Αδίστακτα τα αφεντικά
Βέτο από τα τεχνικά κλιμάκια στην αύξηση των δόσεων για χρέη στην Εφορία από 12
σε 48 – Να πουλήσουν το αυτοκίνητό τους ή το σπίτι τους για να πληρώσουν!
– Τελικά, δεν πάρθηκε απόφαση και η σκυτάλη πέρασε στο υψηλό επίπεδο ÓÅË. 12

ÓÅË. 7

Κόντρες
στον ΣΥΡΙΖΑ
για τη μετάλλαξη…
=Τσίπρας: Δεν κάνω πίσω με τίποτα
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Με επικεφαλής τους «53»

Η ιστορία επαναλαμβάνεται...

ÔÏÕ

Η Novartis εργαλείο πολιτικών εξελίξεων...

Aποκάλυψη

Κι άλλο δώρο
στα Σκόπια!
= Τους στέλνουμε 20 στελέχη
του υπουργείου Οικονομικών
για να τους εκπαιδεύσουν
τα βήματα του πρώην και ο νυν... Μετά την
του Αλέξη Τσίπρα για την προσταΣπροσφορά
σία του εναέριου χώρου της «Βόρειας Μακεδο-

νίας» από την Ελλάδα, ο διάδοχός του στο Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέλαβε να στείλει
έμπειρα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών
για να εκπαιδεύσουν τους «Βορειομακεδόνες»
στα φορολογικά και γενικά στα θέματα του «Γενικού Λογιστηρίου». Και άμ’ έπος άμ’ έργον...
Ήδη, με εντολή του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης Νικόλαου Βλάχου, στάλθηκε, αργά το απόγευμα της 10ης Σεπτεμβρίου, από το Γραφείο
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Άλλα έλεγε, άλλα
κάνει ο Κυριάκος
= Ναι στη Συμφωνία
των Πρεσπών, καμία αντίδραση
στις καθημερινές απειλές του
Ερντογάν και στις ροές προσφύγων
4ΣΕΛ. 10

Τσακαλώτος: Δεν τα πήγαμε καλά
στη δημόσια ραδιοτηλεόραση
= Γκρίνια, κατόπιν εορτής, και από Σπίρτζη και Κούλογλου
4ΣΕΛ. 7

Γράφουν σήμερα στο «Π»
Ακαδημία Πλάτωνος – Γκάζι – Βοτανικός ή τι εννοεί
ως ανάπτυξη και επενδύσεις η κυβέρνηση…
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ ....................................... Σελ. 4

Κανόνες Δικαίου και Ανάπτυξη
Του Ν. Γ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ ................................................. Σελ. 5

Ο διπλός ρόλος των
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Η. ΧΑΛΑΖΙΑ ..................................... Σελ. 5

Προσφυγικό – Μεταναστευτικό: Διεθνής πραγματικότητα
και η θέση της Ελλάδας: Αίτια και συνέπειες
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ .................................. Σελ. 6

Στοχοποίηση της εθνικής ταυτότητας και της εθνικής
συνοχής της χώρας
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ .......................................... Σελ. 7

Τουρκικός αναθεωρητισμός και επιθετικότητα
και η (ανύπαρκτη) ελληνική ΑΟΖ
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ................... Σελ. 10

Κοινοτικός προϋπολογισμός και «εμπορικός πόλεμος»
Του ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ..................................... Σελ. 11

Η απειλή των πλειστηριασμών
Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ....................... Σελ. 11

Έριδες για την πατρότητα του πλαισίου
για την πρώτη κατοικία

ó. 13

Του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ............................. Σελ.12
38
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Η ενημέρωση
κερδίζει…

= Για δεύτερη φορά στον ίδιο ρόλο η ΝΔ
νή του πατέρα του να «εκτελέσει» τον μεγάλο αντίπαλό του, με σημαία τον Κοσκωτά και
την Τράπεζα Κρήτης, μια υπόθεση που του πήρε τα ηνία και επανέφερε τον Ανδρέα μετά
βαΐων και κλάδων στο Μαξίμου. Ιστορία που
θα επαναλαμβανόταν αν παρέπεμπε τον Τσίπρα και ίσως να παρέδιδε σε αυτόν.

