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Tη κας περηκέλεη από κηα θσβέρλεζε ηέηοηφλ κέηρφλ θαη κηα 
αληηποιίηεσζε από αζηηθά θόκκαηα ποσ δελ ιέλε ηίποηα γηα όια 

ασηά, γηαηί αζτοιούληαη κε ηο ποσ ζα ζηείιοσλ ηελ κπάια   
 
 

Κι άλλο δωράκι 

Νζν ε θπβέξλεζε «ρηίδεη» ην «αληηλενθηιειεχζεξν κέησπν», ηφζν πιεζαίλνπλ θαη ηα δψξα ηεο 

πξνο ην κεγάιν θεθάιαην. Ρειεπηαίν θξνχζκα ηα 5,5 εθαη. επξψ πνπ ελέθξηλε ην ππνπξγείν 

Κεηαθνξψλ σο επηδφηεζε ζε θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία, γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ 

Θφξηλζνο - Ρξίπνιε - Θαιακάηα. Ρν πνζφ δίλεηαη απφ ην θξάηνο πξνο ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ φκηιν 

ιφγσ ρακειφηεξσλ δηειεχζεσλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο. Δπεηδή δειαδή ε 

εηαηξεία δελ έβγαιε απηά πνπ είρε πξνυπνινγίζεη απφ ηα δηφδηα, αλαιακβάλεη ην θξάηνο λα ηεο ηα 

δψζεη θνξηψλνληάο ηα πάιη ζηνπο εξγαδφκελνπο, είηε πιήξσζαλ δηφδηα, είηε φρη... Ξξφθεηηαη γηα ηηο 

ζπκβάζεηο πνπ ππνηίζεηαη φηη επαλαδηαπξαγκαηεχηεθε ν ΠΟΗΕΑ επεηδή ήηαλ «ιεζηξηθέο», φπσο 

έιεγε. Ρψξα, έλαο αθφκα κπνλακάο πξνζηίζεηαη ζηηο κεηψζεηο θφξσλ επί ησλ θεξδψλ ησλ κεηφρσλ, 

ζηα 20 εθαηνκκχξηα πνπ ράξηζε ζηνπο θαξκαθνβηνκήραλνπο, ζηελ επηδφηεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ, κε ηπρφλ θαη βάινπλ ην ρέξη ζηελ ηζέπε νη κεγαινεξγνδφηεο θ.ν.θ. Απηέο νη απαλσηέο 

«πξνζθνξέο» πξνο ηνπο επηρεηξεκαηίεο έγηλαλ κφλν ηνλ ηειεπηαίν κήλα θαη πξνθαλψο δελ 

απαζρφιεζαλ ηνλ θαηά η' άιια θαζαξηφδηθν δηθνκκαηηθφ θαβγά, αθνχ ΠΟΗΕΑ θαη ΛΓ νκνλννχλ ζηα 

βαζηθά, δειαδή ζηα «ζέισ» ηνπ θεθαιαίνπ... 

 

Αλλα δέκα 

Ρν εηξσληθφ «ξεηφ», πνπ ιέεη φηη «ηα πξψηα 100 ρξφληα είλαη δχζθνια, κεηά ...ζπλεζίδεηο», ήξζε λα 

επηβεβαηψζεη ν επηθεθαιήο ηνπ θιηκαθίνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Διιάδα, Λη. Θνζηέιν. 

Νπσο είπε ρηεο, «κπνξεί λα απαηηεζνχλ 5-10 ρξφληα γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ 

έρνπλ ζπκθσλεζεί»... Κηιάκε δειαδή γηα δέθα ρξφληα αθφκα, πνπ πξνζηίζεληαη ζηα πξνεγνχκελα 

δέθα άγξηαο επίζεζεο ζηα εξγαηηθά - ιατθά ζηξψκαηα, απφ φιεο ηηο θπβεξλήζεηο. Αιισζηε, ε 

θπβέξλεζε έρεη θξνληίζεη ήδε γη' απηφ, αθνχ έρεη δεζκεπηεί γηα πιενλάζκαηα ζε βάζνο δεθαεηηψλ, 

πνπ ζα «ζηξαγγίδνπλ» ηα ιατθά λνηθνθπξηά. Ρα παξαπάλσ επηβεβαηψλνπλ μαλά φηη νχηε ηα κλεκφληα 

νχηε θαη ε επνπηεία ηεο αληηιατθήο επέιαζεο ηέιεησζαλ. Αληίζεηα, είλαη θνκκάηη ηεο 

«θαλνληθφηεηαο» πνπ πξνπαγαλδίδεη ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΟΗΕΑ, ησλ ζπκθσληψλ ζηηο νπνίεο 

ζπγθιίλνπλ φια ηα θφκκαηα ηνπ θεθαιαίνπ, μεθαζαξίδνληαο φηη φπνηνο θη αλ βγεη θπβέξλεζε, απηή 

ε πνιηηηθή ζα ζπλερίδεηαη. 

