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Αν μέχρι σήμερα, οι σχέσεις τους χαρακτηρίζονταν «ψυχροπο-
λεμικές», με τις δύο πλευρές να μην κρύβουν ποτέ την όποια
δυσαρέσκειά τους η μία για την άλλη, (αλλά και να μην την
εκφράζουν κιόλας), από χθες μπορεί να καταγραφεί το «πρώ-
το αίμα» της κόντρας ανάμεσα στον δήμαρχο Λέσβου Σπύρο
Γαληνό και στην Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα
Καλογήρου. Με τον Σπύρο Γαληνό, με αφορμή τις κινητοποιή-
σεις για το προσφυγικό και την -κατά την γνώμη του τουλάχι-
στον- μη ενασχόληση της κας Καλογήρου με αυτές, να βγάζει
ανακοίνωση ευθείας επίθεσης προς το πρόσωπό της!  Η στα-
γόνα τώρα που φαίνεται πως ξεχείλισε το ποτήρι της… υπο-
μονής του δημάρχου, από το να εκφράσει την άποψή του για

την Περιφερειάρχη, ήταν οι δηλώσεις της τελευταίας σε τηλε-
οπτικό σταθμό των Αθηνών, όπου πήρε αποστάσεις από την
κινητοποίηση για τον γνωστό αποκλεισμό των οικίσκων συνι-
στώντας γενικότερα ψυχραιμία. Δηλώσεις που κατά πως φαί-
νεται εκλήφθηκαν ως «άδειασμα» προς το πρόσωπό του, από
τη μεριά του δημάρχου, που χτες ξεσπάθωσε ανοιχτά εναντίον
της! Υποστηρίζοντας ότι «όσο η κα Καλογήρου και η Περιφέ-
ρεια σκέπτονται από το 2015 έως σήμερα πως και αν θα ενερ-
γήσουν, εμείς συνεχίζουμε να είμαστε από την πλευρά αυτών
που ενεργούν.» Η αντιπαράθεση αυτή όμως κάθε άλλο βοηθά
στη συγκεκριμένη συγκυρία, που ζητούμενο είναι η αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων και όχι τα εσωτερικά ...μέτωπα!

Οι… αποστάσεις που κράτησε σε δηλώσεις της η Περιφερειάρχης, 
από τις τελευταίες κινητοποιήσεις για το προσφυγικό, προκάλεσαν 
την οργισμένη αντίδραση του δημάρχου
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Άγριο «πέσιμο»

Την κρισιμότητα της κατάστασης διαπιστώνει 
η κυβέρνηση για το προσφυγικό - μεταναστευτικό

Τα νησιά έχουν ξεπεράσει
τα όρια των αντοχών τους
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ΣΕΛΙ∆ΕΣ MIKPEΣ AΓΓEΛIEΣ & & O∆HΓOΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ4 4 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τι ακριβώς θα
κάνετε με τους

σεισμόπληκτους»;
Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υ-
πουργό Οικονομικών, Ευκλεί-
δη Τσακαλώτο, κατέθεσε  ο
βουλευτής Χαράλαμπος Αθα-
νασίου, με αφορμή την γνω-
στή καθυστέρηση υλοποίησης
των κυβερνητικών
υποσχέσεων περί μέτρων
στήριξης των σεισμόπληκτων
κατοίκων της Λέσβου. 
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ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Στις κάλπες το
Επιμελητήριο

Λέσβου
Με την κατάργηση των
συντελεστών του ΦΠΑ να
εξακολουθεί να επικρέμεται
επάνω από την οικονομία της
Λέσβου, οδεύουν προς τις ε-
κλογές ανάδειξης νέου Διοι-
κητικού Συμβουλίου στο Επι-
μελητήριο, που θα διεξαχθούν
το Σάββατο και την Κυριακή
(16 και 17 Δεκεμβρίου) από
τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το
απόγευμα. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ταξιδεύοντας
και

συνομιλώντας
με τέσσερις

χώρες!
Το Γυμνάσιο Πέτρας

συνεργάζεται με σχολεία από
την Τουρκία, τη Μεγάλη Βρε-
τανία, την Ιταλία και την Πορ-
τογαλία, μέσω του
προγράμματος Erasmus+ με
στόχο να εξετάσει το
φαινόμενο της μετανάστευσης
και της προσφυγιάς και τις
αιτίες που τα προκαλούν. 
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Σε φάση κόκκινου συναγερμού για το προσφυγικό  βρίσκεται η κυ-
βέρνηση, που διαπιστώνει ότι το πρόβλημα μεγαλώνει, ενώ οι το-
πικές κοινωνίες στα νησιά έχουν ξεπεράσει τα όρια των αντοχών
τους
Η κρισιμότητα της κατάστασης και η αύξηση των ροών προβλημα-
τίζει  και ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, συγκάλεσε στην αρχή
της εβδομάδας σύσκεψη στο Μαξίμου για το προσφυγικό, ομολο-
γουμένως με μεγάλη καθυστέρηση και ενώ εδώ και μήνες φαινό-
ταν πού πάει η κατάσταση, προκειμένου να ασχοληθεί με αυτήν
την... καυτή πατάτα, παραμονές της συνάντησης σε επίπεδο κορυ-
φής των ηγετών της Ε.Ε. για το προσφυγικό-μεταναστευτικό στις
Βρυξέλλες!

Γαληνού σε Καλογήρου!
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14
Αρριανού του ηγεμόνος,

Λευκίου, Θύρσου, Καλλινίκου
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΑΠΕΡΓΙΑ
Πανελλαδική απεργία και συ-
γκέντρωση του Εργατικού Κέ-
ντρου Μυτιλήνης στην πλατεία
Σαπφούς στις 11 π.μ. 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗ-
ΛΩΣΕΙΣ
Bazar, θεατρικά δρώμενα για
παιδιά, κουκλοθέατρο, κατα-
σκευές και face painting από
τους φοιτητές των τμημάτων
βοηθών νηπιαγωγών και αι-
σθητικής του ΙΕΚ. Στο Δημοτι-
κό Θέατρο Μυτιλήνης από τις
4 μ.μ. έως τις 10 μ.μ.
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Εθελοντική Αιμοδοσία από τον
Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδο-
τών και Δωρητών Οργάνων
Σώματος Μυτιλήνης στο Ε-
μπορικό Επιμελητήριο Λέσβου 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Έκθεση φωτογραφίας «φ7» ε-
πτά ερασιτεχνών φωτογρά-
φων, μελών της Ελληνικής
Φωτογραφικής Εταιρείας Κρή-
της στον εκθεσιακό χώρο της
Φωτογραφικής Εταιρείας Μυ-
τιλήνης στο Κάτω Κάστρο Μυ-
τιλήνης από τις 7 μ.μ. έως τις
9 μ.μ.
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Η ταινία «Ο Θησαυρός» στο
Cine Αρίων.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τελετή Καθομολόγησης Απο-
φοίτων & Απονομής Πτυχίων
& Διπλωμάτων των Τμημάτων
Γεωγραφίας και Κοινωνιολο-
γίας και Τμημάτων Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
και Πολιτισμικής Τεχνολογίας
και Επικοινωνίας της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών στο
Δημοτικό Θέατρο στις 12 μ.μ.
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Χριστουγεννιάτικη Συναυλία
Βυζαντινής Μουσικής και πα-
ραδοσιακά κάλαντα από τη
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής
και τον παπα-Στρατή στο Δη-
μοτικό Θέατρο Μυτιλήνης στις
7 μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Ο Δημήτρης Μυστακίδης στο
κτήμα «Οινοφόρος» στις 10
μ.μ., είσοδος 12 ευρώ.

Δεύτερη ανάγνωση

«Είμαι υπερήφανος
που μέσα σ’ αυτό το
σκοτάδι οι περισσότε-
ροι πατριώτες μου
δείχνουν το αληθινό
πρόσωπο του “ανθρώ-
που” και συμπαραστέ-
κονται σ’ όλους αυ-
τούς τους άμοιρους!»

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,

Ηθοποιός
(«ΕΜΠΡΟΣ»)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1923
Τελευταίες 
εκλογές 
με σφαιρίδιο…
Η επαναστατική κυβέρνηση
των Πλαστήρα - Γονατά προ-
κηρύσσει εκλογές για την α-
νάδειξη της Δ΄ Συντακτικής
Εθνοσυνέλευσης, η οποία και
θα αποφασίσει για το πολί-
τευμα της Ελλάδας. Οι εκλο-
γές αυτές πραγματοποιήθη-
καν με ψηφοδέλτιο και με
σφαιρίδιο και ως εκ τούτου
αποκλείουν τον υπολογισμό
της εκλογικής δύναμης σε
ψήφους ή ποσοστά των δια-
φορών, βενιζελογενών κυ-
ρίως, πολιτικών μορφωμάτων
που συμμετείχαν.
Στη Λέσβο και τις 15 έδρες
κατέλαβαν οι Βενιζελικοί. Υ-
ποψήφιος στη Λέσβο και ο
Ελ. Βενιζέλος, ο οποίος ήρθε
πρώτος σε ψήφους, αλλά δεν
κράτησε την έδρα. Οι σταυροί
των 15 πρώτων: Ε. Βενιζέλος
23.964, Β. Καραπαναγιώτης
22.016, Γ. Παπανδρέου
21.004, Σ. Κρητικά 20.936, Ε.
Μάρκογλου 20.807, Ι. Λαδάς
20.762, Δ. Σάλτας 20.482, Ι.
Σιφναίος 20.187, Ο. Κυπρια-
νός 19.949, Δ. Γεωργαλάς
19.809, Γ. Καλδής 19.606,
Μαλ. Λαίλιος 19.464, Δ. Ακά-
κιος 19.376, Χ. Γρηγορίου
19.159 και Α. Παπαγεωργίου
19.012.

Μια σταγόνα 
ιστορίας

απόψεις

Φυλλάδια του Α´ Συνεδρίου της Ν.Δ.
που πραγματοποιήθηκε το 1979 στη
Χαλκιδική

του Αλέξη Παπαχελά
(«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»)

Κεντροδεξιές κυ-
βερνήσεις δεν τόλ-
μησαν στο παρελ-
θόν να κάνουν
πράγματα που συμ-
βαίνουν σήμερα, ό-
πως η πώληση μο-
νάδων της ΔΕΗ ή η

αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου.
Τους φαίνονταν πολιτικά αδιανόητες
αυτές οι μεταρρυθμίσεις, όπως και οι
ιδιωτικοποιήσεις. Έως έναν βαθμό έ-
φταιγε ο μπαμπούλας της Αριστεράς.
Όλες οι κεντροδεξιές κυβερνήσεις έ-
τρεμαν το «πεζοδρόμιο».
Το χειρότερο, όμως, είναι ότι φοβού-
νταν και κάτι άλλο. Το βαθύ ΠΑΣΟΚ,
τον ΣΥΡΙΖΑ, ή ακόμη και το ΚΚΕ, που
έκρυβαν στο εσωτερικό τους. Το
τσουνάμι του μεταπολιτευτικού λαϊκι-
σμού τρόμαξε την ελληνική Κεντρο-
δεξιά, η οποία πασοκοποιήθηκε και

έχασε κάθε ιδεολογικό προσανατολι-
σμό που συνάδει με ένα ευρωπαϊκό
συντηρητικό κόμμα. Οι συνδικαλι-
στές της δεν είχαν καμία διαφορά
στην εκφορά του λόγου και στη σκέ-
ψη από αυτούς του ΚΚΕ παλαιότερα
και κατόπιν του ΣΥΡΙΖΑ 
Στον δρόμο ανακαλύφθηκε και μία

καραμέλα, που βολεύει όσους είναι
ΣΥΡΙΖΑ αλλά από αδράνεια ή λάθος
ανήκουν στην Κεντροδεξιά. Ο Κων-
σταντίνος Καραμανλής εμφανίζεται
ως ο ηγέτης που δίνει άλλοθι στους
δεξιούς οπαδούς του λαϊκισμού και
της δημοσιονομικής χαλαρότητας.
Δεν πίστευε ούτε στο ένα ούτε στο
άλλο. Και θα εξοργιζόταν αν έβλεπε
την κατάντια του δήθεν ισχυρού κρά-
τους στην εποχή μας και το πού μας
οδήγησε η δημοσιονομική ασωτία
δεκαετιών. Ο Καραμανλής έσπασε
αυγά στην εποχή του και απεδείχθη
ριζοσπάστης, δεν θα απαιτούσε από
κανέναν σήμερα να ακολουθήσει τη
συνταγή του 1950 ή του 1975. Άλλω-

στε, δημοσιονομικά ήταν νοικοκύρης
και πίστευε στην επιχειρηματική δη-
μιουργικότητα του Έλληνα.
Το παλαιό ΠΑΣΟΚ όμως, μαζί με την
Αριστερά επιβλήθηκαν, πλήρως ιδεο-
λογικά και άλωσαν την Κεντροδεξιά.
Την έκαναν βαθύτατα ενοχική, την α-
νάγκασαν να είναι συνεχώς στη γωνία
και να απολογείται για το παρελθόν
και για τις φιλελεύθερες θέσεις της
για την οικονομία. Κάποια στιγμή
βρέθηκε και το μεγάλο όπλο, η κατη-
γορία πως οτιδήποτε μη κρατικιστικό
είναι νεοφιλελεύθερο.
Έχει μάλλον φθάσει η ώρα να πάει ο
καθένας εκεί όπου πραγματικά ανή-
κει, όπου και αν είναι αυτό. Τα μεγά-
λα κόμματα προφανώς και πρέπει να
είναι πολυσυλλεκτικά. Δεν μπορεί, ό-
μως, να είναι εντελώς «μπασταρδε-
μένα». Γιατί τότε ελλοχεύει ο μπα-
μπούλας του πολιτικού κόστους στο
εσωτερικό τους και όταν έρχονται
στην εξουσία δεν αντέχουν να κά-
νουν τα στοιχειώδη.

ΝΑ ΒΑΖΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΑ ΓΚΟΛ…
Ο παλιός άσσος των ελληνικών γηπέδων και επί χρό-
νια σύζυγος της αξέχαστης αοιδού Βίκυς Μοσχολιού
Μίμης Δομάζος κλήθηκε να μιλήσει στο συνέδριο της
Ν.Δ.! Δυο τινά μπορούν να συμβούν. Ή ο παλιός άσσος
του Παναθηναϊκού θα πάρει την ομάδα πάνω του και
θα την οδηγήσει σε φουλ επίθεση, είτε οι υπόλοιποι
συμπαίκτες-σύνεδροι δεν θ’ αντέξουν, οπότε θα «κά-
τσει» όλη η ομάδα! Προς το παρόν βέβαια μπάλα παί-
ζει ο… μικρός Κυριάκος! Ο οποίος έχει κληθεί να ο-
δηγήσει την ομάδα σε νίκη. Τι είδους νίκη όμως; Διότι
αρκεί μόνο να φύγει ο… κακός ο ΣΥΡΙΖΑ; Και να έλ-
θουν ποιοι; Μήπως οι ίδιοι οι παλιοί; Αλλά πάλι μήπως
και οι νέοι «παίκτες» που ρίχνει στο γήπεδο ο αρχηγός
Κυριάκος μέσα από τα μητρώα μπορούν να πάρουν
στις πλάτες τους ένα ιστορικό κόμμα; Έχει πρόγραμμα
η ΝΔ και στελέχη να το υλοποιήσουν; Είναι ισχυρός ο
ηγέτης να πάρει κρίσιμες αποφάσεις; Μπορεί ο ίδιος
να αλλάξει το πολιτικό σύστημα αλλάζοντας το κόμμα
του; Το συνέδριο της Ν.Δ. το οποίο ξεκινάει αύριο κα-
λείται να δώσει απαντήσεις αλλά και να λύσει αρκετά
προβλήματα. Ένα όμως είναι το βασικό της πρόβλημα.
Να γίνει ομάδα. Που σημαίνει ότι δεν αρκεί να παίζει
μπάλα μόνο ο Κυριάκος. Δεν αρκεί να ρίχνει μπαλιές

δεξιά, κεντροαριστερά (κυρίως) και οι υπόλοιποι φύ-
λαρχοι του κόμματος να έχουν τον δικό τους χαβά. Δεν
αρκεί να κατηγορούν τον… ψεύτη Αλέξη. Δεν αρκεί να
επαφίενται στις ηδονικές κι ενίοτε… τσιμπημένες, δη-
μοσκοπήσεις. 
Πρέπει να γίνουν ομάδα, παρουσιάζοντας μια ουσια-
στική και αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση. Να πείσουν
τον πολίτη, να κάνουν να τους πιστέψει. Διότι πολύ αμ-
φιβάλλουμε αν υπάρχει έστω ένας Έλληνας που πι-
στεύει στην ειλικρίνεια των κομμάτων. Είναι αδύνατο
να εμπιστευτεί ο πολίτης τα κόμματα και κυρίως τη ΝΔ,
καθώς οι αμαρτίες του παρελθόντος είναι πολλές και
βαριές. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα πρέπει να
μιλάει σαν ένας διαχειριστής μιας επιχείρησης. Πρέπει
να μιλήσει στην καρδιά των Ελλήνων. Για να το κάνει
αυτό, θα πρέπει να έχει κατακτήσει τις προϋποθέσεις
αυτές που αναφέραμε. Γιατί ο Δομάζος ήταν ένας με-
γάλος μπαλαδόρος, αλλά είχε κι έναν Αντωνιάδη να
βάζει γκολ στ’ αντίπαλα δίκτυα. Ο Κυριάκος όμως δεν
αρκεί να είναι μόνο μπαλαδόρος. Πρέπει να βάζει και
τα γκολ…
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Σήμερα οι δημόσιες υπηρεσίες ΔΕΝ δουλεύουν λόγω
απεργίας. Αύριο ΔΕΝ δουλεύουν κανονικά.

Καθείς όπου ανήκει

ΑΤΖΕΝΤΑ

Τη σελίδα επιμελείται
ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΑΛΑΒΟΣ
salavos2@gmail.com
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ΣYNΕΡΓΑΤΕΣ: ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΑΛΑΒΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚOΡ∆ΑΣ (BIBΛIO)

ΓΕΛΟΙOΓΡΑΦΙΑ:ΑΝΤΩΝΗΣ KYPIAZHΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ART DIRECTOR: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪ∆ΗΣ

ΣEΛI∆OΠOIHΣH: ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΙΤΣΙΛΑΔΗ

∆IEKΠEPAIΩΣH: MΠAMΠHΣ ΣITAPAΣ

Μ. ΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΡΙΤΑ ΛΑΓΑΡΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ - ∆ΙΑΦΗΜΙΣTIKO:  ΣΤΕΛΛΑ ΗΛΙΑ, 

ΘΑΛΕΙΑ ΒΟΥΓΔΗ

YΠEYΘYNΗ ΛOΓIΣTHPIOY- ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: ΝΙΚΗ ΓΑΛΑΝΗ

ΣYN∆POMEΣ: ETHΣIA: 100 ευρώ, ETAIΡΕΙΩΝ: 200 ευρώ,

TPAΠEZΩN, YΠHPEΣIΩN, OTA: 400 ευρώ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ:ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΝΙΔΕΛΛΗΣ

EKTYΠΩΣH: EΠIKOINΩNIA ΑΙΓΑΙΟΥ A.E.
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τoυ ΜΑΡΙΝOY OPΦANOY

Α
ν μέχρι σήμερα, οι
σχέσεις τους χαρα-
κτηρίζονταν «ψυχρο-

πολεμικές», με τις δύο
πλευρές να μην κρύβουν
ποτέ την όποια δυσαρέ-
σκειά τους η μία για την
άλλη, (αλλά και να μην
την εκφράζουν κιόλας),
από χθες μπορεί να κατα-
γραφεί το «πρώτο αίμα»
της κόντρας ανάμεσα στον
δήμαρχο Λέσβου Σπύρο
Γαληνό και στην Περιφε-
ρειάρχη Βορείου Αιγαίου
Χριστιάνα Καλογήρου. Με
τον Σπύρο Γαληνό, με α-
φορμή τις κινητοποιήσεις
για το προσφυγικό και την
-κατά την γνώμη του του-
λάχιστον- μη ενασχόληση
της κας Καλογήρου με αυ-
τές, να βγάζει ανακοίνωση
ευθείας επίθεσης προς το
πρόσωπό της! Διατυπώνο-
ντας για πρώτη φορά την
άποψη μάλιστα, πως η
Περιφερειάρχης είναι α-
πούσα από τα σοβαρά κα-
θημερινά προβλήματα των
νησιών και πως άφησε
τους δημάρχους μόνους
και χωρίς καμία υποστήρι-
ξη να ασκούν πίεση για να
δοθούν λύσεις στα μείζο-
να προβλήματα (προσφυ-
γικό, ΦΠΑ) της περιοχής
του Βορείου Αιγαίου! Η
σταγόνα τώρα που φαίνε-

ται πως ξεχείλισε το πο-
τήρι της… υπομονής του
δημάρχου, από το να εκ-
φράσει την άποψή του για
την Περιφερειάρχη, ήταν
οι δηλώσεις της τελευταί-
ας σε τηλεοπτικό σταθμό
των Αθηνών, όπου πήρε
αποστάσεις από την κινη-
τοποίηση για τον γνωστό
αποκλεισμό των οικίσκων
συνιστώντας γενικότερα
ψυχραιμία. Δηλώσεις που
κατά πως φαίνεται εκλή-
φθηκαν ως «άδειασμα»
προς το πρόσωπό του, α-
πό τη μεριά του δημάρ-
χου, που χτες ξεσπάθωσε
ανοιχτά εναντίον της!
Ειδικά από το «Ε», έχουν
γραφτεί πολλά ρεπορτάζ
που κατέγραφαν την προ-
βληματική συνύπαρξη
Χριστιάνας Καλογήρου και
Σπύρου Γαληνούς ως επι-
κεφαλής των δύο βαθμών
της αυτοδιοίκησης στη
Λέσβο. Όπως και επικρί-
σεις για το γεγονός πως οι
δυο τους, στο πλαίσιο των
«ψυχροπολεμικών» τους
σχέσεων που τους χαρα-
κτηρίζει από την πρώτη η-
μέρα της θητείας τους, δεν
δημιουργούν το αναγκαίο
κλίμα για την αντιμετώπι-
ση των απρόσμενων πρό-
σθετων προβλημάτων που
δυστυχώς τα τελευταία
χρόνια έχουν πλήξει το
νησί μας. Οι δυο τους ό-
μως, ποτέ δεν μπήκαν

στην διαδικασία, ούτε να
επιβεβαιώσουν πως… δεν
τα έχουν καλά μεταξύ
τους, ούτε και να διαψεύ-
σουν όμως τις κατά και-
ρούς ενδείξεις για κάτι τέ-
τοιο. 

Με «διαιτητή» 
τον Χαρίτση

Το πιο χαρακτηριστικό δε,
«θερμό» μεταξύ τους ε-
πεισόδιο μάλιστα, είχε ση-
μειωθεί λίγες ημέρες πριν
τον καταστροφικό σεισμό
της 12ης Ιούνη. Όπου με
φόντο τη (μη) χρηματοδό-
τηση του κράτους προς το
δήμο, για τις έκτακτες α-
νάγκες που διαχειρίστηκε
ως τότε (προσφυγικό,
πλημμύρες), ο Σπύρος Γα-
ληνός έστειλε επιστολή
(και) διαμαρτυρίας προς
τον Αν. Υπουργό Οικονο-
μίας Αλέξη Χαρίτση. Αντι-
παραβάλλοντας τους πό-
ρους με τους οποίους ενι-
σχύεται η Περιφέρεια, σε

σχέση με εκείνους που ε-
νισχύεται ο δήμος του. Η
επιστολή βέβαια αυτή, αν
και «χτυπούσε» ξεκάθαρα
την Περιφερειάρχη, ε-
ντούτοις δεν ήταν ακρι-
βώς… ευθεία επίθεση. Με
την Περιφερειάρχη μάλι-
στα να απαντά τότε (στο
Υπουργείο Οικονομίας),
αποφεύγοντας όμως και
εκείνη να βγει σε ευθεία
αντιπαράθεση με τον δή-
μαρχο. 

