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ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ…

Δεν είναι ισλαμοφοβισμός. Απλώς οι πολίτες της Ευρώπης δεν εθελοτυφλούν, βιώνουν τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής κι
επιθυμούν να τον διατηρήσουν. Μαζί οι δημοκρατικές κυβερνήσεις τους, οι οποίες αγωνίζονται από την μια για τον
πλουραλισμό αλλά και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό τους. Όμως από την άλλη βέβαια, είναι γεγονός πως ο φόβος πολλών
σχολιαστών και πολιτικών ότι θα θεωρηθούν ρατσιστές, έχει κουτσουρέψει τον δημόσιο λόγο και έχει αποτρέψει τόσο την
κριτική όσο και την πρακτική εναντίον εγκληματικών εθίμων και πρακτικών που έχουν εισαχθεί και ριζώσει στις δυτικές
χώρες από τους ισλαμιστές (εγκλήματα τιμής, αναγκαστικούς γάμους, κλπ.). Ευρωπαϊκή έρευνα της «Chatham House-
Kanta», (η οποία για ευνόητους λόγους δεν αναδείχθηκε επαρκώς), κατέγραψε ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Πρώτο
αποτέλεσμα: Ποσοστό 64% των Ελλήνων αισθάνεται ότι «ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής και ο μουσουλμανικός δεν
συμβιβάζονται»! Αυτό πιστεύει και το 53% των ερωτηθέντων από 10 χώρες, με την Ελλάδα να σημειώνει το μεγαλύτερο
ποσοστό της έρευνας μετά την Πολωνία, ενώ την ακολουθούν η Αυστρία και η Ουγγαρία! Δεύτερο: Μόλις το 7% των
Ελλήνων και των Ούγγρων θεωρούν ότι η μετανάστευση υπήρξε θετική για τη χώρα τους σε αντίθεση με το 68% και το 74%
αντίστοιχα που έχουν αντίθετη άποψη. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στην Ισπανία με το 38% να δηλώνει ότι έχει
ωφελήσει τη χώρα. Τρίτο: Η έρευνα κατέγραψε ποσοστό 61% των Ελλήνων που εκφράζουν την αντίθεση τους στην ένταξη
της Τουρκίας στην Ε.Ε.. Το ποσοστό αυτό είναι ακόμη υψηλότερο στην Αυστρία (82%) αλλά και στην Γερμανία, την Γαλλία
και το Βέλγιο με 73%. Ας μην είμαστε αφελείς. Η αλληλεγγύη των ευρωπαϊκών χωρών είναι δεδομένη, αλλά αυτό δεν
σημαίνει ότι πρέπει να υποσκάψουμε τις ευρωπαϊκές μας αξίες. Όπως επισημαίνει εύστοχα η Σώτη Τριανταφύλλου στο
βιβλίο της «Πλουραλισμός, Πολυπολιτισμικότητα, Ενσωμάτωση, Αφομοίωση», το οποίο και σας προτείνω: «Ο
φιλελευθερισμός είναι το λογισμικό του δυτικού ανθρώπου που πιστεύει στην ατομική ελευθερία, στην πρόοδο, στην
ανθρώπινη αξιοπρέπεια». Τονίζει επίσης πως η επιμονή για τον σεβασμό και τα δικαιώματα του άλλου στην Δύση,
παραμορφώνει τις αρχικές ιδέες του πλουραλισμού και της κουλτούρας μας, φτάνοντας σε ακραίες καταστάσεις στην
απόρριψη του δυτικού τρόπου αλλά και στην καταγγελία του ως πηγή δυστυχίας! Γι’ αυτό λοιπόν ας μην είμαστε αφελείς
με κάποιους δήθεν αλληλέγγυους ή άλλες περίεργες οργανώσεις, που δραστηριοποιούνται μονοδιάστατα ενάντια σε
χώρες της Δύσης. Διότι οι λαοί της Δύσης είναι ανεκτικοί αλλά όχι και ηλίθιοι…
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Πτώση σημείωσαν οι κυκλοφορίες των εφημερίδων την (βροχερή) Κυριακή που μας πέρασε. Εξαίρεση το «Πρώτο Θέμα»
που αύξησε την κυκλοφορία του κατά 6.590 φύλλα σε σύγκριση με την προηγούμενη Κυριακή (11/6). Η «Real News» του Ν.
Χατζηνικολάου, δεν επιτρέπει τη δημοσιοποίηση των κυκλοφοριών της (!;).

