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Διαδικτυακή Εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ—Προοδευτική Συμμαχία Λήμνου 

Ξηλώνεται το εργατικό δίκαιο: Ανοίγει ο δρόμος μαζικών απολύσεων. 

Τo δώρο του Πάσχα θα δοθεί… χωρίς να δοθεί και η «ρήτρα μη απολύσεων» σημαίνει τελικά αναστολή συμβάσεων ερ-

γασίας.                                                                                                                                                                                                                             

Η σημερινή εξειδίκευση των μέτρων των 10 δις από τους συναρμόδιους υπουργούς Σταϊ-

κούρα και Βρούτση, επιβεβαιώνει απλώς ότι τα πρώτα και μεγάλα θύματα της κρί-

σης του κοροναϊού είναι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Και κατέρριψαν τις 

χθεσινές εξαγγελίες του διαγγέλματος του πρωθυπουργού περί πλήρους προστασίας τους 

και κατοχύρωσης των θέσεων εργασίας τους. 

Στην πραγματικότητα, από τις σημερινές ανακοινώσεις προκύπτει ότι όλοι οι εργαζόμε-

νοι στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που κλείνουν λόγω κοροναϊού μετατρέπονται 

αυτομάτως σε ανέργους. Η μόνη εγγυημένη προστασία που θα έχουν είναι το βοήθημα 

των 800 ευρώ που θα καλύπτει το διάστημα έως το τέλος Απριλίου και το οποίο, ουσιαστικά, μεταφράζεται σε επίδομα 533 ευρώ τον 

μήνα για ένα δίμηνο. Το δώρο του Πάσχα για τουλάχιστον μισό εκατομμύριο εργαζόμενους, η καταβολή του οποίου έχει ως πάγια 

προθεσμία βάσει νόμου την Μεγάλη Τετάρτη μετατίθεται για το καλοκαίρι, μαζί με το επίδομα άδειας. Επίσης, οι 40.000 απολύ-

σεις που έγιναν από την 1η έως τις 18 Μαρτίου δεν ακυρώνονται, ούτε υποχρεούνται οι εργοδότες σε επαναπρόσληψη των απο-

λυμένων. Το μόνο που κάνει η κυβέρνηση γι αυτούς τους απολυμένους είναι να τους εντάξει επίσης στους δικαιούχους του βοηθήματος 

των 800 ευρώ.                         
Περισσότερα στο tvxs.gr 

https://tvxs.gr/news/ellada/anoigei-o-dromos-mazikon-apolyseon
https://tvxs.gr/news/ellada/anakoinothikan-ta-kybernitika-metra-gia-ergazomenoys-kai-epixeiriseis
https://tvxs.gr/news/ellada/anoigei-o-dromos-mazikon-apolyseon


Αυστηρό μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα: Οριζόντια μέτρα και όχι «ασπιρίνες» 

"Φοβάμαι ότι η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει το μέγεθος της οικονομικής κρίσης που έρχεται" - Να μην 
διανοηθεί η κυβέρνηση να λάβει μέτρα ώστε, εκμεταλλευόμενη την κρίση, να διαλύσει εργασιακά δικαιώματα και μαζί 
με αυτά και την οικονομία της χώρας, που με τόσες θυσίες ο ελληνικός λαός ορθοπόδησε, διαμήνυσε ο Ευ. Τσακαλώτος  
Γενναίο πρόγραμμα στήριξης της οικονομίας και των εργαζόμενων, με οριζόντιες παρεμβάσεις και όχι “μέτρα ασπιρί-
νες”, ζήτησε χθες το απόγευμα από την κυβέρνηση ο Αλ. Τσίπρας.                                                                                                                                                                                                     

Την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθαρίζει πως θα βάλει πλάτη σε μέτρα για το ξεπέρασμα 
της κρίσης, όχι όμως για τη διάλυση της εργασίας και της οικονομίας.      

“Αν η κυβέρνηση θέλει να λάβει μέτρα για να ξεπεράσουμε την κρίση, θα εί-
μαστε παρόντες και παρούσες όπως ποτέ καμία αντιπολίτευση δεν έπραξε” 
δήλωσε ο Ευ. Τσακαλώτος προειδοποιώντας: “Αν θέλει να λάβει μέτρα ώστε, εκμεταλ-
λευόμενη την κρίση, να διαλύσει εργασιακά δικαιώματα και μαζί με αυτά και την οικο-
νομία της χώρας που με τόσες θυσίες του ελληνικού λαού ορθοπόδησε, της το ξαναλέμε: 
να μην το διανοηθεί”. 

Τηλεδιασκέψεις με Μίχαλο - Καββαθά 

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε χθες διαδοχικές τηλεδιασκέψεις με τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ 
Κ. Μίχαλο και τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθά με τη συμμετοχή και των τομεαρ-
χών Οικονομίας και Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Παππά και Έ. Αχτσιόγλου.    

 Κατά τις τηλεδιασκέψεις συζητήθηκαν αναλυτικά οι εξελίξεις και οι επιπτώσεις του κο-
ρωνοϊού, εκτός από τη δημόσια Υγεία, και σε όλο το εύρος της οικονομικής δραστηριό-
τητας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση των συνομι-
λιών, οι εκπρόσωποι των φορέων εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις βαθιές επιπτώ-
σεις της πανδημίας του κορωνοϊού σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους.                                
Παράλληλα, εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους για την αποτελεσματικότητα των μέτρων 
που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, τα οποία πρέπει να αποσαφηνιστούν και να διευρυν-
θούν. Την ανάγκη οριζόντιων μέτρων υπογράμμισε ο Αλ. Τσίπρας.  

