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Τη Δευτέρα 9 Μαΐου στις 3 μ.μ. θα συνεδριάσει το Eurogroup όπως 
ενημερώθηκε τη Μεγάλη Πέμπτη ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλεί-
δης Τσακαλώτος, από τον Γερούν Ντάισελμπλουμ.  
Επίσης, ο πρωθυπουργός είχε τη Μεγάλη Πέμπτη τηλεφωνικές επι-
κοινωνίες με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζακ Λιου, και 
τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, σχε-
τικά με την πορεία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης.  
Νωρίτερα ο πρωθυπουργός μιλώντας σε συνεργάτες του έστειλε μή-
νυμα αισιοδοξίας δηλώνοντας ότι «η θέση της χώρας και οι συμμαχί-
ες της στην Ευρώπη είναι πολύ πιο ισχυρές από κάθε άλλη φορά από 
τότε που ξεκίνησε η κρίση».Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυ-
πουργός προέβλεψε ότι «σύντομα θα έχουμε θετικές εξελίξεις» και 
σχολίασε, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, πως «όσοι ονειρεύο-
νται επανάληψη του 2015 είναι βαθιά νυχτωμένοι και αυτές τις μέ-
ρες εκτίθενται». Ο πρωθυπουργός σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορί-
ες έλαβε πρόσκληση συμμετοχής στη δεύτερη συνάντηση των αρχη-
γών κυβερνήσεων προοδευτικών κρατών που θα πραγματοποιηθεί 
στη Ρώμη και την αποδέχτηκε. Υπενθυμίζεται ότι είχε συμμετάσχει 
και στην πρώτη συνάντηση που έγινε στο Παρίσι κατόπιν πρόσκλη-
σης του Φρ. Ολάντ.  

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού Αλ. Τσίπρα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντ. Τουσκ και την προει-

δοποίηση ότι αν δεν συγκληθεί το Eurogroup θα ζητήσει έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης, παρατηρήθηκε, σύμφωνα με αποκλει-

στικές πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από Ευρωπαίους αξιωματούχους σε Βρυξέλλες και Παρίσι, μεγάλη κινητικότητα σε Βρυξέλλες, Παρί-

σι, Άμστερνταμ και Βερολίνο.                                                                                                                                                                                                       

Μετά το τηλεφώνημα με τον πρωθυπουργό, ο κ. Τουσκ προχώρησε σε μαραθώνιο επικοινωνιών, με τη Γερμανία να αντιδρά αρνητικά σε 

ενδεχόμενη Σύνοδο. Η Γαλλία, ωστόσο, δήλωσε ότι θα στηρίξει την πρόταση Τσίπρα αν δεν υπάρξει άμεση θετική εξέλιξη με συνεδρίαση 

του Eurogroup.  Αυγή 30/4 

Ντάισελμπλουμ: Δεν μπορούν να εγκριθούν                   

εκ των προτέρων μέτρα 

Α. Τσίπρας: Η χώρα και οι συμμαχίες της είναι    

πολύ πιο ισχυρές από κάθε άλλη φορά 

Μήνυμα αισιοδοξίας έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας, δηλώνοντας ότι «η 
θέση της χώρας και οι συμμαχίες της στην Ευρώπη είναι πολύ πιο 
ισχυρές από κάθε άλλη φορά από τότε που ξεκίνησε η κρίση».             
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός μιλώντας σε συνεργά-
τες του προέβλεψε ότι «σύντομα θα έχουμε θετικές εξελίξεις» και 
σχολίασε, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, πως «όσοι ονειρεύ-
ονται επανάληψη του 2015 είναι βαθιά νυχτωμένοι και αυτές τις 
μέρες εκτίθενται».                                                                                                               
Νωρίτερα ο κ. Τσίπρας είχε πολύωρη συνεργασία με τους υπουρ-
γούς Οικονομικών και Οικονομίας με αντικείμενο τη διαπραγμά-
τευση με τους θεσμούς.                                                                                      
Στο Κόκκινο 30/4 

