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Φονικός, πέρα από καταστροφικός, ο ισχυρός σεισμός που έπληξε τη νότια Λέσβο, αφήνοντας 
πίσω του μια νεκρή γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, που καταπλακώθηκε από τα χαλάσματα του σπιτιού
της στη Βρίσα και ερειπωμένο στο σύνολό του τον οικισμό
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Ακυλίνης μάρτυρος,

Αντιπάτρου επ.Βόσστρων
ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ξεκίνησε η ρύθμιση χρεών
για τους κατοίκους του Δή-
μου Λέσβου σε δώδεκα
(12) ίσες μηνιαίες δόσεις
χωρίς τις προσαυξήσεις εκ-
πρόθεσμης. Η αίτηση του
οφειλέτη για την υπαγωγή
στην παρούσα ρύθμιση πρέ-
πει να κατατεθεί στην αρμό-
δια ΔΟΥ μέχρι τις
30.6.2017.
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Εθελοντική αιμοδοσία στο
Επιμελητήριο Λέσβου από
τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ. και
από 5 μ.μ. έως τις 9:30 μ.μ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
Έκθεση φωτογραφίας της
διάσημης Ελληνοαμερικανί-
δας φωτογράφου Stella
Johnson, στον εκθεσιακό
της χώρο, στο Κάτω Κάστρο
Μυτιλήνης από τις 7:30 έ-
ως τις 9:30 μ.μ.
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
- Η ταινία «Baywatch» στο
«Cine Αρίων» στις 9:45 μ.μ.
- Η ταινία «Οι Πειρατές της
Καραϊβικής: Η εκδίκηση
του Σαλαζάρ» στο «Cine Α-
ρίων» στις 9:30 μ.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το Ποτάμι Λέσβου διοργα-
νώνει συζήτηση με θέμα:
«Η κακή νομοθέτηση βλά-
πτει σοβαρά την ανάπτυξη»
στο ξενοδοχείο «Ηλιοτρό-
πιο» στις 7:30 μ.μ.
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
- Λατινικά (Ομάδα Προσα-
νατολισμού Ανθρωπιστικών
Σπουδών)
- Χημεία (Ομάδα Προσανα-
τολισμού Θετικών Σπου-
δών)
- Αρχές Οικονομικής Θεω-
ρίας (Ομάδα Προσανατολι-
σμού Οικονομίας & Πληρο-
φορικής)
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Εθελοντική αιμοδοσία στο
Επιμελητήριο Λέσβου από
τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ. και
από τις 5 μ.μ. έως τις 9:30
μ.μ.

Δεύτερη ανάγνωση

«Το ανεξέλεγκτο της
δράσης των Μ.Κ.Ο. ε-
στιάζεται στη μη έγκαι-
ρη καταγραφή τους,
στη μη καταγραφή των
υπευθύνων συντονι-
στών εκάστης Μ.Κ.Ο.,
στο ότι δεν καθορίζεται
με σαφήνεια το αντι-
κείμενο δράσης της
κάθε ΜΚΟ, στον τρόπο
εκτέλεσης του αντικει-
μένου τους».

Xαράλαμπος
Αθανασίου, 

σε επερώτησή του 
στη Βουλή 

Μια σταγόνα 
ιστορίας

ΑΤΖΕΝΤΑ

Τη σελίδα επιμελείται
ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΑΛΑΒΟΣ
salavos2@gmail.com

Είπε

ΙΟΥΝΙΟΣ 1935
Το λαϊκό κόμμα
σαρώνει 
στη Λέσβο…
Οι εκλογές αυτές έγιναν λίγο
καιρό μετά το Κίνημα των Φι-
λοβενιζελικών, το οποίο, ναι
μεν απέτυχε, αλλά μεγάλωσε
την πόλωση μεταξύ φίλων
και αντιπάλων του Ελευθερί-
ου Βενιζέλου. Ο τελευταίος
βρίσκεται στη Γαλλία, ενώ το
κόμμα του, οι Φιλελεύθεροι,
απέχει. Μαζί απέχουν και τα
συνεργαζόμενα κόμματα, Α-
γροτικό Κόμμα, Προοδευτικό
Κόμμα, Αγροτικό και Εργατι-
κό Κόμμα και το Κόμμα Συ-
ντηρητικών Δημοκρατικών.
Αποτέλεσμα, το Λαϊκό Κόμ-
μα του Τσαλδάρη μαζί με τον
Γ. Κονδύλη κατέκτησαν πο-
σοστό 65,04% και 287 έ-
δρες! Το κόμμα του Ιωάννη
Μεταξά έλαβε ποσοστό
14,80% και πέντε έδρες. Στη
Λέσβο και τις οκτώ έδρες
κέρδισε το Λαϊκό Κόμμα με
ποσοστό 67,30%. Εκλέχθη-
καν οι: Γεώργιος Βοστάνης,
Δημ. Γεωργαντέλλης, Δημ.
Κουκλέλλης, Ελευθ. Κωστο-
μοίρης, Γεωργ. Λαζανάς,
Παν. Ραφτόπουλος, Δημ.
Σάββας και Παύλος Χατζη-
γεωργίου.

απόψεις

«Μπαχτσές» η ειδησεογραφία…

του Γιώργου Νασμή 
(«ΤΑ ΝΕΑ»)

Τ
ι σχέση μπο-
ρεί να έχει ο
Homo Erectus

G r e c o m a l a k u s
που παρκάρει την
αυτοκινητάρα του
πάνω στο πεζο-
δρόμιο με τον

μπαχαλάκη των Εξαρχείων; Ο
Grecopithecus, που κατέχει ανώ-
τατα πολιτικά αξιώματα και καθυ-
βρίζει όποιον διαφωνεί, με τις α-
πολιθωματικές απόψεις του με
τους Vradinoanthropus που αλλη-
λομαχαιρώνονται γιατί διαφω-
νούν στο χρώμα της φανέλας; Η
Homo Drivus, που όχι μόνο δεν
σταματά στη διάβαση πεζών, αλλά
αναπτύσσει ταχύτητα για να περά-
σει πρώτη, με τους Homo
Vlakentius που καλλιεργούν ρητο-

ρική μίσους; Εκ πρώτης όψεως,
καμία. 
Η επιστήμη όμως διαφωνεί. Όλοι
οι πρωταγωνιστές της ανθρώπινης
εξέλιξης που έδωσαν ραντεβού σ’
αυτόν τον τόπο για να συμμετά-
σχουν στο rave party της βλακείας
διαθέτουν το ίδιο
Deoxyribonucleic Acid, κοινώς
DNA. Επειδή κάποιοι ίσως παρε-
ξηγηθούν, το DNA του χιμπαντζή
είναι κατά 98% το ίδιο με αυτό
του ανθρώπου. Με όσα συμβαί-
νουν σ’ αυτήν την άκρη της Γης,
καταλήγω στο συμπέρασμα πως
σ’ αυτό το χάντικαπ του 2% πιθα-
νόν να έχουν εγκλωβιστεί πολλοί
από εμάς. Δεν εξηγείται αλλιώς
αυτή η εντρύφηση στη βλακεία
που ισοδυναμεί με γυάλινο σφυ-
ρί.
Θα το έχετε διαπιστώσει κι εσείς
πως υπάρχουν μέρες, λες και συ-
νωμοτούν τ’ άστρα γι’ αυτό, που

στήνεται διαγωνισμός αποδιοργά-
νωσης της ανθρώπινης νοημοσύ-
νης. Ποιος θα πει ή θα κάνει τη
μεγαλύτερη ανοησία για να πάρει
το βραβείο των πέντε λεπτών δη-
μοσιότητας. Το μεγαλύτερο πρό-
βλημα είναι πως οι καταθέτες άω-
ρων σκέψεων πιστεύουν αυτά που
λένε, τα υποστηρίζουν με πάθος
και δεν δείχνουν καμία διάθεση
να αλλάξουν θέση. Κανονικά δεν
θα έπρεπε να μας προκαλεί έκ-
πληξη αυτή η εμμονή τους. Είναι
γνωστό πως στον κόσμο υπάρ-
χουν δύο είδη βραδυνόων: αυτοί
που αλλάζουν γνώμη με το παρα-
μικρό και αυτοί που δεν αλλάζουν
ποτέ. Σε μια μανιχαϊστική κοινω-
νία, όπου το μαύρο και το άσπρο
λατρεύονται ως ολύμπιες θεότη-
τες, είναι φυσιολογικό να μη γί-
νονται δεκτές άλλες αποχρώσεις.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ…
Σκεφτήκατε τι θα γινόταν αν η κατολίσθηση που έγινε
στην Κοζάνη είχε γίνει στις Σκουριές; Αλλά ας αρχί-
σουμε από τα ευχάριστα. Ο Γιώργος Αυτιάς δήλωσε ό-
τι δεν θα είναι ποτέ (μα ποτέ σας λέω…) υποψήφιος
στη γενέτειρά του Σάμο! Δεν επιθυμεί να έχει απένα-
ντι του Σαμιώτη! Το ότι σκοπεύει να γίνει βουλευτής
δεν ξέρω εάν θα πρέπει να το κατατάξουμε στα ευχά-
ριστα ή στα δυσάρεστα… Αλλά εν πάση περιπτώσει α-
φήνουμε τον συμπαθή δημοσιογράφο και επιστρέ-
φουμε στις κατολισθήσεις.
Εάν δεν παρακολουθείς την πολιτική και διάβαζες την
ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές στη Βρετανία,
θα είχες την εντύπωση ότι πρωθυπουργός τελικά ανέ-
λαβε ο Εργατικός Κόρμπιν! Διότι εκεί χαίρονται που έ-
χασε λίγο!!! Στη δε Γαλλία δεν είναι μόνο ότι σάρωσε
ο Μακρόν. Δεν είναι ότι άρπαξε ακόμα μια σφαλιάρα
το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Είναι ότι γερή καρπαζιά έφα-
γε ο… φίλος των Συριζαίων Μελανσόν της «Ανυπό-
τακτης Γαλλίας», ο οποίος με τα ζόρια θα εκλέξει κα-
μιά εικοσαριά βουλευτές. Κι όσοι… προοδευτικοί πα-
νηγυρίζουν για τον Μακρόν ας διαβάσουν το πρό-
γραμμά του. Ένας κλασικός δεξιός είναι με ολίγο κέ-
ντρο. 
Και ο καιρός δεν λέει να φτιάξει… Μπάνια δεν κά-
νουμε, τα μπαχτσαβανικά μας δεν προχωράνε... Χώρια

που η αγριάδα κάνει πάρτι με τέτοιο καιρό! Αλλού ό-
μως να δεις αγριάδες… Διότι στο άβατο των Εξαρχεί-
ων, προστέθηκε και το άβατο Μενιδίου. Και αργότερα
σε άλλες περιοχές (πες με πρόσφυγες…) προετοιμά-
ζονται τα ανάλογα άβατα. Η… πολυπολιτισμικότητα
σε πλήρη δράση!
Αλλά από την άλλη πώς να μη θυμώνεις με τους
προηγούμενους όταν αποκαλύπτεται πως είχαν κάνει
το «Ερρίκος Ντυνάν» μαγαζάκι τους! Σύμφωνα με την
κατάθεση του πρώην προέδρου του Ανδρέα Μαρτίνη
στην ελληνική Βουλή, στο νοσοκομείο νοσηλεύθηκαν
δωρεάν 17.000 ασθενείς (!) εκ των οποίων μόλις οι
1.700 ήταν άποροι! Ανάμεσα στους… απόρους και ο
πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, ο οποίος σε
σύνολο νοσηλίων 18.470 ευρώ τού χορηγήθηκε…
έκπτωση 17.900 ευρώ! Στην δε σύζυγό του με νοσή-
λια 29.750 ευρώ τής εδόθη… έκπτωση 29.045! Ζοχα-
διάζεσαι ή δεν ζοχαδιάζεσαι; Ψηφίζεις ή δεν ψηφί-
ζεις πάλι Αλέξη έτσι από αντίδραση;
Βέβαια, όλα αυτά δεν μπορεί να είναι άλλοθι για ό,τι
κάνει η άλλη πλευρά! Ούτε και αντίστροφα εννοείται.
Το θέμα από δω και μπρος είναι εάν μπορούμε εμείς
οι πολίτες να ξεφύγουμε από τα κομματικά ψεκάσμα-
τα απαιτώντας τουλάχιστον τ’ αυτονόητα. Σεβασμό
στον πολίτη και στο δημόσιο χρήμα… Διαφορετικά
μια ζωή σε κατολισθήσεις θα είμαστε…

Homo Erectus Grecomalakus
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Στη συνήθη ελληνική διοικητική τραγελαφικό-
τητα μπορεί να προστεθεί και η υπουργική από-
φαση που παρατείνει την προθεσμία μεταβίβα-
σης δικαιωμάτων επιδότησης ως τις 30 Ιουνίου,
τη στιγμή που η καταληκτική ημερομηνία για τις
αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης είναι η 15η Ιουνίου.
Δεν είναι η πρώτη φορά που εκδίδεται απόφαση
με ανάλογο περιεχόμενο και πιθανότατα δεν εί-
ναι ούτε η τελευταία. Η φυσιολογική ροή των
πραγμάτων προβλέπει ότι έναν μήνα πριν ξεκι-
νήσει η κατάθεση των αιτήσεων για την ενιαία ε-
νίσχυση ξεκινάει η κατάθεση των αιτήσεων για
τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων επιδότησης. Κι
όταν αυτή ολοκληρωθεί να ξεκινήσει η κατάθεση
των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης. Φέτος, όπως
και αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια, οι
μεταβιβάσεις γίνονται παράλληλα με την κατά-
θεση των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης, με αποτέ-
λεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στην όλη
διαδικασία. Την προηγούμενη Παρασκευή ανα-
κοινώθηκε ότι παρατείνονται εκ νέου οι μεταβι-
βάσεις δικαιωμάτων επιδότησης ως τις 30 Ιουνί-

ου χωρίς να παρατείνεται η περίοδος κατάθεσης
των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης. Στην απόφαση
μεταξύ άλλων αναφέρονται τα ακόλουθα: 1) Η
παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υπο-
βολής των αιτήσεων μεταβίβασης 2017 δεν α-
φορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2017, η οποία
εκπνέει στις 15/06/2017 και ώρα 00:00 π.μ.2)
Η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υ-
ποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης δεν επηρε-
άζει την ημερομηνία, κατά την οποία ο γεωργός
θα πρέπει να αποδεικνύει πως έχει στην κατοχή
του τα αγροτεμάχια για το έτος 2017, ήτοι
31/05/2017. Συνεπώς με βάση την έκταση που
κατέχει ο δικαιούχος στις 31/05/2017 θα γίνει
η ενεργοποίηση και η πληρωμή των δικαιωμά-
των ενίσχυσης του έτους 2017.3) Η καταληκτι-
κή ημερομηνία τροποποίησης ή και ακύρωσης ε-
μπρόθεσμα (ως 30/06/2017) οριστικοποιημέ-
νων αιτήσεων μεταβίβασης παρατείνεται ως τη
Δευτέρα 10/07/2017.

Ν.Μ.

Tα ∆ηκτικά

Δε γλίτωσαν ούτε οι Εκκλησιές

Λόγω των εκτεταμένων ζημιών από τον σεισμό, ο
Ναός των Αγίων Πατέρων Α΄ Οικουμενικής Συνόδου
στον Άνω Χάλικα θα παραμείνει κλειστός, αφού ούτε
αυτός γλίτωσε κατά πώς φαίνεται από τις φωτογρα-
φίες που ανήρτησε ο πατέρας Γιουσμάς από τον ε-
γκέλαδο. Οι λειτουργικές ανάγκες όπως οι εσπερι-
νοί και η κυριακάτικη Θεία Λειτουργία θα πραγματο-
ποιούνται, σύμφωνα με τον ίδιο, στο ξωκλήσι των Α-
γίων Πατέρων στο οστεοφυλάκιο. Ζημιές καταγρά-
φηκαν ωστόσο και σε άλλους ναούς του νησιού τό-
σο στη Γέρα όσο και στο Πλωμάρι και στον Πολιχνί-
το. 

