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Επεσε σιωπητήριο για το Μακεδονία ξακουστή
στη μαθητική παρέλαση του κέντρου της Αθήνας
ΣΙΩΠΗΤΗΡΙΟ ολοκληρώθηκε την Κυριακή η μαθητική
παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας καθώς πρώτη
φορά δεν ακούστηκε το Μακεδονία ξακουστή Ούτε
οι μπάντες ούτε και η φιλαρμονική έπαιξαν το γνωστό
εμβατήριο κάτι που προκάλεσε πολλά ερωτήματα
Το γεγονός αυτό επισημάνθηκε στον υπουργό Παιδείας
Κώστα Γαβρόγλου μετά το τέλος της παρέλασης Ο
κ Γαβρόγλου πέταξε το μπαλάκι στην Περιφέρεια Αττικής
και στον Δήμο Αθηναίων Νομίζω πως η ευθύνη
της παρέλασης είναι στην περιφέρεια και στον δήμο Με
δικές τους διαδικασίες αποφάσισαν τι θα παίξουν τό¬

ΜΕ

Στιγμιότυπο από τη μαθητική παρέλαση της Αθήνας

νισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Παιδείας Η παρέλαση
άνοιξε με τις καταθέσεις στεφάνων στο Μνημείο του
Αγνωστου Στρατιώτη και την ανάκρουση του εθνικού
ύμνου στο Σύνταγμα παρουσία του υπουργού Παιδείας
και εκπροσώπων των κομμάτων της Αυτοδιοίκησης
της Εκκλησίας των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Ασφαλείας Στη συνέχεια μαθητές και μαθήτριες
από όλα τα σχολεία της Αθήνας παρέλασαν με εθνική
υπερηφάνεια τιμώντας τους αγώνες των ηρωικών
προγόνων για ελευθερία Γονείς συγγενείς και πλήθος
κόσμου χειροκρότησαν τη νεολαία
Σωμάτων
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Η λίστα Tns Πυροσβεστικήβ

για 514 £Knai6£UTés
Οι θέσεις ανά μάθημα τα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες για υποβολή αιτήσεων
Από την ερχόμενη Δευτέρα 1 Απριλίου
ανοίγει η διαδικασία στελέχωσης των
4 Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Πτυχιούχοι πλήθους σχολών εν ενεργεία
πυροσβεστικοί υπάλληλοι αλλά και
αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος
καλούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά
για 1 36 θέσεις τακτικών και 378
αναπληρωματικών καθηγητών εκ των
οποίων περίπου οι μισές απευθύνονται
σε ιδιώτες Οι καθηγητές θα απασχολη¬

θούν στη Σχολή Ανθυποπυραγών Κηφισιάς
στην Σχολή Επιμόρφωσης και
Αξιωματικών Κηφισιάς
την Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης
Αξιωματικών Παράρτημα
και στη Σχολή Πυροσβεστών
Πτολεμάίδας Οι υποψήφιοι θα πρέπει
να υποβάλουν ή να αποστείλουν στην
Πυροσβεστική Ακαδημία τα απαραίτητα
δικαιολογητικά ενώ όσοι απασχολήθηκαν
το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος
Μετεκπαίδευσης

Θεσσαλονίκης

σε Σχολές της ΠΥΡΑ μπορούν να

δηλώσουν

ότι επιθυμούν να χρησιμοποιηθούν
τα δικαιολογητικά της περσινής αίτησης
και να υποβάλουν μόνο όσα αποκτήθηκαν
μεταγενέστερα της υποβολής αυτής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν
ή να αποστείλουν τις αιτήσεις στη
διεύθυνση οδός Μάτσα 32 ΤΚ 14564
Κάτω Κηφισιά Αττικής από τη Δευτέρα 1
Απριλίου 2019 μέχρι και τη Δευτέρα 8
Απριλίου 2019 ι 3
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514 καθηγητές σε 4 σχολές
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Του

