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«Ξξάζηλν θσο» από ην EWG γηα ηελ εθηακίεπζε 
ηεο δόζεο 

Γίθαηε Αλάπηπμε - Θνηλσληθή Αιιειεγγύε - Ηζρπξή Γεκνθξαηία  

Ν Πακαξάο νκνινγεί πσο ππέγξαςε κέηξα γηα λα 
παγηδεύζεη ηνλ ΠΟΗΕΑ 

Ν ΠΟΗΕΑ αλέιαβε ηελ ηζηνξηθή επζχλε ζηελ πην θξίζηκε πεξίνδν γηα ηελ 
Δπξψπε, λα βγάιεη ηε ρψξα απφ ηελ θξίζε κε ηελ θνηλσλία φξζηα. Δίκα-
ζηε απνθαζηζκέλνη λα καηψζνπκε γη’ απηφ, αιιά ζα ηα θαηαθέξνπκε. Ζ 
κάρε πνπ δίλνπκε απφ ηελ αξρή είλαη γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ ιανχ θαη ηελ 
πξννπηηθή ηεο ρψξαο. 

Ζ ζπκθσλία ηνπ θαινθαηξηνχ είλαη δχζθνιε θαη έμσ απφ ηνλ ππξήλα ησλ 
ηδεψλ καο, δελ δηεθδηθήζακε ηελ ηδηνθηεζία ηεο. Θαηαιήμακε ζε απηή ππφ 
ην βάξνο ελφο δπζκελέζηαηνπ ζπζρεηηζκνχ ζηελ Δπξψπε, ην είπακε απφ 
ηελ πξψηε εκέξα κε εηιηθξίλεηα ζηνλ θφζκν θαη γη’ απηφ καο εκπηζηεχζεθε 
εθ λένπ ζηηο εθινγέο ηνπ Πεπηεκβξίνπ. 

Ξξνζπαζήζακε, ζηηο δεδνκέλεο, δχζθνιεο ζηηγκέο, λα θάλνπκε φ,ηη θαιχ-
ηεξν δπλαηφλ κε ζθιεξή δηαπξαγκάηεπζε, αληηκέησπνη κε αθξαίεο θαη α-
ληηθαηηθέο απαηηήζεηο απφ ηνπο δαλεηζηέο. 

Κπνξεί λα κελ θάλακε φζα ζα ζέιακε, αιιά δελ θαηαθέξακε θαη ιίγα. 
Όια απηά, ηα θαηαθέξακε ζε κηα ρξνληθή ζπγθπξία φπνπ ε Διιάδα θαη ε 
Δπξψπε δελ αληηκεησπίδνπλ κφλν ηελ νηθνλνκηθή, αιιά θαη κηα αθφκα 
θξίζε, ηελ πξνζθπγηθή, ζηελ νπνία ν ιαφο καο επηδεηθλχεη αμηνζαχκαζηε 

αιιειεγγχε ζηνπο θαηαηξεγκέλνπο ηνπ πνιέκνπ ζηε Ππξία. 

Κέζα απφ ην θιείζηκν ηεο αμηνιφγεζεο δηακνξθψλνληαη ηειηθά νη φξνη έηζη ψζηε ε λέα αλαπηπμηαθή ψζεζε ηεο νηθνλνκίαο λα ακβιχ-
λεη ηηο επηπηψζεηο απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Νη απνθάζεηο γηα ην ρξένο ζεκαηνδνηνχλ ηελ εθθίλεζε κηαο επνρήο δεκηνπξγίαο θαη πξνθνπήο γηα ηνλ ηφπν. 

Κε ην θιείζηκν ηεο αμηνιφγεζεο θιείλεη θαη ην ζελάξην ηεο «αξηζηεξήο παξέλζεζεο».                            ΠΟΗΕΑ  κατεβάστε το φυλλάδιο 

Ν Αληψλεο Πακαξάο επαλεκθαλίδεηαη ζην πξνζθήλην, ιέγνληαο 
φηη ήμεξε πσο ζα έραλε ηηο εθινγέο, ελψ απνθαιχπηεη φηη νη δαλεη-
ζηέο δελ ζέιεζαλ λα δψζνπλ ζηελ θπβέξλεζε ηεο ΛΓ ηελ ηφηε δφ-
ζε θαη δχν κήλεο αξγφηεξα λα βξεζνχλ ηα ρξήκαηα απηά ζηα ρέ-
ξηα κηαο άιιεο θπ-
βέξλεζεο πνπ δελ 
δεζκεπφηαλ γηα ηίπν-
ηε. Γηα νκνινγία ηνπ 
πξψελ πξσζππνπξ-
γνχ φηη δέζκεπζε ηε 
ρψξα κε ζθιεξά κέ-
ηξα γηα λα εμαλαγθά-
ζεη ηνλ ΠΟΗΕΑ ζε 
«αξηζηεξή παξέλζε-
ζε», θάλεη ιφγν ε θπ-
βέξλεζε.  

Ρα κέηξα πνπ είρε ζπκθσλήζεη κε ηελ 5ε αμηνιφγεζε θαη ηελ ηξφ-
ηθα ν Αλη. Πακαξάο, ηα νπνία θαη ζα άξρηδαλ λα πινπνηνχληαη απφ 
ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2015  ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

-Μηδενική πποζηαζία ηηρ ππώηηρ καηοικίαρ. Νη πιεηζηεξηαζκνί, 
ζχκθσλα κε ηελ θπβέξλεζε Πακαξά-Βεληδέινπ ήηαλ "εξγαιείν" 
γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ!...  

-H θπβέξλεζε ηεο ΛΓ - ΞΑΠΝΘ είρε ζπκθσλήζεη ζε ππεξβνιηθά 
αλέθηθηα πιενλάζκαηα.  

-Με ηην 5η αξιολόγηζη, είσαν ζςμθωνήζει και ζε μια ζειπά 
«κεηαξξπζκίζεσλ» ζε εξγαζηαθά (νκαδηθέο απνιχζεηο, ζπλδηθα-
ιηζηηθφο λφκνο, θ.ά.), απνιχζεηο ζην δεκφζην , θαηάξγεζε εηδηθψλ 
κηζζνινγίσλ, ζπκθσλία γηα πεξηθνπέο ζηηο θχξηεο ζπληάμεηο, ε-
θαξκνγή ηεο ξήηξαο κεδεληθνχ ειιείκκαηνο θ.ά.  

-Όζον αθοπά ηο σπέορ, ηο είσε σαπακηηπίζει βιώζιμο, ενώ ζήμεπα 
θαη ην Eurogroup απνδέρζεθε φηη είλαη κε βηψζηκν.         Real 

Ρν "πξάζηλν θσο" γηα ηελ εθηακίεπζε ηεο δφζεο ησλ 7,5 δηζ. επξψ 
πξνο ηελ Διιάδα έδσζε ην EuroWorking Group  απφ ην Διζίλθη, 
θαζψο ζπκθψλεζαλ φηη ηθαλνπνηήζεθαλ ηα πξναπαηηνχκελα, θάηη 
ην νπνίν "αλνίγεη" θαη ηππηθά ηνλ δξφκν γηα ηελ έγθξηζε ηεο εθηα-
κίεπζεο απφ ηα επξσπατθά θνηλνβνχιηα. Ρελ επφκελε εβδνκάδα 

αλακέλνληαη θαη 
νη ζρεηηθέο ε-
γθξίζεηο απφ ην 
Eurogroup αιιά 
θαη ηνλ ESM, 
αθνχ πξνεγε-
ζνχλ νη εγθξί-
ζεηο απφ ηα πέ-
ληε θνηλνβνχιηα 
(Γεξκαλία, Νι-
ιαλδία, Ηζπαλία, 
Πινβαθία, Φηλ-
ιαλδία).  Κε βά-

