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Το 2015 έφυγε, αφήνοντας πίσω έντονα το στίγμα του, με τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που βιώσαμε όλο αυτό το χρόνο
και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και στη Λέσβο, κυρίως λόγω του προσφυγικού προβλήματος.

Το 2015 έφυγε, αφήνοντας πίσω έντονα το στίγμα του, με τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που βιώσαμε όλο αυτό το χρόνο
και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και στη Λέσβο, κυρίως λόγω του προσφυγικού προβλήματος.

Το 2015 θα μείνει στη συλλογική μνήμη ως ένας χρόνος με πολιτικές εξελίξεις, που προκάλεσαν ανατροπές όχι μόνο στην
πολιτική και οικονομική ζωή της χώρας, αλλά κυρίως στη συνείδηση της κοινωνίας, αφού για πρώτη φορά τις τύχες της
Ελλάδας ανέλαβε να διαχειριστεί κυβέρνηση της Αριστεράς.

Η οποία με άλλες υποσχέσεις και εξαγγελίες, ήρθε και ανέλαβε την εξουσία, κερδίζοντας τις εκλογές, και αλλιώς
αποχαιρετά το χρόνο που έφυγε, αφού οι εξαγγελίες έμειναν κενού περιεχομένου και μακρινή ανάμνηση και για αυτούς
που τις είπαν, αλλά και για αυτούς που τις πίστεψαν!

Η πραγματικότητα δυστυχώς, ήταν και είναι αμείλικτη και υποχρέωσε όλους να προσγειωθούν σ’ αυτήν. Και τους
αιθεροβάμονες, προσγειώνοντας τους όμως ανωμάλως στην σκληρή πραγματικότητα, αλλά και εκείνους που λαϊκίζοντας,
έταξαν «λαγούς με πετραχήλια», ενώ γνώριζαν ότι παραμυθιάζουν το λαό χαϊδεύοντας τα αυτιά του και τα ...θέλω του!

Σ’ αυτήν την «απάτη» και αυταπάτη, δεν έφταιγαν μόνο οι ...από πάνω, αλλά και οι από κάτω, που δεν ήθελαν να ακούσουν
και να δεχθούν τη σκληρή πραγματικότητα, αλλά προσδοκούσαν να έχει συνέχεια το ...παραμύθι που κλείνει με το «ζήσανε
όλοι καλά και εμείς καλύτερα»!

Τα ψέματα όμως, τελείωσαν εδώ και καιρό και απλά τώρα καλούμαστε να πληρώσουμε το ...λογαριασμό και να υποστούμε
τις συνέπειες των αυταπατών μας, που χρόνια κρύβαμε κάτω από το χαλί. Και η πιο οδυνηρή συνέπεια που μας αγγίζει
όλους ανεξαιρέτως, είναι το ασφαλιστικό, με το οποίο θα μας υποδεχθεί το 2016, που ήδη μπήκε και το οποίο θα τελειώσει
και τις όποιες αυταπάτες πλανώνται ακόμη στον ορίζοντα.

Και επειδή αφορά και αγγίζει όλη την κοινωνία, και τους νυν εργαζομένους, αλλά και τους συνταξιούχους, αφού θα
επηρεάσει το ύψος των συντάξεων, όπως και όσους μελλοντικά θα μπουν στην αγορά εργασίας, θα ζήσουμε στο πετσί μας,
τις συνέπειες μιας κοντόφθαλμης πολιτικής χρόνων, που το 2015 ήρθε να αποτελέσει το ...κερασάκι στην τούρτα των
αυταπατών και που δεν σηκώνει καμιά άλλη αναβολή.

