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Πολιτική—Κοινωνία     

«Επιτελικό Κράτος»  

Λήμνος—Περιφέρεια Β. Αιγαίου      

Περιβάλλον    

Χιούμορ—Σχόλια  

 

Αν επιθυμείτε να σας στέλνουμε ηλεκτρονικά την   

«ΑΤΖΕΝΤΑ» 

στείλτε το ονοματεπώνυμό σας και το mail σας  

στη διεύθυνση    

syrizalimnou@gmail.com  

σελ. 1 –4 

 σελ. 5 

     σελ 6 

  σελ.7 

 σελ. 8 

Εκδήλωση  

Τιμής και Μνήμης   

για τον Ηλία Ηλιού  
Ομιλητές:  

Ηλίας Νικολακόπουλος,                                                    

Καθηγητής Εκλογικής Κοινωνιολογίας του  

Πανεπιστημίου Αθηνών.  

 

Θόδωρος Μπελίτσος,                                                  

Ιστορικός Ερευνητής.  

Αλ. Τσίπρας: Εγώ Μητσοτάκης δεν θα γίνω,                                                                                     

συνειδητή επιλογή η θετική ψήφος μας στην Κ. Σακελλαροπούλου. 

Περισσότερα (και video) στην Αυγή. 

Χαρακτήρισε σφάλμα την επιλογή του Κ. Μητσοτάκη να μην ανανεώσει τη θη-

τεία του Πρ. Παυλόπουλου ωστόσο τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κρατήσει και τώρα 

στάση ευθύνης. 

«Ναι» στην υποψηφιότητα της Κατερίνας Σακελλαροπούλου για την Προεδρία της Δημο-
κρατίας είπε ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας ότι η θετική ψήφος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μια 
επικοινωνιακή επιλογή αλλά μια συνειδητή επιλογή.                                                                    
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε ότι πρωθυπουργός «διέπραξε μέγα ατόπημα που επί 
μήνες διέσυρε το θεσμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας και μέγα σφάλμα που επιλέγει να 
μην ανανεώσει τη θητεία ενός πετυχημένου Προέδρου, του Προκόπη Παυλόπουλου, σε 
μια τόσο κρίσιμη συγκυρία για τα εθνικά μας θέματα». 

Όπως είπε, ο Κ. Μητσοτάκης συνέχισε και ως πρωθυπουργός «την ίδια ανεύθυνη στάση που είχε κρατήσει  απέναντι σε κρίσιμα ζητήμα-

τα όσο ήταν στην αντιπολίτευση». «Στο θέμα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας είχε την επιλογή να ανανεώσει τη θητεία του 

Προκόπη Παυλόπουλου, ενός κατά γενική ομολογία επιτυχημένου Προέδρου που είχε εκλεγεί με ευρεία διακομματική συναίνεση πριν 

από 5 χρόνια. 

Δεν το έπραξε, χωρίς ποτέ να εξηγήσει το λόγο. Αντ’ αυτού προχώρησε συνειδητά σε μια μακρά και εξευτελιστική για τον θεσμό διαδικα-

σία Προεδρικών καλλιστείων, αποφεύγοντας να ανακοινώσει την όποια επιλογή του για αρκετούς μήνες».  

Διοργανωτής : ΣΥΡΙΖΑ—Προοδευτική Συμμαχία Λήμνου 

https://www.avgi.gr/article/10842/10609965/al-tsipras-de-tha-gino-metsotakes-leme-nai-sten-k-sakellaropoulou
https://www.avgi.gr/article/10842/10609965/al-tsipras-de-tha-gino-metsotakes-leme-nai-sten-k-sakellaropoulou
https://www.avgi.gr/article/10842/10609965/al-tsipras-de-tha-gino-metsotakes-leme-nai-sten-k-sakellaropoulou


ΠΟΛΙΤΙΚΗ—ΚΟΙΝΩΝΙΑ          2  

Γρ. Τύπου ΣΥΡΙΖΑ: Οι ευθύνες της κυβέρνησης για την απουσία                                                                  

από τη Διάσκεψη του Βερολίνου είναι μεγάλες και δεν κρύβονται. 

«Για ποιους λόγους η Ελλάδα δεν συμμετέχει στη Διάσκεψη, παρά το γεγονός 

ότι πέντε       χώρες που δεν συμμετείχαν το 2015, μεταξύ των οποίων η Τουρ-

κία και το Κονγκό, την Κυριακή θα δώσουν το παρών με την Ελλάδα απού-

σα», αναφέρει μεταξύ άλλων το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή 

του σχετικά με την απουσία της Ελλάδας από τη διάσκεψη του Βερολίνου για 

την Λιβύη την Κυριακή.  

«Οι ευθύνες του κ. Μητσοτάκη θα είναι βαρύτατες και δεν αρκεί το βέτο για να τις κρύ-

ψει», σχολιάζει ακόμη ο ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τους χειρισμούς την κυβέρνησης σχετι-

κά με την απουσία της Ελλάδας από τη διάσκεψη του Βερολίνου.  

Περισσότερα στο left.gr 

«Ο κ. Μητσοτάκης αποφεύγει  να απαντήσει στην ερώτησή μου για τα εργασιακά». 

Περισσότερα στην Εφημ. Συντακτών. 

Στην κριτική προς την κυβέρνηση για τα εργασιακά επανέρχεται ο Αλέξης 

Τσίπρας, ο οποίος επικρίνει τον πρωθυπουργό ότι αποφεύγει να πάει στη 

Βουλή για να απαντήσει στην ερώτηση που είχε καταθέσει προς εκείνον την 

Τρίτη.                                                                                                                                                

Σε ανάρτησή του στο Facebook ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγορεί 

την κυβέρνηση για πολιτική στα εργασιακά που έχει το αποτέλεσμα «των απολύσεων 

μετά από πέντε χρόνια και το διαρκές ξήλωμα όλων των κεκτημένων των εργαζομένων 

που κατάφερε να θεσπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ».                                                                                         

Επίσης, σχολιάζει, «ο κ. Μητσοτάκης όχι μόνο δεν ήρθε στη Βουλή για να απαντήσει, 

αλλά δύο μέρες μετά, με περίσσιο θράσος και αλαζονεία, ο υπουργός του επιβεβαιώνει 

μέχρι κεραίας όσα ανέφερα στην ερώτησή μου και ακόμα περισσότερα». 

Ο Βρούτσης χαρίζει πρόστιμα και υπερωρίες στους εργοδότες. 

Περισσότερα στην Αυγή. 

Νέο χτύπημα στους εργαζόμενους - Δραστική μείωση των προστίμων για τις με-

γάλες επιχειρήσεις. Φωτογραφικές υπουργικές αποφάσεις υπέρ ΣΕΒ, τραπε-

ζών και πολυεθνικών επιχειρήσεων δημοσιεύτηκε...  