ζε ην ππάξρνλ ρξνλνδηάγξακκα, ηα θείκελα ζα νδεχζνπλ ζην Eu-
rogroup ηεο 16εο Ηνπλίνπ γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε. Ρελ ίδηα εκέξα 
πξνγξακκαηίδεηαη λα ζπλέιζεη ην Γ.Π. ηνπ ESM γηα ηελ έγθξηζε 
εθηακίεπζεο ηεο δφζεο ησλ 7,5 δηζ. επξψ).   
Ήδε ηελ έγθξηζή ηεο γηα εθηακίεπζε ηεο ππνδφζεο 7,5 δηζεθαηνκ-
κπξίσλ επξψ ζηελ Διιάδα έδσζε ε επηηξνπή πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
γεξκαληθήο Βνπιήο. 
Ρελ επφκελε εβδνκάδα ζην Eurogroup ζην ζα είκαζηε ζε ζέζε λα 
απνθαζίζνπκε ηελ εθηακίεπζε ησλ 10,3 δηζ. γηα ηελ Διιάδα, απφ 
ηα νπνία ηα 7,5 δηζ. ζα δνζνχλ άκεζα ππνγξάκκηζε ν Ξ. Κνζθνβη-
ζί  
Ζ Διιάδα κπνξεί λα αξρίζεη λα ζηέθεηαη μαλά ζηα δηθά ηεο πφδηα, 
δήισζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν γεξκαλφο ππνπξγφο Νηθνλνκηθψλ, 
Βφιθγθαλγθ Πφηκπιε.                                                       Ζ Απγή 

http://www.syriza.gr/pdfs/gyrizoume_selida_syriza.pdf
http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=512122&catID=1
http://www.avgi.gr/article/6609795/-prasino-fos-gia-tin-ektamieusi-edose-xthes-to-ewg


 
ελ. 2 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ  

Ν Σαξδνύβειεο θαηέξξηςε ην κύζν ηνπ success story 

Κέζα ζε ειάρηζηεο ιέμεηο, ν Γ. Σαξδνχβειεο θαηέξξηςε ηνλ κχζν ηνπ success story ηεο 
πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο πνπ θαιιηεξγνχζε ζπζηεκαηηθά ν Αληψλεο Πακαξάο θαη ζπ-
λερίδεη λα θαιιηεξγεί ν Θ. Κεηζνηάθεο.  
Πε ζπλέληεπμή ηνπ ζην Βήκα fm, ν πξψελ ππνπξγφο Νηθνλνκηθψλ παξαδέρηεθε πσο, πα-
ξφιν πνπ ην πιεφλαζκα 4,5% πνπ δεηνχζαλ νη δαλεηζηέο γηα ην 2016 ήηαλ αδχλαηνλ λα 
επηηεπρζεί, ε θπβέξλεζε Πακαξά ήηαλ έηνηκε λα ην απνδερηεί, θέξλνληαο αθφκα πην 
ζθιεξά κέηξα, ψζηε λα θιείζεη ηελ αμηνιφγεζε.  
Ν ΠΟΗΕΑ θαη ππνγξακκίδεη φηη «απηά ηα εμσθξεληθά πξσηνγελή πιενλάζκαηα ηεο θπ-
βέξλεζεο Πακαξά πέηπρε θαη κείσζε ν ΠΟΗΕΑ, αθπξψλνληαο 20 δηζ. κέηξα, κέζα απφ 
κηα ζθιεξή θαη επίκνλε δηαπξαγκάηεπζε γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο ρψξαο».        Έζλνο 

Ν Γεκ. Ξαπαδεκνύιεο δεηά πεξηζζόηεξεο επελδύζεηο ζηελ Διιάδα  

Ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ θαη Δπξσβνπιεπηήο ηνπ ΠΟΗΕΑ, Γεκήηξεο Ξα-
παδεκνχιεο, κηιψληαο ζηελ Νινκέιεηα ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ  ηφληζε φηη γηα ηα λα π-
πάξμνπλ πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο, ην ηακείν Γηνχλθεξ πξέπεη λα ζηξαθεί ζε φιε ηελ Δπ-
ξψπε, αιιά θπξίσο εθεί πνπ ππάξρεη κεγαιχηεξε χθεζε θαη θηψρεηα, κεγαιχηεξε αλεξ-
γία θαη απνεπέλδπζε. 

Γελ κπνξεί ζηα 64 έξγα πνπ έρνπλ εγθξηζεί, λα ππάξρεη κφλν 1 έξγν θαη κάιηζηα κηθξφ, 
απφ ηελ ρψξα κνπ. Ζ Διιάδα έρεη ππνθέξεη πάξα πνιχ ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ κεγάιε 
χθεζε θαη κεγάιε απνεπέλδπζε. Ρελ ίδηα ψξα ρξεκαηνδνηείηε αθξηβνχο απηνθηλεηφδξν-
κνπο ζηελ πινχζηα Γεξκαλία, ζηελ πινχζηα Νιιαλδία - θαη κάιηζηα ζηηο πινπζηφηεξεο 
πεξηνρέο απηψλ ησλ δπν ρσξψλ. Παο αζθνχλ θξηηηθή αθφκε θαη επξσβνπιεπηέο ησλ δπν 
απηψλ ρσξψλ - Νιιαλδνί θαη Γεξκαλνί, γη’ απηή ηελ αδηθία.      

Πην ίδην κνηίβν θαη ε νκηιία ηνπ Θ.Σξπζφγνλνπ.                                                 ΠΟΗΕΑ 

«Ξαξαηηεζείηε» ξε! Ρη ζαο δεηάλε; 

Αθνχ είδαλ θαη απφεηδαλ, νη «κέλνπκε Δπξψπε» φηη ε αξηζηεξή παξέλζεζε δελ θιείλεη 

θαη ν θίλδπλνο λα κείλνπλ γηα ρξφληα έμσ απφ ηελ …λνκή ηεο εμνπζίαο κεγαιψλεη κέξα 

κε ηελ εκέξα, έραζαλ ηελ ππνκνλή ηνπο. 

Νκσο… πσο λα ηα θαηαθέξνπλ λα δηψμνπλ κηα θπβέξλεζε πνπ, κε απηά θαη κε θείλα, αλ 

ππάξρνπλ θάπνηνη ζηνπο νπνίνπο έρεη «θάλεη θαθφ» είλαη αθξηβψο απηνί, δειαδή νη 

«κέλνπκε Δπξψπε» θαη φηη (απηνί) εθπξνζσπνχλ; 

Δίδαλ θαη απφεηδαλ ινηπφλ, αιιά επεηδή δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ ….θίλεκα, ην ξίμαλε 

ζηα … παξαθάιηα. «Ξαξαηηεζείηε» αξρίδνπλ λα ςηζπξίδνπλ, ζέινπλ λα νξγαλψζνπλ κά-

ιηζηα θαη ζπγθεληξψζεηο!                                                                                       Ρα Κπιόθηα 

Ππληαγκαηηθή αλαζεώξεζε  

Γηα ηελ θπβέξλεζε δελ ππάξρεη θαλέλα ζέκα ηακπνχ ζηελ επηθείκελε ζπληαγκαηηθή α-
λαζεψξεζε. Κε απηή ηελ άπνςε πξνζήιζε ρζεο ν Αιέμεο Ρζίπξαο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 
Ξνιηηηθήο Γξακκαηείαο ηνπ ΠΟΗΕΑ. 

Ν πξσζππνπξγφο θαη πξφεδξνο ηνπ θφκκαηνο επηζήκαλε άιισζηε φηη νη αιιαγέο, ηηο ν-
πνίεο ζα επεμεξγαζηεί ε νκάδα πνπ ζα ζπζηαζεί κε θξνληίδα ηνπ Γηψξγνπ Θαηξνχγθα-
ινπ, ζα πξέπεη λα είλαη, ξηδηθέο γηα ην πνιηηηθφ ζχζηεκα, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζα ζεκα-
ηνδνηήζνπλ κηα ηζηνξηθή «ηνκή».  