Η παραπομπή με... λάβαρο τη Novartis –«κορυφαίο σκάνδαλο» κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, «σκευωρία» κατά τη ΝΔ– δεν έχει κύριο στόχο την
κάθαρση και την τιμωρία εκείνων που φέρεται να έχουν εμπλακεί. Ο πρωτεύων στόχος
είναι να αξιοποιηθεί η παραπομπή υπουργών
του Τσίπρα και της πρώην κυβέρνησης του

ΠΑΣΟΚ για να ξεπεραστεί ο κρίσιμος κάβος
της Συνταγματικής Αναθεώρησης, όπου οι
σκόπελοι είναι η εκλογή του Προέδρου της
Δημοκρατίας και η κατάργηση της απλής αναλογικής. Θέματα από τα οποία μπορεί να προκύψουν φουρτούνες και να υπάρξουν απώλειες στις ψηφοφορίες στη Βουλή. Εδώ ο
στόχος είναι να μην οδηγείται η χώρα σε πρόÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2

Πολύ αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητας του δανειολήπτη επέβαλε η Κομισιόν!

EΚΟΨΑΝ
ΤΟΝ
ΔΙΚΑΣΤΗ
,
προστάτη Α’ κατοικίας!
Ώρα να γίνει
και εδώ...

- Θα αποφασίζουν πλέον μόνο οι τράπεζες, που θα επιβάλλουν τους όρους τους
ΡΕΠΟΡΤΑΖ óôη óåëίδα 12
στον δανειολήπτη – Πήραν αυτό που χρόνια διεκδικούσαν
- Από τους 20.595 που έχουν μπει στην πλατφόρμα της Ειδικής Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους μόνο 12 (ΔΩΔΕΚΑ) έχουν λάβει πρόταση από τις τράπεζες για ρύθμιση!
Πέρασε των Αθέων – Συνεχίζεται το ξήλωμα της Εκκλησίας

Διαγράφεται το θρήσκευμα
και η ιθαγένεια από τα απολυτήρια!
= Κωλοτούμπα

της υπουργού Παιδείας: Από κει που διαφωνούσε, ξαφνικά συμφώνησε
πλήρως με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
χωρίς να περιμένει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως είχε δηλώσει

Σ

ε ποιον να πιστέψει τελικά ο Έλληνας; Σε ποιον να εμπιστευθεί την
τύχη της χώρας του, το αύριο των
παιδιών του, όταν η μια μετά την άλλη
κυβέρνηση μόλις παίρνει στα χέρια της
τα κλειδιά κάνει εντελώς άλλα από εκείνα που υποσχόταν από τα μπαλκόνια; Η
μια κωλοτούμπα μετά την άλλη. Πλήρης η διάψευση της ελπίδας που είχε
επενδύσει ο πολίτης με την ψήφο του
στην κάλπη.
Δύο μήνες και κάποιες μέρες έκλεισε
η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
και ήδη άρχισε να ακολουθεί την πεπατημένη. Από κει που η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως

ήταν ξεκάθαρα αντίθετη στην απόφαση
της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και είχε δηλώσει ότι
θα περιμένει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το καυτό αυτό
θέμα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η απόφαση θα ήταν διαφορετική από αυτή της
Ανεξάρτητης Αρχής, έσπευσε την περασμένη Τρίτη ξαφνικά, χωρίς να συντρέχει
κανένας λόγος, να αποδεχθεί μέχρι κεραίας την απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής. Και πλέον από δω και πέρα δεν θα
αναγράφεται το θρήσκευμα και η ιθαγένεια στα πιστοποιητικά σπουδών (απολυτήρια) της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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Χαστούκι στον Γαβρόγλου από το ΣτΕ για τα Θρησκευτικά

4ΣΕΛ. 14

Σ

ε επικίνδυνες ατραπούς μπήκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στήνοντας
Ειδικά Δικαστήρια κατά του κορυφαίου αντιπάλου του, του ΣΥΡΙΖΑ, βγάζοντας όμως
από τo κάδρο τον αρχηγό του, τον μέχρι πρότινος ένοικο του Μαξίμου Αλέξη Τσίπρα, σε
μια κίνηση μεγαλοσύνης, με τον ισχυρισμό
ότι τους πρωθυπουργούς δεν τους στέλνεις
στα δικαστήρια. Έχει διδαχθεί από την εμμο-

Δόγμα Βρούτση σε συνάντηση με την ΕΣΗΕΑ

Απεργίες και συνδικάτα μόνο κατόπιν αδείας…

περγίες θα επιτρέπονται μόνο από συνδικαλιστικές ορΑ
γανώσεις που έχουν καταχω-

ριστεί στο μητρώο του υπουργείου
Εργασίας και με τον τρόπο αυτό θα χαρακτηρίζονται ότι λειτουργούν νόμιμα! Στο μητρώο
θα καταχωρίζονται, μεταξύ άλλων, τα μέλη των διοικήσεων,
ο αριθμός των μελών, προφανώς όσων έχουν δικαίωμα ψήφου (ταμειακώς εντάξει), και ό,τι
άλλο θα ορίζει ο υπουργός!
Οι ψηφοφορίες στα σωματεία θα μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά και προφανώς θα πραγ-

