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Διαδικτυακή Εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ—Προοδευτική Συμμαχία Λήμνου 

Εισαγωγικό σχόλιο της Συντακτικής Ομάδας την ΑΤΖΕΝΤΑΣ 

Φίλε/η αναγνώστη/στρια. 

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ολόκληρη η ανθρωπότητα οδηγείται σε μια προσπάθεια καταπολέμησης της 

πανδημίας του ιού CONVID-19. Στην προσπάθεια αυτή οφείλουν να συμμετέχουν όλοι, ατομικά αλλά 

κυρίως συλλογικά. Και η προσπάθεια αυτή πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για το επόμενο χρονι-

κό διάστημα και μέχρι την οριστική εξάλειψη του κινδύνου από τον κορονοϊό.  

 Σε αυτό το πνεύμα, η Συντακτική Ομάδα αποφάσισε η  

επιλογή των αναρτήσεων στην ΑΤΖΕΝΤΑ να αφορά στην 

ενημέρωση κυρίως:  

Σε ευρύτερα θέματα δημόσιας υγείας,  

Στην στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). 

Στις προτάσεις για την υποστήριξη των κοινωνικών 

στρωμάτων που έχουν ήδη αρχίσει να δοκιμάζονται από 

τα οικονομικά αποτελέσματα της υγειονομικής κρίσης. 

Σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα και συσχε-

τίζονται με την  προσπάθεια καταπολέμησης του CON-

VID-19. 

Τέλος δηλώνουμε ότι αναρτήσεις που αναφέρονται σε κυ-
βερνητικές (ή άλλων θεσμικών φορέων) παραλείψεις, λά-
θη και σκόπιμες αντιλαϊκές ενέργειες, έχουν σκοπό την 
ενημέρωση και την άσκηση πίεσης για την συνεχή βελτί-
ωση της παροχής των υπηρεσιών πρόληψης,  φροντίδας 
και περίθαλψης προς τους συνανθρώπους μας.              

Αλ. Τσίπρας: Η κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για την στήριξη του ΕΣΥ. 

Δέσμη προτάσεων προς την κυβέρνηση, για την στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας με 4.000 προσλήψεις αλλά 
και τη στήριξη της οικονομίας και όσων πληγούν από την επιδημία προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, καλώντας παράλληλα 
τους πάντες σε επαγρύπνηση ώστε να προστατευθούν κυρίως οι ευάλωτες ομάδες.      

Σε δήλωσή του με αφορμή την εξάπλωση του κορονοϊού και στη χώρα μας, 
όπου ήδη έχουν καταγραφεί 89 κρούσματα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε 
πως: «Αυτό το ευάλωτο κομμάτι του πληθυσμού έχουμε χρέος να προστατέψου-
με. Είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης. Είναι ζήτημα ανθρωπιάς και αλληλεγγύ-
ης». 

Απευθυνόμενος στην κυβέρνηση χαρακτήρισε «αστείο» το να αυξάνεται ο προ-
ϋπολογισμός του υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της επιδημίας μόνο 
κατά 15 εκατομμύρια και τόνισε πως «χρειάζεται ένα έκτακτο κονδύλι τουλάχι-
στον 150 εκ, ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί τόσο η μετατροπή μεγάλων νο-
σοκομειακών μονάδων σε ειδικές μονάδες νοσηλείας, όσο και η αγορά εξοπλι-
σμού ΜΕθ, για τη στελέχωσή τους».                                             

 Εκτός από την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, τόνισε πως αντίστοιχα έκτακτα μέτρα η κυβέρνηση οφείλει να λάβει και για τις επιπτώ-
σεις στην οικονομία, σημειώνοντας ότι «ήδη, πολύ πριν κάνει την εμφάνισή του ο νέος ιός, τα αποτελέσματα της ΕΛΣΤΑΤ διέψευσαν 
παταγωδώς το αφήγημα περί μεγέθυνσης των ρυθμών ανάπτυξης».   

 Ο Αλ. Τσίπρας στη δήλωσή του αναφέρει πως η κυβέρνηση οφείλει να αναστείλει τώρα τον σχεδιασμό της για κατάργηση της προστα-
σίας της πρώτης κατοικίας, που ξεκινά από 1η Μαΐου.     

Αναλυτικά η δήλωση στο efsyn.gr 

https://www.efsyn.gr/node/234565
https://www.efsyn.gr/node/234565
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Ευτυχώς… 

Ευτυχώς που ο εργαζόμενος του πληρώματος του πλοίου «Μύκονος» διαγνώστηκε αρνητικός στον κορονοϊό.               

Ευτυχώς για τον ίδιο και για τους κατοίκους του νησιού μας.                                                                                                                      

Και όχι μόνον. 

Η όλη διαχείριση της κατάστασης ανέδειξε μια άνευ προηγουμένου προχειρότητα που 

έκθεσε σε κίνδυνο τον τοπικό πληθυσμό.  

Εξηγούμαστε: 

Η εταιρεία στην οποία ανήκει το πλοίο «Μύκονος» στην επίσημη ανακοίνωσή της ανα-

φέρει: «Με τον κατάπλου στον λιμένα της Λήμνου, το πλοίο ενημερώθηκε από τον Θά-

λαμο Επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας ότι μετά την ολοκλήρωση των πρώτων 

εξετάσεων από το νοσοκομείο Καβάλας και σε συνεννόηση με τον ΕΟΔΥ, το περιστατι-

κό αντιμετωπίζεται πλέον ως ύποπτο κρούσμα Covid-19». 

Ερώτημα: Οι επιβάτες (και ταυτόχρονα πιθανοί φορείς τη χρονική εκείνη στιγμή) με προορισμό τη Λήμνο, όταν «το πλοίο ενημερώ-

θηκε….  ότι το περιστατικό αντιμετωπίζεται πλέον ως ύποπτο κρούσμα Covid-19» είχαν αποβιβαστεί ή όχι;¨ 

Σύμφωνα με την εταιρεία , όχι. Και αυτό γιατί στην επίσημη ανακοίνωσή της (12/3/20) αναφέρει ότι «127 επιβάτες με προορισμό τη 

Λήμνο αποβιβάσθηκαν, έχοντας λάβει οδηγίες από τις Υγειονομικές Αρχές Λήμνου»                                                                                                

Εδώ η ανακοίνωση της εταιρείας.  

Δηλαδή, σύμφωνα πάντα με την εταιρεία,   

1. Με την άφιξη στο λιμάνι της Λήμνου, το πλοίο ενημερώνεται για πιθανό κρούσμα και πιθανή μόλυνση.  

2. Οι προς αποβίβαση επιβάτες «λαμβάνουν οδηγίες» και  

3. Αντί να κρατηθούν σε απομόνωση για μερικές ώρες μέσα στο πλοίο, μέχρι τουλάχιστον της έκδοσης του  αποτελέσματος, τους           

επιτρέπεται να αποβιβαστούν…  

…αγνοώντας τον κίνδυνο εξάπλωσης και διασποράς του ιού σε όλο το νησί. 