«Εσύ 
λάμπεις δια 

της απουσίας σου»
Τούτη τη φορά όμως, τα
«μαχαίρια» βγήκαν. Και
αν και είναι δύσκολο να ε-
κτιμήσει κάποιος που δεν
άκουσε ζωντανά την προ-
φορική δήλωση της Περι-
φερειάρχη σε τηλεοπτικό
σταθμό των Αθηνών για
τις κινητοποιήσεις για το
προσφυγικό (βλέπε και
οικίσκους), για το αν

πράγματι «άδειαζε» ή όχι
τις πρωτοβουλίες του δη-
μάρχου, εκείνος χτες απά-
ντησε οργισμένα. Και για
πρώτη φορά την έβγαλε
στη… σέντρα και με φό-
ντο τις κινητοποιήσεις του
σήμερα, επιτέθηκε στην
περιφερειάρχη για την γε-
νικότερη στάση της στα
μεγάλα ζητήματα των νη-
σιών, από το 2015 ως τώ-
ρα! Επιβεβαιώνοντας σε
κάθε περίπτωση με τα όσα
υποστήριξε, πως… είχε α-
πωθημένα μηνών!
«Η κα Καλογήρου έσπευ-
σε χθες να διαχωρίσει τη
θέση της τόσο από την κι-
νητοποίηση που πραγμα-
τοποιήθηκε στην Αθήνα ό-
σο και από τον αποκλει-
σμό των οικίσκων στο ε-
μπορικό λιμάνι της Μυτι-
λήνης. Ο λόγος είναι γιατί
η κα Καλογήρου θεωρεί ό-
τι όλες οι δράσεις θα πρέ-
πει να γίνονται με περισ-
σότερη περίσκεψη…», έ-
γραψε χαρακτηριστικά
στην ανακοίνωση που εξέ-
δωσε ο Σπύρος Γαληνός.
Και η «περίσκεψη» που
συνέστησε η κ. Καλογή-
ρου, ενόχλησε τόσο τον
δήμαρχο που ειρήσθω εν
παρόδω μέσα σε 20 ημέ-
ρες διοργάνωσε δύο συλ-
λαλητήρια για το προσφυ-
γικό και δύο αποκλει-
σμούς οικίσκων στο λιμά-
νι, αφού συνέχισε ακόμη

πιο καυστικά: «Ίσως λόγο
περισσής περίσκεψης η
Περιφέρεια έλαμψε δια
της απουσίας της στην κι-
νητοποίηση της Αθήνας.
Ίσως λόγο περίσκεψης
κατά τη διάρκεια της κρί-
σης του 2015 η Περιφέ-
ρεια να ήταν απούσα από
τα σοβαρότατα καθημερι-
νά προβλήματα που αντι-
μετωπίζαμε. Ίσως λόγο
περίσκεψης οι Δήμαρχοι
αφέθηκαν μόνοι χωρίς κα-
μία υποστήριξη να ασκούν
πίεση, να καταθέτουν
προτάσεις και να διεκδι-
κούν στο υψηλότερο Ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο βιώσι-
μες λύσεις. Όσο λοιπόν η
κα Καλογήρου και η Περι-
φέρεια σκέπτονται από το
2015 έως σήμερα πως και
αν θα ενεργήσουν, εμείς
συνεχίζουμε να είμαστε
από την πλευρά αυτών
που ενεργούν και διεκδι-
κούν δυναμικά προς όφε-
λος των τοπικών κοινω-
νιών μας. Σ’ αυτή την κα-
τάσταση υπάρχουν περι-
σκεπτόμενοι και αγωνιζό-
μενοι, εμείς θα παραμεί-
νουμε από την πλευρά των
αγωνιζόμενων μέχρι τέ-
λους». Στην παραπάνω
οργισμένη ανακοίνωση
του δημάρχου η κ. Καλο-
γήρου , μέχρι την ώρα που
έκλεινε η ύλη της εφημε-
ρίδας, δεν είχε δόσει κά-
ποια απάντηση.

Στα γιορτινά της από προχθές 
η Μυτιλήνη, με επίκεντρο 
την κεντρική της πλατεία

Άναψε 
το Χριστουγεννιάτικο
δέντρο στην Σαπφούς

Σε εορταστικούς ρυθμούς βρίσκεται από προχθές η Λέ-
σβος μετά την φωταγώγηση του μεγάλου Χριστουγεν-

νιάτικου Δένδρου στη Μυτιλήνη, από τον Δήμαρχο Λέ-
σβου Σπύρο Γαληνό, στην Πλατεία Σαπφούς. Εκεί δημι-
ουργήθηκε από τον Δήμο Λέσβου το «Χριστουγεννιάτικο
Χωριό», το οποίο με τη φάτνη, το σπιτάκι, το έλκηθρο του
Αι Βασίλη και πολλές εκπλήξεις είναι έτοιμο να δεχθεί μι-
κρούς και μεγάλους που ξεκίνησαν ήδη να το επισκέπτο-
νται και εκφράζονται με πολλά θετικά σχόλια. 
Την εναρκτήρια εκδήλωση πλαισίωσαν με χορευτικά και
χορωδιακά δρώμενα δημιουργώντας μια όμορφη γιορτινή
ατμόσφαιρα, η Φιλαρμονική του Δήμου Λέσβου, η Χορω-
δία «Νίκος Μυρογιάννης», η Χορωδία του Πολιτιστικού
Συλλόγου Γυναικών Μόριας και τα Χορευτικά του Δήμου
Λέσβου και του Συλλόγου «Αρίων», ενώ εμπλουτίστηκε
και με εντυπωσιακά βεγγαλικά.
Στον χαιρετισμό του ο κ. Γαληνός,  ευχαρίστησε από καρ-
διάς όλους όσοι συνέβαλαν στη δημιουργία αυτής της χα-
ρούμενης γιορτινής ατμόσφαιρας και ευχήθηκε σε όλους
καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο και δημιουργικό το
2018, με υγεία και αισιοδοξία.  

Πραγματοποιήθηκε με επιτυ-
χία στα τέλη του περασμένου

Νοέμβρη η εναρκτήρια συνά-
ντηση της πράξης «Ανάπτυξη ε-
φαρμογών έξυπνης πόλης σε
Δήμους της Κύπρου, της Κρή-
της και του Βορείου Αιγαίου»
με ακρωνύμιο «Smart Cities»,
στην έδρα του επικεφαλής εταί-
ρου, στην Πάφο της Κύπρου.
Στη συνάντηση που συμμετεί-
χαν οι Δήμοι Πάφου, Χανίων, το
Δήμο Λέσβου εκπροσώπησαν με
τη συμμετοχή τους, οι υπάλλη-
λοι της  Δ/νσης Προγραμματι-
σμού, Οργάνωσης και Πληρο-
φορικής, Ζωή Ανατολίτη και
Μιχάλης Χτενέλλης . 

Το αντικείμενο του έργου
Αντικείμενο της πράξης είναι η
ανάπτυξη εφαρμογών και δρά-
σεων με τη χρήση Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινω-
νιών (Τ.Π.Ε.) για τη βελτίωση
της αλληλεπίδρασης Δήμου και
δημοτών, διαμορφώνοντας πα-
ράλληλα ένα ελκυστικό περι-
βάλλον για επιχειρήσεις, επι-
σκέπτες και φορείς. Γενικός
στόχος του έργου είναι η δημι-
ουργία συνθηκών συνεργασίας
«έξυπνων πόλεων» μεταξύ των

Δήμων Πάφου, Χανίων και Λέ-
σβου, όπου με τη χρήση σύγ-
χρονων τεχνολογιών θα αναπτυ-
χθούν συστήματα αλληλεπίδρα-
σης πρωτίστως των Δήμων με
τους δημότες και έπειτα με τις
επιχειρήσεις και τους επισκέ-
πτες τους.
Για το Δήμο Λέσβου προτεραιό-
τητα δίνεται στην Ανάπτυξη ψη-
φιακών εφαρμογών. Συγκεκρι-
μένα στα πλαίσια της δράσης
θα πραγματοποιηθεί ανάπτυξη
εφαρμογών ηλεκτρονικής δη-
μοκρατίας (e-Democracy) και

συμμέτοχής, οι οποίες θα ενι-
σχύσουν την διαφάνεια, την ε-
πικοινωνία με τις δημοτικές αρ-
χές και θα ενισχύσουν την συμ-
μετοχή των πολιτών στις διαδι-
κασίες σχεδιασμού και στην λή-
ψη αποφάσεων. Ο συνολικός
προϋπολογισμός της εγκεκρι-
μένης πράξης για το Δήμο Λέ-
σβου προσεγγίζει τις
145.600,00 €. 
Η πράξη υλοποιείται στο πλαί-
σιο του Προγράμματος Συνερ-
γασίας  INTERREGV-A «Ελλάδα
- Κύπρος 2014 -2020» .

3Εναρκτήρια συνάντηση της πράξης «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης
σε Δήμους», στην Πάφο της Κύπρου

Ο δήμος Λέσβου στο… «Smart Cities»

Οι… αποστάσεις που κράτησε σε δηλώσεις της η Περιφερειάρχης, από τις τελευταίες κινητοποιήσεις 
για το προσφυγικό, προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση του δημάρχου

Άγριο «πέσιμο» Γαληνού σε Καλογήρου!
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Πόσες προγραμματικές συμβάσεις έχουν κάνει;
Το ποιος έχει περισσότερο ή λιγότερο δίκιο, για τους λόγους που έχουμε φτάσει πλέον να καταγρά-
φουμε χωρίς περιστροφές τη συγκρουσιακή σχέση του δημάρχου με την περιφερειάρχη, έχει μικρή
αξία να σημειωθεί. Το πόσο αδικούν όμως τους ίδιους τους εαυτούς τους με αυτή τους τη στάση και
κυρίως τον τόπο που υποτίθεται έχουν χρέος να υπηρετούν, είναι δεδομένο ότι θα τους χρεωθεί και
θα το κουβαλάνε αμφότεροι όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης. Εξάλλου, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανά-
λυση για να αποδειχθεί η ανύπαρκτη ή ελάχιστη «συνεργασία» των δύο φορέων της αυτοδιοίκησης
για δράσεις για τον τόπο. Φαίνεται από τον αριθμό των προγραμματικών συμβάσεων που έχουν υπο-
γραφεί ως σήμερα, μεταξύ δήμου και περιφέρειας… Τέλος, θα πρέπει επιτέλους να σημειωθεί, ότι
παρά τα μεγάλα προβλήματα που έπεσαν (και μαζεμένα) στη Λέσβο από το 2015 και τα οποία από έ-
να σημείο και μετά αποτελούν πεδίο τριβής και αντιπαραθέσεων μεταξύ  Καλογήρου και  Γαληνού, η
λύση τους δεν είναι στην αρμοδιότητά τους. Αλλά παρ΄ όλα αυτά, είναι η μοναδική αφορμή της με-
ταξύ τους αντιπαράθεσης και κατ΄ επέκταση με την κυβέρνηση! Το «Σάρλιτζα», το Κολυμβητήριο ή
ο «Καλλικράτης» που πάνε (ή δεν πάνε καθόλου) στον αυτόματο, δεν προκαλεί την οργή ούτε του
δημάρχου, ούτε της περιφερειάρχη κατά κανενός!

Μ.ΟΡΦ 

Tα ∆ηκτικά

Το χωριό της Μόριας εξακολουθεί και παραμένει πολυπολιτισμικό! Στο καφενείο “Γιώτα” ανάμεσα στους
ντόπιους εντοπίσαμε έναν δημοσιογράφο που ήρθε στη Λέσβο από τη μακρινή Ινδία (!) για να κάνει ρε-
πορτάζ για το προσφυγικό, να μιλά με τον κύριο Βασίλη, ναυτικό που ήξερε από αυτά τα μέρη. Πίσω ένας
Τούρκος από το Αϊβαλί απολαμβάνει την μπύρα του, ήρθε μόνο για δυο μέρες, αλλά έρχεται τακτικά στο χω-
ριό. Μούλτι- κούλτι καταστάσεις!

Τέλος οι τζάμπα σακούλες 
Επί πληρωμή θα γίνεται η διάθεση της πλαστικής σακούλας για τους κατανα-

λωτές σε σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα από την 1η Ιανουαρίου
2018. Για κάθε σακούλα θεσπίζεται ένα ανταποδοτικό περιβαλλοντικό τέλος, μια
ρύθμιση που ισχύει και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ από τον
Αύγουστο, προβλέπει επιβολή τέλους ύψους 3 λεπτών για το 2018 και 7 λεπτών
από την 1.1.2019. Το τέλος θα είναι απολύτως ανταποδοτικό και θα διατίθεται
από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, σε συνεργασία με τους Δήμους, για
την δωρεάν διάθεση στους πολίτες εναλλακτικών μέσων (επαναχρησιμοποιού-
μενη πλαστική πολλών χρήσεων, πάνινη, διχτάκι, βιοαποδομήσιμη σακούλα), τα
οποία θα μειώνουν την κατανάλωση και θα προάγουν την επαναχρησιμοποίηση
και την ανακύκλωση. Από το τέλος εξαιρούνται οι σακούλες που διατίθενται από
περίπτερα και υπαίθριο εμπόριο.

Σ.Σ.

183 μετακινήθηκαν για Αθήνα
Σε διάφορες δομές φιλοξενίας της Αττικής, χτες το πρωί με πούλμαν, οι 183

πρόσφυγες, που έφτασαν από Χίο και Λέσβο στο λιμάνι του Πειραιά με επιβατη-
γό οχηματαγωγό πλοίο “Νήσος Σάμος”. Στο πλοίο επέβαιναν 26 πρόσφυγες α-
πό τη Χίο και 157 από τη Μυτιλήνη.
Πάντως οι συνθήκες διαβίωσης στις εγκαταστάσεις των νησιών επιδεινώνονται
καθημερινά, καθώς συνεχίζονται οι αφίξεις από την Τουρκία. Ενδεικτικά, την
Τρίτη έφθασαν 213 άτομα.
Στο μεταξύ επισημαίνεται από το Μαξίμου ότι τους δύο τελευταίους μήνες έ-
χουν πραγματοποιηθεί χιλιάδες μεταφορές από τα νησιά στην ενδοχώρα. «Βρί-
σκεται σε εξέλιξη μια τεράστια επιχείρηση αποσυμφόρησης των νησιών που
πλήττονται από την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση, εντός του πλαισίου
της συμφωνίας Ε.Ε. - Τουρκίας (σ.σ. μόνο όσοι χαρακτηρίζονται ευάλωτοι μπο-
ρούν να μετακινηθούν). Συγκεκριμένα, από τις 16 Οκτωβρίου μέχρι τις 10 Δε-
κεμβρίου μεταφέρθηκαν στην ενδοχώρα 5.701 αιτούντες άσυλο, εκ των οποίων
οι 3.589 από τη Λέσβο, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς»
επισημαίνεται.
Την ίδια στιγμή, ωστόσο, από τις αρχές Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου στα
νησιά έχουν φτάσει 7.349 πρόσφυγες και μετανάστες από την Τουρκία, οι οποί-
οι προστέθηκαν σε όσους παραμένουν στα νησιά για μήνες.

Αν.Παζ.

Χωρίς εφημερίδες αύριο 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Έ-

νωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφη-
μερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-
Νήσων, σε συντονισμό με όλες τις
άλλες δημοσιογραφικές Ενώσεις
της χώρας, κηρύσσει ομόφωνα 24ω-
ρη απεργία σε όλα τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης συμμετέχοντας στην
πανεργατική - πανελλαδική απεργία
της ΓΣΕΕ, των συνδικάτων και της Α-
ΔΕΔΥ. Η απεργία του κλάδου θα
πραγματοποιηθεί από την 06:00 ώ-
ρα της Πέμπτης, 14 - 12 - 2017 μέ-
χρι την 06:00 ώρα της Παρασκευής,
15 - 12 - 2017, και συμμετέχουν σε
αυτήν οι δημοσιογράφοι σε εφημε-
ρίδες, περιοδικά, δημόσια, δημοτικά
και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά Μέσα,
ΑΠΕ-ΜΠΕ, Γραφεία Τύπου (και των
ΟΤΑ), διαδικτυακά Μέσα και σε κά-
θε άλλο χώρο εργασίας.
Και το Σωματείο Εργαζομένων
Μ.Μ.Ε. Λέσβου καλεί τους εργαζο-
μένους όλων των ειδικοτήτων στον
Τύπο να συμμετάσχουν μαζικά, δυ-
ναμικά και ενωτικά στην 24ώρη Πα-
νελλαδική Απεργία της Πέμπτης 14
Δεκέμβρη 2017, που κήρυξαν οι Ε-
νώσεις κι οι Ομοσπονδίες του κλά-
δου στο πλαίσιο της Πανεργατικής
Απεργίας της ΓΣΕΕ.
Έτσι λόγω της απεργίας δεν θα κυ-
κλοφορήσουν αύριο και οι τοπικές
εφημερίδες. Το «Ε» θα ξανακυκλο-
φορήσει το Σάββατο.

«Ε»

Ubi dubium 
ibi libertas*

Ε
ίναι στιγμές που μένεις άφωνος…, αλλά πρέ-
πει να πάρεις θέση γιατί στο προτάσσει η α-
ξιοπρέπεια σου. Δεν μπορείς να κάνεις αλ-

λιώς ανεξάρτητα το όποιο κόστος.
Στη Μυτιλήνη εδώ και καιρό λαμβάνει χώρα μια
τραγωδία που όμοιά της δεν έχουμε ξαναδεί. Χι-

λιάδες ψυχές, μαντρωμένες σε άθλιες συνθήκες, αποτέλε-
σμα μιας πολιτικής που τις θέλει να παραμένουν έτσι γιατί
κάποιοι από την «κοινωνία των πωλητών» και τους «πολιτι-
κούς διαμεσολαβητές» της κερδίζουν πολλά λεφτά από την
τραγωδία τους αυτή. Και αντί να αναγνωρίζουμε τα κοινά
συμφέροντα φυλακισμένοι του γεωγραφικού αποκλεισμού
των νυν και τέως κυβερνητικών κομμάτων και των εκπρο-
σώπων τους, καταφεύγουμε σε αυτό που φασίστες κυβερ-
νώντες του προηγούμενου αιώνα έχουν πράξει και πιστεύα-
με ότι δεν θα ζήσουμε ποτέ ξανά. Τη στοχοποίηση προσώ-
πων και το ρατσισμό (απροκάλυπτο και «προοδευτικά» κα-
λυμμένο). Δεν μπορώ να τους απαντήσω παρά με επίκληση
ενός γραπτού τεκμηρίου της ιστορίας μας (για αυτούς που
επικαλούνται την ελληνικότητά τους) ενός γραπτού τεκμηρί-
ου παγκόσμιου πολιτισμού (για αυτούς που επικαλούνται
την «προοδευτική» τους κουλτούρα). Εγώ πάντως όταν κοί-
ταξα το πρόσωπο δύο γυναικών από το Αφγανιστάν αυτή την
τραγωδία θυμήθηκα και την επαναφέρω με σκοπό να την
διαβάσουν αυτοί που κρίνουν και στιγματίζουν. 
Οι Ικέτιδες, τραγωδία του Αισχύλου αφορά στην ικεσία των
Δαναΐδων που ζητούν άσυλο στο Άργος, για να ξεφύγουν
της μοίρας τους που δεν επιθυμούν στη χώρα τους. Το δί-
λημμα υπαρκτό, από τη μία οι κίνδυνοι για το Άργος και από
την άλλη το αρχέγονο δίκαιο της φιλοξενίας που ενισχύεται
από ένα πιθανό μίασμα με μια ενδεχόμενη αυτοκτονία των ι-
κέτιδων. Ευτυχώς ο δημοκρατικός λαός του Άργους και ο η-
γέτης του που σέβεται αυτή την πολιτική αντίληψη, γίνεται α-
ρωγός των πανανθρώπινων αξιών:
Συ, πατέρα γέροντα αυτών εδώ των κοριτσιών παίρνοντας

στην αγκαλιά σου τα κλαδιά αυτά σ’ άλλους βωμούς των εγ-
χώριων θεών μας απόθεσε τα, για να δουν απόδειξη του
παρακλητικού ερχομού σας όλοι οι πολίτες και να μη ριχτεί
κάποια σε βάρος μου κατηγορία, διότι ο λαός αρέσει να κα-
τηγορεί όσους εξουσιάζουν. Και διότι ίσως, αν κάποιος δει
και λυπηθεί αυτά, μπορεί την άνομη διάθεση των ανδρών ε-
χθρών σας να μισήσει κι ο λαός απέναντι σας πιο καλοδιά-
θετος να σταθεί διότι καθένας δείχνει καλή σ’ όσους είναι
πιο αδύνατοι.
Ο λαός αποφάσισε ομόφωνα υπέρ των αδύναμων «ικέτι-
δων», αναγνωρίζοντας τα δίκαιά τους και παρά τους κινδύ-
νους που μπορεί να έχει αυτή η απόφαση. 
Η ευγνωμοσύνη των Ικέτιδων προς την πόλη και τους κατοί-
κους της εκφράζεται με την ευχή τους, η πόλη να έχει πρό-
νοια για την ευτυχία όλων και να αποφεύγει τον πόλεμο. 
Κι ας φυλάγει ασάλευτη τα δικαιώματά της η εξουσία που
κυβερνάει τη χώρα κι έχει πρόνοια για την ευτυχία όλων,
και με τους ξένους με συμφωνίες καλές πριν αρματωθούν
για πόλεμο χωρίς ζημιές τις διαφορές ας λύνουν.
Κάποτε αυτό είχε σημασία. Τώρα;

* Όπου αμφισβήτηση, εκεί ελευθερία

* Ο Στράτος Γεωργούλας είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου.

Ικέτιδες

Γράφει ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ*
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Ξύπνησαν από το λήθαργο τους! 
Ενα «παράθυρο» από την Τουρκία για την απο-

δοχή του αιτήματος της ελληνικής κυβέρνησης
να μεταφέρονται αιτούντες άσυλο από τα νησιά
σε κλειστά κέντρα στην ενδοχώρα, προκειμένου
να εξετάζεται εκεί το αίτημά τους για άσυλο, χω-
ρίς να καταρρίπτεται η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης- Τουρκίας, φαίνεται πως ανοίγει, σύμφω-
να και με τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής, Γιάννη Μουζάλα.
Όπως δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξή του στον
ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο», πρόκειται
για ένα αίτημα που η ελληνική κυβέρνηση υπο-
βάλλει εδώ και ενάμιση χρόνο στην Ευρωπαϊκή Έ-
νωση και στην Τουρκία, αλλά μέχρι τώρα δεν είχε
γίνει αποδεκτό.Αλλά όπως είπε, «είναι πολύ πι-
θανόν, από την πλευρά της Τουρκίας, να άνοιξε
ένα παράθυρο στο αίτημα που είχαμε υποβάλει
πέντε φορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορού-
με να μεταφέρουμε σε κλειστά κέντρα στην ενδο-
χώρα ανθρώπους, χωρίς να χάνονται από τη Συμ-
φωνία ΕΕ-Τουρκίας, και αν πάρουν άσυλο να μεί-
νουν Ελλάδα, αν όχι να επιστραφούν στην Τουρ-
κία». Μοιάζει σαν να ξύπνησε από λήθαργο ο κ.
Μουζάλας και λέει αυτά που έπρεπε να έχει φρο-
ντίσει να πείσει τους συνομιλητές του να δρομο-
λογηθούν εδώ και μήνες, γιατί αυτή ήταν η δου-
λειά του. Αυτά που ακούγονται τώρα λογικά είχε
αρνηθεί να τα θέσει σε συζήτηση ο υπουργός στις
παραινέσεις φορέων και οργανώσεων να βρεθεί
εναλλακτικός δρόμος για να μη συνωστίζονται ε-
πί μήνες πρόσφυγες και μετανάστες στα κέντρα
των νησιών αναμένοντας τις οριστικές αποφάσεις
για το άσυλο.

Ξύπνησαν από το λήθαργο τους! (2)
Επρεπε η κατάσταση να φθάσει στο απροχώ-

ρητο και να ξεσηκωθούν ακόμη και οι φιλικά δια-
κείμενοι στην κυβέρνηση, για να δεήσουν οι αρ-
μόδιοι να πουν τα αυτονόητα, που πεισματικά και
εμμονικά αρνούνταν τόσο καιρό. Ξαφνικά ανακά-
λυψαν και την πιθανότητα σύμπτηξης των διαδι-
κασιών ασύλου , όταν όλοι ανεξαιρέτως σημείω-
ναν ότι η διαδικασία που ακολουθείται είναι χρο-
νοβόρα και μπλοκάρει την όλη υπόθεση. Ας είναι
όμως , έστω και τώρα ας φροντίσει ο κ. Μουζάλας
και οι άλλοι εμπλεκόμενοι κυβερνητικοί παράγο-
ντες να τρέξουν τις διαδικασίες και να μη μείνουν
στις διαπιστώσεις απ΄τις οποίες έχουμε ...χορτά-
σει. Ας φροντίσει επίσης ο υπουργός να αναλάβει
τις ευθύνες του και να μη τις φορτώνει σε άλλους
, όπως εν προκειμένου στους δημάρχους, οι ο-
ποίοι βλέποντας την αδράνεια των αρμοδίων, ό-
ταν ο τόπος τους καίγεται, αντέδρασαν και απ΄ό-
τι φαίνεται η αντίδραση αυτή και των τοπικών
κοινωνιών έφερε αποτέλεσμα, ανάγκασε την κυ-
βέρνηση επιτέλους να ασχοληθεί με το θέμα και
να πάρει αποφάσεις. Ελπίζουμε μόνο οι αποφά-
σεις αυτές να πάρουν το δρόμο της υλοποίησης
άμεσα, γιατί άλλος χρόνος ανοχής δεν υπάρχει!

Μα.Μ.      

Η Μυτιλήνη φόρεσε το βράδυ της Τρίτης τα γιορτινά της λαμπιόνια, ανήμερα του Αγίου Σπυρίδωνος, της ο-
νομαστικής γιορτής του Δημάρχου. Κοντά στην πλατεία Σαπφούς όπου άναβε το πολυσυζητημένο δέντρο για
πρώτη φορά. η ζωή συνεχίζονταν κανονικά, άντρες της Frontex κάθονταν στο πλοιάριό της, στην προκυμαία, και
συζητούσαν

Μήπως έβαλε το χεράκι 
της και η Κάπα Research;

Είναι σαφές πως ο δήμαρχος για να ξεσπα-
θώσει κατά της περιφερειάρχη χθες με αφορμή
τις αποστάσεις που φέρεται να κράτησε εκείνη
σε δηλώσεις της αναφορικά με τις τελευταίες
κινητοποιήσεις γύρω από το προσφυγικό, είχε
πολλά μαζεμένα μέσα του. Ωστόσο δεν απο-
κλείεται η έκρηξή του να διοχετεύτηκε ευθέως
στον Τύπο, λόγω και της πρόσφατης δημοσκό-
πησης της Κάπα Research για το Βόρειο Αιγαίο,
που στοιχεία της είδαν το φως της δημοσιότη-
τας. Η οποία σε γενικές γραμμές έδειχνε πως οι
πολίτες προβληματίζονται σε ποσοστό άνω του
70% από το προσφυγικό και ειδικότερα (ίσως
και συναρτήσει αυτού) η αρνητική γνώμη της
τοπικής κοινωνίας, αποτυπώθηκε σε πολύ με-
γαλύτερο βαθμό προς το πρόσωπο του Σπύρου
Γαληνού και όχι σε εκείνο της Χριστιάνας Κα-
λογήρου. Εξού λοιπόν και η έκρηξη του δημάρ-
χου, που υποστήριξε χθες μέσες άκρες, πως ε-
κείνος κρίνεται (θετικά ή αρνητικά) για πρωτο-
βουλίες που πήρε και συνεχίζει να παίρνει και η
περιφερειάρχης έμεινε «ατσαλάκωτη», παρακο-
λουθώντας πιο διακριτικά τα πράγματα. 

