυτιλήνης, καθώς οι αίθουσες διδασκαλίας έχουν μετατραπεί σε… εργοτάξιο!

Οικοδομικές εργασίες μετατρέπουν το μάθημα πράγματι σε εργοτάξιο, όπως σημειώνει ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέλη του Συλλόγου διαμαρτυρήθηκαν και ο Δήμος είχε δεσμευτεί ότι οι εργασίες θα
εκτελούνταν μετά τις 3 το μεσημέρι. Αυτό όμως δεν συνέβη.

Για πόσο καιρό και με απουσίες στο «βιογραφικό» τους θα φροντίζουν οι μαθητές να βγάζουν το φίδι από την τρύπα,
ενώ οι αρμόδιοι δεν προσέχουν την υγεία των παιδιών;

Αν.Παζ.

 

Σα να μη συμβαίνει τίποτα;

Αναρωτιόμαστε αν μπήκαν ποτέ στη θέση των γονιών των μαθητριών που κατήγγειλαν ότι παρενοχλήθηκαν από τον
κυλικειάρχη όλοι αυτοί που ήξεραν και δεν μιλούσαν! Θα πήγαιναν το παιδί τους στο ίδιο σχολείο; Με τέτοιους
«λειτουργούς»; Όσο κάποιοι φοβούνται τις ΕΔΕ και κάνουν ήσυχα-ήσυχα τη δουλίτσα τους αγνοούν ότι τα ίδια τα παιδιά
τους σπρώχνουν στο γκρεμό. Η σιωπή και η απραξία είναι συνενοχή.

Αν.Παζ.
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Χρήσιμη ημερίδα

Εξαιρετικά χρήσιμη είναι η ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Επιμελητήριο Λέσβου για τη βιολογική
γεωργία. Όσοι την παρακολουθήσουν, θα μάθουν την άλλη όψη του προγράμματος. Διότι πέρα από το ύψος της
επιδότησης, θα αναλυθεί ποιοι μπορούν και ποιοι δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Ν.Μ.

 

Να αποφασίσουν

Ο Αιγύπτιος απεργός πείνας, Mohamed A. οδηγήθηκε χτες το πρωί συνοδεία αστυνομικών, στην Υπηρεσία Ασύλου, μετά
το αίτημα της τελευταίας να παρουσιαστεί για να ληφθούν φωτογραφία και δαχτυλικά αποτυπώματα. Νωρίτερα,
σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί διαβεβαίωναν τον ίδιο και αλληλέγγυους πολίτες ότι θα γίνει άρση της
κράτησης και θα γυρίσει στο νοσοκομείο χωρίς φρουρό πια. Όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία στην Υπηρεσία Ασύλου,
του παραδόθηκε έγγραφο που πιστοποιούσε τη μεταγενέστερη αίτηση ασύλου και με βάση αυτού, αναστέλλεται η
απέλασή του.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στην Αστυνομική υπηρεσία του Κέντρου της Μόριας για τη λήψη των εγγράφων, όπου του
ανακοινώθηκε ότι το αίτημα του, δεν έχει γίνει παραδεκτό ακόμα και έχει μόνο καταγραφεί, οπότε δεν του χορηγείται
κάρτα αιτούντα άσυλο και άρα δεν θα γίνει άρση της κράτησης. Ο Αιγύπτιος επέστρεψε στο νοσοκομείο και δήλωσε ότι
θα συνεχίσει την απεργία πείνας, ενώ βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική και σωματική κατάσταση, σύμφωνα με τους
γιατρούς.

Μάλιστα την περασμένη Δευτέρα για το θέμα αυτό, περίπου 30 άτομα προχώρησαν σε κατάληψη της γραφείων της
εφημερίδας «Αυγή», στην Αθήνα, ζητώντας την απελευθέρωση και τη χορήγηση πολιτικού ασύλου.

Επειδή η υπόθεση έχει τραβήξει πολύ, οι αρμόδιοι πρέπει να τη χειριστούν με περίσσεια ευθύνη και σοβαρότητα. Ήδη
στον πρώτο μήνα του νέου έτους μετρήσαμε τρεις νεκρούς μετανάστες…

Αν.Παζ.

 

