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Αν επιθυμείτε να σας στέλνουμε ηλεκτρονικά την   

«ΑΤΖΕΝΤΑ» 

στείλτε το ονοματεπώνυμό σας και το mail σας  

στη διεύθυνση    

syrizalimnou@gmail.com  

Αρ.    Κυριακή  /1/2020 Αρ.7  Κυριακή  9/2/2020 

Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για τον Ηλία Ηλιού στον τόπο καταγωγής του, στη Λήμνο.  

Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για τον κατα-

γόμενο από τη Λήμνο Ηλία Ηλιού πραγμα-

τοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμα-

χία Λήμνου στο κινηματοθέατρο 

«Μαρούλα» στη Μύρινα Λήμνου, την Κυ-

ριακή 2 Φεβρουαρίου. 

Στην ανοιχτή εκδήλωση παρευρέθηκαν το-

πικές θρησκευτικές και πολιτικές αρχές. 

Χαιρέτισαν, η ΝΟΔΕ Λήμνου, η εκπρόσωπος 

της οποίας μετέφερε και τον χαιρετισμό του 

βουλευτή της Ν.Δ. και Β’ Αντιπροέδρου της 

Βουλής κου Χαράλαμπου Αθανασίου και με 

μήνυμά του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ -

Προοδευτική Συμμαχία κος Γιάννης Μπουρ-

νούς. Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και 

πρώην υπουργός κος Νίκος Σηφουνάκης δή-

λωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία ότι θα επι-

θυμούσε ιδιαίτερα να παραστεί αλλά απου-

σίαζε στο εξωτερικό.                                                        

Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για τον καταγόμενο από τη Λήμνο Ηλία Ηλιού πραγματοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική 

Συμμαχία Λήμνου στο κινηματοθέατρο «Μαρούλα» στη Μύρινα Λήμνου, την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου. 

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε φωτογραφικό αρχειακό υλικό από την ζωή του Ηλία Ηλιού και από εκπρόσωπο του     
ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία Λήμνου έγινε αναφορά στην ζωή του, στην ιδεολογική και πολιτική του διαμόρφωση και στην δραστη-
ριοποίησή του στη Λήμνο έως το 1931. 

Από τον ιστορικό ερευνητή κο Θόδωρο Μπελίτσο έγινε εκτενής παρουσίαση για την ζωή του από το 1931 έως και πριν την έναρξη του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου. 

Τέλος ο καθηγητής κος Ηλίας Νικολακόπουλος, συγγραφέας του βιβλίου «Ηλίας Ηλιού» έκανε αναλυτική αναφορά στη ζωή, στην πολι-

τική και κοινοβουλευτική δραστηριότητα καθώς επίσης και στην πολιτική σκέψη του Ηλίου Ηλιού από τη λήξη του πολέμου έως και τον 

θάνατό του στις 25 Ιανουαρίου 1985. 

Μεγάλος αριθμός κόσμου παρακολούθησε την εκδήλωση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.        

Νεκτάριος Σαντορινιός: «Βυθίζουν» το μεταφορικό ισοδύναμο αγνοώντας τους νησιώτες. 

Τρεις μήνες δεν καταβάλλουν το Μεταφορικό Ισοδύναμο στους νησιώτες επί-
τηδες ή από ανικανότητα, το Καλοκαίρι δεν εφάρμοσαν την κατάργηση ΕΝΦΙΑ 
σε νησιά ως 100       κατοίκων με κόστος 2,5 εκατ. ευρώ, αλλά χάρισαν 100 ε-
κατ. ευρώ στις περιουσίες άνω των 500.000 ευρώ, στη νησιωτική πολιτική πέ-
ρα από ευχές και κορώνες δεν έχουμε δει τίποτα, είπε ο τομεάρχης Ναυτιλίας & 
Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριος Σαντορινιός Στο Κόκκινο και τον Νίκο Σβέρ-
κο.                                                                                                                                                         
Ο κ. Σαντορινιός αναφέρθηκε εκτενώς στην μη καταβολή των προβλεπόμενων για τους 
δικαιούχους του μεταφορικού ισοδύναμου για τους νησιώτες το τελευταίο τρίμηνο, τονί-
ζοντας ότι αυτό δημιουργεί δύο ερωτήματα: «Το κάνει αυτό η κυβέρνηση για να το απα-
ξιώσει; Αν όχι, τα χρήματα υπάρχουν, πρέπει να γίνουν διοικητικές πράξεις για να μετα-
φερθούν στην ΓΓ Αιγαίου και κατόπιν να αποδοθούν στους δικαιούχους.                                      
Μήπως υπάρχει κωλυσιεργία;», για ένα μέτρο που δεν ψήφισαν, όπως θύμισε.  

Περισσότερα «Στο Κόκκινο». 

https://www.stokokkino.gr/article/2341/Nekt.-Santorinios:-Bythizoyn-to-metaforiko-isodynamo-agnowntas-toys-nhsiwtes.html
https://www.stokokkino.gr/article/2341/Nekt.-Santorinios:-Bythizoyn-to-metaforiko-isodynamo-agnowntas-toys-nhsiwtes.html
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 Άδωνις Γεωργιάδης: Επιζήμια για την οικονομία η προστασία της πρώτης κατοικίας. 
Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνεχίζει το ρεσιτάλ κυνισμού της κυβέρνησης - Α. Χαρίτσης: Ο Άδ. Γεωργιάδης «γνωρίζει πολύ 
καλά ότι η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους δεν είναι στρατηγικοί κα-
κοπληρωτές, αλλά πολίτες που αποδεδειγμένα αδυνατούν να πληρώσουν" - Ν. Παππάς: «Αρκετά με την απάτη της ΝΔ. 
Οι πολίτες δεν θα ανεχθούν τον κυνισμό ή να τους κουνούν το δάκτυλο όσοι τους έφεραν στην καταστροφή»  

Σε ένα νέο ρεσιτάλ πολιτικού κυνισμού επιδόθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Άδωνις Γεωργιάδης αναφορικά με τη μη προστασία της πρώτης κατοικίας προκαλώντας 
εύλογα θύελλα αντιδράσεων.                                                                                                                
Ο υπουργός Ανάπτυξης -ο οποίος έχει παραδεχθεί on camera ότι η Ν.Δ. δεν πρόκειται να 
αποπληρώσει τα δάνειά της, που ξεπερνούν τα 278 εκατ. ευρώ- υποστήριξε σε ομιλία του 
στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο ότι «δεν υπάρχει απόλυτη προστασία της πρώτης κατοι-
κίας σε καμία προηγμένη οικονομία, ούτε πρέπει να υπάρχει, διότι είναι επιζήμια για την 
οικονομία»!                                                                                                                                                  
Είναι απορίας άξια η συγκεκριμένη δήλωση, καθότι, όπως είναι γνωστό, ουδέποτε -ούτε 
καν μέσα στην κρίση- υπήρξε απόλυτη προστασία, κάτι το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι οι δηλώσεις του υπουργού αφορούν την προετοιμασία της κοινής γνώμη για το τι μέλλει 
γενέσθαι. 

 Περισσότερα στην Αυγή. 