 
Πού ηα βρήκε; 

Ρν 2019, ε θπβέξλεζε ΠΟΗΕΑ έθνςε 65 εθαηνκκχξηα επξψ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ηα 

δεκφζηα λνζνθνκεία. Ρν 2018 είρε πεξηθφςεη άιια 350 εθαηνκκχξηα. Απφ ην 2015 κέρξη ζήκεξα έρεη 

πεηζνθνπεί ζρεδφλ ην 30% ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. Ρελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε Διιάδα δίλεη θάζε 

ρξφλν πάλσ απφ 4 δηζ. ζην ΛΑΡΝ, εξγαδφκελνη (κφληκνη θαη ζπκβαζηνχρνη) ζηα λνζνθνκεία 

δνπιεχνπλ ζε άζιηεο ζπλζήθεο, κε ειάρηζηα κέζα θαη πιηθά, θαη νη αζζελείο βάδνπλ ην ρέξη ζηελ 

ηζέπε αθφκε θαη γηα ηα απηνλφεηα. Σηεο ε θπβέξλεζε αλαθνίλσζε «κε ραξά λέα έθηαθηε 

επηρνξήγεζε γηα ηαηξνηερλνινγηθφ θαη ινηπφ εμνπιηζκφ πξνο πγεηνλνκηθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο, 

χςνπο 1.560.000 επξψ». Ρν πνζφ πξνέθπςε «απφ ηηο πνιηηηθέο εμνηθνλφκεζεο ησλ πφξσλ ηνπ 

ππνπξγείνπ». Κε δεδνκέλν φηη κφιηο πξφζθαηα ε θπβέξλεζε ράξηζε ζηε θαξκαθνβηνκεραλία 20 

εθαη. επξψ απφ ηελ ππέξβαζε ηεο θξαηηθήο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε 

«εμνηθνλφκεζε» πνπ επηθαιείηαη ην ππνπξγείν γείαο δελ πξνέξρεηαη απφ πεξηθνπέο ζε θνλδχιηα  

πνπ θαηαιήγνπλ απεπζείαο ζηηο ηζέπεο κεγάισλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, νη νπνίνη θάλνπλ κπίδλεο 

ζηελ γεία. Δπνκέλσο, απφ ηηο ιατθέο αλάγθεο, πνπ νχησο ή άιισο ζπλζιίβνληαη ζ' απηφ ην 

εκπνξεπκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα, έθνςε μαλά ε θπβέξλεζε, πνπ δηαθεκίδεη πξνθιεηηθά ηε  
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«γαιαληνκία» ηεο γηα ηνλ «ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ», φηαλ έρεη ξεκάμεη θπξηνιεθηηθά ηα 

λνζνθνκεία, ηνπο πγεηνλνκηθνχο θαη ηνπο αζζελείο. 

 

ζηελ ηρειή αγθαιηά ηες Ε.Ε. ηοσ ΝΑΤΟ θαη ιοηπώλ ζσγγελώλ.   
 
 

Επίθεζη θαζιζηοειδών ζε ανήλικοσς πρόζθσγες 

Οαηζηζηηθή επίζεζε απφ θαζηζηνεηδή κε θνπθνχιεο δέρηεθαλ ελλέα αλήιηθνη πξφζθπγεο ζηελ 

Θφληηζα, κε απνηέιεζκα δχν λα κεηαθεξζνχλ ζην Θέληξν γείαο. Ν έλαο έρεη θάηαγκα ζην ρέξη θαη 

εθδνξέο ζηα πφδηα θαη ν άιινο ππέζηε θινληζκφ απφ ηελ επίζεζε. 