Μ.ΟΡΦ

Όλοι εναντίον όλων;
Το προσφυγικό σε μια από τις χειρότερες

στιγμές του στη Λέσβο, αλλά και η συγκυρία
δεν βοηθά. Από τη μια μία κυβέρνηση που συ-
νεννοείται κατόπιν εορτής, από την άλλη εν
βρασμώ οι κάτοικοι της Λέσβου. Και δεν είναι
μόνο αυτό: η ευλογιά, ο ΦΠΑ, ο σεισμός του
καλοκαιριού, η κρίση που βαθαίνει δημιουργεί
όλο και περισσότερες εντάσεις, ακόμα και μετα-
ξύ ομάδων ή φορέων που έως σήμερα συμβάδι-
ζαν. Ενδεικτικό ήταν το προ εβδομάδων ξέσπα-
σμα μεταξύ της Εργατικής Λέσχης και της Φω-
τογραφικής Εταιρείας Μυτιλήνης. Καιρός για
συναινέσεις και όχι για αντεγκλήσεις, γιατί στο
τέλος θ’ αναγνωρίζουμε μόνο εχθρούς.

Αν.Παζ.

Λίγα απ’ όλα

Σταράτες
κουβέντες

Γράφει ο ΣTPATHΣ ∆EΛOΓKOΣ

«Γιατζίδα»

Ε
ίναι κάμποσα χρόνια που ένας λαϊκός και εργα-
τικός άνθρωπος, με λίγα γράμματα, αλλά με τα-
λέντο και μεράκι, εκδίδει μόνος του μια σατιρι-

κή εφημεριδούλα σε ντοπιολαλιά. Η έκδοση είναι
μηνιαία, ο εκδότης, εκτυπωτής και συγγραφέας ο
Πλακαδιανός Στρατής Δεδέκης του Βλάση και της

Σοφίας. Έχω γράψει και άλλη φορά για τη «Γιατζίδα» του Στρατή
και ανελλιπώς μού τη φέρνει και ανελλιπώς τη διαβάζω. Σήμερα
θα σας δώσω ένα μικρό δείγμα της εφημεριδούλας για να θαυμά-
σετε το ταλέντο και το πολιτικό ένστικτο.

«Τα πλεονάσματα»

Δίχους φάμπρικες να δλέψιν
χουρίς μιροκάματα

γι υπουργοί μας στα Ταμεία
έχιν πλεουνάσματα.

Λεν ότι θα δώσιν δόρου
στ’ αδύναμα στρώματα

τσ’ αντιδρά γι αντιπολίτιφς
τσι τα μικρά τα κόμματα.

Η ΝουΔου βρήκε για του δόρου
χίλια δυο προυσκόμματα

γιατί δεν παραδίχωντι
τ’ Τσίπρα τα καμώματα.

Κάποιοι είπαν ότι είνι
αυτά ψιφτουμπαλώματα

αλλά να ψαρέψιν ψήφους
μοιάζιν για δουλώματα.

Απαντέχουμε να δούμι
μεσ’ ούλα τα ψέματα

νάνι χαρτζιλίκ του δόρου
για ψιφτουχαδέματα.

Διόρθωση εσφαλμένου
Πριν δυο τρεις εβδομάδες έγινε ένα σοβαρό, κατά τη γνώμη μου,
λάθος σε βάρος της κ. Γεννηματά. Σήμερα επαναφέρω το σχόλιο
στη σωστή του διάσταση.
«Πολιτικές σκέψεις: Ανήκω στο 35% των ψηφοφόρων της προπε-
ρασμένης Κυριακής όπου η προτίμησή μου σε υποψήφιο έμεινε ε-
κτός δεύτερου γύρου. Θεωρώ ότι η επιτυχία της πρώτης Κυριακής
με τις 211.191 ψήφους έγκειται στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος
των Πασόκων, που είχαν προσεγγίσει τον ΣΥΡΙΖΑ, επανέκαμψαν
στη βάση τους. Η νέα αρχηγός της Κεντροαριστεράς κ. Γεννηματά
εκλέχτηκε από τη βάση από 211.191 ψηφοφόρους, ενώ ο κ. Τσί-
πρας με 850 ψήφους από τους 1.200 κομματικούς συνέδρους.
Έχει μεγάλη διαφορά».

Ο Καλαβρύτων ζήτησε συγγνώμη
Γνωστός ανά την Ελλάδα και όχι μόνο είναι ο Μητροπολίτης Καλα-
βρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος, κατά κόσμον Λενής, πρώην
χωροφύλακας και πνευματικός ποιμενάρχης των Σωμάτων Ασφα-
λείας. Αντικατέστησε σε φανατισμό τον πρώην Φλωρίνης Αυγου-
στίνο Καντιώτη και τον υπερέβαλε σε εξαλλοσύνη. Ο Φλωρίνης κα-
ταριόταν τις γυναίκες που κάνουν κοινά θαλάσσια λουτρά με τους
άνδρες να πάθουν καρκίνο της μήτρας…
Ο Καλαβρύτων Αμβρόσιος ανακοίνωσε σε κήρυγμα εντός του Να-
ού ότι όσοι δεν νηστεύουν το κρέας Τετάρτη και Παρασκευή να
πάθουν καρκίνο του στομάχου… Καταράστηκε τον τέως υπουργό
Παιδείας κ. Φίλη να ξεραθεί το χέρι του και να πάθει καρκίνο γιατί
υπέγραψε την αλλαγή διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτι-
κών… Και άλλα παρόμοια ων ουκ έστιν αριθμός.
Αυτός ο φανατικός και ανυποχώρητος ζηλωτής ζήτησε δημόσια
συγγνώμη απ’ όποιον κατά καιρούς πίκρανε, αδίκησε ή στενοχώ-
ρησε. Ο Θεός ας τον κρίνει κατά τα έργα του. Προσωπικά τέτοιους
φανατικούς ζηλωτές δεν τους φιλώ το χέρι ούτε τους συγχωρώ.

«Οι εχθροί του λαού»
Ο κ. Σημίτης, Στουρνάρας, Μητσοτάκης, Άδωνις Γεωργιάδης, οι
τραπεζίτες, οι επιχειρηματίες, οι δημοσιογράφοι χαρακτηρίζονται
κατά το Σύριζα «εχθροί του λαού». Πλησιάζει ο καιρός που θα ε-
γκαταλείψουν την εξουσία και τότε θα βγουν στη φόρα όλα τα πο-
λιτικά και ηθικά ανομήματα που καλά κρατούν κρυμμένα και τότε
θα δούμε ποιοι είναι οι «εχθροί του λαού».

Οι τζιχαντιστές της Βοσνίας
Οι τζιχαντιστές στη Βοσνία πληρώνουν 400 ευρώ τον μήνα στις γυ-
ναίκες για να κυκλοφορούν με μπούργκα και 200 ευρώ για να κυ-
κλοφορούν με μαντίλα. Τα χρήματα τα πληρώνουν χώρες του Αρα-
βικού Κόλπου. 
Ο θρησκευτικός φανατισμός ανά τον κόσμο έχει προκαλέσει πε-
ρισσότερα ανθρώπινα θύματα απ’ τον πολιτικό φανατισμό.

Τα «παιδιά» της 17ης Νοέμβρη 
Τι να γίνονται άραγε τα «παιδιά» της 17 Νοέμβρη; Στις φυλακές
Κορυδαλλού βρίσκονται οι Γιωτόπουλος, Κουφοντίνας, Κωστάρης.
Στις αγροτικές φυλακές βρίσκεται ο Τζωρτζάτος. Ο Χριστόδουλος
Ξηρός στις φυλακές Θεσσαλονίκης και ο Σάββας Ξηρός στο Νο-
σοκομείο του Κορυδαλλού. Καταδικάστηκαν για 23 φόνους και άλ-
λες παράνομες πράξεις δεκατέσσερις (14). Οι οκτώ (8) έχουν α-
ποφυλακιστεί.

Κύριε ∆ιευθυντά

Είδα κάπου ένα σποτ μαθητών σεισμό-
πληκτου σχολείου της Κεφαλονιάς που
ζητούσε επιτέλους λύση στην στέγασή
του! Με δεδομένο ότι ο σεισμός στην Κε-
φαλονιά έγινε το 2014, μήπως είμαστε λί-
γο υπερβολικοί εδώ στη Λέσβο που απαι-
τούμε επιδόματα και λύσεις μετά από έξι
ψωρομήνες; Τι είμαστε στην τελική; Ευρω-
παϊκό κράτος;

Διαπορών Μυτιληνιός



6
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σ
ε φάση κόκκινου συ-
ναγερμού για το προ-
σφυγικό - μετανα-

στευτικό βρίσκεται η κυ-
βέρνηση, που διαπιστώ-
νει ότι το πρόβλημα με-
γαλώνει, ενώ οι τοπικές
κοινωνίες στα νησιά έ-
χουν ξεπεράσει τα όρια
των αντοχών τους, ενώ
δεν έχει υλοποιηθεί με-
γάλο τμήμα της συμφω-
νίας Ε.Ε. - Τουρκίας που
αφορά τις επιστροφές
μεταναστών και προσφύ-
γων στη γειτονική χώρα,
αφού οι επαναπροωθή-
σεις, αν δεν είναι μηδε-
νικές, κινούνται σε πολύ
χαμηλά νούμερα. 
Εξάλλου, ανεξάρτητα από
τις όποιες ευθύνες κατα-
λογίζονται στην κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ για λά-
θη, παραλείψεις και κα-
θυστερήσεις, είναι κοι-
νώς αποδεκτό ότι οι ευ-
ρωπαϊκές χώρες απέτυ-
χαν να εκπληρώσουν τις
δεσμεύσεις τους για τη
μετεγκατάσταση των αι-
τούντων άσυλο. Μόνο η
Διεθνής Αμνηστία έχει
σημειώσει ότι οι χώρες
της ΕΕ έχουν εκπληρώσει
μόλις το 28,7% του στό-
χου μετεγκατάστασης, με
ό,τι αυτό σημαίνει για την
επιβάρυνση των ελληνι-
κών νησιών.
Η κρισιμότητα της κατά-
στασης και η αύξηση των
ροών προβληματίζει το
Μέγαρο Μαξίμου και ο
Πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, που φαίνεται να
είναι σε ανοικτή γραμμή
με τον αρμόδιο κοινοτικό
επίτροπο Δημήτρη Αβρα-
μόπουλο, συγκάλεσε
στην αρχή της εβδομάδας
σύσκεψη στο Μαξίμου
για το προσφυγικό, ομο-
λογουμένως με μεγάλη
καθυστέρηση και ενώ εδώ
και μήνες φαινόταν πού
πάει η κατάσταση. Πριν
τις γιορτές δηλαδή μέσα
στον Δεκέμβρη εδέησε η
κυβέρνηση σε υψηλότατο
επίπεδο να ασχοληθεί με
αυτήν την... καυτή πατά-
τα, παραμονές της συνά-
ντησης σε επίπεδο κορυ-
φής των ηγετών της Ε.Ε.
για το προσφυγικό-μετα-
ναστευτικό στις Βρυξέλ-
λες!

Σύσκεψη κορυφής
Στην αίθουσα συσκέψεων
του Μεγάρου βρέθηκαν,
εκτός από τον Αλ. Τσίπρα,
ο υπουργός Επικρατείας
Αλέκος Φλαμπουράρης, ο
υπουργός Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής Γιάννης

Μουζάλας, ο αναπληρω-
τής υπουργός Εθνικής Ά-
μυνας Δημήτρης Βίτσας,
ο αναπληρωτής υπουργός
Εσωτερικών Νίκος Τό-
σκας και ο υπουργός Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων Σταύρος Κοντονής,
όλοι δηλαδή οι εμπλεκό-
μενοι υπουργοί στο θέμα.
Εκεί εξετάστηκαν οι επό-
μενες κινήσεις της κυ-
βέρνησης, σε μια χρονική
περίοδο κατά την οποία
αυξάνονται με γεωμετρι-
κή πρόοδο τα επικριτικά
δημοσιεύματα και οι αρ-
νητικές αναφορές ξένων
ΜΜΕ για την κατάσταση
στα ελληνικά νησιά, ενώ
στη συνέχεια ο Πρωθυ-
πουργός είχε συνάντηση
για το ίδιο θέμα, αλλά και
για το θέμα του νησιωτι-
κού ΦΠΑ, με τους βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ Λέ-
σβου Γ. Πάλλη, Χίου Α.
Μιχαηλίδη, Σάμου Δ. Σε-
βαστάκη και Δωδεκανή-
σου Η. Καματερό.
Σχετικά με τη διαδικασία

του ασύλου, που αποτε-
λεί την αχίλλειο πτέρνα
στην όλη υπόθεση που
κωλυσιεργεί τις αποφά-
σεις και κρατά εγκλωβι-
σμένους χιλιάδες στα νη-
σιά, φαίνεται ότι θα υ-
πάρξει «νέα νομοθετική
ρύθμιση για την επιτά-
χυνση των διαδικασιών,
αλλά κυβερνητικοί αξιω-
ματούχοι σπεύδουν να
διευκρινίσουν ότι «αυτό
που πρέπει να καταλά-
βουν όλοι είναι ότι η κυ-
βέρνηση θα βρει λύση
χωρίς να παραβιαστεί το
διεθνές δίκαιο».

Πράσινο 
φως από Ερντογάν;

Από την κυβέρνηση δεν
ξεκαθαρίζουν, όπως εί-
ναι αυτονόητο για πολ-
λούς και προφανείς λό-
γους, εάν υπήρξε ή όχι
συμφωνία μεταξύ του
Αλ. Τσίπρα και του
Τούρκου Προέδρου Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν για
μεταφορά προσφύγων
και μεταναστών από τα

νησιά στην ενδοχώρα,
πριν από τη διαδικασία
της κρίσης για το εάν δι-
καιούνται ή όχι άσυλο
και κατ’ επέκταση τη δυ-
νατότητα μετεγκατάστα-
σή τους σε άλλες χώρες
της Ε.Ε. Φαίνεται όμως
ότι κατά κάποιο τρόπο υ-
πήρξε... πράσινο φως, ό-
πως άλλωστε άφησε να
εννοηθεί και ο κυβερνη-
τικός εκπρόσωπος μιλώ-
ντας προχθές στην ΕΡΤ.
Γι’ αυτό εδώ και λίγα ει-
κοσιτετράωρα γίνονται
κινήσεις αποσυμφόρη-
σης και η ελληνική κυ-
βέρνηση έχει ετοιμάσει
και τις άμυνές της στο
ενδεχόμενο αντιδράσε-
ων από τις χώρες της
βόρειας Ευρώπης ή της
«ομάδας Βίζενγκραντ».
Συγκεκριμένα, λέγεται
ότι όσοι αποχωρήσουν
από τα νησιά θα εγκατα-
σταθούν σε κλειστά προ-
αναχωρησιακά κέντρα
μέχρι τη στιγμή της εξέ-
τασης των αιτήσεών
τους. Η επιχείρηση απο-

συμφόρησης των νη-
σιών, ωστόσο, γίνεται με
αργούς ρυθμούς και με
μικρό αριθμό μετακινού-
μενων, που κάθε άλλο
παρά αποσυμφορούν τα
νησιά, δεδομένων των
συνεχιζόμενων ροών α-
πό τα απέναντι παράλια.
Με αυτά τα δεδομένα εί-
ναι φανερό ότι το θέμα
χρήζει συνολικής δια-
χείρισης με σχέδιο και
προτεραιότητες και με
την αναγκαία συνεννόη-
ση όλων των εμπλεκομέ-
νων, κυβέρνησης-οργα-
νώσεων-τοπικών φορέ-
ων και τοπικών κοινω-
νιών. 
Σε αυτό το κλίμα της κα-
χυποψίας μεταξύ Ε.Ε. και
Τουρκίας, διεθνή ΜΜΕ,
όπως π.χ. η βρετανική
«Telegraph» περιγράφει
τον καταυλισμό της Μό-
ρια στη Λέσβο ως το
βρόμικο μικρό μυστικό
της Ευρώπης και σημει-
ώνει ότι ο επικείμενος
χειμώνας εγκυμονεί τον
κίνδυνο να τεθούν αν-
θρώπινες ζωές σε κίνδυ-
νο, εκτίμηση που είχε
κάνει και ο ίδιος ο υ-
πουργός Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής Γιάννης
Μουζάλας πριν από λί-
γες ημέρες. Το άλλο
κτύπημα ήρθε από την
ελβετική «Neue Zurcher
Zeitung» υπό τον τίτλο
«Μυστηριώδης εξαφάνι-
ση προσφύγων στην Ελ-
λάδα», που αναφέρει ότι
η εικόνα για τον ακριβή
αριθμό των προσφύγων
και μεταναστών που βρί-
σκονται στην Ελλάδα εί-

ναι αρκετά συγκεχυμένη.
Επί της ουσίας το φάντα-
σμα του προσφυγικού -
μεταναστευτικού πλανά-
ται πάνω από το Μέγαρο
Μαξίμου και το πρόβλη-
μα δημιουργεί πολύ αρ-
νητική εικόνα για την
κυβέρνηση που επιχει-
ρεί πλέον να αλλάξει το
κλίμα, αν και υπάρχουν
δυσκολίες.

Υπάρχει καχυποψία
Οι τοπικές κοινωνίες και
οι αυτοδιοικητικές αρ-
χές αντιδρούν έντονα, ό-
πως π.χ. έγινε προχθές
στη Λέσβο με το μπλο-
κάρισμα στους οικί-
σκους που έφθασαν α-
προειδοποίητα στο νησί,
καθώς διαπιστώνουν ότι
η κατάσταση αρχίζει πά-
λι και ξεφεύγει από τον
έλεγχο.
Ο Γ. Μουζάλας, που υ-
ποτίθεται ότι έπρεπε να
είναι σε συνεχή επικοι-
νωνία με τις τοπικές αρ-
χές για τη διαχείριση
της έκρυθμης αυτής κα-
τάστασης, είναι κόκκινο
πανί και έχει χάσει προ
πολλού την εμπιστοσύ-
νη, γι’ αυτό και χρειά-
στηκε να παρέμβει ο υ-
πουργός Επικρατείας Α-
λέκος Φλαμπουράρης,
που επικοινώνησε τηλε-
φωνικά με τον Σπ. Γαλη-
νό, για να καμφθούν οι
αντιδράσεις και τον ενη-
μέρωσε ότι οι οικίσκοι
είναι για την αντικατά-
σταση των σκηνών και ό-
χι για νέα δομή. Ο δή-
μαρχος ζήτησε γραπτή
ενημέρωση από τον Αλ.
Φλαμπουράρη, η οποία
και απεστάλη και εκεί έ-
πεσαν οι τόνοι. Ωστόσο,
διαρροές από το Μαξί-
μου ξιφουλκούν κατά
Γαληνού γιατί βάζει ε-
μπόδια στις ετεροχρονι-
σμένες ενέργειες του υ-
πουργείου και όχι... πλά-
τη όπως έκανε το προη-
γούμενο διάστημα!
Ο Δ. Αβραμόπουλος, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, έ-
χει κρούσει έγκαιρα τον
κώδωνα του κινδύνου,
σημειώνει την ανάγκη να
υπάρξει περισσότερη συ-
νεργασία μεταξύ Τουρ-
κίας και Ευρώπης και θέ-
τει και τη διάσταση της
καλύτερης συνεννόησης
στο εσωτερικό της Ελλά-
δας σε όλα τα επίπεδα
των Αρχών, διαβλέποντας
ότι έχουν κοπεί οι γέφυ-
ρες επικοινωνίας κυβέρ-
νησης και τοπικών παρα-
γόντων.

Οσυντοπίτης μας Γιάννης Μπουρ-
νούς, μέλος της Πολιτικής Γραμ-

ματείας του ΣΥΡΙΖΑ και Υπεύθυνος
Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσε-
ων, μιλά στο «Ε» για την επίσκεψη
Ερντογάν.
«Οι συνομιλίες του Πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα με τον Τούρκο Πρόε-
δρο Ερντογάν για τη διαχείριση των
προσφυγικών ροών έλαβαν χώρα
δύο μόλις μέρες μετά τη συνάντηση
του Πρωθυπουργού με τους Δημάρ-
χους Λέσβου-Χίου-Σάμου και τον Α-
ντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Λέ-
σβου», παρατηρεί. Ο κ. Μπουρνούς
επισημαίνει ότι στόχος της κυβέρνησης, που «παρά
τις υπαρκτές αδυναμίες και δυσκολίες, αφουγκράζεται
πλήρως το αίτημα για την αποσυμφόρηση των νησιών
μας και την αξιοπρεπέστερη διαβίωση των ίδιων των
προσφύγων και μεταναστών», είναι η συμπερίληψη
στις προβλέψεις της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-

Τουρκίας και προσφύγων οι οποίοι
θα μετακινηθούν από τα νησιά προς
την ενδοχώρα. 
Επίσης διαπιστώνει: «Τα πρώτα απο-
τελέσματα αυτής της διαπραγμάτευ-
σης γίνονται ήδη ορατά, με τις πρώ-
τες μεταφορές προς την ενδοχώρα να
είναι γεγονός. Η προσπάθεια συνεχί-
ζεται και ελπίζω να αποδώσει περισ-
σότερους καρπούς όσο πιο άμεσα γί-
νεται».
Το ερώτημα που προκύπτει τώρα για
τον κ. Μπουρνού είναι αν «ο τοπικός
εκλεγμένος εκπρόσωπος της ΝΔ στη
Λέσβο, ο κ. Αθανασίου, χαιρετίζει

αυτά τα πρώτα βήματα αποσυμφόρησης που συμφώ-
νησαν οι Τσίπρας-Ερντογάν με πρωτοβουλία του Έλ-
ληνα Πρωθυπουργού ή συντάσσεται με τις κατηγορίες
του κόμματός του για “λανθασμένη επιλογή χρόνου”
από την κυβέρνηση για την επίσκεψη Ερντογάν».

Αν.Παζ.

O Γιάννης Μπουρνούς στο «Ε» για την επίσκεψη Ερντογάν

«Ορατά αποτελέσματα με τη μεταφορά στην ενδοχώρα»

Την κρισιμότητα της κατάστασης διαπιστώνει η κυβέρνηση για το προσφυγικό - μεταναστευτικό

Τα νησιά έχουν ξεπεράσει
τα όρια των αντοχών τους
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Ε
πίκαιρη Ερώτηση
προς τον Υπουργό
Οικονομικών, Ευ-

κλείδη Τσακαλώτο, κα-
τέθεσε χθες ο βουλευ-
τής Λέσβου της ΝΔ Χα-
ράλαμπος Αθανασίου,
με αφορμή την γνωστή
καθυστέρηση υλοποίη-
σης των κυβερνητικών
υποσχέσεων περί μέ-
τρων στήριξης των σει-
σμόπληκτων κατοίκων
της Λέσβου. Ο κ. Αθα-
νασίου στην ερώτησή
του, αφού εξηγεί διε-
ξοδικά (σ.σ. όπως το έ-
πραξε χθες και η ΝΟΔΕ
Λέσβου της ΝΔ) για το
τι έγινε, αλλά κυρίως
δεν έγινε στην μετά
σεισμόν εποχή από μέ-
ρους της κυβέρνησης
προς τους σεισμοπα-
θείς, ζητά να μάθει
το… αυτονόητο: αν
σκοπεύει εν πάση πε-
ριπτώσει η κυβέρνηση
να υλοποιήσει τις δε-
σμεύσεις της!

«Έξι μήνες μετά τον
καταστροφικό σεισμό
της 12ης Ιουνίου 2017,
οι κάτοικοι της Λέσβου
ακόμη περιμένουν να
υλοποιηθούν οι κυβερ-
νητικές υποσχέσεις
σας για τα μέτρα στήρι-
ξης των σεισμοπαθών
και συγκεκριμένα των
κατοίκων του χωριού
Βρίσα που υπέστη ολο-
κληρωτική καταστρο-
φή. Ύστερα από τις εκ-
δοθείσες ΠΟΛ
1091/2017 και ΠΟΛ
1092/2017, μετά την
κήρυξη της περιοχής
μας σε κατάσταση ε-
κτάκτου ανάγκης μέχρι
12/12/2017, με τις ο-
ποίες παρατάθηκαν οι
προθεσμίες υποβολής
των δηλώσεων μέχρι
29/9/2017 και οι προ-
θεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων χρεών

των φυσικών προσώ-
πων, νομικών προσώ-
πων και οντοτήτων μέ-
χρι 12/12/2017 και ύ-
στερα από την
8460/04-12-2017 α-
πόφαση της Γενικής

Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας για παρά-
ταση κήρυξης της πε-
ριοχής μας σε κατάστα-
ση εκτάκτου ανάγκης έ-
ως και 12 Μαρτίου
2018, όφειλε το Υ-

πουργείο σας να έχει
ήδη εκδώσει τις νέες
ΠΟΛ με τις νέες παρα-
τάσεις», γράφει στην ε-
ρώτησή του ο κ. Αθανα-
σίου ζητώντας μία απά-
ντηση και για το αν α-
ναρωτήθηκε ποτέ η κυ-
βέρνηση για το κλίμα
αβεβαιότητας και ανα-
σφάλειας υπό το φόβο
κυρώσεων και προστί-
μων στο οποίο ζουν οι
σεισμόπληκτοι της Λέ-
σβου.