Λ. Κατσέλη: Να προστατευθεί η πρώτη κατοικία-                                                                                   
Να μπορεί ο οφειλέτης να προσφύγει στη Δικαιοσύνη. 

«Η πρώτη κατοικία πρέπει να προστατεύεται για κοινωνικούς και για οικονομικούς λόγους», υπογράμμισε η Λούκα Κα-
τσέλη.  

«Η προστασία της πρώτης κατοικίας είναι κοινωνικό δικαίωμα. Η πρώτη κατοι-
κία πρέπει να προστατεύεται για κοινωνικούς και για οικονομικούς λόγους» υ-
πογράμμισε η Λούκα Κατσέλη. Διέψευσε τον Αδ. Γεωργιάδη και όσους υποστη-
ρίζουν ότι πρόκειται για ελληνική πρωτοτυπία καθώς και ότι είναι μεγάλος ο α-
ριθμός των κακοπληρωτών διότι, όπως είπε, είχε αυστηροποιηθεί το πλαίσιο α-
πό το 2019 και είχαν περιοριστεί στο ελάχιστο. 

“Πρέπει να ισχύσει η δυνατότητα προσφυγής στο δικαστήριο για αυτούς που είναι σε μό-
νιμη αδυναμία πληρωμής διότι ο δικαστής είναι ένας ανεξάρτητος διαιτητής ανάμεσα στα 
συμφέροντα της τράπεζας και του οφειλέτη” δήλωσε η ομότιμη καθηγήτρια Πανεπιστημί-
ου Αθηνών, πρώην υπουργός Οικονομίας, Λούκα Κατσέλη στο Open.  

Η Κατσέλη εξήγησε ότι τι πρόκειται να συμβεί αν δεν υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής 
στα δικαστήρια.  Περισσότερα στο left.gr 

Financial Times: O κος Μητσοτάκης διστάζει να προκαλέσει ολιγάρχες. 

Την κόντρα Μαρινάκη - Σαββίδη καταγράφει δημοσίευμα των Financial 
Times, με αφορμή τις εξελίξεις στον χώρο του ποδοσφαίρου και την τροπολο-
γία που κατέθεσε η κυβέρνηση.                                                                                                   
Αναλυτής υποστηρίζει ότι «η τροπολογία είχε στόχο να είναι ένας συμβιβασμός, γιατί ο 
ΠΑΟΚ θα απέφευγε το στίγμα του υποβιβασμού, ενώ ο Ολυμπιακός θα έπαιρνε το προ-
βάδισμα για να κερδίσει το πρωτάθλημα». Όμως, μόλις επτά μήνες στη θέση του πρωθυ-
πουργού, η απόφαση δείχνει ότι ο κος Μητσοτάκης διστάζει να προκαλέσει ολι-
γάρχες ή να πάρει μη δημοφιλή μέτρα, λένε αναλυτές.                                                                
«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η απόφαση [της αθλητικής αρχής], αν υιοθετηθεί, θα έχει 
υψηλό πολιτικό κόστος. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είναι ισχυρή δύναμη στη Βόρεια Ελλάδα. 
Το γεγονός όμως ότι η κυβέρνηση απέρριψε τα ευρήματα μιας ανεξάρτητης 
αρχής και διευκόλυνε έναν ολιγάρχη στέλνει πολύ αποθαρρυντικά μηνύματα», 
δηλώνει ο Αρης Χατζής, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Αθήνας  

Περισσότερα στο left.gr  

Κ. Παπανάτσιου: ο Γ. Στουρνάρας παρουσίασε  το έργο του ΣΥΡΙΖΑ ως ... επιτυχία Μητσοτάκη. 

Η μείωση απασχόλησης τον Δεκέμβριο τεκμαίρει την επί ΣΥΡΙΖΑ σταθερή μείωση ανερ-
γίας με πολιτικές προστασίας της εργασίας που ανακόπηκε με την νέα απορρύθμιση 
Βρούτση, ενώ ακόμη και ο Γ. Στουρνάρας παραδέχεται ότι η επιστροφή της Ελλά-
δας   στις διεθνείς αγορές ξεκίνησε το 2018, όπως παραδέχεται και η ΤτΕ ότι η ανάπτυξη 
4% που ευαγγελιζόταν προεκλογικά ο Κ. Μητσοτάκης (για να αποφύγει την αύξηση του 
κατώτατου που προγραμμάτισε ο ΣΥΡΙΖΑ) μετά βίας θα είναι 2,5%, σύμφωνα με όσα τό-
νισε η αναπληρώτρια τομεάρχης Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου Στο Κόκκινο και 
τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.                                                                                                              
Αντίστοιχα, αυτοί που δεν ήθελαν χρήση του αποθεματικού για να μειωθεί πρακτικά το 
πρωτογενές πλεόνασμα, αυτοί που μετά δεσμεύονταν για μείωση το 2020, τώρα λένε ότι 
για το 2021 θα το... συζητήσουν, όπως υπογράμμισε η ίδια.  

Περισσότερα «Στο Κόκκινο» 

https://www.avgi.gr/article/10809/10676340/epizemia-gia-ten-oikonomia-e-prostasia-tes-protes-katoikias-
https://www.avgi.gr/article/10809/10676340/epizemia-gia-ten-oikonomia-e-prostasia-tes-protes-katoikias-
https://left.gr/news/l-katseli-na-prostateythei-i-proti-katoikia-na-mporei-o-ofeiletis-na-prosfygei-sta-dikastiria
https://left.gr/news/l-katseli-na-prostateythei-i-proti-katoikia-na-mporei-o-ofeiletis-na-prosfygei-sta-dikastiria
https://left.gr/news/l-katseli-na-prostateythei-i-proti-katoikia-na-mporei-o-ofeiletis-na-prosfygei-sta-dikastiria
https://left.gr/news/financial-times-aprothymia-mitsotaki-na-ta-valei-me-toys-oligarhes
https://left.gr/news/financial-times-aprothymia-mitsotaki-na-ta-valei-me-toys-oligarhes
https://www.stokokkino.gr/article/2366/K.-Papanatsioy:-O-G.Stoyrnaras-paroysiase-to-ergo-toy-SYRIZA-ws...-epitychia-Mhtsotakh.html
https://www.stokokkino.gr/article/2366/K.-Papanatsioy:-O-G.Stoyrnaras-paroysiase-to-ergo-toy-SYRIZA-ws...-epitychia-Mhtsotakh.html
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Θ. Φωτίου: Ψεύδη και ύβρις από τον Στ. Πέτσα κατά των νεκρών που οι ίδιοι προκάλεσαν. 