Στην αντίθετη περίπτωση που είχαν ήδη αποβιβαστεί, ας εξηγήσει κάποιος γιατί δεν έγινε άμεση ενημέρωσή τους με μήνυμα στα 

κινητά τους  ( ως  ο περισσότερο πρόσφορος και γρήγορος  τρόπος) προκειμένου να  προστατευθούν οι ίδιοι, οι οικογένειές 

τους και ο υπόλοιπος πληθυσμός. 

Εάν μάλιστα αληθεύει ότι 19 επιβάτες στη Λήμνο επιβιβάστηκαν στο πλοίο με προορισμό τα επόμενα λιμάνια και επειδή αυτό θα   

καθυστερούσε να φύγει τους επετράπη να επιστρέψουν στα σπίτια τους, τότε η όλη υπόθεση ξεφεύγει κατά πολύ από την προχειρό-

τητα της διαχείρισης. 

Και όλα αυτά προφανώς κατόπιν οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ ). Οδηγιών που όπως έδειξαν τα γεγονό-

τα δεν στηρίζονταν σε κανέναν προγραμματισμό και σε κανένα σχεδιασμό. 

 Η διαχείριση της κατάστασης στο ύποπτο για κορονοϊό περιστατικό στo πλοίο MYKONOΣ                           

ανέδειξε μια άνευ προηγουμένου προχειρότητα που έκθεσε σε κίνδυνο τον τοπικό πληθυσμό.  

Θεωρούμε ότι σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες οι αποφάσεις των αρχών των δημόσιων υγειονομικών μονάδων πρέπει να στηρίζονται. 

Άλλωστε αυτές γνωρίζουν καλύτερα τι είναι σωστό να γίνει στο χώρο τους. 

 Στο νοσοκομείο μας κρίθηκε απαραίτητη η εκτός κτιρίου λειτουργία ιατρείου υποδοχής ύποπτου κρούσματος για να διενεργούνται οι 

αρχικές εξετάσεις. Έως εδώ όλα καλά.  

Η απόφαση υλοποιήθηκε με τοποθέτηση στρατιωτικής σκηνής στην είσοδο του νοσοκομείου. 

Υποθέτουμε ότι πρώτα ζητήθηκε από την τοπική Πολιτική Προστασία τρόπος στέγασης ιατρείου υποδοχής εκτός κτιρίου και η Πολιτική 

Προστασία, αφού έλαβε υπόψη της όλους τους παράγοντες  (και τους ψυχολογικούς) έκρινε σκόπιμη την αναζήτηση της βοήθειας του 

στρατού.                                                                                                                                                                                                                                               

Ή ίσως να αποτελούσε τη μοναδική λύση γιατί δεν υπήρχε εναλλακτική. 

Γιατί η ύπαρξη στρατιωτικής σκηνής εμπρός σε πολιτικό νοσοκομείο, ίσως δεν βοηθάει κάποιους -πολλούς ή λίγους δεν έχει σημασία, οι 
γενικεύσεις δεν είναι ποτέ καλές- στην αντιμετώπιση της κατάστασης με την τόσο πολύ ζητούμενη σήμερα «ψυχραιμία».  

Αν...  

«Μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις», τότε...   

… μια ζωντανή εικόνα είναι εκατομμύρια λέξεις.  .  

Σκέψεις για την τοποθέτηση στρατιωτικής σκηνής στην είσοδο του νοσοκομείου μας. 

ΛΗΜΝΟΣ 

https://www.bluestarferries.com/el/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5/%CE%B7-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/21
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Α, τώρα είναι καλή η δημόσια Υγεία... 

Εξαναγκασμένη από τον κορωνοϊό, η κυβέρνηση σπεύδει σε μέτρα στήριξης της δημόσιας Υγείας. Μπροστά στον κίν-
δυνο να ξεφύγει από κάθε έλεγχο η κατάσταση, οι νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες πάνε λίγο στην άκρη.                                   

Δεν τις ξεχνάμε όμως. Θυμόμαστε τον Άδωνι Γεωργιάδη, που δήλωνε υπερήφανος για τις 
απολύσεις προσωπικού από το ΕΣΥ και ζητούσε να πιστωθεί και τη δόξα για να μην του 
την πάρει ο Τόμσεν. 

Θυμόμαστε τον Κυριάκο Μητοστάκη που έλεγε ότι στα νοσοκομεία έχουμε περισσότε-
ρους γιατρούς από όσους χρειαζόμαστε. 

Θυμόμαστε εκείνον τον απίθανο Οικονόμου που χαρακτήριζε «σοβιετικές» τις Τοπικές 
Μονάδες Υγείας. 

Θυμόμαστε τα σχέδια με τις ΣΔΙΤ στα δημόσια νοσοκομεία και την παραχώρηση ολόκληρων τμημάτων σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέ-
ντρα.                                                                                                                                                                                                                                          
Θυμόμαστε τις νεοφιλελεύθερες δραματικές κραυγές «γιατί να πληρώνει η μεσαία τάξη για να νοσηλεύεται δωρεάν ο καθένας». Τώρα 
κανείς δεν μιλάει γι’ αυτά. Αρκεί που είδε πόσο κάνουν οι εξετάσεις για τον κορωνοϊό στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Όλοι νιώθουν καλά 
που υπάρχει η δημόσια Υγεία, γιατί ξέρουν ότι στην ιδιωτική δεν μπορούν να βασιστούν. Και θα ένιωθαν ακόμα καλύτερα αν η δημό-
σια Υγεία ήταν στελεχωμένη και θωρακισμένη όπως θα έπρεπε. Και ο πρώτος που το σκέφτεται αυτό είναι ο Μητσοτάκη που αντιλαμ-
βάνεται σε ποια θέση θα είχε βρεθεί αν είχε προλάβει να ολοκληρώσει το ξήλωμα της δημόσιας Υγείας πριν ενσκήψει ο κορωνοϊός. 

Μόλις ο κίνδυνος απομακρυνθεί, η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα επανέλθει στο σχέδιό της για τη δημόσια Υγεία: την ολοκληρωτική της 
απαξίωση προς όφελος ισχυρών επιχειρηματικών συμφερόντων. Η κοινωνία όμως ξέρει και θα πρέπει να την υπερασπιστεί. Γιατί η 
δημόσια Υγεία είναι δικαίωμα. 

Αυγή 

Μόνο ... κακά λόγια από τον Τέλλογλου για την ιδιωτική Υγεία. 

Με ένα post του χθες στο facebook ο γνωστός δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου, αποδόμησε πλήρως το ιδιωτικό              
σύστημα Υγείας. 
 