ΘΟΔΩΡΗ ΒΓΕΝΗ
tvgenis@>ethnos.gr

διδακτικό προσωπικό
θα καλύψει τις άμεσες
ανάγκες διδασκαλίας για
το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020
η Πυροσβεστική Ακαδημία
Ο φορέας θα εντάξει στο δυναμικό
του τακτικούς και αναπληρωματικούς
καθηγητές και
136 τακτικούς και
378 αναπληρωματικούς στη Σχολή
Ανθυποπυραγών Κηφισιάς
στη Σχολή Επιμόρφωσης και
Αξιωματικών
στη Σχολή Επιμόρφωσης
και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών
Παράρτημα Θεσσαλονίκης και
στη Σχολή Πυροσβεστών Πτολε
μσίδας

Με

συγκεκριμένα

Μετεκπαίδευσης

Κηφισιάς

επιτυχία του εκπαιδευτικού έργου
της Ακαδημίας Ακόμη θα
εμπρόθεσμα θέματα
διατριβών και Θα συμμετέχουν
σε οποιαδήποτε διαδικα

Οι προσληφθέντες μεταξύ άλλων
θα διδάσκουν την ύλη που
καθορίζεται από τον οδηγό σπουδών
και θα συνεισφέρουν στην

προτείνουν

σία επίβλεψης ή αξιολόγησης
αυτής

τα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να

μέσα της Σχολής όταν
τούτο κρίνεται αναγκαίο για την
καλύτερη ανάπτυξη του μαθήματος

Ο φορέας Θα εντάξει
στο δυναμικό του

Θα κληθούν να καταβάλλουν
κάθε δυνατή προσπάθεια για την
προαγωγή της εκπαίδευσης

136 τακτικούς και
378 αναπληρωματικούς

υποβάλλοντας

έγγραφες εισηγήσεις
για τα μέτρα που πρέπει να
για την πραγματοποίηση
του σκοπού αυτού και προσφέροντας
τη βοήθειά τους στους
διοικητές των Σχολών για την

καθηγητές στις
Σχολές Κηφισίας
Θεσσαλονίκης
και Πτολεμα'ϊδας

ληφθούν

μπορούν να δηλώσουν ότι

υποβάλουν

ή να

υπηρεσιακά

ενώ όσοι απασχολήθηκαν
το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος
σε Σχολές της ΠΥΡΑ και μόνο αυτοί

πτυχιακών

ανασύνταξη του εφόσον αυτό
κρίνεται αναγκαίο από τα
όργανα της Ακαδημίας
θα χρησιμοποιούν τα οπτικοακουστικό

η υποβολή τίτλων ή τίτλων σπουδών

αποστείλουν στην
Πυροσβεστική Ακαδημία τα εξής
δικαιολογητικά Αίτηση-υπεύθυ
νη δήλωση φωτοτυπία των δύο
όψεων δελτίου ταυτότητας έντυπο
δελτίο προσωπικών στοιχείων
και πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα
με ατομικά και επαγγελματικά
στοιχεία και οτιδήποτε σχετικό
με τις σπουδές το διδακτικό
και το συγγραφικό έργο προϋπηρεσία
και τυχόν διδακτική
εμπειρία στη Σχολή Ανθυποπυραγών
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
καθώς επίσης και σε ΑΕΙ
ΑΣΕ και ATEI Ακόμη απαιτείται

επιθυμούν να χρησιμοποιηθούν
τα δικαιολογητικά της περσινής
αίτησης και να υποβάλουν μόνο
όσα αποκτήθηκαν μεταγενέστερα
της υποβολής αυτής

Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβπλουν ή να αποστείλουν στην

Πυροσβεστική Ακαδημία οδός
Μάτσα 32 TK 14564 Κάτω

Κηφισιά

Αττικής τα δικαιολογητικά
αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο
άτομο ή ταχυδρομικά απάτη
Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 μέχρι και
τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ιστορία και δομή του ΠΣ

αναπληρωτές

1

3

Γυμναστική/Πυροσβεστική Εξάσκηση
Βαο.κή Πυροσβεστική Εκπαίδευση
Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας και Συμπεριφορά στο ΠΣ

