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Συνεχίζεται ο διεθνής διασυρμός της Ελλάδας: Για ανησυχητική αύξηση της αστυνο-
μικής βίας κάνει λόγο σε ρεπορτάζ του ο βρετανικός Guardian, μια μέρα αφότου ο 
πρωθυπουργός χαρακτήρισε προϊόν «παραπληροφόρησης» τις εικόνες της αστυνομι-
κής βίας και αυθαιρεσίας που κυριάρχησαν το τελευταίο διάστημα.                                  
Θύμα «παραπληροφόρησης» φαίνεται ότι έπεσε τελικά και ο Guardian, 
όπως θα σκέφτεται πολύ σοβαρά να γράψει σε κάποιο δελτίο τύπου της η κυβέρνηση, 
καθώς η διεθνούς αναγνώρισης εφημερίδα η οποία και φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ 
για την έξαρση της αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας κατά πολιτών και ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.                                                                                                                                       
«Η Ελλάδα καταγράφει μία ανησυχητική αύξηση της αστυνομικής βίας, εν μέσω ανα-
φορών για απρόκλητες επιθέσεις από αξιωματικούς που χτυπούν διαδηλωτές με 
γκλομπ και γδύνουν κόσμο σε κοινή θέα, στο πλαίσιο ελέγχων», γράφει χαρακτηρι-
στικά η Χελένα Σμιθ.                                                                                                                         
Το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας χαρακτηρίζει «υπερβολικά ανησυχητι-
κή» την αύξηση των περιστατικών που καταγγέλλονται.  

Περισσότερα στο left.gr 

Κ. Γρηγοριάδης, Εφ. Συντακτών 

Ανησυχητική αύξηση της αστυνομικής βίας διαπιστώνει η βρετανική εφημερίδα Guardian. 

ΣΥΡΙΖΑ: Ο νέος χρόνος μας βρίσκει αποφασισμένους και αισιόδοξους. 

Περισσότερα στην Αυγή. 

«Αποφασισμένους να μην επιτρέψουμε την επιστροφή στο παρελθόν. Να μην 
ακυρωθεί η τεράστια προσπάθεια του ελληνικού λαού να βγει από την κρίση»  

«Απέναντι στην απόπειρα μιας νεοφιλελεύθερης, συντηρητικής παλινόρθωσης, ο νέος 
χρόνος μας βρίσκει αποφασισμένους και αισιόδοξους» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στο πρωτο-
χρονιάτικο μήνυμά του.                                                                                                                                                       
Όπως σημειώνει, «ο χρόνος που φεύγει μας αφήνει με ανάμικτα συναισθήματα και εντυ-
πώσεις.  Από τη μία, ήταν ο χρόνος που έγιναν περισσότερο ορατοί οι καρποί της διακυ-
βέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.   
Μίας διακυβέρνησης που αξιοποίησε τον αγώνα και τις θυσίες του ελληνικού λαού, βγά-
ζοντας την κοινωνία από την κρίση, σταθεροποιώντας τη χρεοκοπημένη οικονομία και 
παραδίδοντας την στα μέσα του 2019  με δέκα συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης και με 
μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες».                                                                                                                              

«Κουτσουρεμένο» μέρισμα και κατόπιν εορτής. 

Μετά τις απανωτές αναδιπλώσεις της κυβέρνησης η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων) προχώρησε στη διόρθωση λαθών και παραλείψεων αυξάνοντας τον αριθμό των 
νοικοκυριών που το δικαιούνταν σε περίπου 307.000, ήτοι λίγο πάνω από 1 εκατ. νοικο-
κυριά. Βέβαια πέρυσι το συνολικό ποσό άγγιξε τα 780 εκατ. και αφορούσε 3,7 εκατ. πο-
λίτες, δηλαδή αριθμό υπερτριπλάσιο του φετινού.                                                                             
Σύμφωνα με πληροφορίες πιστώθηκαν αργά  το απόγευμα της 30/12 (πάρα πολύ καθυ-
στερημένα σε σχέση με πέρυσι) στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων τα 
χρήματα από το έκτακτο κοινωνικό μέρισμα. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι εκκρεμεί και η 
πληρωμή του έκτακτου κοινωνικού μερίσματος σε περίπου 40.000 δικαιούχους, οι οποί-
οι αναζητούνται ήδη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.                                   
Όσον αφορά τις ενστάσεις των αιτούντων που δεν έλαβαν έγκριση για το κοινωνικό μέ-
ρισμα, σύμφωνα με την κυβέρνηση θα εξεταστούν όλες. Γι’ αυτόν τον λόγο η πλατφόρμα 
με τις αιτήσεις θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.  