Αρκούσε η επίσκεψή του σε ένα ιδιωτικό κέντρο υγείας αμέσως μετά τη δημοσιογραφική α-
ποστολή του στην Τουρκία για να τα πάρει στο κρανίο. Ιδού: 
 
«Καλύτερα να νοσήσω. Μπήκα στο ιδιωτικό νοσοκομείο της νότιας Αθήνας. Μου είπαν ότι 
πίσω από το περίπτερο θα δω δυο άσπρες πορτούλες. Η νοσηλεύτρια φορούσε μάσκα και 
γάντια και η πόρτα στο δρόμο ήταν ανοιχτή. Πήρε τα στοιχεία μου. Της εξήγησα ότι ήμουν 
στην Τουρκία. Πριν κάνω το τεστ μου είπε ότι στοιχίζει 290 ευρώ διότι είναι μαζί και της 
γρίπης (είχε δυο σωλήνες στο τραπέζι). 
-Μα δε θέλω γρίπης. 
-Για να την αποκλείσουμε μου είπε. 
Είπα ότι δεν θέλω να μου κάνουν τίποτα και έφυγα. Ελπίζω στα δημόσια να μην είναι αυτό 

το μπουρδέλο». 
 
Μπουρδέλο η ιδιωτική υγεία λοιπόν και ένα τέτοιο post από έναν (φιλελεύθερο, φυσικά) δημοσιογράφο είναι πολύ καλύτερο από δεκά-
δες, «αριστερές» αναλύσεις. 

Χάσαμε ρε γαμώτο το τελευταίο διάστημα και τους θιασώτες της ιδιωτικοποίησης. Φοβήθηκαν από τον κορονοϊό και ξέχασαν την ιδεο-
λογία τους. Να και κάποια από τα καλά του ιού... 
 
Στα υπόψιν πως η χθεσινή εκπομπή στον ΑΝΤ1 «Special Report», του Τάσου Τέλλογλου μαζί με τον Αντώνη Φουρλή, έκανε 20,6% στο 
κοινό 18-54 και 24,4% στο σύνολο κοινού. Πολύ μεγάλα νούμερα. Το αξίζει.  

Εφημερίδα των Συντακτών. 

«Επιτελικό μπάχαλο» 

"Χωρίς καμία αίσθηση πανικού αλλά με προσοχή και αυστηρότητα οφείλουμε όλοι και όλες 
να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία", σημείωσε χθες ο Νάσος Ηλιόπου-
λος καταγγέλλοντας ένα κραυγαλέο παράδειγμα "επιτελικού μπάχαλου":  

Είχαν ανακοινώσει το κλείσιμο του Καλλιτεχνικού Σχολείου, όχι όμως και του συστεγαζόμε-
νου Μουσικού Σχολείου στον Δήμο Αθηναίων! "                                                                                                                                                 
Με ποιο σκεπτικό όταν έχεις δύο σχολεία που συστεγάζονται κλείνεις μόνο το ένα;" ρώταγε 
ο επικεφαλής της "Ανοιχτής Πόλης"επισημαίνοντας πως "παρόμοιες περιπτώσεις υπάρχουν 
και στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας".      

 Λίγο μετά ανακοίνωσαν το κλείσιμο όλων των σχολείων .      

 Αν μη τι άλλο, αποφεύγουν το "επιτελικό μπάχαλο"...                                                   Αυγή 

https://www.avgi.gr/article/10811/10813131/a-tora-einai-kale-e-demosia-ygeia-#
https://www.avgi.gr/article/10811/10813131/a-tora-einai-kale-e-demosia-ygeia-#
https://www.efsyn.gr/stiles/ypografoyn/234681_mono-kaka-logia-apo-ton-tellogloy-gia-tin-idiotiki-ygeia
https://www.efsyn.gr/stiles/ypografoyn/234681_mono-kaka-logia-apo-ton-tellogloy-gia-tin-idiotiki-ygeia
https://www.avgi.gr/article/10811/10810119/-epiteliko-mpachalo-#


Μητσοτάκης για κοροναϊό: Τα δυσκολότερα έρχονται - Μισό «βήμα» για τον εκκλησιασμό 
Διάγγελμα για την επιδημία του κοροναϊού στη χώρα απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την ώρα που τα μηνύματα από 
τους γιατρούς για την κατάσταση είναι δυσοίωνα. «Τα δυσκολότερα είναι μπροστά μας. Ο στόχος μας είναι απλός: Τα σοβαρά κρούσμα-
τα να απλωθούν σε βάθος χρόνου, ώστε οι ασθενείς να λάβουν τη φροντίδα που αξίζουν και δικαιούνται από τα νοσοκομεία μας», είπε.  

Σχετικά με το κρίσιμο θέμα του εκκλησιασμού και της «θείας κοινω-
νίας» o Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού πρώτα μίλησε για την πίστη 
του στον Θεό, αν και δεν ανακοίνωσε κλείσιμο εκκλησιών όπως 
έπραξαν οι ηγεσίες άλλων χωρών, απευθύνθηκε στους πιστούς λέ-
γοντας πως «ό,τι ισχύει για τις δημόσιες συναθροίσεις ισχύει και για 
τις εκκλησίες» και ζήτησε τη στήριξη της ηγεσίας της Εκκλησίας, η 
οποία ισχυρίζεται πως η «θεία κοινωνία» δεν είναι επικίνδυνη για 
τη δημόσια Υγεία και καλεί τους πιστους να κοινωνήσουν, θέση την 
οποία εξάλλου εκφράζουν δημόσια και πολλά κυβερνητικά στελέχη 
και βουλευτές του κόμματός του.                                                                 
Πάντως, παρά την παρότρυνση προς τους πιστούς περί συ-
ναθροίσεων, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να ανα-
φερθεί άμεσα στο ζήτημα της «θείας κοινωνίας».  

Γ. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ / TVXS Περισσότερα στο tvxs.gr 

Μητροπολίτης Κηφισίας: Μην εκτίθεστε σε κίνδυνο δοκιμάζοντας την προστασία του Θεού. 

Έκκληση στη λογική των πιστών απευθύνει ο μητροπολίτης Κηφισίας, Κύριλλος, με εγκύκλιό του κι επιχειρήματα από 

το Ευαγγέλιο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη διάδοση του κορωνοϊού. 
Υπενθυμίζεται ότι προχθες η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας αποφάσισε πως οι Θείες Λειτουργίες και η Θεία Κοινωνία συνεχίζο-
νται κανονικά. 

Αντιθέτως, ο μητροπολίτης Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού επισημαίνει ότι «δεν επι-

τρέπεται να εκθέτουμε τους εαυτούς μας στον κίνδυνο της μη λήψεως των μέτρων προστα-

σίας για την εξάπλωση του ιού, δοκιμάζοντας τον Θεόν αν μας προστατεύσει» και υπενθυ-

μίζει στους πιστούς τη στιγμή που ο Ιησούς αρνήθηκε να πέσει στο κενό όταν ο διάβολος 

τον προκαλούσε να το πράξει για να αποδείξει πως θα τον σώσουν οι άγγελοι. 

