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ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ FDA

Αναστέλλεται η λειτουργία
4.402 ιστοσελίδων για παράνομη
πώληση φαρμάκων

Αναστολή λειτουργίας για 4.402 ι
στοσελίδες που πουλούν παρανόμως επικίνδυνα

ψευδεπίγραφα ή μη εγκεκριμένα

φάρμακα ζήτησε η αμερικανική Υπηρεσία

Τροφίμων και Φαρμάκων FDA
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο

της παγκόσμιας προσπάθειας με επικεφαλής

την Ιντερπόλ που στόχο έχει
να εντοπιστούν οι παραγωγοί και οι διακινητές

των παράνομων σκευασμάτων
Ο FDA σε συνεργασία με την Υπηρεσία

Προστασίας Τελωνείων και Συνόρων
CBP των ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιθεωρήσεις

στις εγκαταστάσεις ταχυδρομικών

υπηρεσιών και απέστειλαν επίσημες

διαμαρτυρίες στους παρόχους ζητώντας

επισήμως την αναστολή λειτουργίας
των 4.402 ιστοσελίδων

Ο FDA αναφέρει επίσης ότι οι ομο¬

σπονδιακές υπηρεσίες προχώρησαν σε
ελέγχους και κατασχέσεις παρανόμων
φαρμακευτικών προϊόντων που είχαν
παραληφθεί μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών

στο Σαν Φρανσίσκο στο Σικάγο και
στη Νέα Υόρκη

Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 31 Μαΐου
και ολοκληρώθηκε στις 7 Ιουνίου και κατασχέθηκαν

797 δέματα με φάρμακα
προερχόμενα από το εξωτερικό τα οποία
θα καταστραφούν αν μετά τους σχετικούς
ελέγχους διαπιστωθεί ότι παραβαίνουν
την κείμενη νομοθεσία

Σύμφωνα με τους πρώτους ελέγχους
και όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό
πρακτορείο Reuters πρόκειται για μη εγκεκριμένα

προϊόντα για την κατάθλιψη
τη ναρκοληψία τη χοληστερόλη το γλαύκωμα

το άσθμα κ.ά
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Ο επιθανάτιος ρόγχος του ΕΣΥ

m m

Εργαζόμενοι τον νοοαχομείου Ερυθρός Σταυρός έχουν αποκλείσει συμβολικά την Κηφισίας σεπαλαιότερη χτνητσποίησή τους

Ρεπορτάζ

rmela@dimoluatianews.gr

ραυγή αγωνίας
βγάζουν οι

εργαζόμενοι

στα
δημόσια νοσοκομεία

της χώρας

καθώς καλούνται να
διαχειριστούν το λειτουργικό

χάος που επικρατεί στο
ΕΣΥ εξαιτίας των δραματικών

ελλείψεων σε προσωπικό
αλλά και σε αναλώσιμα

υλικά
Χαρακτηριστικές είναι

οι περιπτώσεις του Νοσοκομείου

Ερυθρός Σταυρός

στην Αθήνα του Γενικού

Νοσοκομείου Αρτας
αλλά και των Κέντρων Υγείας

της Αάρισας όπου οι ερ

Οι γιατροί εξουθενωμένοι αλλα και
απλήρωτοι μιλούνγια δραματικές
ελλείψεις σε προσωπικό και υλικά

γαζόμενοι καταγγέλλουν ότι
είναι λίγοι εξουθενωμένοι
και απλήρωτοι εδώ και πολλούς

μήνες

Πριν το λουκέτο
Συγκεκριμένα στον Ερυθρό
Σταυρός των 550 ανοιχτών
κλινών οι εργαζόμενοι κάνουν

λόγο για 50 ελλείψεις

σε ανθρώπινο δυναμικό

Οπως αναφέρουν η
ορθοπεδική κλινική απειλείται

με λουκέτο οι κενές

οργανικές θέσεις φτάνουν
τις 700 και στις εφημερίες
κατά τις οποίες επισκέπτονται