Α.Ω.

Τα αντανακλαστικά των πολιτών
Τα αντανακλαστικά των πολιτών στην τραγωδία

της Βρίσας αποδείχθηκαν ξανά άμεσα, με δεκάδες
να τηλεφωνούν στα γραφεία του «Ε» για να εγ-
γραφούν ως εθελοντές για να συνδράμουν στο ο-
τιδήποτε μπορούν, στις επιχειρήσεις των διασω-
στών και του Στρατού, ανταποκρινόμενοι και στο
σχετικό κάλεσμα της τοπικής κοινότητας Βρίσας.
Αξιοσημείωτη, ωστόσο, ήταν και η πρωτοβουλία
των ιδιοκτητών του καφέ «Deliciοus», που ενημέ-
ρωσαν χθες αργά το βράδυ για την πρωτοβουλία
τους να συλλέξουν τρόφιμα και νερά, με σκοπό να
διατεθούν στους κατοίκους της Βρίσας. Με σύν-
θημα «όλοι μαζί μπορούμε», οι ιδιοκτήτες του κα-
φέ καλούν όλους όσοι μπορούν να προσφέρουν
να το κάνουν στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 20
(πλησίον της «ACS»). Ακόμη, κινητοποίηση υπήρ-
ξε και εκ μέρους του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Λέσβου,
το οποίο, θέλοντας να συμπαρασταθεί στους κα-
τοίκους του άτυχου χωριού, ανακοίνωσε τη δωρε-
άν μετακίνηση των κατοίκων της Βρίσας από και
προς τη Μυτιλήνη μέχρι το τέλος του μήνα. Επί-
σης, οι «Γιατροί του Κόσμου» βρίσκονται στην
πληγείσα περιοχή και είναι διαθέσιμοι στο υπηρε-
σιακό τηλέφωνο 6955665696 να παράσχουν ο-
ποιαδήποτε βοήθεια αλλά και φάρμακα

Α.Ω.

Επιμύθιον

Ο
Μάιος των μεγάλων προσδοκιών
αλλά και των μεγάλων αντιφάσε-
ων πάει να σωθεί.

Μπαίνει σιγά-σιγά και φέτος το καλο-
καίρι κι αρχίζουν να κάνουν την εμ-
φάνισή τους οι μεγάλες πληγές του:

η δρωτσίλα, τα μηχανάκια, οι μεταμεσονύκτιες υ-
παίθριες ορχήστρες τουριστικού τύπου και τα τοι-
αύτα. Καμιά όμως δεν μπορεί να συγκριθεί με τη
μέγιστη, τη βασανιστικότερη πληγή που λέγεται
«κουνούπι».
Ο Λουκιανός είχε γράψει για τη μύγα ένα εγκώμιο
(«Μυίας εγκώμιον»). Για το κουνούπι τι να γράψει
κανείς σήμερα; Μόνο κατάρες και λίβελους μπο-
ρεί να γράψει.
Θυμάμαι μια πολύ πετυχημένη μαθητική ατάκα
που έλεγε: «Αγαπώ όλα τα ζώα, αλλά το βράδυ
κοιμάμαι με κουνουπιέρα»...
Δεν ξέρω πόσο υποχρεωμένοι είμαστε να υποστη-
ρίξουμε το τελεολογικόν της δημιουργίας του κό-
σμου και την αέναη ισορροπία του οικοσυστήμα-
τος, πάντως γεγονός είναι ότι ο άνθρωπος θα ή-
ταν ευτυχέστερος αν έλειπε από τη φυσική αλυσί-
δα αυτό το επικατάρατο έντομο που λέγεται κώ-
νωψ και επιστημονικά culex.
Ομολογώ ότι μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι
μεταξύ των δέκα πληγών του Φαραώ ήταν οι σκνί-
πες και οι κυνόμυγες, αλλά όχι τα κουνούπια, πα-
ρά την αιγυπτιακή προέλευση της λέξης (και όχι
το κώνος + ωψ)
Ο κοινός κώνωψ, όπως άλλωστε και η φλεβοτό-
μος σκνίπα, εντοπίζει αλάνθαστα τη ροή του αίμα-
τος στη φλέβα, εφορμά με βόμβο βομβαρδιστι-
κού αεροπλάνου και ακαριαία την τρυπά με επι-
δεξιότητα πολύπειρου χειρουργού απομυζώντας
το αίμα.
Τα πλείστα όσα έχουν επινοηθεί από τη φαρμακο-
λογία και την τεχνολογία με αποτέλεσμα να μην ι-
δρώνει το αυτί των κωνώπων, οι οποίοι εκτός της
ελονοσίας που έχει κατά καιρούς αφανίσει εκα-
τομμύρια κατοίκων του πλανήτη, εσχάτως επιδί-
δονται και σε θανατηφόρες τερατογενέσεις εμ-
βρύων.
Και για να μη θεωρηθούν τραγικές οι φοβίες που
συνάγονται από το άρθρο, ιδού τι ανεκάλυψα ανα-
τρέχοντας στα σχετικά λήμματα της εγκυκλοπαί-
δειας: Υπάρχουν παραδόσεις του ελληνικού λαού
σύμφωνα με τις οποίες ο αφανισμός του ελληνι-
κού γένους οφείλεται στα... κουνούπια!
Ο μύθος λοιπόν λέει ότι οι Αιτωλοί (οι οποίοι ση-
μειωθήτω είχαν αρχαία πόλη με το όνομα Κωνώ-
πα) πέθαιναν αθρόοι από την κατάρα επειδή επι-
χείρησαν να χτίσουν κάστρο ψηλό που να φτάνει
μέχρι τον ουρανό.
Βλέπουμε εδώ ότι έχουμε ελληνικό «πύργο της
Βαβέλ» πιθανότατα εξ άλλης αφορμής και όχι της
γνωστής βιβλικής πολυγλωσσίας.
Γνωρίζοντας λοιπόν ότι σίγουρα θα πεθάνουν κα-
τασκεύαζαν οι ίδιοι τους τάφους των και παίρνο-
ντας κάποια αγγεία και λοιπά κτερίσματα μπαίνα-
νε μέσα έτοιμοι να πεθάνουν.
Μια παραλλαγή του εκεί μύθου ήθελε τους κατοί-
κους να προσπαθούν να αποφύγουν φοβερούς
και σιδηρόρυγχους κώνωπες και γι’ αυτό εθάπτο-
ντο οι ίδιοι μέσα σε μεγάλα πιθάρια.
Κάθε μύθος είναι και μια ιστορική ή γεωλογική α-
λήθεια. Αυτό πλέον είναι αποδεδειγμένο.
Το ότι μάλιστα αναφέρεται αυτός ο μύθος στην Αι-
τωλία είναι ενδεικτικό των ανυπέρβλητων προβλη-
μάτων ελονοσίας που αντιμετώπισε από αρχαιοτά-
των χρόνων το ελώδες εκείνο δέλτα του Αχελώ-
ου.
Οι μύθοι αυτοί είχαν απήχηση και στους Αισώπει-
ους μύθους, που κάποιοι από αυτούς ασχολού-
νται με κουνούπια (όπως ο «κώνωψ επί κέρατος
βοός εκαθέσθη....» και κάποιος άλλος που θέλει
τον ελέφαντα να κουνάει συνεχώς και τρομοκρα-
τημένα τα αυτιά του για να μη μπει μέσα κουνού-
πι, γεγονός ολέθριο και θανατηφόρο για το μεγα-
λύτερο και το πιο δυνατό ζώο της ξηράς.
Ένα τόσο μικρό εντομάκι, δυστυχώς, είναι ικανό
να στιγματίσει τη ρήση «πάντα εν σοφία εποίη-
σε»...

Βάσανα θερινής νυκτός
Γράφει ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ως τις 30 Ιουνίου οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων επιδότησης

Ένα λούτρινο κουκλάκι. Η θέση του θα ήταν σίγουρα σε κάποιο παιδικό δωμάτιο. Στη Βρίσα όμως, μετά
τον φονικό σεισμό των 6,3R, όλα έγιναν ένα. Τα πάντα καταστράφηκαν και η θέα αυτών των παιχνιδιών με-
ταξύ των χαλασμάτων ήταν μια ακόμα «μαχαιριά» σε όσους βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο επίκεντρο
της χθεσινής τραγωδίας. Η Λέσβος βίωσε μια από τις μεγαλύτερες σεισμικές δονήσεις των τελευταίων 100
χρόνων και ο Εγκέλαδος άφησε τις πληγές του σε μικρούς και μεγάλους, που υπέστησαν το σοκ από τη δύ-
ναμη της Μητέρας Φύσης.



Αιολίας λόγος

Ο
κάθε άνθρωπος έχει τους δικούς του οραματισμούς. Συνήθως,
τούτοι εκτείνονται στα στενά όρια του εαυτού του, άντε και της οι-
κογένειάς του. Υπάρχουν όμως και κάποιων που εκτείνονται και

πιο πέρα, στην κοινωνία. Οραματισμοί για το κοινό καλό. Αν ο οραμα-
τιζόμενος στηρίζει αυτούς στο τρίπτυχο «θέλω, ξέρω, μπορώ», τότε
συνήθως αυτοί υλοποιούνται. Βέβαια κάποιοι, αδυνατώντας να κατα-

πιαστούν με τέτοιους στόχους και στη λογική του «όμφακες εισίν», προσπαθούν να
«κοντύνουν» τον «ονειροπόλο» αυτόν και να τον φέρουν στο μπόι τους. Έτσι προ-
σπαθούν να ειρωνευτούν, να λοιδορήσουν, εν τέλει να τον απαξιώσουν, δίδοντάς
του παράλληλα διάφορους χαρακτηρισμούς. Ο πλέον κοινός, γραφικός. 
Ως προς τους δικούς μου οραματισμούς για το νησί μας, ο Π. Αμπατζής (βλέπε το
προηγούμενο άρθρο μου) έγραφε: «Είναι πολύ εύκολο και συμβαίνει συχνά εκ του
μακρόθεν και εκ του ασφαλούς να οραματίζεται κανείς και να προτείνει φράγματα,
λιμάνια, αεροδρόμια, Πανεπιστήμια και άλλα τέτοια ωραία!» 
Ίσως να είχε δίκιο αν δεν με ήξερε και δεν γνώριζε τις δυνατότητες, την αποτελε-
σματικότητά μου στα κατά καιρούς στοχευόμενα μου τόσο στον ιδιωτικό όσο και
στον δημόσιο τομέα (έχω γράψει σχετικά άλλες φορές). Βέβαια, γνωρίζοντάς με και
εμπιστευόμενός με, όπως άλλοι τρεις δήμαρχοί μας, συστρατεύθηκε κι αυτός μαζί
μου όταν προσέφυγα στο ΣτΕ υπέρ της ΔΕΗ για νέο εργοστάσιό της στην «Καράβα».
Στα δικά μου «ωραία», που η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τού έδινε εντολή να φέ-
ρει στο Δ.Σ. του Δήμου προς συζήτηση και ύπαρξη θέσεως επ’ αυτών, περιλαμβά-
νονται τα δύο εκ των τεσσάρων αναφερομένων του. 
Συγκεκριμένα :
α) Η ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής Επιστημών Γης στη δυτική Λέσβο, β) η δημι-
ουργία φράγματος στα «Κακολάγκαδα» Αντίσσης. Το πρώτο, για τη σχετική ιδέα
μου, αξιοποιώντας το τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημά μας, το Απολιθωμένο Δά-
σος. Το δεύτερο, για την άρδευση με φυσική ροή του κάμπου των Λαψάρνων
~1.500 στρεμμάτων. 
Ήταν ένα ακόμη καθαρά ηθικής τάξεως. Αφορούσε στην απότιση τιμής, ύστερα από
~65 χρόνια ιστορικής αφάνειας, στον Αντισσαίο ήρωα Αριστείδη Φωτ. Μαραγκό,
που τουφέκισαν στα Τσαμάκια οι Χιτλερικοί (1942) για εθνική δράση (γράφει έγ-
γραφο ΕΛ.ΑΣ./Αρχηγείο). Τα ανωτέρω όχι έτσι τυχαία, αλλά βάσει ορθού λόγου. 
Αρχίζω απ’ το τελευταίο. Αναφέρομαι στο θυσιασθέν για τη λευτεριά της πατρίδας α-
γροτόπαιδο, αυτό των Λαψάρνων. [Η ΕΛ.ΑΣ. μού απαντούσε (2005) ότι τον τίμησε
το 1948, απονέμοντάς του μετά θάνατο τον βαθμό του υπενωμοτάρχη -εν ζωή ήταν
χωροφύλακας- σε αναγνώριση της θυσίας του]. Η Πολιτεία δηλ. έκανε το σ’ αυτήν α-
νήκον πατριωτικό καθήκον και εθνικό χρέος, σε αντίθεση προς τη γενέτειρά του, Ά-
ντισσα.
Τελικά, μετά την αποτυχία του Π. Αμπατζή να επανεκλεγεί (2006), ο νέος Δήμαρχος
Σωτ. Καρδαράς, επί της αρχής της συνέχειας της διοικήσεως, έκανε αυτό που ό-
φειλε. Μια απ’ τις πρώτες αποφάσεις του Δ.Σ. της Δημαρχίας του, μάλιστα ομόφω-
νη (υπερψηφίστηκε κι απ’ τον Π. Αμπατζή) ήταν η απότιση τιμής κατά την πρότασή
μου, μετονομάζοντας την πλατεία Πέρα σε «Πλατεία Ήρωα Αριστ. Φ. Μαραγκού».
Επίσης, αρχές του 2007 ο Δήμαρχος Καρδαράς έφερε στο Δ.Σ. και το θέμα της Πα-
νεπιστημιακής Σχολής, που υιοθετήθηκε επίσης ομόφωνα. Ως έχω γράψει κι άλλο-
τε, αυτή θα είχε περιεχόμενο Γεωλογικό - Παλαιοντολογικό. Έδρα δε, στο κέντρο
του Αιγαιακού αρχιπελάγους. Τυχαίνει τούτο να είναι και γεωλογικό «λίκνο» της Ελ-
λάδας, με πέριξ αυτού πάμπολλα «γεωλογικά» εργαστήρια που του χάρισε η φύση.
Ακόμη, θα είχε βάση, «καρδιά» , το απολιθωμένο δάσος. Την ιδέα μου αυτή την εί-
χε υιοθετήσει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Κάτσικας, η Νομαρχία Λέ-
σβου (διά του Αντινομάρχη κ. Γαληνού), ο Βουλευτής κ. Γιαννέλλης, η ΟΛΣΑ, ο Πρύ-
τανης του Μετσοβίου κ. Μουτζούρης και επιτροπή αγώνα προβεβλημένων Λε-
σβίων. Ακόμη, ο τότε Ειδικός Γραμματέας Ανωτάτης Παιδείας του Υπουργείου Παι-
δείας συναινώντας, μου έγραφε, ότι τούτο γίνεται «…με την προϋπόθεση ότι υπάρ-
χει η απαραίτητη υποδομή για τη λειτουργία της». 
Ατυχώς δεν κεφαλαιοποιήθηκε η ιδέα αυτή ώστε ο Δήμος να κερδίσει μια Πανεπι-
στημιακή Σχολή, που πέραν της αίγλης κ.λπ., θα του απέφερε και άμεση ωφέλεια
(κυρίως πληθυσμιακή -φοιτητές, επιστημονικό, διδακτικό προσωπικό-, οικονομική
κ.ά.). Δεν πραγματοποιήθηκε η απαιτούμενη καταγραφή των διαφόρων κτηρίων στα
χωριά του Δήμου που προσφέρονταν για υποδομή, ώστε να γνωρίσουμε αυτά στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Υπουργείο. Ο Σ. Καρδαράς αντιπρότεινε το Πανεπι-
στήμιο να καθορίσει ποια κτήρια θα ήθελε! 
Σημειωτέον ότι πανεπιστημιακές σχολές ιδρύθηκαν και μετά τη δική μου πρόταση.
Πέραν της Πανεπιστημιακής Σχολής στη Λήμνο, η Αρχιτεκτονική στην Κοζάνη
(2010), Μηχανολόγων Μηχανικών(;) (2009;) στα Γιάννενα. Εκεί όμως οι ενδιαφε-
ρόμενοι φορείς ήταν μαζί με τον επισπεύδοντα και όχι απέναντί του, όπως συνέβη
στην πράξη σ’ εμάς. 
Σε ό,τι αφορά το φράγμα στα «Κακολάγκαδα», παρόλη τελικά την αδράνεια των Δη-
μάρχων Αμπατζή και Καρδαρά, με δεδομένο ότι είχα τεκμηριώσει την πρόταση επι-
στημονικά όσο καλύτερα μπορούσα, κατάφερα να την προωθήσω διοικητικά και ε-
πιστημονικά. Υπέβαλα αυτή στο αρμόδιο Υπουργείο (Γενική Γραμ. Δημοσίων Έρ-
γων/Δ/νση Υδάτων) και στον καθ’ ύλη επιστημονικό φορέα, το Μετσόβιο. Με την α-
ρωγή του φίλου, Πρυτάνεως τότε του Πολυτεχνείου Κώστα Μουτζούρη, πραγματο-
ποιήθηκε από τον κ. Μουτάφη (Λέσβιος), καθηγητή της έδρας των φραγμάτων, επι-
τόπια εργασία - έρευνα, συντάσσοντας σχετική μελέτη. Τούτη, προώθησα στο Υ-
πουργείο. Βάσει αυτής, η πρότασή μου ορθή από πάσης απόψεως, προσφέρεται
για τη δημιουργία του συγκεκριμένου αναπτυξιακού έργου. 
Κι αν αυτά τα δύο έργα οι όποιες αδράνειες έκαναν να μην υλοποιηθούν εντός του
βιολογικού μου κύκλου, πιστεύω ότι μένουν ως υποθήκη στους επιγενόμενους. Α-
ναμφίβολα, η δημιουργία τους θα δώσει αναπτυξιακή πνοή στην επί έτη χειμαζομέ-
νη δυτική Λέσβο. 