πνγξάκκηζε φηη «ε ρψξα έρεη αλάγθε απφ κηα βαζηά δεκνθξαηηθή ηνκή» θαη γη’ απηφ 
«κε ρξνληθφ νξίδνληα ην 2021 πξέπεη λα μεθηλήζνπκε κηα πιαηηά δηαδηθαζία δηαιφγνπ κε 
ζηφρν έλα λέν Πχληαγκα, ην Πχληαγκα ηεο Διιάδαο ηνπ 2021».   

«ε πξψηε θπβέξλεζε ηεο Αξηζηεξάο νθείιεη λα αθήζεη απνηχπσκα δηεθδίθεζεο κεγάισλ 
αιιαγψλ. Πην θξάηνο, ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα, ζηνπο ζεζκνχο». Δθεκεξίδα Ππληαθηώλ 

Έληνλε αληίδξαζε ηνπ ΞΔΜ γηα δειώζεηο ηνπ Αιβαλνύ               
πξσζππνπξγνύ 

Ρελ έληνλε αληίδξαζε ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ πξνθάιεζαλ νη δειψζεηο ηνπ Αι-
βαλνχ πξσζππνπξγνχ Έληη Οάκα πνπ ήγεηξε θαη πάιη ζέκα ηζάκεδσλ.  
«H Αιβαλία», επηζεκαίλεη ην ΞΔΜ, «ζα πξέπεη λα αληηιεθζεί φηη ε επξσπατθή ηεο πν-
ξεία εμαξηάηαη απφ ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη ηνπ 
ζεβαζκνχ ζηηο απνθάζεηο ησλ δηθαζηεξίσλ, εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα εγθιήκαηα πνιέ-
κνπ, θαη αληί λα αλαθηλεί αλχπαξθηα δεηήκαηα λα εθαξκφδεη ηα πξναπαηηνχκελα θαη ηηο 
δεζκεχζεηο ηεο φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηεο γεγελνχο Διιεληθήο 
Δζληθήο Κεηνλφηεηαο».                                                                                               ΔΟΡ  

http://www.ethnos.gr/politiki/arthro/syriza_me_elaxistes_lekseis_o_xardoubelis_katerripse_to_mytho_tou_success_story-64389273/
http://www.syriza.gr/article/id/65500/Dhm.-Papadhmoylhs-pros-G.-Katainen:-Perissoteres-ependyseis-sthn-Ellada-kai-thn-perifereia-ths-Eyrwphs-anti-na-chrhmatodoteite-akriboys-aytokinhtodromoys-se-Germania-kai-Ollandia.html#.V1m6LjGBqHc
http://www.mplokia.gr/?p=6393
http://www.efsyn.gr/arthro/den-yparhoyn-themata-tampoy
http://www.ert.gr/n-kotzias-parousia-tou-alvanou-omologou-tou-na-prosechoume-otan-milame-gia-tous-tsamides/


 
ελ. 3 ΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Γηαθάλεηα ζηε δηαδηθηπαθή ελεκέξσζε 

Ρελ εθαξκνγή Κεηξψν Online Media παξνπζίαζε ν ππνπξγφο Δπηθξαηείαο Λίθνο      
Ξαππάο. 
«Ξξνρσξνχκε ζηε ραξηνγξάθεζε ηνπ ηνπίνπ ηεο Γηαδηθηπαθήο ελεκέξσζεο. Απηφ δελ 
ζεκαίλεη φηη επηρεηξνχκε λα ειέγμνπκε ην πεξηερφκελν» είπε ν ππνπξγφο θαη δηεπθξίληζε 
φηη ην Κεηξψν απνηειεί θνκκάηη κηαο γεληθφηεξεο πξνζπάζεηαο γηα ηε ξχζκηζε ηνπ ρψ-
ξνπ ησλ media. 
«Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ έρνπκε γίλεη κάξηπξεο ζπθνθαληηθψλ, πβξηζηηθψλ δεκνζη-
επκάησλ θαη δελ μέξνπκε ηελ παηξφηεηα» ηφληζε θαη πξφζζεζε φηη «δελ επηβάιινπκε ζε 
θαλέλαλ ελεκεξσηηθφ ηζηφηνπν λα κπεη ζην κεηξψν, αιιά δίλνπκε ζεηηθά θίλεηξα».  
Ν ππνπξγφο ζεκείσζε φηη πξέπεη λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα φπσο ην λα θηηάρλνληαη 
ηζηνζειίδεο ζην πφδη θαη λα ιεηηνπξγνχλ σο κεραλέο καχξνπ πνιηηηθνχ ρξήκαηνο.  
Όζεο ηζηνζειίδεο δελ εγγξαθνχλ ζην Κεηξψν Online Media δελ ζα κπνξνχλ λα ιακβά-
λνπλ θξαηηθή δηαθήκηζε θαη απηφ απφ κφλν ηνπ είλαη πνιχ δίθαην κέηξν.       in.gr                                                                                                                                            

To ΞΔΜ γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο Αγία Πνθίαο  ζε ηδακί 

Tν ειιεληθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ είρε θαηαδηθάζεη «σο νπηζζνδξνκηθή» ηελ αλαθνί-
λσζε ησλ ηνπξθηθψλ Αξρψλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο αλάγλσζεο ηνπ θνξαλίνπ ζηελ 
Αγία Πνθία ζηελ Θσλζηαληηλνχπνιε επ' επθαηξία ηνπ Οακαδαληνχ, θάλνληαο ιφγν γηα 
αθαηαλφεηεο εκκνλέο πνπ αγγίδνπλ ηα φξηα ηεο ζξεζθνιεςίαο γηα κνπζνπικαληθέο ηειε-
ηέο ζε έλα κλεκείν παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη θαλεξψλνπλ έιιεηςε ζε-
βαζκνχ θαη επαθήο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 
Απαληψληαο ην ηνχξθηθν ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ  θάιεζε ζε ζσθξνζχλε, ζην χθνο θαη 

ηηο δειψζεηο ηεο, ηελ Διιάδα, ε νπνία εδψ θαη ρξφληα δελ επηηξέπεη ηελ θαηαζθεπή ηεκέ-

λνπο ζηελ πξσηεχνπζά ηεο. Αληαπαληψληαο ην ΞΔΜ ππελζπκίδεη  ζηελ Ρνπξθηθή θπ-

βέξλεζε  φηη ζηε Θξάθε ηεο ηζνλνκίαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ πνιηηψλ, φπνπ ε δεκνθξα-

ηία ιεηηνπξγεί ππνδεηγκαηηθά, ιεηηνπξγνχλ απξφζθνπηα πάλσ απφ 320 κνπζνπικαληθά 

ηεκέλε.       

Αζήλα πξνζβιέπεη πιένλ ζηηο θηλήζεηο πνπ ζα θάλεη ε παγθφζκηα θνηλφηεηα κέζσ ηεο 

Unesco.                                           Ζ Απγή  & επερώτηση Χρυσόγονου στο Ευρωκοινοβούλιο 

Ρα όξηα ηεο αθξαίαο θηώρεηαο ζηελ Διιάδα 

Πχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ νξγαληζκνχ ΓηαΛΔΝζηο , ζηελ Διιάδα, ην 95% ησλ πνιηηψλ 
δειψλεη πσο "ηα βγάδνπλ πέξα δχζθνια", ελψ ην φξην ηεο αθξαίαο θηψρεηαο ζηε ρψξα 
καο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα, θπκαίλεηαη απφ 182 € ην κήλα γηα κνλνκειέο λνηθν-
θπξηφ ζε εκηαζηηθέο ή αγξνηηθέο πεξηνρέο πνπ δεη ζε ηδηφθηεην ζπίηη, κέρξη 905€ ην κήλα 
γηα δεπγάξη κε δχν παηδηά πνπ δεη ζηελ Αζήλα θαη πιεξψλεη ελνίθην ή ζηεγαζηηθφ δάλεην. 
Ρν πνζνζηφ, ινηπφλ, απηφ - ηεο αθξαίαο θηψρεηαο - ζηελ Διιάδα θπκαίλεηαη γηα ην 2015 
ζην 15%, ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζε 1.647.703 πνιίηεο. Ρν 2011, ην πνζνζηφ ήηαλ 8,9%. 
Ρν 2009, δελ μεπεξλνχζε ην 2,2%. 
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αθξαίαο θηψρεηαο ζηε ρψξα καο ν ίδην νξγαληζκφο πξνηείλεη 
Ρελ επέθηαζε ηνπ ηαθηηθνχ επηδφκαηνο αλεξγίαο, ηελ αλαβάζκηζε ηνπ εληαίνπ επηδφκα-
ηνο ζηήξημεο ηέθλσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο ζε φιε 
ηελ επηθξάηεηα.                                                                                                        Έζλνο                                                                                                   