το θεραπευτήριο έως
1.300 άτομα γίνεται κυριολεκτικά

το αδιαχώρητο Κατά

τους ίδιους χρειάζονται
300 νοσηλευτές 200 διοικητικοί

τεχνικοί και παραϊατρικό

προσωπικό αλλά και
περίπου 60 γιατροί

Την ίδια στιγμή στο Νοσοκομείο

της Αρτας οι
εργαζόμενοι

καταγγέλλουν

ότι δεν έχουν πληρωθεί ης
εφημερίες και τις υπερωρίες
τους από την αρχή του χρόνου

και προειδοποιούν
με κινητοποιήσεις στην περίπτωση

που δεν εξοφληθούν

μέχρι την 1η Ιουλίου
0 γενικός γραμματέας

της Ομοσπονδίας Ενώσεων
Νοσοκομειακών Γιατρών
Ελλάδας ΟΕΝΓΕ νευροχειρουργός

Πάνος Παπανι
κολάου που χθες παραβρέθηκε

στη γενική συνέλευση
των εργαζομένων υποστήριξε

ότι οι γιατροί και όλοι
οι εργαζόμενοι εκτιμούν
πως έχουν πια εξαντλήσει
κάθε όριο καλής θέλησης
και αυτοθυσίας

Ομως και στα Κέντρα
Υγείας τα προβλήματα είναι
οξυμένα 0 Σύλλογος Ερ¬

γαζομένων Κέντρων Υγείας
Νομού Λαρίσης σε επιστολή

που έστειλε στο υπουργείο

Υγείας εγκαλεί τον
υπουργό Ανδρέα Ξανθό για
υλοποίηση του τρίτου Μνημονίου

με ψευτοαξιολόγη
ση των Μονάδων της Πρωτοβάθμιας

Περίθαλψης και
κατάργηση ή συρρίκνωση
της λειτουργίας πολλών εξ
αυτών Ανακαλύψατε ότι
μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα

χωρίς προσλήψεις
και χωρίς την ανάπτυξη του
ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια και
έτσι μεταφέρετε την ευθύνη

λεπουργίας των ασθενοφόρων

των Κέντρων Υγείας
στους εργαζομένους των

ΟΤΑ και στο Πυροσβεστικό
Σώμα σημειώνουν καταλήγοντας
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Καταδίκη των
επεισοδίων
σεβάροε
τουΠολάκη
1~Ία τραμπουκισμούς και μειο
1 ψηφικές συμπεριφορές ελάχιστων

δήθεν αγανακτισμένων πολιτών

που καμία σχέση δεν έχουν με
κοινωνικές διεκδικήσεις έκανε λόγο

ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζοντας τα απαράδεκτα

επεισόδια που σημάδεψαν
τη χθεσινή επίσκεψη του αναπληρωτή

υπουργού Υγείας Π Πολάκη στο
νοσοκομείο της Ιεράπετρας Μαλιστα
ο ΣΥΡΙΖΑ διεμήνυσε ότι οι υπουργοί
οι βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ

ούτε κλείστηκαν ούτε πρόκειται
να κλειστούν στα σπίτια τδυς Σημειώνεται

ότι ο Π Πολάκης φθάνοντας
στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας βρέθηκε

αντιμέτωπος με τις έντονες αποδοκιμασίες

κατοίκων της περιοχής
που διαμαρτύρονταν για την κατάσταση

στην οποία έχει περιέλθει το νοσοκομείο

καταγγέλλοντας υποστε
λέχωση ελλείψεις υλικών και εγκατάλειψη

Από την πλευρά του σε
συνάντηση που είχε με τοπικούς φορείς

ο Π Πολάκης διαβεβαίωσε ότι
το υπουργείο έχει προχωρήσει σε
ενέργειες για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων και ότι στις προκηρύξεις
που είναι σε εξέλιξη περιλαμβάνονται
προσλήψεις γιατρών διοικητικού και
νοσηλευτικού προσωπικού
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Θερμή υποδοχή
© © Πληθαίνουν τα φαινόμενα προ
πηλακισμών και αποδοκιμασίας κυβερνητικών