5

15

1
1

Πυροσβεστική Νομοθεσία I
Κανονισμός Ασκήσεων

1
1

Πυροσβεστική Τέχνη
Ειδικός Δισσωστικός Εξοπλισμός

1
1

Κανόνες Ασύρματης Επικοινωνίας
Διοικητική Διαδικασία στο ΠΣ

τακτικοί

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

αναπληρωτές

τακτικοί

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

3

Πυροσβεστική Νομοθεσία I

1

3

Χημεία

1

3

3

Πυροσβεστική Εξάσκηση
Αντισεισμική Συμπεριφορά
Οργάνωση Διοικηση

3

Νομοθεσία Πυρασφαλείας II

1

3

3

Εφαρμοσμένη Πυροσβεστική Ανακριτική
Χημεία της καύσης Φωτιά σε κλειστό χώρο

1

3

3

1

3

Πυροσβεστική Εξάσκηση

1

3

Συστήματα Πυροπροστασίας

1

3

1

3

Πυροσβεστική Στρατηγική
Δασικές Πυρκαγιές

1

3

1

3

Γεωπληροφορική GIS
Πυροσβεστικά Διασωσηκά Μέσα II

1

3

Φυσική

Εισαγωγή στο Δίκαιο

1

3

3

1

3

1

3

Πυροσβεστική Νομοθεσία II
Μηχανολογία και Πυροσβεστικά Οχήματα

3

Ποινική Δικονομία Ανακριτική
Εισαγωγή στο Δίκαιο Διοικητικό Δίκαιο

1

Πυροσβεστική Εξάσκηση
Πυροσβεστική Τακτική II
Δασική Οικολογία

1

Χημεία

1

3

Δομικά Υλικά

1

3

1

3

Γεωπληροφορική GIS
Ξένη Γλώσσα I Αγγλικά

Σχεδιασμός Διαχείριση Κρίσεων
Συμπεριφορά Αντοχή Υλικών στη φωτιά
Ποινικά Δίκαιο

Πολιτική Οικονομία
Φυσική
Συνταγματικό Δίκαιο
Εγκληματολογία
Υγιεινή Ασφάλεια σης Πυροσβεστικές Επιχειρήσεις
Ξένη Γλώσσα II Αγγλικά

Σύνταξη Μελετών Εργασιών
Εκτίμηση Κινδύνου

1

3

1

3

Ηλεκτρολογία
Τεχνικό Σχέδιο
Νεοελληνική Ιστορία

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

3

Πυροσβεστικό
Κανόνες Εκμετάλλευσης Επικοινωνιών

1

3

Ιατρικό θέματα
Πυροσβεστική Τέχνη

1

3

3

3

Κανονισμός Ασκήσεων I

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2
2

2

Ναυπηγική

1

2

3

1

3

Πυροσβεστική Στρατηγική
Σχεδίαση Αντιμετώπισης Καταστροφών

3

3

1

1

αναπληρωτές

1

Πληροφορική ΠΣ

Στίβος
Αντισφαίριση

1

1

1

ΠετοοφαΙρΜη
Καλαθοσφαίριση

ν

1

3

1

3

8

8

1

3

1

3

1

3

Διασωσηκά Μέσα I

I

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

Διασώσεις Υγεία

Ασφάλεια
Πυροσβεστική Τέχνη II

1

3

1

3

Κανονισμός Ασκήσεων II

1

3

Νομοθεσία Πυρασφάλειας

ι

3

1

3

Εγκαταστάσεις Υγρών

Αερίων Καυσίμων

Αγγλικά Πυροσβεστική Ορολογία
Οικοδομική Αντοχή Υλικών
Πυροσβεστική Νομοθεσία II

Ψυχολογία Διαχείριση TRESS
Δασική Οικολογία Δασικές Πυρκαγιές

Εκρηκτικές Συνθετκές Υλες
Πολιτική Προστασία Πολιτική Αμυνα ΧΒΡΠ

1

3

I

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

Οικοδομική
Ποινική Δικονομία

1

3

Οργάνωση

1

3

3

1

1

3

Πληροφορική

1

3

Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών
Συνθετικές Εκρηκτικές Υλες
Διοικητικό Δίκαιο