Προκλητικές μειώσεις στα πρόστιμα, που αφορούν κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις, θα 

ισχύουν πλέον με σχετική απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση που δημοσι-

εύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   Ταυτόχρονα, με άλλη απόφαση του            υ-

πουργού Εργασίας, αυξάνονται κατά 60% οι «νόμιμες» υπερωρίες που μπορούν να κά-

νουν οι επιχειρήσεις, κάτι που λογικά θα λειτουργήσει σε βάρος των προσλήψεων και της 

δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, τα όρια των λεγόμενων «νομίμων» 

υπερωριών, που καθορίζονται κάθε εξάμηνο, με απόφαση του υπουργού αυξάνονται σε 

48 από 30.  

Τακτοποιούν και τους   παπούδες τους. 

Σκανδαλώδης φωτογραφική ρύθμιση της κυβέρνησης Μητσοτάκη - Και       

σύνταξη και μισθός για τους "γαλάζιους" μετακλητούς  

Με διάταξη Βρούτση στο νέο ασφαλιστικό, επιτρέπεται στους συνταξιούχους του Δη-
μοσίου να εργάζονται με μισθό και χωρίς καμία περικοπή στη σύνταξή τους 

Πρόκειται για ρύθμιση η οποία επιτρέπει σε εκατοντάδες "γαλάζια" στελέχη να διο-
ρίζονται σε επιτελικές κυβερνητικές θέσεις - κλειδιά εισπράττοντας ταυτόχρονα και τη 
σύνταξή τους 

Καταργείται το ισχύον καθεστώς, που προβλέπει αναστολή της σύνταξης σε περίπτω-
ση διορισμού σε διοικητική θέση ή θέση μετακλητού. 

Εφημερίδα Αυγή. 

Ο κ. Τσίπρας αναφέρει ότι ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, με τις αποφάσεις που εξέδωσε και με τις οποίες «επιτείνει επιδει-

κτικά την ενίσχυση της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και πριμοδοτεί όσους παρανομούν σε βάρος των εργαζομένων και του Δημοσίου».  

https://left.gr/news/gr-typoy-syriza-oi-eythynes-tis-kyvernisis-gia-tin-apoysia-apo-ti-diaskepsi-toy-verolinoy-einai
https://left.gr/news/gr-typoy-syriza-oi-eythynes-tis-kyvernisis-gia-tin-apoysia-apo-ti-diaskepsi-toy-verolinoy-einai
https://left.gr/news/germania-i-symfonia-toyrkias-livyis-den-tha-apotelesei-antikeimeno-tis-diaskepsis
https://left.gr/news/gr-typoy-syriza-oi-eythynes-tis-kyvernisis-gia-tin-apoysia-apo-ti-diaskepsi-toy-verolinoy-einai
https://www.efsyn.gr/politiki/antipoliteysi/227265_o-k-mitsotakis-apofeygei-na-apantisei-stin-erotisi-moy-gia-ta
https://www.efsyn.gr/politiki/antipoliteysi/227265_o-k-mitsotakis-apofeygei-na-apantisei-stin-erotisi-moy-gia-ta
https://www.avgi.gr/article/4768083/10612823/o-broutses-charizei-prostima-kai-yperories-stous-ergodotes-
https://www.avgi.gr/article/4768083/10612823/o-broutses-charizei-prostima-kai-yperories-stous-ergodotes-
https://www.avgi.gr/article/10811/10615379/1-prote-seli-6#
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Περισσότερα (και video) στην Εφημ. Συντακτών 

Αλ. Χαρίτσης: Ο κ. Μητσοτάκης αναγνωρίζει με καθυστέρηση έξι μηνών το μπάχαλο που έχει                        

δημιουργήσει στο προσφυγικό και προχωρά στην επανασύσταση του Υπουργείου Μεταναστευτικής 

Πολιτικής που ο ίδιος κατήργησε».  

Μία από τις πρώτες ενέργειες της κυβέρνησης Μητσοτάκη ήταν να καταργήσει το υπουρ-

γείο Μεταναστευτικής Πολιτικής με την τότε απερχόμενη κυβέρνηση να προειδοποιεί πως 

μία τέτοια κίνηση δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.                                                          

Σήμερα η κυβέρνηση προέβη σε μεγαλειώδη αναδίπλωση ανακοινώνοντας την επανί-

δρυση του υπουργείου με την αξιωματική αντιπολίτευση να ασκεί σφοδρή κριτική.             

O Δημήτρης Βίτσας είχε χαρακτηρίσει από την πρώτη στιγμή, ήδη από τις δηλώσεις κατά 

την παράδοση και παραλαβή του χαρτοφυλακίου, σοβαρό λάθος την κατάργηση του υ-

πουργείου και είχε εκφράσει την πεποίθησή του ότι θα το ξανασκεφτεί ο πρωθυπουργός. 

Η εξέλιξη τον δικαιώνει απόλυτα.                                                                                                                        

Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ (2): Το σχολείο δεν θα γίνει κατηχητικό. 

«Καμία επιπλέον χαμένη ώρα για τους νέους και τις νέες μαθήτριες για θρησκευτική κατήχηση. Καμία σχέση εκκλησίας και σχολείου»  

«Μετά την αφίσα ενάντια στις αμβλώσεις που στήριξαν οι ακροδεξιοί κύκλοι της Νέας Δημοκρατίας και ακραία συντηρητικοί κύκλοι 

της Εκκλησίας, έρχεται τώρα η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, να καταργήσει την αργία των Τριών Ιεραρχών και να την αντικατα-

στήσει με εκδηλώσεις που θυμίζουν εποχές υποχρεωτικής κατήχησης των μαθητών» αναφέρει η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ.                                                                                                   

Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ (1): Κατά της σκοταδιστικής διαφήμισης για την άμβλωση. 

«Κάτω τα χέρια σας από τα σώματά μας».                                                                         

Την αντίθεσή της στην εκστρατεία κατά του δικαιώματος της άμβλωσης εκ-

φράζει η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα.                              

Όπως γράφει η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ για την παρέμβασή της στο Μετρό 

του Μεταξουργείου:                                                                                                                      

«Τα σώματά μας, μας ανήκουν!                                                                                         

Την ώρα που οι γυναικοκτονίες γίνονται καθημερινότητα, οι καταγγελίες για 

βασανισμούς από την αστυνομία έχουν πληθύνει, επιλέγουν να χτυπήσουν το 

δικαίωμα στην άμβλωση.                                                                                                           

Εκκλησία και κυβέρνηση έγιναν ένα ενάντια στα δικαιώματα μας.                                             

Κάτω τα χέρια σας από τα σώματα μας. Κάτω τα χέρια σας από την νεολαία!». 