στελεχών προκαλώντας
ανησυχία στο Μαξίμου Χθες θερμή
υποδοχή στον αναπληρωτή υπουργό

Υγείας Π Πολακη επεφύλαξαν εξαγριωμένοι

πολίτες στην Ιεράπετρα
Φωνές αποδοκιμασίες και ένταση επικράτησαν

τη στιγμή που έγινε αντιληπτή

η παρουσία του κ Πολάκη ο
οποίος στην κυριολεξία φυγαδεύτηκε

στο εσωτερικό του νοσοκομείου
Να σημειωθεί ότι οι κάτοικοι της περιοχής

διαμαρτύρονται για την κατάσταση

στην οποία έχει περιέλθει το
νοσοκομείο καταγγέλλοντας υποστε
λέχωση ελλείψεις υλικών και εγκατάλειψη
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Εντονες αποδοκιμασίες κατα Π Πολακη στην Κρητη
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Ιδιαίτερα Θερμή ήταν η χθεσινή
υποδοχή κατοίκων της Ιεράπετρας
στον Κρητικό αναπληρωτή υπουργό

Υγείας Παύλο Πολάκη Το νέο
επεισόδιο αποδοκιμασίας υπουργού

από πολίτες που σημειώθηκε
χθες το μεσημέρι με πρωταγωνιστή
αυτή τη φορά τον Παύλο Πολάκη
είχε από όλα αποδοκιμασίες γι
ουχάρισμα κλωτσιά ρίψη μπουκαλιού

Τα επεισόδια σημειώθηκαν
κυρίως στο προαύλιο του νοσοκομείου

κατά την είσοδο του αναπληρωτή

υπουργού με τους
συγκεντρωμένους

διαδηλωτές να κινούνται

απειλητικά εναντίον του
και συνεχίστηκαν εντός του κτιρίου

με συνθήματα όπως Κάτω
τα χέρια από το νοσοκομείο

Αξίζει να σημειωθεί ότι o υπουργός

έφτασε στο νοσοκομείο με
καθυστέρηση περίπου μιάμισης
ώρας σε σχέση με το πρόγραμμα
γεγονός που μάλλον θύμωσε περισσότερο

τους διαδηλωτές Είχε
προηγηθεί επίσκεψη του υπουργού
στην έδρα της 7ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Κρήτης και συνάντηση

με τον δήμαρχο Ιεράπετρας

διαδηλωτές κινήθηκαν
απειλητικά εναντίον του
φωνάζοντας Κάτω τα χέρια

από το νοσοκομείο
Ο υπουργός Υγείας
Ανδρ Ξανθός προανήγγειλε

3.500 προσλήψεις
στο ΕΣΥ εντός του έτους

Στο νοσοκομείο ο κ Πολάκης
είχε σύσκεψη με τη διοίκηση και
εκπροσώπους των εργαζομένων
Σε δηλώσεις του μετά το τέλος
της σύσκεψης σχολίασε τα επεισόδια

χαρακτηρίζοντας τις αντιδράσεις

ως προσωπική επίθεση
και αποδοκιμασία προς το πρό
σωπό του από μερίδα ανθρώπων
που βρέθηκαν εκεί για να δημιουργήσουν

ένα σκηνικό επεισοδίων

για τις κάμερες Σε ό,τι
αφορά τα προβλήματα του νοσοκομείου

Ιεράπετρας ο κ Πολάκης

υποσχέθηκε μεταξύ άλλων
26 προσλήψεις προσωπικού εκ
των οποίων πέντε μόνιμοι γιατροί

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Yftir KPHtt

Π.Ε.Δ.Υ

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης κατά τη χθεσινή επίσκεψη

του στην έδρα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης

τρεις επικουρικοί και 18 λοιπό
προσωπικό

Εντωμεταξύ στη διαβεβαίωση
ότι έως το τέλος του 2016 θα έχουν
προσληφθεί στο ΕΣΥ 3.500 γιατροί
νοσηλευτές και λοιπό μόνιμο προ¬