«Αναρωτηθήκατε 
ποτέ τι κάνουν οι
σεισμόπληκτοι»;

«Το έκτακτο βοήθημα
για την άμεση αρωγή,
ποσό 586,94€, το ο-
ποίο δεν έχει καταβλη-
θεί στο σύνολο των δι-

καιούχων μέχρι σήμε-
ρα, σε καμία περίπτωση
δεν επαρκεί για την κά-
λυψη των βασικών ανα-
γκών τους. Αναρωτη-
θήκατε πως αυτοί οι
άνθρωποι διαβιούν
τους έξι τελευταίους
μήνες; Πολλοί πληγέ-
ντες αδυνατούν να
λάβουν το επίδομα ε-
νοικίου ή συγκατοίκη-
σης με το αιτιολογικό
πως διαθέτουν εξοχι-
κή κατοικία. Αναρωτη-
θήκατε για την καταλ-
ληλότητα των συγκε-
κριμένων κτιρίων να
φιλοξενήσουν οικογέ-
νειες, χωρίς θέρμαν-
ση και την απαραίτητη
οικοσυκευή, κατά
τους χειμερινούς μή-

νες; Τα χαρακτηρι-
σμένα κόκκινα κτήρια
δεν έχουν κατεδαφι-
στεί, με ότι αυτό συνε-
πάγεται για την ασφά-
λεια των κατοίκων, ι-
δίως της Βρίσας, κα-
θώς δεν έχει δοθεί η ε-
πιδότηση κατεδάφι-
σης. Αναρωτηθήκατε
αν οι πληγέντες είναι
σε θέση να καλύψουν
τα έξοδα αυτά; Τέλος,
δεν έχει χορηγηθεί το
επίδομα για αντικατά-
σταση οικοσκευής.
Κατόπιν των ανωτέρω
ερωτάσθε κύριε Υ-
πουργέ: Προτίθεσθε
να υλοποιήσετε τις υ-
ποσχέσεις σας για τα
μέτρα στήριξης των
σεισμοπαθών»;

«Έρμαια της κυβερνη-
τικής αδιαφορίας»

χαρακτηρίζει τους κατοί-
κους της Λέσβου η ΝΟ-
ΔΕ Λέσβου της ΝΔ, με α-
φορμή το… κατόρθωμα
της κυβέρνησης να κα-
λέσει τους σεισμόπλη-
κτους της Βρίσας που
δεν έχουν πια σπίτια να
πληρώσουν ΕΝΦΙΑ! «Ο
κ. Τσίπρας και το επιτε-
λείο του ζητάν, χωρίς ί-
χνος ντροπής, από τους
κατοίκους ενός χωριού
φάντασμα - πλέον, όπως
είναι η Βρίσα, να πληρώ-
σουν ΕΝΦΙΑ, για κτίσμα-
τα που υπέστησαν ζη-
μιές ή καταστράφηκαν»,
σημειώνει χαρακτηριστι-
κά στην ανακοίνωσή της
η ΝΟΔΕ, ενώ αναφέρεται
και σε μια σειρά άλλων
«προβληματικών» κατα-
στάσεων που προέκυψαν
στη μετά σεισμόν εποχή

και το κράτος μάλλον
δυσκόλεψε παρά διευ-
κόλυνε τους σεισμόπλη-
κτους.
Όπως με το επίδομα των
586,94 ευρώ, το οποίο
σύμφωνα με την ανακοί-
νωση που υπογράφει ο
πρόεδρος της ΝΟΔΕ
Στρατής Καραγεωργίου
«μισό χρόνο μετά τον
καταστροφικό σεισμό
που έπληξε τη Λέσβο, η

κυβέρνηση θεώρησε
σκόπιμο ότι το ποσό αυ-
τό που έχουν λάβει οι
περισσότεροι από τους
κατοίκους είναι ικανό να
καλύψει τις πρώτες ανά-
γκες».

Τα παράλογα που
κατατρέχουν τους

σεισμοπαθείς
Συν τοις άλλοις, «μεγά-
λος αριθμός κατοίκων

της Βρίσας δεν μπορεί
να λάβει την επιδότηση
ενοικίου ή συγκατοίκη-
σης με το αιτιολογικό ότι
διαθέτουν κατοικία στα
Βατερά. Όμως η πολιτεία
δεν θεώρησε σκόπιμο να
εξετάσει αν τα σπίτια αυ-
τά καλύπτουν τις στεγα-
στικές ανάγκες του χει-
μώνα. Κανείς δεν έλαβε
υπόψη ότι τα Βατερά
κατοικούνται τους κα-
λοκαιρινούς μήνες και
τα σπίτια δεν είναι κα-
τάλληλα για τον χειμώ-
να. Σπίτια στη μέση των
χωραφιών, χωρίς θέρ-
μανση, με εξωτερικές
τουαλέτες κ.λπ. που για
να μετασκευαστούν α-
παιτούν μεγάλα χρημα-
τικά ποσά», επισημαίνει
η ΝΟΔΕ και αναφέρεται
στη συνέχεια και στην
περίπτωση της αποζη-
μίωσης για τις οικο-
σκευές. Η οποία ως
γνωστόν, έξι μήνες με-
τά το σεισμό, δεν έχει
χορηγηθεί, αλλά και
για την κατεδάφιση
των επικινδύνων κτη-
ρίων. Και αποφασίστη-
κε να γίνει από τους ι-
διοκτήτες «και είναι ι-
διαίτερα δύσκολη λόγω

της αδυναμίας προσέγ-
γισης μηχανημάτων
έργου στα περισσότερα
σπίτια, της μεγάλης η-
λικίας των ιδιοκτητών
αλλά και επειδή μεγά-
λο ποσοστό της επιδό-
τησης κατεδάφισης
προβλέπεται να χορη-
γηθεί μετά την ολοκλή-
ρωση των εργασιών. Α-
πό τις μέχρι τώρα «ε-
νέργειες» της κυβέρ-
νησης αυτό ουσιαστικά
σημαίνει ότι οι άνθρω-
ποι αυτοί θα πρέπει να
πληρώσουν από την
τσέπη τους για την κα-
τεδάφιση και να περι-
μένουν την κυβέρνηση,
που είναι “συνεπής”
στις υποσχέσεις της,
να καταβάλει - ποιος
ξέρει πότε;- την επιδό-
τηση»!
Με τη ΝΟΔΕ Λέσβου
της ΝΔ, να καταλήγει
στην ανακοίνωσή της
πως «έξι μήνες μετά,
δυστυχώς η κατάσταση
είναι θλιβερή, με την
κυβέρνηση να μην έχει
ίχνος ευαισθησίας και
τους κατοίκους της Λέ-
σβου να έχουν εναπο-
θέσει τις ελπίδες τους
σε υποσχέσεις...».

Σκληρή ανακοίνωση της ΝΟΔΕ Λέσβου της ΝΔ κατά της κυβέρνησης για όλα τα…
«κατορθώματά» της εις βάρος των σεισμόπληκτων

«Δεν έχουν ούτε ίχνος ντροπής…»

ΟΟργανισμός Κοινωνικής Προστα-
σίας και Αλληλεγγύης του Δήμου

Λέσβου ενημερώνει τους ωφελου-
μένους του Κοινωνικού Παντοπω-
λείου του Δήμου ότι η παράδοση
των 355 πακέτων τροφίμων για τον
μήνα Δεκέμβριο και λόγω των εορ-
τών των Χριστουγέννων θα ολοκλη-
ρωθεί την Παρασκευή 22 Δεκεμβρί-
ου. Όσοι ωφελούμενοι δεν έχουν
προμηθευτεί τα πακέτα παρακαλού-
νται να σπεύσουν να τα προμηθευ-
τούν.
Πέραν αυτών, όπως κάθε χρόνο έτσι
και εφέτος ο Οργανισμός Κοινωνι-
κής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Δήμου Λέσβου, μετά από κλήρωση,
έχει ενημερώσει 65 άπορους Δημό-

τες μας που κληρώθηκαν να παραλά-
βουν εορταστικά πακέτα με τρόφιμα,
χορηγία των Σούπερ Μάρκετ Α.Β. 
«Για άλλη μια χρονιά ευχαριστούμε
τα Σούπερ Μάρκετ Βασιλόπουλος
για την χορηγία τους αυτή, η οποία
συνδράμει στην προσπάθειά μας να

στηρίξουμε όλοι μαζί και αυτές τις
μέρες των γιορτών τους βρισκόμε-
νους σε κατάσταση φτώχιας κατοί-
κους του τόπου μας. Ευχαριστούμε,
επίσης, το αθλητικό σωματείο Αλ-
καίος Γ.Σ. Μυτιλήνης, το οποίο στη
διοργάνωση των αγώνων στίβου
που διοργάνωσε το προηγούμενο
Σάββατο, είχε την ευαισθησία να
πάρει την πρωτοβουλία συλλογής
τροφίμων τα οποία και δώρισε στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λέ-
σβου. Με την σειρά μας, παραδώ-
σαμε τα τρόφιμα αυτά στο Κοινωνι-
κό Παντοπωλείο Πλωμαρίου, το ο-
ποίο είχε αιτηθεί τη στήριξή μας»,
δήλωσε σχετικά η Αντιδήμαρχος, Α-
ναστασία Αντωνέλλη.

Μέχρι την Παρασκευή

355 πακέτα για τους ωφελούμενους

Καυστική ερώτηση για το… αυτονόητο, κατέθεσε χθες ο βουλευτής της ΝΔ Χαράλαμπος Αθανασίου 
προς την κυβέρνηση

«Τι ακριβώς θα κάνετε με τους σεισμόπληκτους»;
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τ
ο Γυμνάσιο Πέτρας
κατά το σχολικό έτος
2016-2017 συμμετεί-

χε, σε συνεργασία με
σχολεία του εξωτερικού,
σε εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα με τίτλο «Every
child matters -
Immigrants and refugees
in education», υπό την
αιγίδα του προγράμματος
Erasmus+. Η συνεργασία
συνεχίζεται και κατά το
σχολικό έτος 2017-2018.
Στόχος του προγράμμα-
τος Erasmus+, όσον αφο-
ρά τη σχολική εκπαίδευ-
ση, είναι να προωθήσει
τις εκπαιδευτικές καινο-
τομίες, τη συνεργασία με
σχολεία του εξωτερικού,
τις ανταλλαγές εκπαιδευ-
τικών και μαθητών. Τα
προγράμματα που εγκρί-
νονται χρηματοδοτούνται
από το Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). 
Στο πρόγραμμα «Every
child matters -
Immigrants and refugees
in education» το Γυμνά-
σιο Πέτρας συνεργάζεται
με σχολεία από την Τουρ-
κία, που είναι και η συ-
ντονίστρια χώρα, τη Με-
γάλη Βρετανία, την Ιταλία
και την Πορτογαλία. Στό-
χος του προγράμματος εί-
ναι να εξετάσει το φαινό-
μενο της μετανάστευσης
και της προσφυγιάς, τις
αιτίες που τα προκαλούν,
τις πολιτικές των χωρών
που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα στον τομέα
της εκπαίδευσης των με-
ταναστών και των προ-
σφύγων. Επιπλέον όμως
στόχος είναι η γνωριμία
με τον πολιτισμό και τα
εκπαιδευτικά συστήματα
των χωρών με τις οποίες
συνεργαζόμαστε.
Τον Νοέμβριο του 2016
έγινε στο Παλέρμο της Σι-
κελίας η πρώτη συνάντη-
ση των εκπαιδευτικών α-
πό τα συνεργαζόμενα

σχολεία για να οργανωθεί
η υλοποίηση του προ-
γράμματος, να προγραμ-
ματιστούν οι δράσεις και
οι εκπαιδευτικές επισκέ-
ψεις. Το σχολείο εκπρο-
σώπησαν οι καθηγητές
Κάβουρας Χαράλαμπος
και Βελλέ Μαντώ, οι οποί-
οι ήταν και υπεύθυνοι για
την υλοποίηση του προ-
γράμματος και επικεφα-
λής της παιδαγωγικής ο-
μάδας. Στο Παλέρμο τούς
υποδέχτηκαν οι καθηγη-
τές του Istituto
Comprensivo Statale
«Politeama». Στο πλαίσιο
της συνάντησης έγιναν
ξεναγήσεις από τους μα-
θητές του σχολείου σε
σημαντικά μνημεία του
Παλέρμο, οργανώθηκε το
πρόγραμμα και υπήρξαν
στιγμές διασκέδασης και
γνωριμίας ανάμεσα στους
εκπαιδευτικούς των πέντε
σχολείων. 

Στο Παλέρμο
Μετά από τέσσερις μήνες
εντατικής εργασίας, και οι
μαθητές και οι μαθήτριες
του Γυμνασίου Πέτρας ε-
πισκέφτηκαν το Παλέρμο.
Κατά τη διάρκεια αυτών
των μηνών η ομάδα του
προγράμματος μελέτησε
τα φαινόμενα της μετανά-
στευσης και της προσφυ-
γιάς, τα αίτια που τα προ-
καλούν, πήραν συνεντεύ-
ξεις από μετανάστες της
περιοχής, συγκέντρωσαν
φωτογραφικό υλικό, ά-
κουσαν τραγούδια και

διάβασαν ποιητικά έργα.
Το υλικό που συγκέντρω-
σαν και τα αποτελέσματα
της μελέτης τους τα απο-
τύπωσαν σε πόστερ, βι-
ντεάκια, φωτογραφίες,
παρουσιάσεις με διαφά-
νειες, τα οποία παρουσία-
σαν στην επίσκεψή τους
στο Παλέρμο από τη Δευ-
τέρα 27 Μαρτίου 2017 ως
την Παρασκευή 31 Μαρτί-
ου 2017. Εκτός απ’ αυτό
το υλικό οι μαθητές πα-
ρουσίασαν το σχολείο
τους, τα χωριά της περιο-
χής τους, τα μνημεία τους
και τη δουλειά του Γυμνα-
σίου Πέτρας όσον αφορά
προγράμματα και δράσεις
τα τελευταία χρόνια. Στην
αποστολή συμμετείχαν ο
καθηγητής Κάβουρας Χα-
ράλαμπος, η καθηγήτρια
Σουσαμλή Βαρβάρα και οι
μαθητές/τριες Αγιασώτη
Δέσποινα, Γεωργέλλης
Δήμος, Λεοντή Ευστρατία,
Κοβάτσι Ιζαμπέλλα και
Παπάζογλου Παρασκευή.

Και οικοδεσπότες
Τον Μάιο και τον Ιούνιο
ήταν η σειρά της Πέτρας
να φιλοξενήσει τα συνερ-
γαζόμενα σχολεία. Κατά
την επίσκεψη του Μαΐου
ήρθαν στην Πέτρα μαθη-
τές και εκπαιδευτικοί,
που γνώρισαν την περιο-
χή μας και παρουσίασαν
την έρευνά τους όσον α-
φορά το τι προβλέπεται
σε κάθε χώρα για την εκ-
παίδευση των παιδιών
των προσφύγων και των

μεταναστών. Επίσης, οι
μαθητές και οι μαθήτριες
του προγράμματος συνερ-
γάστηκαν σε μεικτές ομά-
δες στη συγγραφή διηγη-
μάτων εμπνευσμένων από
την προσφυγική κρίση.
Κατά την επίσκεψη του Ι-
ουνίου οι συμμετέχοντες
εκπαιδευτικοί είχαν την
ευκαιρία να αξιολογή-
σουν την μέχρι τότε πο-
ρεία του προγράμματος
και να θέσουν τους στό-
χους για τις επόμενες συ-
ναντήσεις. 
Με την έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς η ομά-
δα του προγράμματος, α-
πό μαθητές της τρίτης Γυ-
μνασίου πλέον, συγκρο-
τήθηκε για να προετοιμά-
σει το υλικό για την επό-
μενη συνάντηση, που
πραγματοποιήθηκε στη
Μεγάλη Βρετανία, στο
σχολείο της πόλης
Frinton on Sea της περιο-
χής του Essex. Στην παι-
δαγωγική ομάδα συμμε-
τείχαν οι καθηγήτριες
Θηβαίου Παναγιώτα και
Βερβέρη Ελένη και ο κύ-
ριος Κάβουρας Χαράλα-
μπος. Το θέμα της συνά-
ντησης ήταν μουσική, λο-
γοτεχνία και τέχνη που
συνδέονται με τη μετανά-
στευση και την προσφυ-
γιά, καθώς και παρουσία-
ση μεταναστών και προ-
σφύγων που διακρίθηκαν
στις χώρες που έζησαν ως
μετανάστες και πρόσφυ-
γες. Στη συνάντηση που
πραγματοποιήθηκε από
τις 9 ως τις 13 Οκτωβρίου
συμμετείχαν οι καθηγητές
Κάβουρας Χαράλαμπος
και Θηβαίου Παναγιώτα
και οι μαθήτριες Μιφτίου
Ειρήνη και Καλπάκη Αλε-
ξάνδρα. Εκτός από τις πα-
ρουσιάσεις στο χώρο του
σχολείου οι ομάδες επι-
σκέφτηκαν και το μουσείο
μετανάστευσης στο Λον-
δίνο.

Tη δράση «Η τσάντα στο σχο-
λείο» καθιερώνει το Υπουργείο

Παιδείας, έχοντας παρακολουθή-
σει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις
πρωτοβουλίες διαφόρων Συλλό-
γων Διδασκόντων.
«Ανάλογα με την απόφαση του
Συλλόγου Διδασκόντων και με τη
σύμφωνη γνώμη του κάθε γονέα, η
τσάντα των μαθητριών και μαθητών
θα παραμένει στο σχολείο για του-
λάχιστον ένα Σαββατοκύριακο κάθε
μήνα, δηλαδή από την Παρασκευή,
που έχει αποφασιστεί από τον Σύλ-
λογο Διδασκόντων του σχολείου,
έως την Δευτέρα», σημειώνει ο υ-
πουργός Παιδείας Κώστας Γαβρό-

γλου.
Επισημαίνει ότι η παραμονή της
τσάντας στο σχολείο δεν αποτελεί
μια συμβολική παρέμβαση, αλλά
στοχεύει στην ενίσχυση του ποιο-
τικού χρόνου των παιδιών με τις
οικογένειές τους και, παράλληλα,
διευρύνει τις δυνατότητες ενασχό-
λησής τους με δραστηριότητες που
άπτονται των προσωπικών τους εν-
διαφερόντων, συμβάλλοντας έτσι
όχι μόνο στην γνωστική, αλλά και
στη συναισθηματική και κοινωνική
τους ανάπτυξη.
«Στόχος μας είναι να προχωρήσου-
με σε όλες εκείνες τις ρυθμίσεις ώ-
στε να μετριαστεί το άγχος που έ-

χει συσχετιστεί με τη μελέτη για
την επόμενη ημέρα και το μεγαλύ-
τερο μέρος των εργασιών να ολο-
κληρώνεται εντός του σχολείου.
Ελπίζουμε “Η τσάντα στο σχολείο”
και στην πράξη να αποδειχθεί ένα
παιδαγωγικά χρήσιμο μέτρο, ώστε
από τη νέα σχολική χρονιά να προ-
χωρήσουμε στην επέκτασή του και
σε άλλες μέρες της εβδομάδας στα
ολοήμερα σχολεία. Η συγκεκριμέ-
νη δράση συμβάλλει σε μια γενικό-
τερη επανεκτίμηση της σημασίας
και του ρόλου των εργασιών στο
σπίτι σε σχέση με τον ελεύθερο
χρόνο των μαθητών και των μαθη-
τριών», καταλήγει ο Κ. Γαβρόγλου.

ΔιαιτοΛΟΓΙΚΑ

Κ
άθε χρόνο τέτοια εποχή ετοιμαζόμαστε για τη
νέα χρονιά. Θέτουμε νέους στόχους και υποσχό-
μαστε στον εαυτό μας ότι φέτος είναι η χρονιά

που θα τα καταφέρουμε. Από τους στόχους που θέ-
τουμε κάθε χρόνο τουλάχιστον ένας στόχος αφορά
τη διατροφή και την απώλεια βάρους. Κάποιες φο-

ρές κάτι πετυχαίνουμε, άλλες τα παρατάμε νωρίς!
Πώς μπορούμε φέτος να προετοιμαστούμε καλύτερα για να πε-
τύχουμε το στόχο για μια πιο υγιεινή διατροφή;
Τι σημαίνει «υγιεινή διατροφή»; Μια απλή ερώτηση, με μια απλή
σχετικά απάντηση, την οποία πλέον δύσκολα θα βρούμε. Η πα-
ραπληροφόρηση γύρω από τη διατροφή, δυστυχώς, είναι εκτε-
νής, με διάφορους ψευδο-επιστήμονες να υποστηρίζουν ότι για
να είμαστε υγιείς πρέπει να αφαιρέσουμε από τη διατροφή μας
ολόκληρες ομάδες τροφίμων, όπως τα γαλακτοκομικά, ή συγκε-
κριμένα τρόφιμα και συστατικά, όπως τη γλουτένη. Στην πραγμα-
τικότητα, σε μια υγιεινή διατροφή δεν απαγορεύεται κανένα τρό-
φιμο, εκτός και αν υπάρχει ιατρικός λόγος. Για εμάς, η Μεσογει-
ακή Διατροφή είναι η ιδανική υγιεινή διατροφή. Έχουμε εύκολη
πρόσβαση σε πληθώρα τοπικών, φρέσκων φρούτων και λαχανι-
κών, οσπρίων, και ψαριού, ενώ παράγουμε τοπικό εξαιρετικά
παρθένο ελαιόλαδο. Μπορούμε να βάλουμε στόχο την καθημερι-
νή κατανάλωση λαχανικών με τα κύρια γεύματά μας, 2-3 φρούτα
την ημέρα, ψάρι 1-2 φορές την εβδομάδα, 2 φορές την εβδομά-
δα όσπρια και λαδερά και 1 φορά την εβδομάδα κόκκινο κρέας.
Έτσι, έχουμε ποικιλία τροφίμων και δίνουμε έμφαση σε τρόφιμα
που είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά.
Αδειάζουμε ψυγείο και ντουλάπια τροφίμων. Έτσι, βλέπουμε τι
τρόφιμα έχουμε στο σπίτι, ξεχωρίζουμε και πετάμε τα τρόφιμα
που έχουν λήξει, και εκείνα που λήγουν σε κοντινή ημερομηνία
για να τα χρησιμοποιήσουμε άμεσα. Πέρα όμως από την ασφά-
λεια τροφίμων και την απογραφή, έχουμε και μια εικόνα για την
ποιότητα των τροφίμων που έχουμε στα ντουλάπια μας. Για πα-
ράδειγμα, αν παρατηρήσουμε ότι έχουμε αρκετά γλυκά και αλμυ-
ρά σνακ (πατατάκια, σοκολάτα, κρουασάν, έτοιμα κατεψυγμένα
σφολιατοειδή) στο σπίτι, μήπως πρέπει να βάλουμε ως στόχο τη
σταδιακή μείωση της κατανάλωσής τους και να σταματήσουμε να
τα αγοράζουμε σε μεγάλη ποσότητα; Αν θελήσουμε να φάμε ένα
γλυκό ή αλμυρό σνακ, μπορούμε να πάμε να αγοράσουμε το α-
γαπημένο μας αυτή τη στιγμή. Αν παρατηρήσουμε ότι δεν έχουμε
αρκετά φρούτα και λαχανικά, μπορούμε να βάλουμε ως στόχο να
αγοράζουμε τακτικά φρούτα και λαχανικά ή να έχουμε κατεψυγ-
μένα, ώστε να μην ξεμένουμε!
Βρίσκουμε εύκολες υγιεινές συνταγές και έχουμε τα υλικά πάντα
στο ντουλάπι μας. Στο διαδίκτυο θα βρούμε πληθώρα εύκολων
και γρήγορων συνταγών. Αν τις εκτυπώσουμε και οργανωθούμε
έτσι ώστε να έχουμε πάντα στο σπίτι τα υλικά για την εκτέλεσή
τους, τότε θα είμαστε σε θέση να φτιάξουμε γρήγορα ένα υγιεινό
γεύμα, και να μην παρασυρθούμε και παραγγείλουμε απέξω ένα
λιγότερο θρεπτικό γεύμα. Επίσης, το Σαββατοκύριακο μπορούμε
να ετοιμάσουμε και να αποθηκεύσουμε στο ψυγείο ή την κατά-
ψυξη γεύματα για την ερχόμενη εβδομάδα. Το μόνο που θα χρει-
αστούν είναι ζέσταμα για λίγα λεπτά στο φούρνο μικροκυμάτων
και είναι έτοιμα! 
Φτιάχνουμε λίστα για το σούπερ μαρκετ. Σε ένα αρχείο word ή
excel μπορούμε να φτιάξουμε μια λίστα με τα προϊόντα που χρει-
αζόμαστε κάθε φορά στο σπίτι, με τετραγωνάκια στο πλάι, ώστε
να σημειώνουμε ότι αγοράσαμε το προϊόν. Έτσι, έχουμε έτοιμη
τη λίστα κάθε φορά, και απλά την εκτυπώνουμε. Αν έχουμε κάτι
ήδη σπίτι και δεν χρειάζεται να το αγοράσουμε απλώς σημειώ-
νουμε ότι το έχουμε! Με αυτόν τον τρόπο, δεν κάνουμε άσκοπες
βόλτες στο σούπερ μάρκετ και αγοράζουμε αυτά που πραγματικά
χρειαζόμαστε, χωρίς να ξεφεύγουμε. Επιπλέον, καλό είναι να
μην πηγαίνουμε πεινασμένοι για ψώνια, καθώς είναι πολύ πιθα-
νόν να καταλήξουμε με σνακ πλούσια σε ζάχαρη, λίπος και αλάτι.
Στο σούπερ μαρκετ διαβάζουμε σωστά τις ετικέτες τροφίμων.
Πολλές φορές οι διαφημίσεις μάς παρασύρουν και μας παρου-
σιάζουν κάποια τρόφιμα ως «υγιεινές» επιλογές ή «διαιτητικές» ε-
πιλογές. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν σημαίνει ότι τα τρόφι-
μα που παρουσιάζονται ως πιο υγιεινά είναι πραγματικά καλύτε-
ρες επιλογές! Ας πάρουμε για παράδειγμα τα βιολογικά τσιπς α-
πό λαχανικά. Όπως και να τα παρουσιάσουμε, βιολογικά ή μη, α-
πό παντζάρι ή πατάτα, τα τσιπς είναι τσιπς. Είναι τρόφιμα πλούσια
σε αλάτι και λιπαρά! Επομένως, διαβάζουμε την ετικέτα στο πίσω
μέρος της συσκευασίας και βλέπουμε πίσω από τη διαφήμιση!
Τοποθετούμε τα πιο υγιεινά τρόφιμα σε εύκολα προσβάσιμο ση-
μείο. Με αυτόν τον τρόπο, αν θέλουμε να φάμε ένα σνακ, έχου-
με άμεση πρόσβαση σε φρούτα και λαχανικά, και όταν ανοίξουμε
το ψυγείο να δούμε το γιαούρτι και το τυρί και να τα επιλέξουμε
σε σχέση με έτοιμα γλυκά και σνακ.
Επομένως, η προετοιμασία για τη νέα «πιο υγιεινή» χρονιά ξεκινά
νωρίς, με έγκυρη ενημέρωση και οργάνωση! Η υγιεινή διατροφή
δεν χαρακτηρίζεται από στέρηση, αλλά από ποικιλία τροφίμων, υ-
φών, γεύσεων και απολαυστικών συνταγών!