Με αυτή την πραγματικότητα, το 2016 κάθε άλλο παρά ελπιδοφόρο προβλέπεται. Ας αισιοδοξούμε ωστόσο, οι
ψευδαισθήσεις να είναι λιγότερες, γιατί είναι κι αυτό κάτι…

(/koinonia/sto-
evropaiko-
dikastirio-

prosefyge-o-
str-balaskas)
Στο ευρωπαϊκό
δικαστήριο

προσέφυγε ο Στρ.
Μπαλάσκας

(/koinonia/sto-
evropaiko-dikastirio-

prosefyge-o-str-
balaskas)

(/paideia/adedy-
kai-elme-

zitoyn-
posostosi)
ΑΔΕΔΥ και ΕΛΜΕ

ζητούν ποσόστωση
(/paideia/adedy-kai-

elme-zitoyn-
posostosi)

(/paideia/i-
mytilinia-

maria-
kofopoylou-

paei-ti-nomiki-
brosta)

Η Μυτιληνιά Μαρία
Κωφοπούλου πάει τη
Νομική μπροστά!

(/paideia/i-mytilinia-
maria-kofopoylou-

paei-ti-nomiki-brosta)

(/paideia/ana-
pedio-kai-

omada-
prosanatolismoy)
Ανά πεδίο και ομάδα
προσανατολισμού

(/paideia/ana-pedio-
kai-omada-

prosanatolismoy)

(/paideia/apofasi-
gia-tin-

prosorini-
stegasi-tou-

sxoleiou-
vrisas)

Απόφαση για την
προσωρινή στέγαση
του σχολείου Βρίσας
(/paideia/apofasi-gia-
tin-prosorini-stegasi-
tou-sxoleiou-vrisas)

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ



http://www.emprosnet.gr/
https://www.facebook.com/emprosnet/
https://twitter.com/emprosnet
https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-D_ID-ILOI15QOVg
http://www.emprosnet.gr/koinonia
http://www.emprosnet.gr/article/author/143-theodora
http://www.emprosnet.gr/article/author/143-theodora
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/paideia/i-mytilinia-maria-kofopoylou-paei-ti-nomiki-brosta
http://www.emprosnet.gr/paideia/i-mytilinia-maria-kofopoylou-paei-ti-nomiki-brosta
http://www.emprosnet.gr/paideia/ana-pedio-kai-omada-prosanatolismoy
http://www.emprosnet.gr/paideia/ana-pedio-kai-omada-prosanatolismoy
http://www.emprosnet.gr/paideia/apofasi-gia-tin-prosorini-stegasi-tou-sxoleiou-vrisas
http://www.emprosnet.gr/paideia/apofasi-gia-tin-prosorini-stegasi-tou-sxoleiou-vrisas


17/7/2017 Οδυνηρή προσγείωση με το ασφαλιστικό - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/koinonia/79817-odyniri-prosgeiosi-me-asfalistiko 2/3

Περιμένουν... σεισμό από τις 2.30 μέχρι τις 5! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

AvatarV. — Κανας εισαγγελέας ακούει;

Η… «οδομαχία» για τον δρόμο του αεροδρομίου - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

AvatarΑντωνης Πορφυριου — Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ δεν ειναι η παραταξη του
συριζα στην αυτοδιοικηση ???Γιατι δεν ρωτα τους …

Πρωτόγνωρο το αλαλούμ με τις λίστες - EmprosNet.gr
1 comment • 4 μέρες πριν•

Avatarjim — Άσχημη προσέγγιση και φιλοσοφία. Δεν γίνονται όλα για να δουν τα
παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …

Άμμος από μέσα προς τα έξω για την παραλία της Ερεσού -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

Avatarjim — Η διάβρωση οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση και το βιασμό της
φύσης από τον άνθρωπο.

ALSO ON EMPROSNET.GR | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΝΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

0 Comments EmprosNet.gr | Ειδήσεις απο τη Λέσβο - Νέα Μυτιλήνης Login1

 Share⤤ Ταξινόμηση με βάση τα καλύτερα

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS 

Name

Start the discussion…

?

Be the first to comment.