σωπικό εκ των όποιων οι πρώτοι
1.000 τοποθετούνται αυτές τις
ημέρες στα νοσοκομεία προχώρησε

χθες ο υπουργός Υγείας Ανδρέας

Ξανθός Ο υπουργός μιλώντας
σε ραδιοφωνικές εκπομπές

ΒΗΜΑ FM Real FM παραδέχθηκε
ότι αυτή τη στιγμή λείπουν από
τα νοσοκομεία περί τις 25.000
προσωπικό καθώς και ότι χρειάζεται

ένα πρόγραμμα τριετίας
για να καλυφθούν σταδιακά τα
πιο επείγοντα κενά Ερωτώμενος
για τις κλειστές ΜΕΘ λόγω έλλειψης

προσωπικού ο κ Ξανθός τόνισε

ότι η σχετική προκήρυξη για
τα 500 άτομα ιατρικό και νοσηλευτικό

προσωπικό μπαίνει στην
τελική ευθεία καθώς αυτές τις
ημέρες η διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ
ενέκρινε τον κατάλογο των επιτυχόντων

για το ιατρικό προσωπικό
και ακολουθεί και για το νοσηλευτικό

Αναφορικά με την εκταμίευση
της χρηματοδότησης προς τα νοσοκομεία

ο κ Ξανθός ανέφερε
ότι τις επόμενες ημέρες θα δοθούν
άλλα 120 εκατομμύρια ευρώ προς
τις μονάδες του ΕΣΥ που μαζί με
τα 350 εκατ ευρώ που έχουν
δοθεί από την αρχή του έτους θα
φτάσουν το 41 της κρατικής
χρηματοδότησης που για το 2016
είναι τα 1.156 δισ ευρώ ενώ προανήγγειλε

αύξηση της χρηματοδότησης

στην Υγεία για το 201 7
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ΟΕΝΓΕ

Αφροδίτη Ρέτζιου η νέα πρόεδρος
Η ψυχίατρος Αφροδίτη Ρέτζιου της προσκείμενης στο ΚΚΕ
Δημοκρατικής Πανεπιστημονικής Κίνησης ΔΗΠΑΚ είναι με
εννέα ψήφους η νέα πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων
Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος Γενικός γραμματέας της
Ομοσπονδίας εξελέγη ο νευροχειρουργός του Κρατικού Νίκαιας

Πάνος Παπανικολάου που εκπροσωπεί την παράταξη
Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή ΑΝΤΑΡΣΥΑ Η διαδικασία
της περασμένης Παρασκευής για τη συγκρότηση σε Σώμα
του προεδρείου της ΟΕΝΓΕ δεν ολοκληρώθηκε σε ό,τι αφορά

τις άλλες θέσεις του προεδρείου Η ΔΗΠΑΚ το Μέτωπο
ΣΥΡΙΖΑ η ΔΗΚΝΙ Ν.Δ και η Συμπαράταξη ΠΑΣΟΚ

πρότειναν αντιπροσωπευτικό αναλογικό προεδρείο δηλαδή
να εκπροσωπηθούν όλες οι παρατάξεις Ομως οι παρατάξεις

του ΣΥΡΙΖΑ Ν.Δ ΠΑΣΟΚ έθεσαν ως προϋπόθεση για
τη συμμετοχή τους να τους ψηφίσει το ΕΚΑ ΑΝΤΑΡΣΥΑ το
οποίο ωστόσο δήλωσε ότι θα ψηφίσει για τις θέσεις του προεδρείου

πλην προέδρου και γραμματέα λευκό



7. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C

Μέσο: . . . . . . . . .ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .14/06/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .14/06/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 13

ΕΟΠΥΥ

Διαβούλευση
γιατα
φάρμακα
ηπατίτιδας C

Ολοκληρώθηκε
χθες η πρώτη

φάση της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης ανάμεσα στον
ΕΟΠΥΥ και τις φαρμακευτικές
εταιρείες οι οποίες διακινούν
στην Ελλάδα τα φάρμακα για τη
θεραπεία της ηπατίτιδας C Οι
εταιρείες AbbVie Gilead Janssen