Συστήματα Πυροπροστασίας
Βασικές Αρχές Διαδικασίες Διαχείρισης Υλικού
Χρηματικού στο ΠΣ

1

3

Ποινικό Δίκαιο Εγκληματολογία

1

3

3

Εφαρμοσμένη Ανακριτική στο ΠΣ

1

3

Δημ/κος Κώδικας/Συμπεριφορό Δημ Υπαλλήλου
Κώδ Δ/κής Διαδικασίας

Μετεωρολογία
Πυροσβεστική Τακτική

1

3

Διοίκηση

Ηγεσία

1

1

3

Κοινωνιολογία

1

1

3
3
3

Ψυχολογία
Πολιτική Οικονομία

1

3
3
3

Πυροσβεστική Εξάσκηση

1

3

Δημόσιες Σχέσεις

Νομοθεσία Πυρασφαλείας I

1

3

I

Πυρκαγιές Καυσίμων
Κοινωνιολογία

1
1

0 ρόλος της Πολιτικής Προστασίας και των Πυροσβεστικών
Δυνάμεων στις Διεθνείς Καταστροφές

1

3

Διασώσεις

1

3

1

1

3

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Πυροσβεστική Στρατηγική
Σχεδίαση Αντιμετώπισης Καταστροφών
Συνθετικές Εκρηκτικές Υλες

1

3

1

3

1

Ανακριτική
Διαχείριση Μαζικών Απωλειών στο ΠΣ

1

3

1

3

Ιστορία και Δομή του ΠΣ
Βασική Πυροσβεστική Εκπαίδευση

Ψυχολογία

1

3

Πυροσβεστική Εκγύμναση/Σωματική Αγωγή

1

3
3
3
3

7

21

1
1

Αντισεισμική Σχεδίαση
Νεοελληνική Ιστορία I

Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις
Νεοελληνική Ιστορία II

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Πληροφορική ΤΠΕ στο ΠΣ

1

2

Πετοσφαίρ»η

1

3

Καλαθοσφαίριση

1

3

Μηχανολογία Πυροσβεστικά Οχήματα

1

3

Αντισφαίριση

1

3

3. ΣΤΟ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
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Στο Αγαθονήσι ο Τσίπρας

στη Λήμνο ο Μητσοτάκης

ΣΤΟ ΑΚΡΙΤΙΚΟ Αγαθονήσι βρέθηκε χθες ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας

προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου συνοδευόμενος
από τον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου και τον διευθυντή
του Γραφείου του Θανάση Καρτερό Ο Αλέξης Τσίπρας παρακολούθησε
τη δοξολογία στον Αγιο Ιωάννη Θεολόγο στο Μεγάλο Χωριό και στη
κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο πεσόντων στην κεντρική πλατεία
ενώ προηγήθηκε επιμνημόσυνη δέηση Μετά την κατάθεση στεφάνου ο
πρωθυπουργός συνομίλησε για λίγο με μαθητές του Δημοτικού και του
και ακολούθως επισκέφτηκε το στρατιωτικό φυλάκιο του νησιού
Μόλις δύο χρόνια πριν από τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την
έναρξη της Επανάστασης οι Ελληνίδες και οι Ελληνες έχουν βάλει τις
βάσεις για ένα νέο κεφάλαιο στη σύγχρονη εποχή της πατρίδας μας
Ενα κεφάλαιο που ξεκινά από τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης της
ισότητας και της αξιοπρέπειας Αναμφίβολα η Ιστορία μας είναι πλούσια
και ξακουστή σε όλο τον κόσμο Το σημαντικότερο όμως είναι ότι είναι
ζωντανή ήταν το βασικό μήνυμα της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη μετάβαση του πρωθυπουργού στο νησί
το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε παρενοχλήθηκε από τουρκικά μαχητικά
αεροσκάφη Το ελικόπτερο ακολούθησε σειρά ελιγμών μέχρι τη στιγμή
που στο σημείο έφτασαν ελληνικά μαχητικά τα οποία και αναχαίτισαν
τα τουρκικά αεροσκάφη Το τουρκικό υπουργείο Αμυνας αρνήθηκε πως
υπήρξε τέτοιο περιστατικό υποστηρίζοντας πως τα μαχητικά τους εκτελούσαν
καθήκον ρουτίνας Μέσω διαρροών στο ΑΠΕ απάντησε η Αθήνα
στους τουρκικούς ισχυρισμούς λέγοντας πως δύο τουρκικά F-4 επιχείρησαν
να πλησιάσουν το ελικόπτερο Sikorsky που μετέφερε τον Αλέξη
Τσίπρα στο Αγαθονήσι ωστόσο αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από
ελληνικά F-1 6 που είχαν απογειωθεί από το Καστέλι
Τη Λήμνο επισκέφτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον εορτασμό
της εθνικής επετείου Ο πρόεδρος της Ν.Δ συναντήθηκε με πιλότους
συνέχεια