* Η Μαρία Μαντζώρου είναι Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, MSc
Απόφοιτος Χαροκοπείου Παν/μίου και King’s College London και υπ.
διδάκτωρ (PhD cand.) Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Πώς θα ετοιμαστούμε για τη νέα
χρονιά ώστε να τρώμε πιο υγιεινά;

Γράφει η ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ*

 MSc,

& King’s College London

«Χωρίς μελέτη» ένα Σαββατοκύριακο το μήνα

Έρχονται «happy Fridays» στα σχολεία

Το Γυμνάσιο Πέτρας συζητά και εξετάζει τη μετανάστευση

Ταξιδεύοντας και συνομιλώντας
με τέσσερις χώρες!

Εκπαιδευτική επίσκεψη στον ναό των Μέσσων



ΠΕΜΠΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017ΠOΛITIΣMOΣ !O «Bαγγέλης των Χριστουγέννων» έρχεται στο
«Book and Art» το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου στις 12
το μεσημέρι. Οι παρευρισκόμενοι μαζί με τον
Βαγγέλη Ηλιόπουλο θα αναζητήσουν μέσα από τα
βιβλία του το αληθινό νόημα των γιορτών.

Από τους «Άστεγους»
Ένα ταξίδι στο όνειρο με την

«Αγαπημένη Λωξάντρα»

Ηθεατρική διασκευή της «Λωξάντρας», της ο-
μώνυμης ηρωίδας του μυθιστορήματος της

Μαρίας Ιορδανίδου, από τους «Άστεγους», την
ψαγμένη και πάντα πρωτοπόρα θεατρική ομάδα
της πόλης μας, πιστεύω ότι θα ήταν μια από-
πειρα αναμέτρησης με τον ίδιο της τον εαυτό,
γιατί η ηθογραφία είναι ένα δύσκολο θεατρικό
εγχείρημα. Και όμως για ακόμα μια φορά τόλ-
μησαν και πέτυχαν. Ανέδειξαν την εμβληματική
προσωπικότητα μιας αρχόντισσας Πολίτισσας
και μ’ ένα χυμώδη αλλά και λιτό θεατρικά λόγο-
διάλογο μετάγγισαν μηνύματα ανθρωπιάς αλλά
και λαϊκής σοφίας σ’ ένα πολυπληθές κοινό,
που τους αντάμειψε μ’ ένα παρατεταμένο και
αυθόρμητο χειροκρότημα.
Ένα έργο βαθύτατα ανθρώπινο σε καιρούς ελ-
λειμματικής ανθρωπιάς, άγγιξε και δόνησε το
νου, την καρδιά, την ψυχή κάθε ευαίσθητου θεα-
τή και μας δίδαξε ότι η ομορφιά της ζωής κρύ-
βεται στην πολυτέλεια της απλότητας και στις
στιγμές της καθημερινότητας, που επενδύονται
με την αγάπη και τον αλληλοσεβασμό.
Ένα ονειρεμένο ταξίδι σε καιρούς αλλοτινούς
αλλά πάντα τωρινούς, στον κόσμο των αρωμά-
των και των συναισθημάτων.
Ξύπνησαν μέσα μας ξεχασμένες μνήμες και
δέθηκαν με ακούσματα και εικόνες, μιας άλλης
όμορφης ειδυλλιακής εποχής. Συγκινηθήκαμε,
κλάψαμε, γελάσαμε και απολαύσαμε χορταστι-
κά τη μελετημένη κίνηση, το σωστά διαρθρω-
μένο λόγο, την επιβλητική σκηνική παρουσία
όλων των ηθοποιών (ειδικά τα κοστούμια επο-
χής έκλεψαν το βλέμμα μας).
Η πλοκή υφαίνεται με κεντρικό άξονα την ηρω-
ίδα του έργου, τη Λωξάντρα (Φωτεινή Παπαν-
δρέου, ο ρόλος της ταίριαζε «γάντι») που συ-
μπυκνώνει τη συλλογική μνήμη και συνδέει το
παρελθόν με το παρόν. Η παρουσία της δια-
περνά το χρόνο και συνδέει τρεις γενιές. Ζω-
ντανοί και νεκροί επί σκηνής, θεατοί και αθέα-
τοι, συνομιλούν μαζί της και αποτυπώνουν
τους ακατάλυτους δεσμούς και τις διαχρονικές
αξίες που συνέχουν διαγενεακά την κοινωνία.
Με σεβασμό στο κείμενο και στους χαρακτήρες
των ηρώων η θεατρική διασκευή της Άννας Τα-
ξείδη και ευρηματικό το τέλος. Το αφαιρετικό
σκηνικό (πετυχημένος ο συμβολισμός του θα-
νάτου με το άσπρο σεντόνι στα έπιπλα αλλά
και ο χώρος των νεκρών) συνταίριαζε απόλυτα
με τη λιτή κίνηση των ηθοποιών και τον άρτιο
λόγο τους.
Μπράβο στο σκηνοθετικό team (Αγγελική Γεωρ-
γαντά, Άννα Ταξείδη, Κλεομένη Τζαννέτο). Συγ-
χαρητήρια αξίζουν βέβαια και σ’ όλους τους η-
θοποιούς «νεκρούς και ζωντανούς» που στάθη-
καν ισορροπημένα στο ρόλο τους και μας πλημ-
μύρισαν με τόσα ανάμικτα συναισθήματα.
Παιδιά, σας ευχαριστούμε από καρδιάς.

Απόστολος Σγούτσος

Τ
ρία χρόνια μετρά το
Διεθνές Φεστιβάλ
Μουσικής Μολύβου.

Τρία χρόνια συναυλιών
και εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων υψηλού επι-
πέδου, διεθνών συνεργα-
σιών και βραβεύσεων. Κι
αν μοιάζει απίθανο, είναι
πραγματικό: Στο ακριτικό
αυτό νησί του βορειοανα-
τολικού Αιγαίου, που τό-
σες δυσκολίες αντιμετω-
πίζει το τελευταίο διά-
στημα, έχει ξεπηδήσει έ-
νας θεσμός που με όχη-
μα την τέχνη και την συ-
νεργασία ανθρώπων από
διαφορετικές χώρες ταξι-
δεύει τη Λέσβο στον κό-
σμο παίζοντας ταυτόχρο-
να ζωτικό ρόλο στην πο-
λιτιστική, οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη του
τόπου.
Λίγο πριν το τέλος του
2017, η ομάδα του Φεστι-
βάλ κάνει τον απολογι-
σμό της και ταυτόχρονα
ετοιμάζεται με συνέπεια
για το 2018:
Την χρονιά που μας πέ-
ρασε μια μεγάλη διάκρι-
ση για την Λέσβο αλλά
και τα πολιτιστικά δρώμε-
να όλης της χώρας απετέ-
λεσε η απονομή στο Φε-
στιβάλ, του Βραβείου
Καινοτομίας για το πολι-
τιστικό και εκπαιδευτικό
του έργο από το Classical:
NEXT, το σημαντικότερο
διεθνές φόρουμ για την
κλασική και έντεχνη μου-
σική. Η τελετή απονομής
έγινε στην Ολλανδία στις
20 Μαΐου.
Λίγο νωρίτερα, τον Απρί-
λιο ολοκληρώθηκαν με ε-
πιτυχία τα εκπαιδευτικά
προγράμματα του Φεστι-
βάλ για τη σχολική χρο-
νιά 2016-2017 που μέχρι
τώρα έχουν παρακολου-
θήσει πάνω από 3.000
παιδιά στη Λέσβο, τη Χίο
και την Αθήνα. Τα προ-
γράμματα φέτος εμπλου-
τίστηκαν με μια διεθνή
συνεργασία με τον γερμα-
νικό εκπαιδευτικό θεσμό
tonali. Σε μία δράση που
διήρκεσε 6 εβδομάδες
μαθητές του Δημοτικού
και του Γυμνασίου διορ-
γάνωσαν από το Α έως το
Ω συναυλίες κλασικής
μουσικής με διακεκριμέ-
νους διεθνώς σολίστ. 

Τον Αύγουστο
Το διάστημα 16-19 Αυ-
γούστου πραγματοποιή-
θηκε το 3ο Διεθνές Φεστι-

βάλ Μουσικής Μολύβου
με θέμα «Κάθαρσις», στο
οποίο συμμετείχαν 21
διακεκριμένοι σολίστ από
όλο τον κόσμο, ανάμεσά
τους και η διάσημη σο-
πράνο, υποψήφια φέτος
για γκράμι, Μάρλις Πέ-
τερσεν. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι για πρώτη φορά
οργανώθηκαν προ-φεστι-
βαλικές εκδηλώσεις σε ό-
λο το νησί με στόχο να
μεταφέρει την ατμόσφαι-
ρα του Φεστιβάλ σε ακό-
μη περισσότερους κάτοι-
κους αλλά και να αποκα-
λύψει στους επισκέπτες
ενδιαφέρουσες όψεις της
Λέσβου!
Οι κριτικές από τον ελλη-
νικό και διεθνή Τύπο ή-
ταν διθυραμβικές. Η «Der
Taggespiegel», από τις
σημαντικότερες γερμανι-
κές εφημερίδες στην κρι-
τική της με τίτλο «Μουσι-
κή δωματίου από καρ-
διάς», έγραψε: «Ψίθυροι
της ιστορίας: Στο φεστι-
βάλ μουσικής δωματίου
του Μολύβου, στο ελλη-
νικό νησί της Λέσβου, νέ-
οι μουσικοί βρίσκουν τον
σωστό τόνο σε μια δύ-
σκολη εποχή […] μουσι-
κή να διατρέχει τα δρομά-
κια -εκεί βρίσκεται η γοη-
τεία του Φεστιβάλ! […]
Είτε πρόκειται για έργο
του Μποκερίνι με χαρντ-
ροκ προσέγγιση είτε για
Ξενάκη με χορευτική διά-
θεση, οι τέσσερις μέρες
στον Μόλυβο δείχνουν ό-
τι ένα φεστιβάλ μπορεί να
είναι κάτι περισσότερο α-
πό ένα φεστιβάλ».

Ο νέος δίσκος
Αρχές Νοεμβρίου κυκλο-
φόρησε το νέο CD της
Μάρλις Πέτερσεν -μέλος
του γνωμοδοτικού συμ-
βουλίου του Φεστιβάλ-
«Welt» (Κόσμος) με μια
έκπληξη. Το εξώφυλλο

και οι φωτογραφίες της
έκδοσης είναι από το α-
πολιθωμένο δάσος της
Λέσβου. Η φωτογράφιση
έγινε κατά τη διάρκεια
του Φεστιβάλ και, όπως
λέει η ίδια, «Όταν έφτα-
σε η ώρα να σκεφτώ πού
θα τραβήξω τις φωτογρα-
φίες για να δείξω την ου-
σία των λέξεων Κόσμος,
Γη, Αιωνιότητα, Δύναμη
της Φύσης και Ομορφιά,
έπρεπε να είναι ένα μέ-
ρος της Ελλάδας. Η Ελ-
λάδα έχει μακρά ιστορία
και το απολιθωμένο δά-
σος, προφυλαγμένο μέ-
χρι σήμερα σαν δώρο α-
πό τη φύση, ήταν το μέ-
ρος για να έρθει κανείς
σε επαφή με αυτή την αι-
ώνια δύναμη που θέλω
να θυμίσω στο μυαλό και
την ψυχή των ανθρώπων
μέσω της κλασικής μου-
σικής. Ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ στον καθηγητή Νί-
κο Ζούρο και την ομάδα
του που μας άνοιξαν την
πόρτα σε αυτό το μαγικό
μέρος και στα μέλη του
Διεθνούς Φεστιβάλ Μου-
σικής Μολύβου για τη
βοήθειά τους».
Το CD έχει ήδη ξεκινήσει
να αποσπά τις καλύτερες
κριτικές και η ομορφιά
και αξία του απολιθωμέ-
νου δάσους της Λέσβου
να διαδίδεται σε όλο τον
κόσμο.

Το «Μουσικό Κλειδί»
Σε λίγες μέρες, στις 18
Δεκεμβρίου, ξεκινά ο 3ος
κύκλος των εκπαιδευτι-
κών μας προγραμμάτων.
Με το «Μουσικό Κλειδί»
ο ταλαντούχος Ολλαν-
δός βιολονίστας Αρτούρ
Ρουζανόφσκι θα επισκε-
φτεί σχολεία σε πολλά
μέρη της Λέσβου, για να
μεταδώσει μέσα από τις
προσωπικές του εμπει-
ρίες και τις ερμηνείες

του στα παιδιά του τόπου
τη μαγεία της κλασικής
μουσικής.
Τον Φεβρουάριο και
Μάρτιο ξεκινά και φέτος
το πρόγραμμα «ΜΟ-ΤΟ
key», συνεχίζοντας τη
συνεργασία με τον γερ-
μανικό θεσμό, TONALi,
και εκπροσωπώντας την
Ελλάδα, τρίτη χώρα που
πραγματοποιεί την εκ-
παιδευτική αυτή εφαρ-
μογή μετά τη Γερμανία
και την Ιταλία.
Το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα του Φεστιβάλ
πραγματοποιείται σε
συνεργασία με την Πε-
ριφερειακή Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης Βορείου Αιγαίου, με
την πολύτιμη συμπαρά-
σταση του διευθυντή
της Αριστείδη Καλάργα-
λη και με την υποστήρι-
ξη του Κοινωφελούς Ι-
δρύματος Ιωάννη Σ. Λά-
τση.

Το 4ο Διεθνές
Φεστιβάλ!

Το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ
Μουσικής Μολύβου θα
πραγματοποιηθεί από
τις 8-19 Αυγούστου του
2018. Η ομάδα του Φε-
στιβάλ έχει ήδη ξεκινή-
σει τις προετοιμασίες και
η θεματική του, το πρό-
γραμμα και οι καλλιτέ-
χνες που θα συμμετά-
σχουν θα ανακοινωθούν
με τον καινούριο χρόνο.
Οι δραστηριότητες του
Συλλόγου των Φίλων του
Διεθνούς Φεστιβάλ Μου-
σικής Μολύβου, που ι-
δρύθηκε στις αρχές του
2017 με στόχο την ενί-
σχυση του Φεστιβάλ και
την ανάδειξή του στο ε-
ξωτερικό, συνεχίζονται
και το 2018 με παρουσιά-
σεις και συναυλίες στο ε-
ξωτερικό.

Από την παράσταση, με τον φακό του Σπ. Παυλή

Διεθνές Φεστιβάλ Μολύβου

Ο απολογισμός 
και τα επόμενα σχέδια



Τ
η Μυτιλήνη επισκέφθηκαν
χθες ο αρχιδιαιτητής της Ελ-
ληνικής Ποδοσφαιρικής Ομο-

σπονδίας Μέλο Περέϊρα και ο
προεδρεύων της Κεντρικής Επι-
τροπής Διαιτησίας Σταύρος Τρι-
τσώνης. Οι δύο άνδρες ήρθαν
στη Λέσβο στο πλαίσιο των συνα-
ντήσεων που έχουν ξεκινήσει με
τις αντίστοιχες Επιτροπές Διαιτη-
σίας όλων των νησιωτικών Ενώ-
σεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων.
Πριν λίγη ώρα ξεκίνησε στα γρα-
φεία του Συνδέσμου Διαιτητών η
συζήτηση με τα μέλη της Επιτρο-
πής Διαιτησίας της ΕΠΣ Λέσβου,
στην οποία θα τεθούν τρέχοντα
θέματα που αφορούν το χώρο, κα-
θώς και προβληματισμοί για τη
βελτίωση των συνθηκών που βιώ-
νουν οι νησιώτες διαιτητές ως
προς τους ορισμούς τους σε εθνι-
κές κατηγορίες. 
Ο Μέλο Περέιρα έκανε καριέρα τη
δεκαετία του ‘90 ως διαιτητής της

πορτογαλικής Primeira Liga από
το 1989 μέχρι το 2002, ενώ ήταν
και διεθνής διαιτητής FIFA από το
1992 ως το 2002, όταν και κρέ-
μασε τη «σφυρίχτρα» του. Συμ-
μετείχε στα Παγκόσμια Κύπελλα
1998 και 2002 όπου διηύθυνε α-
πό δύο αγώνες, ενώ σφύριξε τρία
παιχνίδια στο EURO 2000, καθώς

επίσης τον τελικό του Κυπέλλου
UEFA το 2002, το Super Cup Ευ-
ρώπης το 2001 και τους τελικούς
Κυπέλλου Πορτογαλίας 1995 και
1996. Το 2011 παρέλαβε το Ειδι-
κό Βραβείο της FIFA για την προ-
σφορά του στο ποδόσφαιρο, ενώ
διετέλεσε παρατηρητής της
UEFA.

Αφαίρεση 3 βαθμών φέτος 
για τον Παπανικολή Ερεσού και
επιπρόσθετα -2 για τη νέα σεζόν

Το πήρε στα χαρτιά 
ο Απόλλων Δαφίων

Τ
ο προφανές αποφάσισε η Πειθαρχική Επιτροπή
της ΕΠΣ Λέσβου αναφορικά με τη διακοπή του
αγώνα Παπανικολής-Απόλλων Δαφίων στο «Κα-

ραβογιάννειο» της Ερεσού.
Ο αγώνας κατακυρώθηκε υπέρ των φιλοξενούμενων
με σκορ 0-3, αφού με βάση το Φύλλο Αγώνα η δια-
κοπή του παιχνιδιού προήλθε μετά από ενημέρωση
του βοηθού Πατρή στον διαιτητή Πατσατζή ότι δέ-
χθηκε χτύπημα από αντικείμενο στο κεφάλι και αι-
σθανόταν αδιαθεσία. 
Η Πειθαρχική Επιτροπή τιμώρησε τον Παπανικολή
Ερεσού και με αφαίρεση 3 βαθμών από το φετινό
πρωτάθλημα, αλλά και επιπρόσθετα με -2 βαθμούς
από τη νέα χρονιά. Παράλληλα του επιβλήθηκε και
χρηματικό πρόστιμο 100€.
Αναλυτικά: «Σχετικά με τον διακοπέντα αγώνα με-
ταξύ των σωματείων ΑΟ Παπανικολής Ερεσού -
ΑΠΣ Απόλλων Δαφίων της 02/12/2017 στο γήπεδο
Ερεσού, με υπαιτιότητα του γηπεδούχου σωματείου
ΑΟ Παπανικολής Ερεσού, η Πειθαρχική Επιτροπή
της ΕΠΣ Λέσβου αποφασίζει: Κατακυρώνει τον αγώ-
να υπέρ του φιλοξενούμενου σωματείου ΑΠΣ Απόλ-
λων Δαφίων με τέρματα 0-3. Επίσης, αφαιρούνται
(3) τρεις βαθμοί από το γηπεδούχο σωματείο ΑΟ
Παπανικολής Ερεσού από τη βαθμολογία του τρέχο-
ντος πρωταθλήματος και (2) βαθμοί από το επόμε-
νο πρωτάθλημα της σεζόν 2018 - 2019. Ακόμα, στο
γηπεδούχο σωματείο ΑΟ Παπανικολής Ερεσού επι-
βάλλεται χρηματικό πρόστιμο 100€.»

Β’ ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ
Βόρειος Όμιλος

Βαθμολογία (Σε 9 αγώνες)
1. Απόλλων Δαφίων 25 35-6
2. Προοδευτική Σκ. Καλλονής 23 19-2
3. Φίλια 16 27-16
4. Μακαρέας Άγρας 9 7-21
5. Παπανικολής Ερεσού** 7 8-12
6. Άναξος* 6 16-16
7. Ταξιάρχης Μανταμάδου 6 7-18
8. Γερμανός Καραβαγγέλης 6 14-31
9. Ορφέας Άντισσας 5 6-17
*Έχει -6 βαθμούς από πέρυσι
**Έχει -3 βαθμούς

Ά
ριστα εκμεταλλεύτηκε ο Διαγόρας Σαρδών το αγωνιστι-
κό ρεπό που είχε ο Κεραυνός, νικώντας 4-1 την Προπο-
ντίδα και ισοβαθμώντας μαζί του στην πρώτη θέση της

βαθμολογίας. Αγχωτικές νίκες πήραν με 2-1 Ηρακλής Ατσι-
κής και ΑΕ Λήμνου, απέναντι σε Αργοναύτες και Ηφαιστία,
εύκολα επικράτησε ο Φιλοκτήτης του Άρη Μούδρου με 3-0.

Ρεπορτάζ | Νίκος Λαγουτάρης
Επιμέλεια | Βαγγέλης Παπαντώνης

Διαγόρας Σαρδών-Προποντίδα 4-1
Δεν χρειάσθηκε να ζοριστεί πολύ ο Διαγόρας για να κερδί-
σει στην έδρα του με 4-1 την Προποντίδα. Μια νίκη που τον
έφερε ξανά στην κορυφή, παραμένοντας μέχρι στιγμής η
ευχάριστη έκπληξη στο πρωτάθλημα και απειλώντας τους
υπόλοιπους διεκδικητές του τίτλου. Σκόρερς για τους νικη-
τές ήταν οι Ζαφειράκης, Αμπελώμος, Ζερβός, Ηλιάδης, το
γκολ της Προποντίδας σημείωσε ο Λάσκαρης.

Ηρακλής Ατσικής-Αργοναύτες 2-1
Στην Ατσική, ο Ηρακλής σημείωσε αγχωτική νίκη με 2-1 α-
πέναντι στους Αργοναύτες, οι οποίοι απεδείχθησαν σκληρό
καρύδι και πάλεψαν μέχρι το τέλος. Ο Φώτης Κρίκης, σε έ-
να ακόμη παιχνίδι, ήταν ο παίκτης που έδωσε το προβάδι-
σμα, με τον Γκοτσόπουλο να διπλασιάζει τα τέρματα του Η-
ρακλή. Οι Αργοναύτες μείωσαν με τον Καμπουράκη.

ΑΕ Λήμνου-Ηφαιστία 2-1
Με 2-1 νίκησε στη Μύρινα η ΑΕ Λήμνου την σκληροτράχη-
λη Ηφαιστία, ικανοποιώντας τους φιλάθλους της. Ο Πρω-
τούλης έβαλε μπροστά στο σκορ τους γηπεδούχους και στη
συνέχεια ο Τσακαντάς με αυτογκόλ έδωσε αέρα δύο τερμά-
των στην ΑΕΛ. Ο Λέσβιος Λάμπρος Κουδουνάς ήταν ο σκό-
ρερ της Ηφαιστίας. Αποβλήθηκε ο Κανάρης των νικητών,
γιατί κλότσησε εκτός φάσης αντίπαλο.

Φιλοκτήτης-Άρης Μούδρου 
3-0

Πολύ καλό ποδόσφαιρο έπαιξε ο Φιλοκτήτης, ο οποίος
δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Άρη. Εκτός από τα γκολ
ο νικητής είχε και χαμένες ευκαιρίες για να διευρύνει το
σκορ, ενώ τελείωσε το παιχνίδι με δέκα παίκτες λόγω α-
ποβολής του Αμπελώμου με δεύτερη κίτρινη.