«Η στάση του Ιησού αποτελεί υπόδειγμα ταπεινοφροσύνης. Να ακούσει κανείς τη φωνή 

του Χριστού σημαίνει να απεκδυθεί κάθε αίτημα ισχύος, όπως και κάθε ιδεολογικό προσα-

νατολισμό. Ο Χριστός ζητεί να ενωτισθούμε τους λόγους Του. Αρνούμενος ο κόσμος να Τον 

ακούσει, σφυρηλατεί ένα πεπρωμένο αδυσώπητο και κανένας Θεός δεν θα είναι υπεύθυνος 

γι' αυτό» τονίζει. 
Περισσότερα στη Ναυτεμπορική. 

Δεν τόλμησε καν να πει τη λέξη η κ. Κεραμέως. 

Χρειάστηκαν αρκετές επίμονες ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους για να «ψελλίσει» η υπουργός Παιδείας λίγα λό-
για για το θέμα που έχει απασχολήσει τις τελευταίες ημέρες την επικαιρότητα και έχει προκαλέσει αντιδράσεις.                   

Η  Νίκη Κεραμέως εμφανίστηκε σε βραδινή εκπομπή της ΕΡΤ για 
να τοποθετηθεί για τις εξελίξεις στην Παιδεία με αφορμή την εξά-
πλωση του κορονοϊού, όμως κλήθηκε να απαντήσει και για το εάν 
ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού μέσω της Θείας Κοινωνίας είναι υ-
παρκτός.                                                                                                         
Αρχικά η υπουργός έδωσε δίκιο στην Ιερά Σύνοδο και στις προ-
τροπές της προς τις ευάλωτες ομάδες να ακούν τις οδηγίες των 
ειδικών, σφυρίζοντας αδιάφορα για το ζήτημα της μετάληψης.            
Σε επίμονη ερώτηση δημοσιογράφων δήλωσε πως «ό,τι έχει να 
κάνει με συμμετοχή σε θρησκευτική λατρεία όλων των θρησκευ-
μάτων είναι καθαρά ατομικό θέμα του καθενός. Η πολιτεία έχει 
προσλάβει ειδικούς και οι ειδικοί είναι ξεκάθαροι πως ένας από 
τους τρόπους μετάδοσης είναι και το σάλιο».                                           
Οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ, πάντως, επανέλαβαν τις ερωτήσεις 
προς την υπουργό, με τον Ηλία Κανέλλη να ρωτά ευθέως «εάν 
υπάρχει ζήτημα συλλογικής ανευθυνότητας από ιεράρχες ή την 
εκκλησία δεν οφείλει η πολιτεία να αναλάβει δράση». Η ίδια η 
υπουργός συνέχισε να μιλά για την… θρησκευτική ελευθερία κλπ 
κλπ για να πει ξανά «οι πλέον αρμόδιοι είναι οι επιδημιολόγοι, 
λοιμωξιολόγοι και σύμφωνα με αυτούς οι τρόποι μετάδοσης περι-
λαμβάνουν και το σάλιο».                                                                             
Η υπουργός Παιδείας, πάντως, θα πρέπει να αισθάνεται «θεϊκά» 
μιας και κατάφερε να δώσει μισές απαντήσεις χωρίς να αναγκα-

στεί να πει τη λέξη «Θεία Κοινωνία», ούτε να εκφέρει την προσωπική της άποψη, ούτε καν να τοποθετηθεί περαιτέρω για την υπο-
χρέωση της κυβέρνησης να προστατεύσει το κοινωνικό σύνολο. 

Κ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ                                                                             

Εφημερίδα Συντακτών. 
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https://www.naftemporiki.gr/story/1570309/iera-sunodos-tha-sunexisoume-na-leitourgoume-kai-na-koinonoume
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https://www.naftemporiki.gr/story/1571179/mitropolitis-kifisias-min-ektitheste-se-kinduno-dokimazontas-tin-prostasia-tou-theou
https://www.efsyn.gr/politiki/kybernisi/234621_den-tolmise-kan-na-pei-ti-lexi-i-k-kerameos


Κάποτε, ο Άδωνις και ο Μητσοτάκης παινεύονταν για απολύσεις γιατρών, τώρα παρακαλάνε (videο)  

Περισσότερα (και video) στο documentonews.gr 

Ευτυχώς που ακόμα διατηρούμε τη μνήμη μας παρά τις προσπάθειες να μας κάνουν να ξεχάσουμε.   

  Νωπές οι μνήμες από την θητεία του Άδωνη Γεωργιάδη στο υπουργείο Υγείας, σε ρυθμούς 
νεοφιλελεύθερους όπου οι γιατροί και το προσωπικό ήταν στο στόχαστρο με την σκέψη να 
απαξιωθεί το δημόσιο σύστημα Υγείας με στόχο να δοθεί «μέρισμα» στον ιδιωτικό τομέα.  

Και αν δεν θέλει να το θυμάται, ήταν τότε που ο Άδωνης ήθελε να πάρει πάνω του τις απο-
λύσεις γιατρών.  

Τότε που ήθελε να απολύσει γιατρούς από το ΕΟΠΥΥ (2013) και ήθελε να πάρει πάνω του 
την τιμή των απολύσεων επιμένοντας πως είναι δικές του και όχι της τρόικας! 

Μιλούσε βέβαια προηγουμένως για αξιολόγηση, αλλά αυτό ήταν για να χρυσώσει το χαπά-
κι… 

«Θα κάνω απλά το αυτονόητο, αλλά έχω βαρεθεί να κάνω το αυτονόητο και να μου παίρνει τη δόξα ο Πολ Τόμσεν» είχε πει τότε, ενώ εί-
χε βγάλει «τρελούς» τους γιατρούς που υποστήριζαν πως τους είχε υποσχεθεί πως δεν θα υπάρχουν απολύσεις… 

Τον ίδιο καιρό ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωνε πως δεν ήταν διατεθειμένος να κρατήσει ανθρώπους (σ.σ. γιατρούς ΕΟΠΥΥ) που δεν τους 
χρειάζεται επικαλούμενος μάλιστα πως θα χρειαζόταν να κόψει συντάξεις…  

Αλλά δεν πρέπει να ρίχνουμε όλο το φταίξιμο στον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν εκείνος που υποσχόταν απολύ-
σεις και κόμπαζε γι αυτές (Φεβρουάριος 2014). Ήταν τότε που έλεγε πως 7.900 γιατροί και υγειονομικό προσωπικό του ΕΟΠΥΥ έχουν 
τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας... επικαλούμενος τις διαταγές της τρόικας!   