«Στην Ελλάδα δεν μπορούν να εγκριθούν μέτρα τα οποία θα μπο-
ρούσαν να μην μπουν σε ισχύ» δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup 
Γερούν Ντάισελμπλουμ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Λα 
Στάμπα».                                                                                                            
Λείπει η συμφωνία για το δεύτερο κεφάλαιο, τα αυτόματα μέτρα 
έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που η Αθήνα δεν πετύχει το πρω-
τογενές πλεόνασμα του 3,5% το 2018. Οι προβλέψεις αποκλίνουν, 
το ΔΝΤ επιθυμεί να έχει μια ασφάλεια. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό 
είναι δύσκολο. Στην Ελλάδα δεν μπορούν να εγκριθούν μέτρα τα 
οποία θα μπορούσαν να μην μπουν σε ισχύ».                                             
Αυγή 30/4 

http://www.avgi.gr/article/6490621/stis-9-maiou-to-eurogroup-dikleida-asfaleias-to-aitima-tou-al-tsipra-gia-sunodo-korufis
http://www.stokokkino.gr/article/1000000000031468/A-Tsipras-I-xora-kai-oi-summaxies-tis-einai-polu-pio-isxures-apo-kathe-alli-fora
http://www.avgi.gr/article/6491017/ntaiselmploum-den-mporoun-na-egkrithoun-ek-ton-proteron-metra


 
Σελ. 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ  

Προβληματισμό, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ελλάδα προκα-
λεί η σαρωτική επικράτηση των ακροδεξιών στην Αυστρία, όπου το  
«Κόμμα των Ελευθέρων» (FPÖ), στον πρώτο γύρο των προεδρικών 
εκλογών, την περασμένη Κυριακή, αναδείχθηκε νικητής. 
Το συγκεκριμένο κόμμα τηρεί πολύ αρνητική στάση έναντι της Ελ-
λάδας. 
Σε μια από τις εκστρατείες του στο παρελθόν μάλιστα, είχε τυπώσει 
αφίσες που έγραφαν «τα λεφτά μας είναι μόνο για το λαό μας», ζη-
τώντας στην ουσία την απομόνωση της Ελλάδας, από τις πηγές 
χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Τα Μπλόκια 

Ακροδεξιό σοκ στην Αυστρία 

«Είχαμε ηττηθεί. Οι ιδέες μας, η κοσμοθεωρία μας, όλα όσα είχαμε 

πιστέψει, είχαν απορριφθεί» .                                                                      

Μιά αφήγηση που ξεκινά έξη χρόνια πριν.                                                 

Το βασικό συμπέρασμα που έχει εξάγει ο κ. Παπακωνσταντίνου 

είναι ότι τόσο η ένταξη σε μνημόνιο όσο και όσα ακολούθησαν ο-

φείλονται στο τρόπο λειτουργίας του πολιτικού συστήματος με την 

κυριαρχία  πελατειακής αντίληψης και την έλλειψη συνεννόησης. 

news.gr 

Γ. Κατρούγκαλος: Κανένας «κόφτης»,                                       

οι δημοσιονομικοί στόχοι θα επιτευχθούν                     

στο ακέραιο 

Ο Γιώργος Κατρούγκαλος εκτιμά πως "Δεν θα υπάρχουν διαρροές, 
ακριβώς γιατί πετύχαμε να αδρανοποιήσουμε τις νεοφιλελεύθερες 
και αντικοινωνικές αιχμές του μνημονίου με τα δικά μας μέτρα. Και 
τη συγκράτηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης την κάνουμε με τέ-
τοιο τρόπο που να πραγματοποιείται αναδιανομή υπερ των φτωχό-
τερων και των χαμηλότερων μεσαίων στρωμάτων".                                         
Επαναλαμβάνει ότι το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό αποτυπώνει 
τον εθνικό σχεδιασμό μιας σαρωτικής μεταρρύθμισης, η οποία επι-
διώκει να καταστήσει το σύστημα βιώσιμο, αλλά ταυτόχρονα να το 
μετασχηματίσει βάσει των αρχών της ισονομίας και της κοινωνικής 
δικαιοσύνης.                                                                                                " 
  Στο Κόκκινο  

