Η ελάφρυνση θα συνοδευτεί με σκληρή εποπτεία

ÓÅË. 9

Στον αέρα το χρέος

Πολλά θα εξαρτηθούν από τον «πόλεμο» ΔΝΤ – Γερμανίας
Ο κορσές που θα μας βάλουν, πάντως, θα είναι πολύ στενός...

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές

ÓÅË. 14

Υπάρχουν σοβαρά στοιχεία για 3 από
τη ΝΔ για το σκάνδαλο της Novartis
= Έχει ενημερωθεί ο Μητσοτάκης
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Μην παίζετε με τη Δικαιοσύνη, το οχυρό της Δημοκρατίας,
γιατί στο τέλος ο χαμένος θα είναι η πατρίδα και ο λαός
Τ

άραξε τα νερά... Δεν είναι κάτι συπου δεν έχει ιστορικό προηγούμενο,
νηθισμένο να παραιτείται ο πρό- ÈÁÑÑÁËÅÁ καθώς είναι η πρώτη φορά στα χροÇ
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑ
εδρος του Συμβουλίου της Επικρανικά του Ανωτάτου Δικαστηρίου που
τείας, όπως συνέβη την περασμένη
συμβαίνει κάτι τέτοιο, και αυτό σημαίΤετάρτη με τον κ. Νίκο Σακελλαρίου, ο οποί- νει πολλά... Που δεν μπορεί να τα προσπεράος παραιτήθηκε, καταγγέλλοντας παρεμβά- σει με αδιαφορία ούτε η κυβέρνηση ούτε και
σεις, ύστερα από 42 χρόνια αψεγάδιαστης υπη- η αντιπολίτευση. Και ασφαλώς δεν μπορεί να
ρεσίας στον βωμό της Θέμιδας. Μια παραίτηση μην προβληματιστεί και ο ελληνικός λαός, για-

Σε αυτόν τον ακόμη
νέο που ψάχνει για
δουλειά τι λες Αλέξη;
=

Τι να πει στα παιδιά;
Να ξενιτευτούν;

«Δ τάμε ίσες ευκαιρίες και αναγνώριση των κό-

εν ζητάμε να γίνουμε δημόσιοι υπάλληλοι. Ζη-

πων μας», τονίζει και διερωτάται: «Τι να πούμε στα
παιδιά όταν μας ρωτούν: Αξίζει τελικά κάποιος να
προσπαθεί;»...
Σπάει κυριολεκτικά κόκαλα η επιστολή απόγνωσης «ενός, ακόμη ευτυχώς, νέου», όπως σημειώνει
κάτω από το όνομά του ο Δημήτρης Κότσικας, που
παλεύει να βρει δουλειά, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έχει
καταφέρει, παρότι έχει ένα βιογραφικό κάθε άλλο παρά αμελητέο. Και δεν είναι ο μόνος. Με τους πιο πολλούς –κοντά 300.000– να ξαναπαίρνουν τον δρόμο
της ξενιτιάς και την πατρίδα μας να χάνει ό,τι καλύτερο για το αύριό της. «Είμαι υποψήφιος διδάκτωρ
της Φιλολογίας, μιλώ άριστα αγγλικά και έχω εξοικείωση σε 3 ακόμη γλώσσες, είμαι πιστοποιημένος
χρήστης Η/Υ, συμμετέχω σε συνέδρια, είμαι κάτοχος
κάποιων διακρίσεων», γράφει. Μια διαδρομή που μόνο πάρα πολλές τύψεις μπορεί να προκαλέσει σε
όλους τους πολιτικούς μας, και πρωτίστως στους κυβερνώντες, χωρίς να απαλλάσσονται από τις ευθύνες και οι προκάτοχοί τους.
Δεν τα παράτησε, όμως. «Εργάζομαι εδώ και χρόνια ως μεταφραστής, επιμελητής εργασιών και κυρίως στην ιδιωτική εκπαίδευση ως φροντιστής, έχοóåë. 5

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης
Παυλόπουλος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου

Οι τέσσερις κίνδυνοι
που υπονομεύουν
τη Δημοκρατία

= Ο κυβερνητικός δεσποτισμός,
η υποβάθμιση της Δικαιοσύνης,
η ανεξέλεγκτη οικονομική
παγκοσμιοποίηση και η φθίνουσα
πορεία του κοινωνικού κράτους