Περισσότερα «Στο Κόκκινο» 

Δεν είναι μόνο τα «5.000 περισσότερα» σχολικά γεύματα (είναι 4.000 λιγότε-
ρα) και οι μη συγκρίσιμες χρονιές (φέτος το πρόγραμμα είναι 20% μεγαλύτερο 
για 185.000 γεύματα), μαζί με τα ψέματα και τις συγκρίσεις ανόμοιων πραγμά-
των ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεστόμισε τα περί «πολιτικής των μαγκα-
λιών», τεράστια ύβρι για ανθρώπους που πέθαναν προσπαθώντας να ζεσταθούν 
χωρίς το ρεύμα που τους είχε κόψει η ΝΔ επί πρωθυπουργίας Σαμαρά, τόνισε 
μεταξύ άλλων η αναπληρώτρια τομεάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φω-
τίου Στο Κόκκινο και τον Νίκο Σβέρκο.                                                                                  
Η κ. Φωτίου καυτηρίασε τις θέσεις που διατύπωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
Στ. Πέτσας μετά τις δηλώσεις Τσίπρα για τα σχολικά γεύματα υπό το φως του 
νέου περιστατικού λιποθυμίας μαθήτριας. Η ΝΔ ως αντιπολίτευση είχε λοιδορή-
σει το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων, που ξεκίνησε πιλοτικά το 2016 από 
το Πέραμα και σταδιακά έφτασε να φιλοδοξεί να καλύψει όλους τους μαθητές 
των Δημοτικών της χώρας, όπως θύμισε.  

Κ. Μπάρκας: Επιμένουμε στο +7,5% στον κατώτατο μισθό που ο Μητσοτάκης θεωρούσε ... λίγο. 

Περισσότερα «Στο Κόκκινο»  

Η πρόταση νόμου για αύξηση κατώτατου 7,5% φέτος και 7,5% το 2021, σε συνέχεια της 
περυσινής αύξησης κατά 11%, είναι αυτό που σχεδίασε ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και οφεί-
λει ως αντιπολίτευση, απέναντι στα ψέματα Μητσοτάκη που προεκλογικά θεωρούσε τις 
αυξήσεις μικρές με το τρικ της ανάπτυξης 4% που δεν ήρθε ποτέ, σύμφωνα με όσα είπε o 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας Στο Κόκκινο και τον Νίκο Σβέρκο.                               
Η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για τον κατώτατο μισθό και άλλα εργασιακά θέματα κα-
τατέθηκε καθώς «έχουμε μπροστά μας την συζήτηση για τη νέα ... απορρύθμιση που κα-
τέθεσε η Νέα Δημοκρατία», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπάρκας, θυμίζοντας ότι η πρότα-
ση για την αύξηση του κατώτατου έχει «ξεκινήσει από πέρυσι ... ως κυβέρνηση τον Φε-
βρουάριο αυξήσαμε τον κατώτατο κατά 11% και καταργήσαμε τον υποκατώτατο μισθό 
που είχαν νομοθετήσει ΝΔ-Βρούτσης». 

Γιατί ο Ν. Δένδιας αναγκάζεται να δηλάσει πως «δεν αριστεύσαμε στην επικοινωνία» με το τουρκικό 
το τουρκικό πλοίο Oruc Reis  

Περισσότερα στο news247  

«Δεν νομίζω ότι αριστεύσαμε στην επικοινωνία στο συγκεκριμένο θέμα» παραδέχθηκε» το 
βράδυ της Πέμπτης ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μιλώντας στην κρατική τηλεό-
ραση και την Όλγα Τρέμη και Αντώνη Δελλατόλα. Όταν αυτό το λέει ο υπουργός Εξωτερι-
κών δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα, τα οποία τα μέσα ενημέρωσης δεν μπορεί παρά αν το 
επισημαίνουν. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο στο κρίσιμο πεδίο 
της εξωτερικής πολιτικής, καθώς είχε προηγηθεί το επικοινωνιακό στραπάτσο με τη συνά-
ντηση Τραμπ στο Λευκό Οίκο, οι χειρισμοί με τη συμμετοχή ή όχι στη Διάσκεψη του Βερο-
λίνου για τη Λιβύη κοκ. Κάποιες πληροφορίες, άλλωστε, επέμεναν πως η καλή συνάδελ-
φος  Αριστοτελία Πελώνη,που κάλυπτε το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας στην Καθημε-
ρινή, ως έμπειρη και στο διπλωματικό ρεπορτάζ, ανέλαβε αναπληρώτρια εκπρόσωπος, α-
κριβώς για να καλυφθεί αυτό το επικοινωνιακό έλλειμμα (πέραν των θεμάτων ουσίας), που 

διαπιστώθηκε στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στις Ηνωμένες Πολιτείες  

«Όπως οφείλουμε και ως αντιπολίτευση επανερχόμαστε, καταθέτουμε πρόταση νόμου με αυτό που είχαμε ανακοινώσει πέρυσι τον Φε-
βρουάριο, για περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού, κατά 7,5% φέτος και 7,5% του χρόνου ... είχαμε πει ότι στόχος είναι να φτάσου-
με στα 751 ευρώ, εκεί που ήταν ο κατώτατος μισθός πριν τα μνημόνια.   

Το περασμένο Φθινόπωρο η κυβέρνηση Μητσοτάκη ενέγραψε στον προϋπολογισμό κονδύλι 40 εκατ. ευρώ, όταν ο διαγωνισμός που 
έγινε πέρυσι για τα σχολικά γεύματα που θα μοιραστούν φέτος προέβλεπε 73 εκατ. ευρώ, όπως είπε. «Μας έβαλε σε κακές σκέψεις», 
όπως σχολίασε χαρακτηριστικά, παρά τις δικαιολογίες που διατυπώθηκαν τότε.  

https://www.stokokkino.gr/article/2364/Th.-Fwtioy:-PSeydh-kai-ybris-kata-nekrwn-poy-oi-idioi-prokalesan-apo-ton-St.-Petsa.html
https://www.stokokkino.gr/article/2364/Th.-Fwtioy:-PSeydh-kai-ybris-kata-nekrwn-poy-oi-idioi-prokalesan-apo-ton-St.-Petsa.html
https://www.stokokkino.gr/article/2352/K.-Mparkas:-Epimenoyme-sto-+75-ston-katwtato-poy-o-Mhtsotakhs-thewroyse...-ligo.html
https://www.stokokkino.gr/article/2352/K.-Mparkas:-Epimenoyme-sto-+75-ston-katwtato-poy-o-Mhtsotakhs-thewroyse...-ligo.html
https://www.news247.gr/sthles/paichnidia-exousias/giati-o-nikos-dendias-anagkazetai-na-dilosei-pos-den-aristeysame-stin-epikoinonia-me-to-toyrkiko-ploio-oruc-reis.7579153.html
https://www.news247.gr/sthles/paichnidia-exousias/giati-o-nikos-dendias-anagkazetai-na-dilosei-pos-den-aristeysame-stin-epikoinonia-me-to-toyrkiko-ploio-oruc-reis.7579153.html
https://www.news247.gr/sthles/paichnidia-exousias/giati-o-nikos-dendias-anagkazetai-na-dilosei-pos-den-aristeysame-stin-epikoinonia-me-to-toyrkiko-ploio-oruc-reis.7579153.html
https://www.news247.gr/nikos-dendias
https://www.news247.gr/livyi
https://www.news247.gr/nea-dimokratia
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Το υπουργείο Υγείας αναγνώρισε τις ελλείψεις στα φάρμακα 