Την ίδια χρονιά βέβαια ο Άδωνης Γεωργιάδης πρότεινε να προσλαμβάνονται ιδιώτες γιατροί με μπλοκάκι, ενώ ακόμα και το 2014 ταλαι-
πωρούσε 970 γιατρούς η πρόσληψη των οποίων είχε ξεκινήσει το 2011, ενώ τα νοσοκομεία περίμεναν, όπως και οι ασθενείς!   

Η «χαλαρότητα» στον ΕΟΔΥ βλάπτει σοβαρά την υγεία. 
Η αστοχία διάγνωσης του κορονοϊού σε 53χρονο και το «επικίνδυνο» ταξίδι του από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Τι κα-
ταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στο Μαμάτσειο Κοζάνης. Πόσοι έχουν εκτεθεί με τη λάθος διαχείριση κρούσματος.                                                                                   

«Εχουν εκτεθεί οι εργαζόμενοι σε κίνδυνο διότι δεν εφαρμόστηκαν αυτά που έπρεπε να 
εφαρμοστούν από τον ΕΟΔΥ, ενώ επρόκειτο για ενδεχόμενο ύποπτου κρούσματος κορο-
νοϊού» διατείνεται ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, 
Δημήτρης Ντέντης, για τη διαχείριση επιβεβαιωμένου κρούσματος.                                         
Η ανησυχία για διασπορά ξεκίνησε από έναν 53χρονο ο οποίος διαγνώστηκε με την ασθέ-
νεια και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, που έχει οριστεί ως κέ-
ντρο αναφοράς για τη Βόρεια Ελλάδα. Πρόκειται για το πρώτο κρούσμα στη δυτική Μα-
κεδονία, ενώ έγινε γνωστό πως είναι εργαζόμενος στο Νοσοκομείο Καστοριάς, χωρίς ιστο-
ρικό ταξιδιού στο εξωτερικό. Ωστόσο ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει τι ακριβώς προηγήθηκε, 
βάσει καταγγελιών.                                                                                                                           
Σύμφωνα λοιπόν με όσα ανέφερε στο flashtv της Κοζάνης ο εκπρόσωπος των εργαζομένων 

στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, Δημήτρης Ντέντης, περίπου στις 2 μετά το μεσημέρι της Δευτέρας ο 53χρονος μετέβη στο Κέντρο 
Υγείας Σιάτιστας όπου τηρήθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι κανόνες προστασίας, καθώς ο ασθενής εξετάστηκε σε ειδικό χώρο, εκτός του 
κτιρίου.  Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας συνομίλησαν με συναδέλφους τους του ΕΟΔΥ οι οποίοι, ωστόσο, φέρονται να εκτίμησαν ότι το 
περιστατικό δεν συνδέεται με τον κορονοϊό. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο άνθρωπος επιβιβάστηκε σε ταξί, συνοδευόμενος από τον αδελφό 
του, και πήγε στο Μαμάτσειο για περαιτέρω έλεγχο. Εκεί αντιμετωπίστηκε ως ένα συνηθισμένο κρούσμα γρίπης μετά την καθησυχαστι-
κή εκτίμηση από τον ΕΟΔΥ. Του έγινε ακτινογραφία, αξονική τομογραφία και ακολούθως νοσηλεύτηκε σε θάλαμο της Παθολογικής 
Κλινικής. Αργότερα μετακινήθηκε σε ειδικό θάλαμο, ενώ φέρεται να πέρασε από όλα αυτά τα μέρη χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπό-
μενα μέτρα προφύλαξης.  

video την Αυγή 

Ως κάτοικος της Σιάτιστας Κοζάνης, ο 53χρονος πήγε πρώτα στο τοπικό Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια πήγε με ταξί, 
συνοδεία του αδερφού του, στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης. Εκεί, όμως, δεν μπήκε σε καραντίνα αλλά νοσηλεύ-
τηκε ως κοινό περιστατικό.                                                                                                                                                                                      

Μαραθώνιες διαδρομές καταγγέλλουν στη Δυτική Μακεδονία, ότι έκαναν οι ασθενείς με 
κορωνοϊό μέχρι να εισαχθούν τελικά στα νοσοκομεία. Τρία είναι τα  επιβεβαιωμένα κρού-
σματα του κορωνοϊού που εντοπίστηκαν στο νοσοκομείο Καστοριάς, και δεκάδες που ερευ-
νούνται.                                                                                                                                                                                                                                   
Σύμφωνα με το kozanimedia.gr, πρόκειται για δύο ασθενείς που πέρασαν από τουλάχιστον 
δύο νοσοκομεία αλλά και από δύο ιδιώτες γιατρούς. Όπως ήταν αναμενόμενο όλοι όσοι 
ήρθαν σε επαφή είναι σε καραντίνα.                                                                                                              
Ωστόσο υπάρχει ανησυχία αφού ο 53χρονος που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση χρησι-
μοποίησε και 3 φορές ταξί.                                                                                                                    
Σύμφωνα πάντα με το kozanimedia.gr, 19 άτομα γιατροί και νοσηλευτές σε καραντίνα και 
19 στο νοσοκομείο Κοζάνης 

Αλαλούμ με περιφερόμενους ασθενείς σε Κοζάνη - Καστοριά - 19 άτομα σε καραντίνα  
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Έφη Αχτσιόγλου: Στον αέρα οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που κλείνουν.                                                      
Χρειάζονται άμεσα μέτρα και κανόνες. 

«Χρειάζονται σαφείς κανόνες, οδηγίες από το υπουργείο Εργασίας και οικονομική στήριξη από την πλευρά του κράτους», τόνισε η Έφη 
Αχτσιόγλου στον ρ/σ “Στο Κόκκινο 105,5”, αναφερόμενη στην ανάγκη στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, λόγω της εξά-
πλωσης του κορωνοϊού.                                                                                                                                                                                                                                    

«Η θέση μας είναι ότι δεν θα κάνουμε μία βολική αντιπολίτευση για να εισπρά-
ξουμε πολιτικό κέρδος, αλλά θα συμβάλλουμε για την όσο το δυνατό αποτελε-
σματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος, που είναι διαστάσεων παγκόσμιας 
απειλής για τη δημόσια υγεία», σημείωσε η τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ. 

Για τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση υπογράμμισε ότι «έρχονται με καθυστέ-
ρηση και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εξαιρετικά ανεπαρκή. Δεν υπάρχει ουσιαστικό μέ-
τρο στήριξης της εργασίας». Ο ΣΥΡΙΖΑ, πρόσθεσε, κατέθεσε «συγκεκριμένη δέσμη μέτρων 
που ανταποκρίνεται σε πρακτικά και υπαρκτά προβλήματα των εργαζομένων όλης της χώ-
ρας».                                                                                                                                                               
Η Εφη Αχτσιόγλου σημείωσε ενδεικτικά ότι «αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα οι εργα-

ζόμενοι που δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά τους διότι νοσεί κάποιο μέλος στην οικογένειά τους ή η επιχείρηση που 
εργάζονται κλείνει με εντολή του κράτους είτε λόγω πτώσης του τζίρου και ανυπαρξίας κύκλου εργασιών». Πρόσθεσε, επίσης, ότι 
είναι άμεση ανάγκη λήψης μέτρων, ώστε να μην χαθούν μισθοί, ημερομίσθια, ένσημα και άδειες των εργαζομένων, καθώς και να επιδο-
τηθούν επιχειρήσεις που έχουν δραστική μείωση κύκλου εργασιών «για να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας και να μην έχουμε κύμα α-
πολύσεων».  