Περισσότερα στην Αυγή. 
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Σ. Φάμελλος: Ουσιαστική η συμβολή της εξωτερικής πολιτικής                                                                   
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για  τον EastMed. 

Περισσότερα στο left.gr 

«Η υπογραφή για τον Αγωγό EastMed αποτελεί ένα από τα θετικά αποτελέσματα της 
εξωτερικής πολιτικής που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ, τα τελευταία χρόνια, και αναβάθμισε 
σημαντικά το γεωπολιτικό ρόλο της χώρας.                                                                                          
Η Ελλάδα, από το 2016, αξιοποίησε όλες τις διπλωματικές δυνατότητες και ανέπτυξε 
πρωτοβουλίες, και στον τομέα της ενέργειας, που ισχυροποίησαν τη θέση της χώρας, την 
κατέστησαν πύλη φυσικού αερίου και παράλληλα, πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης 
στην ευρύτερη περιοχή», δήλωσε ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του             
ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιοφωνικό σταθ-
μό Politica 89.8 και το δημοσιογράφο Χρήστο Κώνστα.  

Επικίνδυνο παράδειγμα για την ολιγαρχία                                                                                      
η συμφωνία Σοσιαλιστών - Ριζοσπαστών της Αριστεράς στην Ισπανία 

Περισσότερα στο efsyn.gr 

Μέρες που είναι, θα μπορούσαμε να πούμε «και εγένετο φως», σχολιάζοντας τη συμφω-
νία Σοσιαλιστών - Ριζοσπαστών της Αριστεράς για κυβέρνηση συνεργασίας στην Ισπανί-
α. Ή, όπως το έγραψε η Κορίνα Βασιλοπούλου σε διπλανές στήλες την παραμονή: 
«Είναι σίγουρα μια νότα φρεσκάδας και αισιοδοξίας μέσα στη γενικότερη μαυρίλα που 
πλακώνει τη Γηραιά Ηπειρο στην εκπνοή του παλιού χρόνου και στην αυγή του νέου».  
Οι θετικές για την Αριστερά εξελίξεις στην Ισπανία και η συνέχιση του επιτυχημένου μο-
ντέλου συνεργασίας της σύνολης Αριστεράς στην Πορτογαλία δεν προκαλούν ρίγη εν-
θουσιασμού στις πολιτικές και οικονομικές ελίτ της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Κάθε άλλο. 
Χτυπάει ο συναγερμός, διαισθάνονται την απειλή και είναι σε κατάσταση ετοιμότητας 
για να πάρουν αν χρειαστεί τα μέτρα τους ώστε να μην συμβεί κάτι που θεωρούν εξαιρε-
τικά επικίνδυνο, δηλαδή να αμφισβητηθεί η κεντρική γραμμή τους.   

Περισσότερα στο left.gr 

Τσακαλώτος - Ραγκούσης: Η κυβέρνηση είναι ανάλγητη ακόμη και απέναντι στα Σώματα Ασφαλείας 

Τον αποκλεισμό των γυναικών και των ανδρών των Σωμάτων Ασφαλείας από το επίδομα 
που έλαβαν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έφεραν στο φως οι τομεάρχες Οικονομι-
κών και Προστασίας του Πολίτη της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Δημαγωγία καταλόγισε σε απά-
ντησή του το υπουργείο - Νέα πυρά από τον Γιάννη Ραγκούση που καταλογίζει προσβο-
λή της νοημοσύνης του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας.  «Όπως [η κυβέρνηση] 
στέρησε το κοινωνικό μέρισμα από εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας που το είχαν 
ανάγκη, με τον ίδιο τρόπο απέκλεισε τις γυναίκες και τους άνδρες των Σωμάτων 
Ασφαλείας από το επίδομα, που σωστά έλαβαν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων 
με τη μορφή οδοιπορικών» επισημαίνουν.  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ—ΚΟΙΝΩΝΙΑ          2  

Πολάκης σε Καραμανλή: Θα φας 640.000 € για να ταίσεις τα τρωκτικά της δημοσιογραφίας; 