Έστω και καθυστερημένα, το υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ προχώρησαν στη λήψη 
έκτακτων  μέτρων για την επίλυση του θέματος των ελλείψεων εκατοντάδων φαρμάκων 
που καταγγέλλουν εδώ και δύο εβδομάδες φαρμακευτικοί σύλλογοι και ασθενείς.                        
Συγκεκριμένα, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε προχθές στο υπουργείο Υγείας, με τη 
συμμετοχή στελεχών του ΕΟΦ και του ΠΦΣ, αποφασίστηκε:                                                                      
* Απαγόρευση εξαγωγών των φαρμάκων που είναι αποδεδειγμένα σε έλλειψη, για όσο 
χρειαστεί.                                                                                                                                                    
* Εντατικοποίηση ελέγχων, σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για τη διασφάλιση της 
επάρκειας των αποθεμάτων, όπως ορίζει ο νόμος.                                                                           
* Λήψη συγκεκριμένων μέτρων, μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, που θα δια-
σφαλίσουν την πρόσβαση του ασθενούς στο φάρμακο που έχει ανάγκη.                                              
* Δυνατότητα παράτασης χρονικής ισχύος των συνταγών σε φάρμακα που αποδεδειγμένα 
είναι σε έλλειψη. Περισσότερα στην Αυγή. 

Λουκέτο στο ιατρείο πόνου στο νοσοκομείο Καλαμάτας – Έδιωξαν ασθενείς 

Κοινή σύσκεψη με τον ΕΟΦ, στην οποία αποφασίστηκαν μέτρα για να αντιμετωπιστεί -έστω και τώρα- το πρόβλημα, για 
το οποίο μιλούν εδώ και μέρες οι φαρμακευτικοί σύλλογοι και ασθενείς  

Ανέστειλε τη λειτουργία του το ιατρείο πόνου στο Νοσοκομείο της Καλαμάτας. Η αναισθησιολόγος μεταφέρθηκε στα           
χειρουργεία.  

Η διοίκηση του νοσοκομείου στις 24 Ιανουαρίου υποχρέωσε τον αναισθησιολόγο, που ερ-
γαζόταν στο ιατρείο να διακόψει την εξυπηρέτηση των ασθενών για να υποστηρίξει τη λει-
τουργία των χειρουργείων.                                                                                                                      
Αυτό καταγγέλλει η καθηγήτρια Ι. Σιαφάκα, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Θερα-
πείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας (ΠΑΡΗ.Σ.Υ.Α.), αποκαλύπτοντας ότι στα δύο 
χρόνια λειτουργίας το ιατρείο πόνου έχει υποστηρίξει 565 καρκινοπαθείς. “Έδιωξαν τους 
ασθενείς που περίμεναν έξω από το ιατρείο και ο αναισθησιολόγος επιτάχθηκε”, είπε ε-
ξοργισμένη, λέγοντας ακόμη ότι σε όλη τη Μεσσηνία δεν υπάρχει ογκολόγος! Όπως εξηγεί 
το αναισθησιολογικό τμήμα δεν επαρκεί για να καλύψει των αριθμό των τακτικών χει-
ρουργείων.                                                                                                                                                  
Στις 24 Ιανουαρίου, λοιπόν, η Διευθύντρια της Ιατρικής Υπηρεσίας «με απόφαση της δια-
κόπτει εκείνη την στιγμή την λειτουργία του ιατρείου και διατάζει τους ασθενείς να 
φύγουν, προκειμένου η αναισθησιολόγος που ήταν στο ιατρείο πόνου να μπει στο χει-
ρουργείο για τακτικό περιστατικό. Εκδίδει δε, απόφαση για τη διακοπή της λειτουργί-
ας του ιατρείου μέχρι να βρεθεί το ανάλογο προσωπικό».  

Περισσότερα στη Αυγή. 

Αρρώστησες; Θα πληρώσεις. 
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε χθες από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας το 
πολυδιαφημισμένο ως μεγάλη θεσμική τομή νομοσχέδιο «Πρόληψη, Προστασία και 
Προαγωγή της Υγείας - Ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας Υγείας», το οποίο τελικά νο-
μοθετεί την πρόληψη.                                                                                                                         
Μια πρόληψη την οποία η Ν.Δ. περιορίζει σε καμπάνιες «ενημέρωσης» για τη διατροφή 
και την άσκηση, για παράδειγμα, απογειώνει την ατομική ευθύνη του καθενός μας για 
την υγεία του και ανοίγει διάπλατα την πόρτα σε συμπράξεις με φορείς εκτός Δημοσίου.                   
Ούτε λόγος για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας, με γενναίες προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού και την παροχή υψη-
λής ποιότητας δωρεάν υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες. 

Το νομοσχέδιο της Ν.Δ., που κινείται στους γνώριμους δρόμους της πολιτικής των ελάχιστων παροχών, της ανταποδοτικότητας και του 
περιορισμού των κρατικών δαπανών, περιλαμβάνει τη θέση ότι κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τον κλονισμό της υγείας του και ο-
φείλει να πληρώσει για να γίνει καλά. Το κράτος θα παρέχει ένα βασικό πακέτο παροχών υγείας, ενιαίο για όλους, πολύ μακριά από τις 
σύγχρονες ανάγκες του κόσμου. Περισσότερα στην Εφημερίδα Συντακτών. 

ΠΟΕΔΗΝ: Απέλυσαν καθαρίστριες στο Λαϊκό αν και προσλήφθησαν μέσω ΑΣΕΠ. 

Περισσότερα στο alfavita.gr 

Σε μία απίστευτη καταγγελία προέβη η ΠΟΕΔΗΝ η οποία αναφέρει  αλλοπρόσαλλες απο-
φάσεις του διοικητή στο Λαϊκό Νοσοκομείο, ο οποίος,  σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της 
Ομοσπονδίας, προχωρά σε απολύσεις υπαλλήλων καθαριότητας, οι οποί-
ες προσελήφθησαν ,'εσω ΑΣΕΠ.                                                                                                           
Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ «Αυτό που συμβαίνει στο Λαϊκό 
νοσοκομείο δεν έχει προηγούμενο. Έγινε διαγωνισμός για την πρόσληψη προσωπικού 
στην καθαριότητα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ. Εκδόθηκαν αποτελέσμα-
τα, επικυρώθηκαν από το ΑΣΕΠ και ο διοικητής του νοσοκομείου θέλει να τροποποιήσει 
τους πίνακες με το σαθρό επιχείρημα ότι επιτυχόντες συμπληρώνουν 24 μήνες εργασίας». 
Σύμφωνα με την Ομοσπονδία «Ο Νόμος είναι σαφής και προβλέπει ότι όταν μεσολαβεί 
διαγωνιστική διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ δεν αθροίζεται για τη συμπλήρωση 24μηνου ο χρό-
νος απασχόλησης της νέας σύμβασης (ν. 4528 άρθρο δεύτερο). Σ’ αυτήν την κατεύθυνση 
υπάρχουν πλείστες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη βάση των οποίων έγινε η 
σχετική Νομοθετική ρύθμιση την οποία αποδέχθηκε το ΑΣΕΠ σε μία σειρά νοσοκομείων, 
όπως και στο Λαϊκό νοσοκομείο».  