Ν. Παππάς: Η ΝΔ ταυτίζεται με το ΔΝΤ  

Αποτελεί θράσος του κ. Κουμουτσάκου να μιλάει για καταστροφή 
της οικονομίας ενώ εκπροσωπεί το κόμμα της ύφεσης του 25%.  
Και μάλιστα τη στιγμή που η οικονομία σταθεροποιείται.                  
Η ΝΔ είναι από τους ελάχιστους στην Ευρώπη και στον κόσμο που 
αρνούνται να δουν την παρελκυστική τακτική του ΔΝΤ και επιρρί-
πτουν ευθύνη στην Ελληνική Κυβέρνηση δικαιολογώντας όσους 
επιθυμούν μέτρα ύψους 2% του ΑΕΠ πέραν της συμφωνίας του Ι-
ουλίου.                                                                                                              
 Με τα «διαρθρωτικά» μέτρα του ΔΝΤ, δυστυχώς, η ΝΔ επίσης 
συμφωνεί απόλυτα και μας ζητάει να τα αποδεχτούμε:                   
*ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές συντάξεις        
*άρση προστασίας της πρώτης κατοικίας                                     
*απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων                                  
*περικοπές δαπανών, δηλαδή μισθών και συντάξεων.                         
Επειδή δεν τα αποδεχόμαστε, ζητάει να παραιτηθούμε μήπως έρθει 
άλλη κυβέρνηση για να τα εφαρμόσει.    

Θα περιμένουν για πολύ ακόμα και θα ξαναχάσουν. 

                                                                                               

Αν επιθυμείτε να σας στέλνουμε ηλεκτρονικά τον  

«Άνεμο Ανατροπής» 

 στείλτε το ονοματεπώνυμό σας                                       

και το mail σας στη διεύθυνση                                               

syrizalimnou@gmail.com 

Το βιβλίο του Γιώργου Παπακωνσταντίνου                 
με τίτλο “Game Over: Η αήθεια για την κρίση” 

http://www.mplokia.gr/?p=5220
http://www.news.gr/politikh/politika-prosopa/article-wide/263203/papakonstantinoy-eihame-htththei-oi-idees-mas-h.html
http://www.stokokkino.gr/article/1000000000031487/G-Katrougkalos-Kanenas-koftis-oi-dimosionomikoi-stoxoi-tha-epiteuxthoun-sto-akeraio


Σελ. 3 

Το Mega και οι σπασμοί του τέλους εποχής 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Σε εφαρμογή το ολοήμερο δημοτικό σχολείο από τη                          
νέα σχολική χρονιά 

Υπογράφηκε η σύμβαση για το πρόγραμμα                                   

«Βοήθεια στο Σπίτι» για το 2016  

Το υπουργείο Παιδείας έχει αποφασίσει την έμπρακτη εφαρμογή των αρχών της 
ισοτιμίας και της δικαιοσύνης στην Εκπαίδευση. Αυτό επιχειρείται με την ενιαία 
παροχή κοινών γνωστικών και διδακτικών αντικειμένων σε όλους τους τύπους δη-
μοτικών σχολείων της χώρας από 4/θέσια και πάνω (περίπου 3.555 σχολικές μονά-
δες). Με την συνεπακόλουθη ενοποίηση των Εβδομαδιαίων Ωρολογίων Προγραμ-
μάτων, λαμβάνοντας υπόψη εισήγηση του ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτι-
κής), καθιερώνεται ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ . 
 Η Αυγή 

Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» 

για το 2016, ύψους 60 εκατ. ευρώ, μεταξύ των υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-

γκρότησης, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).  

Το πρόγραμμα επιχορηγείται και από την Εισφορά  Αλληλεγγύης Συνταξιούχων  
LEFT.gr 

Οι μέτοχοι αφήνουν το κανάλι στο οποίο είναι να φουντάρει.  

ΠΩΣ όμως έφτασε το μεγάλο κανάλι σε αυτή την κατάσταση χρεοκοπίας.  Το κα-

νάλι ήταν μέσο εξυπηρέτησης των διαφόρων διαπλεκομένων συμφερόντων και 

όποιου ήθελε χάρες από τον ελέγχοντα την ενημέρωση του σταθμού. Εδώ και και-

ρό, και ειδικά μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου, το Mega, 

κυρίως διά του κ. Πρετεντέρη, συνεπικουρούμενου από την κ. Τρέμη, ήταν πιστόλι 

εκβιασμών της κυβέρνησης Τσίπρα.  
 