 “Η αίσθηση που διαμορφώνεται είναι ότι τα μέτρα είναι αποσπασματικά και πολύ πίσω από τις ανάγκες των εργαζόμε-
νων και της αγοράς” τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε δήλωσή του χθες το απόγευμα, ασκώντας κριτική στον Κ. 
Μητσοτάκη για τα αποσπασματικά μέτρα.                                                                                                                                                                          
“Όταν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες λαμβάνονται οριζόντια προληπτικά μέτρα ύψους έως και 20% του ΑΕΠ,        
ο κ. Μητσοτάκης ανακοινώνει μέτρα ύψους μόλις 1% του ΑΕΠ” ανέφερε.   

Όπως θύμισε άλλωστε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε ανακοινώσει πέρυσι τον Μάιο μέτρα ύψους 1% του ΑΕΠ, όταν η χώρα δεν βρισκό-
ταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ίσχυαν πλήρως οι δημοσιονομικοί περιορισμοί του 

Περισσότερα στο avgi.gr 
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Μετά την ανακοίνωση των οικονομικών μέτρων στήριξης που εξήγγειλε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των οικονο-
μικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού, η πλατφόρμα iSYRIZA άνοιξε εκτάκτως την συζήτηση. 

* Είναι επαρκή τα μέτρα; 

* Τι προβλέπεται να συμβεί στην αγορά; 

  * Χρειάζονται επιπλέον μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας και των επιχειρήσε-
ων; 

Τα μέλη της πλατφόρμας, συμμετέχοντας στο πέμπτο iAsk&Watch, έθεσαν τις ερωτή-
σεις που τους απασχολούν σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.   

 Στη συνέχεια η διαχειριστική ομάδα του iSYRIZA προχώρησε σε ομαδοποίηση και ορ-
γάνωση των ερωτήσεων με γνώμονα τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη και συμμετοχή των 
χρηστών, καθώς και τη συνεχή προσπάθεια για περισσότερη δημοκρατία. 
 
Ο πρώην υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής και νυν τομεάρχης Οικονομίας Νίκος Παππάς 
και ο πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, απαντούν μέσω video  στις 15 δημοφιλέ-
στερες ερωτήσεις, όπως ψηφίστηκαν από τα χιλιάδες μέλη του iSYRIZA. 
 
Το video πραγματοποιήθηκε με τη χρήση τηλεδιάσκεψης, ακολουθώντας τις απαιτήσεις 

των καιρών και με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, εφαρμόζοντας στην πράξη την καμπάνια “Μένουμε Σπίτι”. 

Η πλατφόρμα iSYRIZA άνοιξε την συζήτηση για τα οικονομικά μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση. 

Το video και εδώ.  

https://www.avgi.gr/article/10811/10844163/orizontia-metra-kai-ochi-aspirines-#
https://www.avgi.gr/article/10811/10844163/orizontia-metra-kai-ochi-aspirines-
https://isyriza.us20.list-manage.com/track/click?u=f8895e8b6690a963957b8500c&id=a1df33a06e&e=72bb8df0c3
https://isyriza.us20.list-manage.com/track/click?u=f8895e8b6690a963957b8500c&id=f7fc3a9030&e=72bb8df0c3
https://isyriza.us20.list-manage.com/track/click?u=f8895e8b6690a963957b8500c&id=23a91c53b5&e=72bb8df0c3
https://isyriza.us20.list-manage.com/track/click?u=f8895e8b6690a963957b8500c&id=106d35c07e&e=72bb8df0c3
https://isyriza.us20.list-manage.com/track/click?u=f8895e8b6690a963957b8500c&id=e37c1450c6&e=72bb8df0c3
https://www.youtube.com/watch?v=cL92UIPULJU
https://isyriza.us20.list-manage.com/track/click?u=f8895e8b6690a963957b8500c&id=4c41cee925&e=72bb8df0c3
https://isyriza.us20.list-manage.com/track/click?u=f8895e8b6690a963957b8500c&id=f32b23251a&e=72bb8df0c3
https://isyriza.us20.list-manage.com/track/click?u=f8895e8b6690a963957b8500c&id=a1df33a06e&e=72bb8df0c3
https://www.youtube.com/watch?v=cL92UIPULJU


Επιστολή των Νοσοκομειακών Γιατρών σε Μητσοτάκη: Μας στέλνετε «στη μάχη» χωρίς όπλα 

Με επιστολή τους απαντούν στο διάγγελμα του πρωθυπουργού σχετικά με τα κυβερνητικά μέτρα για τον κορωνοϊό η                  
Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος.                                                                                                                                          

Προσλήψεις άμεσα ζητούν με επιστολή τους οι Νοσοκομειακοί Γιατροί και άνοιγμα των Μο-
νάδων Εντατικής Θεραπείας επάρκεια σε υγειονομικό υλικό και επίταξη κλινών από τον ι-
διωτικό τομέα, ενώ αντιτίθενται στη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων στα ιδιωτικά δια-
γνωστικά εργαστήρια, ενώ καταλογίζουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη προσπαθεια φίμωσής 
τους. 

Αναλυτικά η επιστολή της ΟΕΝΓΕ προς τον πρωθυπουργό έχεις ως εξής:  

Κύριε Πρωθυπουργέ, 

Η αναγκαία ατομική υπευθυνότητα για την τήρηση των μέτρων προστασίας και η επίσης αναγκαία συμμόρφωση με τις συστάσεις και τις 
οδηγίες των ειδικών δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κρατική ευθύνη, την ευθύνη της κυβέρνησής σας, για την αντιμετώπιση της εξε-
λισσόμενης επιδημίας του κορονοϊού.  

 Επαναλάβατε στο διάγγελμα ότι είμαστε σε πόλεμο με έναν εχθρό που είναι αόρατος αλλά δεν είναι ανίκητος.   

Είναι δική σας ευθύνη να πάρετε όλα τα αναγκαία μέτρα για να θωρακιστεί όσο είναι δυνατόν το Δημόσιο Σύστημα Υγείας.     