https://www.avgi.gr/article/10840/10659782/to-ypourgeio-ygeias-anagnorise-tis-elleipseis-sta-pharmaka#
https://www.avgi.gr/article/10840/10659782/to-ypourgeio-ygeias-anagnorise-tis-elleipseis-sta-pharmaka#
https://www.avgi.gr/article/10840/10676186/louketo-sto-iatreio-ponou-sto-nosokomeio-kalamatas-edioxan-astheneis#
https://www.avgi.gr/article/10840/10676186/louketo-sto-iatreio-ponou-sto-nosokomeio-kalamatas-edioxan-astheneis#
https://www.efsyn.gr/ellada/ygeia/230032_arrostises-tha-pliroseis
https://www.efsyn.gr/ellada/ygeia/230032_arrostises-tha-pliroseis
https://www.alfavita.gr/koinonia/311476_poedin-apelysan-katharistries-sto-laiko-kai-proselifthisan-meso-asep
https://www.alfavita.gr/koinonia/311476_poedin-apelysan-katharistries-sto-laiko-kai-proselifthisan-meso-asep
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Ένα ταξίδι στην ιστορία της αγροτικής παραγωγής της Λήμνου τους 5 τελευταίους αιώνες (Μέρος Δ’). 

Κτηνοτροφία—γαλακτομία. 

Η πρώτη επίσημη αναφορά σχετικά με την κτηνοτροφία στο νησί, βρίσκεται στον φορολο-
γικό Τουρκικό κώδικα Κanunname του 1478, σε μνεία κώδικα της περιόδου 1456-1474, 
όπου οι καθοριζόμενοι φόροι είναι ο κεφαλικός, η σπέντζα, το στρεμματονόμιο, η δεκάτη 
και το προβατονόμιο. Σύμφωνα με αυτό, έπρεπε να καταβάλλεται για κάθε «κεφάλι», ένα 
άσπρο, «εκτός από αυτά τα οποία ακόμη θηλάζουν». Στον  Κanunname του 1519 
(«Διάταγμα για τους ραγιάδες της νήσου Λήμνου»), εκτός από την παραπάνω φορολογία, 
καθορίζονται ακόμη 24 άσπρα για κάθε κοπάδι που υπάρχει στο νησί. Για τελωνειακούς δα-
σμούς (πράγμα που παραπέμπει στην ύπαρξη εξαγωγών) καθορίζονται δασμοί 12 άσπρων 
για κάθε αγελάδα, 2 άσπρων για κάθε πρόβατο και 2 άσπρων για κάθε ποσότητα τυριού ή 
βουτύρου αξίας 100 άσπρων.    

 Αναφορές σχετικά με τον μεγάλο αριθμό προβάτων τα οποία εκτρέφονταν στην περιοχή ή για την ύπαρξη μεγάλου αριθμού κοπαδιών, 
δίνονται από όλους σχεδόν τους περιηγητές. Πιο συγκεκριμένοι, όσον αφορά αριθμητικά στοιχεία, είναι οι:                                                                        
Δ. Φιλιππίδης / Γρ. Κωνσταντάς (1791), « οι Ρώσοι, όταν ήλθαν εδώ, έφαγαν υπέρ ταις είκοσι χιλιάδες… (πρόβατα)».                                
Alexander Conze (1856), «..το νησί τρέφει περίπου 40.000 πρόβατα… 2.000 βόδια (για όργωμα)»                                                                        
Louis De Launay (1894), « η μοναδική απασχόληση ενός μεγάλου αριθμού Λημνίων είναι να φυλάγουν τα μεγάλα κοπάδια γιδιών και 
προβάτων, που υπολογίζονται σε 40.000 ζώα»                                                                                                                                                                                      
V. Cuinet,(1890), «… 60.000 πρόβατα, 8.000 κατσίκια, 4.000 βόδια…».  

   Οι παραγόμενες ποσότητες τυριού, βουτύρου και μαλλιού χαρακτηρίζονται από τους περιηγητές ως «μεγάλες». Ο M.B. Collas 
(1861), πιο συγκεκριμένα, αναφέρει: «Η ετήσια παραγωγή του νησιού είναι η παρακάτω: …τυριά 100.000 κιλέ, μαλλί  40.000 κι-
λέ…»  (1 κιλέ=25,6 κιλά).  

 Το μεγάλο ύψος της παραγωγής και η αδυναμία κατανάλωσης της μέσα στα γεωγραφικά πλαίσια του νησιού, δημιούργησαν (για τα 
προϊόντα τυρί, βούτυρο, μαλλί αλλά και για ζώντα πρόβατα), την ανάγκη εξαγωγών. Σχετικές αναφορές γίνονται στον Τουρκικό κώδικα 
Κanunname του 1519 και από τους: Francesco Pasienza (1682), Richard Pococke (1739), Δ.Φιλιππίδη / Γρ. Κωνσταντά 
(1791), Philip Hunt (1820), Alexander Conze (1856), M.B. Collas (1861), Franz von Loher (1874) και Henry 
Hauttecoeur (1903).   

Αναλυτικά στη δήλωση του ο Γ. Σπιλάνης επικεφαλής της «Συμπαράταξης Πολιτών», ανα-
φέρει:                                                                                                                                                       
«Μήπως τελικά υπάρχει σχέδιο;                                                                                                        
Μήπως τους αδικούμε τόσον καιρό που μιλάμε για εγκληματική αδράνεια απέναντι σε αι-
τούντες άσυλο και μόνιμους κατοίκους των νησιών; Μήπως περιμένουν να σκοτωθούμε με-
ταξύ μας και μετά να φανεί πως τα κλειστά κέντρα είναι η μοναδική λύση; Να γίνουν τα 
νησιά μας φυλακές με δικό μας αίτημα;                                                                                                
Πώς αλλιώς να εξηγήσει λογικός νους ότι με το νέο νόμο για το άσυλο που ψήφισε η        
Κυβέρνηση της ΝΔ , εξετάζονται πρώτα τα αιτήματα των νεοεισερχόμενων , κόντρα στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και μπαίνουν στον πάγο τα αιτήματα των χιλιάδων που είναι στα 

νησιά μας; Βγάζοντας τους στους δρόμους όπως σήμερα στη Μυτιλήνη;                                                                                                                                                                                            
Αυτό ήθελαν, αυτό ήταν το σχέδιο; Μαζί με το πλωτό δίχτυ; Μαζί με το κακό φαγητό;   

Αιδώς Αργείοι   

ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΑΣ ΤΩΡΑ!!!                                                                                                                                                                           
Κοινό το αίτημα τόσο από τους μόνιμους κατοίκους όσο και από τους αιτούντες άσυλο» 

Γ. Σπιλάνης: Αιδώς Αργείοι - Αποσυμφόρηση των νησιών μας ΤΩΡΑ! 

