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Αλαθνίλσζε 
 

Η θπβέξλεζε ηεο ΝΔ πξναλήγγεηιε, κέζσ ηνπ θπβεξλεηηθνύ εθπξνζώπνπ θ. ηέιηνπ Πέηζα, όηη ζύληνκα 

ζα μεθηλήζεη λέα θακπάληα ελεκέρφζες ηες θοηλής γλώκες γηα ηελ παλδεκία ηοσ θορφλοχού, 

ύυοσς 2.000.000 εσρώ, αληίζηνηρε απηήο ηνπ "Μέλνπκε πίηη" γηα ηελ νπνία ππήξμαλ θαηαγγειίεο γηα 

αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο επηινγήο ησλ ΜΜΕ θαη δηαθνξεηηθά κέηξα θαη ζηαζκά ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ 

πνζώλ. 

 

ε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, κε ηνλ ίδην αθξηβώο πξνθιεηηθό ηξόπν, θαη ελώ ε ειιεληθή θνηλσλία 

δνθηκάδεηαη, ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη ρηππήζεη, ήδε, ηα πην αδύλαηα ζηξώκαηα θαη παξά ην γεγνλόο όηη ηα πην 

δύζθνια δελ ηα έρνπκε δεη αθόκα, ε Κσβέρλεζε προεηοηκάδεη ηο έδαθος γηα λα κοηράζεη πάιη «δώρα» ζηα 

ΜΜΕ! 

 

Η Κσβέρλεζε ηες ΝΔ ζθορπάεη απιότερα αθόκα 2.000.000 εσρώ γηα δηαθεκίζεης ηελ ώρα ποσ 

τρεηάδοληαη τρήκαηα γηα όζο ηο δσλαηό περηζζόηερες ΜΕΘ, σγεηολοκηθό σιηθό, γηαηρούς, λοζειεσηές, 

σποδοκές, ζτοιηθές αίζοσζες ώζηε λα κελ ζηοηβάδοληαη οη καζεηές ζε ηκήκαηα 25 παηδηώλ, 

εθπαηδεσηηθούς θαη θολδύιηα γηα ηελ οηθολοκηθή ελίζτσζε ηφλ αλέργφλ θαη όζφλ πιήηηοληαη βάλασζα 

από ηης οηθολοκηθές ζσλέπεηες ηοσ θορφλοχού. 

 

Νσξίηεξα, ο Δήκαρτος Αζελαίφλ Κώζηας Μπαθογηάλλες, ζπαηάιεζε άιια 2.000.000 εσρώ γηα έξγα 

πεδνδξόκεζεο ηα νπνία δελ είραλ ζρεδηαζηεί κε ζσζηό ηξόπν θαη ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα θαηέξξεπζαλ. 

 

Η Κσβέρλεζε θαη όιοη όζοη δηατεηρίδοληαη δεκόζηο τρήκα, οθείιοσλ λα είλαη προζεθηηθοί θαη λα κελ 

πξνθαινύλ κε ηηο απνθάζεηο ηνπο. Η αιαδνλεία πνπ ηνπο δίλνπλ νη δεκνζθνπηθέο πξνβιέςεηο είλαη θαθόο 

νδεγόο θαη ζύληνκα ζα βξεζνύλ κπξνζηά ζε νδπλεξέο εθπιήμεηο, αλ ζπλερίζνπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη κε 

πξνθιεηηθό ηξόπν. 

 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» απαηηεί ηα 2.000.000 εσρώ λα δηαηεζούλ ζε 

σγεία, παηδεία θαη ποιηηηθές θαηά ηες αλεργίας. Με απόθαζε ηες Κσβέρλεζες ε δηαθεκηζηηθή 

εθζηραηεία λα γίλεη δφρεάλ από ηα ΜΜΕ, θαζώο πέξα από ην θέξδνο έρνπλ θαη ππνρξεώζεηο θαη κάιηζηα ζε 

ηόζν δύζθνιεο ζηηγκέο γηα ηελ θνηλσλία. 
 

   

    Γηα ην Δ.. 
 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 
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