Ο ανασχηματισμός και η διαβολική σύμπτωση

Κατά διαβολική σύμπτωση, τα σενάρια για τον επικείμενο ανασχηματισμό που θα κάνει ο δήμαρχος Σπύρος Γαληνός στα
πρόσωπα που θα απαρτίζουν τη δημοτική αρχή, δημοσιεύτηκαν με σχετικά ρεπορτάζ… ταυτόχρονα από το «Ε» και την
τοπική συνάδελφο «Νέα της Λέσβου». Και μάλιστα με ελάχιστες διαφοροποιήσεις στα γραφόμενά τους, σε ό,τι αφορά
στα σενάρια, τις εκτιμήσεις και τις πραγματικές προθέσεις για την αλλαγή προσώπων και αρμοδιοτήτων. Η διαβολική
αυτή σύμπτωση, αναπόφευκτα προκάλεσε νέα σενάρια, αναφορικά με το ποιος μπορεί να διέρρευσε και μάλιστα την
ίδια χρονική στιγμή, όλα όσα αφορούν στα σχέδια επί του ανασχηματισμού, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση
σε στελέχη της δημοτικής αρχής, που έχουν λόγο να αγωνιούν για τις αποφάσεις του δημάρχου. Στην πραγματικότητα
όμως, δεν μπορεί να υπάρχει μία «πηγή» για τις σκέψεις του κ. Γαληνού, ούτε και κάποια σκοπιμότητα, τουλάχιστον σε
ό,τι μας αφορά, σε τέτοια ρεπορτάζ που γίνονται πάντα παραμονές αλλαγών σε μία δημοτική αρχή. Αφού τα σενάρια
είναι ευρέως γνωστά, όπως και τα «θέλω» πολλών στελεχών της δημοτικής αρχής, όπως είναι και… μετρημένα τα
«κουκιά» στις αλλαγές που μπορούν να γίνουν. Εκείνο που μένει να φανεί το λοιπόν και δεν μπορεί να κάνει κάποιος
ασφαλή εκτίμηση ως σήμερα, είναι το πόσο ριζικός θα είναι αυτός ο «ανασχηματισμός» και το αν θα εμπεριέχει κάποιες
εκπλήξεις σε επίπεδο προσώπων. Ότι θα αλλάξουν αρμοδιότητες, είναι δεδομένο και γνωστό εδώ και μήνες κι ας -
κάνουν ότι- εκπλήσσονται κάποιοι…

Μ.ΟΡΦ 

 

Μην είδατε τη «Fraport»

Νέα αναβολή πήρε η ημερομηνία παραλαβής των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας από τη «Fraport».
Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, εξετάζονται δύο ενδεχόμενα, το πρώτο προβλέπει η παραλαβή να γίνει το Μάρτιο και
το δεύτερο να γίνει στα τέλη του Οκτωβρίου. Αρχικά είχε προσδιοριστεί ως ημέρα παραλαβής η 1  Νοεμβρίου, στην
συνέχεια δημοσιεύματα μετέφεραν την παραλαβή στην 1  Δεκεμβρίου, έπειτα η ημερομηνία μεταφέρθηκε για την 1
Φεβρουαρίου και τώρα πάει ακόμη πιο πίσω. Λέγεται πως βασική αιτία της αναβολής είναι τα 1,23 δις ευρώ που πρέπει
να καταβληθούν στο Δημόσιο με την παραλαβή. Μάλιστα, χθεσινά δημοσιεύματα ήθελαν να υπογράφεται νέα σύμβαση
μεταξύ της εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου για την παραλαβή των αεροδρομίων. Χωρίς ωστόσο να αναφέρεται
ποια ζητήματα θα διευθετηθούν με τη νέα σύμβαση.

Ν.Μ.
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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 …

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.

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 δεν άντεξε η Βρίσα στον σεισμό; - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Δημήτριος Χαλαυτής — Το έδαφος στο δυτικό τμήμα του οικισμού που
καταστράφηκε είναι πιο χαμηλά από το ανατολικό και άρα με …
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Ο Κυριάκος βοήθησε τους… Μοριανούς

Ίσως δεν είναι τυχαία η εσπευσμένη επίσκεψη του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα, (και) στο
χωριό της Μόριας χθες το πρωί. Μπορεί ο υπουργός να «πονοκεφαλιάζει» κυρίως για την κατάσταση στο Κέντρο, όπου
έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι μέσα σε μία εβδομάδα, όμως αυτή τη φορά πήγε και στο χωριό και συναντήθηκε και
με τον πρόεδρό του, Νίκο Τρακέλλη, για να του πει τα… ευχάριστα. Για τις αποζημιώσεις ύψους 170.000 ευρώ που…
έρχονται από το 2015. Και λέμε ότι δεν είναι τυχαίο το ενδιαφέρον του κ. Μουζάλα και για τις αποζημιώσεις των
Μοριανών, γιατί συνειρμικά σκεφτόμαστε πως την Παρασκευή έρχεται στη Μυτιλήνη και ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος
Μητσοτάκης, ο οποίος, όπως διέρρευσε από προχθές, προγραμματίζει να δει τους Μοριανούς από κοντά. Ίσως λοιπόν η
«πίεση» που έβαλε η επίσκεψη του προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να λειτούργησε ευεργετικά για τους 60
δικαιούχους και γενικότερα για τους Μοριανούς. Αφού έμαθαν αρμοδίως, πως θα αποζημιωθούν άμεσα για τις πρώτες
ζημιές γύρω από το Hot-spot και μακροπρόθεσμα για τις νέες ζημιές. Πάντως καλού κακού ας κρατήσουν μικρό... καλάθι!

Μ.ΟΡΦ

 

Κύριε διευθυντά

Μια γραμματική διόρθωση, εάν μου επιτρέπετε, για το άρθρο της συντάκτριάς σας, Α. Παζιάνου:

Το κυλικείο δεν είναι καμιά «αρχή» ή υπηρεσία που να έχει κάποιος «εξουσία» επ’ αυτού. Άρα, αυτός που το έχει (το
διαχειρίζεται) δεν μπορεί να λέγεται... κυλικειάρχης, αλλά κυλικειούχος. Όσο κι αν το «κυλικειάρχης» παραπέμπει στο
«λυκειάρχης» κατά την ερεσιώτικη ρήση «ό,κι σκατά τσι του φκιάρ»...

Διαπορών… Ερεσιώτης
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