Η Αυγή 

Οι προσλήψεις αναπληρωτών θα γίνουν με τους περσινούς  
πίνακες 

Με βάση τους πίνακες που υπήρξαν και πέρυσι θα γίνουν οι προσλήψεις αναπλη-

ρωτών φέτος" τόνισε ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης κατά τη συζήτηση του νο-

μοσχεδίου για την έρευνα στη Βουλή , συμπληρώνοντας πάντως πως "αυτό είναι 

δυνατόν να εγείρει προβλήματα" τα οποία αφορούν τη νομολογία του ΣτΕ και τις 

προειδοποιήσεις να "ρίξει" τους πίνακες. Οι έντονες αντιδράσεις, όμως, των εκπαι-

δευτικών στην προωθούμενη μεταβατική διάταξη οδήγησαν στην τελική απόσυρσή 

της.  

Η Αυγή 

  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ, σας προτείνουμε: 

Κυκλοφόρησε το  διπλό CD με 
τραγούδια του Μίκη Θεοδω-
ράκη , που τιτλοφορείται «Φύ-
λαξα τ΄ όνειρο» 
 
Ακούστε τα τραγούδια εδώ 

«Δε λες κουβέντα»: Ένα ani-
mation για το ρεμπέτικο,    
εμπνευσμένο από την Ελλά-
δα του μεσοπολέμου, το     
κυνήγι από την αστυνομί-
α,  τον έρωτα, τη μουσική  
και τα ρεμπετάδικα, την     
ασυμβίβαστη μουσική.  
Δείτε το  εδώ 

http://www.avgi.gr/article/6479148/se-efarmogi-to-oloimero-dimotiko-sxoleio-apo-ti-nea-sxoliki-xronia
https://left.gr/news/ypografike-i-symvasi-gia-programma-voitheia-sto-spiti-gia-2016
http://www.avgi.gr/article/6475424/to-mega-kai-oi-spasmoi-tou-telous-epoxis-
http://www.avgi.gr/article/6480505/oi-proslipseis-anapliroton-tha-ginoun-me-tous-persinous-pinakes
http://www.ert.gr/filaxa-to-oniro-tragoudia-tou-m-theodoraki-me-protovoulia-tis-m-farantouri-vid/
http://www.ert.gr/filaxa-to-oniro-tragoudia-tou-m-theodoraki-me-protovoulia-tis-m-farantouri-vid/
http://newpost.gr/entertainment/moysikh/523840/akoyste-ta-tragoydia-apo-to-neo-cd-toy-mikh-fylaksa-t-oneiro
http://vimeo.com/150590247


Πλέον, με το νέο κανονισμό όλοι θα μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση για τις 36 δό-

σεις, όπως είπε, «όχι ως 36 δόσεις», που είχε φέρει στο παρελθόν έναν μέσο όρο 19 μη-

νιαίων δόσεων ανά ρύθμιση. «Νομίζω ότι θα δώσει ανάσα στον κόσμο, αλλά θα διευκο-

λύνει και την ΔΕΗ να εισπράξει μέρος των ληξιπρόθεσμων χρεών», εκτίμησε. 

Στο υπουργείο έχει συγκροτηθεί επιτροπή που παρακολουθεί τις εξελίξεις των μεγεθών 
της ΔΕΗ σε σχέση με τις οφειλές και εάν υπάρξει βελτίωση, τότε θα ανοίξει ο δρόμος για 
νέες μειώσεις.  
Επίσης με ανακοίνωση από τον Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), το οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση θα τεθεί σε ισχύ από την1η 
Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου. 
Πρόκειται για το μειωμένο νυχτερινό ωράριο, από τις 11 το βράδυ έως 7 το πρωί.  