Να αποσυρθεί η ρύθμιση για τους πτυχιούχους των κολεγίων ζητούν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες 

Όπως σημειώνει, «την στήριξη του σε αυτή την «πρωτοποριακή» πρόταση της Ν. Κεραμέ-
ως, που τόσο πολύ ακουμπάει τα ενδιαφέροντα και της ανησυχίες της νέας γενιάς, δεν 
άργησε να δώσει ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Ο ίδιος υποστήριξε ότι «έγινε αυτό που 
έπρεπε να γίνει. Όλα τα άλλα είναι αστειότητες και προφάσεις. Η αργία είναι για τους τε-
μπέληδες»».                                                                                                                                                
«Είναι ξεκάθαρο πως ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος δεν μπορεί να κατανοήσει το μόχθο που 
καταβάλει κάθε νέος και νέα μαθητής και μαθήτρια να αντεπεξέλθει σε ένα σχολείο φυλα-
κή και μια εκπαιδευτική διαδικασία πλήρως αναχρονιστική και αποστειρωμένη που δεν 
έχουν τα χρήματα να πληρώσουν τα κολέγια που ιδρύει η Νίκη Κεραμέως. 

Καμία επιπλέον χαμένη ώρα για τους νέους και τις νέες μαθήτριες για θρησκευτική κατή-

χηση. Καμία σχέση εκκλησίας και σχολείου. Το σχολείο θέλουμε να παράγει ανθρώπους 

με σφαιρική και ουσιαστική μόρφωση» καταλήγει η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. 

Περισσότερα στο alfavita.gr 

Tης Χρύσας Βαϊνανίδη.                                                                                                                               

Συνεχίστηκε σήμερα η συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του υπουργείου Παιδείας στην 

Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής - Την απόσυρση του άρθρου για τα κολέ-

για ζήτησαν οι εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες - Υπέρ της ρύθμισης ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών 

Σχολείων .                                                                                                                                                     

Την απόσυρση του άρθρου 50, το οποίο δίνει τη δυνατότητα διορισμού αποφοίτων 

από κολέγια στη δημόσια εκπαίδευση, ζήτησαν από την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας 

οι Ομοσπονδίες των δασκάλων, των καθηγητών και των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Η επί-

μαχη διάταξη έχει ενταχθεί στο σχέδιο νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ει-

δικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητι-

κών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» και που συζητείται αυτές τις ημέρες 

στην αρμόδια επιτροπής της Βουλής.  

Μ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ, ΕΦ. ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 

https://www.efsyn.gr/node/226969
https://www.efsyn.gr/politiki/kybernisi/226944_epanidrysan-ahreiasto-ypoyrgeio-metanasteytikis-politikis
https://www.avgi.gr/article/10839/10605836/neolaia-syriza-to-scholeio-den-tha-ginei-katechetiko
https://www.documentonews.gr/article/h-neolaia-syriza-kata-ths-skotadistikhs-diafhmishs-gia-thn-amblwsh
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/309385_diorismoi-na-aposyrthei-i-rythmisi-gia-toys-ptyhioyhoys-ton-kolegion-zitoyn-oi
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/309385_diorismoi-na-aposyrthei-i-rythmisi-gia-toys-ptyhioyhoys-ton-kolegion-zitoyn-oi
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Περισσότερα στο efsyn.gr 

Διάβημα διαμαρτυρίας του Ιράν για τις δηλώσεις Μητσοτάκη για τη δολοφονία Σουλεϊμανί 

Μία σοβαρή είδηση, την οποία η κυβέρνηση φαίνεται πως πασχίζει να «θάψει» με κάθε 

τρόπο, επιβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών μιλώντας σε τηλεοπτικό κανάλι.   

Ο Νίκος Δένδιας, σε παρέμβασή του σε εκπομπή του OPEN TV, επιβεβαίωσε πως έχει 

προκύψει διπλωματικό επεισόδιο (αγνώστου μεγέθους) μεταξύ Ιράν και Ελλάδας μετά τις 

δηλώσεις Μητσοτάκη από τις ΗΠΑ ότι η χώρα στηρίζει την απόφαση της Ουάσινγκτον να 

δολοφονήσει τον Κασέμ Σουλεϊμανί.                                                                                                       

Η παρουσιάστρια του σταθμού αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ που είχε μεταδώσει (το βράδυ 

της Παρασκευής) ο δημοσιογράφος του Open, Χρήστος Τσιγουρής, σύμφωνα με το οποίο 

η Τεχεράνη εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της.  

 

Περισσότερα στο left.gr 

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σε ανακοίνωση της κάνει λόγο για συντονισμένη 

επιχείρηση τόσο από Υπουργούς της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, όσο και από εκπροσώπους 

των αστυνομικών υπαλλήλων για άσκηση έμμεσης πίεση στους Εισαγγελικούς Λειτουρ-

γούς γιατί δεν άσκησε δίωξη έτσι όπως οι ίδιοι θα επιθυμούσαν.                                                     

«Οι Δικαστικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί ενεργούν σύμφωνα με το προσκομιζόμενο 

αποδεικτικό υλικό και τα στοιχεία που υπάρχουν στην δικογραφία. Τηρούν απαρέγκλιτα 

τη νομιμότητα και δεν αυθαιρετούν ούτε ενεργούν με βάση την πολιτική συγκυρία και τα 

κελεύσματα της επικαιρότητας».                                                                                                         

Για την παρέμβαση της Ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων, αναφέρει ότι έφθασε «στο  

εξωφρενικό σημείο να ζητά τον πειθαρχικό έλεγχο Εισαγγελέα, γιατί δεν άσκησε δίωξη 

έτσι όπως οι ίδιοι θα επιθυμούσαν».  

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καταγγέλλει πιέσεις και παρεμβάσεις από υπουργούς και                                

αστυνομικούς για το Κουκάκι. 

 Ένοχοι οι κατηγορούμενοι για το «μεγάλο φαγοπότι» στο ΚΕΕΛΠΝΟ 

Ένοχους έκρινε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθήνας τέσσερις κατηγορούμενους στην πολύκροτη υπόθεση του 

ΚΕΕΛΠΝΟ (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων) τονίζοντας ότι όλες οι πράξεις έγιναν σε βάρος περιουσίας του 

Κέντρου.   Το δικαστήριο αποφάσισε την ενοχή για τις κατηγορίες που βαραίνουν τον άλλοτε «ισόβιο» διευθυντή του 

ΚΕΕΛΠΝΟ, Θεόδωρο Παπαδημήτριου, τον πρώην πρόεδρο του ΚΕΕΛΠΝΟ, Άγγελο Χατζάκη, την πρώην αναπληρώτρια 

διευθύντρια Όλγα Αδράμη και τον ιδιοκτήτη εταιρείας σεκιούριτι, Νικόλαο Λιαβή. Αθώα λόγω νομικών λόγων, η πρώην 

γραμματέας στο Δ.Σ του ΚΕΕΛΠΝΟ, Ελένη Λιάκουρα.  