Ζ επίζεζε έγηλε αξγά ην βξάδπ ηεο Θπξηαθήο, φηαλ νκάδα πέληε θνπθνπινθφξσλ φξκεζαλ ζε 

εθήβνπο, αθγαληθήο θαηαγσγήο, πνπ έπαηδαλ ζε γήπεδν ηεο πεξηνρήο. Νη δξάζηεο θαηέβεθαλ απφ 

απηνθίλεηα θαη θξαηνχζαλ ζηδεξνινζηνχο θαη ξφπαια. Ξιεξνθνξίεο θάλνπλ ιφγν φηη είραλ θαη 

φπιν. Νη αλήιηθνη πξφζθπγεο θηινμελνχληαη ζε δνκή ΚΘΝ ζηελ Θφληηζα σο αζπλφδεπηνη θαη δελ 

είλαη ε πξψηε θνξά πνπ δέρνληαη επηζέζεηο. Ιίγεο κέξεο πξηλ, ζηηο Απφθξηεο, πάιη έγηλε πξνζπάζεηα 

λα ηξνκνθξαηεζνχλ. Απνηέιεζκα ηεο θαζηζηηθήο, άλαλδξεο επίζεζεο ήηαλ λα λνζειεχνληαη δπν 

αλήιηθνη ζην λνζνθνκείν ζηα Γηάλλελα. 

Πχκθσλα δε κε πιεξνθνξίεο, ην Αζηπλνκηθφ Ρκήκα ηεο Θφληηζαο έδησμε ηνπο αλήιηθνπο φηαλ 

πήγαλ λα θαηαγγείινπλ ην γεγνλφο θαη έηζη αλαγθάζηεθαλ λα πάλε κε ππαιιήινπο ηεο δνκήο ΚΘΝ 

ζην Αζηπλνκηθφ Ρκήκα Ησαλλίλσλ, κε ηελ ππφζεζε λα βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία πξναλάθξηζεο. 

Αλαθνίλσζε πνπ θαηαγγέιιεη ηε θαζηζηηθή επίζεζε έβγαιε ε «Ιατθή Ππζπείξσζε» Θφληηζαο. Κεηαμχ 

άιισλ αλαδεηθλχεη θαη ηηο επζχλεο ηεο δεκνηηθήο αξρήο, ηνλίδνληαο φηη ν ίδηνο ν δήκαξρνο, παξά ηηο 

θαηαδηθαζηηθέο δειψζεηο, απνθεχγεη λα ραξαθηεξίζεη ηνπο δξάζηεο σο θαζίζηεο θαη θάλεη ιφγν γηα 

«απαξάδεθηνπο». Θνηλή δήισζε γηα ην ζέκα έθαλαλ επίζεο νη ππνςήθηνη ηεο «Ιατθήο 

Ππζπείξσζεο», Γηψξγνο Ξξέληδαο γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Ζπείξνπ, Νιπ Ρζνπκάλε γηα ηνλ δήκν 

Ησαλλίλσλ θαη Ράθεο Πδνχθνο γηα ηνλ δήκν Θφληηζαο. 

 
Παρέμβαζη ηοσ Αρείοσ Πάγοσ 

Ρελ παξέκβαζε ηεο εηζαγγειέσο ηνπ Αξείνπ Ξάγνπ Μέλεο Γεκεηξίνπ πξνθάιεζαλ ηα πξφζθαηα 

ξαηζηζηηθά πεξηζηαηηθά θαηά ησλ πξνζθχγσλ ζηε Πάκν θαη ηα Βίιηα. πελζπκίδεηαη φηη ζηε Πάκν 

καζεηέο Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ κε απφθαζε ησλ γνλέσλ ηνπο απείραλ απφ ηα καζήκαηα, αληηδξψληαο 

ζηε θνίηεζε πξνζθπγφπνπισλ ζην ίδην ζρνιείν. Πηα Βίιηα πξφζθπγεο δέρηεθαλ επίζεζε ζε 

μελνδνρείν πνπ θηινμελνχληαη. Ζ εηζαγγειέαο ζηελ παξαγγειία πξνο ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ 

Δηζαγγειηψλ ησλ ελ ιφγσ πεξηνρψλ δεηά λα δηελεξγεζεί πνηληθή πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε γηα ην αλ 

ζηηο δχν απηέο ππνζέζεηο έρνπλ εθαξκνγή δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πνπ ηηκσξεί ηα εγθιήκαηα κε 

ξαηζηζηηθφ θίλεηξν. 