Στο Κόκκινο 

 
Σελ. 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους:  
Υφεσιακά τα μέτρα αλλά «μονόδρομος το μνημόνιο» 

Οσκαρ Λαφοντέν:  

Το κούρεμα του ελληνικού χρέους είναι αναπόφευκτο 

«Το κούρεμα του χρέους είναι αναπόφευκτο - Με μια δημοκρατικά ελεγχόμενη Κεντρική 
Τράπεζα η Ελλάδα θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει επενδύσεις και δεν θα ήταν εξαρτη-
μένη ούτε από τις αγορές, ούτε από τους οίκους αξιολόγησης», τονίζει σε συνέντευξή του 
στο ΑΠΕ - ΜΠΕ και τον Αντώνη Πολυχρονάκη ο Όσκαρ Λαφοντέν, πρώην ηγέτης του 
κόμματος της γερμανικής Αριστεράς (Die Linke) και πρώην υπουργός Οικονομικών της 
Γερμανίας.  

Στο Κόκκινο 

Οι συντάκτες της έκθεσης υποστηρίζουν ότι η υπό διαμόρφωση συμφωνία με τους θε-
σμούς πρέπει να κρίνεται συνολικά, τονίζοντας ότι «με τη συμφωνία δημιουργούνται 
προϋποθέσεις για να αποτραπεί η παγίωση μιας κατάστασης που χαρακτηρίζεται από 
αυξανόμενες επιβαρύνσεις του ιδιωτικού τομέα, μείωση των εισοδημάτων στο δημόσιο 
τομέα, περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων, έξοδο επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες 
που φαίνεται ότι προσφέρουν καλύτερο πλαίσιο για τη δράση τους, έξοδο εκπαιδευμένων 
νέων σε αναζήτηση εργασίας και δυσλειτουργικές κρατικές δομές»  
Εφημερίδα των Συντακτών 

Π.Σκουρλέτης: Ρυθμίστε τις οφειλές στη ΔΕΗ και θα έρθουν                        

νέες   μειώσεις τιμολογίων 

Γ. Κατρούγκαλος: Το 90% των ασφαλισμένων  κερδίζουν                              
από τη μεταρρύθμιση 

"Εμείς είμαστε με τους πολλούς, με τη συντριπτική πλειονότητα και όχι με τους λίγους και 
αυτό είναι το χαρακτηριστικό της δικής μας μεταρρύθμισης. Το 90% κερδίζει. Αυτοί που 
δεν έχουν φωνή κερδίζουν. Οι αδύναμοι κερδίζουν. Αυτοί που είναι έξω από την αγορά 
εργασίας κερδίζουν. Αυτοί που βγάζουν 1.000 ευρώ και κάτω κερδίζουν. Αυτοί που είναι 
με το μπλοκάκι κερδίζουν"  

Ακόμη ο υπουργός τόνισε πως όποιος ελεύθερος επαγγελματίας έχει εισόδημα 20.000 ευ-
ρώ και κάτω, ως αποτέλεσμα του συνδυασμού των φορολογικών και των ασφαλιστικών 
ρυθμίσεων, κερδίζει.  

Η Αυγή 

Ανάσα στους δανειολήπτες 

Σε εφαρμογή θέτει σταδιακά η κυβέρνηση το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της 
πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς και τις ρυθμίσεις των «κόκκινων» στεγα-
στικών και επιχειρηματικών δανείων.  

Ημερησία 

Ολη η ρύθμιση για τα «κόκκινα» δάνεια και τους  
πλειστηριασμούς α' κατοικίας 

http://www.stokokkino.gr/article/1000000000029475/PSkourletis-Ruthmiste-tis-ofeiles-sti-DEI-kai-tha-erthoun-nees-meioseis-timologion
http://www.stokokkino.gr/article/1000000000031262/O-Lafonten-To-kourema-tou-ellinikou-xreous-einai-anapofeukto
http://www.efsyn.gr/arthro/yfesiaka-ta-metra-alla-monodromos-mnimonio
http://www.avgi.gr/article/6480541/g-katrougkalos-to-90-ton-asfalismenon-kerdizoun-apo-ti-metarruthmisi
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113466439


 
Σελ. 5 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -                  

ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

Μια συμφωνία με 175 υπογραφές και ελπίδες για το  κλίμα 

Το κείμενο φέρει τις υπογραφές 175 χωρών, τον μεγαλύτερο αριθμό στην ιστορία, που 

τυπικά τουλάχιστον σηματοδοτεί την αποφασιστικότητα των κυβερνήσεων να αποφύ-

γουν την κλιματική καταστροφή.  