Περισσότερα στην Αυγή. 

Ειδικότερα, το δικαστήριο έκρινε την ενοχή του Θ. Παπαδημητρίου για την κατηγορία 

της απάτης κατ' εξακολούθηση, για την κατηγορία της βιοτρομοκρατίας κατά την περίο-

δο των Ολυμπιακών Αγώνων (σ.σ πρόκειται για την περίφημη υπόθεση των εμπιστευτι-

κών ερευνών που στοίχισαν στο ΚΕΕΛΠΝΟ εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ), για την υπόθε-

ση της βιοτρομοκρατίας. Απέρριψε δε τον ισχυρισμό του κατηγορουμένου περί ικανοποί-

ησης του παθόντος, δηλαδή του ΚΕΕΛΠΝΟ.  Ο κ. Παπαδημήτριου κρίθηκε ένοχος 

(απάτη) και ως προς την εταιρεία σεκιούριτι και τις συμβάσεις, ενώ το δικαστήριο απο-

φάσισε και την ενοχή (απάτη κατ'εξακολούθηση) και για το επίδομα της Αδράμη.              

Ο Άγγελος Χατζάκης, κρίθηκε ένοχος για την κατηγορία της απιστίας κατ' εξακολούθηση 

για τις περίφημες παράνομες (ρουσφέτια) προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ, ένοχος για το επί-

δομα στην Αδράμη, ένοχος για απιστία και για το πρόσθετο συμφωνητικό.  

https://www.efsyn.gr/politiki/exoteriki-politiki/226406_diabima-diamartyrias-toy-iran-gia-tis-diloseis-mitsotaki-gia-ti
https://www.efsyn.gr/politiki/exoteriki-politiki/226406_diabima-diamartyrias-toy-iran-gia-tis-diloseis-mitsotaki-gia-ti
https://left.gr/news/i-enosi-dikaston-kai-eisaggeleon-kataggellei-pieseis-kai-paremvaseis-apo-ypoyrgoys-kai
https://left.gr/news/i-enosi-dikaston-kai-eisaggeleon-kataggellei-pieseis-kai-paremvaseis-apo-ypoyrgoys-kai
https://left.gr/news/i-enosi-dikaston-kai-eisaggeleon-kataggellei-pieseis-kai-paremvaseis-apo-ypoyrgoys-kai
https://www.avgi.gr/article/10813/10606492/enochoi-oi-kategoroumenoi-gia-to-megalo-phagopoti-sto-keelpno
https://www.avgi.gr/article/10813/10606492/enochoi-oi-kategoroumenoi-gia-to-megalo-phagopoti-sto-keelpno
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Ν. Παππάς: Τα ΕΛΤΑ πήραν 135 εκατ. ευρώ για να κλείνουν καταστήματα; 

Περισσότερα στην Αυγή. 

Ερώτηση προς τον υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρα-

κάκη, κατέθεσε, με αφορμή την αιφνίδια απόφαση της διοίκησης των ΕΛΤΑ να καταργήσει 

το κεντρικό κατάστημα του Οργανισμού στην Καισαριανή, ο τομεάρχης Οικονομίας της 

Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Νότιου Τομέα Β’ Αθηνών, Νίκος Παππάς .     

Ο τομεάρχης Οικονομίας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, αφού παραθέτει τους προβληματισμούς της 

τοπικής κοινωνίας και των δημοτικών παρατάξεων για τον αποκλεισμό των κατοίκων από 

μια τόσο σημαντική υπηρεσία, στηλιτεύει την -πρόχειρη και χωρίς προηγούμενη διαβού-

λευση- απόφαση των ΕΛΤΑ, εξηγώντας ότι τα καταστήματα του Οργανισμού «αποτελούν 

συνεκτικό κοινωνικό, επαγγελματικό και οικονομικό ιστό της ζωής σε κάθε μικρό ή μεγάλο 

χωριό και σε κάθε πόλη της Ελλάδας».  

Ν. Γκαρά: Καταργούν Τμήματα, μειώνουν τη χρηματοδότηση                                                                       

και υποβαθμίζουν τα δημόσια πανεπιστήμια.  

Περισσότερα (και video) στην Αυγή. 

«Τη στιγμή που κάνουν πλάτες σε αμφιβόλου αξίας ιδιωτικά κολέγια»  

Την άποψη πως και στον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης η κυβέρνηση της ΝΔ ακο-

λουθεί και εφαρμόζει ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ισοπεδώνουν τη δημόσια 

Παιδεία, εξέφρασε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, η βουλευτής του 

ΣΥΡΙΖΑ Ν. Γκαρά. Πολιτικές που ενισχύουν την ανισότητα μεταξύ των πολιτών  και είναι 

σε βάρος των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων.  

Η βουλευτής από τον Έβρο επέκρινε σφόδρα την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας καθώς 

με το άρθρο 33 του υπό συζήτηση Σχεδίου Νόμου υπό τον τίτλο «Εθνική Αρχή Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Α.Ε.Ι, Ερευνητικών και Τεχνολογι-

κών Φορέων και άλλες διατάξεις» καταργεί οριστικά την ίδρυση 37 νέων τμημάτων – κατά 

κύριο λόγο στην ελληνική Περιφέρεια – στερώντας κατά αυτόν τον τρόπο κάθε δυνατότη-

τα ανάπτυξης ειδικά στα μικρότερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας.  

Χαμένες στην ομίχλη φαίνεται πως είναι οι 920μόνιμων γιατρών ΕΣΥ, οι διαδικασίες συνέχισης των κρίσεων για ήδη 
προκηρυγμένες θέσεις γιατρών ΕΣΥ, οι 1.300 θέσεις υπόλοιπου προσωπικού, τα μισθολογικά θέματα των γιατρών,      
αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Μέτωπο της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε..  