 Είναι δική σας ευθύνη να εξασφαλίσετε στην εμπροσθοφυλακή όλα τα αναγκαία μέσα για να μπορέσει να αναμετρηθεί με τον εχθρό και 
να τον νικήσει με όσο το δυνατόν μικρότερες απώλειες.   

Μία εβδομάδα μετά την εξαγγελία σας για 2000 προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού, πόσες έχετε κάνει; Τι περιμένετε; Στο διάγγελ-
μά σας δεν κάνατε την παραμικρή νύξη για προσλήψεις γιατρών.    

Έστω αυτή τη στιγμή ακούστε τη φωνή των «μαχητών των νοσοκομείων» όπως μας αποκαλέσατε. Αυτών που δεν έχουν να αντιμετωπί-
σουν μόνο τον «αόρατο» εχθρό, αλλά αναμετρώνται καθημερινά με τις ΟΡΑΤΕΣ, οφθαλμοφανείς, τραγικές ελλείψεις για τις οποίες έχετε 
την αποκλειστική ευθύνη. Εσείς και οι προκάτοχοι σας. Οι 2000 προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού δε φτάνουν. Τόσες είχατε εξαγ-
γείλει και τον Ιούλιο όταν δεν ήμασταν σε πόλεμο και δεν τις κάνατε.                                                                Περισσότερα στο efsyn.gr  

Νοσοκομειακοί Γιατροί: Να επιταχθούν ιδιώτες γιατροί και εργαστήρια,                                                         
να ενισχυθεί το προσωπικό στα Νοσοκομεία (Video) 

«Έχουν βάλει την Υγεία του ελληνικού λαού σε καραντίνα πάνω από 10 χρό-
νια» ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Ευαγγελισμός Ηλίας Σιώρας το-
νίζοντας ότι πέρα από τα συνθήματα για την «ατομική ευθύνη» υπάρχει και 
κρατική ευθύνη. Στην αντιμετώπιση της επιδημίας χρειάζεται να επιταχθούν 
και οι ιδιώτες γιατροί καθώς και να γίνουν πρόσληψεις.    

Να σημειωθεί ότι χθες πραγματοποίησαν διαμαρτυρία οι Νοσοκομειακοί Γιατροί. Σε δή-
λωσή του ο Ηλίας Σιώρας τόνισε μεταξύ άλλων: 

"Στον πόλεμο δεν πάνε μόνο οι κρατικοί γιατροί αλλά και ιδιώτες. Να επιταχθούν και ι-
διωτικές δομές. Ακραίο παράδειγμα η εξέταση για το τεστ που δίνει ο κόσμος από 120 – 450 ευρώ. Να επιταχθούν όλα τα ιδιωτικά ερ-
γαστήρια που κάνουν το τεστ." 

"Χρειάζεται το προσωπικό που λείπει στα Νοσοκομεία". 

"Δεν δεχόμαστε επαίνους από αυτούς που έχουν λοιδωρήσει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και θέλουν παραπέρα να το λοιδωρούν και να 
το ιδιωτικοποιήσουν."  

Ο κ. Σιώρας έκανε έκκληση να αναπτυχθούν νέα κρεβάτια στις ΜΕΘ και να προστατευθεί το υγειονομικό προσωπικό. "Μας δίνουν τις 
μάσκες με το σταγονόμετρο" είπε και αναφέρθηκε στη δυστοκία που υπάρχει ώστε να ετοιμαστούν χώροι. "Θα πρέπει να ενισχυθούν 
και τα κέντρα υγείας." 

"Στις πρώτες μέρες της επιδημίας είχαμε μόνο το 3% των βεβαιωμένων κρουσμάτων μολυσμένους υγειονομικούς. Στα 405 κρούσματα 
επιβεβαιωμένα το 11% είναι υγειονομικοί. Ο ηρωϊσμός είναι δεδομένος αλλά θέλει προσωπικό. Θέλει όμως εναλλαγή προσωπικού, μέ-
τρα προστασίας για τον πληθυσμό." και πρόσθεσε: 

"Δεν μπορούν να περνάνε απαρατήρητα τα συνθήματα ότι δηλαδή μόνος σου κλπ, κλείσου σπίτι ή τα συνθήματα περί ατομικής ευθύ-
νης εκείνη η ρημάδα η κρατική ευθύνη που είναι;" 
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https://www.avgi.gr/article/10840/10841313/epistole-ton-nosokomeiakon-giatron-ston-prothypourgo-mas-stelnete-ste-mache-choris-opla#
https://www.efsyn.gr/node/235753
https://www.avgi.gr/article/10811/10845685/pr-euangelismou-na-epitachthoun-idiotes-giatroi-kai-ergasteria-na-enischythei-to-prosopiko-sta-nosokomeia-video-#
https://www.avgi.gr/article/10811/10845685/pr-euangelismou-na-epitachthoun-idiotes-giatroi-kai-ergasteria-na-enischythei-to-prosopiko-sta-nosokomeia-video-#


Ατελείωτη υποκρισία: Πριν, «από τα κρατικά νοσοκομεία τα μισά τουλάχιστον πρέπει να κλείσουν»,                              
μετά, «είμαι από τους πολύ παλιούς υπερασπιστές του δημόσιου συστήματος Υγείας».  

«Είμαι, όχι απλώς από τους θιασώτες, αλλά από τους πολύ παλιούς υπερασπιστές του δη-
μόσιου συστήματος Υγείας». Τάδε έφη Μπάμπης Παπαδημητρίου την Τετάρτη στην τη-
λεόραση του Kontra. 

«Από τα κρατικά νοσοκομεία τα μισά τουλάχιστον πρέπει να κλείσουν γιατί είναι φορείς 
ασθενειών» έλεγε ο ίδιος τον Μάιο του 2019 σε συζήτηση στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ με 
τον καλό του φίλο Άρη Πορτοσάλτε, που συμπλήρωνε: «Πρέπει να γκρεμιστούν κιόλας, 
όχι να κλείσουν». "Ναι, να γκρεμιστεί. Μπορεί να συζητηθεί αυτό;” απαντούσε ο... παλαί-
μαχος θιασώτης του ΕΣΥ. 