 
Ανακοίνωζη για ηην Παγκόζμια Μέρα Δαζών 

«Ξαγθφζκηα Κέξα ησλ Γαζψλ θαη ε θπβέξλεζε ΠΟΗΕΑ ζπλερίδεη πξνθιεηηθά ηελ ίδηα αληηιατθή 

πνιηηηθή, νξγαλψλεη θηέζηεο πξνζπαζψληαο λα πείζεη φηη "έιαβε ην κάζεκά ηεο" απφ ην δηαρξνληθφ 

έγθιεκα φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ αζηηθψλ θπβεξλήζεσλ ΛΓ - ΞΑΠΝΘ, απηφ ηεο 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο γεο θαη ησλ δαζψλ. 

Ζ πνιηηηθή απηή είρε σο απνηέιεζκα ην πεξαζκέλν θαινθαίξη ηελ απψιεηα 100 αλζξψπσλ, ηηο 

ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο ιατθήο πεξηνπζίαο ζηελ Αηηηθή θαη δεθάδσλ ρηιηάδσλ ζηξεκκάησλ δαζψλ ζε 

φιε ηελ Διιάδα. 

Ρν πφξηζκα ηεο επηηξνπήο γηα ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο πνπ ζπλέζηεζε ε θπβέξλεζε, παξά ηηο φπνηεο 

ζσζηέο επηζεκάλζεηο, δελ αλαδεηθλχεη ην βαζηθφ απηφ δήηεκα ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο, κε ηηο 

ηδηαίηεξεο δηαζηάζεηο ηνπ ζηελ Διιάδα σο ζηνηρείν ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμήο ηεο. 

Ξνιχ απνπξνζαλαηνιηζηηθή ζπδήηεζε γίλεηαη πεξί επαηζζεζίαο ηεο ΔΔ ζηελ "πξάζηλε" νηθνλνκία, 

ζηε βηνπνηθηιφηεηα, ζηηο Αλαλεψζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο θ.ιπ., ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ πνπ έρεη  
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ζπλδηακνξθσζεί κε ηελ επζχλε ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ - κειψλ θαη ηελ νπνία κε ζπλέπεηα 

πινπνηεί θαη ε θπβέξλεζε ΠΟΗΕΑ. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη ν καλδχαο ηεο πνιηηηθήο ηεο 

πεξαηηέξσ εκπνξεπκαηνπνίεζεο ησλ δαζψλ θαη άιισλ γαηψλ. 

Ζ θπβέξλεζε ΠΟΗΕΑ δηεπθνιχλεη ηελ αιιαγή ρξήζεο ηνπο, εμαζθαιίδνληαο θαη ην απαξαίηεην 

ρσξνηαμηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ πιαίζην. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη κε ηνπο δαζηθνχο ράξηεο, ζην 

φλνκα ηεο δήζελ πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ, επηδηψθεηαη λα ιπζνχλ ζε βάξνο ησλ κηθξντδηνθηεηψλ γεο, 

ησλ κηθξνκεζαίσλ αγξνηνθηελνηξφθσλ, ηδηνθηεζηαθά πξνβιήκαηα θαη αιιαγέο ζηε ρξήζε ησλ 

δαζψλ πνπ γηα 10εηίεο έγηλαλ κε επζχλε ησλ θπβεξλήζεσλ, δηεπθνιχλνληαο θπξίσο ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο επελδχζεηο θαη ηε ζπγθέληξσζε ηεο γεο θαη ηεο παξαγσγήο ζε ιίγα ρέξηα. 

Γηαηεξεί θαη επεθηείλεη ην λνκηθφ πιαίζην πνπ επλνεί παξαπέξα θαη δηεπξχλεη ηε δξάζε ησλ 

κνλνπσιηαθψλ νκίισλ ζηα θξαηηθά δαζηθά νηθνζπζηήκαηα, δίλνληάο ηνπο θαη ηε δηαρείξηζε, 

πξνζθέξνληάο ηνπο λέν πεδίν θεξδνθφξαο δξάζεο. 

Απηήλ ηελ πνιηηηθή ππεξεηεί θαη ε πνιπδηαθεκηδφκελε Δζληθή Πηξαηεγηθή γηα ηα Γάζε. 

Ζ θαηάζηαζε ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ζε παγθφζκην επίπεδν είλαη επίζεο απνηέιεζκα ηεο 

ππνηαγήο ηνπο ζην θπλήγη ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θέξδνπο, ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ κνλνπσιίσλ, ησλ 

θαπηηαιηζηηθψλ θξαηψλ. 

