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Διαδικτυακή Εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ—Προοδευτική Συμμαχία Λήμνου 



ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση να βάλει τέλος στα παρακρατικά φαινόμενα πριν θρηνήσουμε θύματα. 

Την ίδια στιγμή ο ακροδεξιός κατήφορος και η διαχειριστική ανικανότητα της 
κυβέρνησης έδωσε θάρρος μέχρι και σε Γερμανούς νεοναζί. Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ σχολιάζοντας τα τελευταία ανησυχητικά φαινόμενα βίας από αυτόκλητες ένοπλες 
ομάδες που παίρνουν στα χέρια τους τον νόμο και κυνηγούν πρόσφυγες και μετανά-
στες τονίζει: 

Τα ένοπλα τάγματα εφόδου που δρουν ως συμμορίες δεν έχουν καμμία σχέση με την ΕΛ.ΑΣ, 
το Λιμενικό ή την Εθνοφυλακή, όπως ψευδώς ισχυρίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυ-
τό επιβεβαίωσαν σήμερα οι αστυνομικές και λιμενικές Αρχές της Λέσβου σε κλιμάκιο του 
ΣΥΡΙΖΑ. 

Την ίδια στιγμή ο ακροδεξιός κατήφορος και η διαχειριστική ανικανότητα της κυβέρνη-
σης έδωσε θάρρος μέχρι και σε Γερμανούς νεοναζί να φθάσουν στη χώρα μας για να πολεμήσουν τους «εισβολείς».                                                                                                                   
Καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, να επιβάλλει τη νομιμότητα  και να βάλει ένα τέλος στα άκρως α-
νησυχητικά παρακρατικά φαινόμενα, πριν θρηνήσουμε θύματα.   

Περισσότερες φωτογραφίες στο left.gr 

Και ο Λαγός σε περιπολία στον Έβρο (φωτογραφίες).  

Eυρωβουλευτής και επί σειρά ετών στέλεχος της νεοναζιστικής οργάνωσης της 
Χρυσής Αυγής, ο Γ. Λαγός βρίσκεται από τα μεσάνυχτα δίπλα στις ομάδες κρού-
σης στα σύνορα του Έβρου.  

«Ο Γ. Λαγός βρίσκεται στα ελληνοτουρκικά σύνορα εδώ και λίγες ώρες και ήδη συμμετέχει 
ενεργά στις περιπολίες που διεξάγουν οι κάτοικοι της περιοχής για να εντοπίσουν και να 
παραδώσουν στις αρχές λαθρομετανάστες-τζιχαντιστές που περνούν κατά χιλιάδες τα σύ-
νορα», έγραφε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ακροδεξιά ιστοσελίδα. 

Στις εικόνες φαίνεται καθαρά το πρώην (κατά δήλωσή του) στέλεχος της Χρυσής Αυγής να 
συνομιλεί με άτομα από τις αυτόκλητες ομάδες «προστασίας» που έχουν μεταβεί στα σύνο-
ρα. Τα άτομα φορούν αμφίεση παραλλαγής ενώ σε κάποια καρέ διακρίνονται μαζί τους 
τουλάχιστον δύο αστυνομικοί. 

«Κυνηγοί κεφαλών» στον Έβρο με την ανοχή της κυβέρνησης 
Ανεξέλεγκτοι παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους - Περιπολίες κουμπουροφόρων εθνοφυλάκων, αγροτών και κυνηγών 
στα σύνορα * Διαδυκτιακά καλέσματα από φασιστικές ομάδες της Ελλάδας σε νεοναζί της Γερμανίας - Κατάληψη μαθη-
τών στο 1ο Γυμνάσιο Μαλακοπής ως «συμπαράσταση στους στρατιώτες που φυλάνε τον Έβρο».   

  Θεσσαλονίκη: Μέρες Ειδομένης 2015 θυμίζουν τα ελληνοτουρκικά σύνορα, με τη μόνη 
διαφορά ότι η τότε ελληνική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε εργαλειοποιήσει το προσφυγι-
κό ζήτημα, αλλά έδειξε ανθρωπισμό μαζί με την κοινωνία στους πρόσφυγες και τους μετανά-
στες που έφθαναν κατά χιλιάδες από τα ελληνικά νησιά και προσπαθούσαν με κάθε μέσο να 
ταξιδέψουν προς χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Το ίδιο επιθυμούν οι πρόσφυ-
γες και μετανάστες που σήμερα βρίσκονται στη «νεκρή ζώνη» των συνόρων μας με την 
Τουρκία, εξαπατημένοι ότι τα σύνορα όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά όλης της Ευρώπης είναι 
ανοιχτά.   

 Το 2015, όταν οι βαλκανικές χώρες σε συνεργασία με την ομάδα Βίσεγκραντ της Ε.Ε. 
άρχισαν να κλείνουν η μία μετά την άλλη τα σύνορά τους, περίπου 25.000 πρόσφυγες στην 

Ειδομένη προσπαθούσαν να σπάσουν τις βαριές καγκελόπορτες και τον κλοιό των δυνάμεων ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας κάνο-
ντας συνεχώς «ντου» και παίζοντας έναν απελπισμένο «κλεφτοπόλεμο». Οι αστυνομικές δυνάμεις της Βόρειας Μακεδονίας απαντούσαν 
με ρίψεις χημικών κι αυτό συνεχίστηκε για πολλές ημέρες.  

Περισσότερα στο avgi.gr 

                   ΑΤΖΕΝΤΑ Διαδικτυακή Εφημερίδα.          Σελ. 2  ΠΟΛΙΤΙΚΗ—ΚΟΙΝΩΝΙΑ   

Απόφαση της Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ: Προτάσεις για την υπέρβαση της κρίσης στα σύνορα. 
«Η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη γεωπολιτικών εξελίξεων που τείνουν να λάβουν διαστάσεις εθνικής κρίσης, για την οποί-
α έχει σοβαρές ευθύνες και η ελληνική κυβέρνηση» τονίζεται στην απόφαση της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη σημερινή της 
συνεδρίαση - Τι προτείνει η αξιωματική αντιπολίτευση.                                                                                                                                         

«Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει άμεσα να εγκαταλείψει την επικοινωνιακή διαχείριση του 
ζητήματος, τις ιδεοληπτικές εμμονές, τους μικροκομματικούς υπολογισμούς και τον αυταρ-
χισμό και, αντ’ αυτών να εκπονήσει και να εφαρμόσει ένα αξιόπιστο εθνικό σχέδιο» επιση-
μαίνεται στην απόφαση της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι «σε ένα σχέδιο σοβαρό, ρεαλι-
στικό, βασισμένο σε ανθρωπιστικές αρχές και στην ανάγκη προστασίας της χώρας, ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ είναι έτοιμος να συμβάλει χωρίς μικροκομματικούς υπολογισμούς».                                            
Το σχέδιο αυτό, τονίζει η ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ,  θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα, 
όπως:ακύρωση της ΠΝΠ για τη δημιουργία κλειστών κέντρων –φυλακών στα νησιά, ακύ-
ρωση της ΠΝΠ για την αναστολή δικαιώματος υποβολής αιτήματος ασύλου για νεοεισερ-
χόμενους, άμεση αποσυμφόρηση των νησιών, ενίσχυση όλων των δημόσιων δομών που ε-
μπλέκονται στη διαχείριση του προσφυγικού, αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων με τή-

ρηση των δεσμεύσεων της χώρας όπως απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο και ειδικότερα το Δίκαιο της Θάλασσας.  

Περισσότερα στο left.gr 

https://left.gr/news/syriza-i-kyvernisi-na-valei-telos-sta-parakratika-fainomena-prin-thrinisoyme-thymata
https://left.gr/news/plithainoyn-oi-aytoklites-enoples-omades-sto-kynigi-prosfygon-kai-metanaston
https://left.gr/news/plithainoyn-oi-aytoklites-enoples-omades-sto-kynigi-prosfygon-kai-metanaston
https://left.gr/news/anoixan-kefali-enos-apo-toys-neonazi-poy-apovivastikan-sti-lesvo
https://left.gr/news/kai-o-lagos-se-peripolia-me-katoikoys-ston-evro-fotografies
https://left.gr/news/kai-o-lagos-se-peripolia-me-katoikoys-ston-evro-fotografies
http://www.avgi.gr/article/10842/10785311/-kynegoi-kephalon-ston-ebro-me-ten-anoche-tes-kyberneses#
http://www.avgi.gr/article/10842/10785311/-kynegoi-kephalon-ston-ebro-me-ten-anoche-tes-kyberneses
https://left.gr/news/apofasi-tis-pg-toy-syriza-protaseis-gia-tin-ypervasi-tis-krisis-sta-synora
https://left.gr/news/apofasi-tis-pg-toy-syriza-protaseis-gia-tin-ypervasi-tis-krisis-sta-synora


ΠΟΛΙΤΙΚΗ—ΚΟΙΝΩΝΙΑ                                                                     ΑΤΖΕΝΤΑ Διαδικτυακή Εφημερίδα.          Σελ. 3  

Μετά τις επανειλλημένες ερωτήσεις των δημοσιογράφων ο υπουργός Εργασίας -παρά τις συνεχείς παλινωδίες ότι η 13η 
σύνταξη ήταν επίδομα για να διαφύγει την απάντηση- αναγκάστηκε τελικά να παραδεχθεί τη μείωση του εισοδήματος 
των συνταξιούχων.                                                                                                                                                                                                           

Tη μείωση του εισοδήματος των συνταξιούχων με την κατάργηση της 13ης σύνταξης που 
νομοθέτησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαίωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.  
Ο ίδιος ήταν καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή του ΑΝΤ1 και παρά τις παλινωδίες επιβε-
βαίωσε τη μείωση του ετήσιου εισοδήματος των συνταξιούχων, ιδιαίτερα εκείνων που 
λαμβάνουν σύνταξη έως 500 ευρώ. 