και Bristol Mayer Squib κατέθεσαν

ηλεκτρονικά τον σχετικό

φάκελο με τα στοιχεία και
πλέον αναμένουν την υποεπιτροπή

διαπρογμάτευσης να δώσει

το συνθημα για τη συνέχιση

της διαδικασίας 0 υπουργός
Υγείας κ Ξανθός έχει δεσμευτεί
για τη συστράτευση της Ελλάδας

με τη στρατηγική του ΠΟΥ
περί εξάλειψης της νόσου ως το
2030 SID 10297556
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Τα σκυλιά και ο λαγός
ΗΤΑΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ Να μην πτοήσουν τον υπουργό φαινόμενο

Πολάκη αυτή τη μοναδική έκφραση της φαντεζί κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑΝΕΑ όσα συνέβησαν χθες το μεσημέρι κατά τις 2

στο προαύλιο του Νοσοκομείου της Ιεράπετρας που είναι ένα μικρό

θαύμα πώς λειτουργεί έστω και υποτυπωδώς άλλο ένα έργο
της κυβέρνησης και αυτό

Ο υπουργός αυτός του οποίου η μαγκιά μετριέται ως γνωστόν
με τον πήχη αφού διέλαθε το λέω όσο πιο κομψά γίνεται τη
θερμή από κάθε άποψη υποδοχή των κατοίκων της Ιεράπετρας

τρέχοντας μετά τους κατήγγειλε τρομάρα του μέσω facebook
με κείμενο το οποίο κατέληγε με τη φράση συνεχίζουμε και άσε
τα σκυλιά να ουρλιάζουν Φυσικά επηρεασμένος ασφαλώς από
το ίνδαλμά του τον πρόεδρο Αλέξη ο οποίος να μην ξεχνιόμαστε

είναι και καθ ολοκληρίαν υπεύθυνος γΓ αυτό το εξαίρετο
από κάθε άποψη είδος υπουργού της κυβέρνησής του

Αγνοώ σε ποιον απευθυνόταν ο καμηλιέρης υπουργός Πο
λάκης αλλά τα σκυλιά κάποιος πρέπει να τον ενημερώσει ότι
δεν ήταν δέκα ακροδεξιοί και πέντε ΑΑΕτζήδες του Λαφαζάνη
δηλαδή Ηταν πλήθος μεγάλο το οποίο σωστά πράττων απέφυγε

με ταχύτητα που συνάδει απολύτως με το μέγεθος της ανδρείας
που επιδεικνύουν σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις διάφοροι ντα

ήδες του γλυκού νερού
Φίλος μου από την Ιεράπετρα με τον οποίο επικοινώνησα προκειμένου

να έχω μια καθαρή εικόνα για τα σκυλιά που ούρλιαζαν
μου ανέφερε ότι πλην των αποδοκιμασιών κατά του αγωνιστή
Πολάκη που ήταν έντονες και μάλιστα με φράσεις που εμπίπτουν

στις περί Τύπου διατάξεις έπεσαν και κάτι κλωτσιές Αλλά

αυτές είχαν ως αποδέκτη τη συνοδεία του υπουργού Πολάκη
συνεργάτες και αστυνομικούς οι οποίοι λειτούργησαν σαν ασπίδα

στον αγωνιστή διότι έτσι συμβαίνει με τους ηγέτες έχουν
πάντοτε μια ασπίδα συνήθως ανθρώπινη να τους προστατεύει

Το ευτύχημα είναι ότι τα πράγματα δεν εκτράπηκαν περαιτέρω
αλλά μετά που μου έστειλαν ένα βίντεο από τη σύσκεψη του

υπουργού προτύπου με υπηρεσιακούς παράγοντες του νοσοκομείου

τον είδα καταπτοημένο γεγονός το οποίο με οδήγησε

αυθορμήτως στη σκέψη ότι ακόμη και οι πιο σκληροτράχηλοι
άνδρες έρχονται στιγμές της μάχης που τους πτοούν