Περισσότερα στο left.gr 

Μαζικά εξώδικα από τους Αστυνομικούς του Β. και Ν. Αιγαίου                                                                   
για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης προσφύγων -μεταναστών 

Ευρω-χαστούκια στην Αθήνα. 

Ηχηρό «άδειασμα» της ελληνικής κυβέρνησης για την αναστολή του δικαιώματος υποβολής ασύλου και τις εξπρές απε-
λάσεις από την αρμόδια Ευρωπαία επίτροπο Ιλβα Γιόχανσον, η οποία έθεσε και το θέμα του άτυπου κέντρου κράτησης 
στο χωριό Πόρος στον Εβρο.  

«Αδειασε» με ηχηρό τρόπο την ελληνική κυβέρνηση για την απόφασή της να αναστείλει το 
δικαίωμα υποβολής αιτημάτων ασύλου η αρμόδια για θέματα Μετανάστευσης επίτροπος 
Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. Ιλβα Γιόχανσον. Και μάλιστα το έκανε από την Αθήνα, την 
οποία επισκέφτηκε χθες πραγματοποιώντας συναντήσεις με τον πρωθυπουργό και υπουρ-
γούς της κυβέρνησης. 

Ειδικότερα, μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Μετανάστευσης Νότη Μηταράκη, η κ. Γιό-
χανσον δήλωσε: «Μιλήσαμε για τη σημασία να υπερασπιστούμε τις διεθνείς συνθήκες και 
τον ευρωπαϊκό νόμο, ώστε να δίνουμε τη δυνατότητα να καταθέτουν αίτημα ασύλου όσοι το 
επιθυμούν, όπως και για τη σημασία να έχουν μια εξατομικευμένη απόφαση πριν επιστρα-

φούν». Με άλλα λόγια, η ίδια η αρμόδια επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέστησε σαφές ότι οι πρακτικές της κυβέρνησης ανα-
φορικά με την αναστολή των αιτημάτων ασύλου και τις εξπρές απελάσεις στις χώρες προέλευσης, παραβιάζουν το διεθνές και ευρωπαϊ-
κό δίκαιο.  

Αλλωστε είναι η κ. Γιόχανσον που μόλις λίγο πριν έρθει στην Αθήνα είχε φροντίσει ήδη να «αδειάσει» την ελληνική κυβέρνηση για το 
ίδιο θέμα με καθαρό τρόπο: «Τα άτομα στην Ευρωπαϊκή Ενωση έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν άσυλο. Αυτό είναι στη Συνθήκη [της 
Γενεύης], αυτό είναι στο Διεθνές Δίκαιο. Αυτό δεν μπορούμε να το αναστείλουμε», είχε τονίσει, επισημαίνοντας ότι η Κομισιόν δεν σκό-
πευε να αναστείλει το δικαίωμα ασύλου επικαλούμενη μια ελάχιστα γνωστή ρήτρα της Ε.Ε. που επιτρέπει στις Βρυξέλλες να προτείνουν 
«έκτακτα μέτρα» για να βοηθήσουν ένα κράτος-μέλος που αντιμετωπίζει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του μεγάλου αριθμού αφί-
ξεων μεταναστών  

Οι αστυνομικοί στα εξώδικά τους κάνουν λόγο για υγειονομικές βόμβες στα νησιά με απροστάτευτους αστυνομικούς αλλά και πρόσφυγες - μετα-
νάστες .                                                                                                                                                                                                                                                                              

Κρούουν το καμπανάκι του  κινδύνου ακόμη και οι Αστυνομικοί Βορείου και Νοτίου Αιγαίου για την κατάστα-
ση που έχει δημιουργηθεί γύρω από το προσφυγικό - μεταναστευτικό, ειδικά σε ότι αφορά στις αφίξεις προ-
σφύγων και μεταναστών από την 1η Μαρτίου μέχρι και σήμερα. 

Στο εξώδικο που συνένταξαν και έχει αρχίσει να επιδίδεται σταδιακά από σήμερα το πρωί, σημειώνεται ότι 
στη Χίο από την 1η Μάρτη μέχρι σήμερα βρίσκονται συνολικά 258 αλλοδαποί εκ των οποίων 136 άτομα σε 
δημοτικό ακίνητο με μία τουαλέτα και 122 άτομα σε υπαίθριο χώρο της ζώνης Λιμένος Χίου και εντός υπηρε-
σιακών λεωφορείων που εξυπηρετούνται από 2 χημικές τουαλέτες. 

Οι Αστυνομικοί ζητούν άμεση λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, αφού τόσο οι ίδιοι όσο και 
οι μετανάστες είναι εκτεθειμένοι κάτω από άσχημες συνθήκες.                                                                                                                                                                                                  

Πληροφορίες από politischios.gr 

Περισσότερα στο efsyn.gr 
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https://left.gr/news/efi-ahtsiogloy-ston-aera-oi-ergazomenoi-ton-epiheiriseon-poy-kleinoyn-hreiazontai-amesa-metra
https://left.gr/news/efi-ahtsiogloy-ston-aera-oi-ergazomenoi-ton-epiheiriseon-poy-kleinoyn-hreiazontai-amesa-metra
https://left.gr/news/efi-ahtsiogloy-ston-aera-oi-ergazomenoi-ton-epiheiriseon-poy-kleinoyn-hreiazontai-amesa-metra
https://www.avgi.gr/article/10836/10815578/mazika-exodika-apo-tous-astynomikous-tou-boreiou-kai-notiou-aigaiou-gia-to-metanasteutiko#
https://www.avgi.gr/article/10836/10815578/mazika-exodika-apo-tous-astynomikous-tou-boreiou-kai-notiou-aigaiou-gia-to-metanasteutiko#
https://www.efsyn.gr/politiki/kybernisi/234945_eyro-hastoykia-stin-athina
https://www.efsyn.gr/politiki/kybernisi/234945_eyro-hastoykia-stin-athina
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Κ.Μάλαμα: Συγκλονιστικά στοιχεία για την μεταλλευτική δραστηριότητα της «Ελληνικός Χρυσός» 

Όπως τονίζει η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, «τα έγγραφα και το φωτογραφικό υλικό που κατατέθηκαν στη Βουλή συγκλονί-
ζουν, ακόμα και στις περιπτώσεις που η δραστηριότητα αυτή είναι εντός των “ορίων”»                                                                                     

Απεστάλησαν στη Βουλή τα ζητηθέντα στοιχεία από την βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Κυριακή 
Μάλαμα κι άλλους 17 βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε σχέση με το σύνολο 
των ελέγχων που έχουν διενεργήσει οι υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας αναφορικά με τη μεταλλευτική δραστηριότητα της «Ελληνικός Χρυσός» στη 
Χαλκιδική.                                                                                                                                                   
Όπως τονίζει η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, τα έγγραφα και το φωτογραφικό υλικό που κατα-
τέθηκαν συγκλονίζουν, ακόμα και στις περιπτώσεις που η δραστηριότητα αυτή είναι εντός 
των “ορίων”».  