Γυμνασίου

και μηχανικούς της Ί 30 Σμηναρχίας Μάχης επισκέφτηκε το Γυμνάσιο
Λιβαδοχωρίου και αφού παρακολούθησε τη στρατιωτική και μαθητική
παρέλαση στη Μύρινα δήλωσε Γιορτάζουμε σήμερα την έναρξη μιας γενναίας
Επανάστασης η οποία
οδήγησε τελικά στη συγκρότηση
του σύγχρονου ελληνικού
κράτους Και τιμούμε σήμερα
αυτούς που έδωσαν τη ζωή
τους για να μπορούμε να ζούμε
ελεύθεροι και ανεξάρτητοι
προσθέτοντας ότι εδώ και 1 0
χρόνια η χώρα δεν έχει βγει
ακόμα από μια βαθιά επίπονη
κρίση Σήμερα η Ελλάδα χρειάζεται
όραμα και κατεύθυνση
Και πάνω απ όλα αυτό το
οποίο χρειάζεται είναι να
το νήμα του υγιούς
πατριωτισμού Ενός πατριωτισμού
ο οποίος ενώνει Ενός
πατριωτισμού ο οποίος προτάσσει
τις έννοιες της ευθύνης
της αλήθειας και κυρίως της
σκληρής δουλειάς
ξαναπιάσει

Στο γήπεδο ιου Ηφαίστου Λήμνου

Δ.ΤΕΡΖ

Γ.ΜΠΑΙΚ

4. ΑΝΑΓΩΓΑ
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νάγωγα

Του ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΠΑ

Ο ένας γράψει ότι η ένταξη της κοινωνιολογίας στη δευτεροβάθμια

εκπαίδευση δεν είναι τίποτα άλλο παρά πλύση εγκεφάλου σε
ανήλικους μαθητές και γί αυτό σι μαθητές του Λυκείου θα όφειλαν
να μάθουν γιατί η κοινωνική δικαιοσύνη είναι μια δηλητηριώδης
ουσία για την κοινωνία και γιατί είναι πολύ πιο επικίνδυνη από τη
φυλετική καθαρότητα που προήγαγε ο φασισμός Η άλλη ανακαλύπτει
μαρξιστική φράξια στο Συμβούλιο της Επικρατείας επειδή
μια απόφασή του είναι κατά τη γνώμη της εναντίον του επιχειρηματικού
κέρδους Και αναρωτιέσαι Εχουμε να κάνουμε με φανατικούς
ηλίθιους ή με κάτι χειρότερο δηλαδή με νεοφιλελεύθερους φασίστες
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το οποίο είναι από τα υψηλότερα
στην EE Ο αναπληρωτής υπουργός
Βιομηχανίας Στέργιος Πι
τσιόρλας ανέλαβε πρωτοβουλία
τόσο για το θέμα αυτό όσο και για
τη στροφή της εγχώριας οικονομίας
στη μεταποίηση με τη διοργάνωση
ημερίδας την περασμένη
Παρασκευή 22 Μαρτίου Μάλιστα
ο Πιτσιόρλας τόνισε την ανάγκη
ο επιχειρηματικός κόσμος και
το Δημόσιο να διατυπώσουν κοινή
πρόταση και στρατηγική ενόψει
σημαντικών εξελίξεων που
δρομολογούνται στην EE για τη
βιομηχανία
Στην πρόσκληση του Στέργιου Πι
τσιόρλα ανταποκρίθηκαν δύο
εκπρόσωποι της εγχώριας
βιομηχανίας ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της Μυτιληναίος
και αντιπρόεδρος του ΣΕΒ
Μυτιληναίος αλλά και το
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Viochalco και πρόεδρος της
Ελληνικής Παραγωγής Μιχάλης
Στασινόπουλος Οι θέσεις και προτάσεις
που διατύπωσαν έμειναν
αναπάντητες από τους παριστάμε¬
κορυφαίοι