Ρν γπκλάζην αιιάδεη 

Γηαίξεζε ζε δχν ηεηξάκελα αληί ηξία ηξίκελα κε παξάιιειε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ 
αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εβδνκάδσλ πνπ αθηεξψλεηαη 
ζηε δηδαζθαιία θαη πεξηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ πνπ δηαηίζεηαη ζηηο πξναγσγηθέο θαη απνιπ-
ηήξηεο εμεηάζεηο, ειάθξπλζε ηνπ εβδνκαδηαίνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαηά 3 ψξεο 
ηελ εβδνκάδα, εμνξζνινγηζκφο ηεο δηδαθηέαο χιεο είλαη νη βαζηθνί άμνλεο ησλ αιιαγψλ 
πνπ ζα ηζρχζνπλ απφ ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ ππ. Ξαηδείαο. 
Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, ην λέν πξφγξακκα είλαη κεησκέλν θαηά 3 ψξεο εβδνκαδηαίσο 
θαη πιένλ νη δηδαθηηθέο ψξεο είλαη 32 απφ 35 πνπ ήηαλ εθέηνο.  
Ξαξάιιεια ζα επηδησρζεί απφ επηηξνπέο πνπ ζα ζπζηαζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 
Δθπαηδεπηηθήο Ξνιηηηθήο ν πεξηνξηζκφο ηεο έθηαζεο ηεο δηδαθηέαο χιεο, κε  ηελ άξζε 
επηθαιχςεσλ, ηελ αθαίξεζε φζσλ ελνηήησλ θξηζνχλ σο ιηγφηεξν αλαγθαίεο.        Left 

Αν επιθσμείηε να ζας ζηέλνοσμε ηλεκηρονικά ηον        «Άνεμο Αναηροπής» 

 ζηείληε ηο ονομαηεπώνσμό ζας  και ηο mail ζας ζηη διεύθσνζη   syrizalimnou@gmail.com 

http://news.in.gr/greece/article/?aid=1500082637
http://www.avgi.gr/article/6603252/prokalei-kai-pali-i-agkura-gia-tin-agia-sofia
http://www.syriza.gr/article/id/65465/Epeigoysa-erwthsh-toy-Kwsta-CHrysogonoy-gia-th-metatroph-ths-Agias-Sofias-se-tzami.html#.V1nAQzGBqHc
http://www.ethnos.gr/oikonomia/arthro/kato_apo_to_orio_tis_akraias_ftoxeias_zousan_perysi_1_647_703_ellines-64389459/
https://left.gr/news/yp-paideias-gymnasio-allazei-poia-metra-tha-ishysoyn-apo-ti-nea-sholiki-hronia
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Θαηαβάιινληαη κέζα ζην 2016 ηα εθάπαμ 

Ζ ςήθηζε ηνπ λφκνπ θαη ηνπ γηα ηελ απφδνζε ησλ εθάπαμ καο απειεπζεξψλεη ... ην ηα-

κείν πξφλνηαο ην έρνπκε θξαηήζεη ρσξίο λα πεηξαρηνχλ ηα θεθάιαηά ηνπ, γηα λα κπνξέ-

ζνπλ κε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ λα απνδνζνχλ ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα φζα 

εθάπαμ δελ έρνπλ δνζεί κε ηηο αηηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ... κέζα ζην 2016 θαη αξθεηά ζχ-

ληνκα, ηφληζε ν γ.γ. ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο Αλδξέαο Λεθεινχδεο. 

Αλαθέξζεθε επίζεο ζην ζέκα ησλ κεγάισλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ απφδνζε ζχληαμεο απφ 

ηνλ ΝΑΔΔ. «πάξρεη κία "νπξά" πεξίπνπ 400.000 αλζξψπσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη αηηή-

ζεηο ζχληαμεο». «Απηφ ην πξάγκα ζα δηνξζσζεί, δνπιεχνπκε κε πνιχ εληαηηθνχο ξπζ-

κνχο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ εληαίνπ θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, γηα λα ιχζνπκε φια 

απηά ηα ζέκαηα.                                                                                                   Πην Θόθθηλν 

«Νδεγόο» γηα ηελ νηθνλνκία, ε επέλδπζε ζην Διιεληθό 

«Νδεγφ» γηα ηνλ δξφκν πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε Διιάδα, ζεσξεί ηελ επέλδπζε ζην 
«Διιεληθφ» ν πξφεδξνο ηεο Ρξάπεδαο Ξεηξαηψο, Κηράιεο Πάιιαο. 

Ζ Διιάδα, ηνλίδεη κεηαμχ άιισλ, γηα λα βγεη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ρξεηάδεηαη επελ-
δχζεηο, νη νπνίεο ζα δεκηνπξγήζνπλ λέν πινχην γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο, ηηο εηαηξείεο θαη 
ηελ θνηλσλία. «Ζ κεγάιε επέλδπζε ζην αεξνδξφκην ηνπ Διιεληθνχ, χςνπο 8 δηζ., θηλεί-
ηαη αθξηβψο πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε» επηζεκαίλεη ν θ. Πάιιαο. 

Θαηαιήγνληαο, θαζηζηά ζαθέο φηη ε επέλδπζε ζην Διιεληθφ απνηειεί «έλα βήκα ζεκα-
ληηθφ» ζηελ πξνζπάζεηα γηα λα πεξάζεη ε ρψξα ζηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο.  

Ρα επφκελα ρξφληα ζα πινπνηείηαη ζηελ Αηηηθή ην κεγαιχηεξν έξγν αζηηθήο αλάπιαζεο 
θαη ζα δεκηνπξγεζεί ην κεγαιχηεξν αζηηθφ πάξθν ζε φιε ηελ Δπξψπε.   Λαπηεκπνξηθή 

Θνηλσληθόο ηνπξηζκόο γηα λα ζηεξηρζνύλ ηα λεζηά πνπ πιήηηνληαη 
από ηηο πξνζθπγηθέο ξνέο 

Oη πάξνρνη ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ησλ λεζηψλ Ιέζβνπ, Σίνπ, Πάκνπ, Ιέξνπ θαη Θσ, 
πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα Θνηλσληθνχ Ρνπξηζκνχ 2015-2016 κπν-
ξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα, ζε πινπνίεζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ 
ζρεδηαζκνχ γηα ηε ζηήξημε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηνπο πξννξηζκνχο ηνπ Αηγαίνπ πνπ δέρζεθαλ 
πηέζεηο ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα. 