«Ενδεικτικά για το έτος 2018 :  

1. Καταναλώθηκαν στο εργοστάσιο εμπλουτισμού των Μαύρων Πετρών 46.980 κιλά χημικών αντιδραστηρίων, εκ των οποίων 7.725 κιλά 
κυανούχου νατρίου. Στην Ολυμπιάδα χρησμοποιήθηκαν 158.431 κιλά χημικών αντιδραστηρίων και 61.402 κιλά κυανιούχου νατρίου. 

Περισσότερα στο avgi.gr 

Κοινή δήλωση Σ. Φάμελλου και Γ. Σταθάκη για την κατεδάφιση                                                                   
αυθαίρετων ακινήτων στη Μακρόνησο. 

Ολοκληρώνεται σήμερα 11/3/μία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, υψηλού συμβολισμού.                               
Παρά τη σχετική καθυστέρηση, και σε συνέχεια ερωτήσεων Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για 
το θέμα, το προηγούμενο διάστημα, τα αυθαίρετα κτίσματα της Μακρονήσου κατεδαφίζο-
νται, εννέα μήνες μετά την υπογραφή της Απόφασης του τότε Υπουργού ΠΕΝ, Γιώργου 
Σταθάκη, για τη διενέργεια ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατεδά-
φιση των αυθαίρετων κτισμάτων της νήσου. 

Ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, και ο τέως 
Υπουργός ΠΕΝ, Γιώργος Σταθάκης, προχώρησαν στην κάτωθι δήλωση: 

"Χαιρετίζουμε την ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας μας για την αποκατάσταση του ιστορι-
κού συμβόλου της Μακρονήσου, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πολι-
τεία και εμείς, όλοι μαζί, οφείλουμε να προστατεύσουμε το ιστορικό μνημείο της νήσου και, 

κατ' επέκταση να διαφυλάξουμε την ιστορική μας μνήμη, ώστε όσα μας χώρισαν στο παρελθόν να μην επαναληφθούν ποτέ". 

Left.gr. 

Σ.Φάμελλος: Η απολιγνιτοποίηση Μητσοτάκη σημαίνει κοινωνική καθίζηση στις λιγνιτικές περιοχές 
«Το βασικό σχέδιο του κ. Χατζηδάκη αντικαθιστά το λιγνίτη με ιδιωτικές μονάδες φυσικού αερίου αντί για Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας», τόνισε ο τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ.                                                                      

«Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρότι είχε ως προτεραιότητα την σωτηρία της χώρας, την 
έξοδο από τα μνημόνια και τη χρεοκοπία, δεν υποτίμησε τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 
της Ελλάδας, όπως έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις», σημείωσε ο τομεάρχης Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συζήτηση της Επίκαι-
ρης Επερώτησης 61 βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την «καταστροφική 
και ανέφικτη μετάβαση που προτείνει ο Κ.Μητσοτάκης για τις λιγνιτικές περιοχές». 

Ο ίδιος προσθέτει ότι η προηγούμενη κυβέρνηση «στήριξε τη Συμφωνία των Παρισίων το 
2015, προχώρησε στο νόμο προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και εκ-
πόνησε για πρώτη φορά, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Η Ελλάδα, τον 
Ιούνιο του 2019, δεσμεύτηκε υπέρ της κλιματικής ουδετερότητας, με την τοποθέτηση του 
Αλέξη Τσίπρα στο Συμβούλιο Κορυφής της ΕΕ».                                                                              
«Η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί συστατικό στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής του 

ΣΥΡΙΖΑ. Η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα είναι ζήτημα ζωής και ταυτόχρονα, μία επανάσταση, μία ουσιαστική δομική προο-
δευτική μεταρρύθμιση», πρόσθεσε ο Σ.Φάμελλος                                                                                                        Περισσότερα στο avgi.gr 

Τα ελαστικά των αυτοκινήτων μολύνουν 1.000 φορές περισσότερο από τις εξατμίσεις.  
Έρευνα του Παγκόσμιου Ανεξάρτητου Οργανισμού «Analytics Emissions» σοκάρει. Τα αποτελέσματά της δείχνουν πως 
η ρύπανση από τη φθορά των ελαστικών αυτοκινήτων μπορεί να είναι 1.000 φορές χειρότερη από τις εκπομπές καυσαε-
ρίων, των εξατμίσεων.                                                                                                                                                                                                 

Το «Analytics Emissions» είναι ένας ανεξάρτητος παγκόσμιος οργανισμός εμπειρογνωμό-
νων. Τα μέλη του ειδικεύονται σε δοκιμές (σε παγκόσμιο επίπεδο και σε πραγματικές συν-
θήκες) για τις τιμές ρύπανσης της ατμόσφαιρας από αυτοκίνητα οχήματα και σταθερά μη-
χανήματα.                                                                                                                                                   
Στην τελευταία έρευνά του βρήκε πως τα επιβλαβή σωματίδια από τα ελαστικά -και τα 
φρένα- είναι ένα αυξανόμενο περιβαλλοντικό πρόβλημα και επιδεινώνεται από την αυξα-
νόμενη δημοτικότητα οχημάτων μεγάλων διαστάσεων και βάρους όπως SUV και ηλεκτρι-
κά οχήματα, τα οποία είναι βαρύτερα από τα κανονικά αυτοκίνητα λόγω των μπαταριών 
τους . Η ρύπανση από τη φθορά των ελαστικών των οχημάτων είναι τελείως ανε-
ξέλεγκτη, σε αντίθεση με τις εκπομπές καυσαερίων που μειώνονται από τους κατα-
σκευαστές αυτοκινήτων λόγω της πίεσης που ασκούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών.   
Περισσότερα στο left.gr 
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Ο Κυριάκος στη Ντίσνεϋλαντ: Η Ελλάδα στο τραινάκι του τρόμου. 