ματοποιούνται και από τους χώρους εργασίας ή εξ αποστάσεως, χωρίς να κρίνονται αναγκαίες
(!) οι δεσμευτικές διαδικασίες
γενικών συνελεύσεων (απαρτία, παρουσία κ.λπ.), εγγυήσεις
αντιπροσωπευτικότητας, η φυσική παρουσία αιρετών εφορευτικών επιτροπών, το αδιάβλητο κ.ά.
Τις παραμονές της 24ωρης
προειδοποιητικής κινητοποίησης
της ΑΔΕΔΥ, των εργαζομένων
στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς,
των νοσοκομειακών, των Εργατικών Κέντρων, των εκπαι-

δευτικών, με τη συμμετοχή δημοσιογράφων και τεχνικών, ο
υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης και το επιτελείο του επιμένουν ότι πρέπει να μπαίνει η
δική τους σφραγίδα νομιμότητας για συνδικαλιστικά… δικαιώματα και… ελευθερίες.
Την Παρασκευή το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε συνάντηση
εκπροσώπων της ΕΣΗΕΑ με τον
υπουργό, στην οποία παραβρέθηκε και η γενική γραμματέας του υπουργείου κ. Άννα
Στρατινάκη, η οποία, όπως φαίνεται, έχει επιφορτιστεί με τον

σχεδιασμό αυτό και χειρίζεται
τις διαδικασίες για την εξαίρεση εργοδοτών, επιχειρήσεων,
κλάδων και περιοχών από κλαδικές συλλογικές συμβάσεις και
για την παράκαμψη διατάξεων
της εργατικής νομοθεσίας με
απλές αποφάσεις και με άλλοθι γνώμη από το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, με ελεγχόμενη όμως πλειοψηφία από
κυβέρνηση και εργοδότες.
Στη συνεδρίαση του ΔΣ της
ΕΣΗΕΑ που προηγήθηκε, την
περασμένη Τρίτη, υπήρξε κατά
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Δύο οι διεκδικητές της ταινιοθήκης του Mega
Η έκτη άδεια είναι γεγονός Μάχη για τα πνευματικά δικαιώματα
Τα οικονομικά της ΕΡΤ ως το 2023 δημοσιογράφων και στην Ελλάδα

πό τη στιγμή που ένας άνθρωπος γεννιέται στην Εσθονία αποκτά ταυτότη«Α
τα, η οποία περιλαμβάνει τον δικό του αριθ-

μό και τα στοιχεία γέννησής του. Τα στοιχεία
στέλνονται απευθείας στο ληξιαρχείο και
εγγράφεται αυτόματα. Καταχωρίζονται επίσης και τα ιατρικά του δεδομένα. Με αυτή
την ταυτότητα έχει από την πρώτη μέρα της
ζωής του πρόσβαση στην περίθαλψη, στα
φάρμακα ή ό,τι άλλο δικαιούται», λέει σε
συνέντευξή του ο πρώην Πρόεδρος της
Εσθονίας Τόμας Χέντρικ Ίλβες, ο οποίος
σήμερα είναι σύμβουλος του υπουργού
Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κυριάκου Πιερρακάκη. Να η ευκαιρία να
γίνει Εσθονία η Ελλάδα υλοποιώντας την
ηλεκτρονική ταυτότητα, που θα ισχύει από
τη στιγμή που θα γεννιέται ο άνθρωπος και
δεν θα χρειάζεται το τρέξιμο στο ληξιαρχείο για να... δηλωθεί.

Στα άκρα η σύγκρουση
για τη Novartis
= ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης
ψάχνει τερτίπια για να ξεφύγει…
= Φιάσκο φοβούνται στη ΝΔ
4ΣΕΛ. 10

Οι δύο λόγοι που
θα απασφαλίσει ο Σαμαράς
κατά του Μητσοτάκη
4ΣΕΛ. 10

Φώφη: Όποιος
διαφωνεί,
να θέσει
θέμα ηγεσίας
= Κρίσιμη η συνεδρίαση
της Κεντρικής Επιτροπής
4ΣΕΛ. 12

Η σφαγή 57.522
συντάξεων χηρείας...
Η Δικαιοσύνη κοντά
στους συνταξιούχους!
4ΣΕΛ. 11

Ο Γιατρός σας σελ. 8

Πρακτικές συμβουλές
για να προστατευθείτε
από τις φθινοπωρινές ιώσεις
Πώς μπορούμε να ζούμε
καλά με την άνοια