Ευτυχώς όχι για πολύ διότι υπάρχει η περήφανη στάση
του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ το οποίο στηρίζει τους ανθρώπους
του έναντι αυτών των αντιδημοκρατικών εκδηλώσεων και
με ανακοίνωσή του μας έκανε γνωστό πως οι υπουργοί οι
βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ούτε κλείστηκαν ούτε
πρόκειται να κλειστούν στα σπίτια τους

Ψηλά το κεφάλι βρε ψηλά το κεφάλι Και για να θυμηθώ και
το γνωστό ανέκδοτο περί της λεβεντιάς των Κρητικών πονάνε

ωρέ τα παλικάρια

Δίκαιη οργή ms κοινωνίας
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ήτοι των γεγονότων
στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ
μας ενημέρωσε επίσης ότι τέτοιες μειοψηφικές
συμπεριφορές ελάχιστων δήθεν αγανακτισμέ
νων πολιτών καμιά σχέση δεν έχουν με τις
κοινωνικές διεκδικήσεις Καλούμε κάθε δημοκρατικό

πολίτη να απομονώσει τους λίγους

τραμπούκους
Προσωπικά δεν έχω την παραμικρή αντίρρηση

να τους απομονώσουμε αυτούς τους
λίγους τραμπούκους Δημοκρατικοί άνθρωποι

είμαστε Και όχι μόνο να τους απομονώσουμε
αλλά να συμπαρασταθούμε και στον

υπουργό Πολάκη Ομως αν θυμάμαι καλά
και μάλλον θυμάμαι τον καιρό που ο ΣΥΡΙΖΑ

με τις Επιτροπές Πολιτών δεν άφηνε σε
χλωρό κλαρί τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ κυνηγώντας

τα και προπηλακίζοντάς τα βάναυσα
και κατά παράβαση κάθε δημοκρατικής

συμπεριφοράς ο πρόεδρος Αλέξης είχε δηλώσει

ότι κακώς διαμαρτυρόταν η τότε κυβέρνηση

διότι όλα αυτά ήταν μια έκφραση
της δίκαιης οργής της κοινωνίας

Τώρα που υφίστανται οι ίδιοι όσα δίδαξαν
την κοινωνία το 2010-12 προφανώς είναι κάτι
διαφορετικό έ

toy Γιώργου
Χρ Παπαχρήστου

Ψηλά to κεφάλι
βρε ψηλά to κεφάλι
Και για να θυμηθώ

και to γνωστό
ανέκδοιο περί tns

λεβενπά5 των
Κρητικών π ονάνε
ωρέ ta παλικάρια

ΤΗΣ ΕΦΗΕ ΞΕΝΟΥ

Προεδρική λυση
ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ αυτά πρέπει να επισημάνω αλλά όπως μου είπε χθες
ο άνθρωπός μου στο Μαξίμου κάτω από συνθήκες πλήρους μυστικότητας

μιλήσαμε με σημειώματα ο πρόεδρος Αλέξης είναι εξαιρετικά

προβληματισμένος με την αποτυχία της πορείας στον λαό
που αποφάσισε πρόσφατα Διότι έχει ήδη τέσσερα στα τέσσερα περιστατικά

όπου το κράξιμο είτε ματαίωσε τις ομιλίες των στελεχών
είτε τις χαρακτήρισε σε βαθμό που να κυριαρχήσουν του γεγονότος

τα επεισόδια Φίλης στην Καλλιθέα Σκουρλέτης στον Βύρωνα
Κατρούγκαλος στο Ηράκλειο και χθες Πολάκης στην Ιεράπετρα
Πρέπει να πάρει το παιχνίδι πάνω του μου διεμήνυσε ο δικός μου

Να το πάρει συνηγορώ Ο πρόεδρος Αλέξης ρε παιδιά ποιος άλλος

θυμήθηκαν το λαθρεμπόριο
ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ αυτό να αποφασίσει δηλαδή ο πρόεδρος Αλέξης να
πορευθεί ο ίδιος προς τον λαό που τον περιμένει πώς και πώς βλέπω
με χαρά ότι η κυβέρνηση αποφάσισε ύστερα από ενάμιση χρόνο παραμονής