ΑΟ Θάνους-Κάσπακας 2-4
Κάλπαζε στην έδρα του Θάνους ο Κάσπακας, σημειώνο-
ντας μια άνετη και δίκαιη νίκη με 2-4. Καλό παιχνίδι προ-
σέφεραν στο κοινό οι δύο ομάδες. Αγαλιάνος και Ιμπραίμι
πέτυχαν από δύο γκολ βοηθώντας τους φιλοξενούμενους
να πάρουν το τρίποντο. Ο Λέσβιος Δημήτρης Τρακέλλης
και ο Γιώργος Τσιοβάκης ήταν οι σκόρερς των γηπεδού-
χων.

Αητός Πλάκας-Άγιος Γεώργιος 2-1
Εντός έδρας νίκη με 2-1 κατέκτησε ο Αητός Πλάκας, λυγί-
ζοντας τον Άγιο Γεώργιο σε ένα παιχνίδι το οποίο πάλε-
ψαν να κερδίσουν και οι δύο ομάδες. Τα δύο τέρματα της
ομάδας της Πλάκας πέτυχε ο Μπαλτζής, ο οποίος ήταν ο
μεγάλος πρωταγωνιστής του ματς. Σκόρερ των φιλοξενού-
μενων ήταν ο Ζαφειρόπουλος. 

Βαθμολογία
1. Διαγόρας Σαρδών 28 37-14
2. Κεραυνός Αγ. Δημητρίου 28 52-4
3. Ηρακλής Ατσικής 25 46-11
4. Φιλοκτήτης 24 35-13
5. Ηφαιστία 21 39-18
6. Άρης Μούδρου 18 20-20
7. Αργοναύτες 17 22-16
8. Κάσπακας 16 19-23
9. ΑΕ Λήμνου 14 17-20
10. Θάνος 10 26-33
11. Προποντίδα 4 10-45
12. Άγιος Γεώργιος 3 7-56
13. Αητός Πλάκας 1 5-55

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017AΘΛHTIΣMOΣ
Τη σελίδα επιμελείται ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ

Με την υπογραφή του

www.sportlesvos.gr

Ο αρχιδιαιτητής της ΕΠΟ ήρθε στη Λέσβο και είχε συνάντηση 
με την Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣΛ

Στη Μυτιλήνη 
Περέϊρα - Τριτσώνης

Η Α1 Κατηγορία Λήμνου συνεχίστηκε με δίδυμο ξανά 
στην 1η θέση της βαθμολογίας

Ξανά μαζί στην κορυφή Διαγόρας και Κεραυνός
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Ενοικιάζεται καινούρια πλή-
ρως επιπλωμένη γκαρσονιέ-
ρα 45τ.μ, δίχωρη (ενιαίος
χώρος κουζίνα-καθιστικό,
υπνοδωμάτιο, μπάνιο) πε-
ριοχή Ακλειδιού, Λόφος Πα-
νεπιστημίου. Διαθέτει αυτό-
νομη θέρμανση, χώρο στάθ-
μευσης και χωρίς κοινόχρη-
στα. Πληρ. τηλ. 6936-
184468, 22510 29885.

Ενοικιάζονται γκαρσονιέρες
από 180 ευρώ, δυάρια από
180 ευρώ, τριάρια από 280
ευρώ. ΚΤΗΜΑΤΕΜΟΡΙΚΗ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Υπεύθυνος
Λουκιανός Ραλλίδης. Πληρ.
τηλ. 22510 45181.

Ενοικιάζονται από τον ιδιο-
κτήτη, πλήρως επιπλωμένα
(ενδεχομένως και χωρίς έπι-
πλα) και σε άριστη κατάστα-
ση: α) γωνιακό - διαμπερές
3άρι οροφοδιαμέρισμα, β)
γωνιακό δυάρι οροφοδιαμέ-
ρισμα με πολύ καλή δυνατό-
τητα στάθμευσης στην οδό
Μαρκοπούλου 4, Μαύρα Σί-
δερα - γήπεδο. Πληρ. τηλ.
22510 24690, 6946-
011338.

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα
χωρίς έπιπλα με αυλή στα
Πυργέλια Μυτιλήνης. Πληρ.
τηλ. 22510 45181.

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα
επιπλωμένη στο κέντρο της
Μυτιλήνης. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

Ενοικιάζεται ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
γκαρσονιέρα σε όροφο πλή-
ρως επιπλωμένη στη Χρυσο-
μαλλούσα. Πληρ. τηλ. 22510
45181.

Ενοικιάζεται δίχωρη γκαρσο-
νιέρα επιπλωμένη με αυλή
και αυτόνομη θέρμανση στην
περιοχή γηπέδου Μυτιλήνης.
Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Ενοικιάζεται δυάρι επιπλωμέ-
νο στα Πυργέλια Μυτιλήνης.
Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Ενοικιάζεται δυάρι πλήρως
επιπλωμένο στο κέντρο της
Μυτιλήνης. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

Ενοικιάζεται δυάρι αρίστης
κατάστασης στη Χρυσομαλ-
λούσα πλησίον Ναυτικού ομί-
λου. Πληρ. τηλ. 22510
45181.

Ενοικιάζεται δυάρι αρίστης
κατάστασης στην περιοχή
Πλάτανος, επιπλωμένο με
αυλή. Πληρ. τηλ. 22510
45181.

Ενοικιάζεται δυάρι πλήρως
επιπλωμένο στην περιοχή γη-
πέδου Μυτιλήνης. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

Ενοικιάζεται καινούριο δυάρι
στην περιοχή Συνοικισμός.
Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Ενοικιάζεται καινούριο πλή-
ρως επιπλωμένο δυάρι στη
Σουράδα. Πληρ. τηλ. 22510

45181.

Ενοικιάζεται δυάρι πλήρως
επιπλωμένο στον Άνω Χάλικα
Μυτιλήνης. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

Ενοικιάζεται δυάρι αρίστης
κατάστασης πλήρως επιπλω-
μένο στην Αγία Μαρίνα. Τιμή
220 ευρώ. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

Ενοικιάζεται μονοκατοικία
ενός υπνοδωματίου με αυλή
στο Βουναράκι. Διατίθεται
και με μερική επίπλωση.
Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Ενοικιάζεται τριάρι αρίστης
κατάστασης πλήρως επιπλω-
μένο πλησίον κεντρικής αγο-
ράς. Διαθέτει ηλιακό. Πληρ.
τηλ. 22510 45181.

Ενοικιάζεται 3άρι αρίστης κα-
τάστασης τετάρτου ορόφου
στη Χρυσομαλλούσα πλησίον
εκκλησίας. Διαθέτει ηλιακό.
Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Ενοικιάζεται 3αρι αρίστης κα-
τάστασης στη Βαρειά Μυτιλή-
νης, διαθέτει τζάκι. Πληρ.
τηλ. 22510 45181.

Ενοικιάζεται 4άρι αρίστης κα-
τάστασης στη Χρυσομαλλού-
σα, αυτόνομη θέρμανση με
πετρέλαιο, τζάκι, διαμπερές.
Τιμή 370 ευρώ. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

Ενοικιάζεται στη Σουράδα
μονοκατοικία δύο υπνοδωμα-
τίων με τζάκι, αυτόνομη θέρ-
μανση, κλιματισμό και αυλή.
Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Ενοικιάζεται μονοκατοικία
δύο υπνοδωματίων με αυλή
στα Πάμφιλα, με λέβητα πε-
τρελαίου, τιμή 300 ευρώ.
Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Ενοικιάζεται μεγάλη μεζονέ-
τα τριών υπνοδωματίων στη
Χρυσομαλλούσα, τζάκι, μεγά-
λα μπαλκόνια, μπάνιο και
WC, ηλιακό, αυλή. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

Ενοικιάζεται μονοκατοικία
δύο υπνοδωματίων στο κέν-
τρο της πόλης, διαθέτει τζάκι
και κλιματιστικό. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

Ενοικιάζεται μεγάλη μονοκα-
τοικία επιπλωμένη με μεγάλη
αυλή πλησίον του χωριού Πη-
γή Λέσβου. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

Ενοικιάζεται μονοκατοικία
ενός υπνοδωματίου με αυλή
στην περιοχή Μαύρα Σίδερα.
Διαθέτει αυτόνομο λέβητα
καλοριφέρ. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

Ενοικιάζεται σπίτι μονοκατοι-
κία με τρεις κρεβατοκάμα-
ρες, κουζίνα καθιστικό, μπά-
νιο, μεγάλη βεράντα, επιπλω-
μένη στο κέντρο της πόλης.
Πληρ. τηλ. 6974-310989. 

Πωλείται παραθεριστική κα-
τοικία στη Πεδή Μανταμάδου
Λέσβου. Τιμή 35.000 ευρώ.

Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Πωλείται τριάρι πλησίον νο-
σοκομείου με θέα στη θάλασ-
σα, διαμπερές, με θέση
στάθμευσης. Τιμή: 65.000
ευρώ. Πληρ. τηλ. 22510
45181.

Πωλείται διαμέρισμα 100
τ.μ., τρίτου ορόφου, διαμπε-
ρές, φωτεινό, κατάλληλο και
για επαγγελματική στέγη (δι-
κηγορικά γραφεία κλπ.), στην
περιοχή ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ στην
Αθήνα. Τιμή 80.000 ευρώ.
Πληρ. τηλ 22510 45181.

Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας
(130.000 ευρώ) μεζονέτα
τριών υπνοδωματίων με αυλή
στη Νεάπολη Μυτιλήνης.
Κ.Α. 2012. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

Πωλούνται μονοκατοικίες
στην Άντισσα Λέσβου. Πληρ.
τηλ. 22510 45181.

Πωλείται μονοκατοικία σε πο-
λύ καλή κατάσταση 96 τ.μ., 2
υπνοδωματίων με μεγάλη αυ-
λή, θέση στάθμευσης, στο
Ακρωτήρι Μυτιλήνης. Τιμή
125.000 ευρώ. Πληρ. τηλ.:
22510 45181.

Πωλείται καινούρια μεζονέτα
230 τ.μ. επί οικόπεδου
4.000 τμ με 3 υπνοδωμάτια,
γεώτρηση, ηλιακό, θερμο-
συσσωρευτές, νυχτερινό
ρεύμα, πετρόχτιστο. Πληρ.
τηλ. 22510 45181.

Πωλείται μεζονέτα τριών επι-
πέδων 160 τ.μ. με καταπλη-
κτική θέα στην Κράτηγο.
Πληρ. τηλ. 22510 45181. 

Πωλείται 3οροφο κτήριο στο
Καγιάνι. Αποτελείται από
υπόγειο 107 τ.μ., ισόγειο
107 τ.μ. (2αρι και ένα γκα-
ράζ), όροφος 107 τ.μ., (3αρι
οροφοδιαμέρισμα). Πανορα-
μική θέα. Τιμή 230.000 ευ-
ρώ. Πληρ. τηλ. 22510
45181.

Πωλείται παλαιά μονοκατοι-
κία στα Μιστεγνά Λέσβου. Τι-
μή 15.000 ευρώ. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

Πωλείται μονοκατοικία 3
υπνοδωματίων εμβ. 154 τ.μ.
στη θέση Πυργέλια ευρισκό-
μενη επί οικόπεδου 220
τ.μ., με αυλή 150 τ.μ. Πληρ.
τηλ. 22510 45181. 

Πωλείται καινούριο διαμέρι-
σμα 50 τ.μ. στη Μόρια, με
αυτόνομη θέρμανση, διπλά
τζάμια, πόρτα ασφαλείας.
Κ.Α. 2015. Πληρ. τηλ.
25510 45181. 

Πωλούνται μονοκατοικίες
στην Ερεσό Λέσβου. Πληρ.
τηλ. 22510 45181.

Πωλείται ολοκαίνουρια μεζο-
νέτα 3 υπνοδωματίων με με-
γάλη αυλή στο Ακρωτήρι.
Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Πωλούνται μεζονέτες καινού-
ριες και παλιές τόσο εντός
της πόλεως όσο και στους οι-
κισμούς πέριξ της Μυτιλήνης
με τιμή από 120.000 ευρώ.
Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Πωλείται τριώροφο σπίτι στη
Χρυσομαλλούσα. Το ισόγειο
είναι ένα 2αρι διαμέρισμα
και μια γκαρσονιέρα. Οι άλ-
λοι 2 όροφοι είναι μια πολυ-
τελής μεζονέτα τριών υπνο-
δωματίων, κουζίνας, καθιστι-
κού, σαλονιού μπάνιου και
wc. Εμβαδόν οικόπεδου
317. Εμβαδόν κτισμάτων
288. Έχει γεώτρηση και υπό-
λοιπο συντελεστή δόμησης.
Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Πωλείται μονοκατοικία 91
τ.μ. δύο υπνοδωματίων στο
κέντρο της πόλης επί οικόπε-
δου 128 τ.μ. Κτίζει άλλα 120
τ.μ. περίπου. Τιμή 130.000
ευρώ. Πληρ. τηλ. 22510
45181.

Πωλείται μονοκατοικία 2
υπνοδωματίων με αυλή, εμ-
βαδού 96 τ.μ., στα Πάμφιλα
Λέσβου. Τιμή 50.000 ευρώ.
Πληρ. τηλ.: 22510 45181.

Πωλείται μεγάλο τριάρι δια-
μέρισμα στην Καλλιθέα πλη-
σίον σχολείων, με πανοραμι-
κή θέα. Πληρ. τηλ. 22510
45181.

Πωλείται 3άρι αρίστης κατά-
στασης στη Χρυσομαλλούσα,
διαμπερές, με ηλιακό, θέ-
σεις στάθμευσης. Τιμή
80.000 ευρώ. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

Πωλείται πλήρως ανακαινι-
σμένη μονοκατοικία 2 υπνο-
δωματίων πλησίον πλατείας
Αλυσίδας. Τιμή 110.000 ευ-
ρώ. Πληρ. τηλ. 22510
45181.

Πωλείται μεγάλο 3άρι πλή-
ρως ανακαινισμένο στη πε-
ριοχή του γηπέδου. Πληρ.
τηλ. 22510 45181.

Πωλείται μονοκατοικία 165
τ.μ. στις Καμάρες αρίστης
κατάστασης με καταπληκτική
θέα στην πόλη. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

Πωλείται μεζονέτα 210 τ.μ.
3 υπνοδωματίων αρίστης κα-
τάστασης στη Χρυσομαλλού-
σα. Πληρ. τηλ. 22510
45181.

Πωλείται καινούριο 2άρι, 47
τ.μ. στη Χρυσομαλλούσα, τρί-
του ορόφου, αυτόνομη θέρ-
μανση, διπλά τζάμια. Τιμή
62.000 ευρώ. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

Πωλείται μικρή μονοκατοικία
με αυλή στις Καμάρες, άμε-
σα κατοικήσιμη. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

Πωλούνται μικρά διαμερίσμα-
τα σε διάφορες περιοχές των
Αθηνών. Πληρ. τηλ. 22510
45181.

Πωλείται πλήρως ανακαινι-
σμένη μονοκατοικία 2 υπνο-
δωματίων 131 τ.μ. + 30 τ.μ.
υπόγειο στα Πάμφιλα. Διαθέ-
τει αυλή, τετραπλή θέρμανση
με κλιματισμό, λέβητα πετρε-
λαίου και καυστήρα ξύλου
και πέλετ, ηλιακό και πανο-
ραμική θέα. Κ.Α. 2017.
Πληρ. τηλ. 25510 45181.

Πωλείται στα Βατερά ολοκαί-

νουρια μεζονέτα 170 τ.μ κτι-
σμένη επί οικοπέδου 1.200
τμ. Χτίζονται άλλα 100 τ.μ.
Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Πωλείται παλιό αρχοντικό στο
κέντρο της Καλλονής Λέσβου
εμβαδού 248 τ.μ. επί οικό-
πεδου 311 τ.μ. και υπόλοιπο
συντελεστή δόμησης (70
τ.μ.). Πληρ. τηλ. 25510
45181.

Πωλείται πολυτελές 4αρι δια-
μέρισμα 110 τ.μ., με αυτόνο-
μη θέρμανση με καλοριφέρ,
αυτόνομη θέρμανση με υπέ-
ρυθρες και αυτόνομη θέρ-
μανση με κλιματισμό. Μεγά-
λες βεράντες, διαμπερές, με
μπάρμπεκιου κ.λπ. εξτρά. Τι-
μή 165.000 ευρώ. Πληρ.
τηλ. 22510 45181.

Πωλείται μεγάλο 2άρι πρώ-
του ορόφου στην Καλλιθέα
Μυτιλήνης, με θέα πανοραμι-
κή. Τιμή 65.000 ευρώ.
Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Πωλείται 3άρι στην Καλλιθέα
πλησίον των σχολείων. Πληρ.
τηλ. 22510 45181.

Πωλείται καινούριο 3αρι αρί-
στης κατάστασης με πολλά
έξτρα πλησίον ΟΤΕ. Θέα στη
θάλασσα, μεγάλες βεράντες.
Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Πωλείται μεγάλη μονοκατοι-
κία 134 τ.μ. με αυλή στο Συ-
νοικισμό. Τιμή 110.000 ευ-
ρώ. Πληρ. τηλ. 22510
45181.

Πωλούνται μονοκατοικίες
στο Πολιχνίτο Λέσβου. Πληρ.
τηλ. 22510 45181.

Πωλείται 2αρι 48 τ.μ 6ου
ορόφου, δίχως μπαλκόνια
στην περιοχή του γηπέδου με
τιμή 30.000 ευρώ. Κ.Α.
571. Πληρ. τηλ. 22510
45181.

Πωλείται 3άρι διαμέρισμα
15ετίας α' ορόφου αρίστης
κατάστασης στην περιοχή του
Γηπέδου με τιμή 90.000 ευ-
ρώ. Πληρ. τηλ. 22510
45181.

Πωλείται παλιά μονοκατοικία
με αυλή 90 τ.μ. στη Χρυσο-
μαλλούσα. Πληρ. τηλ. 22510
45181.

Πωλείται γκαρσονιέρα β´
ορόφου στη Χρυσομαλλούσα
πλησίον της Μαρίνας. Τιμή
33.000 ευρώ. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

Πωλείται ο επάνω όροφος δι-
πλοκατοικίας πλησίον πάρ-
κου Αγίου Ευδοκίμου αποτε-
λούμενος από 2 ανεξάρτητα
2άρια διαμερίσματα συνολι-
κού εμβαδού 105 τ.μ. ανα-
καινισμένα και μισθωμένα με
μηνιαίο εισόδημα 530 ευρώ
το μήνα. Πληρ. τηλ. 22510
45181.

Πωλείται μεγάλο οικόπεδο
εντός οικισμού στη Λουτρό-
πολη Θερμής Λέσβου, εντός
του οποίου υφίστανται κτί-
σματα εμβαδού 108 τ.μ. Το
οικόπεδο κτίζει συνολικά
240 τ.μ. Τιμή 60.000 ευρώ.
Κ.Α. 696Α. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ Πωλείται τεσσάρι
διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων
110 τ.μ. περίπου στην περιο-
χή του γηπέδου Μυτιλήνης.
Τιμή 85.000 ευρώ. Πληρ.
τηλ. 22510 45181.

Πωλείται μεγάλο οροφοδια-
μέρισμα με αυλή στο κέντρο
της πόλης, εμβαδού 200 τ.μ.
περίπου, δύο μπάνια, τζάκι,
σε οικόπεδο 296 τ.μ., ανα-
καινισμένο το 2013. Πληρ.
τηλ. 22510 45181.

Πωλούνται αρχοντικά τριών
ορόφων στο κέντρο της πό-
λης με πολύ μεγάλες αυλές.
Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Πωλείται οροφοδιαμέρισμα
2 υπνοδωματίων με δική του
αυλή στην Επάνω Σκάλα. Τι-
μή 70.000 ευρώ. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

Πωλείται 2αρι διαμέρισμα
στη Σουράδα, αρίστης κατά-
στασης. Πληρ. τηλ. 22510
45181.

Πωλείται πολυτελές διαμέρι-
σμα στη Μυτιλήνη, 110 τ.μ.,
1ου ορόφου, διαμπερές,
προσόψεως. Διαθέτει μεγάλο
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα,
3 Υ/Δ, WC και ένα κυρίως
μπάνιο, βεράντα, μικρή αυ-
λή, αυτόνομη θέρμανση, τζά-
κι, ηλιακό θερμοσίφωνα, χω-
ρίς κοινόχρηστα. Θέα στη θά-
λασσα, ήσυχη περιοχή. Έτος
κατασκευής 2009. Πληρ.
τηλ. 22510 46450, 6932-
622045, www.lesvos-reale-
state.gr

Ενοικιάζεται 3αρι διαμέρισμα
στην Καβέτσου κατάλληλο
για επαγγελματικό χώρο, ια-
τρείο κ.λπ. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

Ενοικιάζεται κατάστημα στη
Χρυσομαλλούσα. Είναι κατάλ-
ληλο και για υγειονομικού εν-
διαφέροντος. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

Ενοικιάζεται κατάστημα 52
τ.μ. στην οδό Αεροπόρου
Γιανναρέλλη με μεγάλο χώρο
φορτοεκφόρτωσης - παρκα-
ρίσματος μπροστά στην είσο-
δό του. Πληρ. τηλ. 22510
45181.

Ενοικιάζεται μεγάλος επαγ-
γελματικός χώρος στο κέν-
τρο της πόλης εμβαδού
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300 τ.μ. σε δύο επίπεδα,
ασανσέρ, τριφασικό ρεύμα,
χώρο στάθμευσης. Πληρ.
τηλ. 22510 45181.

Ενοικιάζεται γραφείο σε
όροφο εμβαδού 50 τ.μ.
στη περιοχή γηπέδου. Τιμή
270 ευρώ. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

Ενοικιάζονται αποθήκες,
καταστήματα και βιοτεχνι-
κοί χώροι στις περιοχές
Καρά Τεπέ, Παγανή και
Λάρσο  Μυτιλήνης. Πληρ.
τηλ. 22510 45181.

Ενοικιάζεται αρχοντικό
τριών επίπεδων συνολικού
εμβαδού 500 τ.μ. περίπου
επί οικοπέδου 700 τ.μ.,
κατάλληλο για στέγαση γρα-
φείων ή για άλλη επαγγελ-
ματική δραστηριότητα.
Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Ενοικιάζεται μεγάλο κατά-
στημα παραθαλάσσιο πλη-
σίον Μυτιλήνης κατάλληλο
για λειτουργία επιχειρήσε-
ων εστίασης ή αναψυχής.
Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Ενοικιάζεται μεγάλο κτη-
ριακό συγκρότημα τεσσά-
ρων επίπεδων 450 τ.μ.
στην Προκυμαία Μυτιλή-
νης. Πληρ. τηλ. 22510
45181.

Ενοικιάζεται πλήρως ανα-
καινισμένο κατάστημα 80
τ.μ. σε δύο επίπεδα περί-
που στην κεντρική αγορά
πλησίον της Μητρόπολης.
Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Ενοικιάζεται κατάστημα 30
τ.μ. στην περιοχή της
πρώην Αστυνομίας Μυτιλή-
νης. Πληρ. τηλ. 6974-
310989.

Πωλείται καφέ μπαρ εν λει-
τουργία στην παραλιακή Πέ-

τρας. Στρωμένη επιχείρηση
σε κεντρικό δρόμο. Πλήρης
εξοπλισμός, όλα τα μηχανή-
ματα σε άριστη κατάσταση.
Χαμηλό ενοίκιο & βιώσιμη
επιχείρηση. Τιμή συζητήσι-
μη. Πληρ. τηλ. 6986-
160206

ΕΥΚΑΙΡΙΑ! Πωλείται μεγάλη
αποθήκη 110 τ.μ. περίπου
στη Χρυσομαλλούσα, πολύ
μεγάλη πρόσοψη, κατάλλη-
λη και για επαγγελματική
χρήση. Πληρ. τηλ. 22510
45181 και 6945-935806.

Πωλείται εξοπλισμός μίνι-
μάρκετ: μηχανή κοπής τυ-
ριών, 2 ξύλινες γόνδολες
και 3 ξύλινα ράφια. Σε τιμή
ευκαιρίας. Πληρ. τηλ.
6977-370447. 

Ενοικιάζεται κτήμα 1
στρέμ. περίπου στο Πέρα-
μα Λέσβου, επί της παρα-
λιακής οδού.Πληρ. τηλ.
2251045181.

Πωλείται οικόπεδο 7,5
στρεμμάτων περίπου στην
Αρίσβη Καλλονής, γωνιακό,
με μήκος πρόσοψης 100
μ. περίπου, άρτιο, οικοδο-
μήσιμο, με γεώτρηση, πη-
γάδι τριφασικό, μεγάλο
θερμοκήπιο, 30 ελαιόδεν-

τρα, αμπέλι και αλλά οπω-
ροφόρα δένδρα. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

Πωλείται οικόπεδο εντός οι-
κισμού στη Βαρειά εμβαδού
1250 τ.μ. Κτίζει 210 τ.μ.
συν υπόγεια. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

Πωλείται οικόπεδο 169 τ.μ.
στο Πληγώνι. Κτίζει 200
τ.μ. περίπου. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

Πωλείται μικρό οικόπεδο
στη θέση Βουναράκι Μυτι-
λήνης. Τιμή 40.000 ευρώ.
Πληρ. τηλ. 22510 45181. 

Πωλείται οικόπεδο 378 τ.μ.
στην περιοχή Κιόσκι. Εντός
του οικόπεδου υπάρχει μια
μικρή παλιά μονοκατοικία
52 τ.μ. Έχει πανοραμική
θέα στη πόλη. Πληρ. τηλ
22510 45181. 