Αναλυτικά η ανακοίνωση:                                                                                                              

Έξι μήνες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από την κυβέρνηση Μητσοτά-

κη και κανένα από τα τρέχοντα υπαρκτά προβλήματα των Νοσοκομείων και των Κέντρων 

Υγείας δεν έχει επιλυθεί.                                                                                                                       

Ομιχλώδες τοπίο επικρατεί και συντηρείται με αλλεπάλληλες συνεντεύξεις και δηλώσεις 

της πολιτικής    ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, ακόμη και του ίδιου  του Πρωθυπουργού, 

για προσλήψεις που ανακοινώνονται αλλά δεν προκηρύσσονται, για νέο Οργανισμό Δια-

σφάλισης Ποιότητας Υγείας, για αξιολογήσεις Τμημάτων, Επιθεωρήσεις και ελέγχους στα 

Νοσοκομεία, για νέο σύστημα προμηθειών, ώστε να ροκανίζεται ο χρόνος και ν΄ ανατείλει 

ο  ήλιος του νεοφιλελευθερισμού με τις λαμπρές ακτίνες των ΣΔΙΤ, των καλών εργολάβων, 

των μη μόνιμων θέσεων εργασίας και τον δανεικό τεχνολογικό εξοπλισμό, με στόχο την 

πλήρη ιδιωτικοποίηση του συστήματος υγείας.   
Περισσότερα στο ygeianet.gr 

Έξι μήνες κυβέρνηση Μητσοτάκη: Τοπίο στην ομίχλη η κατάσταση στα νοσοκομεία της χώρας. 

Ορκίστηκε Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου παρά την καταδίκη του 

από δικαστήριο και τον εν εξελίξει πειθαρχικό του έλεγχο. 

Περισσότερα στο efsyn.gr 

Τα καθήκοντά του ως διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, 

του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Κρήτης, ανέλαβε και επίσημα χθες ο πρωτόδικα καταδι-

κασμένος για βαριά ιατρική αμέλεια Γιώργος Χαλκιαδάκης. Ενώπιον της διοικήτριας της 

7ης Υγειονομικής Περιφέρειας ορκίστηκαν συνολικά επτά διοικητές και αναπληρωτές           

διοικητές, ενώ αναμένεται η έκδοση των ΦΕΚ και για τέσσερις θέσεις διοικητών ή αναπλη-

ρωτών στα νοσοκομεία της Κρήτης.                                                                                                          

Για τον καθηγητή Γιώργο Χαλκιαδάκη εκκρεμεί δίκη σε δεύτερο βαθμό για σοβαρότατα 

ιατρικά λάθη κατά την εγχείρηση 29χρονου ασθενούς, τα οποία τον καθήλωσαν σε αναπη-

ήταν επιβαρυντικά για τον κ. Χαλκιαδάκη. Πρωτόδικα το δικαστήριο καταδίκασε τον περασμένο Φεβρουάριο τον κ. Χαλκιαδάκη σε 24 

μήνες φυλάκιση για «βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια υπόχρεου», με την έφεση που άσκησε να έχει αναστέλλουσα δύναμη, ενώ ακό-

μα εκκρεμεί η εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο.  

https://www.avgi.gr/article/10842/10577890/nikos-pappas-ta-elta-peran-135-ekat-euro-gia-na-kleinoun-katastemata-
https://www.avgi.gr/article/10842/10577890/nikos-pappas-ta-elta-peran-135-ekat-euro-gia-na-kleinoun-katastemata-
https://www.avgi.gr/article/10839/10608246/n-nkara-katargoun-tmemata-meionoun-te-chrematodotese-kai-ypobathmizoun-ta-demosia-panepistemia-video-
https://www.avgi.gr/article/10839/10608246/n-nkara-katargoun-tmemata-meionoun-te-chrematodotese-kai-ypobathmizoun-ta-demosia-panepistemia-video-
https://www.avgi.gr/article/10839/10608246/n-nkara-katargoun-tmemata-meionoun-te-chrematodotese-kai-ypobathmizoun-ta-demosia-panepistemia-video-
https://www.ygeianet.gr/images/site/1502/630422_large/anakoinvsh_metvpoy-_8-1-20.pdf
https://www.ygeianet.gr/images/site/1502/630422_large/anakoinvsh_metvpoy-_8-1-20.pdf
https://www.efsyn.gr/efkriti/koinonia/226889_orkistike-o-ypodikos-dioikitis-sto-pagni
https://www.efsyn.gr/efkriti/koinonia/226889_orkistike-o-ypodikos-dioikitis-sto-pagni
https://www.efsyn.gr/efkriti/koinonia/226889_orkistike-o-ypodikos-dioikitis-sto-pagni
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Ένα ταξίδι στην ιστορία της αγροτικής παραγωγής της Λήμνου τους 5 τελευταίους αιώνες (Μέρος Β’). 

Αμπελουργία. 

Η αμπελουργία αποτελεί για την Λήμνο μία δραστηριότητα η οποία χάνεται στα βάθη των αιώνων. Το πρώτο προϊστορικό φύλο που 
κατοίκησε το νησί, οι Τυρρηνοί Πελασγοί (κατά τον Όμηρο Σιντίες), ασκούσαν την αμπελουργία και μάλιστα σαν δραστηριότητα          
ιδιαίτερα αποδοτική. Στην Ομήρου Ιλιάδα, (Η΄ στ. 467-469, μετάφραση Ιάκ. Πολυλά), αναφέρεται: 

                               « τότε απ’ τη Λήμνο με κρασί πάμπολλ’  αράξαν πλοία, 

                                   σταλμένα απ’ τον Εύνηο, που από την Υψιπύλην 

                                    και από τον αρχηγό ανδρών Ιάσωνα  εγεννήθη». 

 Και ο Κόϊντος ο Σμυρναίος (3ος αιώνας μ.Χ.), στο ποίημά του «Οι μεθ’ Όμηρον λόγοι», 
γράφει:  

                                   «…ήλυθον  Αιγαίοιο  δια πλατύ  χεύμα  θαλάσσης 

                                         Λήμνον  ες  αμπελόεσσαν…»(9) 

  Αδιάκοπη και συνεχής είναι η αμπελουργική-οινοτεχνική  δραστηριότητα στην διάρκεια 
των τελευταίων πέντε αιώνων. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα που δημοσιεύσαμε στο 
προηγούμενο τεύχος, (Αναφορές περιηγητών και επιστημόνων στα κυριότερα αγροτικά 

προϊόντα της ν.  Λήμνου 15ος  έως 20ος αιώνας), σχεδόν όλοι οι περιηγητές, οποτεδήποτε και εάν επισκέφθηκαν το νησί, παρατήρησαν 
την δραστηριότητα αυτή. 

  Η πρώτη αναφορά σχετικά με την ύπαρξη αμπελουργίας στο νησί για αυτό το χρονικό διάστημα, έρχεται μέσα από τον φορολογικό 
Τουρκικό κώδικα Κanunname του 1478, όπου καθορίζεται η φορολογία των αμπελιών σε «4 άσπρα ανά στρέμμα και καταβολή από 
το γλεύκος του 1/10». 

       Pierre Belon  (1547) : Βρήκα πως έξι λίβρες καλού κρασιού δεν κοστίζουν πάνω από ένα  άσπρο, που σημαίνει τρεις πίντες (1) 
για ένα Κάρολο (2)».                                                                                                                                                                                                                                        
Και ακόμη , αναφερόμενος στον Κότσινα «… βλέπεις ένα πολύ μεγάλο και ευχάριστο χωριό με πολλά αμπέλια».  