Με αφορμή δήλωση του τομεάρχη Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, 
Γ.Βαρεμένου για «διαφήμιση 640.000 ευρώ για το ανολοκλήρωτο Μετρό Θεσσαλονί-
κης».                                                                                                                                                  
«Άρχισαν πάλι να τρώνε τα λαμόγια του υποκόσμου των ΜΜΕ «δαπάνες προβολής και 
επικοινωνίας» για να λιβανίζουν και να γλύφουν την κυβέρνηση Μητσοτακη!!!!», τονί-
ζει με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ο αναπληρωτής το-
μεάρχης Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος πολάκης με αφορμή δήλωση του τομεάρχη 
Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, Γ.Βαρεμένου για «διαφήμιση 640.000 ευρώ 
για το ανολοκλήρωτο Μετρό Θεσσαλονίκης». Ο πρώην υπουργός Υγείας ρωτά τον υ-
πουργό Υποδομών, Κώστα Καραμανλή: «-ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕ 640.000 
ευρώ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ;;;;  

Περισσότερα στην Αυγή 
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«ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ»   

Επιτελικό κράτος 2: Στα λευκά τα Βίλια, στο σκοτάδι ο κρατικός μηχανισμός. 

Περισσότερα στο efsyn.gr  

Τουλάχιστον 36 ώρες χωρίς ρεύμα, κλειστά τα καταστήματα, δεν άνοιξε ούτε το φαρμα-
κείο, έντονες οι διαμαρτυρίες των ντόπιων για την ολιγωρία.                                                                  
Με το... δεξί (δεν) μπήκε η Πρωτοχρονιά στα Βίλια Αττικής, τα οποία έμειναν επί 36 
ώρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με ηλικιωμένους και παιδιά να εγκλωβίζονται λόγω του χιο-
νιού στα σπίτια τους, καθώς για άλλη μία φορά τις τελευταίες μέρες ο κρατικός μηχανι-
σμός αποδείχτηκε ανέτοιμος να αντιμετωπίσει την προαναγγελθείσα κακοκαιρία.                                                  
Εντονες ήταν οι διαμαρτυρίες των κατοίκων στην περιοχή για την ολιγωρία στη διάνοιξη 
ειδικά των στενότερων δρόμων από τα εκχιονιστικά μηχανήματα, τα οποία εμφανίστη-
καν τελικά χθες το πρωί στις 10 και ενώ η κακοκαιρία στην περιοχή έχει υποχωρήσει από 
τα ξημερώματα της Τρίτης.  

Επιτελικό Κράτος 1. Καταγγελία συνδικαλιστών ΕΛΑΣ: Οι υπεύθυνοι για το χάος                                                  
στην εθνική κρύβονται. 

Μέχρι και οι συνδικαλιστές της ΕΛΑΣ αντέδρασαν στην προσπάθεια της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη να αποποιηθεί των ευθυνών της για το απερίγραπτο χάος που δημιουργήθηκε 
την Δευτέρα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας, παρά το ότι το χιόνι δεν ξεπερνούσε τα 
πέντε εκατοστά 

Σε άρθρο του ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Αττι-
κής Κανέλλος Νικολάου αναφέρει σχετικά με την «καρατόμηση» του αξιωματικού διοικη-
τή του Β' Τμήματος Αυτοκινητοδρόμων Αττικής ότι αυτοί που έχουν την ευθύνη για όλα 
όσα έγιναν κρύφτηκαν πίσω από την Αστυνομία.                                                                         
Προσθέτει δε ότι οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. είναι τα «εύκολα θύματα» που 
«θυσιάζονται» για να εξευμενιστεί η κοινωνική οργή και η αγανάκτηση.  

Περισσότερα στο Documento 
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Επιτελικό κράτος 3: Στα πόσα ψέματα για τις μπουλντόζες στο Ελληνικό                                           
«καίγεται» ο Γεωργιάδης;  

Τα ψέματα του υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη για το Ελληνικό δεν έχουν τέλος. 
Μάλιστα επαναλαμβάνονται ώστε να πιστέψουν όλοι ότι είναι αλήθεια. Ποια αλήθεια 
όμως η σημερινή ή αυτή που υποστήριζε με το ίδιο πάθος μόλις τέσσερις μήνες πριν.                                            
Εκτίθεται και εκθέτει τη Ν.Δ. ο υπουργός Ανάπτυξης αλλά μέσα στην έπαρση της εξου-
σίας κανείς δεν φαίνεται να ενοχλείται. "Δεν μπορεί να ακούει συνέχεια τα ίδια ψέματα" 
είπε ο Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1 και προφανώς εννοούσε τα δικά του.                                      
Προεκλογικά είχαν κάνει σημαία την επένδυση του Ελληνικού που δήθεν δεν προχω-
ρούσε εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ που μισεί τις επενδύσεις. Μετεκλογικά που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 
είναι στην κυβέρνηση για να φταίει... ο κ. Γεωργιάδης διέψευσε όσα ο ίδιος έλεγε λίγους 
μήνες πριν.  Περισσότερα στην Αυγή. 