* Ο Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης (Ph.D.) είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Προβληματι-
σμού & Παρέμβασης για την Ανάπτυξη της Λέσβου «Πιττακός ο Μυτιληναίος», τ. Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Βιομηχανίας Όπλων και τ. Πρόεδρος του Πα-
νελληνίου Συλλ. Μεταλλειολόγων Μηχανικών.

Τραύματα ανδρείας και τιμής (ΙΙ) 
Γράφει ο ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (Ph.D.)*
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Στη Βρίσα και ο Τόσκας
Λίγο μετά τις 8 και λίγο πριν

διαπιστωθεί ο θάνατος της άτυ-
χης 43χρονης, που θάφτηκε κά-
τω από τα συντρίμμια του σπιτι-
ού της στη Βρίσα, έφτασαν στο
χωριό ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Προστασίας του Πολίτη Νί-
κος Τόσκας, συνοδευόμενος α-
πό τον γενικό γραμματέα Πολι-
τικής Προστασίας Γιάννη Καπά-
κη και τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ
Ευθύμιο Λέκκα. Οι εκπρόσωποι
της κυβέρνησης δεν είχαν -ό-
πως ήταν φυσικό- να πουν πολ-
λά, παρά μόνο να εκφράσουν τη
συμπαράστασή τους στους δο-
κιμαζόμενους κατοίκους και να
δείξουν τη διάθεσή τους να
βοηθήσουν με κάθε τρόπο ώστε
να ξεπεραστούν τα νέα απροσ-
δόκητα προβλήματα στο νησί. 

Α.Ω.

Ο Λέκκας 
για τη Βρίσα στο «Ε»
Γιατί κατέρρευσε η Βρίσα;

Αυτό είναι το εύλογο ερώτημα
όλων, δεδομένου ότι καταστρά-
φηκε μερικώς ή και ολοσχερώς
το 80% των σπιτιών του χωριού,
χωρίς να συμβεί κάτι αντίστοιχο
σε άλλον οικισμό του νησιού.
Την επιστημονική του εξήγηση
έδωσε στο «Ε» ο γνωστός σει-
σμολόγος και πρόεδρος του Ο-
ΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, αποδί-
δοντας την καταστροφή στο χα-
λαρό έδαφος που στηρίζει το
χωριό, τον υψηλό υδροφόρο ο-
ρίζοντά του σε συνδυασμό με
την κοντινή σεισμική πηγή…

Α.Ω.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση του μηχανισμού προστασίας τόσο του Δήμου Λέσβου όσο και
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με συνεργεία που βρέθηκαν από τις πρώτες ώρες στη νό-
τια Λέσβο. Σημαντική η συνεισφορά των σωμάτων ασφαλείας, που προσπάθησαν να κάνουν
ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να βρεθούν κοντά στους κατοίκους των περιοχών αυτών.
Στο πλευρό των πληγέντων και ο Ελληνικός Στρατός με οχήματα και αρκετούς στρατιώτες να
προσφέρουν υπηρεσίες τόσο στο οδικό δίκτυο όσο και στο ερειπωμένο χωριό της Βρίσας.  

Κλειστά τα σχολεία
Λόγω του σεισμού και για προληπτικούς λό-
γους, με απόφαση του δημάρχου Λέσβου Σπύ-
ρου Γαληνού, σήμερα -όπως είναι φυσικό- Τρίτη
13 Ιουνίου όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης στη Λέσβο θα παραμείνουν κλει-
στά. Ωστόσο, τα κτήρια των εξεταστικών κέντρων
για τις πανελλήνιες εξετάσεις στη Μυτιλήνη και
στην Καλλονή ελέγχθηκαν από μηχανικούς του
Δήμου και κρίθηκαν ασφαλή. Έτσι, οδηγίες για
τις πανελλήνιες εξετάσεις καθώς και τις εξετά-
σεις των εσπερινών γυμνασίων και λυκείων ανα-
μένονται από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων, οι οποίες κατά πώς φαίνεται
δεν επηρεάζονται από την ισχυρή σεισμική δό-
νηση. 
Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων  ανακοινώνει ότι, λόγω της ισχυ-
ρής δόνησης που έπληξε τα νησιά της Λέσβου
και της Χίου, αναβάλλει τις σημερινές Πανελλα-
δικές Εξετάσεις των υποψηφίων των ΕΠΑΛ στα
δύο αυτά νησιά. Θα υπάρξει νεότερη  ανακοίνω-
ση αφού αξιολογηθεί η κατάσταση από τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες και διαμορφωθεί πληρέστερη
εικόνα της κατάστασης  των σχολικών συγκρο-
τημάτων που έχουν οριστεί ως εξεταστικά κέ-
ντρα σε Λέσβο και Χίο. Είναι αυτονόητο ότι προ-
έχει η ασφάλεια των μαθητών που διαγωνίζονται
και η εξασφάλιση της συμμετοχής όλων με ί-
σους όρους.

Α.Ω.
Χρήσιμες επαφές για τον σεισμό
Από τον Δήμο Λέσβου βγήκε χθες αργά τη

νύχτα η ενημέρωση ότι για οποιαδήποτε α-
ναφορά ή πληροφορία σχετικά με τον σεισμό
οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο τη-
λέφωνο 22513 50575. Επίσης, το τηλεφωνι-
κό κέντρο του Παλαιού Δημαρχείου Μυτιλή-
νης δεν θα λειτουργήσει αύριο Τρίτη 13 Ιου-
νίου 2017 λόγω ζημιών στο κτήριο. Διαρκής
ενημέρωση υπάρχει από τους επίσημους λο-
γαριασμούς του Δήμου Λέσβου στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης: Facebook:
https://www.facebook.com/lesvosmunicipal
ityofficial, Twitter: @DimosLesvou.

Α.Ω.
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Μετά το βραβείο «Raul
Wallenberg» του Συμ-

βουλίου της Ευρώπης το
2016, η «Αγκαλιά» από
τη Λέσβο τιμάται με μια
ακόμα κορυφαία διάκρι-
ση, το βραβείο
«Alexander Langer
International Award
2017» του Ιδρύματος
«Alexander Langer», ό-
πως πρώτα έγραψε το
«Ε». Με αυτήν τη συνει-
σφορά που θα παραλάβει
η «Αγκαλιά» στα τέλη
του Ιουνίου θα μπορέσει
να τρέξει νέο πρόγραμμα,
για το οποίο κάνει έκκλη-
ση σε όσους μπορούν να
την ενισχύσουν.
Όλη η νέα δράση «Εφό-
δια για το δρόμο» της ορ-
γάνωσης θα έχει δύο
προσανατολισμούς, οι ο-
ποίοι θα υλοποιούνται σ’
όλη τη διάρκεια του
2017. Πρώτα θα αναφέ-
ρεται στη δύσκολη υπό-
θεση τού να μεγαλώνεις
ένα παιδί σε οριακές κα-
ταστάσεις και, όπως και
το «200+200» που «έ-
τρεξε» το 2016, θα αφο-
ρά τόσο συμπολίτες μας

όσο και πρόσφυγες. «Τό-
σα χρόνια βλέπουμε πως
η υλική προσφορά είναι
πάντοτε ζητούμενο, όμως
σπάνια προσφέρει πραγ-
ματικές διεξόδους σε βά-
θος χρόνου. Οι γονείς
πολλές φορές χρειάζο-
νται να λάβουν στήριξη
όχι μόνο σε χρήματα ή ε-
φόδια, αλλά κυρίως σε
μεθόδους, σε πληροφο-
ρίες, σε ψυχολογική και
γνωστική στήριξη για να
μπορούν να προσφέρουν
στα παιδιά και στην οικο-
γένειά τους κάτι παραπά-
νω. Βλέπουμε ότι τα παι-
διά που μεγαλώνουν στο
περιθώριο αποτελούν
τους ευκολότερους στό-
χους κάθε μελλοντικής α-
κρότητας. Θέλουμε να
βοηθήσουμε όσο μπο-
ρούμε σε αυτόν τον τομέα
γιατί έχει αποδειχθεί πως
ο πραγματικός αγώνας ε-
ναντίον του ρατσισμού,
της ξενοφοβίας, του απο-
κλεισμού αλλά και οι ρί-
ζες για μια πιο ισορροπη-
μένη ενήλικη ζωή εντοπί-
ζονται στην παιδική ηλι-
κία», επισημαίνουν.

Σχολή Γονέων
Με τη βοήθεια αναγνωρι-
σμένων ειδικών στον το-
μέα της ψυχολογίας, της
εκπαίδευσης, της διατρο-
φής και της αφήγησης η
«Αγκαλιά» θα προσπαθή-
σει να οργανώσει μια «κι-
νητή» Σχολή γονέων. Μέ-
σα από επί τόπου σεμινά-
ρια στην κεντρική Λέσβο
και σε προσφυγικές δο-
μές στο νησί αντίστοιχα,
θα προσπαθήσει να προ-
σεγγίσει με επιστημονικό
και εξειδικευμένο τρόπο
στους γονείς. Όλες αυτές
οι παρεμβάσεις (ομιλίες,
σεμινάρια, αφηγήσεις) θα
ανέβουν σε ηλεκτρονική
πλατφόρμα σε πολλές
γλώσσες -ελεύθερο υλικό
για όσους το έχουν ανά-
γκη- σε ένα περιβάλλον
φιλικό για τα κινητά τηλέ-
φωνα έτσι ώστε να είναι
προσβάσιμες από παντού
και από όλους. Τα θέματα
όμως που θα θίξει αφο-
ρούν όχι μόνο τους γο-
νείς που μεγαλώνουν
παιδιά σε δύσκολες συν-
θήκες, αλλά όλους μας: ο

ρόλος της γονεϊκής επα-
φής στην εκπαίδευση,
βασικά λάθη στον τρόπο
που αντιμετωπίζουμε τις
διάφορες φάσεις των
παιδιών μας, ο ρόλος της
αφήγησης και της επα-
φής μέσα από τον λόγο, η
διατροφή… Μέσα από το
ελεύθερο υλικό της πλατ-
φόρμας θα μπορεί ο γο-
νιός να ακούσει ειδικούς
να μιλούν για πολύ κρίσι-
μα θέματα.
Το πλήθος των σεμινα-
ρίων και ο όγκος της υλι-
κής βοήθειας θα είναι α-
νάλογος της στήριξης
που θα λάβει η «Αγκα-
λιά». Για όλες τις δωρεές
ανεξαιρέτως τηρούνται
οικονομικά στοιχεία και
κόβονται αποδείξεις. 

Το βραβείο
«Alexander Langer» 

Το βραβείο «Alexander
Langer» από το 1997 έχει
δοθεί σε πολύ σημαντι-
κούς ακτιβιστές στον χώ-
ρο των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων και του περι-
βάλλοντος από όλο τον
κόσμο. Τα ιδρυτικά μέλη

της «Αγκαλιάς», μαζί με
τα μέλη της ιταλικής
«ASGI», με την οποία φέ-
τος το βραβείο δίνεται εξ
ημισείας, θα ταξιδέψουν
με έξοδα της Ιταλικής
Βουλής και θα παρουσιά-
σουν το έργο τους τόσο
στην Προεδρία του Ιταλι-
κού Κοινοβουλίου όσο
και στο διεθνές συνέδριο
«Euromediterranea» που
διοργανώνει στο Bolzano
το Ίδρυμα «Alexander
Langer». Το συνέδριο φέ-
τος θα επικεντρωθεί στις
μεταναστευτικές πολιτι-
κές της Ευρώπης.
Στο σκεπτικό της επιτρο-
πής του βραβείου, που υ-
ποστηρίζεται από ακαδη-
μαϊκούς, πολιτικούς και
συλλογικότητες διεθνώς,
αναφέρεται μεταξύ άλ-
λων: «Εκτός από την προ-
σφορά οικονομικής στή-
ριξης, οι ακτιβιστές της
“Αγκαλιάς” ήθελαν να
φέρουν τους ανθρώπους
κοντά και να στείλουν το
μήνυμα της αλληλεγγύης
ανάμεσα στους ντόπιους
κατοίκους και τους πρό-
σφυγες, καθιστώντας σα-

φές στον κόσμο ότι η
φτώχεια και οι διώξεις, οι
διακρίσεις και η περιθω-
ριοποίηση προέρχονται
συχνά από τους ίδιους
παράγοντες και μπορούν
να αντιμετωπιστούν μόνο
μέσω της συλλογικότητας
και της αλληλεγγύης, χω-
ρίς διακρίσεις. Ειδικά η
διπλή παρέμβαση υπέρ
των μη προνομιούχων κα-
τοίκων της περιοχής και
εκείνων που προέρχονται
από άλλες χώρες είναι έ-
να εξαιρετικά καινοτόμο
στοιχείο της προσέγγισης
που εφαρμόζει η “Αγκα-
λιά”, ιδίως στο πλαίσιο
μιας κρίσης προερχόμε-
νης από διαφορετικούς
αλληλοσυνδεόμενους
παράγοντες: όχι μόνο α-
πό τον πόλεμο στη Μέση
Ανατολή, αλλά και από
τις δυσκολίες της ελληνι-
κής οικονομίας, το πολι-
τικό σύστημα της Τουρ-
κίας και από αυτούς που
διαμορφώνονται από την
πολιτική και την κλίμακα
αξιών της Ευρώπης στο
σύνολό της».