       Reinhold von Lubenau (1588): «...(οι κάτοικοι της Λήμνου) έχουν τα χωράφια τους και αρκετό κρασί» και «πάνω στα υψώμα-
τα έχουνε τα αμπέλια τους, που ευδοκιμούν πολύ». 

       Francesco Piacenza (1682): «Εδώ υπάρχουν κρασί...» και διαπιστώνει την καλλιέργεια και άλλων προϊόντων.  

       Vincenzo Maria Coronelli (1692): “Είναι (το νησί) πολύ εύφορο και καλοκαλλιεργημένο, παράγει πάρα πολύ καλό κρασί..¨»                                                                                                                            

Το κρασί της Λήμνου έφερε (για  τα μέτρα της εποχής) ένα είδος Ονομασίας Προέλευσης. Στα 1698, ο Α. Morison έγραφε:                     
«…καλλιεργούν εδώ αμπέλια, τα οποία δίνουν ένα κρασί πολύ γνωστό σ’ολόκληρη τη Ρωμανία». 

   Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα των πέντε αιώνων, η παραγωγική αυτή δραστηριότητα  ήταν ιδιαίτερα αποδοτική. Στοιχεία σχετικά 
με την παραγόμενη ποσότητα αναφέρουν: 

Alexander Conze (1856): «Τα αμπέλια εδώ και 6 χρόνια πάσχουν από κάποια αρρώστια. Άλλοτε όμως έδιναν ως 500.000 κιλά 
εξαιρετικό κρασί και 100.000 κιλά οινόπνευμα.» 

 Μ.Β. Collas (Εκδ.1861), υπολογίζει την ετήσια παραγωγή σε 550.000 κιλέ     (1 κιλέ=25,6 κιλά, δηλ. 14.080 τόνους). 

   Η διάθεση του κρασιού (μετά την παρακράτηση του φόρου της δεκάτης από τους Τούρκους), γινόταν στην τοπική αγορά και το υ-
πόλοιπο εξαγόταν. Η πρώτη αναφορά σχετικά με τις εξαγωγές κρασιού από το νησί βρίσκεται στον  φορολογικό Τουρκικό κώδικα 
Κanunname του 1519, όπου καθορίζεται ως εθιμικός φόρος αποβάθρας και τελωνείου της νήσου Λήμνου «1 άσπρο για κάθε 
medre» ( 1 medre = 10 οκάδες).                                                                                                                                                                                                                            
Ο Friesman (1786), εντοπίζει τους δρόμους των εξαγωγών προς κάποιες αγορές προορισμού (τα χωράφια είναι αρκετά καλοκαλ-
λιεργημένα και παράγουν σιτάρι, κριθάρι και κρασί, που μεταφέρονται στη Σμύρνη με πλοία και, μερικές φορές, φορτώνονται στο 
λιμάνι του Αγ. Αντωνίου σε πλοία γαλλικά. Τα σιτηρά και το κρασί που μπορούν να εξαχθούν υπολογίζονται σε 5-6 φορτώματα των 
150-200 τόνων) και ο  Philip Hunt  (έκδ. 1820) διαπιστώνει εξαγωγές στην Μυτιλήνη.                                                                                                                      
———————————————————————————————- 

1. Μία πίντα αντιστοιχεί σε περίπου ένα κιλό.  

2. Κάρολος ή κολωνάτο, νομίσματα  χρυσά, αργυρά και χάλκινα που κόπηκαν στην Ευρώπη από τον  14ο –19ο αιώνα. 

Περισσότερα στο left.gr 

Στον εισαγγελέα για το υποτυπώδες αλλά πανάκριβο συσσίτιο στη Μόρια 

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης παρουσίασαν αυτοδιοικητικοί παρατάξεων της 

Αριστεράς το χτεσινό δείγμα φαγητού με το οποίο σιτίζονται οι πρόσφυγες και οι μετανά-

στες στο ΚΥΤ της Μόριας - Για ένα κρουασάν, 100 γραμμάρια κρέας και 200 γρ. ρύζι, ένα 

παξιμάδι κι ένα αυγό, καταβάλλεται ημερησίως ποσό 5,1€/άτομο από κονδύλια της ΕΕ που 

Σήμερα το πρωί, επισκέφθηκε την Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης ομάδα αυτοδιοικη-

τικών στελεχών στην οποία συμμετείχαν ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιάννης Σπιλάνης, 

επικεφαλής της παράταξης «Συμπαράταξη πολιτών για το βόρειο Αιγαίο», η Δημοτική Σύμ-

βουλος Μυτιλήνης Εριφύλη Χιωτέλη, επικεφαλής της παράταξης «Με πυξίδα τον πολίτη» 

Οι παραπάνω παρουσίασαν σε Εισαγγελέα υπηρεσίας το χθεσινό (Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020) τυχαίο δείγμα – φαγητό των προσφύγων 

της Μόριας για το οποίο καταβάλλεται ημερησίως το ποσό των 5,1 ευρώ. 

https://left.gr/news/ston-eisaggelea-gia-ypotypodes-alla-panakrivo-syssitio-sti-moria
https://left.gr/news/ston-eisaggelea-gia-ypotypodes-alla-panakrivo-syssitio-sti-moria
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Ο καπνός από την Αυστραλία θα κάνει πλήρη περιστροφή γύρω από τη Γη. 

 

 

Με σοβαρές συνέπειες για την ατμόσφαιρα του πλανήτη.                                                                         

Από την Αυστραλία ξεκίνησε, στην Αυστραλία θα φτάσει. Πρόκειται για 

τον καπνό που δημιουργήθηκε από τις μεγάλες πυρκαγιές που καίνε 

πολλές εβδομάδες τη χώρα αυτή, καθώς σύμφωνα με τη NASA ο καπνός 

έχει ήδη κάνει τη μισή περιστροφή της Γης και κινείται με ταχύτητα. Οι 

επιστήμονες εκτιμούν ότι ο καπνός θα κάνει τουλάχιστον μία πλήρη πε-

ριστροφή γύρω από τον πλανήτη.                                                                

Έως τις 8 Ιανουαρίου στάχτη και καπνός έκαναν θολή την ατμόσφαιρα 

πάνω από τη Λατινική Αμερική.                                                                    

Όπως εξηγεί η NASA οι πυρκαγιές αυτές ήταν τόσο μεγάλες ώστε προ-

κάλεσαν «ασυνήθιστα πολλές» καταιγίδες παραγόμενες από τη φωτιά.                                                                                         

Αυτές οι καταιγίδες έστειλαν μεγάλες ποσότητες καπνού στη στρατό-

σφαιρα, οι οποίες έφτασαν ύψη ακόμη και 17,7 χιλιομέτρων.                                     

