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ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ: 0%...

Είναι πραγματικά κρίμα για την κρατική τηλεόραση. Να έχει ενδιαφέρουσες εκπομπές, σπουδαία ντοκιμαντέρ,
καταπληκτικές ταινίες και αντί να επιβραβεύεται με τηλεθέαση, να δυσφημείται το τηλεοπτικό της προϊόν! Αιτία τα δελτία
ειδήσεων και οι ενημερωτικές της εκπομπές. Πρώτη αποδοχή: Κρατική τηλεόραση επιβάλλεται να υπάρχει. Και δεν θα
πρέπει να γκρινιάζουμε για τα τρία ευρώ που δίνουμε. Όχι μόνο γιατί -υποτίθεται- προβάλλει όλες τις απόψεις, αλλά είναι
ένας φορέας ανάπτυξης και δημιουργίας των νέων τάσεων (καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, πνευματικών κλπ.), που δεν
μπορούν να βρουν στέγη σε ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης. Δεύτερη αποδοχή: Και οι …προηγούμενες κυβερνήσεις δεν
συμπεριφέρθηκαν με τον απαιτούμενο σεβασμό στην κρατική τηλεόραση. Χρησιμοποιήθηκε ως μηχανισμός για ρεσάλτο
πλουσιοπάροχων θέσεων, μικροτακτοποιήσεων αλλά και προώθησης της …αντικειμενικής άποψης των εκάστοτε
κυβερνώντων. Τρίτη αποδοχή: Το κλείσιμο της κρατικής τηλεόρασης από την κυβέρνηση Σαμαρά ήταν λάθος. Δεν σώνεις
έναν ασθενή σκοτώνοντας τον! Προσέφερε άσχημη υπηρεσία ο πρώην πρωθυπουργός. Για τον απλούστατο λόγο ότι
διέκοψε την πορεία της κρατικής τηλεόρασης με ό,τι αυτό συνεπάγεται (αρχείο, ορχήστρες, συμβάσεις δορυφορικών κλπ.).
Δεύτερο, όλους τους εργαζόμενους τούς έκανε εχθρούς. Ακόμα και τους δικούς του! Προσέφερε στον αντιπολιτευόμενο
ΣΥΡΙΖΑ ακόπως μια ακόμα φουρνιά ψηφοφόρων. Ως εκ τούτου ας μην θεωρεί ότι δικαιώθηκε από το χάλι που εμφανίζει
σήμερα η κρατική τηλεόραση. Πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Στα χέρια του, η ενημέρωση της κρατικής τηλεόρασης όχι μόνο
είναι κυβερνητική, αλλά ο τρόπος που σερβίρει γεγονότα και καταστάσεις, σε εξοργίζουν. Ακόμα και στους δικούς του!
Βέβαια αυτά μικρή σημασία θα είχαν εάν ήμασταν χώρα με μια και μόνο άποψη. Σε μια χώρα όμως όπου στην ελεύθερη
αγορά όλοι αξιολογούνται με τα νούμερα, οι επιδόσεις της κρατικής τηλεόρασης είναι απογοητευτικές. Όχι μόνο
συγκρινόμενες με τα ιδιωτικά κανάλια αλλά και με τα νούμερα των παλαιοτέρων κρατικών τηλεοπτικών προγραμμάτων. Ο
τηλεθεατής γυρίζει την πλάτη, με τα δελτία ειδήσεων να έχουν αγκιστρωθεί στον πάτο! Η δε περίφημη «Αίθουσα
Σύνταξης» καταγράφει τέτοια νούμερα που ίσως θα ‘πρεπε να τύχουν ειδικής έρευνας. Διότι έχει καταγραφεί ποσοστό 0%
(!!) στα ανδρικά και γυναικεία κοινά ηλικιών 15 - 24. Στους άνδρες ηλικιών 25 - 44 φτάνει το 2,4% και στις γυναίκες των
ίδιων ηλικιών το 0,8%. Το υψηλότερο ποσοστό τηλεθέασης καταγράφεται στους άνδρες άνω των 55, οι οποίοι
παρακολουθούν σε ποσοστό 9,3%. Σωτηρία υπάρχει; Με τούτη την κυβέρνηση αποκλείεται. Πολύ αμφιβάλω όμως και για
την επόμενη…
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Πάνω στο βράχο αυτό, ο Απελλής Ψύχας (πρόσφυγας από την Μ. Ασία) έφτιαξε μια ξύλινη κατασκευή το ΄20, για να
στεγάσει το καφενείο και την οικογένεια του… Απ’ αυτόν πήρε και το όνομα. Κατεδαφίστηκε το ΄44 από τους Γερμανούς
(αρχείο Αντώνη Χατζηχαραλάμπους)