Η
σύγκρουση μεταξύ των εκ-
κλησιαστικών μελών και
των «λαϊκών» του συμβου-

λίου των Φιλανθρωπικών Ιδρυ-
μάτων Πλωμαρίου καλά κρατεί.
Και μία ημέρα πριν από τις έ-
κτακτες εκλογές ανάδειξης νέ-
ων μελών, που διεξάγονται έ-
πειτα από πρόσκληση για Γενι-
κή Συνέλευση, του προέδρου
των ΦΙΠ και Μητροπολίτη Μυ-
τιλήνης κ.κ. Ιάκωβου, έρχεται
μια ακόμη τοποθέτηση που θα
συζητηθεί, καθώς αποτελεί ου-
σιαστικά την απάντηση της τα-
μία των ΦΙΠ, προέδρου της το-
πικής κοινότητας Πλωμαρίου
Γαρουφαλιάς Βάμβουρα στα ό-
σα της «χρέωσε» στην πρόσφα-
τη επιστολή του στο «Ε» ο Μη-
τροπολίτης Μυτιλήνης.
Πιο συγκεκριμένα, η κ. Βάμβου-
ρα ουσιαστικά «αδειάζει» τον
κ.κ. Ιάκωβο που ισχυρίστηκε
στην επιστολή ότι ως ταμίας ε-
νήργησε «χωρίς απόφαση του
Δ.Σ. και χωρίς υπογραφή» δική
του και «μετέφερε χρήματα», α-
φού στην επιστολή της προς τον
ίδιο τον Μητροπολίτη (σ.σ. που
κοινοποιεί και στο «Ε» που ανέ-
δειξε το θέμα με τα ΦΙΠ) επικα-
λείται συγκεκριμένη απόφαση
του συμβουλίου στις
18.12.2014.
Φυσικά η επιστολή της κ. Βάμ-
βουρα δεν μας κάνει σοφότε-

ρους ως προς την αντίληψη των
όσων συμβαίνουν στα ΦΙΠ, αλλά
επιβεβαιώνει, εκτός του χάσμα-
τος που υπάρχει μεταξύ Εκκλη-
σίας και Πολιτείας, και το ότι οι
παλιακές νοοτροπίες, οι εγωι-
σμοί και οι εμμονές είναι εξαι-
ρετικά δύσκολο να καμφθούν…
«Με αφορμή την εξέλιξη που εί-
χε το προγραμματισμένο να διε-
ξαχθεί στις 28 Μαΐου τρέχοντος
έτους Διοικητικό Συμβούλιο των
Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων
Πλωμαρίου και λαμβάνοντας υ-
πόψη ότι στο Συμβούλιο αυτό
μετέχω, όχι ως αιρετή, αλλά ως
εκπρόσωπος του Δήμου Λέσβου,
ορισμένη με την αρ. 491/14 α-
πόφαση του Δημ. Συμβουλίου,
θα μου επιτρέψτε να δηλώσω τα
παρακάτω», σημειώνει στην επι-
στολή της προς τον Μητροπολί-
τη και συνεχίζει:

«Κατά πρώτον εκφράζω τη βαθιά
απογοήτευσή μου που μετά οπό
πολύμηνες προφορικές και έγ-
γραφες εκκλήσεις των τριών
λαϊκών μελών για σύγκληση του
Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω
σημαντικότατων εκκρεμών θε-
μάτων, αποφασίσατε τελικώς να
το συγκαλέσετε στην προανα-
φερθείσα ημερομηνία, αλλά πα-
ρόλα αυτά δεν είχε αίσια έκβα-
ση, καθώς στην ουσία κατέληξε
να μην πραγματοποιηθεί.
Ως ταμίας του Συμβουλίου, ορι-
σμένη με ομόφωνη απόφαση
του Δ.Σ. (Πρακτικό Ν° 4 της συ-
νεδρίασης της 18.12.2014) και
με εντολή να προβώ στις απαι-
τούμενες ενέργειες για την απο-
κατάσταση της ομαλής λειτουρ-
γίας των Φ.Ι.Π., πραγματοποίη-
σα συγκεκριμένες πληρωμές,
που εκκρεμούσαν επί πολλά έτη,
όπως: Καταβολή οφειλόμενων
φόρων των Φ.Ι.Π. παρελθόντων
ετών, χορήγηση υπολοίπου ο-
φειλόμενης υποτροφίας σε φοι-
τητή, που είχε επιλεγεί στο πα-
ρελθόν, καταβολή αμοιβής λογι-
στικού γραφείου για φορολογι-
κή τακτοποίηση των Φ.Ι.Π. πα-
ρελθόντων ετών κ.λπ. Όλες αυ-
τές οι ενέργειές μου ήταν από-
λυτα σύννομες καθόσον είχα
την πλήρη και σοφή εξουσιοδό-
τηση από εσάς προσωπικά και
από το υπόλοιπο Διοικητικό

Συμβούλιο. Οι πληρωμές αφο-
ρούσαν όλες τις δαπάνες που ή-
ταν σε εκκρεμότητα και όχι επι-
λεκτικά δαπάνες που επιθυμού-
σανε τα λαϊκά μέλη του Συμβου-
λίου. Ειδικά δε για την καταβολή
του υπολοίπου της υποτροφίας
του Παν. Ναυπλιώτη, που μου
αποδίδετε μομφή ότι διενήργη-
σα χωρίς την έγκρισή σας, υπάρ-
χει συγκεκριμένη απόφαση στη
συνεδρίαση του Συμβουλίου της
18.12.2014 [Πρακτικό Ν° 4, πα-
ραγρ. (δ)]. 

«Ανεπαρκέστατη 
η διαχείριση των ΦΙΠ»

«Ως εκ τούτου, η κατηγορία σας
εναντίον μου είναι άδικη. Λόγω
της ανεξήγητης όξυνσης των
σχέσεων και της επικράτησης
κλίματος αμοιβαίας δυσπιστίας
μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και
της συνακόλουθης μη λήψης
των απαιτούμενων αποφάσεων,
η διαχείριση των Φ.Ι.Π. εξακο-
λουθεί μέχρι σήμερα να παραμέ-
νει ανεπαρκέστατη. Τοιουτοτρό-
πως:
α) Μισθώματα ακινήτων παρα-
μένουν ανείσπρακτα.
β) Οφειλόμενοι φόροι των
Φ.Ι.Π. δεν καταβάλλονται.
γ) Ο ελαιόκαρπος της φετινής
ελαιοκομικής περιόδου εγκατα-
λείφθηκε, καθότι δεν έγινε η α-
παιτούμενη δημοπρασία, λόγω

μη συνεδρίασης του Δ.Σ. για λή-
ψη σχετικής απόφασης. Επίσης
τα ελαιοκτήματα των Φ.Ι.Π. πα-
ραμένουν επί χρόνια ακαλλιέρ-
γητα.
δ) Δύο Κληροδοτήματα, των
Μιλτ. Μελονδινού και Αργ. Στε-
φανίδη, που υπάγονται στη δια-
χείριση των Φ.Ι.Π., έχουν εγκα-
ταλειφθεί κα η Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αιγαίου ζητά να ενη-
μερωθεί εγγράφως αν εκπλη-
ρούνται οι σκοποί των διαθετών
και αν έχουν υποβληθεί προϋ-
πολογισμοί και απολογισμοί πα-
ρελθόντων ετών.
ε) Γενικώς οι πόροι των Φ.Ι.Π.
δεν διατίθενται όπως ορίζει το
Καταστατικό των (οικονομική ε-
νίσχυση για συντήρηση Γηροκο-
μείου, οικονομική ενίσχυση
Παιδικού Σταθμού, βοήθεια
πτωχών κα αναξιοπαθούντων
συμπολιτών, χορήγηση υποτρο-
φιών σε άπορους φοιτητές
κ.λπ..), ενώ, όπως γνωρίζετε, τα
χρηματικά αποθέματα των Φ.Ι.Π.
λιμνάζουν στα ταμεία των Τρα-
πεζών κα η μόνη αβίαστη διάθε-
ση των είναι για πληρωμή προ-
στίμων από μη καταβολή εμπρό-
θεσμα οφειλόμενων φόρων, ΕΝ-
ΦΙΑ, κ.λπ., γεγονός που επιφέ-
ρει σοβαρή οικονομική ζημία
στο Ιδρύματα, για την οποία κά-
ποτε, σε κάποιους θα καταλογι-
στεί ευθύνη»…

Έκκληση για τη νέα δράση «Εφόδια για το δρόμο»

Βραβείο «επανεκκίνησης» για την «Αγκαλιά»

«Ενήργησα με απόφαση του Δ.Σ. των Φιλανθρωπικών», γράφει ευθέως στην επιστολή της η Γαρουφαλιά Βάμβουρα
προς τον κ.κ. Ιάκωβο

Η Ταμίας των ΦΙΠ «αδειάζει»
τον Μητροπολίτη!



Νεκρή από τα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο ε-
γκέλαδος της Δευτέρας και ισοπέδωσε τη Βρίσα α-

νασύρθηκε λίγο μετά τις 8.30 η 43χρονη Ελένη Πετι-
ναριά, μητέρα δύο παιδιών και σύζυγος του αγρότη
Γιώργου Βαλελή, για να ολοκληρωθεί έτσι μια (νέα)
ανείπωτη τραγωδία, αυτήν τη φορά από την εκδίκηση
της φύσης. 
Η άτυχη γυναίκα θεωρήθηκε αγνοούμενη από τον σύ-
ζυγό της, ο οποίος κατάφερε να βγει από τα ερείπια
του σπιτιού τους λίγο μετά τις 4 και να σημάνει την έ-
ναρξη μιας πολύωρης επιχείρησης απεγκλωβισμού
της. 

Τέσσερις 
ώρες επιχειρήσεων

Μετά από τέσσερις ώρες και κάτι όμως, οι φόβοι των
διασωστών αλλά και των κατοίκων που αγωνιούσαν
για την έκβαση της επιχείρησης επιβεβαιώθηκαν, κα-

θώς η 43χρονη δεν ανταποκρίνονταν στις φωνές των
διασωστών από την πρώτη στιγμή που εκείνοι έσπευ-
σαν στο σημείο. 

Η ζωή της 43χρονης ολοκλήρωσε το δράμα, βάφοντας
με αίμα την επέλαση του εγκέλαδου από τη Λέσβο, με
την είδηση αυτή να παραμερίζει όλους τους προβλη-
ματισμούς για τα ερείπια που άφησε ο σεισμός πίσω
του σε όλο το νησί. Οι δεκάδες συγχωριανοί της, που
για ώρες ήταν έξω από τα συντρίμμια φωνάζοντας το
όνομά της, ξέσπασαν σε λυγμούς, όπως και ο γιος της
που δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει την απρόσμε-
νη εξέλιξη που είχε το μοιραίο μεσημέρι της Δευτέρας
για την οικογένειά του. 

Απεγκλωβισμοί 
Αντίθετα, οι διασώστες κατάφεραν λίγο μετά τις 7 το
απόγευμα να απεγκλωβίσουν μια 40χρονη γυναίκα -
πάλι μέσα στο σπίτι της- και τον σύζυγό της. Η αισιο-
δοξία ωστόσο που έπνευσε στο χωριό από αυτήν την
εξέλιξη δεν έμελλε να αλλάξει τα δεδομένα για την
περιπέτεια της 43χρονης.
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Ο εγκέλαδος έβαψε και με αίμα τη Βρίσα, με τη 43χρονη Ελένη Πετιναριά να μην τα καταφέρνει

Τραγωδία μέσα στα συντρίμμια

ΓΡΑΦΟΥΝ: ΜΑΡΙΝΟΣ 
ΟΡΦΑΝΟΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ - 

ΙΓΑΝΤΗΣ ΤΣΙΚΝΗΣ

«Τ
αρακουνήθηκε» η Λέσβος από τον ισχυρό σει-
σμό των 6,3R στις 15:28 της Δευτέρας, με επί-
κεντρο νότια του Πλωμαρίου, στο θαλάσσιο χώ-

ρο μεταξύ του νησιού μας και της Χίου. Το εστιακό
βάθος ήταν μόλις 10 χιλιόμετρα και η δόνηση
επιφανειακή, προκαλώντας εκτεταμένες
καταστροφές σε Βρίσα, Λισβόρι, Ακρά-
σι, Βατερά, Βασιλικά, Πολιχνίτο και
Πλωμάρι. 
Μετά τους εκατοντάδες μικροσει-
σμούς που καταγράφονταν σταθε-
ρά από τα τέλη του 2016 μέχρι και
τον Φλεβάρη, ο προβληματισμός
για τη σεισμική δραστηριότητα με-
ταξύ της Λέσβου, της Χίου και των
απέναντι τουρκικών ακτών επανήλ-
θε, πιο σοβαρός όμως από ποτέ. Το ε-
πίκεντρο της χθεσινής δόνησης μπορεί
να διαφέρει από εκείνα των σεισμών στις
Μικρασιατικές Τρωάδες, ωστόσο η έντονη
δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή προβλημα-
τίζει γενικότερα τους επιστήμονες.
Η νοτιοδυτική Λέσβος μετρά ήδη πληγές, με το χωριό
Βρίσα της περιοχής του Πολιχνίτου να φέρει εικόνες βι-
βλικής καταστροφής. Συνολικά, ως την ώρα που γράφο-
νταν αυτές οι γραμμές, είχαν επιβεβαιωθεί δέκα τραυ-
ματίες, ενώ μια 57χρονη γυναίκα παρέμενε εγκλωβι-

σμένη κάτω από τα χαλάσματα του σπιτιού της, με τα
σωστικά συνεργεία να κάνουν υπεράνθρωπες προσπά-
θειες για να την εντοπίσουν και να την απεγκλωβίσουν.
Μικρές φθορές καταγράφηκαν επίσης και στην πρωτεύ-
ουσα του νησιού, τη Μυτιλήνη, όπου έπεσαν σοβάδες
μέχρι και στο παλαιό δημαρχείο, αλλά οι σημαντικές
ζημιές εντοπίζονται στη νότια Λέσβο.

Το χρονικό της δραστηριότητας
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 15:28 και προκάλεσε από

την έντασή του πανικό σε όλη τη Λέσβο.
Ενδεικτικά της έντασής του, αφενός

ότι έγινε αισθητός ως την Αττι-
κή, αφετέρου πως και τα Μέ-

σα Μαζικής Ενημέρωσης
στη γειτονική Τουρκία τον
παρουσιάζουν ως μείζον
ζήτημα για τα παράλια α-
πέναντι από τα νησιά του
βορείου Αιγαίου. Στην
Τουρκία υπήρχαν αναφο-
ρές πως ο σεισμός έγινε

αισθητός μέχρι και την
Κωνσταντινούπολη! 

Από τις 15:30 και μετά, το Γε-
ωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών

κατέγραψε μια σειρά από μετασει-
σμικές δονήσεις με μεγαλύτερη εκείνη των

4,6R, λίγο μετά τον κύριο σεισμό. Ακολούθησαν αρκε-
τές ακόμα, η πιο ισχυρή στα 4,1R και πολλές λίγο πάνω
από τα 3R.

Άμεση ενεργοποίηση 
της Πολιτικής Προστασίας

Από τη στιγμή του σεισμού, ενεργοποιήθηκε ο μηχανι-

σμός της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Βορεί-
ου Αιγαίου και του Δήμου Λέσβου, ενώ με ελικόπτερο
μετέβησαν στο νησί μας ο Αναπληρωτής Υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας, ο Γενικός Γραμματέ-
ας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης, κλιμάκιο
του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, ο
πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Σχεδιασμού
Προστασίας Ευθύμιος Λέκκας, μηχανικοί και ομάδα της
ΕΜΑΚ. Άμεση ήταν και η επιστροφή στη Λέσβο της Περι-
φερειάρχη Β. Αιγαίου Χριστιάνας Καλογήρου από την Ι-
καρία όπου βρισκόταν.

Τσίπρας: «Η σκέψη και το
ενδιαφέρον μας στη Λέσβο»

ΟΠρωθυπουργός, σε μήνυμά του στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης, εξέφρασε τη συμπαράστα-

σή του στους δοκιμαζόμενους κατοίκους της νό-
τιας Λέσβου, επισημαίνοντας:
«Η σκέψη και το ενδιαφέρον μας αυτές τις ώρες
είναι στους κατοίκους των περιοχών που επλήγη-
σαν από τη σεισμική δόνηση στη θαλάσσια περιο-
χή μεταξύ Χίου και Λέσβου. Πρώτιστη ανάγκη αυ-
τήν τη στιγμή είναι η ασφάλεια των πολιτών. Η κα-
ταγραφή των ζημιών θα είναι άμεση και μέριμνά
μας είναι η ταχύτερη αποκατάστασή τους. Στο ση-
μείο σπεύδει άμεσα ο αναπληρωτής υπουργός Ε-
σωτερικών Νίκος Τόσκας καθώς και κλιμάκια τε-
χνικών και εμπειρογνωμόνων της Πολιτικής
Προστασίας και του Υπουργείου Υποδομών».

Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,3R με επίκεντρο νότια του Πλωμαρίου και καταστροφές σε όλη τη νότια Λέσβο,
ειδικότερα στη Βρίσα

Ο Εγκέλαδος 
«χτύπησε» τη Λέσβο!



Ε
ικόνες βιβλικής κα-
ταστροφής άφησε πί-
σω του ο ισχυρότα-

τος σεισμός που ταρα-
κούνησε τη Λέσβο στην
πετρόχτιστη Βρίσα, που
από χτες το μεσημέρι α-
πασχολεί όλη τη χώρα.
Ο σεισμός κατάφερε α-
νεπανόρθωτο πλήγμα
στο γραφικό χωριό του
Πολιχνίτου, με το 80%
των σπιτιών του να κα-
ταρρέουν σαν χάρτινα
και να αφήνουν πίσω
τους εικόνες βομβαρδι-
σμένου τοπίου, στη θέα
των οποίων μοιάζει με
θαύμα το γεγονός πως
τραυματίστηκαν μόλις
10 άνθρωποι.
Από τις 4 το μεσημέρι,
δυνάμεις της Πυροσβε-
στικής και ο μηχανισμός
της Πολιτικής Προστα-
σίας Δήμου και Περιφέ-
ρειας είχαν κυκλώσει τη
«ματιά» του εγκέλαδου
μεταξύ Πλωμαρίου και
Πολιχνίτου, αφού οι
(πολύ) σημαντικές ζη-
μιές σημειώθηκαν και
στα χωριά του Λισβορί-
ου, του Ακρασίου μέχρι
και στα παραθαλάσσια
Βατερά. Εξάλλου από τις
έξι το απόγευμα, όπως ή-
ταν φυσικό, οι αρμόδιες
αρχές (σ.σ. παρουσία του
δημάρχου Λέσβου Σπύ-
ρου Γαληνού και των α-
ντιδημάρχων του αλλά
και εκπροσώπων της πε-
ριφερειακής αρχής) συ-

ναποφάσισαν το σχέδιο
εκκένωσης του χωριού
που θεωρείται ακατοίκη-
το, με το Στρατό να στή-
νει μέχρι αργά το βράδυ
σκηνές στο δημοτικό
στάδιο Πολιχνίτου για να
φιλοξενήσει τους κατοί-
κους. Η τύχη τώρα στη
μεγάλη ατυχία των κατοί-
κων της Βρίσας φαίνεται,
σύμφωνα με τις εκτιμή-
σεις, ότι ήταν πως μεγά-
λο μέρος των μόνιμων
κατοίκων του διαμένουν
τους θερινούς μήνες στα
Βατερά. 
Για όσους έχουν επισκε-

φτεί τη Βρίσα, η μαρτυ-
ρία των κατοίκων πως α-
πό το ύψος της πλατείας
του Πλατάνου και… κά-
τω δεν έμεινε τίποτα σχε-
δόν όρθιο δίνει μια χα-
ρακτηριστική αίσθηση
της έκτασης της πρωτο-
φανούς ζημιάς που υπέ-
στη το χωριό. Για όσους
δεν την έχουν, αρκεί η
διαπίστωση του αρμοδί-
ου αντιδημάρχου Πολιτι-
κής Προστασίας Νίκου
Καρασάββα πως πάνω α-
πό τα μισά σπίτια των
700 καταγεγραμμένων
κατοίκων έχουν υποστεί

μεγάλες ζημιές, αν δεν
έχουν καταστραφεί ολο-
σχερώς, με τους δρό-
μους από την Εκκλησία
της Ζωοδόχου Πηγής να
έχουν γεμίσει ερείπια και
με τον εγκέλαδο να μην
παραλείπει να χτυπήσει
και το δημοτικό σχολείο
του χωριού, τα ντουβάρια
του οποίου υποχώρησαν. 

Τα είχαν επισκευάσει
Κι όμως, αν και συνήθως
σε τέτοιες περιπτώσεις
ρίχνεται το ανάθεμα στην
παλαιότητα των κτηρίων
που συχνά δεν υπολογί-
ζουν οι κάτοικοι στον

βαθμό που μπορεί αυτό
να αποβεί μοιραίο σε μια
σεισμογενή περιοχή, για
τη Βρίσα τούτο δεν ισχύ-
ει απόλυτα. Και αυτό για-
τί τα τελευταία τρία χρό-
νια έγιναν σημαντικές ε-
πισκευές προκειμένου να
καταστούν αυτά (πιο) α-
σφαλή σε περίπτωση
σεισμού και σύγχρονα.
Στον αντίποδα βέβαια,
πολλά σπίτια (απ’ αυτά
που κατέρρευσαν) είναι
ακατοίκητα το χειμώνα,
μέχρι να έρθει το καλο-
καίρι και να τα χρησιμο-
ποιήσουν οι ιδιοκτήτες

τους για παραθερισμό.
Όλα αυτά, σε συνδυασμό
με το γεγονός πως σημα-
ντικό μέρος των κατοί-
κων της Βρίσας τα καλο-
καίρια παραθερίζουν στα
Βατερά, φαίνεται ότι λει-
τούργησαν καθοριστικά
στο να μη μιλάμε σήμερα
για μια ανείπωτη τραγω-
δία και οι αναφορές από
το χωριό να μιλούν κυ-
ρίως για υλικές ζημιές,
οι οποίες πάντως δεν
παύουν να είναι σημαντι-
κές και δυσβάσταχτες. 
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Από τις έξι το απόγευμα, οι αρμό-
διες αρχές συναποφάσισαν την

εκκένωση του χωριού, επεξεργαζό-
μενες, σε συνεργασία με τον Στρα-
τό, τη φιλοξενία των κατοίκων στο
δημοτικό Στάδιο Πολιχνίτου, εκεί
όπου στήθηκε σε χρόνο ρεκόρ με τη
συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων
ένας πρόχειρος καταυλισμός.
Ακόμη, οι αντιδήμαρχοι Πλωμαρίου,
ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβου-

λος Δημήτρης Αλεξίου, υπό τον συ-
ντονισμό φυσικά του δημάρχου, ήρ-
θαν σε επαφή με ξενοδοχεία αλλά
και με ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων
δωματίων, προκειμένου να εξασφα-
λίσουν δωμάτια για πολίτες που έ-
μειναν χωρίς στέγη στην ευρύτερη
περιοχή του Πλωμαρίου και του Πο-
λιχνίτου. 

Φθορές και αλλού
Φθορές καταγράφηκαν επίσης στο

Λισβόρι, όπου -όπως σημειώνεται-
κατέρρευσε το καμπαναριό του Ιε-
ρού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρό-
μου, ενώ έπεσε και τοιχίο στο πα-
λιό ελαιοτριβείο της περιοχής. 
Φθορές καταγράφονται επίσης
στον Πολιχνίτο, τα Βασιλικά, το Α-
κράσι, τα Βατερά, 
τον Πολιχνίτο αλλά και το Πλωμά-
ρι.

Γαληνός: «Δύσκολη νύχτα, 
αλλά ψυχραιμία…»

«Είναι δύσκο-
λες οι στιγ-

μές που βιώ-
νουμε. Δεν
μπορούμε να
πούμε κάτι αυ-
τήν τη στιγμή,
εκτός από το να
κάνουμε τα πά-
ντα για να πα-
ρέχουμε βοή-

θεια στους πολίτες», δήλωσε συ-
γκλονισμένος ο δήμαρχος Λέσβου
Σπύρος Γαληνός στο «Ε», ευρισκό-
μενος στη Βρίσα μαζί με τους συ-
νεργάτες του αντιδημάρχους. 
«Οι εικόνες είναι βιβλικής κατα-
στροφής. Κάνουμε ό,τι μπορούμε,
γίνονται αυτοψίες, καταγραφές ζη-
μιών εν αναμονή και του ειδικού
κλιμακίου των μηχανικών. Συνιστού-
με ψυχραιμία και όχι πανικό, γνωρί-
ζοντας ότι έχουμε μπροστά μας μια
δύσκολη καταρχήν νύχτα», είπε από
τη μεριά του ο αντιδήμαρχος Πολιτι-
κής Προστασίας Νίκος Καρασάββας. 

Εικόνες θλίψης από το γραφικό πετρόχτιστο χωριό, όπου το 80% των σπιτιών του έπεσαν - Ποια η τύχη στην ατυχία
των κατοίκων του, που μέτρησαν μόλις 10 τραυματίες

Ερείπιο η Βρίσα

Εκτεταμένες οι καταστροφές στο
μεγαλύτερο μέρος του χωριού

Σχέδιο εκκένωσης του χωριού

Ο Ελληνικός Στρατός έστησε απο νωρίς το απόγευμα σκηνές στο στάδιο Πολιχνίτου Φωτο kalloninews.gr
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Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Βρίσα της Λέσβου

Η επιχείρηση διάσωσης για τον απεγκλωβισμό των δυο γυναικών στη Βρίσα. Δυστυχώς, μόνο η πρώτη αριστερά ήταν επιτυχής

Βρίσα Λέσβου

Τεράστιοι όγκοι πετρωμάτων στο δρόμο προς Μελίντα

Δημοτικό Σχολείο ΒασιλικώνΑκράσιΠλωμάρι

ΒΡ
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ΠOΛITIΣMOΣ

AΘΛHTIΣMOΣ
Τη σελίδα επιμελείται ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ

Μετά κόπων και βασά-
νων τέλειωσε το πρω-

τάθλημα της Football
League για την αγωνιστική
περίοδο 2016-17. Μια
διοργάνωση, στην οποία
ξεκίνησαν 18 ομάδες, δύο
εξ αυτών αποχώρησαν
πρόωρα -ανάμεσά τους και
η ΑΕΛΚ-, μερικές δεν ταξί-
δεψαν καν σε ορισμένα ε-
κτός έδρας παιχνίδια, ενώ
άλλες πάλι παρατάχθηκαν
με μια 11άδα όλη κι όλη,
που απαρτιζόταν μάλιστα
από δύο τερματοφύλακες.
Η σεμνή τελετή έλαβε τέ-
λος το Σαββατοκύριακο, με
πρωταθλητή τον Απόλλω-
να Σμύρνης και στη 2η θέ-
ση τη Λαμία. Οι δυο τους
προβιβάστηκαν στη Super
League με τις ανάλογες
φιέστες.
Στη μάχη τη παραμονής,
δεν κατάφεραν η Καλλιθέα
και ο Πανελευσινιακός,
που ακολούθησαν την Α-
ΕΛΚ και τον Πανθρακικό
στη Γ΄ Εθνική. Σώθηκαν

στο τέλος Αχαρναϊκός και
Κισσαμικός, ωστόσο για
την τελική επικύρωση της
βαθμολογίας υπάρχει ακό-
μα δρόμος.Μ

ας έχει συνηθίσει
σε μεγάλες επιδό-
σεις. Το να σημει-

ώνει όμως κάθε εβδο-
μάδα και ένα νέο ρεκόρ
αποτελεί αναμφίβολα
υπέρβαση του ίδιου της
του εαυτού. Η Γρηγορία
Κεραμιδά προσπαθεί να
πετύχει το ακατόρθωτο,
αλλά δεν το βάζει κάτω
και βελτιώνει συνεχώς
τις επιδόσεις της.
Μετά το 23.34 στα
200μ, που σημείωσε
πριν από λίγες ημέρες
στο Γκραν Πρι «Βενιζέ-
λεια» στα Χανιά, ήταν η
σειρά μιας ακόμα εξαι-
ρετικής εμφάνισης στο
Άργος Ορεστικό, στο
δεύτερο αντίστοιχο
Γκραν Πρι της σειράς
του ΣΕΓΑΣ. Η Καλλο-
νιάτισσα σπρίντερ πέτυ-
χε νέο ατομικό ρεκόρ

στα 200μ, το απόγευμα
του Σαββάτου, τερματί-
ζοντας στη 2η θέση του
αγωνίσματος με επίδο-
ση 23.25, κατεβάζοντας
ακόμα περισσότερο το
ατομικό της ρεκόρ. Σε
αυτό τη βοήθησε σίγου-
ρα και ο ιδιαίτερα υψη-
λός συναγωνισμός με
τη Μαρία Μπελιμπασά-
κη, στη δική της επα-
νεμφάνιση στους στί-
βους μετά τον τραυμα-
τισμό της, κερδίζοντας
την κούρσα με 23.00, ε-
πίδοση που της εξα-
σφάλισε μια θέση στο
επερχόμενο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα του Λον-
δίνου.
Υπενθυμίζεται ότι το ό-
ριο πρόκρισης για τη
σπουδαία διοργάνωση
του Ιουλίου είναι το
23.10 στα 200μ των γυ-

ναικών, με την Γρηγο-
ρία να βρίσκεται αρκετά
κοντά. Η ίδια γνωρίζει
πως θα πρέπει να ξεπε-
ράσει τον εαυτό της ξα-
νά και ξανά για να τα
καταφέρει. Αλλά έχει
τεράστια θέληση να
βρεθεί στο Λονδίνο και
είναι βέβαιο πως θα ε-
πιχειρήσει στους επό-
μενους μεγάλους αγώ-
νες να πετύχει το στόχο
της. Σειρά παίρνει το
ερχόμενο Σαββατοκύ-
ριακο το Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα ανδρών -
γυναικών (17-18/6),
που θα διεξαχθεί από
τον ΣΕΓΑΣ στο Παμπε-
λοπονησιακό Στάδιο
της Πάτρας.

«Πέταξε» 
ο Μερτζανίδης

Στο Γκραν Πρι που διε-
ξήχθη στο Άργος Ορε-

στικό έλαβε μέρος όμως
και ένας ακόμα αθλητής
από το βόρειο Αιγαίο. Ο
λόγος για τον Λημνιό
άλτη Μιχάλη Μερτζανί-
δη, που όχι μόνο «πέ-
ταξε» στα 7,84 στο μή-
κος, αλλά κέρδισε κιό-
λας την 1η θέση στο
συγκεκριμένο αγώνι-
σμα, αποδεικνύοντας
πως βρίσκεται σε πολύ
καλή κατάσταση, διεκ-
δικώντας επίσης κάτι
καλό. Βέβαια, στη δική
του περίπτωση το όριο
πρόκρισης για το Πα-
γκόσμιο Πρωτάθλημα
του Λονδίνου είναι στα
8,15μ, δυσκολεύοντας
πολύ τη συμμετοχή του
στην κορυφαία στιβική
διοργάνωση του καλο-
καιριού, ωστόσο κέρδι-
σε στο μήκος με καλύ-
τερο άλμα στα 7,84μ.

Επιστημονικό εργαστήριο 
από το τμήμα Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
του Πανεπιστημίου Αιγαίου

«Ουτοπία και δυστοπία
σε καιρούς κρίσης»

Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση πραγματο-
ποιεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Σπουδών «Κρίση και ιστορική αλλαγή» του
Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και
Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
διοργανώνοντας επιστημονικό εργαστήριο
με θέμα: «Ουτοπία και δυστοπία σε και-
ρούς κρίσης».
Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στην
αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού Επι-
μελητηρίου Λέσβου και θα είναι ανοικτές
σε κάθε ενδιαφερόμενο. Σε αυτές θα μιλή-
σουν ο κ. Αντώνης Λιάκος, Καθηγητής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: «Χορεύ-
οντας με την ουτοπία» (15/6, 19:30), κα-
θώς και η κ. Ιωάννα Λαλιώτου, αναπληρώτρια
καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
με θέμα: «Ουτοπία: κρίση και κριτική»
(16/6, 18:15). Επίσης, σε στρογγυλή τράπε-
ζα, θα συζητηθεί το θέμα «Ουτοπία και δυ-
στοπία σε καιρούς κρίσης» (16/6, 20:00-
21:00), με τους Βίκυ Ιακώβου, Ιωάννα Λα-
λιώτου, Αντώνη Λιάκο, Γιάννη Σμαρνάκη και
συντονιστή τον Βασίλη Αναστασιάδη.
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Κρίση και ιστορική αλλαγή», στο τηλέφωνο
22510 36331 (κ. Έφη Δημοπούλου).