Subscribe✉ Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σαςAdd DisqusAddd Ιδιωτικότητα🔒

 Recommend

 (/component/banners/click/40)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
16|07|2017 19:26

Βιβλιοπαρουσίαση (/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ (/KOINONIA)
16|07|2017 16:41

Στο ευρωπαϊκό δικαστήριο προσέφυγε ο Στρ… (/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-
prosefyge-o-str-balaskas)

(/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

(/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas)

(/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines)



https://disqus.com/
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fperimenoun-seismo-apo-tis-2-30-mexri-tis-5%3A8rtiLRi9zp7olRZ4KxAPmnErgDw&imp=6ss98i1pgcsdm&prev_imp=6sscip1dbn2g&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5967730587&thread=5909672680&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5909672680
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fperimenoun-seismo-apo-tis-2-30-mexri-tis-5%3A8rtiLRi9zp7olRZ4KxAPmnErgDw&imp=6ss98i1pgcsdm&prev_imp=6sscip1dbn2g&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5967730587&thread=5909672680&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5909672680
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fi-odomaxia-gia-ton-dromo-tou-aerodromiou%3AKJMbwXqyf5zILxn7OnZOSPhlwz8&imp=6ss98i1pgcsdm&prev_imp=6sscip1dbn2g&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5967730587&thread=5849254939&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5849254939
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fi-odomaxia-gia-ton-dromo-tou-aerodromiou%3AKJMbwXqyf5zILxn7OnZOSPhlwz8&imp=6ss98i1pgcsdm&prev_imp=6sscip1dbn2g&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5967730587&thread=5849254939&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5849254939
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fprotognoro-to-alaloym-me-tis-listes-2%3A9fKwVUKyyl06RyMWTon-XXYNCtg&imp=6ss98i1pgcsdm&prev_imp=6sscip1dbn2g&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5967730587&thread=5985894226&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5985894226
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fprotognoro-to-alaloym-me-tis-listes-2%3A9fKwVUKyyl06RyMWTon-XXYNCtg&imp=6ss98i1pgcsdm&prev_imp=6sscip1dbn2g&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5967730587&thread=5985894226&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5985894226
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fdimos%2Fammos-apo-mesa-pros-ta-ekso-gia-tin-paralia-tis-eresoy%3AqwenWeQeyh-eRkWm6CET4lpmq9U&imp=6ss98i1pgcsdm&prev_imp=6sscip1dbn2g&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5967730587&thread=5988295319&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5988295319
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fdimos%2Fammos-apo-mesa-pros-ta-ekso-gia-tin-paralia-tis-eresoy%3AqwenWeQeyh-eRkWm6CET4lpmq9U&imp=6ss98i1pgcsdm&prev_imp=6sscip1dbn2g&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5967730587&thread=5988295319&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5988295319
https://disqus.com/home/forums/emprosnet/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=emprosnet&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
http://www.emprosnet.gr/component/banners/click/40
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines


17/7/2017 Οδυνηρή προσγείωση με το ασφαλιστικό - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/koinonia/79817-odyniri-prosgeiosi-me-asfalistiko 3/3

« (/index.php?
option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1309)

Δευ Τρί Τετ

     

3 (/article/date/2017/7/3)
4

(/article/date/2017/7/4)
5

(/article/date/2017/7/5)

10 (/article/date/2017/7/10)
11

(/article/date/2017/7/11)
12

(/article/date/2017/7/12)

17 (/article/date/2017/7/17) 18 19

24 25 26

31    

ΥΓΕΙΑ (/YGEIA)
16|07|2017 15:19

Απλήρωτοι και σε αναμονή επί μήνες! (/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines)

ΠΑΙΔΕΙΑ (/PAIDEIA)
16|07|2017 13:12

ΑΔΕΔΥ και ΕΛΜΕ ζητούν ποσόστωση (/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi)

ΠΑΙΔΕΙΑ (/PAIDEIA)
16|07|2017 12:09

(/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi)

(/paideia/i-mytilinia-maria-kofopoylou-paei-ti-nomiki-brosta)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πρωτοσέλιδο 15/7/2017 (/article/protoselido-15-7-2017)

(/article/protoselido-15-7-2017)

ΣΚΙΤΣΑ



http://www.emprosnet.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1309
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/3
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/4
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/5
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/10
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/11
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/12
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/17
http://www.emprosnet.gr/ygeia
http://www.emprosnet.gr/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines
http://www.emprosnet.gr/paideia
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/paideia
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/paideia/i-mytilinia-maria-kofopoylou-paei-ti-nomiki-brosta
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017