Όταν του τα θύμισε ο Δ. Βέττας, ο Μπ. Παπαδημητρίου είδε... φασιστική επίθεση και απομόνωση μιας φράσης αρνούμενος να δεχτεί 
κριτική. Πόση υποκρισία…                                                                                                                                                                                      Αυγή 

Ο κορονοϊός επέδραμε και «το καταπέτασμα του ναού εσχίσθη εις δυο». 
 
Αίφνης οι ιεροκήρυκες της ελεύθερης αγοράς έγιναν κρατιστές και οι φονταμενταλιστές του νεοφιλελευθερισμού μιλούν ένθερμα για 
την αναγκαιότητα ενός ισχυρού δημοσίου συστήματος υγείας. 

 
Λέτε να μεταμελήθηκαν οι ομόσταυλοι του Αδώνιδος, οι ομόδοξοι του Μητσοτάκη, οι συ-
ναγελαζόμενοι του Βορίδη, οι λαγοί του ΠΙΣ και οι παπαγάλοι της ΔιαΝέοΣις; 
 
Κακά τα ψέματα. Ο ιός διαθέτει πολλές άγνωστες ιδιότητες, όμως δεν έχει καταγραφεί 
πουθενά πως τροποποιεί τον ιδεολογικό προσανατολισμό. Οι νεοφιλελεύθεροι αναγκάζο-
νται να στηριχτούν στο δημόσιο, το μόνο σταθερό στήριγμα σε περιόδους κρίσεων και μό-
λις η κρίση περάσει θα επαναλάβουν ξανά όσα τους έμαθε η καλή τους θεία, η Μάρκαρετ 
Θάτσερ. 
 
Θα βρουν δεκάδες επιχειρήματα για να ενισχύσουν τις μεγάλες αλυσίδες διαγνωστικών 
εργαστηρίων (το κάνουν ήδη με τα τεστ) και τα μεγάλα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, αυτά που 
τώρα δεν αναλαμβάνουν κανένα περιστατικό κορονοϊού. 
 

Ταυτόχρονα οι ήρωες γιατροί και νοσηλευτές του ΕΣΥ θα αρχίσουν σιγά-σιγά να αποκαλούνται και πάλι με τα γνωστά κοσμητικά επίθε-
τα που τους στόλιζαν την τελευταία δεκαετία. 
 
Μόνο που οι νεοφιλελεύθεροι θα έχουν πλέον απέναντί τους μια κοινωνία που αντιλήφθηκε την αξία και τη χρησιμότητα του δημόσιου 
συστήματος υγείας, όπως αντιλαμβάνεται και την αξία της πυροσβεστικής την ώρα της πυρκαγιάς. Αν λοιπόν οι πολίτες που έχουν αυτή 
τη στιγμή ως μοναδικό αποκούμπι τους το ΕΣΥ, απαιτήσουν τη στελέχωση, τη χρηματοδότηση και την αλλαγή του ΕΣΥ προς το καλύτε-
ρο, τότε οι νεοφιλελεύθεροι θα κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία και θα το ενισχύσουν. 
 
Έχουμε τη βεβαιότητα πως το σοκ αυτής της επιδημίας είναι τόσο μεγάλο, ώστε θα εγγραφεί στη συνείδηση και στο υποσυνείδητο των 
πολιτών ως συνώνυμο της ανάγκης ενός ισχυρού δημόσιου συστήματος υγείας.                                         Ανάρτηση στο ygeianet.gr    

Αίφνης οι ιεροκήρυκες της ελεύθερης αγοράς έγιναν κρατιστές και οι φονταμενταλιστές του νεοφιλε-

λευθερισμού μιλούν ένθερμα για την αναγκαιότητα ενός ισχυρού δημοσίου συστήματος υγείας. 

ΤΑΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ/ ΑΥΓΗ 

Επιστολή ερευνητών σε Μητσοτάκη: Κάντε τεστ για να ξέρουμε τι γίνεται. 

Περισσότερα στο tvxs.gr 

Ερευνητές βιολόγοι, απόφοιτοι πανεπιστημιακών τμημάτων Βιολογίας της Ελλάδας, που 
εργάζονται στον τομέα της έρευνας στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό, με επιστολή τους 
προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου, αλλά και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζουν 
τη λάθος στρατηγική που ακολουθούν οι ελληνικές αρχές στην καταγραφή των 
κρουσμάτων με περιορισμένο έλεγχο των κρουσμάτων στη χώρα και τονίζουν πως είναι πο-
λύ κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώπιση της επιδημίας στη χώρα να πραγματοποιούνται 
τεστ ακόμη και σε νοσούντες με ήπια συμπτώματα.  

Στην επιστολή τους, την οποία δημοσιεύει αποκλειστικά το Tvxs.gr, τονίζουν: 

«Εάν γνωρίζουμε τον πραγματικό αριθμό κρουσμάτων, τότε θα καταστεί εφικτό να περιοριστεί η επιδημία και στη 

χώρα μας. Η πρότασή μας αυτή για την πραγματοποίηση περισσότερων τεστ, προκύπτει όχι μόνο από την επιστημονική 

μας γνώση, αλλά και από την εμπειρία που έχουμε ως ενεργοί βιολόγοι σε πανεπιστημιακά εργαστήρια της Ελλάδας και του εξωτε-

ρικού».                                                                                                                                                                                                                                   

«Η διάρκεια της επιδημίας θα καθοριστεί όχι μόνο από την τήρηση των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί, αλλά και από τον περιορι-

σμό της εξάπλωσής της.  