Αγκάθι το κόστος
της ενεργείας
Ενα από τα τεράστια προβλήματα
που αντιμετωπίζει η ελληνική

βιομηχανία όση έχει απομείνει
είναι το ενεργειακό κόστος

Ευάγγελος

νους υπουργούς Ενέργειας Γιώργο
Σταθάκη και Ψηφιακής Πολιτικής
Νίκο Παππά και τον αναπληρωτή
υπουργό Ερευνας και Τεχνολογίας
Κώστα Φωτάκη
Αυτό όμως που δεν άφησαν να
πέσει κάτω προκαλώντας αρνητικά
σχόλια από το επιχειρηματικό
κοινό που βρισκόταν στην
της εκδήλωσης ήταν η
κριτική που άσκησαν οι Μυτιληναίος
και Στασινόπουλος Ο Παπ
πάς απαντώντας στην προτροπή
του Μυτιληναίου να απενε
χοποιηθεί η επιχειρηματικότητα
αντέτεινε
και οι επιχειρηματίες
να απενεχοποιήσουν το Δημόσιο
Ο Σταθάκης εν είδει χιούμορ
είπε πριν από την ομιλία του Θα
τα πούμε και για το δωρεάν ρεύμα
στη βιομηχανία για πάντα
Πάντως οι βιομηχανίες μια και
η θητεία της παρούσης κυβέρνησης
τελειώνει το έχουν πάρει
απόφαση πως τίποτα δεν μπορεί
να γίνει ως προς την ικανοποίηση
των αιτημάτων τους και για
τον λόγο αυτόν ανεβάζουν πια
και τους τόνους
αίθουσα
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ΑΓ(Ρ)ΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

Τζαμπαφλέσσες
ΝΙΚΑΜΕ ΑΔΕΡΦΙΑ
MMN

äUfti im

ΛΒΜΟΣΚΟΠβΥΣ
Η νέα

στρατηγική

που εφαρμόζει η
κυβέρνηση στα
ελληνοτουρκικά

φαίνεται ότι
συνοψίζεται στο
δόγμα θα τους
τρελάνουμε που
με τόση επιτυχία
έχει εφαρμόσει
και στο εσωτερικό
Γνωρίζοντας ότι
ο Ταγίπ Ερντογάν
βασίζει τη ρητορική
του σε εμπρηστικές
ανθελληνικές
κορόνες εκείνοι
του απαντούν με
επίθεση φιλίας
Αφαιρώντας του
έτσι κάθε έρεισμα
και οδηγώντας
τον με μαθηματική
ακρίβεια σε νευρικό
κλονισμό Αρα
πετυχαίνοντας μια
ακόμα περήφανη
εθνική νίκη της
Αριστεράς

Είμαστε σίγουροι ότι η Μυρσίνη Λοΐζου δεν
εισπράττει τα δικαιώματα για το Μακεδονία
ξακουστή
Ε όχι και όπ κατάφεραν με την υστερία τους να
κάνουν το Μακεδονία ξακουστή επιτυχία πις

εποχής
Μέχρι να παιχτεί σε techno διασκευή στο
Nammos δεν θεωρείται εθνικό hit

Και να μας υπενθυμίσει όη γνωρίζει πως δεν
καίνε υδρογόνο
Εντάξει οι Τούρκοι αρνούνται όη παρενόχλησαν
το ελικόπτερο του Αλέξη Τσίπρα
Αλλά σκοπίμως δεν ανέφεραν τίποτα για γαρ