Δίρε πξνεγεζεί απφθαζε ηεο αλ. ππνπξγνχ Δξγαζίαο Οάληαο Αλησλνπνχινπ, ζε ζπλεξ-
γαζία κε ηελ αλ. ππνπξγφ Ρνπξηζκνχ Έιελα Θνπληνπξά θαη ηε δηνηθήηξηα ηνπ ΝΑΔΓ, θ. 
Καξία Θαξακεζίλε, κε ηελ νπνία απμήζεθε ε επηδφηεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ ησλ 
λεζηψλ απηψλ ζην πξφγξακκα, πξνθεηκέλνπ λα ηνλσζεί ν θνηλσληθφο θαη εζσηεξηθφο 
ηνπξηζκφο θαη λα ζηεξηρζνχλ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο.                                          Ζ Απγή 

Ρν ζρέδην λόκνπ γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο ζηε Βνπιή 

Κε αθνξκή δεκνζηεχκαηα γηα ηε ζρεδηαδφκελε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ 
ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, νη ππνπξγνί Νηθνλνκίαο Γ. Πηαζάθεο θαη Γηθαηνζχλεο Λ. Ξα-
ξαζθεπφπνπινο δήισζαλ φηη ηα αξκφδηα ππνπξγεία πξνσζνχλ πξνο ηε Βνπιή έλα ζρέδη-
ν λφκνπ πνπ κεηαξξπζκίδεη ην ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ ζηε ρψξα. Ρν 
ζρέδην έρεη ζπληαρζεί κε βάζε ηηο δεζκεχζεηο ηεο ρψξαο θαη αληαπνθξίλεηαη φλησο ζε 
αλάγθεο εμνξζνινγηζκνχ πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί. Ππγθεθξηκέλα, εμππεξεηείηαη ε αλά-
γθε επηηάρπλζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηδίσο κε ηελ απνθπγή επηθάιπςεο αξκνδη-
νηήησλ, θαζψο θαη ε πξνζπάζεηα απνθπγήο κηαο ηαχηηζεο ησλ θνξέσλ ή αξρψλ πνπ α-
πνθαζίδνπλ κε εθείλνπο ηνπο νπνίνπο ειέγρνπλ.  

Ρν Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο ήδε δηαηχπσζε ηε γλψκε ηνπ, εθθξάδνληαο παξαηεξή-
ζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηελ ελαξκφληζε κε ην Πχληαγκα νξηζκέλσλ επηκέ-
ξνπο ξπζκίζεσλ.                                                                                    Ζ Απγή & Το νομοσχέδιο 

Φνξνινγηθά έζνδα: Αύμεζε 13,8% ζεκείσζαλ ηνλ Κάην 

Αχμεζε 13,8% ζεκείσζαλ ηα θνξνινγηθά έζνδα ηνλ Κάην, ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν 
κήλα πέξπζη, ζχκθσλα κε ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε Γεληθή 
Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ.  
Έηζη, ππεξθαιχθζεθε ν ζηφρνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
Ρν πεληάκελν Ηαλνπάξηνο - Κάηνο, ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο, ηα θνξνινγηθά έζνδα πα-
ξνπζηάδνληαη απμεκέλα 2,2% ζε ζρέζε κε πέξπζη, ελψ ππεξθαιχπηνπλ ην ζηφρν ηνπ πξν-
υπνινγηζκνχ θαηά 4,3%.                                                                               Θνπηί Ξαλδώξαο 

http://www.stokokkino.gr/article/1000000000034779/AndrNefeloudis-Kataballontai-mesa-sto-2016-kai-arketa-suntoma-ta-efapaks
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1113816/m-sallas-odigos-gia-tin-oikonomia-i-ependusi-sto-elliniko
http://www.avgi.gr/article/6605570/koinonikos-tourismos-gia-na-stirixthoun-ta-nisia-pou-plittontai-apo-tis-prosfugikes-roes
http://www.avgi.gr/article/6605513/ton-dromo-gia-ti-bouli-pairnei-to-sxedio-nomou-gia-tis-dimosies-sumbaseis
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=6339
http://www.koutipandoras.gr/article/forologika-esoda-ayhsh-138-shmeiwsan-ton-maio
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -                  

ΕΠΙΣΗΜΗ 

Ρα λεαξά ςάξηα "εζίδνληαη" ζηα θνκκάηηα πιαζηηθνύ  

Ρα λεαξά ςάξηα ηξειαίλνληαη λα ηξψλε θνκκαηάθηα πιαζηηθνχ, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ηα 
παηδηά θαη νη έθεβνη πξνηηκνχλ ην αλζπγηεηλφ θαζη-θνπλη. Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ δηα-
πηζηψλεηαη κηα ηέηνηα ζαθήο δηαηξνθηθή πξνηίκεζε γηα ην πιαζηηθφ, απφ ςάξη ή νπνην-
δήπνηε άιιν δψν. 
Ρν απνηέιεζκα είλαη φηη ζπρλά ηα ςαξάθηα πεζαίλνπλ πξφσξα, πξνηνχ θζάζνπλ ζηελ 
αλαπαξαγσγηθή ειηθία ηνπο, ζχκθσλα κε κηα λέα ζνπεδηθή επηζηεκνληθή έξεπλα. 
Ωο ζπλέπεηα ηεο έθζεζεο ζε κεγάιεο πνζφηεηεο πιαζηηθνχ, ηα ςαξάθηα είλαη κηθξφηεξα, 
πην αξγά θαη πην 'ραδά΄, άξα πην επάισηα ζηνπο ζεξεπηέο.  
Ρα πεηξάκαηα έδεημαλ φηη παξφιν πνπ αξρηθά ηα ςαξάθηα έηξσγαλ ην ζχλεζεο δσνπια-
γθηφλ, κφιηο αλαθάιπςαλ ην πιαζηηθφ, δελ έιεγαλ λα μεθνιιήζνπλ απφ απηφ. Ζ δηαπί-
ζησζε απηή, θαηά ηνπο ζνπεδνχο επηζηήκνλεο, δεκηνπξγεί απμεκέλε αλεζπρία γηα ηηο 
επηπηψζεηο ησλ πιαζηηθψλ ζηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα θαη ζηε δηαηξνθηθή αιπζίδα, ε 
νπνία ζπρλά θαηαιήγεη ζηνπο αλζξψπνπο.                                                        Ζ Απγή  

Ζ καθία ησλ αθηώλ 

Ζ ζπζζψξεπζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ αζηηθψλ ρξήζεσλ ζην θπζηθφ ηνπίν θαη ε 
πιήξεο αδηαθνξία γηα ηε δηαηαξαρή θαη ηελ αζρήκηα πνπ πξνθαινχληαη ζηα επαίζζεηα 
νηθνζπζηήκαηα απνηεινχλ ηε ζπλήζε πξαθηηθή, κε ηνπο ίδηνπο κηζζσηέο εδψ θαη 10εηίεο. 
Ρα ηξαπεδνθαζίζκαηα, ε κνπζηθή ζηε δηαπαζψλ θαη ε θσηνξχπαλζε βαπηίδνληαη ήπηεο 
ρξήζεηο ηνπ αηγηαινχ, αθφκα θαη ζε πεξηνρέο  απνιχηνπ πξνζηαζίαο (Natura, παξάθηηνη 
πγξφηνπνη θιπ). H μεδηάληξνπε εκπνξεπκαηνπνίεζε απνθαιείηαη πιένλ «αμηνπνίεζε».  
Νη πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο ζεσξνχλ φηη απηή ε «ελ ιεπθψ» παξαρψξεζε ησλ πξν-
ζηαηεπφκελσλ παξάθηησλ εππαζψλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο ρψξαο ζηνπο ΝΡΑ ζα επηθέξεη 
ζεκαληηθή ππνβάζκηζή ηνπο, θαζψο δελ είλαη δπλαηφο θαλέλαο έιεγρνο γηα ην πφζεο πα-
ξαρσξήζεηο ζα γίλνπλ, ζε πνηα ζεκεία θαη ηη είδνπο ζα είλαη απηέο. 
Ν ηδίξνο θάζε θαληίλαο είλαη πνιχ κεγάινο αθφκα θαη ζηα κε ηνπξηζηηθά λεζηά (π.ρ Ιή-
κλνο), κηάο θαη κεηαζρεκαηίδνληαη ζε παξαζαιάζζηεο ηαβέξλεο, bar, κπνπδνπθνκάγαδα 
θιπ. κε εμαηξεηηθά ρακειφ ελνίθην. Γη’ απηφ ζε πεξηνρέο φπσο ε Θξήηε, νη δεκνπξαηήζεηο 
γηα ηελ άδεηα παξαρψξεζεο θαληηλψλ ζηνλ αηγηαιφ γίλνληαη κε ηε ζπλδξνκή ησλ φπισλ.                                                                                          
                                                                                                                   Δθεκεξίδα Ππληαθηώλ 

2018: Θηλεηή ηειεθσλία ηέινο . Έξρεηαη ην ΗνΡ 

 Ζ θηλεηή ηειεθσλία ζηηο κέξεο καο βξίζθεηαη ζην απφγεην ηεο αιιά απηφ δελ εκπνδίδεη 

θαζφινπ ηελ Ericsson λα πξνβιέςεη ην ηέινο ηεο, κε ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή, πεξίπνπ ην 

2018 θαη λα αλαδείμεη θαη ηνλ δηάδνρφ ηεο, ην Internet of Things, (ην δηαδίθηπν ησλ 

πξαγκάησλ). 