Μ
ια διοργάνωση, που έγι-
νε θεσμός, πραγματοποι-
είται και φέτος, για 5η

συνεχόμενη χρονιά, το ερχό-
μενο Σαββατοκύριακο (17-
18/6), στο Δημοτικό Κήπο
της Χίου. Πρόκειται για τη
«CINEμάθεια 2017», ένα ξε-
χωριστό μαθητικό φεστιβάλ
γυμνασίων και λυκείων του
βορείου Αιγαίου, τα οποία
συμμετέχουν υπό την καθοδή-
γηση των συντονιστών - εμ-
ψυχωτών καθηγητών και κα-
θηγητριών τους, συνθέτοντας
ένα ιδιαίτερο αλφαβητάρι ει-
κόνων, γνώσεων, ανησυχιών
και ερωτημάτων.
Συνολικά 40 ομάδες από γυ-
μνάσια, λύκεια και ειδικά σχο-
λεία των νησιών του βορείου
και του νοτίου Αιγαίου θα πα-
ρουσιάσουν ταινίες μικρού
μήκους, διάρκειας 10 λεπτών.
Μεταξύ αυτών, εννιά έργα από
το Νομό μας και συγκεκριμένα
πέντε από σχολεία της Λέ-
σβου, τρία από σχολεία της
Λήμνου και ένα από τον Άγιο
Ευστράτιο. Υπάρχουν επίσης
10 συμμετοχές από τις Κυκλά-
δες, εννιά από τα Δωδεκάνησα
και ακόμη 12 από τα υπόλοιπα
νησιά του Αιγαίου, υπενθυμί-

ζοντας ότι τα σχολεία μπορεί
και πρέπει να είναι δημιουργι-
κές κυψέλες, που δεν εφησυ-
χάζουν, ούτε αδρανούν, αλλά
αφουγκράζονται το παρελθόν,
το παρόν και το μέλλον, δημι-
ουργώντας. 

H συμμετοχή των
σχολείων μας

Τα σχολεία του Νομού Λέσβου
θα εκπροσωπηθούν με τις εξής
ταινίες:
- «Τα λόγια πληγώνουν» - Ε-
σπερινό Επαγγελματικό Λύ-
κειο Μυτιλήνης
- «Η selfie» - Εσπερινό Επαγ-
γελματικό Λύκειο Μυτιλήνης
- «Τέσσερις αποχρώσεις του
άγχους» - 5ο ΓΕΛ Μυτιλήνης
- «Μια φωτογραφία αφηγεί-
ται» - ΓΕΛ Αγιάσου
- «Νίκη» - Εσπερινό Γυμνάσιο
(με λυκειακές τάξεις) Μυτιλή-
νη
- «Ένας μήνας ακόμη» - Γυ-
μνάσιο Μούδρου Λήμνου
- «Μια τραγωδία βγαλμένη α-
πό ταινία» - ΓΕΛ Μύρινας Λή-
μνου
- «Το στοίχημα» - Επαγγελμα-
τικό Λύκειο Μύρινας Λήμνου
- «Το μέτρημα» - Λυκειακές
τάξεις Γυμνασίου Αγίου Ευ-

στρατίου
Η «CINEμάθεια 2017» διορ-
γανώνεται σταθερά από το
2013 μέχρι σήμερα, μέσω του
Τομέα Σχολικών Δραστηριοτή-
των της Διεύθυνσης Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Χίου.

Επιφανείς κριτές
Όπως και τα προηγούμενα
χρόνια, έτσι και φέτος, η κριτι-
κή επιτροπή απαρτίζεται μετα-
ξύ άλλων και από σημαντικές
προσωπικότητες στο χώρο της
τέχνης. 
Τα ντοκιμαντέρ της πρώτης
κατηγορίας θα κρίνουν οι:
Λευτέρης Βενιάδης (συνθέ-
της), Στρατής Βογιατζής (φω-
τογράφος-κινηματογραφι-
στής), Ελένη Καλογρίδου
(σκηνοθέτις ντοκιμαντέρ),
Γιάννης Σκοπετέας (Επίκου-
ρος Καθηγητής σεναριογρα-
φίας και σκηνοθεσίας Παν. Αι-
γαίου), Ειρήνη Στείρου (κινη-
ματογραφίστρια), Μικέλα
Χαρτουλάρη (δημοσιογρά-
φος). 
Τα έργα μυθοπλασίας θα κρί-
νουν οι: Δήμος Αβδελιώδης
(σκηνοθέτης), Αντώνης Κιού-
κας (σκηνοθέτης - διευθυντής
εκπαιδευτικού προγράμματος
«Πάμε σινεμά»), Παναγιώτης

Κυριακουλάκος (καθηγητής
τμ. Μηχανικών Σχεδίασης &
Συστημάτων Παν. Αιγαίου), Υ-
ρώ Μανέ (ηθοποιός), Θοδω-
ρής Πυλιώτης (δημοσιογρά-
φος), Άγγελα Τσιμπιρλού (μα-
έστρος).
Επιπρόσθετα, τρεις κριτές θα
είναι κοινοί και στις δύο κατη-
γορίες. Συγκεκριμένα οι: Φί-
λιππος Μανδηλαράς (συγγρα-
φέας εφηβικής-παιδικής λο-
γοτεχνίας), Πάρις Ξυνταρια-
νός (σχεδιαστής - street artist)
και Δέσποινα Τομαζάνη (ηθο-
ποιός - λογοτέχνις). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δια-
γωνιζόμενοι θα κριθούν και
στη συνοδευτική αφίσα των
έργων τους από ξεχωριστή
κριτική επιτροπή, την οποία θα
αποτελούν οι: Γιάννης Βούλ-
γαρης (πρόεδρος φωτογραφι-
κής λέσχης Χίου), Γιώργος
Κάκαρης (δημιουργός διαδι-
κτυακού περιοδικού «Απλωτα-
ριά»), Γεωργία Μίτση (επιμε-
λήτρια γραφιστικών τεχνών),
Ελένη Ορνεράκη (διευθύντρια
του Κέντρου Εφαρμοσμένων
Τεχνών «Ορνεράκης»), Αλέ-
ξανδρος Πολιτάκης (σκηνοθέ-
της - γραφίστας).

Με 40 συμμετοχές θα πραγματοποιηθεί στη Χίο το μαθητικό κινηματογραφικό
φεστιβάλ 

«CINEμάθεια» για όλο το Αιγαίο!

Η Γρηγορία Κεραμιδά πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ στα 200μ, αλλά αναζητά
κάτι ακόμα καλύτερο για την πρόκριση στο Παγκόσμιο του Λονδίνου

Βελτίωσε 
κι άλλο το χρόνο της!

Βαθμολογία (τελική)
11. Απόλλων 
Σμύρνης 83 61-14
2. Λαμία 80 55-11
3. Άρης 77 58-17
4. ΟΦΗ 72 68-20
5. Τρίκαλα 71 65-19
6. Αγροτικός Αστέρας 52 49-35
7. Σπάρτη 45 38-42
8. Πανσερραϊκός 44 38-44
9. Παναιγιάλειος 44 33-28
10. Αιγινιακός 41 44-52
11. Κισσαμικός 40 29-38
12. Αναγέννηση 
Καρδίτσας 39 26-38
13. Χανιά 38 37-60
14. Αχαρναϊκός* 36 38-61
15. Καλλιθέα 33 42-49
16. Πανελευσινιακός 28 21-56
17. Πανθρακικός*** -6 7-81
18. ΑΕΛΚ** -11 21-75
*Έχει -2 βαθμούς.
** Έχει -30 βαθμούς.
***Έχει -18 βαθμούς και αποχώρησε
από το πρωτάθλημα.

Τέλος και επίσημα στο φετινό
πρωτάθλημα της Football League

Ολοκληρώθηκε 
η παρωδία
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Ενοικιάζεται στη Σουράδα
σύγχρονο διαμέρισμα 50 τ.μ.
με μεγάλο καθιστικό, κρεβα-
τοκάμαρα, μπάνιο πλήρες,
ξεχωριστή κουζίνα, δύο βε-
ράντες, με αυτόνομη θέρμαν-
ση και ελεύθερη θέα σε πρώ-
το όροφο. Τιμή προσιτή.
Πληρ. τηλ. 210 6197371,
6972-136903.

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

Ενοικιάζεται μεγάλη μονοκα-
τοικία 4 υπνοδωματίων εμβα-
δού 280 τ.μ., με πολύ μεγά-
λη αυλή, πλήρως επιπλωμέ-
νη στη Χαραμίδα. Διαθέτει
τζάκι, μπάρμπεκιου και έχει
θέα στη θάλασσα. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

Ενοικιάζεται μονοκατοικία
30 τ.μ. ενός δωματίου χωρίς
έπιπλα στην Προκυμαία Μυτι-
λήνης. Τιμή 190 ευρώ.
Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Ενοικιάζεται 3άρι αρίστης κα-
τάστασης στη Χρυσομαλλού-
σα. Πληρ. τηλ. 22510
45181.

Ενοικιάζεται καινούριο 3άρι
αρίστης κατάστασης στα
Πάμφιλα. Διπλά τζάμια, ηλια-
κός, ατομικός λέβητας πε-
τρελαίου, κλιματιστικό. Τιμή
300 ευρώ. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

Ενοικιάζεται οροφοδιαμέρι-
σμα 208 τ.μ. στην Παγανή
Μυτιλήνης. Τρία υπνοδωμά-
τια, 3 μπάνια, ηλιακό, μπόι-
λερ, στάθμευση 4 αυτοκινή-
των, μπαλκόνια 105 τ.μ..
Διαμπερές, προσόψεως με
θέα στη θάλασσα. Κατάλληλο
και για επαγγελματική χρήση.
Τιμή 650 ευρώ. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

Ενοικιάζεται μεγάλο διαμπε-
ρές 2αρι διαμέρισμα στο κέν-
τρο της πόλης, κατάλληλο για
ιατρείο ή άλλη επαγγελματική
δραστηριότητα. Τιμή 280 ευ-
ρώ. Πληρ. τηλ. 22510
45181.

Ενοικιάζεται επιπλωμένη
γκαρσονιέρα πλησίον Γηπέ-
δου. Τιμή 180 ευρώ. Πληρ.
τηλ. 22510 45181.

Ενοικιάζεται 2αρι αρίστης κα-
τάστασης στη Χρυσομαλλού-
σα. Αυτόνομη θέρμανση, με-
γάλα υπνοδωμάτια. Πληρ.
τηλ. 22510 45181.

Ενοικιάζονται γκαρσονιέρες
από 160 ευρώ, δυάρια από
170 ευρώ, τριάρια από 280
ευρώ. ΚΤΗΜΑΤΕΜΟΡΙΚΗ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Υπεύθυνος
Λουκιανός ΡΑΛΛΙΔΗΣ. Πληρ.
τηλ. 22510 45181.

Πωλείται παραθεριστική κα-
τοικία στη Πεδή Μανταμάδου
Λέσβου. Τιμή 35.000 ευρώ.
Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Πωλείται τριάρι πλησίον νο-
σοκομείου με θέα στη θά-
λασσα, 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 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 μεζονέτα τριών επι-
πέδων 160 τ.μ. με καταπλη-
κτική θέα στην Κράτηγο.
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 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 Λέ-
σβου εμβαδού 248 τ.μ. επί
οικόπεδου 311 τ.μ. και υπό-
λοιπο 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 μεζονέτα 210 τ.μ.
3 υπνοδωματίων αρίστης κα-
τάστασης στη Χρυσομαλλού-
σα. 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 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 παλιά μονοκατοικία
με αυλή 90 τ.μ. στη Χρυσο-
μαλλούσα. 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 γκαρσονιέρα β´
ορόφου στη Χρυσομαλλούσα
πλησίον της Μαρίνας. Τιμή
33.000 ευρώ. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

Πωλείται σπίτι 80 τ.μ. διώρο-
φο που χρήζει ανακαίνισης
κοντά στην Ερμού. Τιμή:
21.000 ευρώ. Πληρ. τηλ.
6972-087650.

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 γραφείο σε όρο-
φο, εμβαδού 50 τ.μ. στην πε-
ριοχή Γηπέδου. Τιμή 270 ευ-
ρώ. Πληρ. τηλ. 22510
45181.

Ενοικιάζεται κατάστημα
100τμ ισόγειο, με 100τμ
υπόγειο και 50τμ χώρο ανά-
πτυξης τραπεζοκαθισμάτων
(πρώην πιτσαρία «Μαρτάνο»,)
στην οδό Π. Βοστάνη 14
(πληροφορίες στο 22510
28588).

Ενοικιάζεται μεγάλο κατάστη-
μα στην κεντρική αγορά.
Πληρ. τηλ. 22510 45181.

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

Ενοικιάζεται μεγάλο κατάστη-
μα 170 τ.μ. πλησίον Γηπέ-
δου επί της οδού Π. Βοστά-
νη. Τιμή 600 ευρώ. Πληρ.
τηλ. 22510 45181.

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

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

Ενοικιάζεται μεγάλο, διαμπε-
ρές 2αρι διαμέρισμα στο κέν-
τρο της πόλης, κατάλληλο για
ιατρείο ή άλλη επαγγελματική
δραστηριότητα. Τιμή 350 ευ-
ρώ. Πληρ. τηλ. 22510
45181.

Ενοικιάζεται μεγάλος αποθη-
κευτικός χώρος στον Καρά
Τεπέ. Πληρ. τηλ. 22510
45181.

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

Ενοικιάζεται μεγάλο κατάστη-
μα στην Παναγιούδα. Κατάλ-
ληλο και για υγειονομικού εν-
διαφέροντος. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

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

Ενοικιάζεται αρχοντικό τριών
επίπεδων συνολικού εμβα-
δού 500 τ.μ. περίπου επί οι-
κοπέδου 700 τ.μ.. Κατάλλη-
λο για στέγαση γραφείων ή
για άλλη επαγγελματική δρα-
στηριότητα. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

Ενοικιάζονται αποθήκες, κα-
ταστήματα και βιοτεχνικοί χώ-
ροι στις περιοχές Παγανή και
Λάρσος. Πληρ. τηλ. 22510
45181.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
& ΚΤΗΡΙΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
& ΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ



Ενοικιάζεται μεγάλο κατάστη-
μα παραθαλάσσιο πλησίον
Μυτιλήνης, κατάλληλο για
λειτουργία επιχειρήσεων
εστίασης ή αναψυχής. Πληρ.
τηλ. 22510 45181.

Ενοικιάζεται μεγάλο κτηρια-
κό συγκρότημα τεσσάρων
επίπεδων 450 τ.μ. στην
Προκυμαία Μυτιλήνης.
Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Ενοικιάζεται πλήρως ανα-
καινισμένο κατάστημα 80
τ.μ. περίπου, σε 2 επίπεδα
στην κεντρική αγορά πλη-
σίον της Μητρόπολης.
Πληρ. τηλ. 22510 45181.

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 Πέραμα Λέ-
σβου, επί της παραλιακής
οδού.Πληρ. τηλ.

2251045181.

Πωλείται οικόπεδο εντός
οικισμού στη Βαρειά εμβα-
δού 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 υπάρ-
χει μια μικρή παλιά μονοκα-
τοικία 52 τ.μ. Έχει πανορα-
μική 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
Συκαμινέας, ευρισκόμενο
κοντά 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 κατα-
πληκτική θέα. Κτίζει 126
τ.μ. κύρια κατοικία και 70
περίπου τ.μ. βοηθητικούς
χώρους, ήτοι συνολικά πε-
ρίπου 200 τ.μ. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

Πωλείται οικόπεδο εντός
οικισμού στην περιοχή της
Αγίας Μαρίνας Μυτιλήνης.
Πληρ. τηλ. 22510 45181.