γάλημα

Πάντως το θέμα με το Καστελόριζο και ης δηλώσεις
Τσιρώνη δεν είναι τόσο σοβαρό όσο θέλουν
να το παρουσιάζουν
Σοβαρό θα ήταν αν είχε ης ίδιες συλλαβές με τη
Μακεδονία και προέκυπτε το τραγούδι Καστελόριζο
ξακουστό του Αλεξάνδρου χώρα

Ασε που είναι πολύ ύποπτο ότι απέφυγαν εσκεμμένα
να μιλήσουν για τη μολότοφ στο σπίη του
Παύλου Πολάκη

Δηλαδή ο Χριστόφορος Βερναρδάκης ανέθεσε
σε κάποιους υπαλλήλους να ελέγξουν το παρελθόν

της υποψήφιας για την Ευρωβουλή και αυτοί
του απάντησαν όλα O.K αφεντικό
Και παρ όλα αυτά ο υπουργός Επικρατείας
σταθερά εναντίον της αξιολόγησης
Βέβαια τώρα μπορεί να ζητήσει κι άλλους διορισμούς
γιατί αυτοί που έχει δεν του φτάνουν για
τόσο δύσκολες αποστολές
παραμένει

Καλού κακού ας ενημερώσει κάποιος τη Μυρσίνη
Ζορμπά όη είναι λίγο νωρίς να προτείνει
ανταλλαγή του αγάλματος του Κολοκοτρώνη με
το άγαλμα του Κεμάλ στην Κωνσταντινούπολη
Εντάξει έρχονται και φεύγουν τα αεροπλάνα από
τη Βενεζουέλα
Μόνο να μη δώσουν αυτά που φέρνουν να τα
φυλάξει η Μυρσίνη Λοΐζου

itI

Ιροοοχή σης οδηγίες που δίνουμε στον Γιώργο
Κατρούγκαλο
Οταν του λέμε να παγώσει ης τουρκικές
στην ΑΟΖ
να λαμβάνουμε υπ όψιν όη πολύ συχνά μπερδεύει
το ζεστό με το κρύο
διεκδικήσεις

Γιατί αφού

περίμεναν

προβοκάτσιες

στην
παρέλαση δεν
έγινε καμία προληπτική
προσαγωγή

Φυσικό είναι ο Ελληνας πρωθυπουργός να θεωρεί
όπ τα τουρκικά αεροσκάφη καίνε τζάμπα
κηροζίνη και βενζίνη όταν τον παρενοχλούν
Αντίθετα αν την έκαιγαν για να αποχαιρετίσουν
τον υπουργό Εθνικής Αμυνας την ώρα που εγκατέλειπε
το υπουργείο θα έπιανε τόπο

ακροδεξιού
όπως συνηθίζουν

Εκτός αν η δήλωση έγινε για να επανορθώσει

Αν πάντως ήταν τότε υπουργός Παιδείας ο Κώστας
Γαβρόγλου το κρυφό σχολειό θα άρχιζε μια
ώρα αργότερα
Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος που πριν από την

παραίτηση της Μυρσίνης Λοΐζου δήλωνε βέβαιος
ότι δεν έχει κάνει τίποτα κακό είναι ο ίδιος
που δηλώνει επίσης βέβαιος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα
κερδίσει ης ευρωεκλογές

Τελικά δεν έχει σημασία αν η θρυλική περιφερειακή
διευθύντρια που έστειλε στους εργαζόμενους
του super market την επιστολή όπου τους
έλεγε όη πρέπει να είναι ευχαριστημένοι με τα
300 ευρώ και να χαμογελάνε γιατί έχουν δουλειά
είναι ή όχι συνεργαζόμενη με τη συνδικαλιστική
παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ
Γιατί και να μην ήταν αποτελεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα
μεταγραφή
Πού θα βρουν κάποιον που να εκφράζει
με πιο σαφή τρόπο το όραμα της ολιγαρκούς
αφθονίας