ΠΟΕΔΗΝ (29/1): Το Νοσοκομείο Λήμνου εξακολουθεί να λειτουργεί κάτω των ορίων ασφαλείας. 
Την Τετάρτη 22/1 7πμ προσήλθε στο Νοσοκομείο ασθενής με σοβα-
ρό καρδιολογικό πρόβλημα. Δεν υπήρχε καρδιολόγος, γιατί ο μο-
ναδικός γιατρός με οργανική θέση είχε ασθένεια και στην συνέχεια 
ρεπό. Ήταν ένας Αγροτικός Γιατρός και ένας Γενικός Γιατρός. Ειδο-
ποίησαν ιδιώτη Παθολόγο που έχει σύμβαση με το Νοσοκομείο ο ο-
ποίος προσήλθε στο Νοσοκομείο. 
Κρίθηκε σκόπιμο να επιληφθεί του περιστατικού Καρδιολόγος λόγω 
της σοβαρότητας της κατάστασης. Κλήθηκε Ιδιώτης Καρδιολόγος 
που έκρινε ότι είναι επείγουσα και αναγκαία η διακομιδή του σε Νο-
σοκομείο με καρδιολογική κάλυψη. Λόγω καθυστέρησης της αερο-
διακομιδής από το ΕΚΑΒ (είπαν ότι θα πάρει πάνω από τρεις ώρες), 
κλήθηκε ιδιωτικό ελικόπτερο και μετέφερε τον ασθενή. 
Η μονάδα Τεχνητού Νεφρού στελεχώνεται με έναν Νεφρολόγο 
που δουλεύει δύο μήνες συνέχεια. 25 ασθενείς κάνουν αιμοκάθαρση. 
Αναισθησιολόγος είναι ένας επικουρικούς ιατρός. Έρχεται κά-
ποιες ημέρες ένας Αναισθησιολόγος από άλλα νοσοκομεία για να ξε-
κουραστεί. Ουσιαστικά δεν λειτουργεί ο χειρουργικός τομέας. 
Η επικουρική Αναισθησιολόγος που υποσχέθηκαν δεν έφτασε ποτέ 
στο νησί. 

https://www.avgi.gr/article/9308591/10675005/g-spilanes-aidos-argeioi-aposymphorese-ton-nesion-mas-tora-#
https://www.poedhn.gr/deltia-typoy/item/4863-to-nosokomeio-limnou-eksakolouthei-na-leitourgei-kato-ton-orion-asfaleias-sothike-sovaro-kardiologiko-peristatiko-epeidi-kinitopoiithikan-oi-pantes
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«Κίνδυνος αφανισμού για τις μικρές επιχειρήσεις της Λέσβου και της Λήμνου» 

Δήλωση του Βουλευτή Ν.Λέσβου, Γιάννη Μπουρνού, σχετικά με το «Σχέδιο Ηρακλής» για τη διαχείριση των κόκκινων 

δανείων 

Στη σημερινή κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Παραγωγής & Εμπορίου και Οικονομι-

κών Υποθέσεων της Βουλής συζητήθηκε το «Σχέδιο Ηρακλής» της κυβέρνησης, σύμφωνα 

με το οποίο ιδιωτικά funds («εταιρείες διαχείρισης») θα αναλάβουν τη διαχείριση κόκκι-

νων δανείων, με την κυβέρνηση να τους παραχωρεί εγγυήσεις ύψους 12 δις ευρώ. 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο βουλευτής Ν. Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπουρ-

νούς ρώτησε τον υφυπουργό Οικονομικών, κ. Ζαβό, αν η κυβέρνηση έχει εικόνα και στοι-

χεία για τις επιπτώσεις που θα έχει στην αγορά της Λέσβου και της Λήμνου η διαχείριση 

των κόκκινων δανείων των επιχειρήσεων του Νομού μας. 

«Τόνισα ότι η αγορά της Λήμνου αποτελείται κυρίως από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, που συμπιέστηκαν και αντιμετώπισαν 

πρόβλημα επιβίωσης λόγω της οικονομικής κρίσης της τελευταίας δεκαετίας και περιμένουν κάθε χρόνο τη –μικρή- τουριστική σεζόν 

για να βγάλουν τα σπασμένα.                                                                                                                                                                                               

Τόνισα επίσης, ότι η αγορά της Λέσβου, επίσης αποτελούμενη σε πολύ μεγάλο βαθμό από μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχει 

ήδη χτυπηθεί σκληρά από την γενικότερη οικονομική κρίση, τη μείωση του τουρισμού λόγω της προσφυγικής κρίσης, αλλά και από την 

απώλεια πελατείας προς την γειτνιάζουσα τουρκική αγορά.                                                                                                                                           

Εν απουσία μάλιστα αναπτυξιακού σχεδιασμού και κοινωνικού ελέγχου, η διαχείριση των κόκκινων δανείων από τις λεγόμενες 

«εταιρείες διαχείρισης» θα θέσει σε κίνδυνο την ίδια την επιβίωση των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων του νησιού μας, που εί-

ναι επιβαρυμένες με τέτοια δάνεια. 

Δυστυχώς, απάντηση δεν έλαβα, ούτε από τον υφυπουργό Οικονομικών, ούτε από τους εκπροσώπους των λεγόμενων «εταιρειών δια-

χείρισης» και των τραπεζών που είχαν προσκληθεί σε ακρόαση. 

Η σιωπή αυτή είναι εύγλωττη: Δείχνει τον επερχόμενο κίνδυνο αφανισμού των επιχειρήσεων του Νομού μας». 

Φασιστικά τάγματα εφόδου στη Μυτιλήνη (video). 

Προς όσους αμφισβητούν την ύπαρξη παρακρατικής ομάδας. Βίντεο με μάσκες, μαύρα μπουφάν κρανιοφόρων που           

πολιορκούν και απειλούν θαμώνες σε μπαρ που δεν τους είναι αρεστοί 

Την ύπαρξη και λειτουργία ομάδας νεαρών με κράνη και ρόπαλα που  αναστάτωσε χθες το 
βράδυ το κέντρο της Μυτιλήνης αποκαλύπτει το «Ν».                                                                       
Πρόκειται για λήψη με το κινητό τηλέφωνο από θαμώνα σε χώρο καταστήματος υγειονο-
μικού ενδιαφέροντος που αποδεικνύει την ύπαρξη «τάγματος εφόδου» που τρομοκρατεί 
ντόπιους και ξένους στο κέντρο της Μυτιλήνης.  

Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων που επιβεβαιώνουν α-

στυνομικές αρχές, τις πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες σήμερα, οι συγκεκριμένοι νεαροί 

ήλεγχαν περαστικούς Έλληνες και ξένους. Ενώ επιτέθηκαν και σε θαμώνες επιχείρη-

σης  υγειονομικού ενδιαφέροντος στην οδό Ερμού όπου εκείνη την ώρα βρισκόταν  

φοιτητές και εργαζόμενοι και εθελοντές σε μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην αντιμετώπιση της προσφυγικής 

μεταναστευτικής κρίσης.  Είχε προηγηθεί πορεία αντιφασιστικών, φοιτητικών κυρίως, οργανώσεων από την παραλία της Επάνω Σκά-

λας στον καταυλισμό του Καρά Τεπέ όπου η Αστυνομία δεν επέτρεψε στους διαδηλωτές να συνεχίσουν. Εδώ ας σημειωθεί ότι με ψευ-

δείς ειδήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας και μεταδόθηκαν σε όλη την Ελλάδα η αντιφασιστική πορεία κατευθύνονταν στο ερ-

γοστάσιο της ΔΕΗ προκειμένου να το πυρπολήσει!                                                                                                                                                                                                               

Και στη Μόρια.                                                                                                                                                                                                                           

Ας σημειωθεί ότι η ίδια ομάδα νεαρών, πάντα με καλυμμένα τα πρόσωπα τους και με ρόπαλα λειτούργησαν στο χωριό της Μόριας χθες 

αργά το απόγευμα και το βράδυ. Ελέγχοντας σπίτια και μαγαζιά εάν σε αυτά κατοικούν ξένοι, αιτούντες άσυλο ή μέλη, εθελοντές και 

εργαζόμενοι σε ΜΚΟ. Επιβεβαιώνεται επίσης ότι έσπασαν το αυτοκίνητο μιας Ιταλίδας εργαζόμενης σε ΜΚΟ στο οποίο επέβαιναν και 

δυο αιτούντες άσυλο. Και σε αυτήν την περίπτωση, επενέβη η Αστυνομία μετά από τηλεφωνικές καταγγελίες πολιτών. 

Περισσότερα «Στο Νησί». 

https://www.stonisi.gr/post/6718/tagma-efodoy-sthn-odo-ermoy-video
https://www.stonisi.gr/post/admin.asp?imode=iChannels
https://www.stonisi.gr/post/admin.asp?imode=iChannels
https://www.stonisi.gr/post/6718/tagma-efodoy-sthn-odo-ermoy-video
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Μάτι: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος αποποιείται τον ρόλο του. 

Περισσότερα στην Αυγή. 

Θολές διαδικασίες στις αναθέσεις μελετών από το ΤΕΕ, καθαρή η πηγή χρηματοδότησης από τον Ειδικό Λογαριασμό 
Αρωγής Πυρόπληκτων 

Εν λευκώ εκχωρεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας «δημόσια ύλη», την αρμο-
διότητά του για τον σχεδιασμό της πυρόπληκτης περιοχής στο Μάτι, που γνώρισε τη συμ-
φορά, τον Ιούλιο του 2018, στο ΤΕΕ.                                                                                               
Παράλληλα, το Επιμελητήριο, χωρίς να διαθέτει ουδεμία υποδομή ούτε και εμπειρία, ακο-
λουθεί σκοτεινές διαδικασίες στις αναθέσεις σκόρπιων μελετών, που ουδόλως 
«ισοδυναμούν» με την κατάρτιση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, για την καθορισθείσα α-
πό την προηγούμενη κυβέρνηση ως περιοχή επέμβασης σε έκταση 7.900 στρεμμάτων στις 
δημοτικές ενότητες Νέας Μάκρης και Ραφήνας των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας - Πι-
κερμίου.                                                                                                                                                         
Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι δαπάνες για «την υλοποίηση της σύνταξης του Ειδικού Χωρι-
κού Σχεδίου» θα καλυφθούν από το άρμεγμα, του Ειδικού Λογαριασμού Πυρόπληκτων, 
που συστάθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 2/57679/ΔΛΓΚ/25.7.2018, (Β 3014).      

Οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία έχουν κάψει σε ολόκληρη τη χώρα περισσότερα από 46 εκατομμύρια εκτάρια γης με απο-
τέλεσμα οι οικολόγοι και οι επιστήμονες να βρίσκονται σε «αχαρτογράφητη περιοχή», καθώς προσπαθούν να συγκεντρώσουν δεδομένα 
για να κατανοήσουν την καταστροφή. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι ότι από τη μια πρέπει να κάνουν πάρα πολλά ώστε να ε-
κτιμήσουν την υπάρχουσα κατάσταση, την ίδια στιγμή που ανατράπηκε ριζικά η κατάσταση πάρα πολλών ειδών, πόρων, αλλά και σχεδί-
ων αποκατάστασης και διαχειριστικών προγραμμάτων που, πλέον, πρέπει να επαναλάβουν. Αναμφισβήτητα πρόκειται για ένα τεράστιο 
έργο.  

Φωτογραφίζοντας το ξύπνημα της φύσης μετά τις πυρκαγιές. 

Περισσότερα στην Εφημερίδα Συντακτών. 

Κομισιόν για Αμαζόνιο: Θα συμπεριλάβουμε ένα κεφάλαιο που θα αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Απάντηση στην ερώτηση που κατέθεσαν ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Παπα-
δημούλης, και οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Αρβανί-
της, Αλέξης Γεωργούλης, Πέτρος Κόκκαλης, Στέλιος Κούλογλου και Έλενα Κουντουρά, 
για την λήψη μέτρων με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές στον Αμαζόνιο, έδωσε η 
Κομισιόν δια του Επιτρόπου της Καρμένου Βέλα, αρμόδιου για θέματα Περιβάλλοντος, 
Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας.                                                                                                        
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή στην απάντηση της δεσμεύεται ότι στο πλαίσιο της αμφιλεγό-
μενης Συμφωνίας ΕΕ- Mercosur θα συμπεριλάβει ένα κεφάλαιο που θα αφορά τη βιώσι-
μη ανάπτυξη και το περιβάλλον. Αντίστοιχα όμως, δεν δίνει, δυστυχώς, σαφείς δεσμεύ-
σεις για το εάν και κατά πόσο θα ενισχύσει τους ντόπιους και αυτόχθονες πληθυσμούς, οι 
οποίοι αντιμετωπίζουν, πλέον, θέμα επιβίωσης.  

Περισσότερα «Στο Κόκκινο». 

https://www.avgi.gr/article/10810/10673126/mati-to-ypourgeio-periballontos-apopoieitai-ton-rolo-tou
https://www.avgi.gr/article/10810/10673126/mati-to-ypourgeio-periballontos-apopoieitai-ton-rolo-tou
https://www.efsyn.gr/kosmos/maties-ston-kosmo/oikologika/229625_fotografizontas-xypnima-tis-fysis-meta-tis-pyrkagies
https://www.efsyn.gr/kosmos/maties-ston-kosmo/oikologika/229625_fotografizontas-xypnima-tis-fysis-meta-tis-pyrkagies
https://www.stokokkino.gr/article/2252/Komision-gia-Amazonio:-tha-symperilaboyme-ena-kefalaio-poy-tha-afora-th-biwsimh-anaptyksh.html
https://www.stokokkino.gr/article/2252/Komision-gia-Amazonio:-tha-symperilaboyme-ena-kefalaio-poy-tha-afora-th-biwsimh-anaptyksh.html
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Ένας υπουργός που άλλαξε δολίως τη σύνθεση μιας επιτροπής έβγαλε λαγό. Τον υποβιβασμό του ΠΑΟΚ. Μετά η κυβέρ-
νηση τρομαγμένη το ακύρωσε. Και μετά ο χορηγός Μαρινάκης, απειλεί ότι θα ρίξει την κυβέρνηση αν δεν υπακούσει !!! 