                                                 ΑΤΖΕΝΤΑ Διαδικτυακή Εφημερίδα.                                  Σελ. 4   

https://www.avgi.gr/article/10811/10845472/ypokri-13#
https://www.ygeianet.gr/
https://tvxs.gr/news/ellada/epistoli-ereyniton-se-mitsotaki-kante-test-gia-na-kseroyme-ti-ginetai
https://tvxs.gr/news/ellada/epistoli-ereyniton-se-mitsotaki-kante-test-gia-na-kseroyme-ti-ginetai
https://tvxs.gr/news/i-apopsi-mas/ayta-mono-sto-harvard-tis-mesogeioy
https://tvxs.gr/news/i-apopsi-mas/ayta-mono-sto-harvard-tis-mesogeioy


ΛΗΜΝΟΣ—ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                   ΑΤΖΕΝΤΑ Διαδικτυακή Εφημερίδα.                 Σελ. 5 

Αντικαταστάθηκε με πολιτικό οικίσκο η στρατιωτική σκηνή που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο του νοσοκομείου Λήμνου για να λειτουρ-

γήσει σαν ιατρείο υποδοχής προκειμένου να διενεργούνται οι αρχικές εξετάσεις  για ύποπτα περιστατικά για κορονοϊό. Σχετικό σχόλιο 

είχε γραφτεί στο προηγούμενο τεύχος της ΑΤΖΕΝΤΑΣ. 

Ο οικίσκος αυτός διατέθηκε από τον Δήμο Λήμνου μετά από αίτημα του νοσοκομείου. 

Κρίνουμε ως απόλυτα σωστή την απόφαση του νοσοκομείου για την αντικατάσταση.  

Ενέργειες που πρέπει να γίνουν, όπως η εγκατάσταση εξωτερικού ιατρείου υποδοχής, πρέπει να πραγματοποιούνται με τρόπους που 

δεν δίνουν λανθασμένες εικόνες στρατιωτικής παρέμβασης σε πολιτικά νοσοκομεία, πράγμα που κάθε άλλο παρά συμβάλλει τόσο στο 

ηθικό του προσωπικού του νοσοκομείου όσο και στην ψυχολογία των επισκεπτών ασθενών και των συγγενών τους. 

Νοσοκομείου Λήμνου: Σωστή η απόφαση για αντικατάσταση                                                                        

της στρατιωτικής σκηνής με πολιτικό οικίσκο. 

Υψηλό αίσθημα ευθύνης δείχνουν οι κάτοικοι των νησιών του Β. Αιγαίου                                                         
στα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού. 

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της ΕΛ. ΑΣ της Παρασκευής 20/3, από την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 έχουν βεβαιωθεί σε όλη 
την επικράτεια (184) παραβάσεις και έχουν συλληφθεί (194) άτομα. 
Στο Β. Αιγαίο συνολικά έγιναν 4 συλλήψεις, ο μικρότερος αριθμός μετά την Ήπειρο (3). 
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν: 
(74) στην Αττική, 
(34) στη Δυτική Ελλάδα, 
(11) στη Θεσσαλία, 
(10) στην Κεντρική Μακεδονία, 
(9) στη Θεσσαλονίκη, 
(8) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 
(8) στο Νότιο Αιγαίο, 
(7) στην Κρήτη, 
(7) στα Ιόνια Νησιά, 

(7) στην Πελοπόννησο, 
(6) στη Δυτική Μακεδονία, 
(6) στη Στερεά Ελλάδα, 
(4) στο Βόρειο Αιγαίο και 
(3) στην Ήπειρο.  
Αναμένουμε την επόμενη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ με την ελπίδα ότι θα αναφέρει συλλήψεις ΜΗΔΕΝ (0) στο Β. Αιγαίο αλλά και σε όλη 
την Ελλάδα.                                                                                                                                                                                           Όλο το Δ.Τ. εδώ. 

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ, επιστολή προς τον Περιφερειάρχη :                                                     
Αγνοούμε πλήρως το πλάνο προετοιμασίας της Περιφέρειας για τη δημόσια υγεία των νησιών μας . 

Στις δύσκολες ώρες που όλοι περνάμε, είναι εξαιρετικά αναγκαίο να σταθούμε ενωμένοι χωρίς μικροπολιτικούς τακτικισμούς για το κα-
λό  όλων μας, και στον αγώνα αυτό η Συμπαράταξη Πολιτών στο Βόρειο Αιγαίο δηλώνει παρούσα. 

Ζητάμε να καλέσετε άμεσα ειδική συνεδρίαση ενημέρωσης των επικεφαλής των Περιφε-
ρειακών παρατάξεων με τη παρουσία του υφυπουργού ή του ΓΓ Πολιτικής Προστασίας, 
για να ενημερωθούμε τι ακριβώς συμβαίνει, καθώς τα όσα δηλώνονται δημόσια από κυ-
βερνητικούς αξιωματούχους και από σας δεν μας καθησυχάζουν. Αντίθετα, μας ανησυ-
χούν περισσότερο παρακολουθώντας και τα γεγονότα. 

Μας εκπλήσσει ιδιαίτερα, όπως και τους πολίτες του Βόρειου Αιγαίου, η ανάρτησή σας 
στη προσωπική σας σελίδα στα ΜΚΔ, ότι «Η Κυβέρνηση χειρίζεται μέχρι στιγμής με σοβα-

ρότητα και στιβαρότητα την πολύ μεγάλη κρίση από τον κορωνοΐο» καθώς και ότι «Η Κυβέρνηση από το τέλος Φεβρουαρίου 2020 
άρχισε να δείχνει σοβαρότητα και στιβαρότητα στην διαχείριση του τεράστιου μεταναστευτικού προβλήματος (κάτι που έλειπε μέχρι 
τότε). Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στη διαχείριση τους. Αναμένει και απαιτεί από την Κυβέρνηση 
την συνέχιση και βελτίωση της σοβαρότητας και στιβαρότητας της, ειδικώς στην προσφυγική κρίση στο Βόρειο Αιγαίο (Μυτιλήνη, 
15.03.2020).»καθώς τίποτα από αυτά που αναφέρετε δεν τεκμηριώνεται με βάση τα όσα γνωρίζουμε. 