στην εξουσία να ασχοληθεί με το λαθρεμπόριο του καπνού
Καταθέτει λέει σχετικό νομοσχέδιο προς διαβούλευση που σημαίνει

ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων και αν δεν προκύψουν σοβαρά

εμπόδια αυτό το πράγμα θα φτάσει κάποια στιγμή στην Ολομέλεια

της Βουλής προς ψήφιση
Υποθέτω ότι κατά τη φάση της διαβούλευσης θα κληθούν στην αρμόδια

επιτροπή γνωστοί καπνέμποροι φίλοι της κυβέρνησης να εισφέρουν

με τις απόψεις τους για το πώς θα καταπολεμηθεί αποτελεσματικότερα

το συγκεκριμένο λαθρεμπόριο Ελπίζω επίσης ότι δεν
θα αφεθούν τίποτε χαραμάδες φεγγίτες παραθυράκια στο σχετικό
νομοθετικό πλαίσιο και ότι το λαθρεμπόριο θα παταχθεί ολωσδιόλου

και ολοκληρωτικά Ναι

Αράχνιασαν οι δεσμεύσεις
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ δοθείσης θα μας ενημερώσει κανείς από
την κυβέρνηση τι γίνεται με την αντιμετώπιση της ακόμη

μεγαλύτερης πληγής που συνιστά το λαθρεμπόριο
πετρελαίου Εχουν αραχνιάσει οι σχετικές δεσμεύσεις
του προέδρου Αλέξη ο οποίος κάθε τρεις και λίγο μας
διαβεβαίωνε ότι θα το αντιμετωπίσει αλλά αυτό εξακολουθεί

να υπάρχει και να πλουτίζουν ανεξέλεγκτα
όσοι το διεξέρχονται

Νομίζω ότι ο πρώην υπουργός κατά της Διαφθοράς
Παναγιώτης Νικολούδης ο οποίος αποπέμφθηκε από την

κυβέρνηση χωρίς να δοθεί μία εξήγηση γιατί θα μπορούσε

να συμβάλει έστω και τώρα αποτελεσματικά στην
υπόθεση αυτή Ετοιμο νομοσχέδιο είχε αλλά προφανώς ο

πρόεδρος Αλέξης το έβαλε σε κάποιον φωριαμό του έριξε
από πάνω και χοντρό αλάτι σαν αυτό που βάζουν

στον μπακαλιάρο για να μη βρωμίσει και το άφησε
Υποθέτω ότι είναι ευκαιρία τώρα να το ανασύρει
Για να αποδείξει ότι εκτός από τα Μνημόνια σκίζει

και την πραγματική διαπλοκή
Τσ τι είπα ο άνθρωπος τώρα

Παλιά ίου τέχνη κόσκινο
ΤΡΙΒΕΤΑΙ πάλι στην γκλίτσα του τσοπάνη ο
γνωστός αρουραίος της δημοσιογραφίας ακόλουθος

το πάλαι της Μιμής του Ακη και άλλων

τινών ηρώων του παλαιού ΠΑΣΟΚ
Ο τύπος αντί να αρκεστεί στο μεροκάματο

που του παρέχει παράγων του πολιτεύματος

επιχειρεί να το διευρύνει προφανώς

εμφανιζόμενος μέσω των στηλών
εφημερίδας με ειδίκευση σε θέματα περί

το υπογάστριο και τους γλουτούς ως
αυτόκλητος υπερασπιστής έως και

προστάτης υπουργών της κυβέρνησης
Παλιά του τέχνη κόσκινο δεν λέω και

ποσώς με απασχολεί ως γεγονός Αλλά ο
παράγων του πολιτεύματος δεν αντιλαμβάνεται

ότι όλα αυτά έχουν ως τελικό αποδέκτη

τον ίδιο Και απάδουν προς το αξί
ωμά του Εξάλλου είναι αυτό το αξίωμα
που δεν δικαιολογεί το δις εξαμαρτείν
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