 

 

 

ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1983

Νέα Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Λέσβου

Η κομματική εφημερίδα του ΠΑΣΟΚ, «Εξόρμηση» δημοσιεύει την νέα Ν.Ε. του κόμματος στη Λέσβο.

Χρήστος Σταθέλλης, Α΄ γραμματέας

Στρατής Πόθας, Β΄ γραμματέας

Νάσος Γιακαλής, γραμματέας Τριμελούς

Μέλη: Νίκος Γαβριήλ, Μιχάλης Δεμερτζής, Άρης Ελευθερίου, Καίτη Ζούρου, Κώστας Κορδώνης, Μανώλης Λογοθέτης,
Παναγιώτης Μαθιέλλης, Γιάννης Πετρέλλης.

 

 

ΕΙΠΕ

«Στη Λέσβο έρχονται πλέον κυρίως Αφρικανοί, Πακιστανοί και Αφγανοί και σχεδόν κανένας Ιρακινός ή Σύριος».

Γιάννης Μουζάλας, υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής («Die Zeit»)
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ΜΟΥΣΙΚΗ

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

ΤΕΝΙΣ

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

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Αναβίωση του «Κλήδονα» στην Αγιάσο στο Αναγνωστήριο στις 6 μ.μ..

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Έκθεση φωτογραφίας «Dystopia» των Τούρκων φωτογράφων από τη Σμύρνη στον εκθεσιακό χώρο της ΦΕΜ (3η πάροδος
Μικράς Ασίας) στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης από τις 7:30 μ.μ. - 9:30 μ.μ..

στις 7:30 μ.μ..

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

- Η ταινία «Η Μούμια» στο «Cine Αρίων» στις 9:30 μ.μ..

- Η ταινία «Η Μούμια» στο «Cine Αρίων» στις 9:30 μ.μ..

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΥΓΕΙΑ

Ημερίδα με θέμα: «Αυτοεκτίμηση: νέος σκοπός μέσα από την απώλεια» με ομιλητή τον Ιωάννη Ρωξάκη στην αίθουσα
εκδηλώσεων της Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στις 7 μ.μ..

ΧΟΡΟΣ

Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου στις 8 μ.μ..

ΒΙΒΛΙΟ

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

ΤΕΝΙΣ

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

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΟΔΗΛΑΤΟ

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

ΜΟΥΣΙΚΗ

H χορωδία «Animato», σε συνεργασία με το Ίδρυμα Γεροντέλη, διοργανώνει σεμινάριο κλασικής κιθάρας με καθηγητή τον
Βασίλη Καναρά στον αρχαιολογικό χώρο του Κάτω Κάστρου Μυτιλήνης στις 6 μ.μ..

ΤΕΝΙΣ

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

ΥΓΕΙΑ

Εν όψει του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών, πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο «Κόκκινη
Κάρτα στις Εξαρτήσεις», με ποδοσφαιρικό αγώνα στο Στάδιο Μυτιλήνης στις 6 μ.μ..
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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.

Hot...Spot Μόριας [PICS-VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Vagelis Kats — Γράψτε τα καλύτερα τα θέματα... οι ίδιοι έβαλαν τη φωτιά και
δεν άφηναν την πυροσβεστική να μπει...και …

«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 …

Κλιματιζόμενες αίθουσες στη Λέσβο - EmprosNet.gr
1 comment • 20 μέρες πριν•

Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;
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«Μπαμπά… μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή» (/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-
paraskevi)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 12:21

Με το «Πόλιον» (/politismos/me-to-polion)
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Βιβλιοπαρουσίαση (/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)
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