Πωλείται οικόπεδο άρτιο
και οικοδομήσιμο 5.550
τ.μ. στην περιοχή Σκίνου ή
Λιγωνάρι Λουτρών, άρτιο
και οικοδομήσιμο με πανο-
ραμική θέα στη θάλασσα.
Κ.Α. 1507. Τιμή 90.000
ευρώ. Πληρ. τηλ. 22510
45181.

Πωλείται οικόπεδο 17
στρεμμάτων πλησίον Αφά-
λωνα με εύκολη πρόσβαση
και πανοραμική θέα σε τιμή
ευκαιρίας. Κ.Α. 1505.
Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Πωλείται οικόπεδο στη Σκά-
λα Συκαμινιάς πλησίον της
θάλασσας, εμβαδού 3.080
τ.μ. Κτίζει 600 τ.μ. για κα-
τοικίες. Πληρ. τηλ 22510
45181. 

Πωλείται παραθαλάσσιο οι-
κόπεδο στη Σκάλα Νέων
Κυδωνιών σε τιμή ευκαι-
ρίας. Πληρ. τηλ. 22510
45181.

Πωλείται μεγάλο οικόπεδο
στην περιοχή της Κάγιας Συ-
καμινέας, ευρισκόμενο κον-
τά στη θάλασσα. Πληρ. τηλ.

22510 45181.

Πωλείται οικόπεδο με κατα-
πληκτική θέα στην περιοχή
ανάμεσα στο Γαϊδαρανήφο-
ρο και στη Λακέρδα, πολύ
κοντά στη Μυτιλήνη, εμβα-
δού 7.600 τ.μ. Κ.Α. 1509.
Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Πωλείται οικόπεδο στον
Άνω Χάλικα Μυτιλήνης εν-
τός οικισμού με καταπληκτι-
κή θέα. Πληρ. τηλ. 22510
45181.

Πωλείται παραθαλάσσιο οι-
κόπεδο 7.300 τ.μ. εντός
του οποίου υπάρχει μικρή
μονοκατοικία, άρτιο και οι-
κοδομήσιμο στο Πυργί. Κ.Α.
1506. Πληρ. τηλ. 22510
45181.

Πωλείται γωνιακό οικόπεδο
στη Βρίσα εμβαδού 128
τ.μ. που κτίζει 180 τ.μ. Τι-
μή 15.000 ευρώ. Πληρ.
τηλ. 22510 45181.

Πωλείται οικόπεδο 126 τ.μ.
στις Καμάρες με καταπλη-
κτική θέα. Κτίζει 126 τ.μ.
κύρια κατοικία και 70 περί-
που τ.μ. βοηθητικούς χώ-
ρους, ήτοι συνολικά περί-
που 200 τ.μ. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

Πωλείται οικόπεδο εντός οι-
κισμού στην περιοχή της
Αγίας Μαρίνας Μυτιλήνης.
Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Πωλείται παραθαλάσσιο οι-
κόπεδο άρτιο και οικοδομή-
σιμο στην περιοχή Αγίου
Φωκά πλησίον Βατερών, εμ-
βαδού 4.600 τ.μ. Κ.Α.
1504. Τιμή 120.000 ευρώ.
Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Πωλείται μεγάλο οικόπεδο
1.800 τ.μ. εντός οικισμού
στους Πύργους Θερμής. Τι-
μή 120.000 ευρώ. Πληρ.
τηλ. 22510 45181.

Πωλείται οικόπεδο 216 τ.μ.
εντός του οποίου υπάρχει
παλιά μονοκατοικία εμβα-
δού 86 τ.μ. στον Πλακάδο

Λέσβου. Κτίζει 200 τ.μ.
Έχει ωραία θέα. Τιμή
25.000 ευρώ. Πληρ. τηλ.
22510 45181. 

Πωλείται παραθαλάσσιο οι-
κόπεδο 690 τ.μ εντός οικι-
σμού Περάματος Γέρας άρ-
τιο και οικοδομήσιμο, κτίζει
200 τ.μ. Τιμή 45.0000 ευ-
ρώ. Πληρ. τηλ. 22510
45181. 

Πωλείται μεγάλο οικόπε-
δο, 300 τ.μ. περίπου, πλη-
σίον κεντρικής αγοράς
Μυτιλήνης. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

Πωλείται οικόπεδο άρτιο
και οικοδομήσιμο, εμβα-
δού 1200 τ.μ. εντός οικι-
σμού Πληγωνίου, με θέα
στη θάλασσα. Κτίζει 400
τ.μ. Τιμή 110.000 ευρώ.
Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Πωλείται μεγάλο οικόπε-
δο εκτός σχεδίου στην
περιοχή της Αγίας Μαρί-
νας, άρτιο και οικοδομή-
σιμο με εύκολη πρόσβα-
ση και πολύ μεγάλη πρό-
σοψη σε δρόμο. Τιμή
65.000 ευρώ. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

Πωλείται παραθαλάσσιο
οικόπεδο άρτιο και οικο-
δομήσιμο ευρισκόμενο
εντός οικισμού στη Σκά-
λα Νέων Κυδωνιών,
έκτασης ενός στρέμμα-
τος περίπου. Κτίζει 400
τ.μ. Τιμή 70.000 ευρώ.
Πληρ. τηλ. 22510
45181. 

Το «Be Happy» ζητά δύο
σερβιτόρες. Πληροφορίες
στην Αρχιπελάγους 25 στη
Μυτιλήνη (από 11:00 έως
14:00).

Ζητείται υπάλληλος γραφεί-
ου με γνώσεις υπολογιστή
(Office, Internet, πρόγραμ-
μα εμπορικής διαχείρισης,
μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης) και Αγγλικών για στε-
λέχωση εμπορικής επιχεί-
ρησης με προϋπηρεσία σε
παρόμοια θέση. Μεταφορι-
κό μέσο, κατά προτίμηση
μηχανάκι. Αποστολή βιο-
γραφικών στο mail: pan-
mantz@otenet.gr.

Εταιρεία που δραστηριοποι-
είται στην πώληση καφέ
espresso και συναφή ειδών
καφέ στη Μυτιλήνη ζητά να
προσλάβει πωλητή/τρια. Οι
κατάλληλοι υποψήφιοι θα
πρέπει να διαθέτουν: πρωτο-
βουλία και αποτελεσματικό-
τητα, αξιοπιστία και εμπιστο-
σύνη, καλή γνώση στην πώ-
ληση και παρασκευή καφέ
(espresso, ροφημάτων κτλ),
εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
καθώς και εμπειρία barista
σε καφέ μπαρ θα θεωρηθεί
επιπλέον προσόν, δίπλωμα
οδήγησης, ηλικία από 25
έως 45 ετών. Η εταιρεία
προσφέρει: Εργασία πλή-
ρους απασχόλησης, ανταγω-
νιστικό πακέτο αποδοχών
(μισθός και bonus). Αποστο-
λή βιογραφικών στο mail:
info@evnika.gr.

Ζητείται κυρία με εμπειρία
για εργασία σε κουζίνα
(βοηθός μάγειρα) σε γνω-
στή ταβέρνα της πόλης.
Πληρ. τηλ. 6944-628893
(ώρες επικοινωνίας 12.00
- 17.00). 

Ζητείται νέα για να εργα-
στεί ως καμαριέρα σε παν-
σιόν στο κέντρο της Μυτι-
λήνης. Επιθυμητή η γνώση
αγγλικών. Υπάρχει η δυνα-
τότητα παροχής στέγης.
Πληρ. τηλ. 6981-314154.
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αλβανός Ι. - Παπαδόπουλος
Χ. Ο.Ε.
Λιπάσματα - Γεωργικά εφόδια -
Χρώματα - Μηχανήματα
Πάρκινγκ Καλλονής
τηλ. 22530 29055, κιν.
6974-348157, 6937-
768959

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ:
ΒΡΑΝΗΣ ΤΑΡΣΙΖΙΟΣ

Χρυσομαλλούσης και
Θιέλπη Λευκία (Γωνία)
τηλ. 22510 22827/54042
κιν. 6946284150 ΚΑΙ
ΚΙΝ2. 6937019921
Έκδοση κοινοχρήστων, Δια-
χείριση πολυκατοικιών, Εμ-
πορία -Διανομή - Διάθεση
πετρελαίου Θέρμανσης
ΕΚΟ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΑ

Σταθμός εξυπηρέτησης
Auto moto EKO

Στυλιανός Ναλμπάντης 
Γέφυρα Αρίσβης, Καλλονή 
τηλ.- fax: 22530 23211
κιν.  6972 323 671
Ελαστικά, ζάντες, αμορτι-

σέρ, λιπαντικά.
Διανομή πετρελαίου θέρ-
μανσης κατ' οίκον.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Φθηνόκοσμος
Τα πάντα από 1 ευρώ
(Συνεχώς νέες παραλαβές)
Ν. Μυκονιάτης - Β. Βουδού-
ρης
Τηλ. 6937-170954  
Χάνια Καλλονής

ΓΕΩΠΟΝΟΙ

Καραγεωργίου Στρατής 
Γεωργικές - Περιβαλλοντικές
Μελέτες
Βιολογική Γεωργία - Κτηνο-
τροφία, Νέοι Αγρότες
Καταπολεμήσεις Εντόμων και
Τρωκτικών
Επαγγελματικοί καθαρισμοί
χώρων
Καβέτσου 10 (2ος όροφος)
τηλ. 22510 37415, 
κιν. 6937-407221
e-mail: es_karag@otenet.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

Πατρίκας Γεώργιος
ΜΥΤΙΛΗΝΗ: Σαπφούς 6
τηλ.: (22510) 24606,
41929
ΓΕΡΑ: Παπάδος

τηλ. 22510 83283
κιν.: 6974-765401, 6937-
422900

ΡΑΛΛΗ - ΔΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ο.Ε.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ: Αγ. Συμεών 4
τηλ.: (22510) 42687,
29505
ΓΕΡΑ: Παπάδος
τηλ. 22510 82808
κιν.: 6932-486155, 6977-
546406

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Στράτος Πέτρου & Ραλλού
Τσακαρέλου

Δικηγορικό Γραφείο
Ελευθερίου Βενιζέλου 5,
Μυτιλήνη
e-mail:
spetroulaw@gmail.com
τηλ: 22510 40303,
fax:22510 40401
κιν :6973-009908 / 6932-
095912

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΑ

Προδρόμου Μάνια
Κτηνίατρος Α.Π.Θ.
Ιατρείο μικρών ζώων - Γρα-
φείο παραγωγικών ζώων -
Τροφές - Αξεσουάρ
Θεοφιλοπούλου 6 
Μυτιλήνη

τηλ.: 22510 25200, 
6946-488588

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ 
ΛΕΣΒΟΥ
Δ.Μαλάκης, Π.Αντωνίου

Κτηνίατροι Α.Π.Θ.
Π. Βοστάνη 6, Μυτιλήνη
Τ.Κ. 81 100, Τηλ. 22510
46488
Fax 22510 45844,
www.protypoktiniatreio les-
svou.gr
e-mail: info@protypo ktinia-
treiolesvou.gr

Τουρβαλή Π. Μυρσίνη
Κτηνιατρείο - Pet Shop 
- Κομμωτήριο Ζώων

Κτηνίατρος Α.Π.Θ., μετεκπαι-
δευθείσα στην Αγγλία, μέλος
Βρετανικού Κτηνιατρικού Συλ-
λόγου BVSc MRCVs, Μέλος
Κτηνιατρικής Δερματολογικής
Εταιρείας, Ομοιοπαθητικός
Συνεργάτες κτηνίατροι
Διαμαντής Αδαμπατάς
τηλ. επικοινωνίας 22510
28838, 22510 46030,
6945-207578, 6983-
769751
Βουρνάζων 17, Μυτιλήνη
ΝΕΟ Υποκατάστημα: δια-
σταύρωση Πετρί, Πέτρα-Λέ-
σβος

Ωράριο λειτ.:Τρίτη και Πα-
ρασκευή 10.00-14.00 και
18.00-20.00
Τετάρτη και Σάββατο
10.00-14.00
Τηλ. 22530 42060
e-mail:
tourvalvet@gmail.com

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Κατερνέλλης Λευτέρης 
- Κομνηνός Οδυσσέας

E.Βοστάνη 2
τηλ.: 22510 41120 -
41912
fax: 22510 41411
e-mail: lflsa@otenet.gr

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - 

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ 

FAST MOVERS
Μετακομίσεις - Ανυψώ-
σεις από και προς 
όλη την Ελλάδα
τηλ.: 22510 42845,
22510 42846
κιν.: 6946-688918

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Φιλιππής Τιμόθεος
AUTO TIMOS SERVICE

Γενικό συνεργείο αυτοκινήτων
και ανταλλακτικών
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη
Τηλ. 22510 43852
Κιν. 6946-317768
Ταμτάμης Κυριάκος
Γενικό συνεργείο αυτοκινήτων &
ανταλλακτικών
Εμπόριο μεταχειρισμένων τρακτέρ
Ιαπωνίας, παρελκόμενα & ανταλ-
λακτικά
Kubota, Shibaura, Yanmar,
Iseki, Mitsubishi, Hinomoto
Παγανή Μυτιλήνης
τηλ.: 22510 29419
κιν.: 6944-324667

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ

«Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ»
Ταπετσαρίες επίπλων, 
αυτοκινήτων, σκαφών.
Δελήμπασης Αλέξανδρος, Δάφια
Καλλονής
τηλ. 6973-527156 και 6971-
665255

SECURITY

ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ SIGMA SECU-
RITY

Ελ. Βενιζέλου 10
τηλ.: 22510 42248
fax: 22510 41894



Ρεκλείτη Άννα

Καβέτσου 40
(5ος όροφος)
Τηλ.: 22510-55516
Κιν.: 6944-662304

Αµπατζής Πολύδωρος

Aεροπόρου Γιανναρέλλη 7
Τηλ.: 22510-28222 

∆εµερτζής Αχιλλέας Ν.

Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης
Ναυµάχου Αποστολή 4
τηλ: 22510 55599

Μαγνητική Τοµογραφία Λέσβου 
Σίσκας Α. Νικόλαος (στρατιωτικός 
ιατρός) 

Καβέτσου 44
Τηλ.: 22510-42277, 22510-42377

Χατζηκυριάκου Έλσα

Ναυµάχου Αποστόλη 17
(κάθετος της Καβέτσου 22 - 24)
Τηλ.: 22510-47773
Κιν.: 6932-616601

Γρίβας Ευστράτιος

Καβέτσου 40
Τηλ.: 22510-41210
Κιν.: 6932-703093

Κατσαβέλης Ε. Ιωάννης

Αγ. Ειρήνης 1
(4ος όροφος)
Τηλ.: 22510-54568
Κιν.: 6932-482412

Μαυρογένης Γεώργιος

Καβέτσου 10, Μυτιλήνη
Καλλονή LifeCheck
(Τρίτη πρωί)
Τηλ.: 22530-24540
Συνεργάτης: Metropolitan, 
Ευρωκλινική, Mediterraneo
Τηλ.: 22510-55557
Κιν.: 6984-121212
www.endoskopisi.com

Χατζηαργυρίου Γ. Μαρία

Ερεσού 2
(1ος όροφος)
Τηλ.: 22510-37192
Κιν.: 6973-303865

∆ρ. Τσάµης Γιάννης

Αγίας Ειρήνης 11
Μυτιλήνη
Τηλ.: 22510-46686
Κιν.: 6972-337812

Γιάννης ∆. Χατζηλίας

Καβέτσου 44, (3ος όροφος)
Τηλ.: 22510-54038
Κιν.: 6973-821145

Βάλια Κόπανου

∆ιαιτολόγος - ∆ιατροφολόγος
Αγίας Ειρήνης 7, (1ος όροφος)
Μυτιλήνη
Τηλ.: 22510-55760
Κιν.: 6976-644813

µε κορυφαίο αναλυτή Σώµατος 

∆ιατροφής για:

Καραβασίλη Νεφέλη

(1ος όροφος)
Τηλ.: 22511-02154
Κιν.: 6999-714522
e- mail:nefeli.karavasili@gmail.com 

Μαντζώρου Μαρία

Κλινική ∆ιαιτολόγος - 
∆ιατροφολόγος
Anutr, M.Sc, PhD cand.
Κων/πόλεως 5, (4ος όροφος)
Τηλ.: 22511-03358,
Κιν.: 6936-865437
e-mail: mantzorou.m@gmail.com

Τελωνιάτη Ειρήνη

Κιν.: 6944-513511

Προκοπίου Μ. Μαρία

Λαϊκού Νοσοκοµείου Αθηνών

Αγίας Ειρήνης 1, Μυτιλήνη

Τηλ.: 22510-48862, 211-7701202

Κιν.: 6947-722756

Κωφόπουλος Κ. Σάββας

Καβέτσου 10, Μυτιλήνη
Τηλ.: 22510-47755
Κιν.: 6944-635886 

Μουφλουζέλλης Ε. Ασηµάκης

Α΄ Ιατρειο: Καβέτσου 32, Μυτιλήνη

Τηλ.: 22510-43366
Κιν.: 6972-332594

Μποµπότη Στ. Πολυξένη

Καβέτσου 40, (4ος όροφος)
Τηλ.: 22510-44010
Κιν.: 6977-649458

Τσουνάς Ι.A Παναγιώτης

Μυτιλήνη: Αγ. Ειρήνης 1, (4ος όροφος)

Καλλονή: Εµπορικό Κέντρο Αλβανού

Τηλ.: 22530-24590

Κιν.: 6946-008966

e-mail: ptsounas@gmail.com

Κουκόση - Κατσαβέλλη Χρυσάνθη 

Μυτιλήνη: Αγ. Ειρήνης 1, (4ος όροφος)
Τηλ.: 22510-54024
Κιν.: 6973-822661
Καλλονή: Εµπορικό Κέντρο Αλβανού
Τηλ.: 22530-24590

Μαλλιαρός Ιωάννης 

Αεροπόρου Γιανναρέλλη 13
Τηλ. ιατρείου: 22510-46002
Κιν.: 6932-906278

Ταπανλής Ν. Ευστράτιος

Καβέτσου 5 (ισόγειο)
Τηλ. ιατρείου: 22510-47788
Κιν.: 6944-696854

Πατέστος ∆ηµήτρης

Καβέτσου 40

Τηλ.: 22510-55516

Κιν.: 6976-482381 

ΛΟΓΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Χορέβας Κωνσταντίνος

Τηλ.: 2251-101431

Κιν.: 6978-424660

Καλλονή: Τηλ.: 2253-3112071

e-mail: info@logou-mathisi.gr

URL: www.logou-mathisi.gr

Σταυρακέλλη Στέλλα - Μαρία

Καλλονή Λέσβου
Τηλ.: 22530-24648
Κιν.: 6970-515889
e-mail: stellastaura@yahoo.gr

Αλεξάνδρα Βουλέλλη - Ματαρά

Καβέτσου 40 (ισόγειο)
e-mail: mlab.alexandra@gmail.com
Τηλ.: 22510-46656
Κιν.: 6977-957504

Γ. Φεβρωνία Κανταρτζή

M.D. Καβέτσου 10
(πάνω από Millenium)
Τηλ.: 22510-25070
Κιν.: 6974-585745
e-mail: fkantartz@gmail.com

Κοροβέση - Ταπανλή Νικολέττα

Αγ. Ειρήνης 1, (2ος όροφος)
Τηλ.: 22510-23818
Κιν.: 6944-564159

Σιδηρή Ευστρατία

Καβέτσου 22
Τηλ.: 22510-21275

Ειρήνη Γ. Κατσαµπή

Μικροβιολόγος
Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Αθηνών 
Καβέτσου 44 (2ος όροφος) 
Μυτιλήνη Τ.Κ. 81100
Τηλ.: 22510-55111
e-mail: katsampi.lab@gmail.com

Σουλακέλλης Μαρίνος

Kαβέτσου 40, (1ος όροφος)
Τηλ.: 6978-621522

Aµπατζή - Aντωνίου Mαρία

Aεροπόρου Γιανναρέλλη 7
Τηλ.: 22510-21030 

∆ρ. Καραγεωργίου Νίκος

∆ιδάκτωρ Ορθοδοντικής
Αγίας Ειρήνης 11
Τηλ.: 22510-42233
Κιν.: 6946-681545 

Καραχάλια Καλλιρόη

Αγίας Ειρήνης 1
Τηλ.: 22510-48105
Κιν.: 6936-406140

Τηλ.: 22540-22359

Χατζηδηµητρίου Α.
Μιχάλης - Ορέστης

Μυτιλήνη: Καβέτσου 32
Τηλ.: 22510-43377
Κιν.: 6974-117849
Λήµνος: Καρατζά 10
Τηλ.: 22540-26652

Βογιατζής Β. Πολύδωρος

Χειρουργός ορθοπαιδικός,

Καλλονή, Εµπορικό Κέντρο 
Χατζηµανώλη

Κιν.: 6944-243839
e-mail polidorosv@hotmail.com

Μουτζούρης Βασίλης

Kαβέτσου 27
Τηλ.: 22510-43456
Κιν.: 6972-122738
(Μόνο Απογεύµατα)

Ζουµπούλη ∆. Ελένη

ΑΛΛΑΓΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΚΑΒΕΤΣΟΥ 40 (2ος όροφος) 
(3 κτήρια µετά το κατάστηµα 
Σκοπελίτη)
Τηλ.: 22510-42312
Κιν.: 6944-434811

Ραλλίδης Ν. Μαρσέλος

Σµύρνης 7
Τηλ.: 22513-01732
Κιν.: 6940-811405 

Γιαννίκος Π. Στρατής

Kαβέτσου 29
(έναντι παλιάς Oλυµπιακής)
Τηλ.: 22510-41125
Κιν.: 6976-654509 
Λαγουτάρη ∆ήµητρα

Καβέτσου 10
(3ος όροφος)

Κιν.: 6932-089054

Μαρία Τσανακτσή-Μαλλιαρού

«Αγλαΐα Κυριακού» 
Αερ. Γιανναρέλλη 13 - Μυτιλήνη
Τηλ: 22510 40250/42857
Κιν: 6932449588

Ντανιέλλα Κλέππερ - Κωφοπούλου

τ
κλινικής Γενικού Νοσοκοµείου 
Μυτιλήνης
Καβέτσου 44, (1ος όροφος)
(πρώην κτήριο Ολυµπιακής)

Κιν.: 6938-415099

Γρίβας Κωνσταντίνος

Καβέτσου 40 
(4ος όροφος)
Τηλ.: 22510-44020
Κιν.: 6932-204318

Αθηνά Μισγίρη- Τσουνά

Εµπορικό Κέντρο Αλβανού Καλλονή
Τηλ.: 22530-24590
Κιν.: 6972-285470
e-mail: athinamisgiri@gmail.com

ΙΑΣΙΣ - Αθανάσιος Χ. 
Καραβασίλης 

επισκέψεων κατ’ οίκον

Τηλ.: 22510-46625
Κιν.: 6998-483530

Κέντρο Φυσικοθεραπείας & 
Αποκατάστασης
Τάκας Π. ∆ηµήτρης
Τάκας ∆. Θεόδωρος

Καβέτσου 13
Τηλ.: 22510-29802
Κιν.: 6932-420297

Κέντρο Φυσικοθεραπείας
 & Αποκατάστασης 
Χατζηδηµητρίου Αντώνης

Αγ. Ειρήνης 3α
Τηλ.: 22510-37633
Κιν.: 6945-792823

Phisiocare Εργαστήριο 
Φυσικοθεραπείας
Σταυρουλάκη Ιφιγένεια

Ασκληπιού 39, Χρυσοµαλλούσα
Τηλ.: 22510-54898
Κιν.: 6977-957180

Ζαµπάκος Ι. Γεώργιος

Καβέτσου 3, (2ος όροφος)
Τηλ.: 22511-02351
Κιν.: 6974-117070
πλαστικηχειρουργικη.gr 

Σοφοκλής Ε. Τραχανέλλης

Ναυµ. Αποστόλη 2

και Καβέτσου (γωνία)

Τηλ.: 22510-37476

Κιν.: 6980-869090

e-mail:sof_tracganellis@hotmail.com

Νικόλαος Μοσχόπουλος

Ψυχίατρος MD, PhDc Στρατιωτικός 

Ελλάδος
Καβέτσου 12, Μυτιλήνη
Τηλ.: 22510-54901
Κιν.: 6986-268457

Γρηγοράκη Π. Ιωάννα

Ψυχοθεραπεύτρια Γνωσιακής 
Συµπεριφορικής προσέγγισης

Κιν.: 6971-916665

Μαρία Γ. Θεοδοσίου - Πασχαλίδη 

∆ιδάκτωρ Ιατρ. Σχολής 

και παιδο-ΩΡΛ
Μυτιλήνη: Καβέτσου 44
Τηλ.: 22510-22217
Καλλονή:
Τηλ.: 22530-29530
Κιν.: 6948-309834

Στούµπος Γεώργιος

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος 

Συνεργάτης «Metropolitan», 
«Ιατρικό Αθηνών»
Καβέτσου 3, (1ος όροφος)
Τηλ.: 22510-27757
Κιν.: 6940-888555

∆ρ. Πασχαλίδης Γιάννης

∆ιδάκτωρ Ιατρ. Σχολής 

Νοσ. Lister Αγγλίας Συνεργάτης 
«Metropolitan Αθηνών»
Μυτιλήνη: Καβέτσου 44
Τηλ.: 22510-22217
Καλλονή: Εµπορικό κέντρο 
Χατζηµανώλη
Τηλ.: 22530-29530
Κιν.: 6944-586587

Κουτουκτσής Ε. Αθανάσιος

Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων 

Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθηνών. 
Mέλος του δικτύου «Medisystem»
Καβέτσου 40, (3ος όροφος)
Τηλ.: 22510-29342,
Κιν.: 6942-290344

Παπαγιάννη Αθανασία

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος 

(3ος όροφος)

Τηλ.: 22510-46966

Κιν.: 6974-195437

Πλούκος Π. Κωνσταντίνος

Χειρούργος Ωτορινολαρυγγολόγος 

Θεσσαλονίκης Ειδικευθείς στο 

Αγ. Ειρήνης 1 & Καβέτσου γωνία 
(4ος όροφος )
Τηλ.: 22513-02304
Κιν.: 6936-634586 

Κρέτζας Π. ∆ηµήτριος

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Εµπορικό Κέντρο Αλβανού

Κιν.: 6944-523748

13ΠΕΜΠΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017



14

Καφέ
Σνακ Μπαρ

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ψητοπωλεία

Σνακ - DeliveryΕστιατόρια
Ταβέρνες

Μαγειρεύτα -
Σούπες

Καφέ - ζωντανή
μουσική

Καφέ-Πιτσαρία

Ζαχαρο-
πλαστεία

Ξενοδοχεία - 
Αίθουσες 

εκδηλώσεων

ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ



ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσεων 

καθηγητών
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανε-
πιστημίου μας αποφάσισαν την
προκήρυξη των εξής θέσεων κα-
θηγητών: 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗ-
ΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματ.
2310996072 e-
mail:info@meng.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη
βαθμίδα του καθηγητή πρώτης
βαθμίδας με γνωστικό αντικείμε-
νο «Δυναμικά Συστήματα με ανα-
λυτικές μεθόδους»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛ-
ΛΑ: ΑΡΡ3762)
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟ-
ΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας
2310998780 e-mail:

info@hist.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη
βαθμίδα του καθηγητή πρώτης
βαθμίδας με γνωστικό αντικείμε-
νο «Προϊστορική Αρχαιολογία με
έμφαση στη Νεολιθική Εποχή»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛ-
ΛΑ: ΑΡΡ3763)
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
(τηλ.Γραμματείας 2310997940 e-
mail: info@math.auth.gr )
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη
βαθμίδα του καθηγητή πρώτης
βαθμίδας με γνωστικό αντικείμε-
νο «Διαφορική Γεωμετρία»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛ-
ΛΑ: ΑΡΡ3764)
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμμα-
τείας 2310999211 e-mail:
info@med.auth.gr )
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη
βαθμίδα του καθηγητή πρώτης
βαθμίδας με γνωστικό αντικείμε-
νο «Καρδιολογία-Μυοκαρδιοπά-

θειες»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛ-
ΛΑ: ΑΡΡ3765)
ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμμα-
τείας 2310991354 e-mail:
charvani@enl.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη
βαθμίδα του καθηγητή πρώτης
βαθμίδας με γνωστικό αντικείμε-
νο «Αγγλικό Μυθιστόρημα 19ου
και 20ου αιώνα»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛ-
ΛΑ: ΑΡΡ3766)
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν
στο ΦΕΚ 1252/05-12-2017 τ.Γ΄ (η-
μερ.κυκλ. 06-12-2017) και η προ-
θεσμία υποβολής των δικαιολο-
γητικών λήγει στις 13 Φεβρουα-
ρίου 2018.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί
με όλα τα αναγκαία για την κρίση
δικαιολογητικά (όπως αναφέρο-
νται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υπο-

βάλλονται ηλεκτρονικά στο Πλη-
ροφοριακό Σύστημα
“ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella
.minedu.gov.gr) και κατατίθενται
και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή στις Γραμμα-
τείες των παραπάνω Τμημάτων.
Πληροφορίες στα αντίστοιχα τη-

λέφωνα και e-mail.