Προβλέπει μείωσης της υπερθέρμανσης του πλανήτη περισσότερο από 2 βαθμούς Κελσί-

ου έναντι της προβιομηχανικής εποχής έως το 2100, μέσω της μείωσης των εκπομπών 

των αερίων του θερμοκηπίου. 

Επίσης προβλέπει την παροχή οικονομικής βοήθειας ύψους τουλάχιστον 100 δισ. δολα-

ρίων από τις πλούσιες χώρες του Βορρά προς αυτές του Νότου……. 

Εφημερίδα Συντακτών 

Μη κατοικήσιμη η Μέση Ανατολή έως το τέλος του αιώνα                  

λόγω κλιματικής αλλαγής; 

Δεν πρόκειται απλά για «ανησυχίες» σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 

στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά για τα δραματικά συμπεράσματα πολλών επι-

στημονικών μελετών. 

Μέσα σε αυτόν τον αιώνα, περιοχές του Περσικού Κόλπου θα βρεθούν αντιμέτωπες με 

μια θανατηφόρα αύξηση της θερμοκρασίας ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, 

σύμφωνα με μελέτη μοντέλων υψηλής ανάλυσης του κλίματος», αναφέρει σε έρευνά του 

το ΜΙΤ 

tvxs 

Για πρώτη φορά πτώση των πωλήσεων iPhone 

Την πρώτη πτώση πωλήσεων iPhone, καθώς και την πρώτη πτώση εσόδων μέσα σε 13 
χρόνια ανακοίνωσε η Apple, καθώς βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια αγορά η οποία 
δείχνει έντονα σημάδια κορεσμού. 
Οι πωλήσεις της εταιρείας έπεσαν πάνω από 25% στην Κίνα, την πιο σημαντική αγορά 
μετά τις ΗΠΑ, ενώ οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες και για το επόμενο τρίμηνο.  
 

Ναυτεμπορική 

Σαν σήμερα…,  το έτος   …., στην Ελλάδα..., στον κόσμο…. 

24/4/ 2004 - Το  Σχέδιο Ανάν σχετικά με το Κυπριακό απορρίπτεται από τους Ελληνοκύπριους με ποσοστό 75,8%. Στα κατεχόμενα, 

το «ναι» συγκεντρώνει 65% και το «όχι» το 35%. 

25/4/1915 : 15.000 άπειροι Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί στρατιώτες (ANZAC) αποβιβάζονται στις ακτές της Καλλίπολης. Τους επόμε-
νους μήνες, εκατοντάδες νέοι θα προστεθούν στους νεκρούς του παράλογου ιμπεριαλιστικού Α’ παγκοσμίου πολέμου. 
26/4/1986:  Έκρηξη στον πυρηνικό αντιδραστήρα του Τσέρνομπιλ 100 χιλιόμετρα από το Κίεβο. Αποτελεί το μεγαλύτερο πυρηνικό 
ατύχημα που έγινε ποτέ στον κόσμο. 

27/4/1941 – Β' Παγκόσμιος Πόλεμος: Γερμανικά στρατεύματα εισέρχονται στην Αθήνα, αρχίζει η περίοδος της Κατοχής.  Video  

28/4/1963 – Το Δ’ Πανσπουδαστικό Συνέδριο αποφασίζει την ίδρυση της  Ε.Φ.Ε.Ε. (Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδος). Το κατα-
στατικό της ακολουθεί τα οράματα του γαλλικού φοιτητικού κινήματος. 

29/4/1945 - Τα αμερικανικά στρατεύματα απελευθερώνουν το στρατόπεδο συγκέντρωσης Νταχάου. Η φρίκη του ναζισμού αποκαλύ-
πτεται. 