Ζ Δθζεζε ηεο Ξαγθφζκηαο Δθηίκεζεο Γαζηθψλ Απνζεκάησλ (FRA), ηνπ FAO (18 Γελάξε 2019), 

αλαθέξεη φηη "ε απνςίισζε δαζψλ ζπλερίδεηαη, ψζηε ηα δάζε λα απνηεινχλ ην 30,6% ηεο έθηαζεο 

ηεο Γεο, είλαη ππφινγε γηα ην 20% πεξίπνπ φισλ ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ - έλα 

πνζνζηφ πςειφηεξν αθφκε θαη απφ νιφθιεξν ηνλ ηνκέα κεηαθνξψλ ηνπ πιαλήηε!". 

Γελ αξθνχλ δηαπηζηψζεηο φπσο ηεο κείσζεο ησλ δαζψλ θαηά 1.290 εθαηνκκχξηα ζηξέκκαηα απφ ην 

1992 έσο ην 2017 (FAO 2018), έθηαζε πνπ αληηζηνηρεί κε απηήλ ηεο Λφηηαο Αθξηθήο. 

Ζ δήζελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ δηαθξαηηθψλ ηκπεξηαιηζηηθψλ ζπκκαρηψλ θαη ησλ ΚΘΝ - απάηε δελ 

κπνξεί λα θξχςεη φηη κε πξφζρεκα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ιεγφκελεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο, επηδηψθνπλ κε ειάρηζην θφζηνο γηα ην θεθάιαην ηελ εθκεηάιιεπζε φισλ ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ θαη ησλ δαζψλ, σο πξψηε χιε θαη σο γε γηα θεξδνθφξεο επελδχζεηο. 

Πε απηήλ ηε βάζε ππνγξάθνληαη θαη αλαζεσξνχληαη νη δηάθνξεο δηεζλείο ζπκθσλίεο, κέζα απφ 

αληηζέζεηο θαη ζπκβηβαζκνχο ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ θέληξσλ, πνπ εθηφο ησλ άιισλ ζπγθαιχπηνπλ 

ηελ επίζεζε απέλαληη ζηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ηα ιατθά ζηξψκαηα. 

Δίλαη θαλεξέο νη αληηθάζεηο ηνπ θαπηηαιηζκνχ πνπ ζαπίδεη, θαηαζηξέθνληαο ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ 

γηα ην θέξδνο ιανχο θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ δαζψλ πξνο φθεινο ησλ ιατθψλ αλαγθψλ, ηεο ζρεδηαζκέλεο θαη ηζφξξνπεο 

βηνκεραληθήο αλάπηπμεο. 

Ρν ΘΘΔ απαηηεί ηελ θαηάξγεζε φινπ ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα δάζε θαη ηε ρξήζε ηεο γεο 

γεληθφηεξα, πνπ εμππεξεηεί ην θεθάιαην θαη ηηο θεξδνθφξεο επηδηψμεηο ηνπ. Βάδεη ζην ζηφραζηξν 

ηελ αηηία πνπ νμχλεη ηα πξνβιήκαηα ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ηεο δαζηθήο γεο, φισλ ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ, πνπ είλαη ν ίδηνο ν θαπηηαιηζηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο. 

Ζ νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ δαζψλ ζηε βάζε ησλ ιατθψλ αλαγθψλ πξνυπνζέηεη 

δηαθνξεηηθφ δξφκν αλάπηπμεο, ην δξφκν ηεο εξγαηηθήο εμνπζίαο, πνπ κε ηελ θνηλσληθή ηδηνθηεζία 

ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπγθεληξσκέλσλ κέζσλ παξαγσγήο, ηεο βηνκεραλίαο, ηνπ ηνπξηζκνχ, ησλ 

δαζψλ, γεληθφηεξα ηεο γεο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ, θαη κε επηζηεκνληθφ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ, 

κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηελ ηζφξξνπε επίδξαζε ηνπ εξγαδφκελνπ αλζξψπνπ ζηε θχζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο κε θξηηήξην ηε ιατθή επεκεξία». 

 

Όηη θαη λα υεθήζεη ο ιαός ζηης εθιογές ζα βγεη ηο ίδηο ζθεληθό.  

Μόλο ηα υεθοδέιηηα ηες Λαχθής ζσζπείρφζες κε ηης δσλάκεης 

ποσ ηα ζηερίδοσλ θέρλοσλ ηελ αλαηροπή 
Εκπρός ηώρα γηα κηα ρηδηθή αιιαγή  

κας αλήθεη είλαη δηθή κας 