Συγκεκριμένα όταν ο δημοσιογράφος Γ.Παπαδάκης δήλωσε απευθυνόμενος στον 
Γ.Βρούτση ότι «ο κόσμος χάνει τα λεφτά αυτά. Η κυβέρνηση προβλέπει σε αντικατάσταση 
να δώσει κάτι άλλο;», 

Ο υπουργός Εργασίας δήλωσε: "Απαντώ... Η 13η σύνταξη ήταν ένα προεκλογικά επίδομα... του ΣΥΡΙΖΑ" όπως είχε ήδη επαναλάβει 
πολλές φορές και δεν απάντησε ΠΟΤΕ. 

Η μείωση του εισοδήματος των συνταξιούχων είναι γεγονός -                                                                       
Το επιβεβαίωσε ακόμα και ο Βρούτσης (Video) 

Περισσότερα στο avgi.gr 

Στο ΕΣΡ ο Ν.Παππάς για την μονταρισμένη δήλωσή του από την ΕΡΤ (Video στην Αυγή) 

Ο τομεάρχης Οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για δήλωση «την οποία η ΕΡΤ Α.Ε. των Μητσοτάκη και Ζούλα επέλεξε 
να μεταδώσει μονταρισμένη -στο επίμαχο σημείο της- και στο χθεσινοβραδινό δελτίο της μετά το δελτίο των 3 μμ. Νο-
μίζω ότι απαιτείται να προχωρήσω σε δήλωση του γεγονότος στο ΕΣΡ».                                                                                           

Ολόκληρη τη χθεσινή του δήλωση που έκοψε η ΕΡΤ «για την εμπλοκή Σαμαρά στη διευθέ-
τηση της διαφοράς Μιωνή-Φιλιππάκη το 2013, με πρόβλεψη για διαμοιρασμό των δικαστι-
κών εξόδων», δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο τομεάρχης Οι-
κονομίας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς.   

Ο ίδιος κάνει λόγο για δήλωση «την οποία η ΕΡΤ Α.Ε. των Μητσοτάκη και Ζούλα επέλεξε 
να μεταδώσει μονταρισμένη -στο επίμαχο σημείο της- και στο χθεσινοβραδινό δελτίο της 
μετά το δελτίο των 3 μμ». 

Καταλήγοντας ο Ν.Παππάς σημειώνει ότι «αν και καλό το τρολάρισμα, νομίζω ότι απαιτεί-
ται να προχωρήσω σε δήλωση του γεγονότος στο ΕΣΡ». 

Τσακαλώτος προς Σταϊκούρα: Η Ν.Δ. παρέλαβε ανάπτυξη 2,8% και την κατέβασε στο 1%. 

Ολόκληρη η δήλωση του Ευκ. Τσακαλώτου στο documentonews.gr 

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η ΝΔ δεν έχει απογειώσει την ανάπτυξη όπως υπο-
σχόταν. Ένας πιο δύσπιστος από εμένα θα έλεγε ότι δεν είμαστε ακριβώς στη 
σωστή πορεία για επίτευξη του στόχου 4% ανάπτυξη.», αναφέρει σκωπτικά σε 
ανακοίνωσή του ο πρώην υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.                
Αφορμή ήταν η ανακοίνωση από την ΕΛΣΤΑΤ των αποτελεσμάτων για το τέταρ-
το τρίμηνο του 2019 όπου η ανάπτυξη περιορίστηκε στο 1% και συνολικά για το 
2019 στο 1,9%. 
 
Ο κ. Τσακαλώτος, θυμάται μάλιστα την εποχή που ο κ. Σταϊκούρας χαρακτήριζε αναιμική 
την ανάπτυξη του 2,8%. 
Προκαλεί μάλιστα τον νυν υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα να του απαντήσει πως 
χαρακτηρίζει τα συγκεκριμένα αποτελέσματα όταν ήλπιζαν ανάπτυξη στο 4% 

Περισσότερα στο tvxs.gr 

Ασφαλιστικό Βρούτση: Σύνταξη στα 68 από το 2024. 

Στα 72 χρόνια θα «σκαρφαλώσει» το γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στην Ελλάδα με την νομοθετική επέλαση της               

κυβέρνησης της ΝΔ στο Ασφαλιστικό.                                                                                                                                                                  

Όπως προκύπτει από την αναλογιστική μελέτη που συνοδεύει το νόμο Βρούτση, η έναρξη 

αυτού του εφιαλτικού σενάριου θα γίνει μέσα στην επόμενη πενταετία, με το όριο να αυ-

ξάνεται στα 68 χρόνια, το 2024. Οι συντάκτες της μελέτης, στην οποία αναφέρεται 

σχετικό δημοσίευμα της Καθημερινής, έχουν σαν σημείο αναφοράς την ηλικία των 65 ετών, 

σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της Eurostat.   

Μετά τα 68 χρόνια το 2024, το γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης θα ανεβεί κι 

άλλο, στα 69 χρόνια το 2036, και θα αυξάνεται κατά ένα ακέραιο έτος, το 2045, 

φθάνοντας τα 70, το 2057 (στα 71) και το 2066 που θα φθάσει τελικά το 72ο έτος ηλικίας 

των ασφαλισμένων  

https://www.avgi.gr/article/10842/10768907/e-meiose-tou-eisodematos-ton-syntaxiouchon-einai-gegonos-to-epibebaiose-akoma-kai-o-broutses-video-#
https://www.avgi.gr/article/10842/10768907/e-meiose-tou-eisodematos-ton-syntaxiouchon-einai-gegonos-to-epibebaiose-akoma-kai-o-broutses-video-#
https://www.avgi.gr/article/10842/10768907/e-meiose-tou-eisodematos-ton-syntaxiouchon-einai-gegonos-to-epibebaiose-akoma-kai-o-broutses-video-
https://www.avgi.gr/article/10842/10791159/sto-esr-katapheugei-o-n-pappas-gia-ten-montarismene-delose-tou-apo-ten-ert-video-#
https://www.documentonews.gr/article/tsakalwtos-pros-staikoyra-h-nd-parelabe-anaptyxh-28-kai-thn-katebase-sto-1
https://www.documentonews.gr/article/tsakalwtos-pros-staikoyra-h-nd-parelabe-anaptyxh-28-kai-thn-katebase-sto-1
https://tvxs.gr/news/ellada/asfalistiko-broytsi-syntaksi-sta-68-apo-2024
https://tvxs.gr/news/ellada/asfalistiko-broytsi-syntaksi-sta-68-apo-2024


«ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ»                                                                     ΑΤΖΕΝΤΑ Διαδικτυακή Εφημερίδα.          Σελ. 4 

Πρωτοβουλία Αστυνομικών: Τελικά τι είμαστε; Έλληνες αστυνομικοί ή στρατός κατοχής; 

Με ανακοίνωσή τους, η «Πρωτοβουλία Αστυνομικών», καταδικάζει την αποστολή των ΜΑΤ στη Λέσβο και τη Χίο καλώ-
ντας τη κυβέρνηση να σταματήσει να βάζει τους αστυνομικούς «απέναντι στη δίκαιη αγανάκτηση και διαμαρτυρία των 
νησιωτών του Αιγαίου».                                                                                                                                                                                                

Αλγεινή εντύπωση προκαλούν οι εικόνες των συναδέλφων των διμοιριών που επιχειρούν 
σε Λέσβο Χίο και Σάμο. Συγκεκριμένα οι συνάδελφοι αναχώρησαν στα κρυφά από το Λαύ-
ριο για τη Λέσβο! Μυστική η αναχώρησή τους από την Αθήνα για να μην προκαλέσουν την 
κοινή γνώμη και απο(βι)βαση στη Λέσβο αιφνιδιαστικά ώστε να πιάσουν στον ύπνο τους 
κάτοικους του νησιού.     