Σύμφωνα με τη NASA, όταν ο καπνός βρεθεί στη στρατόσφαιρα, 

«μπορεί να ταξιδέψει χιλιάδες μίλια μακριά από το σημείο από όπου ξε-

κίνησε, επηρεάζοντας τις συνθήκες της ατμόσφαιρας παγκοσμίως».                                                                                                                        

Περισσότερα στην Εφημ. Συντακτών. 

"Πατέντα μερικής εκτροπής" από τον πρωθυπουργό προκειμένου να παρα-

καμφθούν δικαστικές αποφάσεις που κάνουν λόγο για παραβίαση της αρχής 

της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ έρχεται σε αντίθεση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.  

Την ανακίνηση του παραλογισμού της εκτροπής των νερών του Αχελώου προς τον θεσ-

σαλικό κάμπο στηλιτεύει ο τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών της Κοινοβουλευτικής 

Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Βαρεμένος.                                                                                                    

Σε δήλωσή του επισημαίνει ότι «ο Κυρ. Μητσοτάκης, κατόπιν παραγγελίας και στα 'καλά 

καθούμενα' επαναφέρει το φαραωνικό σχέδιο για την εκτροπή του Αχελώου και τώρα, 

καλώντας σε σύσκεψη τοπικούς φορείς και τους βουλευτές της Θεσσαλίας, θέλει να δη-

μιουργήσει την εντύπωση ότι το κάνει για το καλό της.  

Γ. Βαρεμένος, τομεάρχης Υποδομών ΣΥΡΙΖΑ: Όχι στο φαραωνικό σχέδιο εκτροπής του Αχελώου. 

Περισσότερα στην Αυγή. 

Περισσότερα στη Ναυτεμπορική. 

Ιταλία: Η Ρώμη απαγόρευσε την κυκλοφορία ντιζελοκίνητων αυτοκινήτων  

Η Ρώμη προχώρησε στην απαγόρευση όλων των ντιζελοκίνητων αυτοκινήτων από τους 

δρόμους της, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει τα αυξανόμενα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύ-

πανσης, την ώρα που και άλλες πόλεις στην κεντρική και βόρεια Ιταλία επέβαλαν επίσης 

περιορισμούς με στόχο να μειώσουν τις επιβλαβείς εκπομπές ρύπων.                                                             

Το δημοτικό συμβούλιο της ιταλικής πρωτεύουσας απαγόρευσε την κυκλοφορία ντιζελο-

κίνητων αυτοκινήτων, βαν και μοτοσικλετών τις ώρες αιχμής σήμερα, με τα πλέον ρυπο-

γόνα οχήματα να απαγορεύεται να κυκλοφορούν στους δρόμους από τα ξημερώματα έως 

το σούρουπο.                                                                                                                                                            

Κάδοι απορριμμάτων που μιλούν στο Δήμο Χαλανδρίου. 

Περισσότερα στο left.gr 

Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι πάνω στο σοβαρό θέμα της ανα-

κύκλωσης, είναι πως ένα μεγάλο ποσοστό των δημοτών δεν κάνει σωστή κατανομή των 

απορριμμάτων στους ειδικούς κάδους. Πάνω σε αυτό, ο δήμος Χαλανδρίου έχει ξεκινήσει 

μια προσπάθεια αρκετά πρωτοποριακή, έτσι ώστε να μπορούν οι πολίτες να ενημερώνο-

νται αυτόματα και πλήρως για το ποια αντικείμενα μπορεί να δεχτεί ο κάθε κάδος ανάλο-

γα με το χρώμα του και κατ΄ επέκταση να προστατευτεί η ανακύκλωση και να μην ακυ-

ρωθεί.                                                                                                                                                            

Αυτή η σηματοδότηση των κάδων θα γίνει με την τοποθέτηση ψηφιακών σημάτων τύπου 

QR (Quick Response), με στόχο την ενεργοποίηση των πολιτών, ως προς την ορθή απόρ-

χρήση δωρεάν ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητά να διαπιστώνουν τι τύπου αντικείμενα προς απόρριψη μπορούν να αποθέσουν και 

επίσης να λαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων.  

Κ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, ΕΦ. ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 

https://www.efsyn.gr/node/226809
https://www.efsyn.gr/node/226809
https://www.avgi.gr/article/10810/10604328/ochi-sto-pharaoniko-schedio-ektropes-ton-neron-tou-acheloou
https://www.avgi.gr/article/10810/10604328/ochi-sto-pharaoniko-schedio-ektropes-ton-neron-tou-acheloou
https://m.naftemporiki.gr/story/1550544/italia-i-romi-apagoreuse-tin-kukloforia-ton-ntizelokiniton-autokiniton
https://m.naftemporiki.gr/story/1550544/italia-i-romi-apagoreuse-tin-kukloforia-ton-ntizelokiniton-autokiniton
https://left.gr/news/kadoi-aporrimmaton-poy-miloyn-ston-dimo-halandrioy
https://left.gr/news/kadoi-aporrimmaton-poy-miloyn-ston-dimo-halandrioy
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Βρε καλά τους κάνουν. 

ala Kαρτ / Καρτερός Θανάσης / Αυγή 

Τον έβρισαν τον έρμο τον Μηταράκη στη Χίο, τον απείλησαν, τον προπηλάκισαν, να τον λυπάσαι. Μέχρι που έσπασαν 

την πόρτα και πήγαν να εισβάλουν στο δημαρχείο για να τον καταχερίσουν. Γιατί δεν θέλουν, λέει, «κλειστή δομή» στο 

αγνό νησί τους. Τρίχες.  
Δεν θέλουν ούτε κλειστή, ούτε ανοιχτή, ούτε μισάνοιχτη, ούτε δομημένη, ούτε αδόμητη, 

ούτε τίποτα. Δεν θέλουν πρόσφυγες, μετανάστες, μελαμψούς, εγκληματίες, μουσουλμά-

νους, άτομα που «αλλοιώνουν τη χώρα». Κι όταν λέμε δεν θέλουν, εννοούμε λίγο - πολύ 

ότι προτιμούν έναν πνιγμένο μετανάστη, παρά μια καλημέρα με πρόσφυγα.                                     

Κι εμείς, που μαθαίνουμε τελευταία να είμαστε μνησίκακοι, γιατί πολλά έχουμε πάθει από 

τα τρίκυκλα αυτής της φάρας, λέμε: Βρε, καλά τους κάνουν! Που όταν έστηναν ενέδρες, 

προπηλάκιζαν βουλευτές, έκαιγαν σπίτια, κυνηγούσαν κόσμο για τις Πρέσπες, η μύτη των 

Μηταράκηδων δεν καταδεχόταν να μυρίσει το ανθρώπινο κρέας. Βρε, καλά τους κάνου-

χθές ο Άδωνις του Κυριάκου αποκάλυπτε σχέδιο πνιγμένων για αλλοίωση της χώρας. Βρε, 

καλά τους κάνουν! Γιατί χρόνια και χρόνια φωνάζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει τους μελαμ-

ψούς, μολύνει τα νησιά μας, βυσσοδομεί με μουσουλμάνους.  