óåë. 10

ÌÅ ÔÏÍ ÖÁÊÏ ÔÇÓ ÉÓÔÏÑÉÁÓ

Περί… ανωμαλιών…
Η Νέα Δημοκρατία υπέπεσε σε ένα
μέγιστο πολιτικό και ηθικό ατόπημα,
που θα της στοιχίσει πανάκριβα στην
περαιτέρω πορεία της. Η κυβέρνηση
ÃñÜöåé ï
εψήφισε στη Βουλή το επαίσχυντο νοÃÅÙÑÃÉÏÓ
μοσχέδιο περί αναδοχής παιδιών από
ËÅÏÍÔÁÑÉÔÇÓ
ομόφυλα «ζευγάρια». Επειδή ο Αλέξης Τσίπρας άλλαξε ιδεολογικό και πολιτικό φύλο, θεώρησε ότι μπορεί να νομοθετήσει κάθε είδους διαστροφή και ανωμαλία. Μετά την απαξίωση
του έθνους και της θρησκείας, θέλει στη συνέχεια να
διαλύσει και την ελληνική οικογένεια. Δεν πρόκειται,
όμως, να ασχοληθούμε τώρα μαζί του. Από τον εξωμότη της Αριστεράς, που για να μείνει στην εξουσία
κυβερνά ως Μαντάμ ντε Πομπαδούρ των Βρυξελλών, όλα τα περιμένουμε. Το θέμα είναι τι κάνει η
Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης.
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως συνέπραξε ουσιαστικά στην ασχημία της κυβέρνησης.
Φοβήθηκε μην τυχόν και τον κατηγορήσουν οι Συρι-

ó. 13
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Πρόταση για την πώληση
105 αγώνων Super
League – Football League

τί η κύρια αποστολή της Δικαιοσύνης είναι η
προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία
της κάθε εξουσίας. Δεν είχε υψώσει καθόλου
τυχαία τη φωνή του ο Γεώργιος Παπανδρέου,
που για τον πολύ κόσμο ήταν ο «Γέρος της Δημοκρατίας», διακηρύσσοντας ότι «η Δικαιοσύνη είναι το οχυρό της Δημοκρατίας», με
παραλήπτες του μηνύματος τους πολιτικούς,

τους δικαστές αλλά και την κάθε εξουσία, όπως
και όλους εκείνους που δεν τα πηγαίνουν...
καλά με τη Δημοκρατία και τις ελευθερίες του
λαού. Να μην ξεχνάει κανείς μας ότι, στις δύσκολες ώρες που πέρασε η χώρα με τη χούντα των συνταγματαρχών, δικαστές ήταν εκείνοι που αντιστάθηκαν (όπως ο Ντεγιάννης και
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2

Δημοψήφισμα στα Σκόπια για τη συμφωνία

ΤΙ
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ
Τσιπρας – Ζαεφ

=Αν δεν γίνει η αναθεώρηση του Συντάγματος (όνομα, σύνορα,

γλώσσα και εθνότητα), δεν μπαίνουν στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ
=Το όνομα είναι «Gorna Makedonija» και όχι «Δημοκρατία
της Μακεδονίας του Ίλιντεν»
ÑåðïñôÜæ óôη óåëίδα 4

Τέλος οι τάσεις
στον ΣΥΡΙΖΑ

= Αυτή είναι η επιδίωξη του Αλέξη Τσίπρα
για την επιτυχή επανεκκίνηση του κόμματος
óåë. 7

Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Αποδόμηση
του Θεοδωράκη,
στόχος του
Μητσοτάκη

Eπιστολή-κραυγή αγωνίας προς το υπουργείο Υγείας

«SOS» εκπέμπει ο «Ευαγγελισμός»
- Οι παθολογικές κλινικές, οι πνευμονολογικές και άλλες δεν έχουν καρδιογράφο,
απινιδωτή, ένα monitor, μία αντλία χορηγήσεως υγρών… Έλεος…

Τ

ην άμεση ανάγκη για επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» τονίζει σε επιστολή
του στο υπουργείο Υγείας ο διευθυντής Καρδιολογίας, αντιπρόεδρος της
ΕΙΝΑΠ και πρόεδρος του Σωματείου
Εργαζομένων «Ευαγγελισμού» Ηλίας
Σιώρας.
«Μετά από 31 χρόνια υπηρεσίας
στον ‘‘Ευαγγελισμό’’ και εκλεγμένο μέλος της διοίκησης επί επτά συνεχείς
θητείες, θεωρώ ότι μπορεί ένας γιατρός να τοποθετηθεί τεκμηριωμένα για
ορισμένα κύρια ζητήματα που αφορούν τον προσανατολισμό του μεγαλύτερου νοσοκομείου της χώρας. Και
λέγοντας προσανατολισμό εννοείται
ότι ο ‘‘Ευαγγελισμός’’ πρέπει όλο και
περισσότερο να καλύπτει ανάγκες του
πληθυσμού σε τριτοβάθμιο και τεταρτοβάθμιο ακόμη επίπεδο», τονίζει ο κ.
Σιώρας και επισημαίνει την οξύτατη
ανάγκη άμεσης επιχορήγησης, δεδομένου ότι πέραν του μισού εκατομμυ-
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Τα βρήκαν
Φώφη – Σταύρος…
= Μέχρι το επόμενο
επεισόδιο…