Πωλείται οικόπεδο 7,5
στρεμμάτων περίπου στην
Αρίσβη Καλλονής, γωνιακό,
με μήκος πρόσοψης 100 μ.

περίπου, άρτιο, οικοδομή-
σιμο, με γεώτρηση, πηγάδι
τριφασικό, μεγάλο θερμο-
κήπιο, 30 ελαιόδεντρα, αμ-
πέλι και αλλά οπωροφόρα
δένδρα. Πληρ. τηλ. 22510
45181.

Πωλείται παραθαλάσσιο οι-
κόπεδο άρτιο και οικοδομή-
σιμο στην περιοχή Αγίου
Φωκά πλησίον Βατερών,
εμβαδού 4.600 τ.μ. Κ.Α.
1504. Τιμή 120.000 ευ-
ρώ. 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 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 οικόπεδο 216
τ.μ. εντός του οποίου υπάρ-
χει παλιά μονοκατοικία εμ-
βαδού 86 τ.μ. στον Πλακά-
δο Λέσβου. Κτίζει 200 τ.μ.
Έχει ωραία θέα. Τιμή
25.000 ευρώ. Πληρ. τηλ.
22510 45181. 

Πωλείται μεγάλο οικόπεδο,
300 τ.μ. περίπου, πλησίον
κεντρικής αγοράς Μυτιλή-
νης. Πληρ. τηλ. 22510
45181.

Πωλείται οικόπεδο άρτιο
και οικοδομήσιμο, εμβαδού
1200 τ.μ. εντός οικισμού
Πληγωνίου, με θέα στη θά-
λασσα. Κτίζει 400 τ.μ. Τιμή
110.000 ευρώ. Πληρ. τηλ.
22510 45181.

Πωλείται μεγάλο οικόπεδο
εκτός σχεδίου στην περιο-
χή της Αγίας Μαρίνας, άρ-

τιο και οικοδομήσιμο με εύ-
κολη πρόσβαση και πολύ
μεγάλη πρόσοψη σε δρόμο.
Τιμή 65.000 ευρώ. Πληρ.
τηλ. 22510 45181.

Πωλείται παραθαλάσσιο οι-
κόπεδο άρτιο και οικοδο-
μήσιμο ευρισκόμενο εντός
οικισμού στη Σκάλα Νέων
Κυδωνιών, έκτασης ενός
στρέμματος περίπου. Κτίζει
400 τ.μ. Τιμή 70.000 ευ-
ρώ. Πληρ. τηλ. 22510
45181. 

Εταιρεία αθλητικών ειδών ζη-
τά πωλητή/τρια για το κατά-
στημά της στη Μυτιλήνη.
Αποστολή βιογραφικών μέσω
email: cvs1@diethnis-athliti-
ki.gr.

Από την «Κάβα Σάντο» ζητεί-
ται οδηγός. Πληρ. τηλ.
22510 32810, 6941-
594100, 9-11:00 π.μ ή &
βιογραφικό στη διεύθυνση:
info@santo.gr.

Ζητείται Μηχανολόγος ή Ηλε-
κτρολόγος ή Οχημάτων ΤΕ
για εργασία στη Μυτιλήνη.
Απαραίτητα: κάτοχος διπλώ-
ματος αυτοκινήτου και μοτο-
σικλέτας. Αποστολή βιογρα-
φικών (με φωτογραφία) στο
cvmitilini@gmail.com.

Εταιρεία αντιπροσωπειών -
διανομών ζητά: α) Πωλητή,
β) Οδηγό - αποθηκάριο.
Ηλικία έως 30 ετών, με
ερασιτεχνικό δίπλωμα αυτο-
κινήτου. Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση η προϋπηρεσία
και η εμπειρία αντίστοιχα.
Οι υποψήφιοι παρακαλούν-

ται να αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα
στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: chatzi-p@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης ηλεκτρο-
λόγος για επισκευή ηλεκτ.
οικιακών συσκευών. Προ-
σόντα: Άδεια τεχνίτη
ηλ/γου ή ψυκτικού, άριστη
γνώση Η/Υ, αγγλικά (Lo-
wer), σχετική προϋπηρεσία,
δίπλωμα οδήγησης, συνερ-
γάσιμος με σοβαρότητα και
διάθεση για εργασία. Απο-
στολή βιογραφικών (με φω-
τογραφία) στο e-mail: servi-
ce.eapp @gmail.com.

Το κατάστημα γεωργικών
ειδών και μηχανημάτων «Νι-
κόλαος Μ. Βομβόνης και
ΣΙΑ Ο.Ε.», στο 6ο χλμ. Μυτι-
λήνης - Θερμής, αναζητά
υπάλληλο με τεχνικές γνώ-
σεις. Προϋπηρεσία υπολο-
γίσιμη. Πληρ. τηλ.: 22510
32600.

Πωλείται HONDA ΤRANSALP
605 cc με 49.000 km, σε
αρίστη κατάσταση, με και-
νούρια αλυσίδα, extra σέλα
και παρμπρίζ, φυλάσσεται
σε γκαράζ. Τιμή 2.100€.
Πληρ. τηλ 6932-580508
Σπύρος Ευστρατίου (Φωτο-
γραφίες στο facebook)

Πωλούνται έπιπλα, καναπέ-
δες - κρεβάτια - καρέκλες -
ντουλάπες - γραφεία, σύγ-
χρονα και αντίκες, σε συμ-
φέρουσες χαμηλές τιμές.
Πληρ. τηλ. 6932-199601.
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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

Αμπουλού Ι. Κυριακή
Δικηγόρος
Μ.Δ.Ε. Αστικού, Αστικού 
Δικονομικού και Εργατκού Δι-
καίου Α.Π.Θ.
Π. Κουντουριώτη 83
Τηλ.: 22510-45624
Κιν.: 6934-704481
e-mail: kiriakiampoulou@ho-
tmail.gr

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
Συνεργάτες κτηνίατροι
Ευάγγελος Χατζησταύρος
Διαμαντής Αδαμπατάς
τηλ. επικοινωνίας 22510
28838, 22510 46030,
6945-207578, 6938-

675523, 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 τρα-
κτέρ Ιαπωνίας, παρελκόμενα &
ανταλλακτικά
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
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EIΔIKOI ΠAΘOΛOΓOI

Λαγουτάρη Δήμητρα 
Καβέτσου 10, 3ος όροφος
τηλ./φαξ: 22510 55636 
κιν. 6932-089054

Περγαμηνού Άννα 
Καβέτσου 40 (3 όροφος)
τηλ. 22510 41110
κιν. 6945-394202

EIΔIKOI KAPΔIOΛOΓOI
Κουκόση - Κατσαβέλλη Χρυσάν-
θη
Αγ. Ειρήνης 1 (4ος όροφος)
τηλ. 22510 54024
κιν. 6973-822661
Καλλονή: Εμπορικό Κέντρο
Αλβανού
τηλ. 22530 24590

Ω.Ρ.Λ.
Μαρία Γ. Θεοδοσίου - Πασχαλίδη
Διδάκτωρ Ιατρ. Σχολής
Παν/μίου Αθηνών
Χειρ. ΩΡΛ Ενηλίκων και Παίδων
εξειδικευθείσα στην ακουολογία
και παιδο-ΩΡΛ
Μυτιλήνη: Καβέτσου 44
Τηλ. 22510-22217
Καλλονή: Τηλ. 22530-29530
Κιν. 6948309834

Στούμπος Γεώργιος
Χειρουργός 
Ωτορινολαρυγγολόγος 
Ενηλίκων & Παίδων
Ιατρός Συνεργάτης «Metropolitan»,
«Ιατρικό Αθηνών»
Καβέτσου 3, 1ος όροφος
τηλ.: 22510 27757
κιν.: 6940-888555

Κουτουκτσής Ε. Αθανάσιος
Χειρούργος Ωριλά Ενηλίκων και
Παίδων. Ειδικευθείς στο
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών.
Mέλος του δικτύου «Medisystem»
Καβέτσου 40, 3ος όροφος 
τηλ. 22510 29342, κιν. 6942-
290344 

Ω.Ρ.Λ.
KAΛΛΟΝΗ

Κρέτζας Π. Δημήτριος

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος 

Εμπορικό Κέντρο Αλβανού

τηλ. - φαξ: 22530 23256 

κιν. 6944-523748

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

Ρεκλείτη Άννα

Καβέτσου 40, 5ος όροφος

τηλ. 22510 55516

κιν. 6944-662304

ΕΙΔΙΚΟΙ 

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ

Γρίβας Ευστράτιος

Καβέτσου 40 

τηλ. 22510 41210

κιν.6932703093

Κατσαβέλης Ε. Ιωάννης

Αγ. Ειρήνης 1, 4ος όροφος

τηλ. 22510 54568

κιν. 6932-482412

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ -

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΙ

Τσουνάς Ι.A Παναγιώτης

Μυτιλήνη, Αγ. Ειρήνης 1 

(4ος όροφος)

Καλλονή, Εμπορικό 

Κέντρο Αλβανού

τηλ.: 22530 24590

κιν.: 6946-008966

fax: 22515 00788

e-mail: ptsounas@gmail.com

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

Γιάννης Δ. Χατζηλίας 

Καβέτσου 44, 3ος όροφος

τηλ. 22510 54038

κιν. 6973-821145 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

ΙΟΧ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ - 

ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΙ

NΕΦΡΟΛΟΓΟΙ

Σουλακέλλης Μαρίνος

ΚΑΒΕΤΣΟΥ 40 ,1ος ΟΡΟΦΟΣ

τηλ. 6978-621522

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

ΙΑΤΡΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

Σιδηρή Ευστρατία 
Καβέτσου 22

τηλ. 22510 21275

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

Aμπατζή - Aντωνίου Mαρία 

Aερ. Γιανναρέλλη 7 

τηλ. 22510 21030 

ΕΙΔΙΚΟΙ 

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΙ

Δρ. Καραγεωργίου Νίκος

Διδάκτωρ Ορθοδοντικής

Αγίας Ειρήνης 11

τηλ. 22510 42233,

6946681545

Καραχάλια Καλλιρόη 

Αγίας Ειρήνης 1

τηλ. 22510 48105

κιν. 6936406140

Λήμνος: Πλατεία ΚΤΕΛ, 

τηλ. 22540 22359

Χατζηδημητρίου Α. Μιχάλης -

Ορέστης

Μυτιλήνη: Καβέτσου 32 

τηλ. 22510 43377, 

κιν.: 6974-117849

Λήμνος: Καρατζά 10, 

τηλ. 22540 26652

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

Σταυρακέλλη Στέλλα - Μαρία 

Καλλονή Λέσβου

τηλ. 6970-515889 

&  22530 24648

e-mail: stellastaura@yahoo.gr

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

Κέντρο 

Φυσικοθεραπείας & 

Αποκατάστασης

Χατζηδημητρίου Αντώνης

Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

Αγ. Ειρήνης 3Α

τηλ. 2251037633

κιν. 6945792823

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

Γιαννίκος Π. Στρατής  
Kαβέτσου 29, 
(έναντι παλιάς Oλυμπιακής)
τηλ. 22510 41125
κιν. 6976-654509

Μαλλιαρός Ιωάννης
Αερ. Γιανναρέλλη 13  
ιατρείο: 22510 46002  
κιν. 6932-906278

Ταπανλής Ν. Ευστράτιος
Καβέτσου 5 (ισόγειο)
ιατρείο: 22510 47788
κιν. 6944-696854

Πατέστος Δημήτρης
Καβέτσου 40
τηλ.: 22510 55516 
κιν.: 6976-482381

Δρ. Πασχαλίδης Γιάννης
Διδάκτωρ Ιατρ. Σχολής
Παν/μίου Αθηνών
Χειρ-ΩΡΛ Ενηλίκων και Παίδων
τ. επιμελητής Νοσ. Lister Αγγλίας
Συνεργάτης Metropolitan Αθηνών
Μυτιλήνη : Καβέτσου 44
τηλ. 22510-22217
Καλλονή : Εμπορικό κέντρο
Χατζημανώλη
τηλ. 22530-29530
κιν. 6944586587

Μαυρογένης Γεώργιος
Καβέτσου 10, Μυτιλήνη
Καλλονή LifeCheck (Τρίτη πρωί) τηλ.
2253024540
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

Κωφόπουλος Κ. Σάββας
Καβέτσου 10, Μυτιλήνη 
τηλ. 22510 47755 
& 6944-635886

Μουφλουζέλλης Ε. Ασημάκης
Α´ Ιατρειο: Καβέτσου  32, Μυτιλήνη
Β´ Ιατρείο: Παπάδος Γέρας
τηλ. 22510-43366, 6972-332594

Μπομπότη Στ. Πολυξένη
Καβέτσου 40 (4ος όροφος)
τηλ. 22510 44010
κιν. 6977-649458
fax 22510 44027

Ζαμπάκος Ι. Γεώργιος

Πλαστικός χειρουργός

Καβέτσου 3, 2ος όροφος

τηλ. 22511 02351

κιν. 6974-117070

πλαστικηχειρουργικη.gr

Μουτζούρης Βασίλης
Kαβέτσου 27 
τηλ. 22510 43456, 
κιν. 6972 122738
(Μόνο Απογεύματα)

Γρίβας Κωνσταντίνος

Καβέτσου 40 (4ος όροφος) 

τηλ. 22510 44020

κιν. 6932 204318

φαξ 22510 44027

Αμπατζής Πολύδωρος
Aερ. Γιανναρέλλη 7 
τηλ. 22510 28222

Μαγνητική Τομογραφία Λέσβου 
Σίσκας  Α. Νικόλαος 
(στρατιωτικός ιατρός)
Καβέτσου 44

τηλ. 22510 42277, 42377

Χατζηκυριάκου Έλσα

Ναυμάχου Αποστόλη 17 

(κάθετος της Καβέτσου 22 - 24)

τηλ. 22510 47773 

κιν. 6932-616601

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

Ντανιέλλα Κλέππερ - Κωφοπούλου
τ. Διευθύντρια Παιδιατρικής 
κλινικής Γενικού Νοσοκομείου
Μυτιλήνης
Καβέτσου 44, 1ος όροφος 
(πρώην κτίριο Ολυμπιακής)
Τηλ.-Φαξ.: 22510-29869
Κιν.: 6938 415099

Ζουμπούλη Δ. Ελένη
ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΚΑΒΕΤΣΟΥ 40 (2ος όροφος): 
(3 κτήρια μετά το κατάστημα Σκοπελίτη)
22510 42312 κιν. 6944434811

Ραλλίδης Ν. Μαρσέλος
Σμύρνης 7
τηλ.: 22513 01732
κιν.: 6940-811405

Δρ. Τσάμης Γιάννης
Αγίας Ειρήνης 11, Μυτιλήνη
τηλ. 22510 46686, 
6972-337812

ΛΟΓΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Χορέβας Κωνσταντίνος
Π. Βοστάνη 12, 3ος όροφος

τηλ. 2251101431

κιν. 6978-424660

ΚΑΛΛΟΝΗ: 22533112071

e-mail: info@logou-mathisi.gr

URL: www.logou-mathisi.gr

Σουγιουλτζή Ουρανία
Κασσιανής 15 

τηλ. 22510 34331

κιν. 6946-766849

e-mail: sougioultzi_rania@yahoo.gr

Μαντζώρου Μαρία

Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Anutr, M.Sc, PhD cand.