Διότι, στον πυρήνα αυτής της παρέλασης μίσους, είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Φασίστες, ακροδεξιοί, ρατσιστές, λούμπεν. Και γύρω τους 
ένας κόσμος α-νόητος, έτοιμος να μισήσει. Προχθές τους κομμουνιστές, χθες τους πωλητές της Μακεδονίας, σήμερα τους πουλημένους 
στους μουσουλμάνους. Και έχουν πολιτική έκφραση. Όχι μόνο τον Μιχαλολιάκο και τον Βελόπουλο, αλλά και τη λούμπεν συνιστώσα της 
Ν.Δ. που ο Κυριάκος και ο κάθε Μηταράκης ανέχονται, στηρίζουν, της επιτρέπουν να ασχημονεί. Και ο κάθε Σαμαράς της 
«λαθροεισβολής» την έχει κορώνα στο κεφάλι του.                                                                                                                                                                   
Ωραία. Αισθανθήκαμε λίγο καλύτερα. Μόνο που η μνησικακία δεν είναι πολιτική. Το πολύ - πολύ να είναι εκτόνωση, ή επικοινωνία. Αυ-
τή η φάρα είναι πρώτα δικοί μας αντίπαλοι. Εχθροί βαμμένοι της Αριστεράς, της δημοκρατίας, της ανθρωπιάς. Και πολιτική είναι εμείς 
πρώτοι, όπως πάντα, να σηκώσουμε ανάστημα.                                                                                                                                                                              
Να υπερασπιστούμε από τη μανία τους όχι μόνο τους πρόσφυγες, αυτό είναι αυτονόητο, αλλά ακόμα και όσους με τη σιωπή, ή με τον 
λόγο, οπλίζουν το μίσος τους. Κι αυτό δεν είναι αυτονόητο.                                                                                                                                             
Θέλει αριστερό κουράγιο να τρέχεις να σβήσεις τη φωτιά στο σπίτι του γείτονα που χειροκροτούσε όταν έκαιγαν το δικό σου... 

Β. Χερουβείμ, Αυγή 

Ο ανάγωγος της Κυριακής: Mr. Mits 
«Καβάλα στο δελφίνι τον κόσμο γύρισα» έλεγε ένα παλιό τραγούδι. Καβάλα σ’ ένα αεροπλάνο ο Κυριάκος, μαζί με παρατρεχάμε-

νους, ξοδεύει κι αυτός το δημόσιο χρήμα για να μοιράζει προσκλητήρια  

Ελάτε να επενδύσετε!!!! 

Ανοίξαμε και σας περιμένουμε!!! 

Προσκλητήρια βλέπω, γάμο δεν βλέπω. 

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανταποκριθεί κανένας!!!                                                                   

Και πώς ν’ ανταποκριθεί; Όταν του υπόσχεσαι ότι θα του μειώσεις την προκαταβο-

λή φόρου στο 50% και στο τέλος τη μειώνεις κατά 5%; Πως; Νομίζω ότι ο Μητσο-

τάκης παγιδεύτηκε στην αυτοσοβαρότητα του και σε λίγο θα μοιάζει με εκείνους τους 

ψαράδες που φεύγουν απ’ το σπίτι να πιάσουν ροφούς και τους βλέπεις σε μια 

ακρούλα της παραλίας να ρίχνουν πετονιές μπας και πιάσουν κανά γαύρο. Πήγε 

στην Αμερική να παίξει το ρόλο του κομπάρσου στο ρεσιτάλ αλαζονείας του 

Τραμπ. Μίλησε 72 δευτερόλεπτα, θα μπορούσε και συντομότερα, να πει απλά, «ό,τι 

πεις αφεντικό», αλλά η αλήθεια είναι είπε κάποια περισσότερα. Αυτά τα γνωστά και ανού-

σια. Τα αναποτελεσματικά. Τέλος πάντων θ’ αγοράσουμε αεροπλάνα. Και όταν α-

γοράζεις αεροπλάνα ο λευκός οίκος είναι πάντα καλόκαρδος.  

Έβγαλε selfie. 

Έβγαλε φωτογραφίες backstage. Τον αισθάνεσαι ρε παιδί μου τον χωριάτη που πήγε Disney. Τον φιγουρατζή Έλληνα. Έχει γεμί-

σει η Ελλάδα φιγουρατζήδες.                                                                                                                                                                                     

«Ποιοι είναι όλοι αυτοί που πάνε στις Αράχοβες και μένουν 15 μέρες;» μου ‘λεγε ο ταξιτζής. Οι γιοι του Νιάρχου.                                         

«Όλοι αυτοί έχουν επιχειρήσεις και καράβια και σκλάβους να δουλεύουν γι’ αυτούς;;» 

Φιγουρατζήδες.   

Πάμε πίσω στο ταξίδι του Κυριάκου.                                                                                                                                                                                         

*** Από άδειες αίθουσες μέχρι ταμπέλες «ανέβαζε» φωτογραφίες ο Άδωνις Γεωργιάδης από τα ταξίδια του στο εξωτερι-

κό. Από το ταξίδι του στις ΗΠΑ, μαζί με τον Μητσοτάκη, ούτε μία. Ή που του χάλασε η κάμερα στο κινητό, ή που του έβαλε 

«φρένο» ο Κυριάκος. Άλλο σενάριο δεν παίζει… Αν και από τα μούτρα του καταλαβαίνεις ότι κάτι έχει αλλάξει στις σχέσεις 

του με τον Κυριάκο.    

*** Θα σας κουφάνω τώρα με την πληροφορία αυτή. Σε πιο σημείο πουλιούνται τα περισσότερα κομποσκοίνια του Αγίου 

όρους; Στον δρόμο προς τη Σόφια της Βουλγαρίας  Ολο το κείμενο εδώ (altsantiri) 

Δείτε το video γιατί τα λόγια φαντάζουν φτωχά μπροστά στο μεγαλείο του. 

https://www.altsantiri.gr/o-anagogos/820575/o-anagogos-tis-kyriakis-mr-mits/
https://www.altsantiri.gr/parapolitika/819222/molis-72-deyterolepta-oi-diloseis-mitsotaki-sti-synantisi-me-tramp-video/
https://www.altsantiri.gr/o-anagogos/820575/o-anagogos-tis-kyriakis-mr-mits/
https://vimeo.com/384209956