Και δυστυχώς η εικόνα που είδαμε όλοι στα ΜΜΕ και στα social media, από το 
λιμάνι της Λέσβου, δεν έμοιαζε με Έλληνες αστυνομικούς που προστατεύουν 
τους κατοίκους αλλά με ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΤΟΧΗΣ, ΜΕ ΕΙΣΒΟΛΕΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟ-
ΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ.» Ολόκληρη η ανακοίνωση στο  kontranews.gr 

Συγγνώμη ζήτησε ο αστυνομικός διευθυντής Χίου. Εγγυήθηκε επίσης, πως για τους συλληφθέντες από τα χθεσινά επεισόδια δεν 
θα υπάρξει διάκριση καμία απέναντί τους.  

Της Κατερίνας Μενεγάτου.                                                                                                                                                                                        
Αντί να κάνουν ουρά οι επενδυτές από τότε που η ΝΔ βρίσκεται στην κυβέρνηση, όπως είχε υποσχεθεί προεκλογικά ο Κ. 
Μητσοτάκης, φεύγει η μία εταιρία μετά την άλλη, ακυρώνοντας υποδομές και σχεδιασμούς για επενδύσεις.                           

Μετά την tesla, τον αμερικανικό κολοσσό στο χώρο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και των 
μπαταριών λιθίου που κούνησε μαντήλι για την Βουλγαρία, η Hive, η οποία αποτελεί θυγα-
τρική του ομίλου της Daimler και ειδικεύεται στη διάθεση ηλεκτρικών πατινιών, ανακοί-
νωσε ότι «λαμβάνει τη στρατηγική απόφαση να μη συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της 
στην Ελλάδα από χθες, Παρασκευή 28η Φεβρουαρίου 2020».                                                                                                                           
Όπως αναφέρει η εταιρεία, θα «εστιάσει σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις που ήδη λειτουρ-
γούν με συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο το οποίο δίνει τη δυνατότητα για λειτουργία συγκε-
κριμένου αριθμού παρόχων».                                                                                                                           
Η αιτία που εγκαταλείπει τη χώρα μας, όπως σημειώνει σε ανακοίνωση της, είναι «η α-
πουσία ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου που δημιουργεί ένα οργανωμένο περιβάλλον επι-

χειρηματικής λειτουργίας». Η εταιρία τονίζει ότι «αν οι συνθήκες αλλάξουν σίγουρα θα επανεξετάσει την ελληνική αγορά». 

Όπου φύγει - φύγει οι επενδυτές! 

Περισσότερα στο avgi.gr 

Πράξεις «προληπτικής λογοκρισίας στην ΕΡΤ» διαπιστώνουν οι τρεις Περιφερειακές Ενώσεις Συντακτών και η Ένωση 
Περιοδικού Τύπου και καλούν τη διοίκηση της ΕΡΤ να δώσει πειστικές απαντήσεις.                                                                                                                                         

Πράξεις «προληπτικής λογοκρισίας στην ΕΡΤ» διαπιστώνουν οι τρεις Περιφερειακές 
Ενώσεις Συντακτών και η Ένωση Περιοδικού Τύπου και καλούν τη διοίκηση της ΕΡΤ 
να δώσει πειστικές απαντήσεις, αλλά και τους συναδέλφους τους διευθυντές και αρχι-
συντάκτες να σεβαστούν τον κώδικα δεοντολογίας. Καλούν επίσης τις τοπικές κοινω-
νίες, μετά τα περιστατικά βίας κατά δημοσιογράφων, να σεβαστούν το ρόλο των εκ-
προσώπων του Τύπου.                                                                                                                    
Η ΠΟΕΣΥ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών) εκδίδει ανακοίνωση με τίτ-
λο «Όχι στη λογοκρισία της ΕΡΤ» και καταγγέλλει «με τον πλέον κατηγορηματικό 
τρόπο» τη διοίκηση της ΕΡΤ «για τα απαράδεκτα φαινόμενα λογοκρισίας» ως προς τη 
μετάδοση ειδήσεων που αφορούσαν την επιχείρηση της αστυνομίας και στις αντιδρά-
σεις των κατοίκων και των εκλεγμένων εκπροσώπων τους στα νησιά του βορείου Αι-
γαίου. Στέκεται στο πλευρό των συναδέλφων που δίνουν των αγώνα της ενημέρωσης 
και ενώνει τη φωνή της με τις ενώσεις - μέλη της.  Οι περιφερειακές Ενώσεις Συντα-
κτών Μακεδονίας - Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ), Πελοποννήσου- Ηπείρου- Νήσων 
(ΕΣΗΕΠΗΝ), Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Εύβοιας (ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε), καθώς και η 
Ένωση Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) επιβεβαιώνουν τα δύο περι-

στατικά παρέμβασης στο έργο των δημοσιογράφων βορείου Αιγαίου, το πρώτο σχετικά 
με ρεπορτάζ από τα επεισόδια στα νησιά του βορείου Αιγαίου που απαιτήθηκε με εντολή άνωθεν να αλλάξει και τελικώς εξαφανίστηκε 
και το δεύτερο σχετικά με την απαγόρευση ζωντανής    συνομιλίας με τον δήμαρχο της Λέσβου που είχε ετοιμάσει άλλος δημοσιογράφος 
της ΕΡΤ.  

ΠΟΕΣΥ και Ενώσεις Συντακτών: Καταδικάζουν τη λογοκρισία της ΕΡΤ 

Περισσότερα στο avgi.gr 

M. KOYNTOYΡHΣ Εφημερίδα Συντακτών 

https://kontranews.gr/KOINONIA/Protoboylia-Astynomikon-Telika-ti-eimaste-Ellines-astynomikoi-i-stratos-katohis
https://kontranews.gr/KOINONIA/Protoboylia-Astynomikon-Telika-ti-eimaste-Ellines-astynomikoi-i-stratos-katohis
https://www.avgi.gr/article/10811/10771529/opou-phygei-phygei-oi-ependytes-#
https://www.avgi.gr/article/10811/10771529/opou-phygei-phygei-oi-ependytes-
https://www.avgi.gr/article/10838/10765947/katadikazoun-te-logokrisia-tes-ert#
https://www.avgi.gr/article/10838/10765947/katadikazoun-te-logokrisia-tes-ert
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Στοχοποίηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Μπουρνού από τη Ν.Δ. που ψάχνει «υποκινητές» (Video) 
Μετά τους απαράδεκτους χουλιγκανισμούς των δυνάμεων καταστολής στα νη-
σιά, η Ν.Δ στοχοποιεί τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γ. Μπουρνού. Η Ζ. Μακρή α-
ποκάλεσε τον Γιάννη Μπουρνούς "υποκινητή των επεισοδίων στη Λέσβο".   

 "Τιμή μου που βρέθηκα στους δρόμους με χιλιάδες συμπολίτες, για να υπερασπιστούμε τη 
δημοκρατία ενάντια στην ακραία καταστολή, έγραψε στο twitter ο  βουλευτής Λέσβου του 
ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπουρνούς, απαντώντας στη βουλευτή της ΝΔ Ζ.Μακρή που τον αποκά-
λεσε "υποκινητή των επεισοδίων στη Λέσβο".                                                                                    
Σήμερα στην ΕΡΤ1 η βουλευτής ΝΔ, Ζ.Μακρή,με αποκάλεσε υποκινητή των επεισοδίων 
στη Λέσβο. Όμοιες δηλώσεις έκανε νωρίτερα στο ΣΚΑΙ εκπρόσωπος των ΜΑΤ. Τιμή μου 
που βρέθηκα στους δρόμους με χιλιάδες συμπολίτες,για να υπερασπιστούμε τη δημοκρατί-
α ενάντια στην ακραία καταστολή" σημείωσε ο βουλευτής Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ.   