Ρν ζθεπηηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηλνχξηνπ κέζνπ είλαη απινχζηαην: Ζ ρξήζε δεδνκέ-

λσλ θηλεηήο γηα βίληεν κέζσ smartphone απφ εθήβνπο απμήζεθε θαηά 127% κέζα ζε 15 

κφλν κήλεο (2014-15). Θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ ηεζζάξσλ εηψλ (2011-15) ζεκεηψ-

ζεθε 50 ηνηο εθαηφ κείσζε ζην ρξφλν πνπ έθεβνη δαπαλνχλ παξαθνινπζψληαο ηειενπηη-

θφ ή βίληεν πεξηερφκελν, κέζσ ηεο ηειεφξαζεο, ελψ παξάιιεια παξαηεξήζεθε 85 %

αχμεζε ζην ρξφλν παξαθνινχζεζεο ηειενπηηθνχ ή βίληεν πεξηερνκέλνπ, κέζσ smart-

phone.                                                                                                                       ΔΟΡ  &  IoT 

Ρα ελαιιαθηηθά θαύζηκα θεξδίδνπλ έδαθνο ζηελ ειιεληθή λαπηηιία 

Ζ αζηάζεηα ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ε πξνζδνθψκελε κεγάιε αχμεζε ηνπ λαπηηιη-
αθνχ κεηαθνξηθνχ έξγνπ είλαη νη παξάγνληεο πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηηο κειινληηθέο ελεξ-
γεηαθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ θιάδν ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. 
Ρν LNG σο θαχζηκν γηα ηε λαπηηιία έρεη έξζεη γηα λα κείλεη. Ζ απαηηνχκελε ππνδνκή δελ 
είλαη πιένλ κφλν ζηα ραξηηά, εθηεινχληαη ήδε παξαδφζεηο πινίσλ, ηα ηερληθά πξνβιήκα-
ηα έρνπλ επηιπζεί 
Νη θαηαζθεπαζηέο κεραλψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε θεηηλή έθζεζε ησλ Ξνζεηδσλίσλ θαί-
λεηαη λα ζπκθσλνχλ φηη ε δήηεζε γηα κεραλέο πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ κε ελαιιαθηηθά θαχ-
ζηκα παξνπζηάδεη απμεηηθέο ηάζεηο.  
Ζ Gazprom είλαη κηα απφ ηηο εηαηξείεο πνπ πξνσζεί ην LNG ζαλ θαχζηκν πινίσλ.  Ν ζπλ-
δπαζκφο ηνπ αγσγνχ TAP, ηνπ ειιελνβνπιγαξηθφ αγσγφ IGB θαη ηνπ  πισηνχ ηεξκαηη-
θνχ ζηαζκνχ LNG ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε απνηεινχλ ηελ Διιεληθή ππνδνκή γηα ηελ ππν-
δνρή θαη πξνψζεζε ηνπ LNG ζρεδφλ παγθφζκηα.                                         Έζλνο & LNG 

     Γηαβνύιεπζε 

Ρειηθφ ζρέδην ησλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ θαη Ξξνηχπσλ γηα ηελ Ξξνκήζεηα Ρξνθίκσλ αλνηρηή κέρξη 5/6/2016 

http://www.avgi.gr/article/6588685/ta-neara-psaria-ethizontai-sta-kommatia-plastikou-opos-ta-paidia-sto-fast-fount
http://www.efsyn.gr/arthro/ena-parti-me-ti-synenohi-ton-dimotikon-arhon
http://www.ert.gr/zoi-eos-2018-echi-kiniti-tilefonia-erchete-iot-diadiktyo-ton-pragmaton/
http://popaganda.gr/internet-things-aftos-o-megalos-agnostos/
http://www.ethnos.gr/oikonomia/arthro/ta_enallaktika_kausima_kerdizoun_edafos_stin_elliniki_nautilia-64389503/
http://www.logotypos.gr/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/lng-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF-%CE%BC%CE%B5-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%AC-%CF%80%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%25
http://www.opengov.gr/epy/?p=6146


 
ελ. 6 

     Κηα βόιηα ζην ρξόλν 

 

Η σωστή  ανάγνωση των δημοσκοπήσεων  

Πε ειεχζεξε πηψζε θηλείηαη ε θπβέξλεζε ΠΟΗΕΑ - ΑΛ.ΔΙ.  

Ρν 80,5% ησλ Διιήλσλ πηζηεχεη πσο ηα πξάγκαηα θηλνχληαη 

πξνο ηελ ιάζνο θαηεχζπλζε. Πρεδφλ 9 ζηνπο 10 Έιιελεο είλαη 

δπζαξεζηεκέλνη απφ ηηο επηδφζεηο ηεο θπβέξλεζεο. Θχξην ρα-

ξαθηεξηζηηθφ είλαη ε κεγάιε απνγνήηεπζε ησλ πνιηηψλ απφ ηηο 

επηδφζεηο ηεο θπβέξλεζεο.                                     Ξξώην Θέκα 

 ΗΠΡΝΟΗΑ-ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ-ΤΣΑΓΥΓΗΑ,  πξνηάζεηο…. 

 Γράυηε μας ηις απόυεις ζας ζηη διεύθσνζη:  

syrizalimnou@gmail.com 

Απαραίηηηα: Ονομαηεπώνσμο και                                    

ηηλέθφνο επικοινφνίας.                                                                                 

Τα ζηοιτεία ζας δημοζιεύονηαι                                          

μόνον αν εζείς ηο επιθσμείηε. 

12/6/1964:  Ν αγσληζηήο θαηά ηνπ απαξηράηλη Λέιζνλ Καληέια 
θαηαδηθάδεηαη ζε ηζφβηα θάζεηξμε γηα ζακπνηάδ ζηε Λφηηα Αθξη-
θή. 
1991: Ν αιθννιηθφο Κπφξηο Γέιηζηλ εθιέγεηαη πξψηνο πξφεδξνο 
ηεο Οσζίαο κεηά ηελ δηάιπζε ηεο ΔΠΠΓ.  

11/6/2013: Ζ ΔΟΡ ζχκθσλα κε πξάμε λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέ-
λνπ ηεο θπβέξλεζεο Πακαξά ζηακαηά ηελ κεηάδνζή ηεο. 
2015: Ζ ΔΟΡ ζχκθσλα κε πξάμε λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ επα-
λαιεηηνπξγεί κεηά απφ δχν ρξφληα. 

10/6/1877:  Ηδξχεηαη ν Διιεληθφο Δξπζξφο Πηαπξφο. 

1944: Νη Λαδί θαηαθηεηέο θαηαζηξέθνπλ ην Γίζηνκν Βνησηίαο θαη  

9/6/1898: Ζ Κ. Βξεηαλία λνηθηάδεη ην Σνλγθ Θνλγθ απφ ηελ Θί-

λα γηα 99 ρξφληα. 