30/4/1975 - Οι Βιετκόνγκ καταλαμβάνουν τη Σαϊγκόν και το τελευταίο αμερικανικό ελικόπτερο (Video) απογειώνεται από την 
οροφή της πρεσβείας των ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρονται από τη χερσόνησο της Ινδοκίνας, ύστερα από εμπλοκή 20 ετών, 
έχοντας υποστεί δεινή ήττα, ενώ Βόρειο και Νότιο Βιετνάμ ενοποιούνται υπό την εξουσία του Κ.Κ. Βιετνάμ. 

     ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Σχέδιο προκήρυξης ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού  αδειοδότη-

σης των ψηφιακών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας 

γενικού περιεχομένου. 

Ανοιχτή σε σχόλια  μέχρι 4/5/2016 

Καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνοφωνίας και Ελληνικού 

Πολιτισμού.  
 

Ανοιχτή σε σχόλια  μέχρι 6/5/2016  

http://www.efsyn.gr/arthro/mia-symfonia-me-175-ypografes-kai-elpides-gia-klima
http://tvxs.gr/news/klimatiki-allagi/mi-katoikisimi-i-mesi-anatoli-eos-telos-toy-aiona-logo-klimatikis-allagis
http://www.naftemporiki.gr/story/1097880/proti-ptosi-ton-poliseon-iphone
https://el.wikipedia.org/wiki/2004
http://www.newsbomb.gr/kypros/story/301357/shedio-anan-ennea-hronia-apo-to-istoriko-ohi-tis-kyproy
http://www.sansimera.gr/articles/438
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CF%84%CF%8D%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/1941
https://www.youtube.com/watch?v=-7qlP09CNGY
https://el.wikipedia.org/wiki/1963
http://tvxs.gr/news/%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1/%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%BF%CF%87%CF%84%CF%8E-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%
https://el.wikipedia.org/wiki/1945
https://el.wikipedia.org/wiki/1975
https://www.youtube.com/watch?v=Vj_ImnJrOA0
http://www.opengov.gr/ypep/?p=442
http://www.opengov.gr/ypes/?p=3679
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  ΜΥΘΟΣ: Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 

έφερε πιο βαριά μέτρα. 

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:                                               

Τι μέτρα θα έφερναν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ                        

Τι μέτρα φέρνουν ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ  

 ΜΥΘΟΣ:                                                           

Το 2015 καταστράφηκε η οικονομία 

                                                                         

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:  Οι θετικοί δείκτες 

  ΜΥΘΟΣ: Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-

ΑΝΕΛ έφερε πιο βαριά μέτρα. 

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:                                               

Η δημοσιονομική  

προσαρμογή. 

 

 

 ΜΥΘΟΣ:  Το 2015 καταστράφηκε η οικονομία 

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: 

 Τα πρωτογενή πλεονάσματα. 
 «Οικονομική καταστροφή»                         

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 

 

 ΜΥΘΟΣ: 

 Το 2015 καταστράφηκε η οικονομία 

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: 

 Πόσο συρρικνώθηκε το ΑΕΠ. 

 H προπαγάνδα….                                                   ...και η αλήθεια  

 

  ΜΥΘΟΣ:                                                                         

 Η διαπραγμάτευση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν είχε αποτέλεσμα. 

                                                                                              

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Οι κύριες συντάξεις 

Ν. Παππάς: Μήπως σκοπεύετε να διαγράψετε και τη EUROSTΑΤ κε Μητσοτάκη; 

 

 

 «Οικονομική                                

καταστροφή»                         

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 

“Success 
story”             

ΝΔ-ΠΑΣΟΚ 

“Success 
story”             

ΝΔ-ΠΑΣΟΚ 

 

 «Οικονομική                                

καταστροφή»                         

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 

2015-17     
Με το 2ο 

Μνημόνιο  2016-18      

Mε την           

ισχύουσα      

συμφωνία  

 

https://www.efsyn.gr/arthro/mipos-o-mitsotakis-skopeyei-na-diagrapsei-kai-ti-eurostat