Θ

óåë. 7

Σε άγρια
σύγκρουση
οδηγεί
ο «Κλεισθένης»

= Μέτωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης

κατά του υπουργού Εσωτερικών óåë. 12

ρίου πληθυσμού που δέχεται υπηρεσίες ΠΦΥ στον «Ευαγγελισμό»:
1. Νοσηλεύονται ετησίως περίπου
60.000 ασθενείς.

2. Πραγματοποιούνται πάνω από
12.000 χειρουργικές επεμβάσεις τον
χρόνο - οι πιο πολλές βαριές.
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Δεν αρμόζει σε δικαστές του ΣτΕ το «ήξεις αφήξεις»...
α περίμενε κανείς από
δικαστές, και μάλιστα
του Συμβουλίου της Επικρατείας, να είναι σαφείς
και να μην πετάνε λόγια
στον αέρα, χωρίς να τα τεκμηριώνουν. Μιλάμε για την
ανακοίνωση της Ένωσης
Δικαστικών Λειτουργών
του ΣτΕ για την παραίτηση
του προέδρου του ΣτΕ κ.
Νίκου Σακελλαρίου, που την υπογράφουν ο αντιπρόεδρος Ε. Αργυρός, πά-

Τρέμουν στη ΝΔ από… Δεξιά
= Ότι οι «μικροί» θα κόψουν ψήφους

ρεδρος, η γενική γραμματέας Ε. Κουράκου, εισηγητής, ο ταμίας Ν. Νικολάκης,
εισηγητής, και τα αναπληρωματικά μέλη Ε. Κουλεντιανού, εισηγητής, και Δ.
Τσαρούχας, εισηγητής, η
οποία αναφέρει τα εξής:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστικών
Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, συνεπές στις πάγιες θέσεις του, καταδικάζει κάθε από-

πειρα επηρεασμού των δικαστών του και
δη σε εκκρεμείς υποθέσεις, ακόμα και
αν προέρχεται από τον Πρόεδρό του».
Το «ακόμα και αν προέρχεται από
τον Πρόεδρό του» η απόπειρα επηρεασμού δεν αρμόζει σε δικαστές.
Αλίμονο αν, κύριοι δικαστές, δικάζετε υποθέσεις των πολιτών και κρίνετε για το αύριο με... ενδεχόμενες
υποψίες. Δεν ταιριάζει σε δικαστές το
«ήξεις αφήξεις»... Όσο κι αν δεν συμπαθάτε τον μέχρι την περασμένη Τρίτη πρόεδρό σας.

Κίνδυνος και άλλων λουκέτων στον Τύπο
Κοινή εταιρεία από διαφημιστές – καναλάρχες για τη διαφημιστική πλατφόρμα! Νέο… Mega το

Παρέμβαση EBU στο ΕΔΑΔ για το λουκέτο στην ΕΡΤ το 2013

Epsilon… με τον
Τζόνι Καλημέρη

Οι 5 κρίσιμες αλλαγές στον
εκλογικό νόμο που πρότεινε
το Κίνημα Αλλαγής
= Δεν μοιράζει… τζάμπα έδρες

óåë. 12

Σε σαφάρι για 6 δισ. ευρώ
βγαίνει η ΑΑΔΕ, την ώρα
που το Δημόσιο χρωστάει
σε επιχειρήσεις 4,4 δισ.
óåë. 11

Tα χρωστάνε 620.000 οφειλέτες

Οι 4 τράπεζες βγάζουν
στο σφυρί «κόκκινα»
δάνεια αξίας 13,5 δισ. ευρώ

= Οι κακοπληρωτές το πρόσχημα

για να τα πουλήσουν στα funds óåë. 11

Οι πιθανές επιπτώσεις για την Ελλάδα

Η απόσυρση των ΗΠΑ από το πυρηνικό
πρόγραμμα του Ιράν και η μεταφορά
της πρεσβείας στα Ιεροσόλυμα
Ôïõ ×ÑÇÓÔÏÕ È. ÌÐÏÔÆÉÏÕ óåë. 6