Αντίθετα εμείς δεν διαπιστώνουμε καμία πρόνοια, κάτι που αποτελεί και τη μόνιμη αγωνία των συμπολιτών μας. Ακούσαμε από τον κ. 
Μηταράκη ότι αν είχαμε δεχτεί τη κατασκευή των κλειστών κέντρων δεν θα είχαμε λόγο ανησυχίας, ενώ από τον υπουργό πολιτικής 
προστασίας μόνο γενικά μέτρα για την προστασία του πληθυσμού από τον covid-19. Επίσης σαν περιφερειακοί σύμβουλοι αγνοούμε 
πλήρως το πλάνο προετοιμασίας της Περιφέρειας που αφορά στην προάσπιση της δημόσιας υγείας των νησιών μας, κύριο θέμα της αρ-
μοδιότητας της. Δεν ενημερωθήκαμε καν για το τι ειπώθηκε στις σχετικές συσκέψεις που εσπευσμένα προκαλέσατε τη προηγούμενη 
εβδομάδα για το θέμα. Θα θέλαμε λοιπόν να γνωρίζουμε από πού πηγάζει η αισιοδοξία σας αυτή, ιδίως με τους 45.000 αιτούντες άσυλο 
που ζουν σε άθλιες συνθήκες δίπλα μας.                                                                                                             Περισσότερα στο mplokia.gr 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=93551&Itemid=2425&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=93551&Itemid=2425&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=93551&Itemid=2425&lang=
http://www.mplokia.gr/?p=38696
http://www.mplokia.gr/?p=38696
http://www.mplokia.gr/?p=38696


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ                                                    ΑΤΖΕΝΤΑ Διαδικτυακή Εφημερίδα.                                  Σελ.6  

Πανδημία αλληλένδυτη με το εμπόριο της άγριας φύσης. 

Από τότε που εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα του κορονοϊού (COVID-19) στην κινεζική πόλη Γουχάν τον περασμένο 
Δεκέμβριο, υπήρξαν πολλές εικασίες - και παραπληροφόρηση - σχετικά με την προέλευση του ιού.  

Παρόλο που οι επιστήμονες υποψιάζονται ότι η γέννηση του ιού μπορεί να προέρχεται από 
μια αγορά στη Γουχάν, όταν ένα νοσούν ζώο καταναλώθηκε ή σφαγιάστηκε και διαχύθηκε 
στον ανθρώπινο πληθυσμό από εκεί, η παραπληροφόρηση για την προέλευση του ιού επι-
μένει να εξαπλώνεται. 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα την προέλευση του κορονοϊού και τι μπορεί να γίνει για να 
σταματήσει η μελλοντική εξάπλωση ασθενειών από ζώα σε ανθρώπους, οι οργανώσεις 
WildlifeConservationSociety (WCS) και GlobalWildlifeConservation-που δραστηριοποιού-
νται στην διατήρηση της άγριας ζωής- παρέχοντας τακτικές ενημερώσεις σχετικά με θέμα-

τα που συνδέουν την άγρια φύση και τον COVID-19  δίνουν απαντήσεις σε μερικές από τις πιο συνηθισμένες φήμες σχετικά με την ασθέ-
νεια.                                                                                                                                                                                         Περισσότερα στο efsyn.gr 

Κορονοϊός και μαζική καραντίνα μείωσαν δραστικά την ατμοσφαιρική ρύπανση πάνω από την Ιταλία. 

Ουδέν κακόν αμιγές καλού. Τα δρακόντεια μέτρα περιορισμού που ανα-
γκάστηκε να λάβει η Ιταλία στις μετακινήσεις και στην οικονομική δρα-
στηριότητα των κατοίκων της, προκειμένου να περιορίσει την εξάπλωση 
του νέου κορονοϊού, είχαν και μια θετική παρενέργεια. Μείωσαν δραστι-
κά τα επίπεδα ρύπανσης πάνω από τη χώρα, ιδίως το βόρειο τμήμα της, 
όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία του ευρωπαϊκού δορυφόρου Copernicus 
Sentinel-5P. 

Η μείωση των ρύπων είναι ιδιαίτερα αισθητή πάνω από τη Βόρεια Ιταλία και κυρί-
ως την κοιλάδα του Πο (Πάδου), όσον αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του αζώτου. 
«Είμαστε πολύ βέβαιοι ότι η μείωση των εκπομπών που μπορούμε να δούμε, συμπί-
πτει με το "λουκέτο" στην Ιταλία, το οποίο προκαλεί λιγότερη κίνηση οχημάτων και 
λιγότερες βιομηχανικές δραστηριότητες», δήλωσε ο Κλάους Τσένερ, επικεφαλής 
της αποστολής Copernicus Sentinel του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος 

(ESA).                                                                                                                                                                                      Περισσότερα στο left.gr 

Σημαντική μείωση των τιμών της ρύπανσης της ατμόσφαιρας στην Αθήνα 
Σημαντική μείωση των τιμών της ρύπανσης της ατμόσφαιρας παρατηρείται στην Αθήνα, ύστερα από τη λήψη των προ-
ληπτικών μέτρων της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, σύμφωνα με τα στοιχεία της δι-
εύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας (ΚΑΠΑ) τα οποία παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.   

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΑΠΑ, γίνεται φανερό ότι οι τιμές των συγκεντρώσεων των 
ρύπων εμφάνισαν μείωση από την περασμένη Τετάρτη, ενώ επηρεάστηκαν σημαντικά, 
ιδιαίτερα τις τελευταίες τρεις ημέρες 16, 17 και 18 Μαρτίου, οπότε και υπήρξε η κλιμάκω-
ση των μέτρων. 