Σελ. 7 H Λήμνος και η γειτονιά της…   

Για την πρόληψη πιθανών πυρκαγιών στις κατοικημένες περιοχές, 
όλοι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές ή οι με οποιονδήποτε τρό-
πο εκμεταλλευόμενοι ανοικτούς χώρους και οικόπεδα, τα οποία 
βρίσκονται σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα όριά των οικισμών, 
οφείλουν να τα καθαρίσουν απομακρύνοντας οποιαδήποτε υλικά 
που θα μπορούσαν να καταστούν επικίνδυνα για την πρόκληση 
πυρκαγιάς  
 

Δήμος Λήμνου 

Η Μαρία Νικολάρα επαναφέρει το θέμα των        

ειδικών συμβούλων της Περιφέρειας Β.Αιγαίου 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου «πάει» τη  

       Λήμνο στη Β.Ελλάδα 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), σε συνερ-
γασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διοργανωσαν την Πέμπτη 21 
Απριλίου 2016 , στο ξενοδοχείο Porto Palace, στη Θεσσαλονίκη, 
ημερίδα με θέμα: Από την Επιστήμη Τροφίμων στη Βιομηχανία 
Τροφίμων: Παραδείγματα & Εφαρμογές από το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου και ομάδες Φοιτητών.  
Παρέμβαση κληθηκε να κάνει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. 
Γιάννης Μπουτάρης. 
Στο τέλος της ημερίδας, οι συμμετέχοντες  είχαν την ευκαιρία να 
δοκιμάσουν τα προϊόντα που παρήγαγαν οι φοιτητές καθώς επί-
σης και τα νέα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα της Λήμνου.  
Ο καθηγητής κ. Σκάλκος παρουσίασε παραδείγματα και εφαρμο-
γές  πάνω σε προϊόντα της Λήμνου. 
 

ΣΒΕΕ 

Οι Λημνιοί έτρεξαν και φέτος «για την Ειρήνη» 

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 101 χρόνια από την μάχη της 
Καλλίπολης  η ΑΕΛ οργάνωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά τον α-
γώνας δρόμου "τρέχουμε για την ειρήνη 2"-"Run for peace 2". 

Στον αγώνα συμμετείχαν 24 αθλητές-τριες στις κατηγορίες των 
18.500 μέτρων, 65 αθλητές-τριες και το τμήμα στίβου Α.ΜΕ.Α της 
Α.Ε.Λ στα 1.000 μέτρα και 35 εθελοντές. 

Λημνιακή Φωνή 

Μέτρα πρόληψης ενόψει της αντιπυρικής                             

περιόδου. Προβλέπονται πρόστιμα 

Κρυφτούλι με τους ειδικούς συμβούλους συνεργάτες της Περιφέ-

ρειας! Πως αλλιώς να ερμηνευτεί το γεγονός ότι μετά από δύο 

έγγραφες ερωτήσεις μου, ολοκληρωμένη απάντηση για τους ειδι-

κούς συνεργάτες- συμβούλους της Περιφερειακής Αρχής  και το 

έργο τους, εντέλει δεν πήραμε; 

Τα Μπλόκια 
Νέες ταινίες στο “Μαρούλα” 

: Ανακοινώθηκε το 
πρόγραμμα των  
κινηματογραφικών 
προβολών Μαίου 
στο κινηματοθέα-
τρο «Μαρούλα»  

 
Το πρόγραμμα  

εδώ 

Γενική είσοδος: 6 €                                                                                   -
Μαθητικό, φοιτητικό, άνεργοι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, στρατιώτες: 
4 €  

                                                                                             

Γράψτε μας τις απόψεις σας στη διεύθυνση:  

syrizalimnou@gmail.com 

Απαραίτητα:                                                                                

Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας.                         

Τα στοιχεία σας δημοσιεύονται                                          

μόνον αν εσείς το επιθυμείτε. 

http://www.limnos.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1795&Itemid=212
http://www.sbbe.gr/wp-content/uploads/2016/03/Skalkos.pdf
http://www.sbbe.gr/?p=4092
http://limniakifoni.gr/?p=49775
http://www.mplokia.gr/?p=5350
http://www.limnos.gov.gr/files/007/Anakoinwseis/maroulamay16.pdf
http://www.limnos.gov.gr/files/007/Anakoinwseis/maroulamay16.pdf