8/6/1995: Απφθαζε ηεο Ρνπξθηθήο Δζλνζπλέιεπζεο λα θαηαθχ-
γεη ζε ζηξαηησηηθά κέζα, αλ ε Διιάδα αζθήζεη ην δηθαίσκά ηεο λα 
επεθηείλεη ηα ρσξηθά ηεο χδαηα ζηα 12 κίιηα. 

7/6/1958:  Απφ ηηο πξψηεο δηαθνηλνηηθέο αλαηαξαρέο ζηελ Θχ-

πξν. Κπζηηθέο έλνπιεο Ρνπξθνθππξηαθέο  νξγαλψζεηο πξνβαί-

λνπλ ζε εθηεηακέλεο θαηαζηξνθέο πεξηνπζηψλ Διιελνθππξίσλ 

ζηελ Ιεπθσζία θαη ζε δνινθνλίεο ζηελ χπαηζξν. 

6/6/1923: Πηε Γηάζθεςε ηεο Ισδάλεο θαζνξίδνληαη νξηζηηθά ηα 

ειιελνηνπξθηθά ζχλνξα. Πχλνξν κεηαμχ Διιάδαο θαη Ρνπξθίαο 

νξίδεηαη ην κέζν ηνπ ξνπ ηνπ πνηακνχ Έβξνπ. Ζ Άγθπξα αλαθαιεί 

θάζε αληίξξεζε γηα παξαρψξεζε ζηελ Ηηαιία ηνπ Θαζηειφξηδνπ. 

1992: Mεηά απφ πέληε ρξφληα απηφλνκεο πνξείαο, ε ΔΑΟ 

(Ειιεληθή Αξηζηεξά) απηνδηαιχεηαη θαη ελζσκαηψλεηαη ζηνλ Ππ-

λαζπηζκφ.  

εθηεινχλ 218 θαηνίθνπο.  

Νηθνγέλεηα Πσηήξε Καπξάθε                                        

Ρξαγνύδηα ησλ πξνζθύγσλ ηνπ Οετο Ληεξέ  (2002) 

..Απηά ηα "παηδάθηα" πνπ "εθήθαλε η΄ ακπέιηα ληνο α-
ηξύεηα", κεγάιωζαλ ζε κηα μέλε παηξίδα, πνπ ηελ έθαλαλ 
όκωο δηθή ηνπο. Δάκαζαλ ηελ γε έδωζαλ θαη πήξαλ  πνιη- 

ηηζκό, θαη έθαλαλ ηα δηθά 
ηνπο παηδάθηα. Απηά ηα 
δεύηεξα "παηδάθηα" ζπλέ-
ρηδαλ λα θάλνπλ απηό πνπ 
δελ μέραζαλ πνηέ ηα πξώ-
ηα θαη ηα πην πξώηα, εθεί-
λα κε ην θαξάβη - ηα αλπ-
πόηαρηα.  
Βαζηθά θπθινθφξεζε ζαλ 
βηβιίν πνπ ζπλνδεπφηαλ 
απφ απηφ ην ζπάλην  CD. 

Ρέζζεξα βηβιία γηα ηνλ ΑγηνΠηξάηε 

Θψζηαο Ξνπξλα-

ξάο (Κπφζεο) Αε 

Σηξάηεο, Η κάρε 

ηεο πείλαο ηωλ 

πνιηηηθώλ εμνξί-

ζηωλ ζηα 1941  
(1995) 

Γηψξγεο Θαδάθνο:  

Αε Σηξάηεο. Η 
κάρε ηεο πείλαο 
ηωλ πνιηηηθώλ ε-
μόξηζηωλ. Χεηκώ-
λαο 1941-1942 
(επαλέθδνζε 2013) 

Βάζνο Γεσξγίνπ: 

Έηζη γίλαλε νη 

άλζξωπνη (1988). 

Ρέηαξην θεθάιαην 

«ΑηΠηξάηεο -Ρν λε-

ζί ηεο ζπζίαο» 

Ξεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο (57%) εξσηεζέληεο απνξξί-
πηνπλ ην αίηεκα ηνπ Θπξηάθνπ Κεηζνηάθε γηα δηελέξγεηα ε-
θινγψλ, εηδηθά ηψξα πνπ ε θπβέξλεζε θαηάθεξε λα θιείζεη 
ηελ αμηνιφγεζε. Αληίζεηα, κφιηο ην 36% ζέιεη εθινγέο. Δίλαη 
ραξαθηεξηζηηθφ, επίζεο, φηη θαη ηέζζεξηο ζηνπο δέθα Λενδε-
κνθξάηεο δελ ζέινπλ εθινγέο!                 PALMOS Analysis 

Θψζηαο          

Βάξλαιεο:         

Ατ Πηξάηεο – 

Θπκήκαηα εμνξί-

αο (2014) 

http://www.protothema.gr/politics/article/584331/dimoskopisi-alco-75-monades-brosta-i-nd-apo-ton-suriza/
https://www.youtube.com/watch?v=k7-mIPQEsFk
https://www.scribd.com/doc/132978711/%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%9C%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%B7-%CE%91%CE%97-%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%B7-%CE%BC%CE%AC%CF%87%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%84%CF%89%25
https://www.scribd.com/doc/132978711/%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%9C%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%B7-%CE%91%CE%97-%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%B7-%CE%BC%CE%AC%CF%87%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%84%CF%89%25
https://www.scribd.com/doc/132978711/%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%9C%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%B7-%CE%91%CE%97-%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%B7-%CE%BC%CE%AC%CF%87%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%84%CF%89%25
https://www.scribd.com/doc/132978711/%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%9C%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%B7-%CE%91%CE%97-%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%B7-%CE%BC%CE%AC%CF%87%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%84%CF%89%25
https://www.scribd.com/doc/132978711/%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%9C%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%B7-%CE%91%CE%97-%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%B7-%CE%BC%CE%AC%CF%87%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%84%CF%89%25
http://www.altsantiri.gr/homepage/apokaliptiki-dimoskopisi-altsantiri-gr-iper-tis-tropologias-gia-tis-offshore-7-stous-10-ellines/


 
ελ. 6 H Λήμνος και η γειτονιά της…   

Δπίζθεςε ηνπ βνπιεπηή Γηώξγνπ Ξάιιε ζηε Ιήκλν 

Νινθιεξψζεθε ε ηξίηε επίζθεςε ηνπ βνπιεπηή ηνπ  ΠΟΗΕΑ Γηψξγνπ Ξάιιε ζηε Ιήκλν.. 
Πηε δηάξθεηα ηνπ δηεκέξνπ ν θ . Ξάιιεο επηζθέθηεθε ην αγξφθηεκα «ΚΖΡΟΝΞΝΙΖ» 
θαη είρε ζπλάληεζε θαη ζπδήηεζε κε ηε λέα Γ.Δ. ηνπ Ξαιιεκληαθνχ Πρνιηθνχ Ρακείνπ, 
κέιε ηνπ Ππιιφγνπ «ΦΗΙΩΛ ΡΖΠ ΞΑΙΗΑΠ ΚΖΡΟΝΞΝΙΖΠ» θαη λένπο αγξφηεο απφ δηά-
θνξα ρσξηά ηεο Ιήκλνπ. Πηε ζπλέρεηα ζπλαληήζεθε κε  ηνλ  αληηπεξηθεξεηάξρε  Αγξνηη-
θήο  αλάπηπμεο  θ.Αδακίδε  κε ηνλ νπνίν ζπδήηεζε θαη ελεκεξψζεθε γηα ζέκαηα αξκν-
δηφηεηάο ηνπ, ε θαηαζθεπή κηθξψλ θξαγκάησλ, ην θηεκαηνιφγην θαη άιια ζέκαηα, 
Ππλαληήζεηο επίζεο είρε κε ηελ Γηνίθεζε ηεο  Ξπξνζβεζηηθήο πεξεζίαο Κχξηλαο Ιή-
κλνπ ,  ηνλ λέν Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή θαη ηα ζσκαηεία ηαηξψλ θαη εξγαδνκέ-
λσλ  ηνπ  Λνζνθνκείνπ   Ιήκλνπ, δηάθνξνπο θνξείο θαη πνιίηεο ηεο Ιήκλνπ πνπ ηνπ εμέ-
ζεζαλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο.                                                                           Ιεκληαθόο Ιόγνο 