Ευγενία Λουπάκη / left.gr/ 11-3-2020 

Από τότε που ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δεκάδες φωτογραφικά και τηλεοπτικά στιγμιότυπα από ταξίδια 
του στο εξωτερικό, παρατηρεί κανείς μια ομάδα ανθρώπων με σοβαρό ύφος ή ελαφρά μειδιάματα κι έναν μόνο με 
τρισευτυχισμένο ύφος, σαν παιδάκι που το πήγανε στη Ντίσνευλαντ. Και ναι μεν μπορώ να αντιληφθώ πόσο ανέλπι-
στη χαρά ήταν για τον πρωθυπουργό να γίνει πρωθυπουργός, όντας το τέταρτο παιδί ενός Κρητικού μετά από τρεις 
κόρες εκ των οποίων η πρώτη ήταν η αδιαμφισβήτητη διάδοχος του πατέρα της και οπωσδήποτε η ικανότερη. 

Για να το πετύχει αυτό όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε “συμφωνία με 
τον διάβολο”, με εκείνον που πρόδωσε τον πατέρα του και ηγήθηκε της πιο 
αντιδραστικής και οπισθοδρομικής μεταπολιτευτικά Δεξιάς. Και έκτοτε, όλο 
και περισσότερο εκχωρεί την άσκηση της πολιτικής αλλά και τον δημόσιο λό-
γο στο ολέθριο κράμα ακροδεξιού φανατισμού και κυνικού νεοφιλελευθερι-
σμού. 

Ακόμα και στο διάγγελμά του προ ολίγου (βράδυ Τετάρτης) για τον κορονοϊό, 
όπου ενόψει του προφανούς κινδύνου, αναγκάστηκε να πάρει αποστάσεις 
από την Εκκλησία, χρησιμοποίησε για τους πρόσφυγες την έκφραση 
“ασσύμετρη απειλή”. Για να ταΐσει ταυτόχρονα το αφιονισμένο αυτό ακροα-
τήριο, το παρακράτος με τις καραμπίνες και τα τρακτέρ, που ψεκάζουν δηλη-
τήρια στα σύνορα και καίνε σχολεία στα νησιά. 

Το πρωΐ της ίδιας μέρας ο υπουργός του επί της Ανάπτυξης, ο πρώην τηλεπω-
λητής, αυτή η καρικατούρα πολιτικού που σταδιοδρόμησε με αποκλειστική 
ευθύνη των τηλεοράσεων, είχε περάσει την αντιπαράθεση σε άλλη πίστα: οι 
“Δούρειοι Ιπποι” έγιναν και “άπιστοι”. 

Περάσαμε στην εποχή των Σταυροφοριών και δεν ζει κι ο Τσιφόρος. 

Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε στο διάγγελμα να μας πει πόσα κακά του έτυχαν στους λίγους μήνες της πρωθυπουργίας του- φα-
ντάζομαι τον Αλέξη Τσίπρα να γελάει πικρά με τη χρεωκοπία και την προσφυγική κρίση των εκατομμυρίων ανθρώπων που κλήθηκε 
να διαχειριστεί. 

Ξαναγυρίζω στις φωτογραφίες: Το ευτυχισμένο ύφος του ανθρώπου που ήθελε να γίνει πρωθυπουργός και νόμιζε ότι η πρωθυπουργί-
α είναι κάτι σαν το σκι ή σαν το τέννις. Και είναι τόσο ευτυχισμένος που επιτέλους μπήκε στο κλαμπ, που ξεχνάει να ζητήσει, να απαι-
τήσει τα αυτονόητα για τη χώρα του. Του αρκεί να πετάξει μ’ελικόπτερο μαζί με την Ούρσουλα και να τον φιλήσει σταυρωτά η Αν-
γκελα. Και δέχεται ό,τι του προσφέρουν. Τσάι και συμπάθεια και μερικά εκατομμύρια για να μετατρέψει την Ελλάδα σε μόνιμη Μό-
ρια. Και τους επιτρέπει να το παίζουν και φιλάνθρωποι “υιοθετώντας” μερικές εκατοντάδες ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. Του αρκεί 
να μπει στο Λευκό Οίκο κι ας μην ανοίξει το στόμα του παρά μόνο για να πει”κύριε, κύριε εμείς πληρώνουμε κανονικά το ΝΑΤΟ”. 

Του αρκεί. Γιατί ξέρει ότι πίσω του έχει έναν στρατό παραπληροφόρησης. Που την αδράνεια και την ατολμία του θα τη μετατρέψουν 
σε εθνική επιτυχία. Που θα στήσουν έναν “πόλεμο” στα σύνορα αποσιωπώντας ότι ο Κυριάκος δεν σήκωσε καν το τηλέφωνο να μιλή-
σει αυστηρά στον Ερντογάν,δεν απαίτησε από τους Ευρωπαίους να βρίσκεται σε κάθε διάσκεψη που αφορά το προσφυγικό, δεν α-
παίτησε απο το ΝΑΤΟ να πάρει μέτρα για το θράσος και τις απειλητικές ενέργειες της Τουρκίας, δεν κάλεσε καν για συστάσεις τον 
Τούρκο πρεσβευτή. Τα στρατεύματα της παραπληροφόρησης θα βοηθήσουν στην κατασκευή “εσωτερικού εχθρού” και οι συνταγμα-
τάρχες τους θα συμπεριφέρονται σαν να κυβερνάει ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Αλλά έφθασε η πραγματικά ασσύμετρη απειλή, που λέγεται κορονοϊός. Και ο πρωθυπουργός απευθύνει έκκληση υπευθυνότητας και 
αλληλεγγύης σε όλους τους πολίτες. Και σε αυτούς που ο εκπρόσωπός του αποκάλεσε “Δούρειο Ιππο”; Σε αυτούς που ο υπουργός του 
αποκαλεί “απίστους” και λέει ότι δεν δικαιούνται να έχουν γνώμη για την στάση της Εκκλησίας; 

Αύριο το πρωί θα ξέρουμε αν αποφάσισαν να μετριάσουν τους διχαστικούς φασίζοντες τόνους. Αν αποφάσισαν οι νονοί της ενημέρω-
σης να συμβάλλουν στην ηρεμία που απαιτεί η επιδημία. Η αν θα συνεχίσουν να αναγορεύουν τους Μητροπολίτες σε κυβερνήτες και 
τα φασισταριά σε κήνσορες της πολιτικής ζωής. Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξη. Η μόνη αισοδοξία μου, προκύπτει από ένα κείμενο που 
υπογράφουμε πολλοί εργαζόμενοι στα ΜΜΕ. Από κάτι διαδηλώσεις αντιφασιστικές που η γομολάστιχα του Σκάι τις σβήνει αλλά η 
μνήμη του δρόμου τις συγκρατεί. Από κάτι μηνύσεις που ανάγκασαν φασίστες να τα κάνουν πάνω τους. Κι από κάτι φίλους που επι-
μένουν, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να λάχει… 

M. KOYNTOYΡHΣ / Εφημερίδα Συντακτών  

https://left.gr/news/kyriakos-ntisneylant