Θεσσαλονίκη, 13/12/2017
Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής
Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ
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Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Α

ΠΕΜΠΤΗ: ΔΙΗΜΕΡΕΥΕΙ
08.00 - 21.00

ΙΑΤΡΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Ερμού 16

Τηλ. 22510 28447

ΠΕΜΠΤΗ: ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
18.00 - 08:00

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ -ΠΕΖΕΡ ΝΑΤΑΛΕ
ΤΖ.ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ 9-11 (ΠΛΗΣΙΟΝ 

ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ)

Τηλ. 22510 22050
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αμοιβαίες αλλαγές μεταξύ

των φαρμακείων δεν κοινοποιούνται 

στην εφημερίδα.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ: 14.12.2016

ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
“Blue Star I” 20.00 ΠΡΟΣ ΧΙΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΑΠΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
“ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ” 19.00 ΠΡΟΣ ΧΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστούμε στους αναγνώστες μας 

να επικοινωνούν με τις εταιρείες 

και τα κατά τόπους 

πρακτορεία για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Τουρ. Αστυνομία 22510 22776

Αστυνομία 22510 41911

Πυροσβεστική 199

Περιφέρεια 

Β. Αιγαίου 22510 37080

Νοσοκομείο 22513 51100

22513 51200

Δημαρχείο 22510 27777

Τελωνείο 22510 28311

Λιμεναρχείο 22510 24115

Αεροδρόμιο 22510 38722

2251038700

Δημ. Θέατρο 22510 37194

Γ.Γ. Αιγαίου & Νησιωτικής 

Πολιτικής 22510 41161

Δικαστήριο 22510 45489

ΠΕΔ Β. Αιγαίου 22510 27333 

Ταχυδρομείο 22510 28823

Μητρόπολη 

Μυτιλήνης 22510 40892

Υπηρεσία ταξί 

Taxiplon 18222 (αστική χρέωση)

Ραδιοταξί 22510 25900

Σταθμός Υπεραστικών                 

Λεωφ. ΚΤΕΛ 22510 28873

Σταθμός 

Αστικών Λεωφ. 22510 46436

Δρομολόγια ΚΤΕΛ 22510 14505

ΚΕΘΕΑ ΛΕΣΒΟΥ 22510 25670

6973-245453

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΛΗΜΝΟΥ
Δημαρχείο 22543 50000

Νοσοκομείο 22540 82000

Πυροσβεστική 22540 22199

Αστυνομία 22540 22200

Λιμεναρχείο 22540 22225

Ο.Α. Αεροδρόμιο 22540 92700, -1

Ο.Α. 22540 22214, -5

ΚΤΕΛ 22540 22464

Ταχυδρομείο 22540 22462

Περιφερειακή 

Ενότητα 22540 22996

Αegean Airlines 22540 92720

ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ 

ΣΤΟ εμπρός
ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ:

“EΠIKOINΩNIA ΑΙΓΑΙΟΥ A.E.” 

EΘNIKH TPAΠEZA
415/470156-97

ALPHA BANK
601-00-2002-008741

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5709017817954

ΧΡΗΣΙΜΑ

Προαγγελία γάµου
Σύµφωνα µε το άρθρο 1369 του Aστικού Kώδικα ανακοινώνεται ότι:

O Αντώνιος Παυλής του Στυλιανού και της Γεωρ-
γίας, το γένος Σκαλοχωρίτου, που γεννήθηκε και
κατοικεί στη Μυτιλήνη, και η Δήμητρα Χατζηκων-
σταντίνου του Ευστρατίου και της Λαυρεντίας, το
γένος Ψαρρού, που γεννήθηκε στο Σκόπελο Λέ-
σβου και κατοικεί στη Μυτιλήνη, πρόκειται να πα-
ντρευτούν.

∆HMOΣIEYΣEIΣ - ANAKOINΩΣEIΣ - ∆IAKHPYΞEIΣ - ∆HMOΣIEYΣEIΣ - ANAKOINΩΣEIΣ - ∆IAKHPYΞEIΣ -∆HMOΣIEYΣEIΣ

Το ερχόμενο
Σάββατο και την
Κυριακή οι
εκλογές για νέο
Διοικητικό
Συμβούλιο

Στις κάλπες 
το Επιμελητήριο
Λέσβου
Με την κατάργηση των

συντελεστών του
ΦΠΑ να εξακολουθεί να
επικρέμεται επάνω από
την οικονομία της Λέ-
σβου, ξεκίνησε από χθες
η αντίστροφη μέτρηση
για τις εκλογές ανάδει-
ξης νέου Διοικητικού
Συμβουλίου στο Επιμε-
λητήριο. Οι εκλογές θα
διεξαχθούν το Σάββατο
και την Κυριακή (16 και
17 Δεκεμβρίου) από τις
9 το πρωί μέχρι τις 6 το
απόγευμα. 
Υπενθυμίζεται ότι δικαί-
ωμα ψήφου έχουν τα τα-
μειακώς ενήμερα μέλη
σύμφωνα με την κύρωση
των εκλογικών καταλό-
γων με τις εκλογές να
διεξάγονται στο ισόγειο
του Επιμελητηρίου (Π.
Κουντουριώτη 71, Μυτι-
λήνη) για το νησί της
Λέσβου και στο παράρ-
τημα του Επιμελητηρίου
στη Μύρινα, για τα νησιά
της Λήμνου και του Αγ.
Ευστρατίου.
Ο κάθε ψηφοφόρος για
να ασκήσει το εκλογικό
του δικαίωμα θα πρέπει
να προσκομίζει την ταυ-
τότητά του ή άλλο έγ-
γραφο από το οποίο να
αποδεικνύονται τα στοι-
χεία της ταυτότητας. Ενώ
κανένας ψηφοφόρος δεν
μπορεί να έχει περισσό-
τερες από μια ψήφους,
όσες ιδιότητες και αν έ-
χει. Αλλά έχει το δικαίω-
μα να σημειώσει έως και
τρεις (3) σταυρούς προ-
τίμησης στο εκάστοτε
τμήμα όπου ανήκει. (Ε-
μπορικό Τμήμα, Μετα-
ποιητικό Τμήμα, Τμήμα
Υπηρεσιών, Τουριστικό
Τμήμα).

της ΑΝΘΗΣ ΠΑΖΙΑΝΟΥ

Ε
πί τέσσερις ώρες πραγματοποί-
ησαν έξω από την είσοδο της
Αστυνομίας καθιστική διαμαρ-

τυρία τέσσερις Αφγανές το από-
γευμα της Δευτέρας, ζητώντας την
απελευθέρωση του Χεσάμ Χουσεϊν,
κρατούμενου πρόσφυγα. Οι ίδιες
συμμετέχουν και στην κατάληψη
των γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ, που συ-
μπλήρωσε χτες 17 μέρες, ενώ η υ-
πόθεση τείνει να έρθει σε αδιέξο-
δο, καθώς δεν έχει βγει άκρη με
τις δύο πλευρές, ενώ οι ίδιες δή-
λωσαν στο «Ε» ότι δεν τηρήθηκαν
οι δεσμεύσεις που τις δόθηκαν σε
κατ’ ιδίαν συνάντηση που έγινε τις
προηγούμενες ημέρες.
Ο κρατούμενος Χουσεϊν συνελή-
φθη κατά τη διαμαρτυρία στην πλα-
τεία Σαπφούς, όπου δόθηκαν τις
πρώτες ημέρες όλα τα στοιχεία των
προσφύγων. Η αστυνομία διαπί-
στωσε ότι είχε βγει και μάλιστα σε
δεύτερο βαθμό απορριπτική από-
φαση στο αίτημα ασύλου του, και
αν και ο ίδιος δεν είχε ενημερωθεί
ακόμα, έσπευσε να τον συλλάβει,
σύμφωνα με τις γυναίκες. 

Με τον ΣΥΡΙΖΑ
Πάντως οι ίδιες δεν το βάζουν κά-
τω και μιλούν με σκληρά λόγια για
το πώς είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση
και πώς την οραματίζονταν. Έμει-
ναν σχεδόν ένα μήνα στην πλατεία

Σαπφούς και μετά την εκκένωση
για τρεις μέρες φιλοξενήθηκαν στο
ΠΙΚΠΑ και στη συνέχεια κατέλαβαν
τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου έκτο-
τε η εν λόγω διαμαρτυρία «ακούγε-
ται» όλο και λιγότερο, με στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ να τη χαρακτηρίζουν
ως τυχοδιωκτική ενέργεια. «Πά-
ντως ούτε στην πλατεία Σαπφούς
ήρθαν να μας βρουν όταν για μέ-
ρες διαμαρτυρόμασταν. Στις συνα-
ντήσεις που κάναμε όταν πηγαίνα-
με να μιλήσουμε μας διέκοπταν
και μετά ήθελαν να αποφασίσουν
για μας χωρίς να ερωτηθούμε. Δεν
είμαστε εγκληματίες, δεν φταίξα-
με σε τίποτα για να μας πάνε στη
Μόρια» εξηγούν στην εφημερίδα
μας

Τέσσερις αδερφές
Πρόκειται για τέσσερις αδερφές,
λοιπόν που έχουν έρθει με τα πε-
ρισσότερα μέλη της οικογένειάς
τους στη Λέσβο, με καταγωγή από
το Αφγανιστάν. Η Καρίμα είναι 17
ετών, η Σαφιγκέ 21, η Ελάι 16 και
η Αντέλε 15. «Είμαστε από το Αφ-
γανιστάν, δεν είμαστε εγκλημα-
τίες. Δεν θέλουμε τη φυλακή σας
στη Μόρια, αλλά την αγκαλιά
σας», μας λένε. Αν και μπορούν
να μιλούν για ώρες για το μακρινό
τους ταξίδι και πόσα εμπόδια συ-
νάντησαν στο δρόμο τους, ο τόνος
της φωνής τους υψώνεται αμέσως
όταν μιλούν για το κέντρο της Μό-
ριας: «Είναι φυλακή, δεν γίνεται

με 17 τουαλέτες να μένουν έξι και
εφτά χιλιάδες άνθρωποι. Μείναμε
εκεί και ξέρουμε πώς είναι. Δεν
μπορείς να ξεχωρίσεις την τουα-
λέτα από τη ντουζιέρα. Το νερό εί-
ναι παγωμένο και κόβεται, τα μω-
ρά κρυώνουν, οι γιατροί είναι ελά-
χιστοι και δίνουν μόνο κάτι παυσί-
πονα, όσες φορές κι αν πας. Δεν
θέλουμε να επιστρέψουμε εκεί».

Αχ… Ευρώπη
Μα καλά, τους ρωτάμε, τόσο με-
γάλο ταξίδι και αυτό που σας ενό-
χλησε πιο πολύ ήταν η Μόρια;
«Ναι» απαντούν κατηγορηματικά.
«Δεν είναι απλώς η Μόρια είναι η
Ευρώπη. Στο Αφγανιστάν και στο
Ιράν που έχει δικτατορία ποτέ κα-
νένας αστυνομικός δεν μου είπε
“fuck you” ή “go to your
country”. Ποτέ! Και ήρθα στην Ευ-
ρώπη, εδώ στη Λέσβο για να το δω
αυτό. Από μικρές μεγαλώσαμε με
το όραμα της Ευρώπης, εκεί που
γεννήθηκε η δημοκρατία λέγαμε.
Τελικά μόνο ρούχα και μόδα είναι
Ευρώπη…» προσθέτουν.
Και καταλήγουν: «Ξέρουμε πια
πολύ καλά ότι η Ευρώπη δεν θέλει
τους ανθρώπους της Μέσης Ανα-
τολής, δεν θέλει να τους βλέπει,
μας θεωρούν περιττούς. Ε, λοιπόν,
τότε σταματήστε να συμμετέχετε
στους βομβαρδισμούς και στους
πολέμους στις χώρες μας κι εμείς
δεν θα πατήσουμε ποτέ στην Ευρώ-
πη.»

Γυναικεία διαμαρτυρία τεσσάρων αδελφών στην αστυνομία

«Δεν θέλουμε τη φυλακή της
Μόριας, αλλά την αγκαλιά σας»

Από τη διαμαρτυρία στην αστυνομία



Ο ακόλουθος…
- Εσύ τι δουλειά κάνεις; 
- Είμαι εμπορικός ακό-
λουθος. 
- Τι κάνεις δηλαδή; Δεν
το έχω ξανακούσει αυτό
το επάγγελμα.
- Είναι πολύ απλό. Ακο-
λουθώ τη γυναίκα μου
που πηγαίνει συνέχεια
για ψώνια στα εμπορικά
κέντρα.

J
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Η
πλοκή του πιο
διάσημου μυ-
θιστορήματος
του Νίκου Κα-

ζαντζάκη κάνει λόγο για
πρόσφυγες από κάποιο
μακρινό χωριό της Μι-
κράς Ασίας, που κυνηγη-
μένοι από τους Τούρ-
κους, φτάνουν σε έναν
άλλο μικρασιατικό οικι-
σμό, εγκαθίστανται, αντι-
μετωπίζοντας την καχυ-
ποψία, κάποτε το μίσος
και τον αποκλεισμό, που
καλλιεργείται από σκόπι-
μα διακινούμενη προπα-
γάνδα. Πλησιάζουν Χρι-
στούγεννα και οι εικόνες
της Μόριας μου θυμί-
ζουν τη Σαρακίνα που έ-
βλεπα στην τηλεόραση
παιδί. Από την άλλη
πλευρά, διαβάζω τις δια-
μαρτυρίες των κατοίκων
και των τοπικών αρχών
(επιτέλους!) που κατά-
λαβαν λίγο πριν την κα-
ταστροφή του νησιού ότι
ούτε η Λέσβος μπορεί να
σταυρωθεί.
Η κατάσταση που ζούμε
δύο χρόνια τώρα στο νη-
σί, εντελώς ανεξέλεγκτη
στην αρχή, πιο ελεγχό-
μενη στο μεγαλύτερο μέ-
ρος του στη συνέχεια, έ-
χει γίνει αφορμή για
σχόλια και ακραίους δια-
ξιφισμούς! Ίσως όχι άδι-
κα. Ο κόσμος της Λέ-
σβου σήκωσε στους ώ-
μους του το βάρος του
ανθρωπισμού της Ευρώ-
πης. Επρόκειτο για δυσα-
νάλογο βάρος, που οι
μυτιληνιοί το διαχειρί-
στηκαν με τεράστια αξιο-
πρέπεια και συχνά αυτο-
θυσία, ανεξάρτητα από
τα λίγα παρατράγουδα.
Δεν έχω ακούσει κανέναν
ντόπιο να μη συμπαρί-
σταται (και όχι μόνον η-
θικά) στο προσφυγικό

δράμα. Έχω δει και έχω
ακούσει την ανιδιοτελή
προσπάθεια του ντόπιου
πληθυσμού να βοηθήσει
θύματα πολέμου. Όχι α-
πλώς χωρίς κανένα προ-
σωπικό κέρδος αλλά και
με ζημία οικονομική, κά-
ποτε και δυσαναπλήρω-
τη. Όση δεν έχουν υπο-
στεί αυτοί που πολύ εύ-
κολα τους βαφτίζουν
«φασίστες», όταν τους
ακούνε να αγωνιούν για
το μέλλον τους.
Έχω δει και ιδιοτελείς
συμπεριφορές. Κάποιες
στο όριο της καταναλωτι-
κής συμπεριφοράς, κά-
ποιες πέρα και από αυτό
της αισχροκέρδειας. Στη
βόρεια Λέσβο, από όπου
κατάγομαι, δεν έχω βρει
ούτε ένα παράδειγμα αν-
θρώπου που εκμεταλλεύ-
τηκε τους πρόσφυγες,
για να κερδοσκοπήσει. Η
καρδιά της τουριστικής
Λέσβου δε φόρτιζε κινη-
τά έναντι μικρών χαρτο-
νομισμάτων ούτε πληρώ-
θηκε, για να προσφέρει
το δικαίωμα για ένα μπά-
νιο σε ανθρώπους ταλαι-
πωρημένους. Είναι ψέμα
ότι η Λέσβος ευνοήθηκε
από την επέλαση των α-
πανταχού ΜΚΟ και την
ανεξέλεγκτη δράση κά-
ποιων από αυτές. Πράγ-
ματι κάποια στελέχη
τους ξόδεψαν χρήματα

για διατροφή και διαμο-
νή. Αλλά όλα αυτά τα
χρόνια που το νησί συνι-
στά έναν αξιόλογο του-
ριστικό προορισμό δε
ζήτησε και δεν προσέ-
βλεψε ποτέ σε τέτοια έ-
σοδα. Αν τέτοιες εισρο-
ές περιόρισαν την τερά-
στια οικονομική απώ-
λεια, αυτό δεν είναι κέρ-
δος. Είναι ελάττωση της
ζημίας. Και αναφέρομαι
στην οικονομία του νη-
σιού συνολικά. Αυτό δε
λέγεται οικονομική ανά-
πτυξη.
Δεν πιστεύω ότι υπάρχει
μυτιληνιός που ανέχεται
τις συνθήκες, στις οποί-
ες ζουν ερήμην του,
στον τόπο του, άνθρω-
ποι - θύματα πολέμου
στην πλειοψηφία τους,
οι οποίοι δεν είχαν ως
προορισμό τη Λέσβο και
δεν επιθυμούν να παρα-
μείνουν στο νησί. Στη
Λέσβο που γνωρίζω ο
ανθρωπισμός δεν ανα-
μετρήθηκε με το προσω-
πικό συμφέρον, ώστε να
νικήσει το δεύτερο. Από
αυτό το σημείο ως τη
διαμαρτυρία όμως για
την διαιώνιση μιας κα-
τάστασης που μόνον πό-
νο και πρόβλημα δημι-
ουργεί υπάρχει τεράστια
απόσταση. Ο ντόπιος
που αγωνιά για το μέλ-
λον του δεν είναι φασί-

στας. Ούτε απάνθρωπος.
Ούτε τέρας. Είναι ένας
επίσης μικρός και αδύ-
ναμος άνθρωπος που
φοβάται μην καταλήξει
ξένος στον τόπο του. Ό-
χι από τους πρόσφυγες.
Από τις πολιτικές! Από
τις αυθαίρετες και ισο-
πεδωτικές αποφάσεις
που χρόνια τώρα παρα-
τηρεί να λαμβάνονται ε-
ρήμην του, εναντίον της
ποιότητας ζωής του και
της περιουσίας του. Πο-
τέ στη Λέσβο το πρό-
βλημα δεν ήταν οι άν-
θρωποι. Αν οι καλοζωι-
σμένοι αστοί που αλλά-
ζουν πεζοδρόμιο, μόλις
συναντήσουν αλλοδαπό
έχουν αυτήν την αντίλη-
ψη, λυπάμαι αλλά δεν
αισθάνομαι την ανάγκη
να απολογηθώ για τον
τόπο μου.  Είμαι πολύ

περήφανη που είμαι μυ-
τιληνιά, όσο σκέπτομαι
αυτήν την ηρωική μονα-
ξιά, με την οποία οι συ-
ντοπίτες μου σηκώνουν
όλο το βάρος του αν-
θρωπισμού της Ευρώ-
πης. Και πιστεύω ακρά-
δαντα ότι σε όλο αυτό
πρέπει να βρεθεί μια λύ-
ση! Δεν εκπλήσσομαι
που αντιδρούν. Φοβάμαι
ότι άργησαν. Ελπίζω ότι
θα δικαιωθούν. Και όταν
κοιτάζω τα παιδάκια να
τσαλαβουτούν μέσα στο
καταχείμωνο στα βροχό-
νερα εξοργίζομαι. Οι
μυτιληνιοί ξέρουμε ότι
αυτό δεν είναι ούτε οξύ-
μωρο, ούτε υποκρισία!

Καλυψώ Ν. Λάζου
-Μπαλτά 

Φιλόλογος 

w To αρτοζαχα-
ροπλαστείο
LUGANO στην
Ηλία Βενέζη  εί-
ναι από τα παλαι-
ότερα της πόλης
μας και η φήμη
του είναι γνωστή
σε πάρα πολλούς
για την ποικιλία ,
την ποιότητα και
τις πολύ προσιτές
τιμές του . Αρτο-
σκευάσματα πολ-
λών ειδών και
γεύσεων είναι κα-
θημερινά στην
διάθεση σας όπως
επίσης και είδη
κουλουροποιίας .
Δεν είναι όμως
μόνο αυτά! Το συ-
γκεκριμένο κατά-
στημα έχει να μας
προτείνει  να δο-
κιμάσουμε κατα-
πληκτικό μπακλα-
βά με καρύδι!
Γλυκαθείτε  και θα
καταλάβετε ….

w Το ξενοδοχείο
Ηλιοτρόπιο στον
δρόμο του αερο-
δρομίου σας περί-
μενε στον άνετο
χώρο του να απο-
λαύσετε τον καφέ
ή το φαγητό σας
.Ηρεμήστε , ξε-
κουραστείτε  και
γευτείτε τις αγα-
πημένες σας γεύ-
σεις στον πολυτε-
λές αλλά προσιτό
και φιλικό περι-
βάλλον του Ηλιο-
τροπίου 

w Το Μetropolis
στο Πάρκινγ της
πόλης είναι το
σημείο συνάντη-
σης των απαντα-
χού φιλάθλων και
γενικά όλων εκεί-
νων που επιθυ-
μούν να συνδυά-
σουν την παρακο-
λούθηση των α-
θλητικών με τον
καφέ ή ακόμη και
με το ουζάκι ή το
ποτό τους . Ζε-
στός χώρος όχι
μόνο από άποψη
θερμοκρασίας αλ-
λά και διάθεσης
και εξυπηρέτησης
είναι  διαθέσιμός
από πολύ νωρίς
το πρωί μέχρι και
την ώρα που αντέ-
χει ο καθένας…..

Του Mιχάλη Κουντούρη από την «Εφημερίδα των Συντακτών»

Ο Χριστός ξανασταυρώνεται!
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