Ποιός κυβερνάει αυτόν τον τόπο; 

Χρήστου Δημήτρης / Απόψεις/ Αυγή 

Πρόκειται για μεγάλο κατόρθωμα. Ένα κατόρθωμα που εκτέλεσε (μόνος ή 
κατά παραγγελία δεν ξέρουμε ακόμα) ο υπασπιστής του Κυριάκου Μητσοτάκη 
Λευτέρης Αυγενάκης, στον οποίο ανέθεσαν την αρμοδιότητα του υφυπουργού 
για τα θέματα αθλητισμού. Τι έκανε; Άλλαξε δύο από τα πέντε μέλη μιας επι-
τροπής, αυτής που εισηγήθηκε τον υποβιβασμό του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης, το-
ποθετώντας τελευταία στιγμή δύο δικούς του για να αποφύγει τον έλεγχο της 
Βουλής στην περίπτωση που άλλαζε, όπως είχε δικαίωμα, όλη την επιτροπή. 

ΕΤΣΙ με τις ψήφους των δύο νέων μελών (συμπτωματικά από το Πανεπιστήμιο 
Πειραιά!) και σκορ 3-2 προέκυψε εισήγηση για υποβιβασμό του ΠΑΟΚ και της 
Ξάνθης. 

Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ήταν ότι η ομάδα της Θράκης έχει περάσει σε εταιρεία συμφερόντων του ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη, κάτι που 
απαγορεύεται. Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η εισήγηση ξέσπασε σάλος στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Ο κ. υπασπιστής δήλωσε 
έντρομος ότι «δεν είναι δυνατόν να επιβάλλεται η πλέον επαχθής ποινή του υποβιβασμού σε ιστορικές ομάδες χωρίς τεκμηρίωση»! Δη-
λαδή ποινές χωρίς τεκμηρίωση μόνο για τις... ανιστόρητες ομάδες, εκείνες που δεν έχουν «τάγματα εφόδου» και πολιτική πελατεία να 
προσφέρουν! 

ΤΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ είναι ότι παραμένουν άφαντα το σκεπτικό της επιτροπής και οι αποδείξεις για τις κατηγορίες που βαραίνουν την 
ιδιοκτησία του ΠΑΟΚ! Θορυβημένος ο πρωθυπουργός από αντιδράσεις ακόμα και στελεχών της Ν.Δ., διαβλέποντας τον τεράστιο κίνδυ-
νο η απόφαση να έχει υψηλό πολιτικό κόστος, με συνέπεια να ακυρώνει την προσφυγή σε πρόωρες εκλογές, για να παρακάμψει το 
«εμπόδιο» της απλής αναλογικής ζήτησε νέο νόμο στον οποίο οι ποινές δεν θα προβλέπουν υποβιβασμό αλλά αφαίρεση βαθμών. 

ΔΗΛΑΔΗ θα αφαιρεθούν βαθμοί από τον ΠΑΟΚ, που έτσι θα χάσει το πρωτάθλημα στο οποίο προηγείται. Νέο λάδι στη φωτιά! Είναι 
σαν να ομολογούν ότι το θέμα ήταν να χάσει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ στα χαρτιά! 

Ο ΜΕΓΑΣ χορηγός εμφανίστηκε δυσαρεστημένος. Κατήγγειλε τον πρωθυπουργό για μεροληπτική στάση, διότι έτσι -είπε- οποιαδήποτε 
ΠΑΕ έχει οικονομική δύναμη να αγοράζει όσες ομάδες θέλει στην ίδια διοργάνωση παραβιάζει τον υγιή ανταγωνισμό! Διότι μπορείς να 
αγοράζεις όσες εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοπτικούς σταθμούς θέλεις, ακόμα και το μονοπώλιο διανομής Τύπου, αν η καραμπινάτη 
παραβίαση του ανταγωνισμού είναι προς δικό σου όφελος και προς όφελος της κυβέρνησης που είσαι χορηγός της. 

ΑΜΕΣΩΣ μετά, εμφανίστηκε η «Θύρα 7» του Ολυμπιακού και προειδοποίησε: «Αν τολμήσετε να κάνετε παρέμβαση για να καλύψετε 
το σκάνδαλο και να μην πληρώσουν οι ένοχοι, δεν θα χωριστεί η Ελλάδα στα δύο όπως απειλούν αυτοί, αλλά κι εσείς και η κυβέρνησή 
σας θα αναγκαστείτε να φύγετε από την Ελλάδα. Δεν θα υπάρχει μέτρο γης για κανέναν σας εδώ»! 

ΕΙΝΑΙ σαφές πως ο κ. Μαρινάκης, που πιέζει για οποιαδήποτε   τι-
μωρία στον ΠΑΟΚ, με την ευκαιρία υπενθυμίζει: Σε έκανα πρωθυ-
πουργό όχι για να κάνεις ό,τι θέλεις χωρίς τη σύμφωνο γνώμη μου. 
Διότι, με τα λεφτά μου και την υποστήριξή μου, έχω νόμιμο μερίδιο 
και στην πολιτική εξουσία, όπως έχει και άλλος χορηγός,    ο κ. Λά-
τσης για τον οποίο η κυβέρνησή σου δεν κάνει τίποτα χωρίς να τον 
ρωτά. 

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ είναι σοβαρά. Μια χώρα που επιστρέφει στην 
ύφεση και οι ανισότητες οξύνονται προκαλώντας κοινωνική οργή, 
μετά τις ψεύτικες υποσχέσεις της κυβέρνησης, καλείται πλέον να 
διαχειριστεί και μια ακόμα διάσπαση, με αφορμή το ποδόσφαιρο. 
Και κανείς δεν μπορεί να υπολογίζει πλέον τι διαστάσεις θα πάρει 
αυτός ο διχασμός. 

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ να κάνουν και μέχρι πού μπορούν να φτάσουν τα 
συγκροτημένα «τάγματα εφόδου» που διαθέτουν οι μεγάλες ομά-
δες; Και εδώ δεν πρόκειται για τα Εξάρχεια και το Κουκάκι, με την 
αστυνομία να παίζει θέατρο προς τέρψιν των πολιτών που νομίζουν 
ότι αυτό είναι νόμος και τάξη. Εδώ τα ρίσκα είναι πολύ μεγαλύτερα. 

ΑΥΤΗ όμως είναι η χώρα μας. Καμιά κυβέρνηση στη μεταπολίτευση δεν κατάφερε να δημιουργήσει ανεξάρτητους, αξιόπιστους και   
αξιοσέβαστους θεσμούς, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, αλλά σχεδόν για τα πάντα. Το «πελατειακό σύστημα», κυρίαρχο μοντέλο, ανεχό-
ταν και αποδεχόταν πάσης φύσεως παρανομίες, ώστε ο νικητής να απολαμβάνει ασύδοτος τα «αγαθά» της εξουσίας. Μια σκυταλοδρο-
μία που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία και που τώρα την καθηλώνει στον μαρασμό. 

M. KOYNTOYΡΗΣ, ΕΦΗΜ. ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 