Επιτελικό κράτος 4: Χάρισαν την ποινή στον πρύτανη που καταδικάστηκε                                                         
για την υπεξαίρεση 8 εκατ. ευρώ στο Πάντειο. 

Η υπεξαίρεση οκτώ εκατομμυρίων ευρώ από τα ταμεία του Παντείου Πανεπιστημίου 
ήταν ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που ταρακούνησαν συθέμελα την πανεπιστημια-
κή κοινότητα.                                                                                                                                      
Χρήματα που προορίζονταν για ερευνητικά προγράμματα για τα έτη 1992-1998, 
«επενδύθηκαν» τελικά σε τζακούζι, τζάκια, πολυτελή είδη, ακόμη και σε μια κόκκινη φε-
ράρι, με επιταγή που κόπηκε στο λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Παντεί-
ου.  Τον Ιούνιο του 2012 οδηγήθηκαν στη φυλακή τρεις πανεπιστημιακοί και άλλοι έξι 
κατηγορούμενοι. Μεταξύ αυτών και ο Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστήμιου Δημήτρης 
Κώνστας, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών για υπεξαίρεση, ψευδή βεβαίωση 
και απάτη.  Περισσότερα στο tvxs 

Eπιτελικό κράτος 5: Έξι απολύσεις στον ΟΤΕ παραμονή Πρωτοχρονιάς. 

Περισσότερα στην Αυγή. 

«Για πρώτη φορά η διοίκηση έβαψε τα χέρια της με αίμα προβαίνοντας σε ομαδικές απο-
λύσεις έξι εργαζομένων» αναφέρει η ΟΜΕ – ΟΤΕ   

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΟΜΕ – ΟΤΕ:                                                                                          
Παραμονή Πρωτοχρονιάς, 31/12/2019.                                                                                                                                                             
Μαύρη μέρα για τους εργαζόμενους του ΟΤΕ.                                                                                                                  
Για πρώτη φορά στην ιστορία του η διοίκηση έβαψε τα χέρια της με αίμα προβαίνοντας σε 
ομαδικές απολύσεις έξι εργαζομένων, επιβεβαιώνοντας πως όλη η εθελουσία ήταν μια συ-
γκεκαλυμμένη ομαδική απόλυση.                                                                                                      
Έγραψε η διοίκηση αυτή την πιο μελανή σελίδα στην ιστορία του Οργανισμού μέχρι σήμε-
ρα.                                                                                                                                                       
Ντροπή!  
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https://www.avgi.gr/article/4768083/10561131/exi-apolyseis-ston-ote-paramone-protochronias


 
 

ΛΗΜΝΟΣ—ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 

Περισσότερα στο limnosnea.gr 

11 Δεκεμβρίου 2019: 

 Οι φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης, Τροφίμων και Διατροφής πραγματοποιούν το 6ο 

Φεστιβάλ Αλληλεγγύης. Αυτή τη χρονιά, σε συνεργασία με το περιοδικό δρόμου «Σχεδία», 

ήταν αφιερωμένο στους άστεγους συνανθρώπους μας. Πλήθος καλλιτεχνικών δρώμενων 

παρουσιάζονται στην κατάμεστη αίθουσα του Μαρούλα. Μουσική, τραγούδι, χορός, θέα-

τρο, εικαστικά  κ.α. Tα έσοδα διατίθενται στη «Σχεδία». 

Λίγες μέρες μετά, στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, οι φοιτητές του Τμήματος συνεχίζουν 

τις δράσεις τους σε συνεργασία με τους πωλητές της «Σχεδίας».  

Ο πολιτισμός της Αλληλεγγύης  στο χρόνο των νέων ανθρώπων.  

Το 6ο Φεστιβάλ αλληλεγγύης των φοιτητών του ΤΕΤΔ Λήμνου αφιερωμένο                                                         
στους άστεγους συνανθρώπους μας. 

Αναβολή στην εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου στα καύσιμα. Που το πάνε;   

Σύμφωνα με απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης, η εφαρμογή του μεταφορι-

κού ισοδύναμου στα καύσιμα θα ίσχυε σε όλα τα νησιά από 1/1/2020.                   