Γιάννης Μπουρνούς: Αποσυμφόρηση τώρα, προτού να είναι πολύ αργά 
Αν η κυβέρνηση δεν αποσυμφορήσει τώρα τη Μόρια, θα φέρει ακέραια την ευθύνη για επαπειλούμενες εκτός ελέγχου 
καταστάσεις τονίζει σε δήλωση του ο Γιάννης Μπουρνούς. Ενώ καλεί τους δημοκράτες συμπολίτες του να μη παρασυρ-
θούν από τη διάδοση ψευδών ειδήσεων και καλεσμάτων σε βιαιοπραγίες, που διακινούν ακραίοι κύκλοι κυρίως στο δια-
δίκτυο, με στόχο να καλλιεργήσουν το μίσος και τον πανικό.                                                                                                                          

Αναλυτικά η ανακοίνωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου, Γιάννη Μπουρνού                       
1) Οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί για νέα δομή στη Λέσβο ηττήθηκαν από τη μαζική και ενωτι-
κή κινητοποίηση του Λεσβιακού λαού, που ακύρωσε στην πράξη την αυταρχική επίταξη, πα-
ρά το όργιο καταστολής των ΜΑΤ. Κάθε νέα συζήτηση για αλλαγή τοποθεσίας είναι εκτός 
τόπου και χρόνου. Ο κ. Αθανασίου (που εμφανίστηκε αίφνης χθες, ενώ ήταν κρυμμένος το 
κρίσιμο 48ωρο των κινητοποιήσεων, στηρίζοντας την κυβέρνησή του) και άλλοι παράγοντες 
του τόπου, καλά θα κάνουν να σταματήσουν την παραφιλολογία για τα Τοκμάκια, που εκτός 
από στοιχειώδεις κανόνες διεθνούς δικαίου, προσβάλλει και τη νοημοσύνη μας.                                
2) Από χθες αντιμετωπίζουμε μια διαφορετική, ακόμα πιο κρίσιμη κατάσταση: 
Η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε να εργαλειοποιήσει και πάλι εκατοντάδες χιλιάδες πρό-
σφυγες και μετανάστες σε μια κίνηση στυγνού εκβιασμού προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, που, 
όμως, πλήττει άμεσα τα ελληνικά νησιά και τον Έβρο. 
Η εγκληματική απόφαση του κ. Ερντογάν ανοίγει το δρόμο για επανάληψη καταστάσεων 

που ζήσαμε το 2015-2016. Γι αυτό και πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι αφήνοντας τους νησιώ-
τες να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Η Ευρωπαϊκή ηγεσία πρέπει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες της και να πάρει άμεσα πρωτοβουλί-
α για διαμοιρασμό των βαρών σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 

Περισσότερα στο avgi.gr 

Ο Σύλλογος Παφλιωτών Αθήνας καταδικάζει τα «ανατριχιαστικά και                                                                            
απάνθρωπα επεισόδια» στη Θερμή Λέσβου. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΝΗΣΙ . 

Tην Κυριακή 1 Μαρτίου ομάδα πολιτών από την περιοχή της Θερμής απέκλεισαν το λι-
μάνι της Θερμής μη επιτρέποντας την αποβίβαση προσφύγων και μεταναστών που οδη-
γήθηκε από σκάφος του Λιμενικού Σώματος εκεί. Στη βάρκα επέβαιναν περίπου 50 
άτομα μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά. Προπηλακίστηκε η εκπρόσωπος της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, δημοσιογράφοι και φωτογράφοι ενώ ακού-
στηκαν και ύβρεις εναντίον της δημοτικής Συμβούλου Νίκης Τσιριγώτη. 
Ο Σύλλογος Παφλιωτών Αθήνας (Πάμφιλα, Παναγιούδα, Μόρια, Αφάλωνας ,Θερμή) καταδικάζει 
τα ανατριχιαστικά και απάνθρωπα επεισόδια που μόνο ντροπή μπορούν να προκαλέσουν . Καταδι-
κάζουμε απερίφραστα και το μπλόκο που δημιουργήθηκε έξω από το νεκροταφείο της Παναγιού-
δας για να εμποδιστούν τα λεωφορεία να μεταφέρουν τους νεοαφειχθέντες πρόσφυγες-μετανάστες 
στο κολαστήριο της Μόριας. 
Οι « εξαγριώμένοι» συντοπίτες μας αντί να στρέφονται «εκ του ασφαλούς» εναντίον αδύναμων γυ-
ναικόπαιδων, ας στραφούν ενάντια στην κυβέρνηση που υποσχέθηκε «φύλαξη συνόρων», αλλά 
ξαφνικά διαπιστώνει 

Περισσότερα στο facebook.com/pamfilanet 

Π. Βογιατζής, πρώην βουλευτής της Ν.Δ.: Βάλτε τέλος στα τάγματα εφόδου στη Λέσβο. 

Ξεκάθαρο μήνυμα με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στη Μυτιλήνη στέλνει ο πρώην βουλευ-
τής Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας, Παύλος Βογιατζής.      

Το μήνυμα που στέλνει απευθύνεται στην κυβέρνηση και αφορά τα «τάγματα εφόδου» που 
δρουν στο νησί. 

«Πρέπει να βάλετε τέλος στα τάγματα εφόδου στην Λέσβο.                                                                 
Πρέπει να υπάρχει η παρουσία του κράτους που να εξασφαλίζει έννομη τάξη. Καλή, πάρα 
πολύ η φύλαξη των νησιών στην Θάλασσα αλλά δεν τιμά κανένα αυτό που συμβαίνει με τα 
τάγματα εφόδου», το μήνυμα του κ. Βογιατζή. 

efsyn.gr 

https://www.avgi.gr/article/10842/10767697/mpournous-pros-z-makr-time-mou-pou-bretheka-stous-dromous-me-chiliades-sympolites-mou-na-yperaspistoume-te-demokratia-enantia-sten-akraia-katastole-#
https://www.avgi.gr/article/10811/10773375/giannes-mpournou-aposymphorese-tora-protou-na-einai-poly-arga#
https://www.avgi.gr/article/10811/10773375/giannes-mpournou-aposymphorese-tora-protou-na-einai-poly-arga
https://www.facebook.com/pamfilanet
https://www.facebook.com/pamfilanet
https://www.facebook.com/pamfilanet
https://www.efsyn.gr/node/233921
https://www.efsyn.gr/node/233921
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Γερμανοί Νεοναζί στη Λέσβο: «Θα σας κάνουμε ότι σας κάναμε στα Καλάβρυτα» (stonisi.gr) 

Αναστάτωση στο κέντρο της πόλης, άνοιξαν το κεφάλι του ενός.                                                                 

Το παρών στο κέντρο της πόλης της Μυτιλήνης δίνουν από το πρωί της Παρασκευής τουλά-

χιστον πέντε (νέο)Ναζί από τη Γερμανία και το κόμμα «Κίνημα Ταυτότητας».                    

Μετά τις 11 το πρωί, έκαναν βόλτα στην Ερμού, προσποιούμενοι τους ρεπόρτερ με κάμερες 

από τη Γερμανία, τραβώντας τα πάντα και σημειώνοντας «Ήρθαμε να κάνουμε ρεπορτάζ 

για να δείξουμε και την πλευρά του Έλληνα». Ο ένας εξ αυτών δέχτηκε επίθεση από κά-

ποιον με μαύρο μπουφάν, όπως δήλωσε στο «Ν» αυτόπτης μάρτυρας που σημείωσε ότι του 

άνοιξαν το κεφάλι, καθώς και ότι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο. «Θα σας κάνουμε ό,τι σας 

κάναμε στα Καλάβρυτα» φέρονται να φώναζαν οι νεοναζί- προφανώς αναφερόμενοι στη 

13η Δεκέμβρη του 1943 και στη μαζικότερη σφαγή αμάχων από τις δυνάμεις κατοχής των Ναζί στον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. 

Μία επιχειρηματίας στην αγορά της Ερμού που ξέρει γερμανικά τους μίλησε και της είπαν ότι είναι Γερμανοί δημοσιογράφοι και ρεπόρ-

τερ. «Εγώ δεν θέλω να είναι έτσι το νησί μου, έχουν καταστρέψει όλοι το νησί μου. Δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ να λέω τη γνώμη μου» 

δήλωσε στο «Ν» σοκαρισμένη. 

Ας σημειωθεί ότι μέσα στους «επισκέπτες» είναι και ο Mario Müller, που σύμφωνα με δημοσιεύματα είναι νεοναζί και επικεφαλής της 

"Kontrakultur Halle", μιας περιφερειακής ομάδας του "Identitarian Movement Germany". Πριν από τη μετάβασή του στη Σαξονία-

Άνχαλτ, δραστηριοποιήθηκε στον οργανισμό νεολαίας NPD "Young National Democrats".  

Στη Λέσβο κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ: “Παρακρατικά φαινόμενα και                                                                                  
αντιποίηση της αστυνομικής αρχής” (Video) 

«Ζητάμε υπευθυνότητα από την κυβέρνηση. Αυτά που συμβαίνουν και στο νησί της Λέσβου, δεν έχουν σχέση με το        
επίσημο ελληνικό κράτος» δήλωσε ο Γ. Ραγκούσης.                                                                                                                                                                        

Με τους επικεφαλής της Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Αιγαίου και του Λιμενικού Σώμα-
τος συναντήθηκε σήμερα το πρωί κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούμενο από τους Νίκο Βού-
τση, Γιάννη Ραγκούση, Πάνο Λάμπρου και Γιάννη Μπουρνού.   