 

 

ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1962

Γεγονότα…

- Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυτιλήνης ανακηρύσσει την Αγγλία ποιήτρια Ρως Μακόλευ επίτιμη δημότισσα. Η
Μακόλευ συνέλεξε στο Λονδίνο 5.000 αγγλικές λίρες για την ανέγερση μνημείου και αγάλματος της Σαπφούς. Μιλώντας
κατά την διάρκεια της τελετής στα ελληνικά, τόνισε: «Από τη στιγμή που έβαλα τα πόδια μου σ’ αυτές τις παραλίες της
Λέσβου κατάλαβα ότι βρισκόμουν ανάμεσα σε φίλους».

- Συλλαμβάνεται ο δήμαρχος Πολιχνίτου, Κώστας Πελέκος, με ένταλμα βίαιης προσαγωγής και μετά από εξέταση
προσήχθη στο αυτόφωρο και καταδικάσθηκε με την κατηγορία ότι αμέλησε να προσέλθει εγκαίρως στο Αστυνομικό Τμήμα
για να δώσει εξηγήσεις σε υπόθεση του Δήμου. Σε διαμαρτυρίες του στον τοπικό Τύπο επισήμανε: «Ως δήμαρχος είμαι
υποχρεωμένος οσάκις καλούμαι από οιονδήποτε όργανο της Αστυνομίας να τρέχω αυτοστιγμεί; Αν είναι έτσι, νομίζω ότι
πρέπει να υποβάλω την παραίτηση μου δια να αποφύγω τον εξευτελισμό του δημαρχιακού αξιώματος».

 

 

ΕΙΠΕ

«Είμαστε εδώ για να σας εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την εξαιρετική δουλειά που έχετε κάνει πάνω στο
μεταναστευτικό. Δείξατε την αλληλεγγύη και τον ανθρωπισμό και αποτελείτε παράδειγμα για την Ευρώπη στο πώς
βοηθάτε στο προσφυγικό».

Κορίνα Κρέτσου, επίτροπος της Ε.Ε.

 

 

ΑΤΖΕΝΤΑ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Οργάνωση Λέσβου του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, διοργανώνει ανοιχτή πολιτική εκδήλωση - συζήτηση





17/7/2017 Δεύτερη Ανάγνωση - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/stiles/deuteri-anagnosi-21-6-2017 3/4

Η Οργάνωση Λέσβου του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, διοργανώνει ανοιχτή πολιτική εκδήλωση - συζήτηση
με θέμα: «Το πρόγραμμα και κόμμα κομμουνιστικής απελευθέρωσης που έχει ανάγκη η εποχή μας» στην πλατεία Σαπφούς
στις 7:30 μ.μ..

ΜΟΥΣΙΚΗ

18η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής στο «Μουσικό Καφενείο» από τις 5 μ.μ..

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας «Dystopia» των Τούρκων φωτογράφων από τη Σμύρνη στον εκθεσιακό χώρο της ΦΕΜ
στις 7:30 μ.μ..

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Η ταινία «Wonder Woman» στο «Cine Αρίων» στις 9:30 μ.μ..

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ

Παρουσίαση του βιβλίου «Μιχάλης Λιαρούτσος. Από ώρας πρώτης έως εσχάτης» στο «Πανελλήνιο» στις 8:30 μ.μ..

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Η ταινία «Η πτήση του Φοίνικα» στο Αρχοντικό Γεωργιάδη στις 9 μ.μ. (δωρεάν είσοδος).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Συναυλία του Σταμάτη Κραουνάκη στο «Κτήμα Οινοφόρος» στις 10 μ.μ. (είσοδος 15 ευρώ).

ΤΕΝΝΙΣ

5o Περιφερειακό Τουρνουά Τένις στη Νεάπολη Μυτιλήνης από τις 5:30 μ.μ..

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ

Παρουσίαση του βιβλίου της Ντέπης Χατζηκαμπάνη «...στο μέλλον» στο «Loft» στις 8:30 μ.μ..

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΟΔΗΛΑΤΟ

2η ποδηλατοδρομία Παραλίας Μανταμάδου, ώρα έναρξης 10 π.μ..
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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.

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.

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 …

55.447 Τούρκοι τουρίστες στο βόρειο Αιγαίο - EmprosNet.gr
1 comment • 6 μέρες πριν•

Βογιατζής Βασίλης — επειδή δυστυχώς κάποια πράγματα φαίνονται μεγάλα
αλλά δεν είναι, θα επισημάνω τούτο..7236 αφίξεις με μια …
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