Ακριβώς την παραμονή 31/12/2019, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-

λιτικής ανατρέπει την απόφαση αυτή και μεταθέτει το χρόνο εφαρμογής μετά τις 

30 Απριλίου 2020.                                                                                                                          

Επισημαίνουμε ότι οι δαπάνες για το μεταφορικό ισοδύναμο το 2019 είχαν προ-

βλεφθεί στο ύψος των 157 εκατομμυρίων € ενώ στον προϋπολογισμό του 2020 οι 

δαπάνες για την επιδότηση των άγονων γραμμών και για λιμενικά έργα                                                           

προβλέπονται στο ύψος των 100 εκατομμυρίων €.                                                       

«Το Μεταφορικό Ισοδύναμο αποτελεί πρότυπο νησιωτικής πολιτικής, ανταποκρί-

νεται σε βασικές ανάγκες των νησιωτών μας και συνιστά και μια αναγκαία ελά-

φρυνση ειδικά για τα νησιά που σηκώνουν το βάρος του προσφυγικού.  Είναι μια 

κατάκτηση που δεν θα επιτρέψουμε να χαθεί» είχε αναφέρει σε παλαιότερη δή-

λωσή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Μπουρνούς. 

Περισσότερα στο agronews.gr 

Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός και Μέλι Λήμνου:                                                                      
Επιστημονικές πρακτικές και επενδύσεις ξεκλειδώνουν αγορές προστιθέμενης αξίας. 

Η απόφαση πάρθηκε το 2017, όταν ο συνεταιρισµός επένδυσε στη δηµιουργία 
συσκευαστηρίου, ετικέτας, συσκευασιών και δικτύου διανοµής τα 30.000 ευρώ 
που υπήρχαν ως το 2016 στα ταµεία του, ώστε να αλλάξει τον χαρακτήρα της πα-
ραγωγής των µελών του. Κάπως έτσι η αρχική τιµή των 5,5 ευρώ το κιλό που πλη-
ρώνονταν οι παραγωγοί την πρώτη χρονιά της νέας προσπάθειας, έγινε φέτος 8 
ευρώ το κιλό, µε προοπτική για περαιτέρω αύξηση τιµής το επόµενο έτος.                                    
Ο Αγροτικός Μελισσοκοµικός Συνεταιρισµός Λήµνου υφίσταται άτυπα από το 
1952, τυπικά από το 1975 και διοικείται από πενταµελές ∆Σ. Μέχρι το 2016 δεν 
είχε προχωρήσει σε τυποποίηση και διάθεση προϊόντος. Το 2017, η γενική συνέ-
λευση αποφάσισε να περάσουν σε µία νέα παραγωγική φάση, για να 
δηµιουργηθεί ένα επώνυµο και πιστοποιηµένο προϊόν, στοχεύοντας στη ντόπια, 
την εθνική και τη διεθνή αγορά. Βάσεις του, η ποιότητα και η επιστηµονική καθο-
δήγηση.  

Έρχονται αυξήσεις στα εισιτήρια των πλοίων- Το ακριβότερο καύσιμο επικαλούνται οι εταιρείες. 

Περισσότερα στο left.gr 

Οι διοικήσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών δεν αποκλείουν μία αύξηση της τιμής 
τού ακτοπλοϊκού εισιτηρίου από 7 έως 10% το αμέσως προσεχές διάστημα, επικα-
λούμενες τη χρήση του νέου, ακριβότερου καυσίμου μειωμένης περιεκτικότητας 
σε θείο .                                                                                                                                      
Οι διοικήσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών μιλούν για επιβάρυνση στο κόστος των 
ναυτιλιακών καυσίμων, μειωμένη περιεκτικότητας σε θείο (σσ. από το 3,5% στο 
0,5%) από 01/01/2020, κατά εφαρμογή σχετικού κανονισμού του Διεθνούς Ναυ-
τιλιακού Οργανισμού ΙΜΟ. Σύμφωνα με τους ακτοπλόους η επιβάρυνση αυτή αγ-
γίζει περίπου το 25%.  Στόχος του νέου Κανονισμού του ΙΜΟ είναι η μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και η προστασία της ανθρώπινης υγείας μέσω της χρή-
σης, από όλα τα πλοία, του συγκεκριμένου τύπου καυσίμου…                                                   
Πηγές από το υπουργείο Ναυτιλίας ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ο αρμόδιος υ-
πουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης έχει θέσει το θέμα στο υπουργείο Οικο-
νομικών.   
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

«Αποκάλυψη» δείχνει έρευνα για την κλιματική αλλαγή στη Μεσόγειο. «Θα αφανιστούν χωριά» 