«Η φύλαξη των συνόρων στα νησιά με ευθύνη της κυβέρνησης δεν πραγματοποιείται, όπως 
θα έπρεπε γιατί έχει πληγωθεί ο συνοριοφύλακας και οι τοπικές κοινωνίες λόγω της απαρά-
δεκτης διαχείρισης του προσφυγικού το τελευταίο διάστημα» τόνισε ο Γιάννης Ραγκούσης.  

Αποδεικνύεται ότι από τη στιγμή που δεν έχει καν ξεκινήσει τη διαδικασία η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη να ζητήσει μετεγκατάσταση προσφύγων στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης […],επικρατεί στο μυαλό τους το συμφέρον της Ουγγαρίας και των ομοϊδεατών του κ. Μητσοτάκη και όχι το συμφέρον της Η-
πειρωτικής Ελλάδας, όπως λέει» πρόσθεσε κάτι που επεσήμανε και από τα χείλη των Ευρωπαίων επιτρόπων ο κ. Μπουρνούς .                 
«Ζητάμε υπευθυνότητα από την κυβέρνηση. Αυτά που συμβαίνουν και στο νησί της Λέσβου, δεν έχουν σχέση με το επίσημο ελληνικό 
κράτος. Είναι καινούρια φαινόμενα, άκρως ανησυχητικά, δεν είναι υπερβολή να τα χαρακτηρίσει κανείς παρακρατικά φαινόμενα. 
Έχουμε ουσιαστικά αντιποίηση αστυνομικής αρχής.  

Περισσότερα στο avgi.gr 

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στη Χίο: Η Ν.Δ. υπονόμευσε συνειδητά την αποσυμφόρηση των νησιών (Video) 

Έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική που έστειλε ΜΑΤ στα νησιά και προχώρησε στην επίταξη περιοχών, άσκησε 
η πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη και νυν βουλευτής Όλγα Γεροβασίλη, τονίζοντας ότι «δεν μπορεί να επιβά-
λεις λύση με τα ΜΑΤ».                                                                                                                                                                                                      

«Η διαχείριση του ζητήματος είναι της Κυβέρνησης που όμως κάνει επικοινωνιακά παιχνί-
δια που οδηγούν σε μια δύσκολη κατάσταση», ανέφερε ο βουλευτής Ανδρέας Μιχαηλίδης 
που συνόδευε το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ.  

Στη Χίο με στόχο να μεταφέρει τις απόψεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την μετανα-
στευτική κρίση και τις προτάσεις για την επίλυσή της, βρέθηκε κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ αποτε-
λούμενου από την Όλγα Γεροβασίλη, Θόδωρο Δρίτσα και Ανδρέα Μιχαηλίδη.   

Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ άσκησαν οξεία κριτική στην κυβέρνηση για την ανεξέλεγκτη κα-
τάσταση που επικρατεί στα νησιά, αφήνοντας σαφείς αιχμές ότι αποτελεί συνειδητή επιλογή 
της κυβέρνησης ο υπερπληθυσμός προσφύγων και μεταναστών προκειμένου να λειτουργή-
σει ως αποτρεπτικό μέτρο.                                                                                                                                                                                                              

Οι Βουλευτές κατηγόρησαν τη Ν.Δ. ότι ήξερε πολύ καλά προεκλογικά την κατάσταση με το μεταναστευτικό, ωστόσο αντί να επενδύσει 
την επίλυση ενός πολύπλευρου ζητήματος, επένδυσε στο μίσος και στην ακραία λογική με αποτέλεσμα τώρα να καλείται να τα αντιμετω-
πίσει στην πράξη.  

Περισσότερα στο avgi.gr 

https://www.stonisi.gr/post/7411/eftasan-kai-oi-germanoi-neonazi-pics
https://www.avgi.gr/article/10842/10791315/ste-lesbo-klimakio-tou-syriza-parakratika-phainomena-kai-antipoiese-tes-astynomikes-arches-video-#
https://www.avgi.gr/article/10842/10791315/ste-lesbo-klimakio-tou-syriza-parakratika-phainomena-kai-antipoiese-tes-astynomikes-arches-video-#
https://www.avgi.gr/article/10842/10791315/ste-lesbo-klimakio-tou-syriza-parakratika-phainomena-kai-antipoiese-tes-astynomikes-arches-video-
https://www.avgi.gr/article/10811/10791822/klimakio-tou-syriza-ste-chio-e-n-d-yponomeuse-syneideta-ten-aposymphorese-ton-nesion-video-#
https://www.avgi.gr/article/10811/10791822/klimakio-tou-syriza-ste-chio-e-n-d-yponomeuse-syneideta-ten-aposymphorese-ton-nesion-video-


               ΑΤΖΕΝΤΑ Διαδικτυακή Εφημερίδα.          Σελ. 7 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού Υγείας για τη θωράκιση της χώρας μας έναντι του κορονοϊού τελικά στην πράξη φαίνεται το 
τεράστιο έλλειμα στη σωστή διαχείριση και η ανετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Οι καταγγελίες έρχονται από τα συνδικαλι-

στικά όργανα των γιατρών και των νοσηλευτών.  

Η ΟΕΝΓΕ καταγγέλλει το υπουργείο Υγείας για προσπάθεια συγκάλυψης 
του προβλήματος, όταν αναφέρει με ευκολία ότι  οι υγειονομικές μονάδες 
βρίσκονται σε απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στην ανακοίνωσή της 
τονίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει σοβαρό επιχειρησιακό σχέδιο με τις τε-
ράστιες ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό, υλικοτεχνική υποδομή, κλειστά 
κρεβάτια ΜΕΘ και τραγικά υποστελεχωμενα  ΤΕΠ.  

                                                                                                                                               
Η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει το περιστατικό με την 40χρονη που βρισκόταν  
για ένα δίωρο στα εξωτερικά ιατρεία του ΓΝ Σωτηρία, νοσοκομείου ανα-
φοράς, χωρίς καμία προφύλαξη και χωρίς να τύχει άμεσης αντιμετώπισης.   

 

Το Σωματείο Εργαζομένων στο ΠΑΓΝΗ καταγγέλλει τα προβλήματα 
της τεράστιας υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης καθώς και ότι δεν 
υπάρχει Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων και ΜΑΦ, ενώ υπάρχει μόνο ένας θά-
λαμος αρνητικής πίεσης στα ΤΕΠ.   

Έλλειμα και ανετοιμότητα στη σωστή διαχείριση της αντιμετώπισης του κορονοϊού. 

Εδώ όλη η ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ  

Εδώ η καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ   

Εδώ η καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ Βαγγέλης Χερουβείμ / Αυγή 

Ανδρ. Ξανθός: Να αντιμετωπίσουμε με ωριμότητα και αποφασιστικότητα                                                           

Από την πρώτη στιγμή της επιδημικής έξαρσης του νέου κορωνοϊού, ο ΣΥΡΙΖΑ 
αντιμετώπισε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα - και όχι με δημαγωγικό και    
λαϊκιστικό τρόπο, όπως έκανε στο παρελθόν η ΝΔ και ο ίδιος ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης - αυτή τη νέα απειλή για τη δημόσια υγεία. Η εμφάνιση κρουσμάτων 
και στη χώρα μας ήταν αναμενόμενη και αναπόφευκτη.    

Επειδή από χτες τα επιβεβαιωμένα κρούσματα λοίμωξης με κορονοϊό αυξάνονται με επιτα-
χυνόμενο ρυθμό, απαιτείται: 

1. Η διερεύνηση από την Ειδική Επιτροπή Λοιμοξιολόγων - Επιδημιολόγων και τον ΕΟ-
ΔΥ των συνθηκών που συνέβαλαν σε αυτή τη διασπορά, με στόχο τη βελτίωση της ανταπο-
κρισιμότητας του συστήματος υγείας.                                                                                                          
2. Η γρήγορη και αποτελεσματική λειτουργική υποστήριξη του ΕΣΥ με στοχευμένη ενίσχυ-
ση κρίσιμων κρίκων της δημόσιας περίθαλψης, όπως οι δομές ΠΦΥ, τα ΤΕΠ των νοσοκο-
μείων και οι ΜΕΘ.                                                                                                                                         
3. Η λήψη όλων των ενδεικνυόμενων μέτρων προστασίας του προσωπικού του ΕΣΥ και του 
ΕΚΑΒ.                                                                                                                                                           
4. Η εντατικοποίηση των μέτρων ατομικής προστασίας και ελάττωσης του συγχρωτισμού, 
έτσι ώστε να ανακοπεί η αλυσίδα διασποράς και να περιοριστούν τα κρούσματα στην κοι-
νότητα.                                                                                                                                                                                                                                           

5. Η συστηματική κι υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών, των επαγγελματιών υγείας και των πολιτικών δυνάμεων για τα νεότερα 
επιδημιολογικά δεδομένα και τις συστάσεις των ειδικών επιστημόνων και των διεθνών οργανισμών (ΠΟΥ, ECDC).                 
Mπορούμε να αντιμετωπίσουμε με ωριμότητα και αποφασιστικότητα αυτό το νέο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία στο βαθμό που από 
το Υπουργείο Υγείας και την Πολιτεία θα υπάρξει η απόλυτη προσήλωση στις αρχές τις επιστημονικής τεκμηρίωσης, της διαφά-
νειας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής συναίνεσης, της δημόσιας λογοδοσίας και της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών του 
ΕΣΥ. 