Ειδικότερα, με βάση τη σύγκριση των μέσων ημερήσιων τιμών συγκέντρωσης ανά ημέρα 
για το χρονικό διάστημα 11 Μαρτίου, όταν έκλεισαν τα σχολεία, έως και 18 Μαρτίου 2020, 
με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, παρατηρείται συνολική μείωση της τάξης του 11,4% 
για τους ρύπους του διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2) ενώ για τα αιωρούμενα σωματίδια 
(ΑΣ10) η μείωση φθάνει στο 6,1%.                                                  Περισσότερα στο avgi.gr 

Οι πάγοι σε Ανταρκτική και Γροιλανδία λιώνουν με εξαπλάσιο ρυθμό από οτι τη δεκαετία ‘90. 
Η νέα εκτίμηση δείχνει ότι η απώλεια τελικά συμβαδίζει με το χειρότερο και πιο απαισιόδοξο σενάριο της Διακυβερνη-
τικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC).  

Αν η τάση τήξης των πάγων συνεχιστεί με αυτήν την ταχύτητα, τότε εκτιμάται πως 
έως το 2100 η στάθμη των θαλασσών θα ανέβει κατά 17 έξτρα εκατοστά σε σχέση 
με τις μέσες προβλέψεις της IPCC. 

Οι 89 πολικοί επιστήμονες από 50 διεθνείς οργανισμούς της ομάδας ΙΜΒΙΕ (Ice 
Sheet Mass Balance Intercomparison Exercise), με επικεφαλής τον καθηγητή 
Άντριου Σέφερντ του βρετανικού Πανεπιστημίου του Λιντς και τον δρα Έρικ 
Άϊβινς της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA), που έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο περιοδικό «Nature», παρέχουν την πιο ολοκληρωμένη εικόνα μέ-
χρι σήμερα για την απώλεια πάγων στις δύο πολικές περιοχές του πλανήτη μας 
κατά την περίοδο 1992-2018, με βάση τα στοιχεία από πληθώρα δορυφόρων.  

Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι η Γροιλανδία και η Ανταρκτική έχασαν σε αυτό το 
χρονικό διάστημα συνολικά 6,4 τρισεκατομμύρια τόνους πάγου, ανεβάζοντας τη στάθμη των θαλασσών παγκοσμίως κατά σχεδόν 1,8 
εκατοστά.                                                                                                                                                                          Περισσότερα στο left.gr 

 

https://www.efsyn.gr/ellada/periballon/235442_pandimia-allilendeti-me-emporio-tis-agrias-fysis
https://www.efsyn.gr/ellada/periballon/235442_pandimia-allilendeti-me-emporio-tis-agrias-fysis
https://left.gr/news/koronoios-kai-maziki-karantina-meiosan-drastika-tin-atmosfairiki-rypansi-pano-apo-tin-italia
https://left.gr/news/koronoios-kai-maziki-karantina-meiosan-drastika-tin-atmosfairiki-rypansi-pano-apo-tin-italia
https://www.avgi.gr/article/10810/10845779/semantike-meiose-ton-timon-tes-rypanses-tes-atmosphairas-sten-athena#
https://www.avgi.gr/article/10810/10845779/semantike-meiose-ton-timon-tes-rypanses-tes-atmosphairas-sten-athena
https://left.gr/news/oi-pagoi-se-antarktiki-kai-groilandia-lionoyn-me-exaplasio-rythmo-apo-oti-ti-dekaetia-90
https://left.gr/news/oi-pagoi-se-antarktiki-kai-groilandia-lionoyn-me-exaplasio-rythmo-apo-oti-ti-dekaetia-90


ΣΧΟΛΙΑ– ΧΙΟΥΜΟΡ                                                       ΑΤΖΕΝΤΑ Διαδικτυακή Εφημερίδα.                              Σελ.7  

Άδωνι, μείνε σπίτι                                                                                                                             
Κατσάκος Πέτρος/Απόψεις Στήλες /ΣΤΑ ΨΙΛΑ/Αυγή 

Ας μείνει σπίτι του μήπως και ξεχάσουμε πόσες φορές κανιβάλισε το δημόσιο σύστημα Υγείας και τους εργαζόμενους σ' 
αυτό. Ας μείνει σπίτι μήπως και ξεχάσουμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που απέλυσε. 

Αν δεν έχει αίσθηση ατομικής ευθύνης ο υπουργός Ανάπτυξης, ας ανα-
λάβει την ευθύνη ο πρωθυπουργός κι ας τον βάλει επιτέλους σε καραντί-
να. Ας μείνει σπίτι του κι ας απαλλάξει την κοινωνία και τους πολίτες α-
πό την τοξική του παρουσία.                                                                              
Ας τον βάλουν επιτέλους σε τηλεοπτική καραντίνα και τα κανάλια, 
ώστε να πάψει να μολύνει τα αυτιά και τα μυαλά μας με τις καθημερινές 
αντικοινωνικές του παραστάσεις. Φτάνει πια! Αφού έτσι κι αλλιώς τίπο-
τα δεν έχει να προσφέρει, ας μείνει σπίτι του. Καλό θα μας κάνει.                                                            
Αφού δεν θέλει ή δεν έχει το θάρρος να παρέμβει στο όργιο της κερδο-
σκοπίας που παρατηρείται στην αγορά ειδών πρώτης ανάγκης, ας μείνει 
σπίτι του.                                                                                                                       
Αφού δεν θέλει ή δεν έχει το θάρρος να πάρει μέτρα προστασίας των 
καταναλωτών, καλύτερα να μείνει σπίτι του.                                               
Αφού ακόμα κι αυτές τις δύσκολες στιγμές δεν μπορεί να τιθασεύσει 
τον ακροδεξιό που έχει μέσα του και επιτίθεται με τον πιο χυδαίο τρόπο 
σε όσους διαφωνούν μαζί του, καλύτερα να μείνει σπίτι του για την προ-
στασία της ψυχικής υγείας όλων μας.                                                                      
Αφού δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα πηγαίνει για τηλεοπτικές βόλ-
τες στα σούπερ μάρκετ με μάσκα ή χωρίς μάσκα, ας καθίσει καλύτερα 