Περισσότερα στο tvxs 

Aπό μισό έως δύο μέτρα αναμένεται να ανέβει, σε πολλές περιοχές της Μεσογείου, η 
στάθμη της θάλασσας, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, μέχρι το τέλος του αιώνα.                                              
Αυτό έκανε γνωστό ο Αλέσσιο Σάττα, συντονιστής του Medwet (The Mediterranean 
Wetlands Initiative), παρουσιάζοντας τη σχετική επιστημονική μελέτη, τονίζοντας ότι 
«δεν πρόκειται να μείνει ανεπηρέαστη καμία απολύτως ανθρώπινη δραστηριότητα στις 
ακτές της Μεσογείου», και πρόσθεσε ότι «ολόκληρες περιοχές, ακόμα και χωριά 
θα οδηγηθούν στον αφανισμό» και ακόμη, «η Μεσόγειος είναι το hot spot των 
hot spot της κλιματικής αλλαγής. Θερμαίνεται κατά 20% γρηγορότερα από τις 
υπόλοιπες θάλασσες του κόσμου, ενώ η άνοδος της θερμοκρασίας της αναμέ-
νεται να φθάσει τους 2,2 βαθμούς μέχρι το 2040 και τους 3,8 μέχρι το τέλος 
του αιώνα».                                                                                                  

2019. Η χρονιά που οι πολίτες πήραν στα χέρια τους την κλιματική κρίση. 

Περισσότερα στην Αυγή. 

  Ογκώδεις διαδηλώσεις νέων για το Κλίμα, πολλαπλασιασμός των πράξεων πολιτικής 
ανυπακοής: απέναντι στην κλιματική κρίση, οι πολίτες εγκάλεσαν θορυβωδώς τους ηγέ-
τες τους το 2019, χρονιά που συγκαταλέγεται στις θερμότερες που έχουν ποτέ καταγρα-
φεί.                                                                                                                                                         
Η νεαρή Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, άγνωστη εδώ και έναν χρόνο, έγινε στα 16 της 
χρόνια το πρόσωπο μίας οργισμένης νεολαίας. Με την απεργία της από το σχολείο για το 
Κλίμα κινητοποίησε εκατοντάδες χιλιάδες νέους σε ολόκληρο τον κόσμο.   

Το κίνημα μη βίαιης πολιτικής ανυπακοής Extinction Rebellion γεννήθηκε στην Βρετανί-
α και απλώθηκε. Με το σύνθημα «η ελπίδα πεθαίνει, η δράση ξεκινά» προχώρησαν σε 
αποκλεισμούς οδικών αρτηριών στο Λονδίνο και επέκτειναν την δράση του στον κόσμο, 
χωρίς να φοβηθούν τις μαζικές συλλήψεις.                                                                                   

Κλιματικοί πρόσφυγες, τα θύματα της κλιματικής αλλαγής. 

Περισσότερα στο tvxs 

Oι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι πολλές. Οι περιορισμένοι φυσικοί πόροι, 
όπως το πόσιμο νερό, είναι πιθανό να καταστούν ακόμη πιο σπάνιοι σε πολλά μέρη του 
κόσμου. Οι καλλιέργειες είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσουν στα «hotspots» της κλιματι-
κής αλλαγής, όπου οι συνθήκες είναι πολύ ζεστές και ξηρές ή πολύ κρύες και υγρές, α-
πειλώντας τα μέσα διαβίωσης και επιδεινώνοντας την επισιτιστική ανασφάλεια.            
Οι άνθρωποι προσπαθούν να προσαρμοστούν στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αλλά 
πολλοί εκδιώχθηκαν βίαια από τα σπίτια τους από τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής και των καταστροφών ή μετακινούνται για να επιβιώσουν. Είναι οι λεγόμε-
νοι κλιματικοί πρόσφυγες.                                                                                                                  
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έως το 2025, 80 με 100 εκατομμύρια άνθρωποι να βρε-
θούν αντιμέτωποι με σημαντικές ελλείψεις στον «λευκό χρυσό», όπως συχνά αναφέρε-
ται το πόσιμο νερό σε αντιπαράθεση με τον «μαύρο χρυσό», το πετρέλαιο.  

Χωρίς τέλος ο εφιάλτης στην Αυστραλία, αυξάνονται οι νεκροί. 

Περισσότερα στην Εφημερίδα Συντακτών. 