Νοσοκομειακοί γιατροί Αχαίας:                                                                                                                              
ΕΟΔΥ και υπουργείο Υγείας ευθύνονται για την εξάπλωση του κορονοϊού. 

ΕΟΔΥ εκτίμησε ότι δεν έπρεπε να σταλεί δείγμα του 66χρονου, που έχει διαγνωστεί με κορονοϊό, προς εξέταση στο Ινστιτούτο Παστέρ, 

καθώς οι χώρες στις οποίες είχε ταξιδέψει, δηλαδή το Ισραήλ και η Αίγυπτος, δεν θεωρούνταν στα επικίνδυνα μέρη να κολλήσει κάποιος 

τον ιό.                                                                                                                                                                                                                                               

Αυτό αποκάλυψε σήμερα ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαϊας, 

Δημήτρης Ζιαζιάς, ο οποίος βρίσκεται σε καραντίνα, καθώς ήρθε σε επαφή με 

τον 66χρονο από την Αμαλιάδα που έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό. Την ίδια ώρα 

«άμεση και κατεπείγουσα επαρκής στελέχωση και εξοπλισμό όλων των δημόσιων μονάδων 

υγείας της Δυτ. Ελλάδας για την πραγματική θωράκιση από τον κορονοϊό» ζητά από τον 

υπουργό Υγείας, με επίσημη ανακοίνωσή της η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας.       

Ειδικότερα, όπως φανέρωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαϊας σε 

ραδιοφωνική συνέντευξη στο Ράδιο Γάμμα, το δείγμα από τον 66χρονο ασθενή στάλθηκε 

τελικά για εξέταση μετά από την επιμονή των νοσοκομειακών γιατρών να εξεταστεί ως 

ύποπτο κρούσμα για κοροναϊό.                                                                                                                                   Περισσότερα στο tvxs.gr/ 

https://www.oengegr.com/post/%CE%BF%CE%B5%CE%BD%CE%B3%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%8C-%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%AC%
https://www.iatropedia.gr/eidiseis/poedin-echei-diaspeirei-ton-koronoio-sto-sotiria-i-40chroni-an-pige-sta-epeigonta/127653/
https://www.efsyn.gr/efkriti/koinonia/232824_somateio-ergazomenon-pagni-aneparki-ta-metra-gia-ton-koronoio
https://www.syriza.gr/article/id/88669/Andr.-KSanthos:-Na-antimetwpisoyme-me-wrimothta-kai-apofasistikothta-ayto-to-neo-kindyno-gia-th-dhmosia-ygeia.html
https://tvxs.gr/news/ellada/nosokomeiakoi-giatroi-axaias-i-eythyni-toy-eody-gia-tin-eksaplosi-kai-toy-ypoyrgeioy-yge
https://tvxs.gr/news/ellada/nosokomeiakoi-giatroi-axaias-i-eythyni-toy-eody-gia-tin-eksaplosi-kai-toy-ypoyrgeioy-yge
https://tvxs.gr/news/ellada/eikosi-ena-nea-kroysmata-koronaioy-stoys-taksidiotes-tis-thriskeytikis-ekdromis
https://tvxs.gr/news/ellada/nosokomeiakoi-giatroi-axaias-i-eythyni-toy-eody-gia-tin-eksaplosi-kai-toy-ypoyrgeioy-yge


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ                                                                   ΑΤΖΕΝΤΑ Διαδικτυακή Εφημερίδα.          Σελ. 8 

Η Μ. Τζούφη κάλεσε τον αρμόδιο υφυπουργό να εξηγήσει τους λόγους της αλλαγής της προκήρυξης, δίχως διαβούλευ-
ση και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των νοσοκομείων. Παράλληλα, αποκάλυψε πως παρόμοιες μεθοδεύσεις έχουν γίνει σε 
πολλά νοσοκομεία της χώρας (Πρέβεζα, Φλώρινα, Καστοριά, Κατερίνη, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλος και Ικαρία)                   

Σιωπηλή παραδοχή των μεθοδεύσεων στις προσλήψεις ιατρών στα νοσοκομεία της χώρας 
από τον υφυπουργό Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη, κατά την απάντησή του σε επίκαιρη ε-
ρώτηση της Μερόπης Τζούφη για το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα».                  
Η βουλευτής Ιωαννίνων επεσήμανε πως αν και το υπουργείο Υγείας ενέκρινε την επανα-
προκήρυξη των θέσεων που δρομολόγησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τον προηγούμενο 
Μάιο, προχώρησε σε αλλαγές των ειδικοτήτων, αγνοώντας την προτεραιοποίηση των ανα-
γκών του νοσοκομείου και τις προτάσεις της 6ης ΥΠΕ.                                                                       
Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τον αρμόδιο υφυπουργό να εξηγήσει τους λόγους της αλλαγής 
της προκήρυξης, δίχως διαβούλευση και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των νοσοκομείων. Πα-
ράλληλα, αποκάλυψε πως παρόμοιες μεθοδεύσεις έχουν γίνει σε πολλά νοσοκομεία της 
χώρας (Πρέβεζα, Φλώρινα, Καστοριά, Κατερίνη, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλος και Ικαρία).                        
Επίσης κάλεσε τον υφυπουργό Υγείας να προχωρήσει στην προκήρυξη των θέσεων που 
αρχικά εισηγήθηκε το «Γ. Χατζηκώστα», όπως και να εγκρίνει άμεσα τις ανάγκες του νο-
σοκομείου σε επίπεδο επικουρικού προσωπικού. 

 

Μ. Τζούφη: Κυβερνητική παραδοχή για τις μεθοδεύσεις                                                                          
στις προσλήψεις ιατρών στο «Γ. Χατζηκώστα» (Video) 

Περισσότερα στο avgi.gr 

Οι μεγαλύτερες πανδημίες που άλλαξαν την παγκόσμια ιστορία.                                                                  

Δεκάδες θανατηφόρες πανδημίες έχουν πλήξει την ανθρωπότητα ανά τους αιώνες. Για μερικές από αυτές, πέρασαν πολ-
λά χρόνια μέχρι να βρεθεί θεραπεία και να εξαλειφθούν. Άλλες πάλι εξαφανίστηκαν τόσο ξαφνικά και μυστήρια, όπως 
εμφανίστηκαν....                                                                                                                                                                                                                   

Ο λοιμός της Αθήνας  (430 π.Χ)                                                                                                                    
Ο μεγάλος λοιμός έφτασε στην Αθήνα από το λιμάνι του Πειραιά περί το 430 π.Χ. και εξα-
πλώθηκε ταχύτατα. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, αποδεκάτισε την πόλη του Περικλή σκο-
τώνοντας το 1/3 των κατοίκων. Η εξήγηση τι προκάλεσε τον θάνατο χιλιάδων Αθηναίων 
εξακολουθεί να προβληματίζει τους επιστήμονες. Με την πάροδο των ετών, οι μελετητές 
ανέπτυξαν αρκετές θεωρίες και συνέδεσαν  τον λοιμό, με δεκάδες σύγχρονες ασθένειες 
όπως, χολέρα, ελονοσία, ευλογιά, βουβωνική πανώλη και ίσως κάποιο είδος συνδρόμου που 
οδήγησε σε τοξικό σοκ. Νεώτερες θεωρίες υποστηρίζουν ότι ήταν ιός Έμπολα αλλά οι 
Έλληνες επιστήμονες βρήκαν στοιχεία για τυφοειδή πυρετό....                                                                  
Η Αθήνα δεν μπόρεσε να ανακάμψει πλήρως από την πανδημία. Ο λοιμός αποτέλεσε έναν 
από τους κομβικότερους παράγοντες που συντέλεσαν στην ήττα των Αθηναίων στον Πελο-
ποννησιακό και στην παρακμή της Αθηναϊκής δημοκρατίας 
Η πανούκλα του Ιουστινιανού  (540 μ.Χ). Το 542 μ.Χ μια τρομερή επιδημία βουβωνι-
κής πανώλης, που ξεκίνησε από την Αίγυπτο, απλώθηκε σε όλη την ανατολική Μεσόγειο 
και κατέληξε στην Πόλη. Στην βυζαντινή μητρόπολη υπολογίζεται ότι πέθαιναν καθημερινά 
περίπου 10.000 άτομα. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες πληγές στο ιστορία, καθώς πενήντα 
μόνο χρόνια από την πρώτη εκδήλωση της πανούκλας, 25-100 εκατομμύρια είχαν χάσει τη 
ζωή τους....                                                                                                                                                          

Ο Μαύρος Θάνατος του Μεσαίωνα.  (1348 – 1353). Η επιδημία πανούκλας του Μεσαίωνα (1348-1350) αποτέλεσε ίσως τη μεγα-
λύτερη ανθρωπιστική καταστροφή στην ιστορία. Πήρε τη μορφή πανδημίας και ο δείκτης θνησιμότητας ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.... 
 