σπίτι του να ησυχάσουμε κι εμείς.                                                                                                                               
Αφού ακόμα και με μάσκα δεν μπορεί να κρύψει το αντικοινωνικό του πρόσωπο, ας μείνει καλύτερα σπίτι κι ας μην προκαλεί τα δοκι-
μαζόμενα νοικοκυριά της χώρας ισχυριζόμενος ότι το επίδομα των 400 ευρώ, το οποίο θα δώσει η κυβέρνηση στους εργαζόμενους των 
επιχειρήσεων που έκλεισαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, είναι επαρκές γιατί αυτοί κάθονται στα σπίτια τους. 
Ας μείνει σπίτι του μήπως και ξεχάσουμε πόσες φορές κανιβάλισε το δημόσιο σύστημα Υγείας και τους εργαζόμενους σ’ αυτό. Ας μείνει 
σπίτι μήπως και ξεχάσουμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που απέλυσε. Ας μείνει σπίτι κι ας πάψει επιτέλους να προκαλεί. Ας μεί-
νει σπίτι και, σε τελική ανάλυση, ας πάψει να ακυρώνει με τη στάση του ακόμα και τις όποιες δειλές προσπάθειες του πρωθυπουργού 
του για μια όσο το δυνατόν ασφαλέστερη και αξιοπρεπέστερη αντιμετώπιση της κρίσης. 

Προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, στον τόπο και στο κόμμα του θα είναι να μείνει σπίτι. 

Γ. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ TVXS 

                                                                          Δουλειές και δούλεμα (Θανάσης Καρτερός / ΑΥΓΗ) 

Ούτε να το διανοηθείτε, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, για το κόψιμο του δώρου Πάσχα, που «αξιολογείται» κατά τον Σταϊκούρα. Το διανοούνται όμως, 
ε;                                                                                                                                                                                                                                                       

Όπως διανοούνται και τις πλάτες στους μαυραγορίτες. Προσφορά 
και ζήτηση λέει και δεν ντρέπεται ο προφήτης της μπουλντόζας.                         
Όπως διανοούνται και την προμήθεια σε τιμές μαύρης αγοράς, 
και με απευθείας ανάθεση παρακαλώ -α, ρε απευθείας ανάθεση, πόσοι 
κατεργάρηδες έχουν χωθεί στα ταμεία από τα παράθυρά σου- ειδών 
προστασίας του προσωπικού του υπουργείου (μάσκες κ.λπ.) από τον Βο-
ρίδη.                                                                                                                                                                                                                          
Όπως διανοήθηκαν και συνεννοήθηκαν για μέρες και μέρες να α-
φήνουν ενημερωμένο από τον Αμβρόσιο κόσμο και κοσμάκη να στριμώ-
χνεται στις εκκλησίες και να γλείφει το ίδιο κουταλάκι.                                                                      
Διανοούνται εν γένει συνεχώς. Δουλειές και δούλεμα. Όπως κάποτε 
οι πολιτικοί τους πρόγονοι. Την έχει η Δεξιά την τεχνογνωσία.                              
Όχι, δεν χάνουν όλοι με την επιδημία κορωνοϊού και φόβου. Ε-
κτός από τους ευπαθείς, υπάρχουν και οι απαθείς, που κερδίζουν τα μαλ-
λιοκέφαλά τους από εξοπλισμό, είδη προσωπικής υγιεινής, φάρμακα, πα-
ροχή υπηρεσιών, απευθείας αναθέσεις. Έτσι δεν είναι;                                   
Και τα σκυλιά δεμένα - ο Άδωνις αλλού γαβγίζει.                                                                                                     
Υπάρχουν και οι κυνηγοί κεφαλών φοβισμένων ψηφοφόρων. Γέμισε 
ο τόπος από τέτοιους ψηφογδάρτες. Άλλος πάει να κοινωνήσει με συνο-

δεία τις κάμερες.                                                                                                                                                                                                                         
Άλλος κοκορεύεται πάνω στον εξώστη της κοινωνικής ευαισθησίας, λαχανιασμένος γιατί μόλις έφτασε εκεί από τον εξώστη της ε-
θνικής ευαισθησίας. Άλλος παριστάνει τον σοβαρό επί της οικονομίας και περηφανεύεται ότι κέρδισε το QE που δεν κέρδισε ο Τσακαλώ-
τος.                                                                                                                                                                                                                                                     
Και ο πανταχού παρών -δουλειές και δούλεμα- και τα πάντα πληρών -δούλεμα και δουλειές- παριστάνει τον Τσώρτσιλ και υμνείται ως 
πατέρας της νίκης.                                                                                                                                                                                                                        
Καιρός να διανοηθούμε κι εμείς αυτό που αρχίζει να φαίνεται όλο και πιο καθαρά.                                                                                            
Την κρίση τη βλέπει η Δεξιά της σχολής «δουλειές και δούλεμα», και οι κάθε λογής κουμπάροι, βαρόνοι και σπόνσορές της, ως 
ευκαιρία. Όπως με τα Μνημόνια.                                                                                                                                                                                            
Ευκαιρία να τσεπώσουν χρήμα και να γραπώσουν φοβισμένες συνειδήσεις.                                                                                                            
Αλλά και ευκαιρία να μας πάνε πίσω στα δικαιώματα, στα εργασιακά, στις αμοιβές, στη δημοκρατία. Πίσω στο καθεστώς που ο-
νειρεύτηκαν με τις τρόικες και δεν τους έκατσε.                                                                                                                                                                       
Αν όμως αυτοί ντύθηκαν γιαγιά με την προβιά της κοινωνικής ευαισθησίας, κάποιοι πρέπει να προστατέψουν την Κοκκινοσκουφί-
τσα. Απ’ τον ιό, απ’ τον φόβο κι απ’ αυτούς... 
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