Εικόνες βιβλικής καταστροφικής στην Αυστραλία, όπου ο αριθμός των νεκρών αυξάνε-
ται, εκατοντάδες σπίτια και στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη.                                           
Τους 15 έφτασαν οι νεκροί, αφού ένας ακόμη θάνατος επιβεβαιώθηκε σήμερα εξαιτίας 
των φονικών δασικών πυρκαγιών στην νοτιοανατολική ακτή της χώρας αυτή την εβδομά-
δα, ενώ πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και οι αρχές προειδοποίησαν για 
περισσότερα θύματα. Το πτώμα ενός άνδρα βρέθηκε μέσα σε ένα καμμένο αυτοκίνητο 
στη νότια ακτή της Νέας Νότιας Ουαλίας έπειτα από τις έρευνες που ξεκίνησαν διασώ-
στες στις περισσότερο πληγείσες περιοχές και η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο απολογι-
σμός των θυμάτων πιθανόν να αυξηθεί.  

Γερμανία: Δεκάδες μαϊμούδες νεκρές από φωτιά σε ζωολογικό κήπο. 

Περισσότερα στο news247 

Οι γερμανικές αρχές ερευνούν τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά στον ζωολογικό κήπο 
του Κρέφλεντ με τοπικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι προκλήθηκε από πυροτε-
χνήματα.                                                                                                                                             
Δεκάδες μαϊμούδες έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιάεκδηλώθηκε σε έναν ζωολογικό κή-
πο στη γερμανική πόλη Κρέφελντ και είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί ο χώρος ολο-
σχερώς.                                                                                                                                                              
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη διάρκεια της νύχτας και άφησε πίσω της νεκρά περισσότε-
ρα από 30 ζώα. Ένας παρακείμενος χώρος όπου βρίσκονται γορίλες παρέμεινε ανέπα-
φος.  

Στο τέλος του Νοεμβρίου, με τη ευκαιρία της «Black Friday» και της COP25 στην Μαδρίτη, ακτιβιστές απέκλεισαν ανθρακωρυχεία στην 
Γερμανία ή αποθήκες της Amazon στην Γαλλία.  
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ΣΧΟΛΙΑ– ΧΙΟΥΜΟΡ 

Έχουμε και λέμε. Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, η Αθηνών – Λαμίας έκλεισε μετά από εισήγηση της Νέας  
Οδού, της εταιρείας δηλαδή που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο τμήμα της εθνικής.  

Σύμφωνα με την Τροχαία, υπεύθυνη για το κλείσιμο του αυτοκινητόδρομου ήταν τόσο η Νέα Οδός όσο και η Περιφέρεια Αττικής, διότι 
δεν καθαρίστηκε επαρκώς το οδόστρωμα και δεν ελήφθησαν εγκαίρως μέτρα. Συνεπώς, όπως υποστηρίζει, δεν μπορούσε να επιτρέψει 
τη διέλευση των οχημάτων στο σημείο που έχει κλείσει ο δρόμος από το χιόνι.                                                                                                       

Από την πλευρά της, η Περιφέρεια Αττικής υποστηρίζει πως είχε 
έτοιμες και αλατιέρες και εκχιονιστικά μηχανήματα, αλλά δεν είχε 
ενημερωθεί έγκαιρα από τη Νέα Οδό.                                                                             

Τέλος, η Νέα Οδός έριξε την ευθύνη στους μετεωρολόγους, ότι δεν 
είχαν ενημερώσει για την τόσο μεγάλη ένταση των καιρικών φαινο-
μένων, αλλά και στους οδηγούς, τους οποίους κατηγορεί ότι δεν εί-
χαν αλυσίδες, αλλά και ότι χρησιμοποιούσαν τη ΛΕΑ. Έτσι δεν μπο-
ρούσαν να περάσουν τα εκχιονιστικά οχήματα και τα φορτηγά με το 
αλάτι.                                                                                                           
Όσο για τους εγκλωβισμένους οδηγούς, αυτοί τηλεφωνούσαν σε τη-
λεοπτικούς, ραδιοφωνικούς σταθμούς και εφημερίδες είτε για να 
πληροφορηθούν αν θα κάνουν Πρωτοχρονιά στην Μαλακάσα είτε 
για να «στολίσουν» με τα καλύτερα λόγια το επιτελικό κράτος που 
τα έκανε μαντάρα στην πρώτη του χιονόπτωση.    

 Ακόμα χειρότερη, όμως, ήταν η κατάσταση για τον μέσο φιλελεύ-
θερο ψηφοφόρο της Ν.Δ. που είχε εγκλωβιστεί στην Αθηνών - Λαμί-

ας και δεν ήξερε αν έπρεπε να διαολοστείλει το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη ή την ιδιωτική πρωτοβουλία των παραχωρη-
σιούχων της Νέας Οδού.   