 Περισσότερα στη Μηχανή του Χρόνου. 

Ενώ το πόρισμα έρευνας έπειτα από περσινές καταγγελίες εργαζομένων, ακόμα ερευνάται - Βγήκαν τα ράντσα στο μεγα-

λύτερο νοσοκομείο της Κρήτης. Ψυχιατρικοί ασθενείς κοιμούνται στους διαδρόμους του ιδρύματος.                                     

Για ακόμα μία φορά έρχεται στο προσκήνιο η άθλια πραγματικότητα που βιώνουν γιατροί 

και ασθενείς στην Ψυχιατρική Κλινική του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Κρήτης, σε έναν 

από τους πιο ευαίσθητους τομείς της Δημόσιας Υγείας.  Λόγω της αύξησης των περιστατι-

κών, τα ράντσα έκαναν ήδη την εμφάνισή τους στους διαδρόμους της κλινικής, φιλοξενώ-

ντας ανθρώπους που κανονικά θα έπρεπε να βρίσκονται με βάση τις παθήσεις τους σε συν-

θήκες απόλυτης ηρεμίας και αποκατάστασης.                                                                                    

Όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Πανεπιστημια-

κού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Δημήτρης Βρύσαλης, την Παρασκευή 21/2 νοσηλεύονταν 30 

ασθενείς, τη στιγμή που η δύναμη του Τμήματος Βραχείας Νοσηλείας είναι 23 κλίνες και εί-

χαν στηθεί 7 ράντσα, ενώ στο Τμήμα Οξέων Περιστατικών νοσηλεύονταν οκτώ ασθενείς με 

αντίστοιχη δυνατότητα 10 κλινών.                                                                                                                                                 

Ο κ. Βρύσαλης συνοδεύει μάλιστα την καταγγελία του με φωτογραφίες από την εικόνα των 

διαδρόμων της κλινικής τη συγκεκριμένη μέρα. 

Εικόνες ντροπής στην Ψυχιατρική του ΠΑΓΝΗ 

Περισσότερα στο www.efsyn.gr  

http://www.avgi.gr/article/10842/10768394/m-tzouphe-kybernetike-paradoche-gia-tis-methodeuseis-stis-proslepseis-iatron-sto-g-chatzekosta-video-#
http://www.avgi.gr/article/10842/10768394/m-tzouphe-kybernetike-paradoche-gia-tis-methodeuseis-stis-proslepseis-iatron-sto-g-chatzekosta-video-#
http://www.avgi.gr/article/10842/10768394/m-tzouphe-kybernetike-paradoche-gia-tis-methodeuseis-stis-proslepseis-iatron-sto-g-chatzekosta-video-#
https://www.mixanitouxronou.gr/o-loimos-oi-megalyteres-pandimies-poy-allaxan-tin-pagkosmia-istoria-pos-xekinisan-kai-me-poio-tropo-antimetopistikan/
http://www.mixanitouxronou.gr/o-loimos-oi-megalyteres-pandimies-poy-allaxan-tin-pagkosmia-istoria-pos-xekinisan-kai-me-poio-tropo-antimetopistikan/
https://www.mixanitouxronou.gr/i-tromeri-epidimia-pou-eksolothreve-10-xiliades-atoma-tin-imera-stin-konstantinoupoli-pos-prostatevan-tis-gynaikes-me-psyxologika-provlimata-apo-ta-diazygia/
https://www.mixanitouxronou.gr/i-panoukla-pou-apodekatise-to-13-tou-plithismou-stin-evropi-tou-meseona-tin-antimetopizan-me-litanies-ke-tote-vgike-i-lexi-karantina-pou-simeni-apoklismos-40-imeron/
https://www.mixanitouxronou.gr/o-loimos-oi-megalyteres-pandimies-poy-allaxan-tin-pagkosmia-istoria-pos-xekinisan-kai-me-poio-tropo-antimetopistikan/
https://www.efsyn.gr/efkriti/koinonia/232424_eikones-ntropis-stin-psyhiatriki-toy-pagni
https://www.efsyn.gr/efkriti/koinonia/232424_eikones-ntropis-stin-psyhiatriki-toy-pagni


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ                                                                    ΑΤΖΕΝΤΑ Διαδικτυακή Εφημερίδα.          Σελ. 9 

Ρ. Δούρου: 7 ερωτήματα για το περιβάλλον ζητούν απαντήσεις. 

Επτά καίρια ερωτήματα που αναδεικνύουν την κυβερνητική αβελτηρία, αδιαφορία και υποκρισία για τα θέματα του 
περιβάλλοντος και της ενέργειας, έθεσε, στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης της ΕΝ.ΠΕ, η Ρένα Δούρου, στον υ-
πουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη.                                                                                                                              

Συγκεκριμένα η τομεάρχης Κλιματικής Αλλαγής, Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ και επικεφαλής της Παράταξης Δύναμη Ζωής στην Περιφέρεια Αττικής, έθεσε τα εξής 
ερωτήματα στον υπουργό ΥΠΕΝ:                                                                                                              
1. Γιατί η κυβέρνηση ανακοίνωσε την απολιγνιτοποίηση στη Δυτική Μακεδονία και τη   
Μεγαλόπολη χωρίς να προβλέπει δίκαιη μετάβαση με διασφάλιση της εργασίας των πολι-
τών στις περιοχές αυτές;                                                                                                                          
2.Γιατί η κυβέρνηση αναβίωσε το θέμα της εκτροπής Αχελώου για την οποία, ο μεν Περι-
φερειάρχης Θεσσαλίας είναι θετικός ενώ ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, αρνητικός;                                          
3.Γιατί ακυρώνει το έργο των φορέων Προστατευόμενων Περιοχών Natura με ένα non pa-
per του υπουργείου με το οποίο απαξιώνει και καταργεί την αποκεντρωμένη περιφερεια-
κή συμμετοχική διοίκηση και διακυβέρνηση, καταφέροντας άλλο ένα πλήγμα κατά του 
περιβάλλοντος;                                                                                                                                                                                                                             
4.Τι θα συμβεί με τη μη εφαρμογή τιμολογίου κινήτρων και αντικινήτρων ανακύκλωσης 
και διαλογής στην πηγή, σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής;                                           

5. Γιατί πάγωσε το Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια, «Ηλέκτρα», που είχε εγκεκριμένη χρηματοδότηση από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ύψους 500 εκατ. ευρώ;                                                                                                                       
6. Γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη υπονομεύει τον κρίσιμο, πρωτοπόρο θεσμό, των ενεργειακών κοινοτήτων που έχει αξιολογηθεί θετι-
κά από πολλούς φορείς στην Ελλάδα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ανάπτυξή του θεωρείται  προτεραιότητα για όλες τις περι-
βαλλοντικές οργανώσεις;                                                                                                                                                                                                           
7. Γιατί το υπουργείο δεν έχει προβεί μέχρι σήμερα σε καμία πρωτοβουλία για τη διάσωση του πάρκου Τρίτση ενώ πριν από πέντε μή-
νες ο υπουργός φωτογραφιζόταν εκεί, υποσχόμενος ‘λύση’; 

presspublica.gr 

Εργαζόμενοι στους φορείς διαχείρισης: Αντιεπιστημονική η διάλυση των φορέων                                                  
από το υπ. Περιβάλλοντος 

«Η απαξίωση, ο δογματισμός και η αλαζονεία της άγνοιας οδηγούν σε επικίνδυ-
νες εμμονές, καταστροφικές για το φυσικό περιβάλλον της χώρας. Υπάρχει και ο 
διάλογος. Ποτέ δεν είναι αργά να τον δοκιμάσετε» καταλήγει η πολυσέλιδη ανα-
κοίνωση του Πανελλαδικού Συλλόγου Εργαζομένων Φορέων Διαχείρισης Προ-
στατευόμενων Περιοχών προς απάντηση σε ενημερωτικό σημείωμα της πολιτι-
κής ηγεσίας του ΥΠΕΝ, στις 13 Φεβρουαρίου, με το οποίο απαξίωνε το έργο των 
φορέων για να τους καταργήσει με νέο νομοθετικό πλαίσιο που ετοιμάζει.                           
Ο σύλλογος αποδομεί στο σύνολό τους τούς ισχυρισμούς και τα ψεύδη του σημειώματος ε-
πισημαίνοντας πως «μόνη θλιβερή εξαίρεση αποτελεί η σημερινή ηγεσία του υπουργείου, 
που επιχειρεί να δικαιολογήσει τη σχεδιαζόμενη διάλυση των Φορέων Διαχείρισης Προστα-
τευόμενων Περιοχών συκοφαντώντας με αισχρά ψεύδη τόσο τις διοικήσεις όσο και τους ερ-
γαζομένους τους, χωρίς να έχει βασιστεί σε καμία απολύτως επιστημονική τεκμηρίωση και 
αξιολόγηση». 