Δπίζθεςε - πξνζθύλεκα ζηνλ Αε Πηξάηε ην Πάββαην 11 ηνπ Ηνύλε 

Δπίζθεςε - πξνζθχλεκα ζηνλ Αε Πηξάηε πνπ δηνξγαλψλεη ε ΘΔ ηνπ ΘΘΔ, γηα ην Πάββα-
ην 11 ηνπ Ηνχλε. Ζ επίζθεςε γίλεηαη ζην πιαίζην ησλ εθδειψζεσλ γηα ηα 100 ρξφληα ηνπ 
ΘΘΔ, κε ζθνπφ λα ηηκεζεί ε ζπζία κειψλ ηνπ ΘΘΔ θαη άιισλ αγσληζηψλ πνπ εμνληψζε-
θαλ απφ ηελ πείλα, ζην λεζί, ηελ πεξίνδν 1941 - 1942. Θα ηηκεζεί, επίζεο, ε πξνζθνξά 
ρηιηάδσλ θνκκνπληζηψλ θαη άιισλ αγσληζηψλ, πνπ βξέζεθαλ θαη πάιη εμφξηζηνη ζηνλ Αε 
Πηξάηε απφ ηηο κεηαθαηνρηθέο θπβεξλήζεηο. Πηελ εθδήισζε, ζα παξεπξεζεί αληηπξνζσ-
πεία ηεο ΘΔ ηνπ ΘΘΔ, κε επηθεθαιήο ηνλ ΓΓ ηεο ΘΔ, Γεκήηξε Θνπηζνχκπα. 

Γηα ηα κέιε θαηηνπο θίινπο ηεο ΡΔ Ιήκλνπ,  ε αλαρψξεζε ζα γίλεη απφ ην ιηκάλη ηεο Κχ-
ξηλαο, ην πξσί ηνπ Παββάηνπ 11 Ηνχλε ζηηο 11.30 κε ην πινίν ΑΗΝΙΗΠ θαη ε επηζηξνθή ην 
πξσί ηεο Θπξηαθήο ζηηο 6.30 ην πξσί. 

Ζ κεηαθίλεζε απφ θαη πξνο ηε Ιήκλν ζα είλαη δσξεάλ.                          Ιεκληαθή Φσλή 

Ρελ Ρεηάξηε 8, Ηνπλίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε εηδηθή ζπλεδξίαζε γηα ηνλ Ρνπξηζκφ, ηελ 
νπνία θαη ζπγθάιεζε ε Έλσζε Μελνδφρσλ Ιήκλνπ. 

ΖΑΚΘΔ Ιήκλνο Ρνπξηζηηθή αληέδξαζε ζε απηή ηελ ζπλάληεζε , ζεσξψληαο φηη εθείλε 
είλαη ε κφλε «αξρή» ζηα ζέκαηα ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο Ιήκλνπ  

Απνηέιεζκα απηήο ηεο αληίδξαζεο, λα κελ ππάξρεη ζηελ ζπλεδξίαζε θαλέλαο εθπξφζσ-
πνο ηνπ Γήκνπ, αιιά νχηε ησλ ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ θαζψο θαη ηεο ΑΚΘΔ. Απνπζί-
εο ππήξραλ θαη άιιεο φκσο, πνπ καο θάλνπλ λα αλαξσηηφκαζηε, ηειηθά ελδηαθέξεηαη 
θαλείο πξαγκαηηθά γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο Ιήκλνπ;  

Έλα λεζί κε κφλν 3500 θιίλεο, φζεο δειαδή έρνπλ 2 μελνδνρεία ζε ηνπξηζηηθή πεξηνρή 
ηεο Θξήηεο, 3 κεγάιεο κνλάδεο θιεηζηέο, κφλν 4 γαιάδηεο ζεκαίεο, δείρλνπλ έλαλ ηφπν 
«ηειείσο ρχκα».  «Δίκαζηε πνιινί ιίγνη γηα λα κελ κπνξνχκε λα ζπλελλνεζνχκε» ηφληζε 
ν Έπαξρνο Ιήκλνπ θ.Γηαξκαδνχξνο.                                                           Ιεκληαθή Φσλή 

Θόληξα «Έλσζεο Μελνδόρσλ Ιήκλνπ» θαη «Ιήκλνο Ρνπξηζηηθή» 

Ν γεληθόο γξακκαηέαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ ζηε Ιέζβν 

Ρελ Ιέζβν ζα επηζθεθζεί ζηηο 18 Ηνπλίνπ ν γεληθφο γξακκαηέαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 
Κπαλ Γθη-Κνπλ πξνθεηκέλνπ λα ζπλαληεζεί κε κεηαλάζηεο, κε αηηνχληεο άζπιν αιιά 
θαη κε ηνπο εζεινληέο πνπ ηνπο ζηεξίδνπλ.  
"Θα επηζθεθζψ ηε Ιέζβν γηα λα εθηηκήζσ ηελ θαηάζηαζε θαη λα εθδειψζσ ηελ αιιε-
ιεγγχε κνπ" είπε ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο ν Κπαλ κηιψληαο απφ ηελ έδξα ηνπ ΝΖΔ ζηε 
Λέα φξθε. 
"Δθαηνληάδεο Πχξνη θαη άιινη πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο εμαθνινπζνχλ λα πεζαίλνπλ 
ζηε Κεζφγεην πξνζπαζψληαο λα γιηηψζνπλ απφ ηνλ πφιεκν θαη ηηο δηψμεηο", ζπλέρηζε. 
Ρν πξφγξακκα ην Γ.Γ πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηελ Αγ. Ξεηξνχπνιε ζηηο 16/6 θαη ζπλά-
ληεζε κε ηνλ Βι.Ξνχηηλ. Πηηο 17/6  ζα βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα φπνπ ζα ζπλαληεζεί κε ηνλ  
πξσζππνπξγφ Αιέμε Ρζίπξα  θαη ζηηο 18 ζα αλαρσξήζεη γηα ηελ Ιέζβν. Lesvos news 

Πην ΔΠΞΑ ε αλαβάζκηζε ησλ ζρνιείσλ καο 
Ζ Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Βνξείνπ Αηγαίνπ ζπκκεηέρνληαο ζηε λέα Ξξνγξακκαηηθή Ξεξίν-
δν ΔΠΞΑ 2014 – 2020 θαη ζηελ εμεηδίθεπζε ησλ λέσλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ 
(ΞΔΞ) 2014 – 2020 ππέβαιε ηνλ Κάην ηνπ 2016 έληεθα (11) νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο εμεηδίθεπζεο ζηελ 
εηδηθή πεξεζία Δθαξκνγήο Δθπαηδεπηηθψλ Γξάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκά-
ησλ.  

Νη πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ αθνξνχλ ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ Α’βάζκηαο θαη 
Β’βάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ελίζρπζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηεξίσλ, δεκηνπξγία 
Πρνιηθψλ Ξνιηηηζηηθψλ Γηθηχσλ (Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Ιχθεην) θαηάξηηζε, επηκφξθσζε 
θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνγξάκκαηα γηά ηηο επάισηεο 
θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε…                        Ιεκληαθόο Ιόγνο 

http://limniakoslogos.gr/oloklirothike-i-episkepsi-toy-voyleyti-giorgoy-palli-sti-limno
http://limniakifoni.gr/?p=51810
http://limniakifoni.gr/?p=52801
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/o-genikos-grammateas-ton-inomenon-ethnon-sti-lesvo
http://limniakoslogos.gr/11-protaseis-gia-espa-apo-tin-perifereiaki-dieythynsi-ekpaideysis-voreioy-aigaioy