Κωνσταντινουπόλεως 5 (4ος όροφος)

Τηλ. 22511 03358, Κιν.: 6936-

865437

e-mail: mantzorou.m@gmail.com

Τελωνιάτη Ειρήνη
Π. Βοστάνη 6, Μυτιλήνη

τηλ./φαξ: 22510 42011

κιν. 6944513511

Κέντρο Φυσικοθεραπείας 
& Αποκατάστασης
Τάκας Π. Δημήτρης
Καβέτσου 13 

τηλ. 22510 29802, 

κιν. 6932420297

Phisiocare
Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας
Σταυρουλάκη Ιφιγένεια P.T. - M.T.
Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

Ασκληπιού 39, 

Χρυσομαλλούσα

τηλ. 22510 54898

κιν. 6977-957180

ΙΑΣΙΣ -  Αθανάσιος Χ. Καραβασίλης
Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

Δυνατοτητα επισκεψεων κατ' οίκον

Π. Βοστάνη 8, Μυτιλήνη

τηλ. 22510-46625, 

6998-483530

Καραβασίλη Νεφέλη
Αγίου Παντελεήμονος 2, 1ος όροφος

τηλ. 22511-02154 

κιν. 6999-714522

e- mail:nefeli.karavasili@gmail.com

Πλούκος Π. Κωνσταντίνος
Χειρούργος Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων & Παίδων 
Απόφοιτος Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Ειδικευθείς στο Τζάνειο 
Νοσοκομείο Πειραιώς  
Αγ. Ειρήνης 1 & Καβέτσου γωνία, 4ος
όροφος 22513 02304, 
Κιν.: 6936-634586

Βογιατζής Β. Πολύδωρος
Χειρουργός  ορθοπαιδικός, με 

εξειδίκευση στην οστεοπόρωση

Καλλονή, Εμπορικό Κέντρο 

Χατζημανώλη

τηλ./fax ιατρείου 22530 22833

κιν. 6944-243839

e-mail polidorosv@hotmail.com

Σοφοκλής Ε. Τραχανέλλης

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ MD/MSC

Ναυμ. Αποστόλη 2 

και Καβέτσου (γωνία)

τηλ. 22510 37476, 

κιν. 6980-869090

sof_tracganellis@hotmail.com

Παπαγιάννη Αθανασία
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος 
Ενηλίκων και Παίδων
Ειδικευθείσα στη Λωζάνη - Ελβετία, 
Εξειδίκευση στην Παιδιατρική ΩΡΛ
Ηλία Ηλιού 5 (Υπερ. ΚΤΕΛ), 3ος όροφος 
Τηλ. 22510-46966, 6974-195437

Αθηνά Μισγίρη- Τσουνά

Εμπορικό Κέντρο Αλβανού Καλλονή

Τηλ.: 22530 24590

Κιν.: 6972285470

Email: athinamisgiri@gmail.com

Γρηγοράκη Π. Ιωάννα
Ψυχολόγος MSc - Πιστοποιημένη 

Ψυχοθεραπεύτρια Γνωσιακής 

Συμπεριφορικής προσέγγισης

Π. Κουντουριώτου 87, Μυτιλήνη

κιν. 6971-916665

Δέχεται με ραντεβού

Προκοπίου Μ. Μαρία
υπ. Διδάκτορας Παν/μιου Αθηνών
- Πτυχιούχος Ιατρικού Βελονισμού
Πτυχιούχος Ιατρικής Αθηνών
τ. Ιατρός Πανεπιστημιακού Λαϊκού
Νοσοκομείου Αθηνών
Αγίας Ειρήνης 1, Μυτιλήνη
22510 48862, 211 7701202, 
6947-722756
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Καφέ
Σνακ Μπαρ

ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Ψητοπωλεία

Σνακ - DeliveryΕστιατόρια
Ταβέρνες

Μαγειρεύτα -
Σούπες

Καφέ - ζωντανή
µουσική

Καφέ-Πιτσαρία

Ζαχαρο-
πλαστεία

Ξενοδοχεία - 
Αίθουσες 

εκδηλώσεων

ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ
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ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Α

ΤΡΙΤΗ: ΔΙΗΜΕΡΕΥΕΙ
08.00 - 21.00

ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ερμού 312

Τηλ.2251028738

ΤΡΙΤΗ: ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
18.00 - 08.00

ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Καβέτσου 40

22510 21224
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αμοιβαίες αλλαγές μεταξύ

των φαρμακείων δεν κοινοποιούνται 

στην εφημερίδα.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ

ΤΡ Ι ΤΗ :  13 .06 .2017

ΑΠΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
“ΑΡΙΑΔΝΗ” 20.00 ΠΡΟΣ ΧΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
“BLUE STAR 1” 20.00 ΠΡΟΣ ΧΙΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
(Αριθµ. Μελέτης : 18/2017)
(Αριθµ. Περίληψης Διακήρυξης : 8/ΕΡΓ/2017)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήµος Λέσβου προκηρύσσει την µε ανοικτή διαδικα-
σία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
«Αποκατάσταση βατότητας µε ασφαλτικό των δηµοτι-
κών δρόµων της Ανατολικής Λέσβου εκτός της Δ.Ε.
Μυτιλήνης (Δ.Ε. Πολιχνίτου, Ευεργέτουλα, Πλωµαρίου,
Αγιάσου, Γέρας, Λ. Θερµής, Μανταµάδου, Αγίας Παρα-
σκευής)», εκτιµώµενης αξίας 490.000 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.). 
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργα-
σιών: Κατηγορία Οδοποιία, µε προϋπολογισµό
418.803,42 €. Τα ποσά δεν περιλαµβάνουν αναθεώρηση
και ΦΠΑ.

1. Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17
Ταχ. Κωδ.: 81132
Πληροφορίες : Παπασωτηρίου Ελευθερία, Τσαπώνη Μα-
ρία, Αναστασίου Αιµιλία
Τηλ.: 22513 50562/22513 50557/22513 50585
Telefax: 22513 50508
E-mail: dimoprasion@mytilene.gr
Ιστοσελίδα: www.mytilene.gr <http://www.mytilene.gr>
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση των εγ-

γράφων της σύµβασης στα γραφεία της αναθέτουσας
αρχής (Ελ Βενιζέλου 13-17, Δηµοτικό Κατάστηµα Λέ-
σβου, τρίτος όροφος, Τµήµα Δηµοπρασιών και Διαγωνι-
σµών) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες καθώς και α-
πό την επίσηµη ιστοσελίδα του Δήµου (www.mytilene.gr,
ηλεκτρονική ενηµέρωση, επιλογή προκηρύξεις).
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 28-6-
2017, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους
προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύνα-
ψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά
µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολο-
γητικά, το αργότερο στις 30-6-2017.
3. Στοιχεία διαγωνισµού 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 06-07-2017, ηµέρα Πέ-
µπτη και ώρα 9.30π.µ. - 10.00π.µ. (ώρα λήξης υποβολής
προσφορών) και το σύστηµα υποβολής προσφορών εί-
ναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προ-
σφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), µε επιµέ-
ρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε οµάδα τιµών οµοει-
δών εργασιών του τιµολογίου και του προϋπολογισµού,
εκφραζόµενα σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%),
σύµφωνα µε το άρθρο 95 §2α του Ν.4412/16. Μετά τη
λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδι-
κασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνι-
σµού.
4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δρα-
στηριοποιούνται σε Έργα Οδοποιίας και που είναι εγκα-
τεστηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώ-
ρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
ΣΔΣ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γε-
νικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρ-
τήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση
γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµε-
ρείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
Συγκεκριµένα: 
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελ-
λάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ ως
µεµονωµένοι οικονοµικοί φορείς στην 1η τάξη και άνω
για έργα κατηγορίας Οδοποιίας.
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε λοιπά
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν τις
δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Πα-

ράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κρά-
τος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)
ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
ΣΔΣ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γε-
νικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρ-
τήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που
δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένω-
ση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβά-
σεων, προσκοµίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγ-
γελµατικού ή εµπορικού µητρώου. Στην περίπτωση που
χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστο-
ποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση
ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφε-
ροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρ-
χής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή ε-
µπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώ-
ρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας
ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστη-
ριότητα του άρθρου 21 της παρούσας.
5. Εγγύηση συµµετοχής
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής ύψους 8.376,07 ευρώ µε ισχύ
τουλάχιστον 30 ηµερών µετά τη λήξη ισχύος της προ-
σφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 (εν-
νέα) µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της προσφο-
ράς, ήτοι έως 06-04-2018.
6. Χρηµατοδότηση 
Το έργο χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήµου,
µε Κ.Α. 30.7323.0016 (υπ’ αριθ. 430/2017 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης και
η 567/5-5-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης). 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
8. Έγκριση αποτελέσµατος
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την
Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λέσβου. 
9. Προθεσµία εκτέλεσης
Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου είναι δεκαπέντε (15)
µήνες από την υπογραφή - ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της
σύµβασης.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 9-6-2017
Ο Δήµαρχος Λέσβου 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ

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

Ο Αντώνιος Πατούνης του Ταξιάρχη και της Βασιλι-
κής, το γένος Κεφάλα, που γεννήθηκε στη Θεσσα-
λονίκη και κατοικεί στην Πράγα Τσεχίας, και η Άννα
Γαβαλά του Κοσμά και της Ζωής, το γένος Πλάνου,
που γεννήθηκε στη Μυτιλήνη και κατοικεί στην
Πράγα Τσεχίας, πρόκειται να παντρευτούν. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
& ΑΓΡ. ΥΠΟΘ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Δ/ση Δασών Λέσβου ανακοινώνει ό-
τι:
Με την υπ’ αριθ. 33559/08-09-2017

Πράξη Χαρακτηρισµού του Δ/ντή Δα-
σών Λέσβου, και ΑΔΑ: Ω8ΒΞΟΡ1Ι-
6ΔΚ που στάλθηκε για να αναρτηθεί
στη Δηµοτική Ενότητα Ερεσού-Αντίσ-
σης, χαρακτηρίσθηκε, µετά από αίτη-
ση της Αναστασίας Κορδώνη-Σουρβί-
νου έκταση εµβαδού Ε=6.114,09 τ.µ, η
οποία βρίσκεται στη θέση «Κάµπος»
Τοπικής Κοινότητας Άντισσας, Δηµο-
τικής Ενότητας Ερεσού-Αντίσσης του
Δήµου Λέσβου της Π.Ε. Λέσβου, ως
µη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά
την έννοια των διατάξεων της παρ. 6
περίπτωση α του άρθρου 3 του Ν.
998/79 όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε
την παρ. 4 του άρθρου 32 του Ν.

4280/14 (ΦΕΚ-159Α), µη υπαγόµενη
στις διατάξεις της δασικής νοµοθε-
σίας.
Κατά της πράξης αυτής και εντός δύο
µηνών από την τελευταία δηµοσίευση
µπορούν να εκφέρουν αντιρρήσεις ο
Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
Αιγαίου καθώς και κάθε φυσικό και νο-
µικό πρόσωπο που έχει έννοµο συµ-
φέρον, ενώπιον της Τεχνικής Επιτρο-
πής Εξέτασης Αντιρρήσεων.

Μυτιλήνη 14-11-2016
Ο Δ/ντής Δασών Λέσβου

Φώτιος Κράλης
Δασολόγος, MSc

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

Μ
έχρι το τέλος του
2017 το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και

Ενέργειας θα ζητήσει από
τους δήμους να δρομο-
λογήσουν δραστηριότη-
τες για διπλασιασμό της
απόδοσής τους στην α-
νακύκλωση, ώστε να ο-
δηγήσουν ουσιαστικά αυ-
τοί το άρμα της κοινω-
νίας μηδενικών αποβλή-
των. Αυτό γνωστοποίησε
ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Ενέργειας και Περι-
βάλλοντος Σωκράτης Φά-
μελλος, μιλώντας σε η-
μερίδα για τις αλλαγές
στον «Καλλικράτη» που
διοργάνωσε η Νομαρχια-
κή Επιτροπή Β΄ Θεσσα-
λονίκης του ΣΥΡΙΖΑ,
στην Πυλαία. Στο πλαίσιο
αυτό, όπως είπε, θα δη-
μιουργηθεί ένα νέο χρη-
ματοδοτικό εργαλείο στο
ΕΣΠΑ, το οποίο θα προ-
κηρυχθεί τις επόμενες
μέρες, ώστε να υπάρχουν
10 εκατομμύρια ευρώ ε-
πιπλέον για τεχνική βοή-
θεια στους δήμους, προ-
κειμένου να κάνουν ε-

φαρμοστέα τα τοπικά
σχέδια διαχείρισης απορ-
ριμμάτων.
Επιπλέον, ο κ. Φάμελλος
σημείωσε ότι οι πολίτες
θα επιβραβεύονται ή δεν
θα επιβαρύνονται ανάλο-
γα με το πόση ανακύκλω-
ση κάνουν, οι ΔΕΥΑ και οι
φορείς νερού πρέπει να
φτιάξουν τιμολόγια με
μηδενική χρέωση νερού
για όποιον κάνει οικονο-
μία νερού στο σπίτι του,
οι φορείς διαχείρισης α-

ποβλήτων θα πρέπει να έ-
χουν διαφορετικά τιμολό-
για ανάλογα με τις χρή-
σεις του νερού, ενώ σε ε-
πόμενο νόμο που ετοιμά-
ζεται προβλέπεται ότι θα
μπορούν οι δήμοι να ε-
μπορεύονται υλικά που
προκύπτουν από τα πρά-
σινα σημεία και ενέργεια
που προκύπτει από το
βιοαέριο.
Για τις προωθούμενες αλ-
λαγές στην αυτοδιοίκηση
τόνισε ότι δεν μπορεί να

φανταστεί πως υπάρχει
διαφορετική βαρύτητα
στην ψήφο των πολιτών
και σημείωσε ότι δεν
μπορεί να έχει επιλέξει η
Βουλή την απλή αναλογι-
κή στην κεντρική βουλευ-
τική εκπροσώπηση και να
μην συζητά η κοινωνία
μας για την απλή αναλο-
γική και στους δήμους.
Δήλωσε επίσης ότι επιθυ-
μεί να ζητήσει να εφαρ-
μοστεί ο περιορισμός των
θητειών και για τους βου-
λευτές και για τους αυτο-
διοικητικούς.
Είπε ακόμη ότι «η λει-
τουργία της μητρόπολης
σε περιφερειακό επίπεδο
θα θεσμοθετηθεί απόλυ-
τα», ωστόσο για την περί-
πτωση της Θεσσαλονίκης
ανέφερε: «Έχω ένα ερώ-
τημα ποια θα είναι η μη-
τροπολιτική διάσταση
στη Θεσσαλονίκη, γιατί η
Θεσσαλονίκη δυστυχώς
καθυστερεί πάρα πολύ
στα μητροπολιτικά καθή-
κοντα. Ακούστηκαν ζητή-
ματα όπως οι συγκοινω-
νίες, η διαχείριση των α-

πορριμμάτων, το παρά-
κτιο μέτωπο. Είναι ζητή-
ματα για τα οποία η πόλη
δεν έχει προτάσεις και εί-
ναι πίσω από πολλές πό-
λεις της Ελλάδας στον α-
νταγωνισμό ευρωπαϊκών
προγραμμάτων».
Για τα συλλογικά όργανα
της αυτοδιοίκησης ση-
μείωσε, τέλος, ότι «μι-
λούν συνήθως με κομμα-
τικές και όχι αυτοδιοικη-
τικές ταμπέλες και χρειά-
ζεται υπέρβαση». «Η ΠΕΔ
Κεντρικής Μακεδονίας έ-
κανε μια υπέρβαση για
τους δασικούς χάρτες.
Μίλησε για την ουσία της
πολιτικής και διαχώρισε
τις θέσεις της με την ΚΕ-
ΔΕ. Για τις αστικές συ-
γκοινωνίες, όμως, ο πρό-
εδρός της στην τελευταία
εκδήλωση δεν μίλησε με
αυτοδιοικητική ταμπέλα,
γιατί δεν συμφωνεί η αυ-
τοδιοίκηση. Δεν υπήρχε
όμως συλλογική απόφα-
ση άρνησης της αυτοδιοί-
κησης της πόλης», πρό-
σθεσε ο κ. Φάμελλος.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Επιδιώκει το Υπουργείο Περιβάλλοντος

Διπλασιασμό της απόδοσης στην ανακύκλωση
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