Περισσότερα στο avgi.gr 

Η Κομισιόν ενέκρινε την πρόταση νόμου για την κλιματική ουδετερότητα  έως το 2050 (left.gr). 
Ο κανονισμός δεσμεύει την ΕΕ να μειώσει τις καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στο μηδέν έως το 2050.              

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για έναν ευρωπαϊκό «νόμο για το κλίμα» προ-
κειμένου να καταστήσει νομικά δεσμευτικό τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για 
μηδενικές καθαρές εκπομπές ρύπων έως το 2050, δήλωσε σήμερα ανώτατος αξιωματούχος. 

Ο κανονισμός, που θα πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τα 
κράτη μέλη, δεσμεύει την ΕΕ να μειώσει τις καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
στο μηδέν έως το 2050. 

Το σχέδιο νόμου κατοχυρώνει το σχέδιο της ΕΕ να επιτύχει «κλιματική ουδετερότητα έως 
το 2050», ανέφερε στο Twitter η Ελίζα Φερέιρα, η αρμόδια για την υποστήριξη των φτωχό-
τερων περιοχών Επίτροπος της ΕΕ. 

Το θέμα της επιβολής περιβαλλοντικού τέλους στη χρήση πλαστικής σακούλας αναδεικνύει ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Περισσότερα στο left.gr 

Με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελ-
λου και του Αναπληρωτή Τομεάρχη Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη, 32 Βουλευ-
τές του ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύουν το θέμα της επιβολής περιβαλλοντικού τέλους στη 
χρήση λεπτής πλαστικής σακούλας.  

Θυμίζουμε ότι οι σημερινοί Υπουργοί της ΝΔ είχαν τοποθετηθεί επίσημα κατά του περιβαλ-
λοντικού τέλους για τη χρήση της λεπτής πλαστικής σακούλας, θεωρώντας το, «άδικο φόρο 
του ΣΥΡΙΖΑ». 

Αναμένεται με ενδιαφέρον η απάντηση των Υπουργείων καθότι, σύμφωνα με πληροφορίες 
θα προχωρήσουν σε επέκταση του μέτρου και της επιβολής τέλους, μέτρο το οποίο κατάγ-

γειλαν όταν ήταν στην Αντιπολίτευση. 

https://www.presspublica.gr/doyroy-7-erotimata-gia-to-perivallon-zitoyn-apantiseis/
https://www.presspublica.gr/doyroy-7-erotimata-gia-to-perivallon-zitoyn-apantiseis/
https://www.avgi.gr/article/10810/10743944/antiepistemonike-e-dialyse-ton-phoreon-apo-to-yp-periballontos#
https://www.avgi.gr/article/10810/10743944/antiepistemonike-e-dialyse-ton-phoreon-apo-to-yp-periballontos#
https://www.avgi.gr/article/10810/10743944/antiepistemonike-e-dialyse-ton-phoreon-apo-to-yp-periballontos
https://left.gr/news/i-komision-enekrine-tin-protasi-nomoy-gia-klimatiki-oydeterotita-eos-2050
https://left.gr/news/thema-tis-epivolis-perivallontikoy-teloys-sti-hrisi-leptis-plastikis-sakoylas-anadeiknyei-o
https://left.gr/news/thema-tis-epivolis-perivallontikoy-teloys-sti-hrisi-leptis-plastikis-sakoylas-anadeiknyei-o


ΣΧΟΛΙΑ– ΧΙΟΥΜΟΡ                                                                   ΑΤΖΕΝΤΑ Διαδικτυακή Εφημερίδα.          Σελ. 10 

Ο μπούτζος του Καραϊσκάκη. 
Καρτερός Θανάσης/ala Καρτ /Αυγή 

Καλά, έχουν κόψει αλυσίδα. Τους έδωσε πράσινο φως ο Μητσοτάκης με την «εισβολή» των προσφύγων, γλεντάνε τον 
εθνικιστικό και ρατσιστικό πυρετό τα φίλια ΜΜΕ και δεν κρατιούνται. Το push back είναι το πιο ανθρωπιστικό.  

Άλλοι ζητούν πνίξιμο, άλλοι ζητούν εξόντωση του εσωτερικού    
εχθρού -των συριζαίων κατά προτίμηση-, άλλοι ζητούν μπουνιές, 
κεφαλιές, κλωτσιές και όπλα. 

Ο εμπύρετος των “Νέων” έφτασε μάλιστα στο κατώτατο σημείο 
εθνικής σκοτοδίνης να μας κορώσει το φρόνημα κοπανώντας κά-
τω τη λογική και την Ιστορία: αυτό κάναμε το ’40, αυτό κάνουμε 
και τώρα! Και οικειοποιείται και τον μπούτζο του Καραϊσκάκη! 

Κρατάτε Τούρκοι τ’ άρματα να κατουρήσει ο Γιάννης. 

Αυτή είναι η διαπίστωση για όποιον τουλάχιστον δεν χαρίζει το 
μυαλό του στους κάπηλους. Διότι όσοι παιάνες κι αν φλομώνουν 
παράθυρα και οχτάστηλα, κρίση έχουμε, εθνική κρίση έχουμε, α-

πόπειρα μαζικής παραβίασης των συνόρων έχουμε. Πόλεμο όμως δεν έχουμε. 

Και ευτυχώς. Κι αν ακόμα και στον πόλεμο υπάρχουν διεθνείς συνθήκες που καθορίζουν τι επιτρέπεται να κάνεις και τι θεωρείται 
έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, καταλαβαίνετε ότι η υπεράσπιση των συνόρων δεν σημαίνει ούτε κλωτσιές, ούτε μπουνιές, ούτε όπλα, 
ούτε ανιστόρητες μαλακίες χαλασμένων μυαλών για το ’40. 

Προφανώς δεν είναι τα σύνορα εκεί για πλάκα. Προφανώς κάθε χώρα έχει υποχρέωση να τα προστατεύει. Αλλά πόλεμος; Με τους ξε-
βράκωτους και τους απελπισμένους που άλλοι εκμεταλλεύονται και τους στέλνουν μαζικά δήθεν για να εξασφαλίσουν μια θέση στον ευ-
ρωπαϊκό ήλιο; Έλεος! Δεν γίνεται πόλεμος με γυναικόπαιδα απέναντι. 

Κι αν δεν είναι οι φρουροί των συνόρων, οι ένοπλοι, οι επαγγελματίες ψύχραιμοι, αποφασιστικοί, πειθαρχημένοι, δεν τους περιμένει η 
νίκη. Τους -και μας- περιμένει η τραγωδία. Το έγκλημα. Ενώ τραγωδίες προετοιμάζουν οι διάφοροι εθελοντές της φακής, οι αυτόκλητοι 
πολιτοφύλακες και τιμωροί. 

Ας μαζευτούν, λοιπόν, όσοι τουλάχιστον καταλαβαίνουν ότι και η κομματική εκμετάλλευση μιας εθνικής κρίσης έχει όρια. 

Αποφασιστικότητα και ψυχραιμία χρειάζεται. Αποφασιστικότητα και ανθρωπισμός. Δυσφημίζουν τη χώρα και διχάζουν την κοινωνία η 
ρατσιστική αγριότητα και οι ορμπανισμοί. 

Συμφορές απεργάζονται οι εραστές της ασύμμετρης βίας και οι υποκινητές τους. 

Ο ειδικός φρουρός, όμως, που, όπως έγινε γνωστό, βοήθησε μια έγκυο προσφυγοπούλα να γεννήσει, ναι, αυτός είναι και Έλληνας, και 
πατριώτης, και άνθρωπος. 

Αυτός έχει τον μπούτζο του Καραϊσκάκη, μελάτε Γιάννη... 

Κ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Εφημερίδα Συντακτών. Γ. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ TVXS 

https://www.avgi.gr/article/10811/10765800/o-moutzoures-ki-e-moutzoura#
https://www.avgi.gr/columns/10439623