 Και όλα αυτά για ένα κύμα αναμενόμενης για την εποχή κακοκαιρίας, που είχε προβλεφθεί από τους μετεωρολόγους πριν μια εβδομά-
δα, με τους πολίτες να γνωρίζουν πως έρχεται η επονομαζόμενη Ζηνοβία αλλά με το επιτελικό κράτος να έχει εξαντλήσει το ενδιαφέρον 
του στις χιονισμένες βουνοκορφές του Μετσόβου και τη χειμερινή απόδραση του πρωθυπουργού μας και ώς εκεί.                                             
Ώς εκεί, γιατί μετά τις διακοπές του πρωθυπουργού μας ο υπουργός Μεταφορών κοιτούσε τη Γιαδικιάρογλου, η Τροχαία την Παπα-
σταύρου και ο περιφερειάρχης Αττικής κοιτούσε την Πετροβασίλη, με αποτέλεσμα να μην καταλάβει κανείς πώς κόπηκε η χώρα στα δύο 
και πώς εγκλωβίστηκαν χιλιάδες οδηγοί σε έναν αυτοκινητόδρομο που οι πολίτες πληρώνουν χρυσάφι στα διόδια ώστε βρέξει - χιονίσει 
να παραμένει ανοιχτός.                                                                                                                                                                                                                

Και για να κλείσουμε την χρονιά με μια ευχή: Και του χρόνου σπίτια τους. 

Καλή Χρονιά, και του χρόνου σπίτια τους. 
Κατσάκος Πέτρος, ΣΤΑ ΨΙΛΑ, Αυγή 1/1/2020 

Βρε άχρηστοι! Βρε απτυχίωτοι, στον Ινδαρέ βρήκατε να την πέσετε; Να πλακώσετε στο ξύλο τον ορισμό του νοικοκύρη; Χάθηκε να 
βρείτε έναν άπλυτο, έναν γκέι, έναν Πακιστανό, έναν αναρχικό, έναν συριζαίο τελοσπάντων; Να του φορτώσετε από ναρ-

κωτικά μέχρι το προπατορικό αμάρτημα και να έχουν να παίζουν 
τα διαπλοκοκάναλα από το πρωί ως το βράδυ;                      

Το προσπάθησαν, βέβαια, αλλά για κακή τους τύχη πλάκωσαν στο 
ξύλο μέσα στο ίδιο του το σπίτι τον ορισμό του νόμου και της 
τάξης τους! Έναν φιλήσυχο κεντροδεξιό πολίτη, ο οποίος είναι και 
δημόσιο πρόσωπο, ξέρουν πόσο «τύπος και υπογραμμός» είναι 
ένα σωρό άνθρωποι που έχουν συνεργαστεί μαζί του, οπότε πώς να 
λειτουργήσει το κυβερνητικό – μιντιακό παραμύθι;                                                                                                           

Διότι ο ορισμός της μεσαίας τάξης, κατά Κούλην, μπορεί να εί-
ναι «αυτός που ντύνεται απλά αλλά φοράει και γραβάτα όταν πρέ-
πει», όμως και ο ορισμός της γκαντεμιάς είναι να χτυπάς το πρωί στην 
ταράτσα αυτόν που ντύνεται απλά αλλά φοράει και γραβάτα όταν 
πρέπει!                                                                                                                              

Τι σας έκατσε, βρε έρμοι ακροδεξιοί της κακιάς ώρας, εκεί που ελέγχατε τα πάντα, εκεί που για να μάθεις μία αληθινή είδηση 
έπρεπε να διαβάσεις Financial Times ή να δεις Ελβετική Τηλεόραση, εκεί που μοιράζατε τα δις του Τσίπρα σε Εκαλιώτες 
και Εκαλιώτισσες, να τη βρείτε από το Κουκάκι;   

 Διότι Κούλη μου (Κυριάκο δεν σε λες, πάλι, μετά τα τελευταία) τα ΜΑΤ επί των ημερών σου μπορεί να έχουν μακριά χέρια,     
αλλά το ψέμα συνεχίζει να έχει κοντά ποδάρια. 

Νίκος Μωραϊτης, ΓΝΩΜΕΣ, Αλ τσαντίρι  

Βρε απτυχίωτοι, τον Ινδαρέ βρήκατε; 

Μ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΕΦ. ΣΥΝΤ. 

Γ. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ TVXS 
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